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DEU RUIM

Mais 650 mil vão ter que
devolver auxílio emergencial
Governo Federal dispara novo lote de mensagens para quem recebeu indevidamente o benefício
CIDADES\PÁG. 5
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Niterói vai
ter educação
animalista
O prefeito de Niterói, Axel Grael,
assinou, ontem, o decreto para a
criação do programa Educação
Animalista nas escolas da rede,
mais uma ação que amplia a
agenda de políticas públicas voltadas para o tema. A assinatura
ocorreu durante a abertura da
Semana Municipal de Proteção
Animal, na Sala Nelson Pereira
dos Santos. Na solenidade também foram apresentados os 16
novos voluntários que integrarão
a equipe de Proteção Animal Municipal. Ainda durante o evento,
o prefeito falou sobre os avanços
registrados na cidade com ações
desenvolvidas para a proteção
animal nos últimos anos.
CIDADES\PÁG. 4

São Gonçalo
faz reforma
em escola
Abertura da Semana Municipal de Proteção Animal aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos. Durante o evento, o prefeito Axel Grael assinou o decreto que cria o programa animalista

Teste brasileiro
para covid é
aprovado

CIDADES\PÁG. 4

Estado distribui novas doses
Ao todo, mais de de 459 mil vacinas da Pfizer e AstraZeneca estão sendo enviadas aos municípios

CIDADES\PÁG.3
CIDADES PÁG. 3

Vacinação:
interior fica na
lanterna

ESPORTES
Lucas Merçon / Fluminense

CULTURA
Marcelo Cortes / Flamengo

Bianca Tatamiya/Divulgação

PANORAMA\PÁG. 2

“Luccas Neto e A Escola de Aventureiros” entra em cartaz, nesta sexta
Com Gabigol defendendo o Brasil,
Pedro ganha nova chance no time

O time do Fluminense fez ontem um animado treino na véspera do duelo contra o Fortaleza

Flu reencontra torcida no Maraca
O Flu encara o Fortaleza, hoje, no Maracanã, com um ingrediente a mais
para vencer e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores:
a presença da torcida, longe desde o início da pandemia.

Desfigurado,
Fla visita o
Bragantino

Luccas Neto
faz show
no Rio

Rubro-Negro pode ter até
sete desfalques para o difícil compromisso de hoje, às
20h30, em Bragança Paulista, pela 24ª rodada do
Brasileirão.

O espetáculo “Luccas Neto
e A Escola de Aventureiros”
é opção para a criançada
nesta sexta e sábado, no
Vivo Rio. Maiores de 18 têm
que presentar comprovante de vacinação.

PÁG. 8

PÁG.2

2

Cidades

ofluminense.com.br

Quarta-feira, 6/10/2021

Panorama RJ
Lanterna da
vacinação

POR JEFFERSON LEMOS

Turbantes e lenços em exposição

Batalhão da PM para Maricá
Divulgação

Divulgação

Cidades da Região Metropolitana estão entre as com mais
baixos índices de vacinação
contra a covid-19, no estado.
É o que mostra levantamento
da Alerj, com base nos dados
do SUS. No que se refere ao esquema vacinal completo, entre
os dez com menor cobertura
entre os municípios estão sete
da periferia: Itaboraí, Caxias,
Japeri, Belford Roxo, Meriti,
São Gonçalo e Queimados, este
com 14,50% dos vacinados, em
último lugar. O estado do Rio é
o 8º no ranking de população
totalmente imunizada, com
39,1% de seus habitantes com
esquema vacinal completo.
O índice nacional é de 41,7%,
segundo números de 28/09. Na
análise do diretor-presidente da
Assessoria Fiscal da Alerj, Mauro
Osorio, os dados refletem a precariedade estrutural das cidades
da periferia. “Temos, na Região
Metropolitana uma falta de estrutura absurda. É importante
analisarmos este fato, que tem
reflexos na Saúde e nas demais,
áreas, como Segurança Pública.
Precisamos de políticas públicas
para melhorar as condições destes municípios”, defende.

A Câmara Municipal de
São Gonçalo, junto com a
vereadora Priscilla Canedo,
o Projeto Cultural Emília
Brown e o Studio Js, estão
promovendo neste mês
período de conscientização
e prevenção ao câncer de
mama, uma exposição sobre o empoderamento feminino através de acessórios
de vestuário. A exposição

“Vida e empoderamento através dos turbantes
e lenços” estará aberta ao
público de segunda a quinta, das 9h às 17h, e às sextas
das 9h às 14h, no Centro
Cultural da Câmara Municipal. O local também conta
com arrecadação de lenços
para doação e caixinha de
oração. Não é necessário
marcar horário.

Doação de sangue no shopping

A deputada estadual Zeidan (PT) está solicitando
audiência com o governador Cláudio Castro para
pedir um batalhão da Polícia Militar para Maricá.
A deputada lembra que,
desde o primeiro ano de seu
mandato, apresentou a indicação legislativa 124/2015
para que Maricá tenha um
batalhão exclusivo. De lá
pra cá, quatro governado-

res passaram pelo estado,
Pezão, Dornelles, Witzel e
agora a demanda chegará a
Cláudio Castro que assumiu
este ano. “Nossa realidade
populacional já não permite que sejamos atendidos
pelo mesmo batalhão de
Niterói e nossa área é muito
extensa, vamos de Niterói
até Saquarema, é muita área
para ser vigiada pelo policiamento”, justifica.

Medalha de ouro faz vaquinha
Divulgação

Divulgação

Niterói é a melhor
posicionada
No comparativo das capitais dos
estados em todo o país, a cidade
do Rio aparece na 6ª posição,
com 54,3% da população vacinada. Quando a avaliação envolve apenas os 92 municípios
fluminenses, os três melhores
colocados são Macuco - em
primeiro lugar, com 78,76% dos
completamente vacinados. Niterói, em segundo, com 62,59%
e o Rio, em 3º, com 54,30%. O último lugar, com a pior cobertura
é Macaé, com 10,78%. Quando
se leva em consideração os
76 municípios com mais de
100 mil habitantes nas regiões
metropolitanas das capitais do
Sudeste e do Sul, Niterói é a mais
bem posicionada, com 62,59%
de seus habitantes imunizados.

O Shopping Multicenter
Itaipu, na Região Oceânica, recebe o Hemocentro
Itinerante da startup social
SAS Brasil para doações de
sangue que vão abastecer
bancos locais. A iniciativa
está percorrendo diversas cidades. A carreta está no estacionamento externo do sho-

CARTA DO LEITOR

pping até sexta (8), das 10h às
18h, e o agendamento para
doação pode ser feito pelo
site http://sasbrasil.org.br/
hemocentro/. “Possibilitar
ações como a carreta hemocentro é fundamental para
sociedade”, destaca Thierry
Fernandes, coordenador de
marketing do Multicenter.

A jovem Rafaela de Oliveira,
de 14 anos, trouxe para Niterói junto com sua dupla
Manuela Legal, a medalha
de ouro do Torneio Regional Sudeste de Ginástica
Rítmica, que aconteceu no
final de setembro, na arena
carioca 3, no Rio de Janeiro.
A atleta da equipe Happy

CULTURA

Gym tem um próximo desafio, o torneio nacional
que acontecerá de 4 a 7 de
novembro, em Porto Alegre
(RS). Sem patrocínio, a atleta
busca ajuda para a inscrição,
viagem e hospedagem para
representar o Rio através
da vaquinha online http://
vaka.me/2409615.

Servidores:
pedágio em 20%
Deputados da Alerj e Governo
acordaram em não alterar as
regras atuais para concessão
do abono permanência e da
pensão por morte, atendendo
a reivindicações dos servidores. As alterações foram
sugeridas pelo Executivo no
chamado “pacote da maldade” para adesão do Rio ao Regime de Recuperação Fiscal.
Outro ponto foi o “pedágio” proposto pelo Governo, uma regra de transição
para os servidores próximos
da aposentadoria. Os textos
propunham um período adicional de trabalho (e, consequentemente, de contribuição) de 100% sobre o tempo
que faltaria para o período
mínimo de contribuição. Deputados e governo acordaram
em reduzir o percentual para
20%. “Se um servidor ainda
tem quatro anos, 20% desse tempo representa pouco
mais de nove meses a mais
trabalhando, o que é viável”,
exemplificou o deputado Luiz
Paulo (Cidadania), presidente
da Comissão de Tributação.

Dicas para as
redes sociais
Até amanhã, o público poderá
aprender sobre criação de
conteúdo nas redes sociais
com a especialista Paula Tebett, durante uma semana
de imersão com muito aprendizado e dicas sobre o tema.
Entre os diferentes temas
estão a importância de se entender a sua audiência e fazer
um planejamento de conteúdo direcionado; diferentes
formatos para aumentar o
alcance e o engajamentos nas
redes sociais; como explorar a
criatividade, dicas e mais diversos assuntos importantes
para se produzir um material
autoral e que faça a diferença
nas redes sociais.
Inscrições gratuitas no
link https://www.paulatebett.
com/prelancamento.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Semana de engarrafamento

Vai ser uma semana complicada! Quando a previsão
confirmou chuva para praticamente todos os dias, já precisei me organizar para sair bem mais cedo de casa sob o
risco de chegar atrasado no trabalho. É impressionante,
só começar a chover, que Niterói fica parada, vira o caos!
Anderson Ramos

Sinal descalibrado

Mais uma vez volto a falar do semáforo da Ary Parreiras
com a Roberto Silveira. Ele fica muito tempo parado gerando um engarrafamento desnecessário na avenida e
causando atraso em várias pessoas. Não faz sentido ficar
quase três minutos parado. Precisa ser modificado com
urgência!
Mauro Soido

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

Em “Luccas Neto e A Escola
de Aventureiros”, em cartaz,
nesta sexta e sábado, no Vivo
Rio, as crianças irão descobrir o que é preciso para se
tornar um aventureiro de
verdade. Para ajudar o nosso
foca favorito nesta jornada,
quatro personagens estarão
no palco: Rafa, Yuri, Mandy
e Lais, que também sonham
se tornar aventureiros.
Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles irão descobrir que, para realizar essa
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Luccas Neto em
nova aventura no Rio

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Ne s t a q u a r t a , o C C B B
Rio inaugura a exposição
“Apartamento s”, com uma
grande instalação da artista
paulistana Marina Saleme,
composta por 1.500 obras,
dentre desenhos e pequenas
pinturas, recentes e inéditas,
produzidas nos últimos três
anos, que tratam de temas
como a espera, a solidão e
a separação. As obras começaram a ser produzidas
antes da pandemia, mas
ganharam um novo sentido
com o isolamento.

missão, é preciso passar
por diversas tarefas. Nessa
aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos
aprendizes, no entanto, eles
estão empenhados na realização dos sonhos.
Ingressos a partir de
R$120 (inteira). Apresentações acontecem na sexta,
às 19h, e no sábado, às 15h
e 18h. É obrigatório o comprovante de vacinação contra a covid-19 para maiores
de 18 anos.

Bianca Tatamiya/Divulgação

“Luccas Neto e A Escola de Aventureiros” entra em cartaz no Vivo Rio

Mario Grisolli/Divulgação

NIT GEEK XP – Com uma programação diversificada
e voltada para todos os públicos, a “Nit Geek XP”
realiza a segunda edição de sua Mega Live, que conta
com várias atrações. A live é um aquecimento para
um grande evento presencial previsto para o início
de 2022. A transmissão será feita, no domingo, às 15h,
pelo canal da Rádio Esfera no Youtube.

A exposição “Apartamento s”, da
artista Marina Saleme, está no CCBB

GASTRONOMIA – O restaurante Siri, em Charitas,
promove o Festival da Primavera. A proposta gastronômica segue com um cardápio de pratos de camarões e opções de peixes. No menu de pratos leves,
combinados com a nova temporada, os apreciadores
vão poder saborear a entrada, prato principal, bebida
e sobremesa para duas pessoas por um único valor.

Cidades

Quarta-feira, 6/10/2021

ofluminense.com.br

3

Mais 459 mil doses de vacina
Imunizantes começaram a ser distribuídos ontem, na Central Geral de Armazenagem, em Niterói
Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou a distribuir
na tarde de ontem, dia 5 de
outubro, 459.805 doses dos
imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. As doses começaram
a chegar na segunda-feira na
Central Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói,
na Região Metropolitana.
Os municípios do Rio de
Janeiro, Niterói, Maricá, São
Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda retiraram suas parcelas
na tarde de ontem. O restante
seguirá por terra nesta quarta-feira (6), para os 86 municípios, em razão das condições
climáticas. O comboio será
acompanhado de escolta da
Polícia Militar.
Foram enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) para
o estado do Rio de Janeiro
145.075 doses de AstraZeneca
e 314.730 doses do imunizante
da Pfizer.
Rio, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda já retiraram. O restante segue hoje para outros 86 municípios

IFA - A Fiocruz recebeu, na
segunda (4), mais um lote de
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina Covid-19 (recombinante). Com a remessa,
a Fundação poderá produzir,
por meio do seu Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), cerca de 5,1 milhões de
doses do imunizante.
Além deste quantitativo,

a instituição tem garantidos
cerca de 16 milhões de vacinas que se encontram em
diferentes estágios, sendo 6
milhões em controle de qualidade, para liberação a partir
da próxima semana. Com isso,
estão garantidas entregas semanais ininterruptas até 5 de
novembro.
A Fiocruz entregou, ainda

na segunda-feira, 374 mil doses para o Ministério da Saúde
(MS). Até o momento, já foram
disponibilizados 107,7 milhões
de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Coronavac - O ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
disse ontem (5) que um novo
contrato do governo federal

com o Instituto Butantan, para
aquisição de vacinas contra
a covid-19, dependendo de
registro definitivo do imunizante pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Queiroga retomou o trabalho na sede do Ministério da
Saúde ontem, após retornar
de Nova York, nos Estados Unidos, onde cumpria isolamento

Senado aprova criação de um
memorial para vítimas do vírus
Projeto é de autoria de Renan Calheiros, com relatoria de Omar Aziz
Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (5) a criação de um
memorial em homenagem às
vítimas da covid-19 no Brasil.
De acordo com o projeto aprovado, o memorial deverá ser
erguido na parte externa do
Senado, lembrando todos os
brasileiros que perderam a vida
em decorrência da doença, que
já matou milhões de pessoas
em todo o mundo.
De acordo com cálculos
do Ministério da Saúde, até
o momento,598.152 pessoas
morreram de covid-19 no Brasil.
De autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e
com relatoria de Omar Aziz
(PSD-AM), o projeto segue para
promulgação. Aziz é o presidente e Renan, o relator da comissão parlamentar de inquérito
(CPI) que analisa as políticas

Segundo o
Ministério da
Saúde, até
o momento,
598.152 pessoas
morreram

O memorial das vítimas deverá ser erguido na parte externa no Senado

adotadas pelo governo federal
no combate à pandemia.
Segundo Aziz, o memorial a

ser construído terá como principal função fazer um registro
histórico do que aconteceu no

Brasil desde o início da pandemia, em março de 2020, até os
dias atuais.
Na leitura do relatório, Aziz
destacou o trabalho da CPI da
Pandemia, afirmando que a comissão “evidenciou que muitos
dos óbitos decorrentes da covid
19 poderiam ter sido evitados,
caso o poder público tivesse,
simplesmente, agido em consonância com as recomendações
científicas”.

Rio anuncia
empresas
que farão
Réveillon

São Gonçalo já imunizou
quase 60% da população

A Prefeitura do Rio, por
meio da Riotur, anunciou
e divulgou as propostas
vencedoras dos Cadernos de Encargos do Réveillon na cidade. Para a
realização, organização,
produção e captação de
patrocínio da festa da
virada de Copacabana,
a empresa SRCOM-SR
Promoções Culturais Ltda
é a vencedora. E para os
outros palcos distribuídos
pela cidade, o escolhido
foi o consórcio de empresas Donna Produções
Culturais Ltda e Lu Araújo
Produções Artísticas Ltda.
As empresas terão até
o dia 31 deste mês para
apresentar os patrocinadores oficiais. A realização
do evento está condicionada às determinações
estabelecidas pelos órgãos
competentes no combate
à Covid-19.

São Gonçalo tem 721.552
vacinados com a primeira dose ou dose única, incluindo adolescentes com
mais de 12 anos. A estimativa
deste público elencado pelo
Ministério da Saúde é de
932.664 pessoas. Assim, a
porcentagem vacinada com a
primeira dose é de 77,36%. Se
for levar em consideração os
gonçalenses com mais de 18
anos, 662.611 estão vacinados
com a primeira dose ou dose
única dos 851.886 moradores
elencados pelo Ministério
da Saúde, chegando a uma
porcentagem de 77,78% da
população vacinada. Ao todo,
497.117 gonçalenses tomaram a segunda dose ou dose
única, um total de 58,35% da
população com mais de 18
anos.
A cidade também está
aplicando as doses de reforço dos profissionais da
saúde que trabalham em

Município aplica também doses de reforço em idosos acima de 60 anos
hospitais e idosos com mais
de 60 anos que tomaram a
segunda dose há mais de seis
meses, além da dose adicional
dos imunossuprimidos com
mais de 28 dias de intervalo
da segunda dose. Ao todo, já
foram aplicadas 5.445 dessas
doses, sendo 164 nos profissionais de saúde, 5.183 nos
idosos e 98 nos imunossuprimidos. Ao todo, São Gonçalo
já aplicou 1.201.865 vacinas
desde o início da vacinação,
em janeiro deste ano. Destas,
699.303 foram de primeira
dose, outras 474.868 de segunda dose, 22.249 de dose
única da Janssen e 5.445 de
doses de reforço ou adicional.
Dentro da primeira dose são
662.611 pessoas com mais de
18 anos e outras 58.941 adolescentes entre 12 e 17 anos.
A vacinação acontece em
quatorze diferentes locais,
um com drive thru. São Gonçalo também conta com a

vacinação itinerante através
da ambulância do Consultório na Rua (Cnar), que está
percorrendo os bairros mais
distantes da cidade.
Ao todo, 32.538 trabalhadores da saúde, 137.800
idosos com mais de 60 anos,
1.764 funcionários e pessoas
em Instituições de Longa
Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.911
pessoas com comorbidades,
1.354 pessoas com deficiência
permanente, 8.277 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.942
acamados, 378.664 pessoas da
população em geral com mais
de 18 anos, 3.862 pessoas
privadas de liberdade, 270
pessoas em situação de rua,
311 portuários, 58.941 adolescentes entre 12 e 17 anos e
9.428 gestantes, puérperas e
lactantes foram vacinados.

por ter contraído covid-19.
Atualmente, quatro vacinas
são oferecidas à população
pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI): a Pfizer/
BioNTech e a Oxford/AstraZeneca, que já têm registro definitivo na Anvisa; e a Janssen/
Johnson&Johnson e a CoronaVac, que têm autorização
apenas para uso emergencial.
Em janeiro, o governo federal assinou contrato com o
Instituto Butantan para aquisição de 100 milhões de doses da
CoronaVac, que foi finalizado
no mês passado.
“Tínhamos uma emergência sanitária, essas vacinas
foram feitas em tempo recorde
e a Anvisa deu registro emergencial, não só à CoronaVac,
à Janssen também. Se quer
entrar no calendário nacional
vai ter que solicitar o registro
definitivo”, disse. “Uma vez a
Anvisa concedendo o registro
definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer
outra vacina para fazer parte
do PNI”, disse o ministro em
entrevista a jornalistas na entrada do ministério.
Para Queiroga, quanto
mais oferta de imunizantes,
melhor para estimular a queda
dos preços. “Se o preço cai é
melhor porque consigo usar
esse recursos, por exemplo,
para atender pessoas que têm

síndrome pós-covid. Também
preciso manter leitos de UTI
habilitados para 2022. Temos
dificuldades orçamentárias,
não é surpresa para ninguém,
e temos que vencer juntos”,
disse, destacando a interlocução do governo com o Congresso Nacional.
Campanha - De acordo
com o ministro, o corpo técnico do Ministério da Saúde já
está em fase de planejamento
da campanha de vacinação
contra a covid-19 em 2022,
mas ainda sem posições definidas. Segundo ele, até o final
do ano, o Brasil ainda deve
receber 100 milhões de doses
da Pfizer, cerca de 30 milhões
da Janssen, além de doses do
consórcio Covax Facility, da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para Queiroga, não há dúvida que a campanha de vacinação contribui para um
cenário epidemiológico mais
tranquilo, com redução de
internações hospitalares e de
óbitos por covid-19. “Temos
queda no número de óbitos de
maneira sustentada, apesar de
aumento de casos, que se deve
à maior abertura que tem da
economia, mas isso não tem
correspondido em aumento
expressivo de internações”,
disse.

Teste brasileiro para
o coronavírus
O Diário Oficial da União
(DOU) publicou na segunda-feira (4) o registro de um
novo teste para a detecção
da covid-19 100% brasileiro.
Desenvolvido por pesquisadores da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG), o teste recebeu o
aval da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Chamada do Kit Elisa Covid-19 IgG, o teste é baseado
no método Elisa - sigla, em
inglês, para ensaio de imunoabsorção enzimática.
Entre outras características,
está o fato de ele ser mais
sensível para detectar o
novo coronavírus do que os
exames rápidos, o que evita
falsos negativos.
O novo teste é rápido e
de baixo custo porque consegue detectar as variantes
do novo coronavírus mais
presentes no Brasil e no
mundo: as brasileiras (P1,
mais conhecida como a
variante de Manaus, e P2), a

O teste
100% nacional
recebeu o aval
da Anvisa
B.1.1.7 (inglesa) e a B.1.351
(africana).
A pesquisa recebeu apoio
da RedeVírus, ligada ao Ministério da Ciência Tecnologia e Informações (MCTI)
de cerca de R$ 10 milhões.
O Kit Elisa Covid-19 IgG
tem também financiamento
da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig), do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas (INCT-V) e foi
integralmente desenvolvido
pelo CT-Vacinas.
Segundo o MCTI, o escalonamento e produção estão
sendo realizados pela Bio-Manguinhos da Fundação
Oswaldo Fiocruz, vinculada
ao Ministério da Saúde.

Itaboraí dá início ao
reforço contra covid
Profissionais da Saúde que
atuam na linha de frente no
atendimento de urgência
e emergência à Covid-19
em Itaboraí começaram a
receber a dose de reforço
(3ª dose), na tarde da última segunda-feira (04/10).
A vacinação começou com
trabalhadores do Hospital
Municipal Desembargador
Leal Junior, em Nancilândia,
principal porta de entrada
para pacientes com suspeita
da doença no município.
Em janeiro deste ano,
os trabalhadores da rede
de urgência e emergência
do município foram os primeiros a serem incluídos na
prioridade de vacinação, seguindo as determinações do
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.
A campanha de imunização
contra a doença começou no
dia 19 de janeiro na cidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde
(SEMSA), o planejamento
será estendido para demais

unidades de enfrentamento
à Covid-19 do município
durante a semana, como o
Hospital Municipal São Judas Tadeu, Hospital Estadual
Tavares de Macedo, Hospital Estadual Prefeito João
Baptista Caffaro e Hospital
Adventista.
A diretora geral do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Patrícia
Rodriguez, explica que, ao
todo, mais de 700 profissionais da unidade receberão a
dose de reforço.
“Os profissionais de Saúde que atuam na unidade,
que é a principal porta de
entrada municipal para todo
atendimento emergencial,
foram os primeiros a serem contemplados com a
vacinação, considerando o
fator de alto risco e a grande exposição ao vírus. Esse
reforço nos dará muito mais
segurança e confiança para
continuar prestando o serviço à população”, disse a
diretora.
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Niterói promove a Semana
Municipal de Proteção Animal
Prefeito Axel Grael assinou decreto para criação do programa Educação Animalista nas escolas da rede
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Durante a abertura da Semana Municipal de Proteção
Animal, ontem (5), na Sala
Nelson Pereira dos Santos, em
São Domingos, o prefeito de
Niterói, Axel Grael, assinou o
decreto para a criação do programa Educação Animalista
nas escolas da rede, mais uma
ação que amplia a agenda de
políticas públicas voltadas
para o tema. Na solenidade
também foram apresentados
os 16 novos voluntários que
integrarão a equipe de Proteção Animal Municipal.
Axel Grael destacou os
avanços registrados na cidade com ações desenvolvidas
para a proteção animal nos
últimos anos.
“Vemos hoje o amadurecimento da política pública
de proteção animal, que tem
sido considerada uma referência nacional. Desde 2015,
a gestão municipal sancionou
a pioneira Lei Municipal de
Proteção e Bem Estar de Animais Domésticos e introduziu
várias novas diretrizes e conceitos jurídicos inovadores à
causa. Niterói segue avançando e este evento reforça que
estamos no caminho certo”,

Programação
contou com o
lançamento de
mais uma edição
da Cartilha de
Proteção Animal

Abertura da Semana Municipal de Proteção Animal foi realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos

enfatizou.
O responsável pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais de Niterói,
Marcelo Pereira, lembrou que

outubro foi instituído o mês
da defesa animal.
“Sempre procuramos fazer
uma política pública sólida
para ter uma continuidade

como estamos fazendo agora. São diversas iniciativas
positivas alcançadas como a
criação do Centro de Controle Populacional de Animais

Domésticos (CCPAD), inaugurado em 2017, e o Castra
Móvel, que em um ano de
funcionamento já realizou
mais de duas mil cirurgias”,
detalhou.
A participação feminina
na proteção animal foi o tema
de destaque da Semana Municipal de Proteção Animal da
Prefeitura.
“É muito importante ver
o desenvolvimento dessas
políticas públicas com a participação da sociedade civil”,
pontuou a primeira-dama da
cidade, Christa Vogel Grael,
que também participou da
solenidade de abertura.
A coordenadora de Direitos e Políticas das Mulheres
de Niterói (CODIM), Fernanda Sixel, ressaltou como
a atuação das mulheres está

São Gonçalo recupera escolas
Secretário de Educação, Maurício Nascimento, fiscalizou as obras em colégio da Venda da Cruz
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

O programa Reforma nas
Escolas segue fazendo melhorias nas escolas municipais
de São Gonçalo. O secretário de Educação, Maurício
Nascimento, visitou, ontem
(5), a Escola Municipal Nice
Mendonça de Souza e Silva,
em Venda da Cruz, que conta
com 277 alunos, do 1º ao 5º
ano.
A obra, que está em fase
de conclusão, inclui pintura
dos dois andares e de todas as
salas com as cores do prédio,
que é tombado pelo Patrimônio Histórico, um armário
de alvenaria na despensa da
cozinha para armazenamento
de mantimentos, troca de telhas e divisórias entre o pátio
e o refeitório, criando um
salão de jogos.
“Os benefícios de uma reforma escolar são inúmeros,

O trabalho, que
está em fase de
conclusão, inclui
pintura dos dois
andares e de
todas as salas
partindo da higiene, organização estrutural do prédio,
a questão do visual, saúde
do aluno e aprendizado. A
escola reformada demonstra
a preocupação que os responsáveis internos e públicos
têm com toda comunidade
escolar, além do melhor aproveitamento dos espaços e o
aumento da conservação e da
vida útil do prédio”, afirma a
diretora Rosana Melo.
Segundo o secretário de

A reforma segue sob a supervisão do secretário de Educação

SG: Outubro Rosa Itinerante
chega ao bairro Santa Isabel
Ação oferece vacinação contra gripe, teste rápido de IST e orientação
Luiz Carvalho/Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, promoveu
ontem (5), e prossegue hoje
(6), a campanha #VáDeRosa
no bairro Santa Isabel, com
ações do ônibus da Guarda
Municipal, com vacinação
contra a gripe, teste rápido
das infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs) e conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e
colo do útero, das 8h às 12h.
Também foram oferecidos
os serviços do Odontomóvel.
As mesmas atividades serão
realizadas hoje (6), no mesmo
horário.

Ônibus da campanha #VáDeRosa prossegue nesta quarta-feira no local

Ações - O Pátio Alcântara e
o Partage Shopping também
estão participando da campanha, com agendamento
de mamografia e exame preventivo, assim como oficinas
de corte de cabelo e turbante.
Os locais também estão recebendo doações de cabelo e

lenços que serão destinados
para as pacientes atendidas
nas redes do município.
Os shoppings também
estão recebendo exposições
“Unidas pela Vida” e “Unidas
pela Força do Amor” com fotos das pacientes oncológicas
gonçalenses.

Os shoppings receberão as
ações até o dia 29 de outubro.
Durante todo o mês, várias
ações serão realizadas, com
o objetivo de conscientizar a
população para a importância do diagnóstico precoce do
câncer de mama e de colo de
útero.

Educação, Maurício Nascimento, a reforma nas escolas
é ideal para a manutenção
corretiva das unidades, trazendo mais conforto para
os alunos e profissionais da
Educação.
“Estamos aproveitando a
oportunidade do Programa
Reforma nas Escolas para
adaptarmos as unidades a legislações importantes, como
aqui na Escola Municipal
Nice Mendonça de Souza
e Silva, com a reforma da
despensa onde é guardada a
merenda escolar, obedecendo às normativas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem
como a reforma de áreas
comuns como o pátio da
escola, sala de reuniões e
outras”, comenta Maurício
Nascimento.

fazendo diferença na pauta da
defesa animal do país.
O encontro, que teve a
participação da médica veterinária Fernanda Campista
e da representante da OAB,
Camila Prado, também abordou a educação animalista,
projetos com pets especiais,
e a discussão sobre o avanço
das leis em favor dos animais.
Outro tema discutido foi a
perda de fauna silvestre no
Brasil.
A programação contou
com o lançamento de mais
uma edição da Cartilha de
Proteção Animal. Na quinta-feira, dia 7, a Semana Municipal de Proteção Animal terá
continuidade no auditório
do Caminho Niemeyer, com
o Encontro Estadual de Gestores Públicos de Proteção
Animal. O evento, que não
será aberto ao público, tem
o objetivo de contribuir de
forma efetiva na elaboração
de políticas públicas de proteção animal para o estado do
Rio, unindo diferentes setores
da gestão pública na esfera
municipal para criar uma
rede estadual de informações
relevantes ao tema.

Encontrado
no motel
Nego do Borel foi encontrado ontem (5) em
um motel de Vila Isabel,
Zona Norte do Rio. Ele
estava sendo procurado por policiais civis
da 42ª DP (Recreio dos
Bandeirantes), após sua
mãe Roseli Viana Pereira
registrar o desaparecimento dele na segunda
(4), depois de ficar sem
contato. De acordo com
a Polícia Civil e a assessoria do cantor, ele
estava com duas mulheres no local. Investigadores chegaram a ir
a Itacuruçá, distrito de
Mangaratiba, em busca
de informações sobre o
paradeiro do cantor.
Roseli e o assessor
do funkeiro, Anderson
Faria, foram até a Delegacia de Descobertas
Paradeiros (DDPA) para
prestar depoimento.
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Governo notifica 650 mil a
devolver auxílio emergencial
Mensagens foram enviadas para os trabalhadores que receberam o benefício de forma indevida
Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Cidadania
notificou, até ontem (5), 650
mil pessoas a devolver, voluntariamente, os recursos
recebidos por meio do auxílio
emergencial, programa que
atende pessoas em situação de
vulnerabilidade, afetadas pela
pandemia de covid-19.
As mensagens de celular,
tipo SMS, foram enviadas
desde segunda-feira (4) pelos
números 28041 ou 28042.
“Qualquer SMS enviado de números diferentes desses, com
este intuito, deve ser desconsiderado”, alertou o ministério.
De acordo com a pasta, as
mensagens são para trabalhadores que receberam recursos
de forma indevida por não se
enquadrarem nos critérios de
elegibilidade do programa ou
que, ao declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), já
geraram documento de arrecadação de receitas federais
(DARF) para restituição de parcelas do auxílio, mas que ainda
não efetuaram o pagamento.
Este é o segundo lote de
mensagens no ano de 2021.
Segundo o ministério, após o
envio do primeiro lote de SMS,
em agosto, foram devolvidos
aos cofres públicos cerca de R$
40,6 milhões até o dia 21 de se-

Segundo o Governo Federal, as mensagens de celular, tipo SMS, foram enviadas desde segunda-feira (4) para os beneficiários pelos números 28041 ou 28042

tembro. As restituições foram
feitas por meio do pagamento
de DARF em aberto e pela geração e pagamento de guias de
recolhimento da União (GRU).
Entre as pessoas que não
atendem aos critérios de elegi-

bilidade estão aquelas com indicativo de recebimento de um
segundo benefício assistencial
do governo federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego

e da Renda (BEm). O grupo
inclui também os que tinham
vínculo empregatício na data
do requerimento do auxílio
emergencial e os identificados
com renda incompatível com
o recebimento do benefício,

Sócio da VTCLog diz que não
há irregularidade em licitação
Empresário disse que processo teve participação de mais de 15 concorrentes
A CPI da Pandemia do Senado
ouviu, ontem (5), Raimundo
Nonato Brasil, sócio da empresa de logística VTClog. A
comissão investiga a atuação
da empresa e sua relação com
o líder do governo na Câmara,
o deputado Ricardo Barros
(PP-PR), e com o ex-diretor
de Logística do Ministério da
Saúde Roberto Ferreira Dias.
A VTClog tem contrato com
o Ministério da Saúde, desde
2018, para armazenamento e
distribuição de medicamentos, insumos e vacinas.
Segundo relatório do Tribunal de Contas da União
(TCU), a empresa é suspeita
de superfaturar R$ 16 milhões
em contratos na Saúde, entre
1997 e em 2003. Apesar disso,
Nonato afirmou que a operadora nunca recebeu qualquer
penalidade por parte da Corte

de Contas.
A VTCLog ganhou espaço
no governo federal na gestão
de Barros na Saúde. Antes
disso, o Ministério da Saúde
tinha equipe própria para
executar os serviços de logística como armazenamento e
distribuição de medicamentos e outros insumos para
todo Brasil. Em março de
2018, a empresa assinou o
contrato de terceirização válido até 2023 - no valor de
R$ 97 milhões anuais para
prestação de serviços sob
demanda. Segundo o relator
da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apenas
por esse contrato, a empresa
teria recebido cerca de R$ 400
milhões da pasta.
Ainda sobre o contrato
com o Ministério de Saúde, Raimundo Nonato dis-

se que o serviço prestado é
“multimodal” e “complexo”.
Segundo ele, “envolve não
só transporte”, mas também
“armazenagem, separação e
distribuição” de insumos e
vacinas. “É um contrato de
logística, não só de transporte”, explicou.
Segundo o empresário,
não houve irregularidades
no processo de licitação, com
a escolha da VTCLog pelo
Ministério da Saúde. A afirmação foi questionada pelo
relator da CPI, Renan Calheiros. O senador lembrou
que a empresa ficou em segundo lugar na contratação
e só pôde prestar serviços ao
ministério porque a primeira colocada foi inabilitada.
Segundo Nonato, o processo
teve participação de mais de
15 concorrentes, inclusive

dos Correios. Ele acrescentou
que a empresa vencedora do
certame foi eliminada por não
ter qualificação técnica e por
problemas no balanço patrimonial, abrindo caminho
para a VTCLog, num processo
feito de maneira “totalmente
regular”.
Sobre um aditivo de R$ 80
milhões no contrato da VTCLog com o Ministério, Nonato Brasil disse que o pedido
foi feito pela própria pasta por
conta de aumento de demanda na pandemia. O relator
quis saber então porque o
aditivo, feito sem licitação,
foi suspenso pelo Tribunal de
Contas da União (TCU). “Só
para atender a demanda da
Pfizer, tivemos que investir
mais de 30 milhões e até agora
não recebemos pelo serviço”,
justificou o depoente.

Mundo
Tristeza
do Papa
O papa Francisco manifestou “profunda tristeza”
após a publicação de um
relatório sobre abusos
sexuais de crianças e outros menores pela Igreja
Católica francesa, dizendo que “tomou conhecimento dessa terrível realidade”. “O pensamento
do papa dirige-se, em
primeiro lugar, às vítimas,
com imensa dor pelas
feridas e gratidão pela
coragem de denunciar.
Dirige-se também à Igreja da França, para que, ao
tomar consciência dessa
terrível realidade, possa
empreender o caminho
da redenção”, declarou
o porta-voz do Vaticano,
Matteo Brun.

Nobel de Física vai para
estudos sobre o clima

Norte-americano nascido no Japão, alemão e italiano dividem o prêmio
O norte-americano nascido
no Japão Syukuro Manabe, o
alemão Klaus Hasselmann e o
italiano Giorgio Parisi venceram
o Prêmio Nobel de Física 2021
ontem (5), pelo trabalho que
ajuda a compreender sistemas
físicos complexos como a mudança climática da Terra.
Metade do prêmio de 10
milhões de coroas suecas
(US$ 1,15 milhão) será dividida em partes iguais para
Manabe, que está com 90
anos, e Hasselmann, pela
modelagem do clima da Terra
e por terem previsto com precisão o aquecimento global.
A outra metade irá para

Parisi, por descobrir as “regras
escondidas” por trás dos aparentemente aleatórios movimentos de gases ou líquidos.
“Sistemas complexos são
caracterizados pela aleatoriedade e desordem e são
difíceis de entender”, disse a
Academia Sueca de Ciências
em comunicado. “O prêmio
deste ano reconhece novos
métodos para descrevê-los e
prever seu comportamento
de longo prazo.”
Manabe está atualmente
na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos,
Hasselmann atua no Instituto
Max Planck para a Meteorolo-

Trabalho ajuda
a entender
mudanças
gia, em Hamburgo, na Alemanha, e Parisi na Universidade
Sapienza, em Roma.
O prêmio de Física é o segundo Nobel anunciado nesta
semana. Na segunda-feira, os
norte-americanos David Julius e Ardem Patapoutian foram agraciados com o Nobel
de Medicina, pela descoberta
de receptores de temperatura
e toque na pele.

entre outros casos.
As mensagens enviadas
pelo Ministério da Cidadania
contêm o registro do CPF do
beneficiário, ou NIS, no caso
do público do Bolsa Família, e
o link para fazer a regulariza-

ção da situação, iniciado com
gov.br. Os avisos serão enviados, exclusivamente, pelos
números 28041 ou 28042.
Como devolver - Todos
aqueles que receberem a mensagem de texto relativos aos
DARFs em aberto deverão efetuar o pagamento ou acessar
o endereço eletrônico gov.br/
dirpf21ae para denunciar fraude, se for o caso, ou informar
divergência de valores.
Quem não tem DARF em
aberto, mas tem valores a
devolver, precisa acessar o
site gov.br/devolucaoae e inserir o CPF do beneficiário.
Depois de preenchidas as
informações, será emitida
uma GRU, e o cidadão poderá
fazer o pagamento nos canais
de atendimento do Banco do
Brasil ou em outros bancos,
caso selecione essa opção ao
solicitar a emissão da GRU no
sistema.
Para denunciar fraudes, o
cidadão pode acessar a plataforma fala.br, da Controladoria-Geral da União. Além disso,
o Portal da Transparência traz
a relação pública de quem recebeu o auxílio emergencial. A
ferramenta permite a pesquisa
por estado, município e mês,
ou por nome e CPF.

Guedes e Campos
Neto na mira da CAE
A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) aprovou
ontem dois requerimentos
de convite ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, e
o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Eles devem explicar por
que mantém recursos em
contas offshore no exterior,
de acordo com documentos
revelados pelo projeto Pandora Papers, do Consórcio
Internacional de Jornalistas
Investigativos.
Os requerimentos dos
senadores Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) e Jean Paul
Prates (PT-RN) foram originalmente apresentados
como convocação apenas
para Paulo Guedes. Durante
a reunião da CAE, os parlamentares concordaram
convertê-los em convite,
estendido também a Roberto Campos Neto. O ministro
da Economia e o presidente
do Banco Central sugeriram
a data de 19 de outubro para
a audiência pública.
De acordo com os documentos da Pandora Papers, Paulo Guedes abriu a
offshore Dreadnoughts International nas Ilhas Virgens
Britânicas em setembro de
2014. Nos meses seguintes,

Comissão do
Senado quer
ouvir ministro e
presidente do BC
sobre contas no
exterior
aportou US$ 9,54 milhões
— o equivalente a mais de
R$ 50 milhões na cotação
atual.
“Imagine o brasileiro
acordar com a manchete
de que o presidente da Petrobras é dono de posto de
gasolina. É mais ou menos
isso: a política econômica
deste governo fez com o que
o patrimônio no exterior do
ministro da economia mais
do que dobrasse. Talvez
você não tenha aí uma ilegalidade. Talvez. Mas seguramente temos um conflito
de interesse e é importante
que isso seja expresso”, disse
Vieira.
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM) disse que não é
possível fazer pré-julgamentos, mas, para ele Guedes e
Campos Neto devem explicações. (Agência Senado).
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 19/10/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 22/10/2021 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente
Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local
da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e
“online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção
contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Niterói-RJ. Br. Charitas. Rua
Leonel Magalhães, nº 80. Edifício Resid. Charitas. Apto. 205, com direito a uma vaga de garagem (consta no preambulo da
matrícula, que a vaga será sorteada entre os condôminos em assembléia). APARTAMENTO. Área construída estimada
(privativa + comum) de 90,00m². Matr. 20.249 do 1º RI Local. Obs.: (i) Consta Ação de Execução Extrajudicial (Condomínio)
em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói/RJ, processo nº 0032806-48.2021.8.19.0002; (ii) Ocupado (AF). 1º
Leilão: 19/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 1.277.937,39. 2º Leilão: 22/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$
788.722,95. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será
comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B
do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para
mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.
Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br
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Desfalcado,
Fla visita o
Bragantino
em São Paulo
O Flamengo entra em
campo hoje,
às 20h30,
contra o RB
Bragantino,
no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista,
totalmente desfigurado.
O técnico Renato Gaúcho
não poderá contar com
pelo menos sete jogadores
na partida válida pela 24ª
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Primeiro, os rubro-negros estão sem os quatro jogadores convocados
para as Eliminatórias: Gabigol, Everton Ribeiro,
Arrascaeta e Isla. Para piorar, o zagueiro Gustavo
Henrique e o meia Diego
não foram relacionados,
por problemas físicos.
De acordo com o departamento médico do
Flamengo, exames detectaram um edema no
adutor da coxa direita do
defensor e na panturrilha
direita do camisa 10 rubro-negro.
A situação ainda pode
ficar mais dramática. O
atacante Bruno Henrique
não treinou nos últimos
dias e sua presença no
duelo de hoje é incerta.
A tendência é que o
Flamengo entre em campo
com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio,
Léo Pereira e Filipe Luís;
Willian Arão, Thiago Maia,
Andreas Pereira e Vitinho;
Michael e Pedro.
A diretoria do Flamengo ficou na bronca após
a CBF não adiar os jogos
da equipe durante a Data
Fifa. Além do Bragantino,
a equipe seguirá com desfalques contra Fortaleza e
Juventude.

Quarta-feira, 6/10/2021

Flu reencontra a torcida
hoje contra o Fortaleza
Será primeiro jogo do Tricolor com público desde início da pandemia
Lucas Merçon / Fluminense

A presença da torcida do Fluminense será a grande novidade do jogo desta noite no Maracanã pelo Brasileirão

O Fluminense
tem mais uma
chance de entrar no G-6 do
Campeonato
Brasileiro hoje.
Os cariocas recebem o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília),
no Maracanã.
A novidade será a presença de torcida no estádio.
Será a primeira vez que o
Fluminense vai jogar diante
do seu público desde o início
da pandemia da covid-19.
Os donos da casa tiveram alguns dias a mais para
treinar, pois o jogo contra o
Santos foi adiado. Mesmo
assim, Marcão manteve algumas dúvidas na escalação.
Na lateral direita, Samuel
Xavier e Calegari brigam pela
titularidade. Já no meio, Yago
se recupera de pancada e

Fluminense
ocupa
atualmente a
oitava colocação
com 32 pontos
no Brasileiro
ainda é dúvida. Com isso,
Wellington está de sobreaviso.
O Fluminense está com
32 pontos e está embalado
na Série A. Os cariocas ainda
não perderam desde a efetivação de Marcão.
Do outro lado, o Fortaleza
chegou a brigar pela liderança. No entanto, os cearenses
emplacaram uma sequência
negativa e agora brigam para
se manter na zona de classi-

ficação para a Libertadores.
Os visitantes venceram
apenas um dos últimos oito
jogos na Série A. O último revés foi contra o Atlético-GO,
no Castelão.
Mesmo com a má fase, o
zagueiro Tinga crê em um
bom resultado no Maracanã.
O defensor espera um duelo
aberto pelas características
do adversário.
“Sabemos que o jogo de
quarta-feira vai ser difícil,
o Fluminense vem jogando
muito bem, vem em sequência de vitórias. Bom que eles
vão dar espaço para a gente,
então vamos tentar fazer o
máximo, rodar a bola, trabalhar, usar os contra-ataques.
Vamos fazer de tudo para
vencer, mesmo fora de casa
vamos jogar para frente”,
disse.

G.Jesus busca nova
história na Seleção
Depois de
desfalcar a
Seleção na
última Data
Fifa, Gabriel
Jesus está de
volta à lista
de convocados do técnico
Tite para os próximos três
compromissos do Brasil
nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do
Mundo de 2022.
Ontem, o atacante destacou o seu desejo de escrever uma nova história
com a Amarelinha após
o fracasso no Mundial da

Rússia, onde ele não conseguiu balançar as redes
nenhuma vez.
“Espero não apagar
2018, mas escrever outra
história. Foi um aprendizado, não foi fácil, tanto para
mim quanto para todos os
outros jogadores. A derrota
pesa, mas a forma que você
encara ela que mostra se
você é um guerreiro ou
não. Evoluí bastante de
lá para cá, tanto pessoal
quanto profissional. Hoje
sou mais maduro. Sou um
cara que sempre procura
evolução”, disse.

Ronald
treina e vira
opção no
Botafogo

Vasco paga
salário
de julho a
jogadores

O Botafogo
vem vivendo
um momento de irregularidade na Série B e ligou o
sinal de alerta na briga pelo
acesso. O técnico Enderson
Moreira ganhou um reforço
para a sequência da temporada, já que o atacante
Ronald foi liberado pelo
departamento médico e já
treina com o restante do
elenco.
Ronald é desfalque no
Botafogo desde agosto,
quando sofreu uma lesão
no tornozelo. Antes disso, o
atacante vinha sendo titular
da equipe alvinegra.
Outro que tem chance
de voltar nesta semana é o
volante Pedro Castro. O jogador foi liberado para realizar algumas atividades com
o elenco, mas ainda será
reavaliado nesta semana.

O Vasco vem
sofrendo com
a crise financeira nos últimos anos.
Com isso, o
clube tem dificuldade em manter os salários em dia.
Só que funcionários e jogadores receberam uma boa
notícia. A diretoria pagou os
salários de julho.
O clube conseguiu a liberação de recursos que
estavam retidos na Justiça.
Desta forma, os dirigentes
diminuíram o débito.
Mesmo assim, o Vasco
deve um mês de salários e
pode chegar ao segundo no
próximo dia 20. A meta é terminar o ano sem ter débitos
com funcionários e elenco.
Dentro de campo, o time
se prepara para o jogo de
sábado, contra o Sampaio
Corrêa, em São Luís.

