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ESTADO ISENTA DE ICMS

Rio tira imposto de botijão
de gás para derrubar preço
Preços do feijão e do arroz também devem ficar menos salgados após governo regulamentar isenção
PANORAMA\PÁG. 2 E CIDADES\PÁG. 5

Divulgação / Tony D’Andrea

Pedro Calado
vence o Itacoá
Big Wave
Após descer a onda que foi considerada a maior já surfada em Itacoatiara, de quase seis metros, o
carioca Pedro Calado sagrou-se
campeão do Itacoatiara Big Wave
2021. Lucas Chumbo, de Saquarema, ficou em 2º lugar em uma
disputa acirrada nas três janelas
abertas durante o campeonato. O
atleta de Niterói Gabriel Sampaio
também foi destaque, terminando em 3º lugar. Outro destaque foi
a carioca Michelle des Bouillons,
que conseguiu a maior onda já
surfada por uma mulher em Itacoatiara. A premiação aconteceu
ontem na praia.
CIDADES\PÁG. 3

Inea libera
resort em
Maricá
PANORAMA\PÁG. 4

Alerj libera
R$ 18 milhões
para a UFF

O carioca Pedro Calado sagrou-se campeão do Itacoatiara Big Wave 2021 descendo a onda que foi considerada a maior já surfada na praia da Região Oceânica de Niterói, de quase seis metros

CULTURA

ESPORTES

Luiz Kerche/Divulgação

Lucas Figueiredo / CBF

Rafael Ribeiro / Vasco

PANORAMA PÁG. 2

Companhia de Ballet de Niterói apresenta
“Pedra Doce - Poética de Cora Coralina”

Gabriel Pec é um dos destaques da
recuperação do Vasco na Série B

Balé mostra
vida de Cora
Coralina

Gabriel Pec
seca rivais
pelo G-4

O novo espetáculo “Pedra
Doce - Poética de Cora Coralina”, da Companhia de
Ballet de Niterói, é atração
do Teatro Oscar Niemeyer
deste fim de semana.
PÁG. 2

Com a ausência de Neymar, Gabigol formará hoje dupla de ataque com Gabriel Jesus

Tite aposta em ataque de xarás
Com a suspensão de Neymar, o técnico Tite definiu Gabriel Jesus e
Gabigol como a dupla de atacantes para o duelo desta noite contra a
Venezuela, em Caracas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em franca recuperação na
Série B, o Vasco vem ganhando posições e o meia
Gabriel Pec admitiu ontem
que fica na torcida para
tropeços dos rivais.
PÁG. 8

Rio deve intensificar aulas presenciais
Cronograma do retorno às salas de aula sem rodízio deve ser anunciado ainda nesta semana
CIDADES\PÁG. 3
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Panorama RJ
Inea libera resort
em Maricá

POR JEFFERSON LEMOS

Nissan aposta no Rio

Alerj doa R$ 18 milhões para UFF
Divulgação

Divulgação/Nissan

O megaempreendimento
Maraey recebeu ontem a
aprovação do Conselho Diretor (Condir) do Instituto
Estadual do Ambiente (Inea)
para emissão da Licença de
Instalação, que autoriza o
início das obras. As intervenções estão previstas para
começar ainda neste segundo semestre. Será a primeira
fase do projeto, que será
desenvolvido numa área de
845 hectares na Costa do Sol,
em Maricá.
O projeto terá quatro
hotéis cinco estrelas e oferecerá moradias de diferentes tipologias com serviços
integrados. Um empreendimento já confirmado
será o Rock in Rio Maraey
Resort, primeiro hotel temático da marca do festival no
mundo, onde os visitantes
desfrutarão das melhores
experiências musicais e de
entretenimento à beira da
praia.

A montadora japonesa
Nissan vai abrir 578 postos
de trabalho em sua fábrica
no Rio. As vagas serão para
viabilizar a operação de
mais um turno de produção, previsto para fevereiro de 2022, no complexo
industrial de Resende, no
Sul Fluminense. O anúncio
foi feito durante reunião
do presidente da Nissan

Conscientização e cobrança

no Brasil, Airton Cousseau,
com o governador Cláudio
Castro e o secretário de
Estado da Casa Civil, Nicola
Miccione, no no Palácio
Guanabara. “Nossa prioridade é a geração de empregos para o desenvolvimento do nosso estado, e mais
uma vez, a Nissan reafirma
o compromisso com o Rio”,
ressaltou Castro.

Deputada quer explicações

que garantem acesso a
equipamentos adequados
para realização de exames
de detecção do câncer de
mama para cadeirantes, ausência do trabalho por até
três dias para realização de
exames preventivos do
câncer, e garantia da reconstrução da mama, com
prazo para a execução da
cirurgia.

CARTA DO LEITOR

Jair Bittencourt (PP) assumiu
interinamente a presidência
da Alerj e comandou os trabalhos do plenário ontem.
As duas propostas foram
aprovadas pelos deputados
na última terça (5). A Alerj
doará R$ 18 milhões à UFF
para ajudar em pesquisas
sobre o coronavírus e R$ 20
milhões para o Fundo, ligado
à Secretaria municipal de
Assistência Social, para o
acolhimento da população
de rua.

O secretário de Planejamento e Gestão do Rio, José Luís
Zamith, participa, hoje, às
11h, da reunião da Comissão
Especial da Alerj criada para
acompanhar a liquidação
de empresas públicas e de
economia mista do Estado.
Zamith apresentará informações sobre as empresas
que, mesmo sem atividade
há décadas, ainda contam
com funcionários e uma fo-

O consumidor fluminense
vai sentir um certo alívio
no orçamento ao comprar
arroz e feijão nos supermercados do Estado do Rio de
Janeiro. Foi regulamentada
ontem, através do Decreto
Estadual 47.787/2021, a lei
9391/2021 que isenta estes
dois produtos de ICMS no
Estado do RJ.
A lei, sancionada há pouco mais de um mês, teve
participação direta da ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado do
Rio de Janeiro) que esteve em reuniões junto ao
governo para apoiar e justificar os benefícios desta
isenção.
Com a regulamentação
publicada no Diário Oficial,
a redução no preço dos dois
alimentos que são a base
do “PF carioca” será de até
7% nos supermercados do
Estado, que corresponde à
isenção do imposto

Caxias libera uso de máscara
Divulgação

Divulgação

No mês em que se celebra
o Outubro Rosa, o vereador
Leandro Portugal (PV), leva
à votação na Câmara Municipal de Niterói, projeto de
lei que institui a semana
municipal de conscientização ao câncer de mama e
assistência aos pacientes no
calendário oficial da cidade.
A ideia é também, se fazer cumprir leis federais

As doações de recursos da
Alerj para o Fundo Municipal
de Assistência Social do Rio
e a Universidade Federal
Fluminense (UFF) foram
sancionadas, ontem pelo
deputado André Ceciliano
(PT). Ele assumiu, interinamente, o Governo do Estado,
nesta quarta, em virtude da
viagem do governador Cláudio Castro ao México.
Esse foi o primeiro ato de
Ceciliano como governador
em exercício. O deputado

Feijão e arroz
menos salgados

lha anual de R$ 1,22 milhão.
A reunião, realizada de forma
virtual, será transmitida ao
vivo pelo Youtube da TV
Alerj.
“Não é mais aceitável
termos folhas de pagamento para empresas que não
funcionam, ainda mais no
atual momento de crise”,
afirmou a deputada Adriana
Balthazar (Novo), presidente
da comissão.

CULTURA

Thomas Silva/Agência Brasil

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a primeira
cidade do país a desobrigar a população do uso de
máscara contra a covid-19,
graças a decreto publicado
pelo prefeito Washington
Reis (MDB). Mas ontem no
primeiro dia após o decreto,
a maior parte das pessoas
nas ruas José Alvarenga e
Capineira e na Avenida Governador Leonel Brizola,

ainda estavam de máscara.
O prefeito assegura que
a decisão foi tomada com
toda segurança. “Nossa cidade, graças a Deus, foi a
cidade em que nós garantimos, em todo o período
da pandemia, 200 leitos de
CTI e a maioria desses leitos
serviu para cidades vizinhas,
interior do estado, a própria
capital e até pacientes de
outros estados”.

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

Calendário da CBF

Mais uma vez o Flamengo sai prejudicado na queda de
braço com a CBF. Cada convocação é um desespero para
o Mengão. Isso porquê ainda damos sorte de outros jogadores, como Bruno Henrique e Filipe Luís, que merecem
ser convocados, não serem chamados pelo paneleiro do
Tite. Com jogos importantes pela frente temos sérios
desfalques.
Kauan mesquita

Ocupação nas boates

Minha filha foi a uma boate em Niterói esses dias onde estava prometido apenas 50% da ocupação no local. Cheguei
lá para confirmar, e não foi o que encontrei. Todo mundo
aglomerado e uma multidão que ocupava todo espaço da
casa de show. A fiscalização não pode permitir isso.
Solange Rosa

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.

O novo espetáculo “Pedra
Doce - Poética de Cora Coralina”, da Companhia de
Ballet da Cidade de Niterói, é a atração do Teatro
Popular Oscar Niemeyer
deste sábado e domingo. As
apresentações, que falam
da simplicidade na poesia e
vida de Cora Coralina, acontecem às 18h.
Todas as células coreográficas foram criadas pelos
próprios bailarinos em um
atravessamento promovido

Teatro-filme
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Balé mostra poesia e
vida de Cora Coralina

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)

Estreia, nesta sexta, às 20h,
o teatro-filme “Alethea
Dreams”, com transmissão
pela web. O espetáculo, dirigido por Jorge Nassarala,
foi montado a partir da peça
homônima do dramaturgo
Rafael Souza-Ribeiro, cuja
temática discute identidade e autoaceitação, além
de levantar questões pertinentes à sociedade atual. A
transmissão acontece pelo
Youtube. Após a estreia, o
espetáculo estará disponível
On Demand até o dia 31.

pelos poemas de Cora durante os ensaios.
A dramaturgia do espetáculo foi conduzida
pela coreógrafa Ana Vitória Freire com o intuito de
replicar a vida simples de
Cora, mas reconhecendo
sua potência como uma mulher à frente do seu tempo.
Entrada: 1kg de alimento não perecível que será
doado à ONG Mix Urbano.
É necessário apresentar o
comprovante de vacinação.

Luiz Kerche/Divulgação

Cia de Ballet de Niterói apresenta “Pedra Doce - Poética de Cora Coralina”

Janderson Pires/Divulgação

LAURA SCHADECK – Com um ritmo envolvente,
perfeito para curtir os dias quentes que chegam, a
cantora e compositora Laura Schadeck divulga seu
novo single de trabalho, “Na Praia”, este que dá início
a uma importante etapa de sua trajetória. O hit pode
ser conferido nas plataformas digitais e o clipe no
Youtube da cantora.

O espetáculo “Alethea Dreams” estreia, nesta sexta, às 20h, no Youtube

‘SONHOS PARA VESTIR’ – A atriz Sara Antunes adaptou o espetáculo “Sonhos Para Vestir” para uma versão
digital que estreia no Centro Cultural São Paulo, na
mostra “Quando o Palco se Fez Cinema”, dia 15, às
20h15. Em seguida, serão realizadas oito sessões em
temporada on-line, de 16 de outubro a 7 de novembro,
às 20h, pela plataforma Sympla.
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Carioca Pedro Calado vence
o Itacoatiara Big Wave 2021
Campeonato que durou três meses teve as maiores e melhores ondas grandes já surfadas em Itacoatiara
Divulgação / Tony D’Andrea

O carioca Pedro Calado sagrou-se campeão do Itacoatiara Big Wave 2021 descendo
a onda que foi considerada a
maior já surfada em Itacoatiara,
de quase seis metros. O atleta
de Saquarema Lucas Chumbo
ficou em 2º lugar em uma disputa acirrada nas três janelas
abertas durante o campeonato.
No inédito formato digital, a
competição que foi realizada
entre julho e setembro, os
atletas surfaram grandes ondulações e as ondas eram registradas em vídeo e enviadas para
serem julgadas por um comitê
técnico especializado.
Ao todo, foram distribuídos R$ 50 mil em prêmios,
divididos entre os surfistas e
seus cinegrafistas. A premiação
aconteceu na manhã de ontem
(6) na praia de Itacoatiara.
O atleta de Niterói Gabriel
Sampaio também foi destaque
no campeonato terminando em 3º lugar. A competição
teve ainda como destaque a
carioca Michelle des Bouillons,
que conseguiu a maior onda já
surfada por uma mulher em
Itacoatiara. A praia niteroiense
vem se consolidando como a

Destaques do Itacoatiara Big Wave 2021: Michelle Des Bouillons, Lucas Chumbo, Pedro Callado e Gabriel Sampaio

referência no surfe de ondas
grandes e tow in no Brasil. O
tamanho e a potência de suas
ondas são internacionalmente
reconhecidos.
Logo no swell de abertura,

Pedro Calado surfou a maior
onda da competição que fez
a diferença na pontuação do
atleta já que no julgamento do
surfe de ondas grandes, a maior
nota tem peso dois.

“Esse ano foi a maior onda,
ano passado foi a melhor. Me
dou super bem em Itacoatiara e nos dois últimos anos a
praia tem dado muita alegria.
O somatório era de duas on-

Últimos dias: inscrições para
Favela Inova terminam amanhã
Objetivo é incentivar o empreendedorismo com mentores estrangeiros
Jovens de comunidades de
Niterói que tenham entre 18
e 29 anos têm até amanhã
(8) para se inscreverem no
projeto Favela Inova , que
tem como objetivo incentivar o empreendedorismo
em diversos segmentos e dar
oportunidade estimulando a
criação de startups. Ao todo
30 projetos serão selecionados. Desses, 10 irão para a
final. Durante um período
de incubação, equipes serão
orientadas por mentores de
grandes empresas internacionais, e os melhores poderão receber bolsas de estudos
de até 100 % e investimentos
de grandes empresas.
O projeto é resultado de
uma parceria do Município
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

(Seden) com a Associação
Comercial e Industrial do
Estado do Rio de Janeiro
(Acierj), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói)
e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) por
meio do Polo de Inovação da
Unisuam (Pólen).
“Quando unimos todos
esses parceiros e aderimos
ao projeto, pensamos no
que pode ter de melhor para
oferecer a esses jovens. Isso
vai de encontro também ao
momento em que Niterói
vive, quando o município
lança um pacto de retomada
econômica com oportunidades diversificadas em várias
áreas. É um projeto perfeito
dentre outros lançados para
dar oportunidade aos jovens,
explica Luiz Paulino Moreira

Leite, Secretário de Desenvolvimento Econômico de
Niterói.
Os jovens deverão criar
equipes com dois a cinco integrantes e, no ato da inscrição, descrever todo o projeto
no formulário (https://bityli.
com/LXrqod), e ficar atentos as regras do edital, que
pode ser consultado através
do link https://bityli.com/
YSgS8M.
A partir do apoio acadêmico, ocorrerão mentorias
em duas vertentes: a germinação, para desenvolver
e validar ideias em estados
iniciais; e a incubação, que
busca fornecer pílulas de
conhecimento para startups
já desenvolvidas, em estado
de validação de seu modelo de negócios. As startups

terão foco na inclusão social, ajudando aos jovens a
entenderem seu papel na
sociedade e das práticas da
economia criativa de regiões
periféricas.
“O projeto contempla jovens com criatividade e que
não têm oportunidades. É
um programa de aceleração
com grandes parceiros. Esse
é um dos maiores programas
desse tipo para jovens do
Brasil”, afirma Igor Baldez,
vice-presidente da Acierj.
Os jovens selecionados
terão apoio para desenvolver
as startups e contarão com
investimentos de empresas
como a Amazon Aws (Créditos de até R$ 15 mil), IBM
(Créditos de até R$ 120 mil)
e empresas parceiras (investidoras).

Jornada
Pluralismo
Religioso e
Educação

Liberada lista de habilitados
para o Supera Mais Ágil

Com o objetivo de debater
a importância do direito
à diferença nas escolas
e compartilhar projetos
pedagógicos criados na
rede de ensino, que visam
combater a intolerância
religiosa, a Secretaria e
a Fundação Municipal
de Educação de Niterói
realizam a Jornada Pluralismo Religioso e Educação, nesta quinta (7) e
sexta-feira (8). O evento
terá transmissão pelo Facebook Educação Niterói.
(Carol, por favor, confirme com a Educação se
podemos colocar desta
forma!).
O secretário municipal
de Educação, Vinicius Wu,
destaca que a constituição
consagra o estado laico
no Brasil, o que garante
a liberdade de cada um
escolher a sua religião e
processar a sua fé.

A Secretaria Municipal de
Fazenda de Niterói (SMF) divulgou nesta terça-feira (05) a
lista de 269 empresas habilitadas para solicitar o empréstimo do Programa Supera Mais
Ágil. A relação de selecionadas
já está disponível para consulta no site do Programa, no
endereço eletrônico https://
superamais.niteroi.rj.gov.br, e
prioriza as empresas que não
tiveram acesso ao Programa
Empresa Cidadã. A Prefeitura
de Niterói vai disponibilizar
R$11 milhões em créditos às
micro e pequenas empresas
da cidade através do Supera
Mais Ágil, nova fase do Supera
Mais.
As empresas selecionadas
deverão acessar o site https://
superamais.niteroi.rj.gov.br/
para fazer a solicitação de
crédito e o upload dos arquivos solicitados na plataforma.
Após análise documental da
SMF, a tramitação segue para

Serão R$ 11 milhões em créditos às micro e pequenas empresas
Luciana Carneiro / Prefeitura de São Gonçalo

Secretaria de Fazenda divulgou nesta semana a lista com 269 empresas

análise de crédito da AgeRio.
O Supera Mais Ágil tem como
uma das premissas fazer a
análise de crédito de forma
ainda mais rápida. Dentro
de aproximadamente 20 dias
a empresa, caso habilitada,
poderá tomar o empréstimo.
Após a divulgação desta

lista, novos lotes serão abertos
de acordo com a demanda e as
prioridades estabelecidas pelo
Conselho Gestor do Fundo de
Crédito Emergencial. Os três
primeiros lotes do programa
Supera Mais foram divulgados
entre os meses de setembro e
dezembro de 2020.

das mas logo na primeira já
consegui uma maravilhosa,
acho que foi a maior que eu já
peguei no Brasil. Itacoatiara é
um lugar muito especial, com
ondas maravilhosas e pessoas
sensacionais”, comemorou o
campeão Pedro Calado.
O campeonato foi apresentado pela Enel Distribuição
Rio e Secretaria de Esportes e
Lazer de Niterói.
“ Esse critério incentiva os
atletas a buscarem as maiores
ondas. Competições como
essas incentivam o esporte e
incrementam o turismo na cidade. Vejo muito potencial em
Niterói com competição desse
tipo e como forma de estimular
e incentivar também outros
atletas. Tivemos esse ano ondas que nunca foram surfadas
em Itacoatiara e se bobear no
Brasil, e isso também graças ao
crescimento e aperfeiçoamento desses atletas. Vamos seguir
evoluindo”, explica organizador
da Alexey Wanick.
“Muito importante mais
uma vez apoiar esse evento na
nossa cidade. Foi mais um ano
com grande sucesso, trazendo
os maiores nomes brasileiros

do surfe nessa modalidade para
nossas águas. Isso só ressalta
ainda mais que Itacoatiara com
sua geografia favorável, e suas
ondas diferenciadas, é um dos
berços do surfe mundial. Esse
tipo de competição é benéfico
para o município, gera visibilidade, inclusive para o exterior,
projetando Niterói, a cidade
dos esportes. Quero parabenizar ainda os vencedores: Pedro
Calado, Lucas Chumbo, nosso
niteroiense Gabriel Sampaio, e
todos que estiveram no mar se
desafiando “, afirmou Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte
e Lazer de Niterói.
Os atletas fizeram as filmagens e enviaram para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material
foi julgado por uma comissão
de arbitragem profissional,
utilizando os critérios adotados
pela Liga Mundial para o surfe
de ondas grandes.
“Itacoatiara é um lugar
marcante na história do surfe
no estado. É um treino incrível
para Nazaré (Portugal) e outras
ondas gigantes. Foi incrível”,
vibrou Lucas Chumbo, , o segundo colocado .

Aulas presenciais:
avaliação é pedida
O presidente da Comissão
de Educação da Câmara Municipal de Niterói, vereador
Binho Guimarães (PDT ),
encaminhou para as secretarias de Saúde e Educação um
ofício solicitando a avaliação
sobre o retorno pleno das
aulas presenciais junto ao
Comitê Científico.
Segundo o vereador, a
proposta se deve a vários
motivos, mas em especial por
Niterói ter um dos melhores
índices de imunização do
país. Dados do último dia 5
indicam que 441.117 pessoas
(mais de 80% da população)
já receberam a primeira dose
e 344.654 pessoas (mais de
65% da população) estão com
o programa de vacinação
completo. Além disso, ainda
no final de agosto foi antecipado o calendário para adolescentes a partir de 12 anos,
com a vacinação para a faixa
etária avançada na cidade.
“Não podemos nos furtar
ao debate do retorno presencial às atividades escolares
e precisamos mobilizar as
autoridades científicas do
município a se sensibilizarem sobre o tema. Trata-se

não somente de assegurar o
direito à educação de crianças e adolescentes como
também de medida viabilizadora de segurança alimentar,
estrutura familiar, proteção
social e amparo sanitário.
Nós vamos seguir colocando
crianças e adolescentes no
centro dessa discussão, trabalhando para minimizar os
impactos da pandemia em
nossas escolas”, explica Binho
Guimarães.
Os efeitos da educação
à distância têm sido monitorados pelas agências
nacionais e internacionais
envolvidas com educação.
Já é comprovado que quanto
menor a idade, maior a perda
pedagógica, conforme consta
em artigo recente da UNESCO. Segundo a pesquisadora
Rafaela Piquet, o debate se
faz necessário, visto que o
Brasil é um dos países mais
desiguais do mundo e sofre
das mazelas inerentes à vulnerabilidade social extrema,
pobreza, desemprego e miserabilidade que se agravaram
na pandemia e prejudicaram diretamente o ensino
público.

Turmas sem rodízio
podem voltar no Rio
A Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
(SMS) deve divulgar, ainda
nesta semana, um cronograma com o planejamento
logístico para que as 1.543
escolas da rede municipal
intensifiquem o ensino presencial.
No momento, as escolas
estão funcionando com
rodízio de estudantes, que
foram divididos em dois
grupos, e a cada semana
um deles frequenta as aulas
presenciais. De acordo com
a SMS, a adesão dos estudantes ao ensino presencial
deve estar acima de 90%.
A decisão vem depois da
recomendação de ontem
(6) do Comitê Especial de
Enfrentamento à Covid-19
da prefeitura do Rio de Janeiro, o chamado Comitê
Científico, para que as aulas

presenciais sejam retomadas de forma plena no município, diante da melhora
no cenário epidemiológico
da pandemia.
Segundo o secretário
municipal de Educação,
Renan Ferreirinha, o retorno
pleno às aulas presenciais
significa que todos os alunos
poderão ir todos os dias para
a escola. “É uma vitória da
ciência, que vem avançando
muito com a vacinação, e
uma vitória para a educação, visto que nós queremos
cada vez mais nossos alunos
nas nossas escolas, onde
eles podem se alimentar de
maneira adequada, com um
prato de comida decente,
aprender da melhor forma
possível, ter acolhimento
socioemocional e várias outras situações que só a escola
pode oferecer.
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Outubro Rosa
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

São impressionantes os
números de uma doença
que atingiu mais de 2,3
milhões de mulheres no
mundo, no ano passado.
A partir deste 1º de outubro, recomeça o alerta
do “Outubro Rosa”, para
a prevenção ao câncer de
mama: repete-se a mulheres e também a seus companheiros a importância
do exame preventivo e das
consultas periódicas.

Quinta-feira, 7/10/2021

Distrito de Arte do Porto:
visitas a partir de amanhã
Projeto na Zona Portuária traz 18 murais assinados por artistas da cena urbana
Divulgação/Acervo Núcleo de Ativação Urbana

o resultado. Entre as mulheres com renda familiar
acima de cinco salários-mínimos, 84% fizeram
o exame. Nas faixas com
menor rendimento, esse
índice cai para 43%. Nos
tratamentos pelo Sistema
Único de Saúde, o câncer
de mama representa cerca
de 24,5% entre os
tipos de tumores
diagnosticados.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019,
realizada pelo IBGE, chamam a atenção para a importância de as mulheres
procurarem ajuda desde
antes dos primeiros sinais
da doença. A pesquisa
mostrou que cerca de
40% das mulheres na
faixa etária recomendada não haviam feito
o exame preventivo nos Nos tratamentos
dois últimos
anos ante- do SUS, o câncer
de mama
riores.

Há também
fatores comportamentais, como
consumo
representa 24,5% de álcool e
Re s t a p e rfumo, excesentre os tipos
guntar: esso de peso e
sas mulheres
inatividade
de tumores
não tiveram
ísica, sodiagnosticados fbretudo,
acesso à inem
no País
formação ou
mulheres
ao exame?
com mais de
30 anos. Ora,
Os dados da pesquié nesse momento
sa também revelam
da vida que muitos
diferentes taxas de
dos filhos, talvez,
adesão ao exame, nas
se encontrem na
regiões no país. O percen- fase da pré-adolescência.
tual aponta uma média Quem irá cuidar deles?
de 45% na região Norte
e Nordeste. Já na região Em nome do presente e do
Sudeste, quase 70% das futuro, fica o alerta de um
mulheres do estado de Bispo, homem e solteiro,
São Paulo conseguiram mas para quem toda vida
realizar a mamografia nos humana tem um valor iniúltimos 2 anos.
gualável e inquestionável.

O Distrito de Arte do Porto,
na Zona Portuária do Rio de
Janeiro, será aberto para a
visitação amanhã (8), com 18
murais de graffiti assinados
por artistas, o que promete
se tornar a maior galeria de
arte urbana a céu aberto da
América Latina, com mais
de 11.000m² já grafitados. O
espaço nasce junto com o 1°
Fórum de Arte Urbana do Rio.
O projeto, segundo o curador e artista Daniel Nadi, tem
como propósito ocupar e
transformar a região, além de
homenagear e gerar reflexões
em vários segmentos e temáticas. É dele a homenagem
ao samba com Beth Carvalho
e Arlindo Cruz intitulada de
“O último dueto”. Já o painel
feito pela artista Juliana Fervo
reforça a liberdade profissional das mulheres, tendo como
ilustração uma mulher que
trabalha no setor petrolífero,
levantando a discussão sobre
equidade de gênero no mercado offshore.
“A minha participação
no projeto como artista foi
fazendo o segundo painel, homenageando Beth Carvalho
e Arlindo Cruz. A Beth, que é
conhecida como madrinha do
samba, e o Arlindo, que é um
grande poeta, como se fosse o
último dueto entre eles, eternizando de alguma forma esta

Homenagem a Arlindo Cruz e Beth Carvalho é de autoria de Daniel Nadi

linda parceria. Além disso, sou
um dos curadores do projeto,
convidando outros artistas e
auxiliando na organização,
para entender como esses artistas podem interagir, como
as artes podem conversar e
que fique harmonioso. O que
mais me comove é a retomada
da arte para trazer cor e vida
aquele local e, por ela ser uma
arte de rua, combina muito
bem com esse ambiente e a

realização do Fórum de Arte
Urbana que trará discussões
sobre o mercado aqui no Rio
sobre o graffiti”, conta Nadi.
Já o artista ACME ilustra
histórias das comunidades
do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, além do mural com os
líderes do movimento negro
realizado com o apoio do
Consulado Geral dos EUA no
Brasil; Airá OCrespo apresenta o mural “Leite Derramado”,

onde o artista expõe a desigualdade social com uma
imagem que abre um debate
para diversas interpretações e
discussões sobre a dinâmica
da nossa sociedade desde os
tempos coloniais. Uma pintura com caráter emocional,
que traz a amamentação, mas
que provoca profundas reflexões para quem tem o prazer
de encontrá-la na rua.
O projeto é uma idealização do Núcleo de Ativação
Urbana, que explora espaços,
territórios e cidades a partir da
visão de empreendedorismo,
economia criativa, inovação
e desenvolvimento social. “É
uma realização construir um
grande corredor cultural que
abriga, a céu aberto, diversos
murais pintados e grafitados,
majoritariamente, por artistas
urbanos locais. Com o espaço,
queremos promover a economia local, enriquecer culturalmente a comunidade que vive
no entorno e transformá-lo
num atrativo ponto turístico
na cidade”, planeja Hiroshi
Shibuya, CEO do Núcleo de
Ativação Urbana.
O Distrito de Arte do Porto
estará aberto a visitações a
partir de amanhã, 8 outubro,
no Passeio Ernesto Nazareth,
entre a Rua Prof. Pereira Reis
com a Av. Cidade de Lima,
próximo à estação do VLT.

Viaduto de Alcântara começa
a ganhar 2º paredão grafitado
Marcação dos desenhos já está sendo feita na altura da Estrada Raul Veiga
Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

A desigualdade social é
outro fator que influencia

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Cidades Inteligentes no México
O Rio de Janeiro está entre
as cidades latino-americanas que concorrem
ao Prêmio Latam Smart
City Awards. O resultado
será divulgado no México, que abriga desde
terça-feira, a Smart City
Expo Latam Congress.
Este é o primeiro grande
encontro internacional
do segmento realizado
depois que a Prefeitura do
Rio criou, há dois meses, a
Coordenadoria de Cidades Inteligentes.
O novo órgão é coordenado pelo ex-deputado

Felipe Peixoto, que permanece até hoje (7), na cidade mexicana de Mérida,
onde o encontro segue até
o dia 14, reunindo representantes de mais de 300
cidades de 45 países. Entre
os temas tratados estão os
desafios tecnológicos que
as cidades terão que enfrentar após a pandemia
da Covid-19, com a discussão das oportunidades
de projetos inovadores e
sustentáveis de Smart City
para a melhoria da qualidade de vida na América
Latina.

Após a entrega do primeiro
painel no viaduto do Alcântara, em São Gonçalo, o projeto
Cidade Ilustrada já iniciou os
trabalhos no segundo paredão, na altura da Estrada Raul
Veiga, com a marcação dos
desenhos, que no segundo
momento receberão as tintas
com o fino trato dos artistas
gonçalenses. Todo o processo está sendo realizado com
recursos de compensação
ambiental.
Segundo Marcelo Eco,
curador do projeto de revitalização dos viadutos do
município de São Gonçalo,
os novos painéis irão partir
dos primórdios do desenvolvimento industrial no
município. Se a primeira
tela contou um pouco a história da região antes mesmo
de receber o nome de São
Gonçalo, a segunda pintura
irá remontar a essência do
bairro do Alcântara, com o
porto do bairro, estação de

Segunda pintura irá remontar à essência do bairro, explica Marcelo Eco

trem, desenvolvimento da
cidade, indústria, cana de
açúcar, bonde elétrico e tudo
que remete ao crescimento
econômico.

O projeto, ligado à Secretaria de Turismo e Cultura,
com curadoria e a direção de
arte de Marcelo Eco, conta
com os grafiteiros Ogai, Siri,

Tex, Trep, Gut e Xamp; produção de José Luiz Mancha.
O subsecretário de Meio
Ambiente, Gláucio Brandão,
também contribuiu como
historiador.
Ideia do prefeito – O projeto de pintura do viaduto
e outras áreas da cidade foi
idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que recebeu
um grupo de grafiteiros da
cidade em fevereiro para
desenvolver um trabalho que
proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre
a necessidade de conservar o
local, melhorando o aspecto
da cidade. A ideia é colorir
as estruturas contando um
pouco da história de cada
bairro, com a arte que tem
suas origens no município.
Os primeiros viadutos
contemplados para receber
as artes serão do Alcântara,
Colubandê, Santa Luzia e
Maria Paula.

Nova Iluminação integra o projeto
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
através da Subsecretaria de
Iluminação Pública, iniciou
a revisão de toda a iluminação da parte inferior do
viaduto do Alcântara, com
instalação de lâmpadas de
LED. Os trabalhos tiveram
início na noite de segunda-feira (4) e seguiram ao longo
da terça-feira (5).
Segundo o Município, o
serviço é mais uma ação no
pacote de melhorias que o
bairro vem recebendo desde
o início da gestão do prefeito
Capitão Nelson. Os viadutos,
que logo nos primeiros dias
de governo receberam limpeza e um choque de ordem,
liberando o passeio público
para melhor circulação dos
pedestres, já possui novas
cores e formas, com a en-

Viaduto do
Alcântara ganha
lâmpadas de
LED

Lâmpadas de LED instaladas sob o viaduto visam melhorar segurança no local

trega do primeiro painel do
projeto Cidade Ilustrada.
Também foram realizadas
intervenções das equipes
de Parques e Jardins, com o
início de jardinagem e paisa-

gismo em uma das faces do
viaduto. Além disso, a revitalização da Estrada Raul Veiga
segue em franca evolução. As
ações já mudam a “cara” de
um dos mais importantes e

populosos bairros de São
Gonçalo.
“Essa ação, que foi uma
determinação do prefeito
Capitão Nelson, terá um
impacto direto na questão
da segurança pública, dando
mais dignidade às pessoas
que transitam na região,
tanto nas primeiras horas
da manhã quanto de noite.
Seguimos trabalhando com
alta demanda, sem medir
esforços para deixar a cidade
cada vez mais iluminada”,
disse o subsecretário de
Iluminação Pública, Ricardo
Pericar.

Cidades
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Botijão de gás poderá ficar
mais barato no Estado do Rio

A lei aprovada pela Alerj que isenta o ICMS na venda do produto deve impactar diretamente no valor final
Arquivo/Agência Brasil

O botijão de gás de cozinha
de 13 quilos pode ficar mais
barato para os moradores do
estado do Rio de Janeiro. Isso
porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, ontem
(6), o projeto de lei 4.405/21,
que isenta o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) na venda do
produto. A medida, de autoria do deputado Rosenverg
Reis (MDB), agora depende
de sanção do governado
do estado, que tem 15 dias
para analisar a renúncia ao
tributo.
Para justificar a sanção
do projeto, o autor afirma
que a isenção é necessária
para amenizar o impacto do
aumento do preço do gás
na renda das famílias mais
pobres.
“Um botijão custar mais
de R$ 100 é um absurdo para
quem ganha um salário mínimo, que tem tido dificuldade
até para comprar comida.
Gás de cozinha é uma necessidade básica, e temos que
nos empenhar para trazer
alívio ao consumidor. É tam-

de sua autoria.
“Conseguimos a isenção
do imposto sobre o arroz
e feijão. Nada mais justo e
lógico do que zerar o ICMS
do botijão de gás de cozinha
para uso doméstico, que tem
sido tão afetado pela alta no
preço do petróleo”, ressaltou
o deputado.
Desde o início do ano, o
preço médio do botijão de
gás aos consumidores subiu
quase 30%, segundo dados
da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A alta é mais de
5 vezes a inflação acumulada
no período, de 5,67%. Em
algumas regiões, o botijão já
custa R$ 135.
Mais de 15 deputados assinaram a coautoria do projeto, entre eles Alana Passos
(PSL), Célia Jordão (Patriota)
e Luiz Paulo (Cidadania).

Assembleia Legislativa do Estado aprovou projeto de lei que isenta a cobrança do ICMS sobre a venda do produto

bém uma forma de evitar que
mais pessoas sofram acidentes ao tentar cozinhar com

álcool”, disse Rosenverg Reis.
O parlamentar acrescentou que acredita na aprova-

ção de Castro, visto que o
governador sancionou, no
início de setembro, outra lei

Procon de São Paulo cobra
explicações ao Facebook
Órgão de defesa do consumidor já fala em multas acima de R$ 10 milhões
O Procon de São Paulo notificou o Facebook no Brasil
para explicar a falha que
deixou os serviços da empresa fora do ar na última
segunda-feira (4). WhatsApp,
Facebook e Instagram, integrantes da mesma empresa,
ficaram sem funcionar por
mais de seis horas.
Segundo o órgão de defesa do consumidor, se o problema não tiver sido causado
por um evento externo, fora
do controle da empresa, pode
haver responsabilização.
“O Procon-SP pretende
identificar as causas da pane
geral e punir as empresas
com multas superiores a R$
10 milhões, salvo se houver
justificativa de evento fortuito, externo e incontrolável, e
assim fixar responsabilidades
para futuras ações individuais reparatórias”, disse o
diretor do Procon, Fernando
Capez.
Providências - Além de
esclarecimentos sobre as razões do mau funcionamento,
o Procon deseja que a empre-

Malha fina:
869,3 mil
Após o fim do pagamento das restituições
do Imposto de Renda 2021, um total de
869.302 declarações
do Imposto de Renda
caíram na malha fina,
divulgou ontem (6) a
Receita Federal. O número equivale a 2,4%
das 36.868.780 declarações enviadas de março
a setembro.
Das declarações retidas, 666.647 têm imposto a restituir, representando 76,7% do total
incluído na malha fina.
Outras 181.992 (20,9%)
têm imposto a pagar e
20.663 (2,4%) estão com
saldo zero (nem a pagar
nem a restituir).

sa explique as providências
tomadas para restabelecer
os serviços e reduzir os impactos da interrupção para
os usuários. Foi solicitado,
ainda, que seja detalhado
o tempo exato e quantas
pessoas foram afetadas pelo
problema no estado de São
Paulo.
O Facebook disse que
está disponível para dar os
esclarecimentos necessários.
“Sabemos da importância de
nossos produtos e serviços
para pessoas e empresas. Trabalhamos arduamente para
restaurar o acesso a nossos
aplicativos o mais rápido
possível, o que ocorreu em
algumas horas”, disse nota
da empresa.
Os diretores da sede da
empresa, nos Estados Unidos, atribuíram a falha, que
afetou o funcionamento dos
aplicativos em todo o mundo, a problemas internos na
rede da companhia.
O Facebook excluiu a hipótese de que o “apagão”
mundial dos seus serviços

na segunda-feira (4), durante
seis horas, tenha sido causado por um ataque informático e o atribuiu a um erro
técnico interno.
Em um blog da empresa
o vice-presidente de Infraestruturas da rede social, Santosh Janardhan, afirmou que
os serviços não ficaram inativos por atividade maliciosa.
Foi por “um erro causado por
nós próprios”, disse.
O “apagão” do Facebook
e das suas plataformas Instagram, WhatsApp e Messenger
começou minutos antes das
14h (hora local) e deixou sem
serviço milhões de pessoas
em todo o planeta.
Horas mais tarde, o próprio administrador e cofundador da rede social, Mark
Zuckerberg, pediu publicamente desculpas.
Segundo a empresa de
Menlo Park, cidade da Califórnia, os esforços que têm
sido feitos nos últimos anos
para proteger os sistemas de
possíveis ataques externos
foram uma das causas que

fizeram demorar o tempo de
resposta ao problema.
“Acredito que se o preço
a pagar por maior segurança
do sistema no dia a dia é uma
recuperação mais lenta dos
serviços, vale a pena”, disse
Santosh Janardhan no blog.
Telegram - A queda do
Facebook e das demais aplicações levou o Telegram, um
serviço de mensagens instantâneas (como o WhatsApp), a
receber mais de 70 milhões
de novas adesões, informou
o fundador da rede, o russo
Pavel Dourov. O número de
70 milhões, em apenas um
dia, levou Douruv a afirmar
que foi “um aumento recorde no número de adesões”
e que estava orgulhoso da
equipe, que soube lidar com
esse crescimento sem precedentes.
Na segunda-feira o serviço de mensagens Telegram
passou de 56º para 5º lugar
das aplicações gratuitas mais
descarregadas nos Estados
Unidos, segundo a empresa
especializada SensorTower.

Mundo

Ambos pesquisaram o desenvolvimento de catalisadores orgânicos
micos permitirá fazer medicamentos “de forma menos
prejudicial ao ambiente e
com menor impacto no planeta”.
Os catalisadores são substâncias que controlam e aceleram reações químicas, sem
fazer parte do produto final.
Por exemplo, os catalisadores em carros transformam
substâncias tóxicas dos gases
de escape em moléculas inofensivas. O corpo humano
também contém milhares
de catalisadores na forma de

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 10/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Icaraí - Niterói
15949983
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói
15949983
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói
15949983
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói
15950213
13:30 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói
15948809
13:30 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói
15949569
13:30 às 17:00 Rua Castilho França - Icaraí - Niterói
15949569
13:30 às 17:00 Rua Doutor Paulo Cesar - Icaraí - Niterói
15949569
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Doutor Acurcio Torres - Jockey Clube - São Gonçalo
15942913
12:00 às 16:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Clube - Anaiá Pequeno
15948409
Dia: 11/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 11:00 Rua Professora Lara Vilela - São Domingos - Niterói
15890915
08:00 às 12:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Ruas 13, 14, 15, 16, 30 - Condomínio Terra Verde - Engenho do Mato - Itaipu 15952311
08:00 às 12:00 Rua Antônio de Carvalho e Silva - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua José Henrique Monteiro Galvão - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua Mario Young - Maravista - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Rua Radio Globo - Itaipu - Niterói
15952311
08:00 às 12:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 74 - Engenho do Mato - Niterói 15952533
08:00 às 12:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói
15952533
08:00 às 12:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói
15952641
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 20 - Condomínio Residencial Camboatá - Piratininga 15952641
08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói
15952641
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói
15952135
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua 1 - Engenho Pequeno - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Rua Doutor Arthur Bernardes - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Travessa Floresta - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Travessa Isabel - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Travessa Miguel Restum - Barro Vermelho - Santa Catarina
15952171
12:00 às 16:00 Travessa Princesa Isabel - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Travessa Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo
15952171
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo
15952213
13:00 às 17:00 Ruas A, B, E, F, G - Santa Catarina - Jardim Miriambi - São Gonçalo 13659669
13:00 às 17:00 Rua Mamoel da Costa - Santa Catarina - São Gonçalo
13659669
13:00 às 17:00 Rua Tabelião Lessa - Santa Catarina - São Gonçalo
13659669
13:00 às 17:00 Travessa A - Santa Catarina - São Gonçalo
13659669
13:00 às 17:00 Travessa Tabelião Lessa - Santa Catarina - Barro Vermelho
13659669
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maia - Porto Velho - São Gonçalo
15965253
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo
15965253
MARICÁ
13:00 às 17:00 Fazenda Rio Fundo - Parque Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua 37 - Jardim Atlântico - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Duque de Caxias - Parque Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Itaboraí - Parque Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Mangaratiba - Parque Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Marques - Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Valença - Parque Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Oldemar Francisco Figueiredo - Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Itaboraí - Ubatiba - Maricá
15965425
13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá
15965553
13:00 às 17:00 Ruas 2, 68, 69, 70 - Jardim Atlântico - Maricá
15965553
13:00 às 17:00 Rua Mario Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá
15965553

Estamos com você, mesmo à distância.

Alemão e americano dividem
o Prêmio Nobel de Química
Os pesquisadores Benjamin
List e David MacMillan ganharam o Prêmio Nobel de
Química pelo trabalho de
uma “ferramenta engenhosa
de construir moléculas”. Os
nomes foram anunciados
ontem (6) em Estocolmo
pelo Comitê do Nobel.
Os dois cientistas reportaram, de forma independente, o “desenvolvimento
de catalisadores orgânicos
assimétricos”. De acordo
com a Academia Sueca, a
contribuição dos dois quí-

Deu um gás - O acréscimo
de R$ 80 no programa Supera
RJ para a compra de botijão
de gás foi regulamentado
pelo Decreto 47.789/21, publicado no Diário Oficial do
Estado desta quarta-feira
(6). A medida complementa

o benefício, criado pela Lei
9.191/21, de autoria original
do presidente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT).
O valor extra será acrescentado ao pagamento do
benefício, que é de R$ 300
para cada família e o crédito
será iniciado ainda neste
mês de outubro de 2021. O
correspondente ao mês de
setembro será pago junto
com a parcela de outubro. O
decreto detalha as regras do
pagamento, especificamente
as do parágrafo 3° do art. 5°
da Lei 9.191/21.
“O aumento do gás de
cozinha é consequência da
política de preços praticada
pela Petrobras e do aumento do dólar, levando famílias a usarem outras fontes
de energia, como a lenha
e restos de madeira. Essa
medida é importante, principalmente, nas famílias que
vivem em situação de pobreza, que precisam escolher entre comprar o botijão
de gás ou comida”, afirma
Ceciliano.

enzimas.
Quem são os agraciados
- Benjamin List é alemão
e atualmente dirige o Instituto Max Planck, na Alemanha,
onde também faz suas pesquisas o vencedor do Prêmio
Nobel de Física deste ano,
Klaus Hasselman.
- David MacMillan é americano, estudou na Universidade da Califórnia - Berkeley
e dirige o departamento de
Química da Universidade de
Princeton.
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Sem Neymar, Brasil visita
Venezuela em Caracas
Tite aposta nos xarás Gabriel Jesus e Gabigol para buscar nova vitória
O Brasil caminha rumo à
Copa do Mundo de 2022. E
hoje, a Seleção
Brasileira vai fazer confronto de
opostos contra a Venezuela,
às 20h30 (de Brasília), no
estádio Olímpico de La UCV,
em Caracas.
Os brasileiros estão na
liderança das Eliminatórias
Sul-Americanas com 24 pontos, em oito jogos. A Seleção
quer manter os 100% de aproveitamento.
Só que o técnico Tite terá
um desfalque de peso. Isso
porque o atacante Neymar
está fora, suspenso. Já o vo-

O camisa 10 da
Seleção estará
à disposição no
jogo contra a
Colômbia, no
domingo
lante Casemiro também está
fora após ser desconvocado
por uma inflamação no dente.
Tite não fez mistério e confirmou a escalação da equipe
com Gabriel Jesus, que volta
após não ter sido liberado
pelo Manchester City-ING.
Outra novidade será na
lateral esquerda. Guilherme

Arana ganhou uma chance
entre os titulares após a conquista da medalha de ouro na
Olimpíada.
“Oportunidades são importantes. O momento do
atleta é importante. A campanha nos permite abrir mais
o leque de oportunidades.
Coisa que na campanha de
2018 não foi possível. Agora a própria campanha nos
permite oportunizar atletas”,
disse Tite.
Do outro lado, a Venezuela
convive com muitos problemas e faz campanha sofrível.
Com apenas quatro pontos,
os donos da casa dificilmente
vão para sua primeira Copa
do Mundo.
Lucas Figueiredo / CBF

Quinta-feira, 7/10/2021

Pec admite que está
secando times rivais
O Vasco vem
re a g i n d o n a
Série B do
Campeonato
Brasileiro. Os
cruz-maltinos
venceram os
últimos três jogos e voltaram
a brigar pelo acesso.
O atacante Gabriel Pec falou com a imprensa e admitiu
que assiste aos jogos dos rivais e “seca” os concorrentes.
“É claro que eu assisto, sim.
São nossos adversários e vamos enfrentá-los. Eu fico secando, sim. Dentro de mim,
tem um torcedor vascaíno.
Um coração vascaíno. Estou
aqui desde pequeno, torço
muito pelo Vasco. Só que antes disso, o mais importante,
é a gente pensar na gente, se
fechar aqui e fazer as nossas
vitórias. O mais importante é
a gente ganhar. Temos de ganhar os nossos jogos”, disse.

Vasco buscará
a quarta vitória
seguida no
próximo sábado
Pec ressaltou a importância do apoio da torcida
neste momento da temporada. “A torcida do Vasco nos
ajudou. Eles nos apoiam do
começo ao fim. É uma peça
importante. Em Aracaju, a
recepção foi maravilhosa.
Isso nos motiva mais. No
Maranhão, falam que vai ser
assim. Tomara mesmo. Isso
nos ajuda. Só temos a agradecer”, declarou.
A torcida de Pec deu resultado, pois Avaí e Náutico
tropeçaram na rodada. Com
isso, o Vasco pode diminuir
ainda mais a diferença para
o G-4.

Manchester elogia
Andreas no Fla

Gabriel Jesus volta à Seleção Brasileira após ficar fora das últimas três rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2022

O Flamengo
trouxe neste
meio de temporada o volante Andreas
Pereira. O jogador pertence
ao Manchester United-ING
e veio por empréstimo até o
meio de 2022.
Andreas Pereira se adaptou rapidamente ao clube.
Tanto que o volante assumiu
a titularidade e vem sendo
um dos destaques da equipe comandada por Renato
Gaúcho.

As boas atuações de Andreas Pereira chamaram a
atenção do United. O clube
inglês publicou uma atualização do desempenho do
jogador no Flamengo e afirmou que o volante está “impressionando”.
Só que o Flamengo pode
ter um “problema” caso Andreas Pereira siga se destacando com a camisa rubro-negra. Isso porque se o clube quiser ficar com o volante
em definitivo vai ter que
desembolsar 20 milhões de
euros (R$ 125,8 milhões).

Bota limita
venda de
ingressos
após críticas
O Botafogo
iniciou as
vendas de
ingressos
para a partida contra
o CRB, amanhã, no estádio Nilton Santos. Os
alvinegros vão em busca
da recuperação na Série
B. A equipe carioca vem
de derrota em casa para
o Avaí, na rodada passada. O resultado veio com
polêmica após o técnico
Enderson Moreira discutir
com alguns torcedores que
criticaram os jogadores.
O clima ficou tenso,
com o treinador emitindo
uma carta aberta após o
episódio. A diretoria tratou
de blindar o comandante
e não colocou ingressos à
venda para o setor atrás do
banco de reservas. O Glorioso justificou a mudança
e não indicou que tivesse
a ver com o ocorrido no
último fim de semana.
“Para a manutenção
dos valores promocionais
dos ingressos, foi necessário realizar adequações
logísticas e operacionais
no Nilton Santos com a
abertura de apenas dois
setores: Leste Inferior e
Norte. Os setores Leste
Superior, Oeste Superior,
Oeste Inferior e Sul estão
bloqueados. Não tem nenhuma relação com o fato
relatado na notícia”, disse.
A partida pode fazer
o Botafogo voltar a vice-liderança da Série B. Os
alvinegros estão com 48
pontos, dois atrás do Avaí
na tabela.

