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MELHOR QUE GANHAR BRINQUEDO

Governo paga hoje o
salário de servidores
Antecipação vai injetar quase R$ 2 bi na economia fluminense e aquecer o comércio para o Dia das Crianças
CIDADES\PÁG. 4
Divulgação

Pesquisadores
da UFF entre os
mais influentes
Com 105 pesquisadores de diversas áreas do conhecimento reconhecidos pelo AD Scientific Index
2021, ranking internacional dos
cientistas mais influentes do mundo a Universidade Federal Fluminense (UFF) é a 19ª dentre as universidades da América Latina e a
16ª dentre as brasileiras.
“A colocação reforça o avanço do
perfil científico da nossa comunidade acadêmica, que está cada
vez mais presente em rankings
de grande repercussão nacional e
internacional”, destaca o reitor da
UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, comemorando o resultado.
CIDADES\PÁG. 3

Vacinação vale
nota em escola
de Niterói
PANORAMA\PÁG. 2

A Universidade Federal Fluminense(UFF) é mais uma vez destaque ao figurar com 105 pesquisadores de diferentes áreas no ranking internacional de cientistas mais influentes do mundo

Quase 70 quilos
de maconha em
apê na Zona Sul
CIDADES\PÁG. 4

Covid-19 começa a dar trégua
Boletim da Fiocruz aponta redução de casos graves mas recomenda ainda restrições
CIDADES\PÁG. 5

CULTURA

ESPORTES
Divulgação

Vitor Silva / Botafogo

Neste sábado, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto recebe a cantora em live

Chay quer voltar hoje a marcar com a camisa do Botafogo após oito jogos de jejum

OOP se une a Ana Carolina

Duelo que vale a vice-liderança

Neste sábado, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto (OOP) recebe a
cantora, compositora e também mineira Ana Carolina no espetáculo que celebra os 25 anos da SulAmérica Investimentos. O
repertório contará com grandes sucessos da artista

Botafogo, terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro
com 48 pontos, e CRB, na quinta posição, com a mesma pontuação, se enfrentam hoje, no Rio, buscando a vitória para ultrapassar o segundo colocado Avaí e fazer pressão ao líder Coritiba.
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Panorama RJ
Charitas-Praça XV
de volta em janeiro

POR JEFFERSON LEMOS

Vacina vale nota na escola pública

Reunião para traçar parcerias
Rafa Correa/Divulgação

Divulgação

Através das redes sociais,
o prefeito de Niterói, Axel
Grael, anunciou que a partir
de janeiro serão retomados
os horários normais da linha
Praça XV x Arariboia, assim
como a operação do Catamarã Charitas x Praça XV.
“Foram meses de muita negociação por parte da
Prefeitura de Niterói com a
Secretaria Estadual de Transportes. Já deixei claro para o
governador Cláudio Castro
que, para manter este serviço
tão essencial para a cidade, a
Prefeitura de Niterói está disposta a colaborar ainda mais
com o Estado”, disse Grael, o
que significa que a prefeitura
é que vai pagar a conta da
concessionária, como já faz
com linhas de ônibus municipais.
“Hoje, para estimular a
procura pelo serviço, a Prefeitura de Niterói já subsidia
a passagem dos ônibus municipais daqueles que fazem
integração com as barcas.
Não vamos admitir que os
niteroienses sejam prejudicados”, concluiu o prefeito.

Se fizerem um levantamento com alunos do Colégio
Estadual Brigadeiro Castrioto, em Niterói, vão descobrir que os que tomaram
vacina apresentam melhor
desempenho em Filosofia.
Mas não se trata de efeito dos anticorpos. É que a
professora da matéria está
dando quatro pontos na média para os estudantes que
apresentarem atestado de

vacinação. A deputada Rosane Félix (PSD), presidente
da Comissão dos Assuntos
da Criança do Adolescente
e do Idoso na Alerj, considerou gravíssimo o fato e disse
que vai pedir explicações à
Secretaria de Educação. Ela
levará o caso ao plenário da
Casa Legistativa na próxima
semana. Afinal, não é trocando atestado por pontos
na nota que se educa.

Prioridade para quem tem câncer

O prefeito de São Gonçalo,
Capitão Nelson, recebeu
ontem, em seu gabinete,
o reitor da UFF, Antônio
Claudio da Nóbrega. O reitor propôs novas formas de
colaboração entre o município e a universidade, para
desenvolver projetos federais no município, além
de ampliar a atuação no
processo de regularização

fundiária, que já acontece
no Jardim Catarina.
Será proposta ainda uma
parceria para definir um
plano de aplicação dos
recursos da privatização da
Cedae. Também participaram da reunião o secretário
de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas
Ruas, e a subsecretária da
pasta, Gabriela Bessa.

Em busca de recursos para SG
Reprodução Instagram

Divulgação

Codecon na Praça
Arariboia
Através de pedido do deputado estadual Coronel Salema, o ônibus da Comissão
de Defesa do Consumidor
(Codecon) da Alerj estará
atendendo a quem passa
pelo Centro de Niterói nesta
sexta-feira, das 9h às 17h, e
no sábado, das 9h às 15h. O
parlamentar também estará
presente prestando contas
de seu mandato.
O ônibus ficará na Praça
Araribóia - na saída da estação das Barcas- e disponibilizará serviços como
reclamações de relação de
consumo, queixas sobre a
atuação de órgãos públicos,
esclarecimentos de dúvidas,
orientações jurídicas, entre
outros.

A Câmara de Niterói aprovou, ontem, o PL 76/2021,
que prevê atendimento
prioritário a pacientes com
câncer. A iniciativa se alinha
com as ações do Outubro
Rosa, buscando estimular a
participação da população e
conscientizá-la acerca da temática do câncer de mama.

CARTA DO LEITOR

O projeto, do vereador Binho
Guimarães (PDT), seguirá
para sanção do prefeito Axel
Grael, também responsável por sua regulamentação. Além disso, a proposta
homenageará ainda Paulo
Gonçalves, ex-coordenador
do Outubro Rosa na cidade,
morto em agosto.

O secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Assuntos Portuários de São
Gonçalo, Roberto Sales,
esteve em Brasília, esta
semana, para participar de
reuniões com integrantes
do governo federal e deputados da bancada fluminense visando à captação

CULTURA

de recursos para obras
e outros investimentos
no município. Durante a
agenda de encontros, ao
lado do deputado federal
Altineu Cortes, aproveitou
para visitar a Câmara dos
Deputados, onde trabalhou durante o mandato
de 2015 a 2019.

Bienal da
diversidade
Em sua 20ª edição,a Bienal
será realizada entre 3 e 12
de dezembro pela multinacional francesa GL events,
uma das líderes mundiais
no mercado de eventos, e
pelo Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (SNEL).
A grande novidade este ano
é a criação de um coletivo
curador, responsável por
desenhar uma programação
comprometida com a diversidade, e voltada para todos
os públicos. Integram este
grupo a cineasta, produtora
e diretora Rosane Svartman;
a escritora e cineasta Letícia
Pires; a escritora, jornalista
e atriz Bianca Ramoneda; o
jornalista Edu Carvalho; a
escritora, jornalista e apresentadora Ana Paula Lisboa;
o ator, roteirista, dramaturgo
e escritor Felipe Cabral; a
escritora e diretora Claudia
Sardinha; o escritor e diretor
Julio Ludemir, a jornalista
Fátima Sá; a pesquisadora e
consultora artística Raphaela
Leite; e a escritora, roteirista
e jornalista Eliana Alves Cruz.

Prisões por foto
em debate
A deputada Dani Monteiro
(PSol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Alerj, organizou para esta sexta-feira, uma audiência pública sobre prisões com base
apenas em reconhecimento
por foto. O encontro será às
10h, com transmissão pelo
canal no youtube da Casa Legislativa. Entre os convidados
confirmados estão o delegado
de Polícia Civil Gilbert Stivanello; e representantes do
Núcleo de Direitos Humanos
do MPRJ; da Ouvidoria da Defensoria Pública; do Instituto
de Defesa da População Negra (IDNP); e coletivos como
Coalizão Negra e Movimento
Negro Unifcado (MNU), além
de vítimas e familiares atendidos pela CDDHC.

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

Uber mais caro

Andei reparando nas últimas vezes que peguei Uber aqui
em Niterói, e senti um aumento significativo dos preços.
Parece que a quantidade de motoristas diminuiu bastante,
elevando o valor das corridas. Se a situação da gasolina
continuar desse jeito, é capaz de não termos mais motoristas de aplicativos na cidade.
Ítalo de Souza

Ventania no Rio

O tempo fica cada dia mais instável no Rio de Janeiro.
Poucas vezes vi ventanias como essas das últimas semanas. Chuva, frio... E olha que estamos pertos do verão.
Guarda-chuva virou item indispensável na minha bolsa.
Luciana Mello
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Ana Carolina faz
show com a OOP
Neste sábado, às 20h30, a
Orquestra Ouro Preto (OOP)
recebe a cantora, compositora e também mineira
Ana Carolina no espetáculo
que celebra os 25 anos da
SulAmérica Investimentos.
O repertório contará com
grandes sucessos da artista,
como “Combustível”, “Cabide” e “Nua”.
Na programação, Rodrigo Toffolo, maestro da
Orquestra Ouro Preto, conduzirá ainda um bate-papo

Festival

Fundado em 08/05/1878

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)

Divulgação

“O vazio é cheio de coisa”,
espetáculo do grupo Cia Nós
No Bambu, de Brasília, tem
apresentação marcada para
esta sexta, às 20h, no “Festival Digital Palco Giratório”,
que será transmitido pelo
canal do Youtube do Sesc
Brasil. Num vazio, se desenrola uma dramaturgia ilustrada por meio da poesia, da
pele, do vegetal, do gesto, do
olhar, do som e da luz, essa é
a sinopse do espetáculo, que
é uma síntese de 15 anos de
aprendizagens e pesquisas.

descontraído com Ana Carolina.
A série de encontros com
destaques da música brasileira faz parte do Circuito
SulAmérica de Música e
Movimento e já recebeu
Fernanda Takai. Depois de
Ana Carolina, convidada
de outubro, a Orquestra
receberá ainda Alceu Valença, em novembro, e Lulu
Santos, em dezembro. Todos
os concertos serão transmitidos Youtube.

Neste sábado, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto recebe a cantora em live

Divulgação

LIVE – O cantor gonçalense SeuPachequinho disponibiliza previamente seu novo single ‘’Samba Estranho’’
em todas as plataformas digitais e realiza a live de
lançamento, neste sábado, no seu perfil do Instagram a
partir das 15h. O encontro virtual conta com a participação do autor da canção, o compositor Paulo Padilha
e do produtor Júnior Castanheira.

Espetáculo “O vazio é cheio de coisa”
integra o Palco Giratório do Sesc

EXPOSIÇÃO – O Museu de Arte do Rio (MAR) apresenta
a mostra “Crônicas Cariocas” até o dia 31 de julho de
2022. São 600 trabalhos em diversos formatos, entre
vídeos, objetos, instalações, fotografias e pinturas. As
obras revelam múltiplas facetas do Rio, como o orgulho
negro, as noites eróticas, as festas, os encontros nos
ônibus lotados e o fervor nas calçadas.

Cidades
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UFF: pesquisadores influentes
Cento e cinco cientistas de diversas áreas da universidade estão entre os mais reconhecidos do mundo
Divulgação

A Universidade Federal Fluminense (UFF) teve 105 pesquisadores de diversas áreas
do conhecimento reconhecidos pelo AD Scientific Index
2021, ranking internacional
dos cientistas mais influentes do mundo. O resultado
coloca a UFF na 19ª posição
dentre as universidades da
América Latina e a 16ª dentre
as universidades brasileiras.
O reitor Antonio Claudio
Lucas da Nóbrega garante
que é um orgulho muito
grande para a Universidade
estar entre as 20 da América
Latina em maior número de
pesquisadores com produção de alto impacto.
“A colocação reforça o
avanço do perfil científico
da nossa comunidade acadêmica, que está cada vez
mais presente em rankings
de grande repercussão nacional e internacional. Quero
parabenizar mais uma vez
todos(as) os(as) pesquisadores(as) contemplados(as),
os(as) servidores(as) e estudantes que fazem a Universidade se movimentar, sendo parte desta importante
conquista. A vitória de cada
colocação é de toda a UFF”.
O ranqueamento das universidades no AD Scientific
Index é feito com base no
índice h, medido pelo Google

Resultado coloca
a UFF na 19ª
posição na
América Latina
e 16º lugar entre
as universidades
brasileiras

Para o reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, o desempenho dos pesquisadores é um orgulho para a universidade

Scholar. Tomando como referência o número de citações
das publicações, o índice h
procura medir o impacto da
produção científica de um
determinado autor. Outros
indicadores, como o índice
i10 e o número de citações
são considerados pelo AD
Scientific Index. Nesta última edição foram divulgados

dados de mais de 700 mil
cientistas de 195 países, com
destaque para os top 10.000
da América Latina.
Para a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação Andrea Latge, o fato de a UFF
ter um elevado número de
pesquisadores em destaque
nesse ranking internacional
expressa o compromisso

que a instituição tem com
a pesquisa de qualidade.
“A análise apresentada no
AD Scientific Index 2021 é
o resultado da integralização de parâmetros usados
internacionalmente que se
traduzem na visibilidade
das pesquisas realizadas e
publicadas em periódicos de
excelência. Uma das métricas

Rio é premiado por apostar
na transformação digital
Cidade recebe o Prêmio Latam Smart City Awards 2021, no México
Divulgação

O Rio de Janeiro foi reconhecido com o Prêmio Latam
Smart City Awards 2021 como
as três melhores cidades latino-americanas a desenvolver
projetos na categoria Transformação Digital e Reconstrução Econômica. O resultado foi divulgado na noite
de quarta-feira (6), no Smart
City Expo Latam Congress,
realizado no México. 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 troféu que confirmou a
premiação foi recebido por
Felipe Peixoto, coordenador
do novo órgão e representante da Prefeitura do Rio
no evento que acontece em

Maricá+Verde
distribui 100
mudas à
população

Felipe Peixoto, da Coordenadoria de Cidades Inteligentes, recebeu o prêmio

Merida até o dia 14. Reunindo profissionais de mais de
300 cidades de 45 países, o
congresso é voltado para a
discussão de temas como os
desafios tecnológicos a serem
enfrentados pelos governantes após a pandemia da Co-

vid-19, com oportunidades
do desenvolvimento e prática
de projetos inovadores e sustentáveis de Smart City para
a melhoria da qualidade de
vida na América Latina.
“Vamos devolver ao Rio
o protagonismo das cidades

mais inteligentes do país. Já
temos um projeto que inclui
avanços como o acesso a 10
mil novas câmeras, 5 mil pontos de wi-fi e 9 mil sensores
georreferenciados com soluções IoT, Govtech e criação
de um LabGov. Faremos ainda
este ano a terceira edição do
“Desafio COR”. Um projeto
para startups, empresas e
grupos técnicos interessados
em apresentarem propostas
para aprimorar a performance na gestão de integração
das operações de infraestrutura, logística e emergências
urbanas do nosso Centro de
Operações Rio (COR)”, disse
Felipe, que teve uma série de
agendas no congresso, como
o encontro com o governador
Maurício Vila Dosal, do estado mexicano de Yucatán.

SG oferece dia de recreação
para crianças de abrigos
Secretário Major David prestigiou evento, com atenção especial para crianças
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de Maricá, por
meio da Secretaria de Cidade
Sustentável, realizou nesta
quinta-feira (7), mais uma
edição do programa Maricá+Verde. Os moradores
do bairro Manu Manuela
puderam levar 100 mudas
de moringa, ipê rosa, ipê
amarelo, palmeira garrafa e
espinheiro Maricá, todas elas
de espécies nativas da Mata
Atlântica. Para a bióloga e
coordenadora do programa,
Stella de Lima, o objetivo do
Maricá+Verde é passar um
pouco do conhecimento à
população do trabalho de
reflorestamento realizado
pela pasta em Áreas de Preservação Permanente (APP).
“Quando fazemos um
levantamento da fitofisionomia na cidade, observamos
que existem várias espécies
exóticas e passamos esse
conhecimento para as pessoas”, afirmou.

Para fortalecer o vínculo das
comunidades com as forças de
segurança na em São Gonçalo,
a Secretaria de Ordem Pública
promoveu um evento nesta
quinta-feira (7), voltado para
as crianças acolhidas por instituições de proteção social. A
ação foi programada em comemoração ao Dia das Crianças,
com o tema “Brincadeira de
Criança”, garantindo recreação
aos pequenos.
As atividades foram oferecidas para crianças do Abrigo
Santa Rita de Cássia, na Praça
dos Bandeirantes, e Casa de
Acolhimento Infantil, no Zé
Garoto. Os responsáveis pelas
crianças do projeto Família
Acolhedora também estiveram
presentes, juntamente com sete
crianças da instituição.
Ao todo compareceram cerca de 60 crianças, na faixa etária
de 4 a 12 anos, além dos filhos
de agentes da Guarda Municipal e da Operação São Gonçalo

Os pequenos tiveram um dia diferente na Ordem Pública de SG com brincadeiras

Presente, podendo aproveitar o
espaço de recreação na base da
secretaria.
“Com esse evento também
estamos promovendo a proximidade com as crianças que
vivem em abrigos da cidade. A
Guarda Municipal realiza um
projeto maravilhoso no município, que é o Projeto Social
GMSG, que oferece às crianças
aulas de jiu-jitsu, impedindo

que essas crianças trilhem outros caminhos”, disse o secretário Major David Ricardo.
Entre as atividades, os agentes da Guarda Municipal ofereceram às crianças uma apresentação através do projeto Teatro
de Fantoches, da Ronda Escolar,
destinado ao público infantil,
além de palestras voltadas para
os temas bullying e respeito ao
próximo.

usadas para esse estudo é o
uso do índice-h, relacionado ao número de citações
recebidas em cada um dos
trabalhos publicados pelos
pesquisadores em revistas
indexadas. Vários de nossos
pesquisadores mostraram
índices bastante elevados,
resultando em posições destacadas nos cenários latino-americano e mundial. Isso
mostra o grau de difusão da
pesquisa realizada em nossa
universidade por seu mérito,
incentivando os pesquisadores mais novos a perseguirem
resultados científicos cada
vez mais desafiadores”.
Andrea ressalta que a UFF
tem trabalhado para promover uma infraestrutura mais
adequada nos seus laboratórios de pesquisa, através da
realização de alguns editais
e auxílios, como as últimas
edições do FOPESQ (2020 e
2021). “O ensino e a pesquisa

de qualidade na universidade
em todos os seus campi certamente são os ingredientes
básicos para que possamos
estar representados nas listas
internacionais e mostrar os
múltiplos caminhos que a
ciência pode gerar, na criação de uma sociedade mais
comprometida com os desafios globais”, conclui.
Para conferir a lista dos
pesquisadores, acesse o link
do AD Scientific Index 2021
(https://www.adscientificindex.com).
Residência médica nas
federais - A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh) publicou os editais
do Exame Nacional de Residência (Enare) de 2021, que
estão disponíveis no site do
Enare. As vagas englobam
residências médica, multi e
uniprofissional. As inscrições
poderão ser realizadas de 20
de outubro a 8 de novembro,
no mesmo endereço eletrônico, e as provas ocorrerão
em 12 de dezembro deste
ano.
Para o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap),
da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói,
foram ofertadas 102 vagas de
diversas áreas da residência
médica.

Ministério da Saúde
visita Cievs de SG
Conhecer como funciona
o Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância
em Saúde (Cievs) e todas
as suas funções. Com esse
objetivo, uma equipe do
Ministério da Saúde, ligada
à rede nacional do Cievs,
visitou as dependências
da Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil de São
Gonçalo ontem (7). O virologista e coordenador do
Cievs/SG, Raphael Rangel,
fez a apresentação de como
funciona o centro e mostrou
os desafios e estratégias do
serviço, que tem convênio com a Universidade de
Toronto, no Canadá, para
a avaliação dos dados de
saúde da cidade.
A instalação do Cievs de
São Gonçalo – em funcionamento desde o início deste
governo – ajuda os gestores
da saúde a entenderem
como está a circulação de
doenças na cidade, principalmente em relação à
pandemia do covid-19. Com
os dados – muitos avaliados
em tempo real – há a capacidade de gerir os serviços de
saúde com mais qualidade.
As tomadas de decisões

Pasta considerou
o Centro de
Informação
um exemplo
para outras
cidades
do governo municipal são
diretamente ligadas aos diferentes estudos realizados
pelo centro de inteligência.
A integração dos dados
entre hospitais e serviços
oferecidos também ajudam
a melhorar e direcionar as
medidas, não só em unidades de saúde, mas nas ações
externas que influenciam a
saúde dos moradores, como
a sanitização pelas ruas da
cidade contra o coronavírus
e a pulverização de inseticidas contra a dengue, zika e
chikungunya.
“Nunca vi um trabalho
desses nas cidades que visitei até agora. A Capital tem
algo parecido, mas o Cievs
de São Gonçalo está muito
mais completo”, disse o
técnico do Cievs Nacional,
Akeni Coelho.

Análise e ação
A análise precisa ajuda a
desencadear ações para
prevenção, combate e tratamento das doenças.
“O foco maior hoje é o
coronavírus, mas o Cievs
avalia todas as doenças e
toma as decisões das ações
baseadas nos dados. Hoje,
por exemplo, todos os gonçalenses que dão entrada
no Centro de Triagem ao
Coronavírus para realizar
testes fazem parte de estatísticas. Sabemos a idade
média de contaminados,
bairros mais atingidos e se
foram vacinados ou não,
por exemplo. Através destes
e de outros cruzamentos de
dados, realizamos as ações
necessárias”, finalizou Raphael.
Projeto - O Cievs/SG
faz parte do projeto chamado de “Fortalecimento
da Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta

O Cievs/SG faz
parte do projeto
para fortalecer a
rede nacional de
vigilância, alerta
e resposta
às Emergências de Saúde
Pública” do Ministério da
Saúde. O objetivo é monitorar as doenças e traçar
estratégias de políticas públicas em conjunto para
melhorar os resultados. A
rede é composta apenas por
municípios com mais de
500 mil habitantes e alguns
de fronteira internacional.
Toda a instalação do Cievs
foi feita com apoio do Ministério da Saúde, que tem
comunicação direta com
todos os envolvidos na rede
através de conferências e
videoconferências.
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Servidor estadual vai receber
pagamento nesta sexta-feira
Antecipação do salário do mês de setembro vai injetar R$ 1,9 bilhão na economia fluminense
Reprodução da internet

A antecipação do pagamento
dos salários de setembro aos
servidores do estado, nesta
sexta-feira (8), às vésperas
do feriado de 12 de outubro,
deve movimentar o comércio
fluminense, com as compras
para o Dia das Crianças, uma
das datas mais aguardadas
pelo varejo. Outro setor que
será beneficiado, segundo
o Governo estadual, é o de
turismo. Esta é a 11ª vez que
o pagamento é feito antes do
décimo dia útil, conforme
prevê o calendário oficial, na
gestão atual.
“Essa antecipação é um reconhecimento e uma valorização ao trabalho dos servidores
e também reflexo dos esforços
do governo para colocar as
contas em dia. Do ponto de
vista econômico, injetará R$
1,9 bilhão na economia fluminense”, ressalta o governador
Cláudio Castro.
Esperança para o varejo
- Levantamento do Instituto
Fecomércio de Pesquisas e
Análises (IFec RJ) reforça a
tendência de uma recuperação gradual do varejo: indica
que o Dia das Crianças, terceira data mais importante
para o comércio, depois do
Natal e do Dia das Mães, deve
superar os resultados de 2019,
do período pré-pandemia (R$
1,3 bilhão) e também os do
ano passado (R$ 1,2 bilhão)

Um dos setores
que esperam
grande
movimentação
com essa
antecipação é o
turismo

Esta é a 11ª vez que o pagamento é feito antes do décimo dia útil, conforme prevê o calendário oficial, na gestão atual

no estado.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Vinicius Farah, “com a previsibilidade dos pagamentos,
a população pode pagar suas
dívidas, reduzindo a inadimplência e, com isso, retomar
ou aumentar seu poder aquisitivo, indo às compras e deixando um saldo positivo na
economia local”.

O ritmo regular da vacinação no Rio de Janeiro também
deve colaborar com o melhor
desempenho comercial da
data, com maior movimento
de bares, restaurantes e turismo local.
“As últimas pesquisas de
ocupação hoteleira apontam
um crescimento do fluxo de
turistas nas cidades do interior e da capital”, afirma o se-

cretário de Turismo, Gustavo
Tutuca, acrescentando que a
secretaria está focando suas
ações no público nacional,
que vem redescobrindo o país
por causa da pandemia: “são
11 milhões de turistas domésticos e estamos investindo em
diversas ações para atrair a
maior parte deles”, assegurou.
Comércio animado em

Niterói - O presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil
Rodrigues, está animado com
a movimentação dos consumidores, que gradualmente
estão voltando a circular e
gastar:
“O comércio de nossa cidade deve acompanhar muito
de perto o desempenho da
capital com as vendas em
função do Dia da Criança. E as
perspectivas são positivas, segundo levantamento recente
feito pelo Instituto Fecomércio RJ. A média de desembolso
para este ano deve ficar em
R$ 191,13, menor um pouco
do que os R$ 194,29 do ano
passado. Porém, o percentual
de consumidores que pretendem gastar em função da data
aumentou 11,5 pontos de um
ano para cá. Mesmo considerando que nem todos os que
pretendem comprar irão efetivamente fazê-lo, podemos
falar numa expectativa bem
animadora, sim, em função
da data”, diz Charbel.

Feriado: promessa de fluxo intenso
Feriadão de Nossa Senhora Aparecida deverá ter estradas cheias e grande movimentação
Divulgação / Arteris Fluminense

O feriado de Nossa Senhora
Aparecida promete ser de
estrada movimentadas pelo
estado do Rio de Janeiro. A
previsão da concessionária
Ecoponte é que cerca de 664
mil veículos passem pela Ponte Rio-Niterói até a próxima
quarta-feira (13/10). O dia
de maior movimento será a
sexta-feira, quando cerca de
84 mil veículos seguirão para
Niterói e cidades da Região
dos Lagos. Na volta do feriado
em direção ao Rio, 147 mil veículos passarão pela rodovia
terça e quarta-feira.
Já na ViaLagos (RJ-124),
a expectativa da Concessionária é que 165 mil veículos
passem pela rodovia, entre
hoje e a próxima quarta-feira (13/10). Os dias de maior

Drogas no
apartamento
Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam em
flagrante um traficante
que atendia usuários de
classe média de Niterói.
Ele foi abordado no túnel que liga os bairros
de Icaraí e São Francisco, quando passava
usando um carro clonado. Segundo a polícia,
o bandido utilizava seu
apartamento em Santa
Rosa para guardar drogas para fracionamento
e revenda em esquema
de “game”, isto é, rateio
entre diversos compradores para a compra de
maior quantidade de entorpecente, vendida por
meio de “delivery”. Com
a informação, polícia foi
até o local e encontrou
mais de 67 quilos de maconha e 144 comprimidos, que aparentavam
tratar-se de ecstasy.

A Região dos
Lagos deve ser
um dos locais
mais procurados
do Estado do Rio
de Janeiro
fluxo na ida para a Costa do
Sol serão sexta-feira e sábado, quando são esperados 30
mil e 33 mil veículos por dia,
respectivamente.
Na BR-101 a previsão de
fluxo intenso não é diferente
e a via receberá uma operação especial para o período.
Durante o período é esperada a passagem de mais de
405 mil veículos, ao longo

Na BR-101, mais de 405 mil veículos devem cruzar a via durante o período

do trecho concedido, entre
Niterói e a divisa RJ / ES, em
Campos dos Goytacazes. O

aumento no fluxo deve ocorrer a partir das 16h do dia 8
de outubro, quando a rodovia

deve receber 94 mil veículos,
com maior concentração no
segmento de 60 milhas entre
as cidades de Niterói, São
Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e
Rio Bonito. No sábado (9), a
previsão de tráfego é de 87 mil
veículos, com movimentação
intensa nas primeiras horas
da manhã.
Para uma viagem mais
tranquila, uma concessionária orientada que os usuários
façam uma revisão prévia
do seu veículo. É importante
que o motorista se planeje,
informe-se sobre as distâncias que irão percorrer, como
as condições possíveis de
tempo, os pontos de parada
e a existência de locais de
serviços ao longo de todo o
caminho.

Caso Henry: continuação da
audiência fica para dezembro
Babá do menino não confirmou saber de agressões feitas pelo padrasto
Terminou perto da meia-noite de quarta-feira (6) a primeira audiência de instrução e
julgamento do processo que
apura a morte do menino
Henry Borel. A juíza Elizabeth
Machado Louro, da 2ª Vara
Criminal do Rio de Janeiro,
ouviu testemunhas de acusação por mais de 14 horas
e designou a continuação da
audiência para os dias 14 e 15
de dezembro.
Filho da professora Monique Medeiros, Henry, de 4
anos, morreu no dia 8 de março deste ano. De acordo com
a denúncia, ele foi vítima de
torturas feitas pelo padrasto,
o ex-vereador Jairo Souza dos
Santos Júnior, o Dr. Jairinho,

Promotor pede
extração de
depoimentos
para apuração
de crime de falso
testemunho
no apartamento do casal, na
Barra da Tijuca, no Rio.
E m s e u d e p o i m e n t o,
Thayná de Oliveira Ferreira,
que trabalhou como babá
do menino, não confirmou
ter conhecimento de que o
médico batia no enteado. A
babá pediu para Monique
sair do plenário durante sua

fala e alegou que foi usada por
ela para falar “coisas ruins”
sobre o ex-vereador. Thayná
afirmou não ter falado em
nenhum momento sobre
agressão por não ter presenciado nada neste sentido.
Com isso, o promotor de
Justiça Fábio Vieira dos Santos pediu a extração de peças
para a apuração do crime de
falso testemunho, que poderia estar sendo cometido
pela babá.
Mais cedo, prestou depoimento o delegado Edson
Henrique Damasceno, responsável pela investigação.
Ele confirmou que o caso
chegou à delegacia como
acidente doméstico, mas o

laudo do Instituto Médico
Legal mostrou que Henry
apresentava diversos sinais de
agressão e a perícia constatou
que o apartamento passou
por uma limpeza logo após
o menino ser levado para o
hospital.
Outros policiais ouvidos
afirmaram que Monique teria ciência da rotina de violência que Henry sofria e
não o afastou desta situação,
mentindo no inquérito policial, e que as câmeras de
segurança não mostraram
nenhum tipo de acidente com
o garoto no período em que
esteve com o pai em um shopping, antes de ser entregue a
Monique.

De acordo com a pesquisa
do Instituto Fecomércio RJ, os
produtos mais adquiridos deverão ser os brinquedos (61%);
seguidos por roupas (32,5%);
calçados (14,4%); livros (14%);
eletrônicos como videogames
e tablets (12,7%); jogos de
computador (6,5%); bicicleta
(5,8%); e outros presentes
(8,2%). Sobre onde vão comprar, o estudo apontou 40,4%
em lojas físicas, 22,9% em lojas
virtuais; e 36,6% pretendem
realizar compras em ambas.
Ação no shopping- A partir
das 14h, a Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores
de São Gonçalo (Funasg), em
parceria com o São Gonçalo
Shopping e com a Secretaria
Municipal de Educação, vai
promover diversas atividades
para as crianças do município, incluindo orientação
nutricional, com palestra e
atividade prática – tanto para
o público infantil quanto para
os seus pais – no auditório do
shopping.
Em seguida, as crianças
serão convidadas para uma
divertida e lúdica contação
de histórias, com a pedagoga
Mirtes Lessa, autora do livro
“Quem é Suzy?”.
Para completar a programação, haverá apresentação
especial do Coral Municipal
Infantil de São Gonçalo, a
partir das 16h.

Enel abre
lojas no
sábado até
meio-dia
A Enel Distribuição Rio
abrirá amanhã, sábado
(9) suas lojas e alguns
postos de atendimento,
de 8h às 12h. O objetivo
é atender os clientes que
não podem ir às lojas no
horário comercial durante a semana. Para limitar
o número de pessoas no
local e garantir um atendimento seguro, para as
lojas de atendimento é
necessário realizar um
agendamento prévio por
meio do site (https://www.
eneldistribuicao.com.br/
agendamentorj/), da Central de Relacionamento
(0800 28 00 120), nas próprias lojas, ou nos demais
canais de atendimento da
companhia.
Um dos serviços realizados será o de negociação de faturas atrasadas.
Até o fim do mês, a Enel
Distribuição Rio oferece
uma campanha de negociação de dívidas com
condições especiais para
clientes baixa renda cadastrados na tarifa social
de energia elétrica. Durante esse período, esses
clientes poderão parcelar
as contas em atraso em
até 13 vezes com isenção
de encargos sobre atraso
(juros mora, multa e correção monetária), sendo
uma entrada + 12 parcelas
com somente 1% de juros
do financiamento.
A empresa infor ma
também que está cumprindo todas as exigências dos Decretos Federal, Estadual e Municipal,
com todos os protocolos
de higiene e segurança,
distanciamento entre os
atendentes, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel
e marcações para distanciamento dos clientes nas
filas e dentro da loja.
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C-19: sucesso na vacinação
reduz complicações e mortes
Dados estão em boletim divulgado pela Fiocruz, que mantém recomendação de medidas preventivas
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

O Boletim Observatório Covid-19, divulgado ontem (7)
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), mostra que o sucesso da vacinação na prevenção
de formas graves e fatais da
doença é traduzido na redução no número de casos
e óbitos, e, ainda, na estagnação na taxa de ocupação
de leitos de UTI para adultos
no Sistema Único de Saúde
(SUS) em patamares baixos,
na maioria dos estados. Os
pesquisadores da Fiocruz
consideram, no entanto, que
a população deve ter prudência e continuar usando
máscara e mantendo as demais medidas preventivas,
como higienização das mãos,
distanciamento social e uso
de álcool gel, para bloquear a
circulação do vírus.
O Índice de Permanência
Domiciliar se encontra próximo de zero desde julho. Isso
significa que a intensidade
de circulação de pessoas nas
ruas é similar à observada
no período pré-pandemia.
Os pesquisadores alertam,
porém, que essa ausência de
distanciamento físico reúne
diversas formas de aglomeração, que vão desde o transporte público até atividades
de comércio e lazer.
“Em qualquer dessas situações, há uma exposição
prolongada de pessoas em

Uso de máscaras,
higienização
das mãos e
distanciamento
social devem
continuar

Estudo mostra que vacinação ajuda na prevenção de formas graves e fatais da doença e reduz pressão sobre as UTIs

espaços confinados. E isso
ocorre com pouco mais de
40% da população com esquema vacinal completo”,
adverte a Fiocruz.
Apesar de muitas pessoas
em circulação já terem sido
imunizadas, as vacinas não
previnem completamente a
infecção ou a transmissão do
vírus, alerta o documento.

Por isso, a recomendação dos
especialistas é que, até que
o país alcance um patamar
ideal de cobertura vacinal,
estimado em torno de 80%, as
medidas de distanciamento
físico e prevenção, bem como
a adoção do passaporte vacinal, devem ser mantidas.
Os pesquisadores defendem também que ativida-

des que representem maior
concentração e aglomeração
de pessoas só sejam realizadas com comprovante
de vacinação. Os cientistas
que integram o Observatório
Covid-19 avaliam que não
é prudente, nem oportuno,
“falar em prazos concretos e
datados para o fim da pandemia”, mas em garantir que

Paciente e médico confirmam
as denúncias contra plano
Homem que ficou internado 120 dias seria retirado de CTI para morrer
Tadeu Frederico Andrade, de
65 anos, que ficou 120 dias
internado em hospital da
Prevent Senior e quase morreu
de covid-19, e o ex-médico da
operadora de planos de saúde
Walter Correa de Souza Neto
ratificaram denúncias contra
a empresa em depoimento à
CPI da Pandemia ontem (7).
Declarando-se um sobrevivente, Tadeu esclareceu os
percalços que enfrentou. Ele
detalhou à CPI a luta de sua
família contra a empresa que
o “condenou” a cuidados paliativos para morrer “de forma
confortável”.
“Sou testemunha viva da
política criminosa dessa corporação e de seus dirigentes.
Quero aqui ressalvar vários
profissionais da saúde, verdadeiros heróis, mas a diretoria
tem uma política diferente e

de imposição para os médicos
que lutam pelos seus pacientes”, afirmou.
Associado há oito anos da
Prevent, Andrade foi atendido no dia 24 de dezembro
de 2020, quando apresentou
os primeiros sintomas da
covid-19. Ele recebeu o primeiro atendimento de uma
médica por telemedicina,
que determinou o envio de
medicamentos do “kit covid”
para sua residência, a ser tomado durante cinco dias. Ele
não melhorou, e, no dia 30 de
dezembro, teve de procurar
o pronto-socorro da Prevent,
quando confirmou que estava
com a covid-19 e com pneumonia bacteriana.
“Um atendimento médico
no primeiro dia talvez tivesse
combatido minha pneumonia. Fui internado e intubado,

Partidos: propaganda
sob novas regras
A Câmara dos Deputados
aprovou ontem (7) a retomada da propaganda partidária gratuita em rádio e
televisão, condicionada ao
cumprimento da cláusula de
desempenho. O Projeto de
Lei (PL) 4.572/19, de autoria
do Senado, foi aprovada por
270 votos a favor e 115 contra
e segue agora para análise
desta Casa Legislativa.
O texto estabelece que
o partido que cumprir, a
cada semestre, a cláusula de
desempenho da Emenda à
Constituição 97/17 contará
com tempos totais de 5, 10 ou
20 minutos, sempre em inserções de 30 segundos, para
entrada em redes nacionais
e em igual quantidade nas

emissoras estaduais.
Pela cláusula de desempenho, somente terão direito
ao dinheiro do Fundo Partidário e ao acesso gratuito ao
rádio e à televisão os partidos
que obtiverem um mínimo
de votos distribuídos por
um terço dos estados ou
um número mínimo de deputados federais, também
distribuídos por um terço
dos estados.
De acordo com a proposta, o partido que tiver eleito
até nove deputados federais
nas eleições anteriores poderá usar 5 minutos por semestre; os que elegeram de 10 a
20 terão direito a 10 minutos;
e as legendas com mais de 20
eleitos, 20 minutos.

inicialmente, por 30 dias,
e depois a médica Daniela
de Aguiar Moreira da Silva,
segundo Andrade, ligou para
sua filha, informando que
ele seria transferido para um
leito híbrido, onde receberia
tratamento paliativo, teria
“mais conforto” e lá morreria
em poucos dias.
Com a não aceitação do
fato pela família, que ameaçou
buscar uma liminar judicial e
procurar a mídia para denunciar o caso, a Prevent Senior
recuou e o manteve na UTI,
onde foi acompanhado inclusive por um médico particular,
contratado pelos familiares
para fiscalizar o tratamento.
Além de apresentarem
erroneamente à família um
quadro que não era o seu, Andrade relatou aos senadores
que os médicos da Prevent

argumentaram que seu caso
não tinha mais solução: “seria mais confortável para o
paciente morrer, vir a óbito,
com bomba de morfina”. O
paciente expôs ainda que
acabou recebendo tratamento
experimental, já que em seu
prontuário constou uso de
medicação para câncer de
próstata.
“Kit covid” -Munido de
habeas corpus, o plantonista
Walter Correa de Souza Netto,
que trabalhou por quase oito
anos na Prevent, confirmou
o depoimento da advogada
Bruna Mendes Morato, representante de 12 médicos
da Prevent, que à CPI afirmou
que os médicos não tinham
autonomia e que os pacientes
recebiam um “kit-covid” com
“receita pronta”. (Agência
Senado).

sejam tomadas as medidas
necessárias para que esse
dia possa se aproximar com
maior rapidez.
Mortalidade - A mortalidade por covid-19, atualmente,
gira em torno de 500 casos por
dia. O boletim sinaliza queda
expressiva em comparação
ao pico registrado em abril,
quando foram notificados
mais de 3 mil óbitos diários.
Mas, apesar da retração, os
números ainda demonstram
que a transmissão permanece, bem como a incidência
de casos graves que exigem
cuidados intensivos.
Ao longo da última semana, foi registrada média
de 16.500 casos confirmados e 500 óbitos diários por
covid-19. De acordo com o
boletim da Fiocruz, isso mostra ligeira alta do número de
casos (0,4 % ao dia) e queda
no número de óbitos (0,7% ao
dia). A circulação de pessoas
nas ruas e a positividade de
testes permanecem, contudo,

elevadas.
Os pesquisadores salientam que o fluxo de notificação
irregular pode levar a decisões por vezes inoportunas
ou baseadas em dados atrasados e incompletos. Reforçam,
porém, que a tendência de estabilidade ou redução desses
indicadores, apesar das oscilações apuradas nas últimas
semanas epidemiológicas,
demonstra que a campanha
de vacinação está atingindo um dos seus principais
objetivos, que é a redução
do impacto da doença, com
menos óbitos e casos graves,
embora sem o bloqueio da
transmissão do vírus. A evolução dos óbitos e da cobertura
vacinal chama atenção para o
fato que as curvas têm direção
oposta, indica o boletim.
Leitos de UTI - O boletim
informa que na maioria dos
estados, de acordo com dados
coletados no dia 4 de outubro,
as taxas de ocupação de leitos
de UTI covid-19 para adultos
no SUS apresentam relativa
estabilidade, com índices
inferiores a 50%. O Espírito
Santo, entretanto, se mantém
na zona de alerta intermediário desde 20 de setembro
e constitui a exceção mais
preocupante, porque, apesar
da manutenção no número
de leitos, a taxa de ocupação
é de 75%.

Dólar fecha perto de R$ 5,52
Sem reproduzir o clima de
alívio no mercado internacional, o dólar subiu pelo
quarto dia e aproximou-se
de R$ 5,52. O dólar comercial encerrou a quinta-feira
(7) vendido a R$ 5,517, com
alta de R$ 0,031 (+0,57%).
A cotação começou o dia
em baixa, passou a subir
ainda pela manhã e chegou
a operar estável à tarde,

mas voltou a subir perto do
fim da sessão. No mercado
de ações, as negociações
seguiram o padrão dos
últimos dias, com a bolsa
operando a maior parte do
dia em alta, mas perdendo
força à tarde e fechando
estável. O índice Ibovespa,
da B3 fechou aos 110.585
pontos, com pequeno ganho de 0,02%.

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: 12/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Rui Barbosa - Largo Batalha - Niterói
15951629
08:00 às 12:00 Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho - Maceió - Niterói
15951629
13:00 às 17:00 Travessa da Alegria - Charitas - Niterói
15967183
13:00 às 17:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói
15967183
13:00 às 17:00 Travessa São Francisco Xavier - Charitas - Niterói
15967183
13:00 às 17:00 Rua 14 de Abril - Charitas - Niterói
15967213
13:00 às 17:00 Travessa Bezerra de Menezes - Charitas - Niterói
15967213
13:00 às 17:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói
15967213
13:00 às 17:00 Travessa São Francisco - Charitas - Niterói
15967213
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Alencar C Branco - Lindo Parque - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Avenida Lúcio Tomé Feteira - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua 19 de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Alberto Nianza - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Cândido Sobral - Tiradentes - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Conceição Silva Sobral - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Jurumenha - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Rua Areal - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Travessa Átila Costa - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Travessa Dona Francisca - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Travessa Francisco - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
12:00 às 16:00 Travessa Oliveira - Barro Vermelho - São Gonçalo
15988505
Dia: 13/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
00:00 às 10:00 Rua 15 de Novembro - Centro - São Domingos - Niterói
15974227
08:00 às 12:00 Rua Manoel Gomes Xavier - Itaipu - Niterói
15969343
08:00 às 12:00 Rua Sibipirunas - Itaipu - Niterói
15969343
13:00 às 17:00 Estrada 1 - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Estrada Lênis Marques Pinto - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Estrada Marinho N. Vieira - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Estrada Serrinha - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Estrada Tenente Adão Mesquita - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Estrada Engenho do Mato - Várzea das Moças - Engenho do Mato - Niterói 15968757
13:00 às 17:00 Rua Adão Mesquita - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua B - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Braga - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Coimbra - Sapê - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Minho - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Porto - Sapê - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Sílvia Carvalho - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Tenente Adão Mesquita - Várzea das Moças - Niterói
15968757
13:00 às 17:00 Rua Coronel Miranda - Ponta da Areia - Niterói
15973159
13:00 às 17:00 Rua Oirthon Dantas - Ponta da Areia - Niterói
15973159
13:00 às 17:00 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói
15973159
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Estrada do Jaconé - Maricá
15965213
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Estrada do Jaconé - Maricá
15965213
13:00 às 17:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Ruas 18, 53 - Jardim Inohan - Jardim Atlântico - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Rua Augusto Lopes do Amaral - Chácara de Inoã - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Rua J - Estrada Itaipuaçu - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Rua Manoel Oliveira da Cunha - Inoã - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Rua Oscar Vieira da Costa - Itaipuaçu - Maricá
15971229
13:00 às 17:00 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro - Inoã - Maricá
15972681
13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Chácaras Inoã - Maricá
15972681
13:00 às 17:00 Ruas B, D - Chácaras de Inoã - Jardim Inohan - Maricá
15972681
13:00 às 17:00 Ruas 14, 20 - Jardim Inohan - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 15972681
13:00 às 17:00 Rua Ace 02 - Condomínio Red Tower - Maricá
15972681
13:00 às 17:00 Rua Chácara de Inoã - Inoã - Maricá
15972681
13:00 às 17:00 Rua Chico Mendes - Chácaras Inoã - Maricá
15972681
13:20 às 17:00 Avenida Bambuí - Condomínio Bambuís Park - Bambuí - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Fundos - Pindobal - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Pindobal - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Estrada Pindobal - Bambuí - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36 - Bambuí - Boqueirão - Estrada 15973395
Cassorotiba - Pindobal - Ponta Negra - Maricá
13:20 às 17:00 Rua Ace 03 - Condomínio Bambuí Park II - Pindobal - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Rua Projetada - Manoel Ribeiro - Maricá
15973395
13:20 às 17:00 Rua São Jerônimo - Pindobal - Maricá
15973395

Estamos com você, mesmo à distância.
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Diretor de
futebol crê
em acesso
do Vasco
O Vasco embalou na Série
B do Campeonato Brasileiro. Com isso,
os cruz-maltinos voltaram
a sonhar com o acesso. O
diretor-executivo Alexandre
Pássaro destacou que todo o
departamento de futebol é
focado no retorno à Série A.
“Internamente, todo
mundo fala em acesso. A
gente não tem desculpa
para não subir o Vasco. É
difícil ganhar sete em 10
jogos? Sim, é. Mas por que
não? É o Vasco. Eu acho que
a gente não pode duvidar da
nossa capacidade de mobilização do nosso trabalho e
da torcida”, disse à “ESPN”.
Pássaro revelou o “número mágico” para o acesso.
O dirigente lembrou do
equilíbrio desta edição da
segunda divisão.
“A gente sabe também
que essa Série B está sendo
uma das mais equilibradas
dos últimos anos. Tem muita gente perdendo pontos,
e o sobe e desce da tabela
está sendo muito intenso,
tirando o Coritiba que está
bem praticamente desde o
começo. O que isso vai refletir no final da competição, a
gente ainda não sabe. Para
não correr riscos, a gente
quer chegar no final com 64
pontos”, declarou.
O Vasco está com 43
pontos, na sexta posição.
Os cruz-maltinos podem
terminar a rodada até a dois
pontos do G-4 em caso de
vitória sobre o Sampaio Corrêa, amanhã, em São Luís.

Sexta-feira, 8/10/2021

Botafogo tem confronto
direto pelo segundo lugar
Com mesmo número de pontos (48), Glorioso enfrenta o CRB no Rio
Vitor Silva / Botafogo

Fla pode ter mais
desfalques amanhã
O Fl a m e n g o
ficou no empate de 1 a
1 com o Red
Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na noite da
última quarta-feira. O resultado manteve a distância dos rubro-negros para o
Atlético-MG, que também
tropeçou na rodada.
A equipe carioca atuou
com muitos desfalques.
Isla, Arrascaeta, Éverton
Ribeiro e Gabigol estão
na disputa das Eliminatórias. Além deles, Diego Alves e Filipe Luís foram poupados. Fora que
Gustavo Henrique, Da-

vid Luiz e Diego, lesionados, nem viajaram com a
delegação.
Para piorar, o técnico
Renato Gaúcho pode ver
a lista de ausentes aumentar amanhã, contra o
Fortaleza, no Castelão. Isso
porque o volante Andreas
Pereira saiu de campo contra os paulistas com dores
no adutor da coxa.
O jogador será reavaliado pelo departamento
médico para saber se terá
condição de jogo. O Flamengo ainda sonha com a
conquista do tri brasileiro,
mas vem sofrendo com os
desfalques, principalmente nas datas Fifa.

Flu: Marcão ainda
lamenta derrota
Chay quer encerrar o jejum de oito partidas sem marcar e balançar as redes pela primeira vez diante da torcida

A briga pelo G-4
da Série B do
Campeonato
Brasileiro segue acirrada.
Hoje, Botafogo
e CRB duelam às 19 horas (de
Brasília), no estádio Nilton
Santos.
Os alvinegros estão na terceira posição, com 48 pontos.
Uma vitória leva a equipe carioca de volta para o segundo
lugar.
No entanto, a derrota para
o Avaí na rodada passada
ligou o sinal de alerta. O Botafogo vem acumulando tropeços nos últimos jogos.
Para esta partida, o Botafo-

Vindo de
dois tropeços,
Alvinegro tem
como meta
vencer e ficar no
G-4 da Série B
go terá o retorno do zagueiro
Kanu. O seu companheiro de
zaga ainda é dúvida entre Joel
Carli e Gilvan.
As novidades alvinegras
estarão no banco. Isso porque o volante Pedro Castro
e o atacante Ronald voltam
a ficar como opção após se

recuperarem de lesão.
Quem está buscando motivação para o duelo desta
noite é Chay. O meia-atacante
que vinha sendo o destaque
alvinegro na competição,
vive uma seca de gols de oito
jogos.
Do outro lado, o CRB está
na quinta posição, com 48
pontos, atrás de Botafogo e
Goiás nos critérios de desempate. Um triunfo fora de casa
leva a equipe alagoana também para a segunda posição.
Só que os visitantes não
terão o atacante Pablo Dyego,
suspenso. A novidade é a presença do zagueiro Roberto,
recém-contratado.

O Fluminense perdeu a
chance de entrar no G-6 do
Campeonato
Brasileiro ao
ser derrotado pelo Fortaleza, no Maracanã. Para
piorar, os tricolores viram
sua sequência positiva sob
o comando de Marcão acabar.
O técnico destacou que
o Fluminense acabou derrotado no detalhe.
“Sabíamos que a equipe
deles tem um bom aproveitamento nas bolas paradas.
E o detalhe foi contra a nossa equipe. Treinar mais para
que não aconteça nas próximas partidas. Os jogadores se cobraram, já sabiam,

mas é treinar para que não
aconteça mais”, disse.
M a rc ã o l a m e n t o u o
fim da invencibilidade e
lembrou que os cariocas
poderiam ter ido para o
intervalo à frente no placar.
Nos acréscimos, Danilo
Barcelos cobrou falta na
trave.
“Na verdade, a gente
sabia que em algum momento iria acontecer. A
gente questiona, a gente
pergunta ‘o que houve, o
que aconteceu’. Acredito
que se aquela bola do Danilo, no primeiro tempo,
entrasse, o jogo seria outro.
A gente conseguiria manter
a nossa equipe nos 45 minutos finais, com o apoio
deles”, declarou.

