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FIM DA PANDEMIA?

Rio: retorno pleno às aulas
presenciais será no dia 18
Cronograma foi divulgado ontem pela Secretaria de Educação, que promete melhorar a logística nas unidades
CIDADES\PÁG. 3
Rafa Correa/Prefeitura de SG

São Gonçalo:
turma pronta
para o trabalho
A parceria entre a Secretaria de
Gestão Integrada e Projetos Especiais com a Firjan Senai já está
rendendo frutos. Nesta semana,
88 alunos dos cursos profissionalizantes de técnicas de doces
finos, fabricação de salgadinhos,
informática para área administrativa e montagem e manutenção de computadores, oriundos
desta parceria, se formaram em
cerimônia solene realizada no
Teatro Municipal de São Gonçalo. Participaram da cerimônia
o prefeito Capitão Nelson e os
secretários de Gestão, Douglas
Ruas e Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço.
CIDADES\PÁG. 4

Covid: Justiça
revoga decreto
em Caxias
A formatura dos alunos de cursos profissionalizantes da Firjan foi realizada nesta semana no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro da cidade. Mão de obra qualificada para o trabalho

RO recebe
vacinação
antirrábica

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

CIDADES\PÁG. 3

CULTURA
Rafael Ribeiro / Vasco

Divulgação

CIDADES\PÁG. 3

Feriadão
movimenta rede
hoteleira do RJ

“Uma Shirley Qualquer” está em
cartaz no Teatro XP, no Leblon
Cano, novamente em boa fase, é a
esperança de gols do Vasco hoje

CIDADES\PÁG. 5

Poupado no empate fora de casa com o Bragantino, Filipe Luís volta hoje ao time do Flamengo

Fla visita o perigoso Fortaleza
O time do Flamengo segue hoje sua caçada ao líder Atlético-MG, e para
isso precisa superar a boa equipe do Fortaleza, no Ceará, pela 25ª rodada
do Brasileirão. No Rio, o Fluminense recebe o Atlético-GO.

Jogo para
confirmar
boa fase

Susana:
60 anos de
sucesso

O Vasco, que finalmente
conseguiu arrancar na Série
B após três vitórias seguidas, busca contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão,
mais três pontos.

A renomada atriz Susana
Vieira apresenta o aclamado texto “Uma Shirley
Qualquer”, no Teatro XP
Investimentos, no Leblon,
comemorando seus 60 anos
de atuação.

PÁG. 8

PÁG.2

Trem do Corcovado faz 137 anos
A estrada foi inaugurada por Dom Pedro II e é o principal acesso ao Cristo Redentor
CIDADES PÁG. 5
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Panorama RJ
Evento contra a
intolerância

POR JEFFERSON LEMOS

Mutirão dos endividados

Sessões de fotos no Zé Garoto
Rafa Correa /Divulgação

Divulgação

Procurando diminuir o quadro de intolerância religiosa,
racismo e principalmente
violência contra a mulher, o
Afrikerança, projeto do grupo
Matriarcado Ancestral do
Brasil, fará um encontro no
próximo dia 10, no Centro
Cultural Joaquim Lavoura,
em São Gonçalo. Das 10h
às 18h, o público terá um
dia cheio de cultura e arte,
com baracas de comidas
típicas, de artesanato e roda
de conversa, além de culto
inter-religioso com padre,
pastor, iyalorisás e sacerdote
indígena.
“Nos reunimos neste momento de tantas perdas à
Grande Mãe Terra, assim
como todas as mães, que
precisam de grandes quantidades de bênçãos em forma
de amor, acolhimento, troca
de saberes e energia vital”, diz
Ìyálode Ojéwunmi Rosângela
D’Yewa, idealizadora e coordenora do evento.

O Procon Estadual irá realizar o Primeiro Mutirão de
Renegociação de Débitos
para Superendividados, que
é aquele consumidor que, de
boa fé, não consegue arcar
com as suas dívidas, vencidas e a vencer, sem comprometer o seu mínimo existencial. Bancos, financeiras,
grandes empresas varejistas,
concessionárias de serviços

Prêmio Paulo Gustavo

públicos e outros fornecedores serão convidados
a participar do evento. As
inscrições podem ser feitas
pela internet até o próximo
dia 26 no site do Procon.
“Nossa ideia é auxiliar
os consumidores superendividados a organizarem a
vida financeira até o final do
ano”, observa o presidente
do Procon-RJ, Cássio Coelho

Acessibilidade nas trilhas

des, grupos, organizações ou
iniciativas “que tenham se
destacado por suas contribuições à cultura brasileira
através do humor e da comédia”. Como o já consolidado Prêmio Darcy Ribeiro
de Educação, a comenda
consistirá na concessão de
diploma de menção honrosa
aos agraciados.

CARTA DO LEITOR

A Neltur formalizou uma
parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo
para que seja ampliado
o projeto Niterói Ecotur
Sem Barreiras. O Clube,
além da sua prática em
Atividades ligadas ao excursionismo e a ecologia, é
o responsável pela cadeira
Juliette, adaptada para
a realização de trilhas e

diagnóstico de câncer, ela
imediatamente acha que
vai morrer. E quando uma
paciente vê uma mulher que
passou por todo o tratamento e agora está bem, feliz, participando de sessão de fotos,
acaba sendo um estímulo
para que ela não desista de
viver”, expli Patrícia Silva,
coordenadora de Políticas
Públicas de Combate ao
Câncer de São Gonçalo.

O Instituto Jelson da Costa
Antunes (IJCA) está com
inscrições abertas para o
Pr o g r a m a Fo r t a l e c e n d o
Trajetórias 2021. O projeto oferece aulas de reforço
para alunos do 9º ano do
fundamental e 1º ano do ensino médio da rede pública
de ensino de Itaboraí, Maricá, Niterói e São Gonçalo.
No total, são oferecidas 50
vagas. O processo seletivo
consiste em avaliação de
inscrição e entrevista com
a equipe do IJCA. Para se
candidatar é preciso ter entre
13 e 17 anos e estar matriculado em uma escola pública.
Os interessados deverão se
inscrever pelo formulário
disponível no site do IJCA
(www.ijca.org.br) até o próximo dia 12 de outubro, ou
presencialmente na sede
do Instituto, em Niterói,
com agendamento prévio
obrigatório, a ser feito via
WhatsApp: (21) 97108-0952.

Niterói segue atraindo investidores
Divulgação

Divulgação

A Câmara dos Deputados
aprovou e promulgou na
quinta-feira (7) o projeto de
autoria da deputada Jandira
Feghali (PCdoB/RJ) e do
deputado Marcelo Ramos
(PL/AM) que cria o prêmio
Paulo Gustavo de valorização
do humor e da comédia. O
prêmio anual será concedido
a cinco artistas, personalida-

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo
realizou durante a semana
sessões de fotos na Praça
Zé Garoto, com mais de 120
pacientes oncológicas que
são atendidas no município.
A atividade, que faz parte da
programação do Outubro
Rosa, aconteceu com a participação de 10 fotógrafos e
80 maquiadores voluntários.
“Quando a pessoa recebe o

Reforço para
estudantes

também pela expertise
para a utilização deste
equipamento. Com este
convênio, serão realizados
dois passeios por mês totalizando 24 caminhadas
por ano nas trilhas Bosque
dos Eucaliptos, Platôs, Ilha
do Pontal, Morro das Andorinhas, Morro da Peça,
Córrego dos Colibris e
Caminho Darwin.

CULTURA

Divulgação

No próximo dia 14 será
inaugurada em Niterói
uma nova unidade da Ademicon, empresa curitibana considerada a maior
administradora indepen-

dente de consórcios do
Brasil. Antes da abertura
da unidade de Niterói,
a empresa realizou uma
pesquisa de mercado e
verificou que Niterói apesar de ser uma cidade
com o mercado mobiliário
aquecido estava carente
de uma unidade exclusiva
desse segmento.
“Escolhemos investir
em Niterói por ser uma
das cidades com o maior
PIB per capita e não ter
uma empresa desse segmento na cidade. Niterói
é uma cidade que tem
uma cultura imobiliária
e de investimento, onde
o mercado de vendas de
imóveis é super aquecido”, conta Priscila Anjos,
licenciada da Ademicon
Niterói.

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

Esquina sem lei continua

Há dias reclamei da esquina sem lei de Icaraí, Niterói, o
cruzamento das ruas Mariz e Barros e Gavião Peixoto.
Reclamei dos bares, achando que o barulho era produzido
por seus frequentadores, mas constatei que o problema
não é decorrente deles. Centenas de jovens ficam nas
calçadas e nas ruas conversando alto até quase de manhã.
Nada contra a juventude, já fui jovem também, mas é
preciso respeitar quem está em casa querendo e precisando dormir. Nem todo mundo pode acordar tarde no dia
seguinte. Entendo que todos precisamos de uma válvula
de escape nestes dias complicados que estamos passando,
bater papo com os amigos é muito bom, mas isso não pode
ser motivo para impor uma situação desagradável para
outras pessoas. Como cidadã e contribuinte, gostaria que
a Lei do Silêncio, se é que ainda existe, fosse respeitada.
Ruth Nogueira
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Susana Vieira: 60
anos de carreira
A atriz Susana Vieira é a
estrela de “Uma Shirley
Qualquer”, no Teatro XP
Investimentos, no Leblon. O
espetáculo é uma adaptação
de Miguel Falabella para o
clássico “Shirley Valentine”,
de Willy Russel. A peça, com
direção de Tadeu Aguiar,
também comemora os 60
anos de carreira de Suzana.
Na história, cansada da
indiferença do marido e
dos filhos, a personagem
embarca para a Grécia com

Fantoches

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

Até o dia 31, aos sábados e
domingos, às 17h30, tem
o “Mundo Encantado do
Ton!”, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping.
Trata-se de um espetáculo
de fantoches e marionetes com os personagens
Juju, Ton, Tuti e o Gente
Boa, que viverão uma grande aventura musical, que
mostrará que o impossível é
uma palavra que não existe
quando confiamos no poder
da imaginação. Ingressos: R$
60 (inteira).

uma amiga. Entre paisagens
esplendorosas e taças de
vinho, ela tenta reencontrar
a menina sonhadora e cheia
de vida que foi um dia.
O Teatro XP fica na Avenida Bartolomeu Mitre, 1110,
Leblon. As apresentações
acontecem sextas e sábados,
às 21h, aos domingos, às
19h, até o dia 31. O ingresso
custa R$100 no site Sympla. É preciso apresentar o
comprovante de vacinação
contra a covid-19.

O aclamado “Uma Shirley Qualquer” está em cartaz no Teatro XP, no Leblon

Divulgação

CINEMA – Até domingo, acontece a “Mostra de Cinemas Africanos”, da brasileira Ana Camila Esteves e da
espanhola Beatriz Leal Riesco, que reúne mais de 30
títulos, em sua maioria inéditos no território nacional,
que abordam um pouco da produção cinematográfica
contemporânea africana. A programação, online e gratuita, está disponível no site https://sesc.digital/home.

O “Mundo Encantado do Ton!” tem
sessões aos sábados e domingos

INSCRIÇÕES – O Programa Iberescena 2021/2022
– Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas segue com inscrições abertas até as 12h do dia
14. São aceitos projetos em três linhas: Criação em
Residência; Coprodução de Espetáculos de Artes Cênicas; e Programação de Festivais e Espaços Cênicos.
Informações no site iberescena.org.
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Caxias: TJRJ suspende decreto
que liberava o uso de máscara
Decisão restabeleceu obrigatoriedade da proteção para todas as pessoas nos domínios do município
Tomaz Silva / Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ) suspendeu
o decreto do município de
Duque de Caxias (RJ) que
liberava os moradores da
cidade do uso de máscara
em locais abertos e fechados,
exceto no caso de pessoas
com sintomas de covid-19. A
medida foi assinada na última
terça-feira (5) pelo prefeito
Washington Reis.
Em decisão proferida na
quarta-feira (7), a juíza Elizabeth Maria de Saad, da 3ª Vara
Cível do município, restabeleceu a obrigatoriedade para
todos. O despacho atendeu
pleito apresentado pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro (MPRJ) e pela Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro (DPRJ). A juíza
também determinou que a
prefeitura promova campanha sobre a importância do
uso de máscaras durante a
pandemia.
Segundo a magistrada, o
município ignorou determinação judicial anterior que
exigia a divulgação de estudos
antes da tomada de medidas
de flexibilização sanitária.
“Não observou que deveria
antes apresentar laudo técnico demonstrando à população que o ato municipal não
implica em risco à saúde e
maior impacto social”, escreveu Elizabeth.
Conforme a decisão, a li-

O despacho da juíza Elizabeth Maria de Saad, da 3ª Vara Cível do município, atendeu pleito apresentado pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria

beração do uso de máscaras
poderá ser adotada quando
o município apresentar relatório devidamente embasado
em evidências científicas e
em análises sobre as informações da cobertura vacinal,
que deve indicar um razoável
percentual da população
imunizada com uma e com
duas doses. Também devem

ser elaboradas estratégias em
saúde, vigilância sanitária,
mobilidade urbana, segurança pública e assistência social,
demonstrando que elas são
adequadas para o controle da
pandemia na atual situação
epidemiológica.
A juíza argumentou, em
linha com decisão tomada no
ano passado pelo Supremo

Tribunal Federal (STF), que
as prefeituras, os governos
estaduais e o governo federal
têm competência suplementar para adoção de medidas
restrititvas durante a pandemia. “Nem o Estado do Rio de
Janeiro nem a União decretou
tal flexibilização sanitária,
desobrigando o uso de máscaras”, assinalou.

Elizabeth pontuou ainda
que essa não é a primeira vez
que Washington Reis descumpre uma determinação judicial. “Restou demonstrado
que o prefeito do município
declarou, publicamente por
meio de jornais e entrevistas,
que não cumpriria a decisão
que concedeu a tutela de
urgência, às fls. 309 e conti-

nuou a descumprir todas as
decisões posteriores, sempre
havendo relatos e fotografias
que demonstram o pouco
caso com a decisão da Justiça
e às vidas dos moradores de
Duque de Caxias”, acrescentou.
Washington Reis já precisou ser internado duas vezes
em decorrência da covid-19.
Ele testou positivo em abril
de 2020 e teve uma reinfecção em julho desse ano. Em
nota, a prefeitura de Duque
de Caxias informou que, até
o momento, não recebeu nenhuma notificação.
“A decisão pela publicação do decreto foi tomada de
maneira consciente e responsável, com base em números
e dados científicos de contaminações, óbitos e observando o avanço da campanha
de vacinação em Duque de
Caxias. A cidade já aplicou,
até o momento, mais de 917
mil doses da vacina contra
a Covid-19, registrando 71%
do público-alvo vacinado
com a primeira dose [D1] e
47,9% com a segunda dose
[D2]. São, ao todo, 546.068
pessoas com a D1, 348.792
com a D2, 18.369 com a dose
única e 9.537 idosos que já receberam, inclusive, a terceira
dose, também chamada de
dose de reforço contra o novo
coronavírus”, registra o texto
divulgado pelo município.

Números da covid-19 caem pelo quinto mês em S. Gonçalo
Os números do coronavírus
em São Gonçalo caíram pelo
quinto mês consecutivo. Os
números de óbitos, casos
confirmados e internações –
tanto de enfermaria quanto
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – estão em queda
desde abril, quando parte da
população começou a receber
as segundas doses das vacinas. Apesar de não evitarem
o contágio, as vacinas evitam
a forma mais grave da doença na maioria dos casos. O
resultado reflete diretamente

nas internações. Ontem (8),
as taxas de ocupação dos
leitos estavam em 25% na
enfermaria e 38% na UTI – os
mais baixos desde o início da
pandemia. E a maioria dos
internados nas enfermarias
são moradores que tomaram
apenas a primeira dose das
vacinas e na UTI, quem não
tomou nenhum imunizante.
Na comparação do mês
de setembro com abril, a
queda é de 86,42% nos óbitos,
65,5% nos casos confirmados, 63,54% nas internações

nas enfermarias e 52,67%
nas internações nas UTIs.
Foram 501 óbitos em abril e
68 em setembro; 8.267 casos
confirmados em abril e 2.852
em setembro; 299 pessoas
internadas nas enfermarias
em abril e 109 em setembro
e, por último, 112 pessoas
internadas na UTI em abril e
53 em setembro. Em relação
às internações em geral, a
queda é de 60,58%. Foram 411
internações em abril e 162 em
setembro.
Na contramão da queda

dos números da doença, os
vacinados e imunizados na
cidade só crescem. Já são
77,58% da população com
mais de 12 anos vacinada
com a primeira dose – um
total de 723.647 moradores
dos 932.664 elencados pelo
Ministério da Saúde. E 77,88%
da população com mais de 18
anos – 663.835 de um total de
851.886 gonçalenses (população estimada de 424.052 mil
pessoas de grupos prioritários e 427.834 da população
em geral). Se for levada em

Aulas:
retorno
pleno no Rio
será dia 18

Vacinação antirrábica chega
à Região Oceânica de Niterói
Serão 14 pontos, abertos das 8h às 17h, para vacinar cães e gatos
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

O retorno completo às aulas
presenciais na rede municipal de ensino do Rio de
Janeiro, anunciado na terça-feira (5) pela prefeitura,
vai ocorrer em duas etapas,
a partir do dia 18 de outubro,
uma segunda-feira. Neste
dia, começa a deixar de
funcionar o esquema de rodízio, no qual as turmas são
divididas em dois grupos e
cada uma frequenta a escola
em semanas alternadas.
Segundo a Secretaria
Municipal de Educação
(SME), no dia 18 retornam
sem o rodízio os alunos da
pré-escola, 1º, 2º, 5º e 9º
anos e Carioca II, programa
de aceleração do ensino.
No dia 25 será a vez dos
estudantes da creche, 3º,
4º, 6º, 7º e 8º anos do ensino
fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e das classes especiais.
Segundo o secretário
municipal de Educação,
Renan Ferreirinha, o retorno gradual vai permitir que
sejam adotadas as melhores
condições logísticas para o
fornecimento da merenda
escolar, infraestrutura e
materiais de higiene e pedagógicos.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói dará prosseguimento neste sábado (9)
à Campanha de Vacinação
Antirrábica Animal. Serão vacinados os cachorros e gatos
da Região Oceânica, em 14
pontos de vacinação. No dia
16 de outubro a campanha
se encerra, com a vacinação
dos animais da região de
Pendotiba.
A campanha deste ano foi
dividida em quatro etapas,
cada uma delas em uma região da cidade, envolvendo
cerca de 100 profissionais. O
atendimento será feito das
8h às 17h. É importante ficar
atento ao calendário. Para
evitar aglomerações, como
estratégia de prevenção à Covid-19, a recomendação é para
que apenas uma pessoa leve
um animal de cada vez para a
vacinação.
Para moradores de outras
regiões haverá um posto drive
thru funcionando durante
todo o dia das 8h às 17h, no
Teatro Popular, no Caminho
Niemeyer, atrás do terminal
João Goulart, no Centro. Além
disso, na sede do CCZ, à Rua
Coronel Miranda, 18 – Ponta
da Areia, também haverá
uma equipe de prontidão

A campanha chega ao seu terceiro final de semana imunizando cães e gatos

nos mesmos dias e horários
da campanha vacinando os
animais.
Os cães devem ser conduzidos por coleiras e em casos
de animais grandes, com focinheiras. Já os gatos devem ser
levados em caixas de transporte. A pessoa que for conduzir um animal para vacinar,
deve saber fazer a contenção
e ter autoridade sobre ele. Os
funcionários do posto de vacinação estarão usando todos
os equipamentos de proteção

individual preconizados para
a sua segurança.
O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ),
Fábio Villas Boas, estima que
sejam aplicadas 60 mil doses
de vacina em cães e gatos,
machos e fêmeas, com idade
superior a três meses de vida.
Ele recomenda que no dia
em que a vacinação estiver
acontecendo na sua região, é
muito importante levar o seu
pet em um dos postos mais
próximos de sua casa.

consideração a população
em geral, excluindo os grupos prioritários, o alcance
de vacinados é de 88,7%. São
379.805 pessoas vacinadas.
Os imunizados (aqueles que
já tomaram as duas doses ou
dose única) são 57,67% da
população com mais de 18
anos, já que os adolescentes
não começaram a receber a
segunda dose.
“A população deve manter
as medidas sanitárias de isolamento social, higienização
das mãos e uso de máscaras,

já que a imunização só acontece após 14 dias da aplicação
da segunda dose da vacina e
não evita o contágio, mas a
forma mais grave da doença. Estamos vencendo a covid-19, mas não podemos relaxar. E pedimos a todos com
mais de 12 anos que ainda
não se vacinaram para ir aos
pontos de vacinação. É muito
importante. Muitas vezes, é
questão de manter-se vivo”,
disse o secretário municipal
de Saúde e Defesa Civil de São
Gonçalo, Dr. André Vargas.

SG faz campanha de
doação de sangue
Com uma doação de sangue
é possível salvar até quatro
vidas. Com esse intuito, a
Campanha #VáDeRosa, em
comemoração ao Outubro
Rosa, vai realizar uma ação
de coleta de sangue, neste
sábado (9), no Centro de
Oncologia, no Zé Garoto.
A atividade faz parte do
calendário organizado pela
Secretaria de Saúde e Defesa
Civil de São Gonçalo, através
da Coordenação de Políticas
Públicas de Combate ao
Câncer.

Para jovens de
16 e 17 anos é
necessário uma
autorização
dos pais ou
responsáveis
Para fazer a doação é
necessário estar em boa
condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade,
pesar no mínimo 50kg, não
ter nenhuma doença transmitida pelo sangue, não ter
nenhum processo inflamatório, não ter piercing e
tatuagem há menos de um
ano. Não é necessário estar
em jejum, apenas evitar

Evento acontece
neste sábado,
no Centro de
Oncologia,
no Zé Garoto
alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem
a ação e não ingerir bebidas
alcoólicas 12 horas antes de
doar.
No caso dos jovens de
16 e 17 anos é necessária
uma autorização dos pais
ou responsáveis legais para
realizar a doação e deve ser
entregue junto com uma
cópia autenticada da identidade do responsável.
Covid - Com relação ao
coronavírus, pessoas que
já tiveram a doença podem
doar, uma vez que não há
confirmação de contaminação por transfusão de sangue. Contudo, no protocolo
adotado, a pessoa precisa
aguardar o prazo de 30 dias
para doar, respeitando a
janela necessária para evitar
o contágio tradicional no
ambiente da unidade. Já os
que tiveram a forma grave
da doença ficam inaptos por
um ano após a cura.
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Adoção: tema necessário no mês das crianças
Divulgação

Comte Bittencourt*

dades dos dias atuais.

O mês em que se comemora com
muita alegria o Dia das Crianças
também é uma ocasião oportuna para tratarmos de um tema
fundamental para a sociedade: a
adoção. Segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), o número de crianças e
adolescentes órfãos nos últimos
meses em função da pandemia
chegou ao patamar de 45 mil.
Muitos destes brasileiros aumentarão a já extensa fila de espera
para a adoção no país. Abordar
este assunto e encontrar caminhos seguros para dinamizar o
processo de adoção são necessi-

O último levantamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
confirma essa urgência. O número de adoções em 2020 caiu 67%
em relação a 2019. De acordo
com os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento
(SNA) do Conselho Nacional de
Justiça, criado em 2019, no Brasil
há atualmente 32.888 crianças
e adolescentes em acolhimento
institucional, à espera da definição da sua situação jurídica com
o fim de serem encaminhados à
adoção.
Como parlamentar, na Assem-

bleia Legislativa do Rio de Janeiro, me dediquei ao tema com o
suporte técnico de instituições
respeitadas, como o Quintal de
Ana, que funciona há mais de
20 anos em Niterói. Recriamos a
Frente Parlamentar em Defesa da
Adoção e aprovamos leis que reduziram a burocracia, isentaram
taxas e ampliaram a divulgação
sobre adoção no estado do Rio.
Mas é preciso ter consciência que
há muito por fazer.
A pandemia também foi desafiadora para o Quintal de Ana,
que precisou adaptar sua rotina,
como tantas atividades. Mas
resultou na ampliação da rede

de atendimento para as regiões
Serrana, Lagos, Costa Verde,
Noroeste e Sul Fluminense. A
instituição tem estimulado uma
nova cultura da adoção, através
de um programa de apadrinhamento afetivo para as crianças
institucionalizadas.
Conhecer e divulgar o trabalho
de quem carrega a bandeira da
adoção é mais que um gesto
simbólico, pois trata do maior
presente neste mês das crianças:
o direito de viver em família.
* Comte Bittencourt
é ex-deputado estadual

Parceria SG-Firjan: formatura
Oitenta e oito alunos de cursos profissionalizantes recebem certificação em solenidade no Teatro Municipal
Rafa Correa/Prefeitura de São Gonçalo

A parceria entre a Secretaria
de Gestão Integrada e Projetos
Especiais com a Firjan Senai já
está rendendo frutos. Na última quinta-feira (7), 88 alunos
dos cursos profissionalizantes
de técnicas de doces finos, fabricação de salgadinhos, informática para área administrativa e montagem e manutenção
de computadores, oriundos
desta parceria, se formaram
em cerimônia solene realizada
no Teatro Municipal de São
Gonçalo.
“Nosso governo enfrenta
um grande desafio, que é
trazer empresas para São Gonçalo, que ao longo dos anos
saíram da cidade por falta de
incentivo. E já estamos conseguindo, como a instalação
da Magazine Luiza e do Assaí
Atacadista no nosso município. Para isso precisamos de
pessoas capacitadas e qualificadas. Por isso, é de grande
importância essa parceria com
a Firjan Senai. Posso garantir
que vamos nos esforçar para
proporcionar um local de

trabalho para esses jovens”,
afirmou o prefeito Capitão
Nelson.
“O município de São Gonçalo vai estar sempre de portas
abertas para firmar parcerias
que beneficiem a população,
assim como essa com a Firjan Senai que está formando
jovens talentos da nossa cidade. Que esses formandos
se sintam privilegiados pelo
certificado de excelência que
receberam através de um curso totalmente gratuito. Agora,
nosso desafio, através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, é encaminhar
esses jovens para o mercado
de trabalho”, declarou o secretário de Projetos Especiais
e Gestão Integrada, Douglas
Ruas.
Os cursos oferecidos são
voltados para a população de
baixa renda, para que possa
desenvolver a qualificação
profissional e facilitar o ingresso no mercado de trabalho.
“Hoje em dia, muitas pessoas começam os cursos mas

Prefeito Capitão Nelson falou do desafio que é trazer empresas para o município e formar mão de obra qualificada

não terminam, e esses jovens
que concluíram o curso profissionalizantes já estão à frente
de muitos candidatos que não
têm uma qualificação de ex-

celência como essa oferecida,
principalmente em um cenário tão concorrido que é o mercado de trabalho. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, estamos dispostos
a auxiliar esses jovens a entrar
no mercado de trabalho, através das nossas agências do
Sine”, afirmou o secretário de

Mangaratiba: parceria Niterói participa da Abav
vai incentivar pesca
Expo 2021, em Fortaleza
Com objetivo de incentivar a
legalização de pescadores e a
pesca artesanal de Mangaratiba, a Secretaria de Agricultura
e Pesca local acaba de assinar
um termo de cooperação Técnica com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio
de Janeiro (Fiperj). Através da
parceria, as instituições vão
oferecer serviços de assistência técnica e extensão em
pesquisa aquícola.
Na prática, o acordo vai
ajudar a viabilizar a emissão
de documentações e a regulamentação de atividades
vinculadas a pesca, além
de prover orientações para
pescadores, maricultores e
produtores de organismos
aquáticos em cativeiro sobre a
cadeira produtiva de pescado,
cultivo de peixes e crustáceos
e práticas sustentáveis, entre
outros.
“Essa parceria vai trazer

um ganho muito grande para
quem vive de pesca e atividades vinculadas ao cultivo de
espécies aquáticas. Além de
consultorias, capacitações e
orientações técnicas, vamos
facilitar a emissão de certificados e documentações”,
explicou o secretário de Agricultura e Pesca de Mangaratiba, Roberto César Oliveira.
Participaram da assinatura do termo de cooperação,
que aconteceu durante o
evento de aniversário de 34
anos da Fiperj, o secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento,
Marcelo Queiroz, o presidente da Emater, Marcelo da Costa, e o presidente da Empresa
de Pesquisa Agropecuária do
Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), Paulo Marques, além
do superintendente de Pesca
de Mangaratiba, Alex Barbosa
e membros da SMAP.
Divulgação

Parceria Mangaratiba-Fiperj foi firmada para incentivar a pesca artesanal

Desenvolvimento Econômico,
Márcio Picanço.
De acordo com representantes da Firjan Senai, os certificados dos cursos representam uma empregabilidade de
cerca de 90%. “Fico muito feliz
em ver esses alunos se formando, após um período de muita
garra e comprometimento
durante o tempo em que se
dedicaram aos estudos neste
período de pandemia. Gostaria de vê-los o mais breve possível no mercado de trabalho”,
disse Bruno dos Santos Aguiar,
coordenador operacional de
educação profissional.
Representando a Firjan
Senai, também estiveram presentes o gerente operacional
regional, Ricardo Pereira, e o
gerente executivo regional,
Anderson Carolo.
A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais
informou que vai anunciar
em breve novas vagas para
cursos profissionalizantes
voltados para a população
gonçalense.

Sábado é dia
de boteco e
música em
Itaipu

Evento, o maior do gênero na América Latina, reuniu expositores
Divulgação

Niterói esteve presente na
maior Feira de Turismo da
América Latina – A Abav
Expo & Collab 2021, que
foi realizada no Centro de
Convenções de Fortaleza,
Ceará. O material informativo da cidade foi distribuído
no estande da Secretaria de
Estado de Turismo do Rio de
Janeiro Setur-RJ).
Além de promover o potencial turístico da cidade, o
presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo - Neltur, Paulo Novaes, e o diretor
de Turismo, André Bento,
tiveram contato com o trade
nacional e internacional e
empreendedores do setor,
propondo parcerias e buscas
de iniciativas e investimentos para Niterói.
O presidente da Neltur
destacou que, neste momento de pandemia, o turismo,
sem dúvida, é uma das atividades mais importantes para
alavancar a economia produtiva de cada município.
“A troca de experiências
com os principais atores
do setor e avaliação das
tendências mais atuais de
investimentos, creio que
sejam fundamentais para
determinarmos ações mais
eficientes para Niterói”, destacou Novaes.
Para o diretor de Turismo
da Neltur, André Bento, a Feira da ABAV, por ser o primei-

Neltur distribuiu folheteria sobre a cidade no estande da Setur-RJ

ro evento desse segmento
sendo realizado, é um marco
importante para o fomento
da indústria do turismo
neste momento que ainda
é de muita preocupação por
causa da pandemia.
“Estamos certos de que
Niterói está preparada para
receber turistas de forma
consciente, sustentável e segura. “Apostamos no turismo
de proximidade e a certeza

de que o turismo despontará como um dos principais
propulsores da retomada da
economia”, completou.
ABAV Expo 2021 reuniu
representantes e expositores
de segmentos do turismo
vários países. Neste ano, o
evento foi determinante para
negociações e atualizações
das últimas tendências para
a retomada e o fortalecimento deste setor produtivo.

Dia de Boteco é o novo projeto do Multicenter Itaipu, que
contará com shows musicais
e um cardápio especial todos
os sábados, a partir das 18h.
O evento, que acontecerá
Praça de Alimentação do 2º
piso do Shopping, tem início
neste sábado (9), com apresentação da cantora Dyone
Valeriano e seu repertório
de pop, jazz, bossa nova,
samba, soul, mpb, rock e
R&B e blues. No próximo
sábado, dia 16, será a vez de
Ella Z, artista que começou
a fazer vídeos para internet
com 14 anos. Ela participou
de diversos festivais, shows
e programas de TV, dentre
eles: The Voice Brasil, da
Rede Globo, e The X Factor
Brasil, da Band. O som dela
é uma mistura do pop com
as vertentes de R&B e MPB.
Este ano, a artistaq lançou
seu primeiro single, chamado “Cê Me Deixa Louca”, em
todas as plataformas digitais.
No dia 23, Gê Amora vai
levar seu carisma e sua voz
privilegiada e versátil ao Dia
de Boteco, cantando tudo o
que é considerado como o
“melhor de todos os tempos”.
No dia 30, fechando a
programação do mês, o
cantor e compositor Vini
Arouca, influenciado pela
música brasileira, fará um
show aberto para pedidos do
público.
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Rede hoteleira tem motivos
para comemorar o feriadão
Ocupação média é de 78%, 21,53% a mais em relação a 2020. Teresópolis e Arraial do Cabo se destacam
Divulgação/Turisrio

Daniel Carneiro/Divulgação Setur

Uma pesquisa da Associação
de Hotéis do Rio de Janeiro
(ABIH-RJ) e do Sindicato dos
Meios de Hospedagem do
Rio de Janeiro (HotéisRio),
referente ao feriadão em comemoração ao dia de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil, indica que a rede
hoteleira do Estado registra
uma média de 78% dos quartos reservados. Isso significa
um aumento de 21,53% em
relação a 2020, quando o número foi de 64,18%.
Gustavo Tutuca, secretário
de estado de Turismo do Rio
de Janeiro, ressaltou que o estudo fortalece o trabalho que
vem sendo desenvolvido pela
Setur-RJ, visando o aumento
de fluxo de turistas para o RJ.

Vários
municípios do
interior estão
batendo altos
índices de
hospedagem
“A cada pesquisa apresentada fica mais evidente que o
Rio de Janeiro está sendo um
dos destinos nacionais mais
procurados pelos viajantes.
Temos municípios batendo
percentuais extremamente

Arraial do Cabo, na Costa do Sol, está com 92% da hospedagem ocupada

Hotel Higino, em Teresópolis: rede hoteleira da Serra Verde Imperial registrou 94% de ocupação para o feriado

altos, como Teresópolis, na
região turística Serra Verde
Imperial, e Arraial do Cabo, na
Costa do Sol, que marcaram,
94% e 92%, respectivamente.
Na pesquisa ficou claro
que várias regiões turísticas
estão sendo buscadas pelos
visitantes. Na Serra Verde
Imperial, além de Teresópolis, o município de Petrópolis

registra, até o momento, 90%
de ocupação e Nova Friburgo,
78%. Nas Agulhas Negras,
Itatiaia/Penedo se destacam
com 80%. Já no Vale do Café,
região procurada pelos amantes do turismo rural e histórico, Valença/Conservatória,
registra 78%; Vassouras, 75%;
e Miguel Pereira, 65%.
A busca pelo litoral tam-

bém foi grande com Angra
dos Reis, com 85% e Paraty
81% de quartos reservados.
As cidades, que estão localizadas na Costa Verde, recebem
turistas que se encantam
com os passeios de barco e a
enorme quantidade de praias.
Na Costa do Sol, Macaé, com
um percentual de 85%, se
destaca, seguida por Armação

Setembro
tem IPCA
mais alto
desde 1994

Lei que proíbe despejos até
o fim do ano já está valendo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro
bateu a marca de 1,16%.
O índice, calculado pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), é o maior para
o mês de setembro desde 1994, poucos meses
depois do lançamento
do Plano Real, ainda no
governo do presidente
Itamar Franco.
O IPCA ficou 0,29 ponto percentual acima da
taxa registrada em agosto,
que foi de 0,87%. Em 12
meses, o índice está em
10,25%, acima dos 9,68%
registrados nos 12 meses
anteriores. Este ano, o
índice, que é a inflação
oficial no país, acumula
uma alta de 6,90%.
O percentual de setembro foi puxado pelos
grupos habitação, com
alta de 2,56% e transporte, 1,82% . Segundo
a análise do IBGE, o reajuste da tarifa de energia
elétrica (6,47%) puxou
a alta em habitação. Em
relação aos transportes,
o resultado foi causado
pelos aumentos nos preços dos combustíveis
(2,43%).
O IPCA é medido em
15 capitais brasileiras e
o Distrito Federal para
famílias com renda de um
a 40 salários mínimos.
INPC- O índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de
setembro subiu 1,20%,
registrando 0,32 ponto
percentual acima do mês
de agosto (0,88%). Assim
como o IPCA, o INPC
deste mês foi o maior
p a ra s e t e m b r o d e s d e
1994, quando ficou em
1,40%. O INPC registra
a inflação para famílias
de um a cinco salários
mínimos.

O presidente Jair Bolsonaro
promulgou a lei que proíbe
o despejo ou a desocupação de imóveis comerciais
ou residenciais até o fim de
2021, em razão da pandemia
de covid-19. A medida havia
sido vetada por Bolsonaro em
agosto, mas o veto foi derrubado pelo Congresso no mês
passado.
A Lei nº 14.216/2021 foi
publicada no Diário Oficial
da União, abrangendo ordens
de despejos proferidas antes
mesmo do período de calamidade pública, que entrou
em vigor em 20 de março de
2020.
Para isso, o locatário deve
comprovar que sua situação
financeira mudou em razão
das medidas de enfrentamento da pandemia, ocasionando prejuízo à subsistência

Medida havia sido vetada pelo presidente, mas veto foi derrubado
Lei se aplica a
contratos de
aluguel até R$
600, residencial,
e de R$ 1,2 mil,
comercial
da família e impossibilitando
o pagamento do aluguel e dos
demais encargos. A lei se aplica aos contratos de aluguel
até R$ 600, no caso de locação
residencial, e de R$ 1,2 mil
para imóveis comerciais.
O texto também suspende
os atos judiciais, extrajudiciais ou administrativos que
imponham a desocupação
ou a remoção forçada coletiva
de imóveis urbanos, privados
ou públicos. Nesse caso, não

serão adotadas medidas preparatórias ou negociações
para efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá
interromper os processos em
curso.
A medida atinge as decisões editadas ou proferidas
desde 20 de março do ano
passado. A regra não vale
para as ocupações ocorridas
após 31 de março de 2021
ou para as desocupações
já concluídas. Após 31 de
dezembro de 2021, o Poder
Judiciário deverá realizar
audiência de mediação entre
as partes, com a participação
do Ministério Público e da
Defensoria Pública, nos processos de despejo, remoção
forçada e reintegração de
posse coletivos que estejam
em tramitação.

dos Búzios (75%), Cabo Frio
(70%), e Rio das Ostras (45%).
Capital - A capital do Estado do Rio de Janeiro registrava, até ontem (8), 86,70 % dos
quartos reservados. Em 2020
a taxa média para esse feriado
foi de 51,30%, o que configura
um aumento de 69% em 2021.
Entre as regiões mais procuradas pelos turistas, destacam-se: Ipanema/ Leblon
(94%), Flamengo/ Botafogo
(89%), Leme/ Copacabana (87%), Barra da Tijuca/
São Conrado (86%) e Centro
(80%).
Os visitantes da cidade do

Rio de Janeiro têm origem,
em sua grande maioria, no
próprio Brasil: 96%. Em primeiro lugar estão os visitantes
de São Paulo, depois Minas
Gerais, em terceiro oriundos
do interior do estado e, em
quarto, do Espírito Santo.
Quanto ao perfil, o ranking
é: casais, famílias, visitantes
individuais e grupos. Em relação à faixa etária, a maioria
está entre 41 a 50 anos de
idade. Os 4% de hóspedes
estrangeiros vêm dos Estados
Unidos, em segundo lugar
da Argentina, seguidos por
Colômbia e Chile.

Trem do Corcovado
completa 137 anos
Neste sábado (9), o Rio comemora o aniversário de 137
anos do Trem do Corcovado e
da Estrada de Ferro, a primeira
ferrovia eletrificada do Brasil.
A estrada foi inaugurada por
Dom Pedro II e é o principal
meio de acesso ao Cristo Redentor- ponto turístico mais
visitado do Rio de Janeiro.
De acordo com o empresário Sávio Neves, presidente do
Trem do Corcovado, D. Pedro
II teve a ideia de construir
a estrada porque admirava
a vista do alto do Rio, então
capital federal. O passeio, que
passa pela Floresta da Tijuca,
não era até onde fica hoje o
Cristo Redentor - que só seria
inaugurado em 1931 - e sim até
um mirante conhecido como
Chapéu de Sol, que era ponto

de encontro de namorados.
O monumento comemora
90 anos na próxima terça-feira
(12). O trem, que era a vapor,
foi considerado um milagre
da engenharia por percorrer
3.829 metros de linha férrea
num terreno bastante íngreme.
Personalidades ilustres, como
papas, reis, rainhas e presidentes já utilizaram o meio de
transporte para chegar até o
Redentor.
A festa de aniversário do
centenário trenzinho começará às 10h, com apresentação da
Banda da Guarda Municipal,
seguida uma missa de Ação de
Graças celebrada pelo padre
Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor. Após
a missa haverá distribuição de
bolo para aos visitantes.

Petrobras reajusta gás de
cozinha e gasolina tipo A
Novos preços já estão em vigor a partir deste sábado
Agência Brasil

A Petrobras anunciou ontem
(8) reajustes para o GLP, o gás
de cozinha, e para a gasolina
tipo A. O reajuste médio do
GLP será de R$ 0,26, com o
quilo passando de R$ 3,60
para R$ 3,86. O litro da gasolina nas distribuidoras passará
de R$ 2,78 para R$ 2,98. Os
reajustes valem a partir de
hoje (9).
A gasolina tipo A corresponde a 73% da gasolina comum que chega ao consumidor. Os 23% restantes são de
etanol. Segundo a Petrobras,
a parcela no preço da gasolina
na bomba passará a ser, em
média, de R$ 2,18 por litro.
Uma alta de R$ 0,15.
O preço médio do GLP
para as distribuidoras pas-

Xax

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: 14/10/2021
Horário
Endereço

Gasolina tipo A corresponde a 73% da gasolina comum. O restante é etanol

sará de R$ 3,60 para R$
3,86 por kg, equivalente a
R$ 50,15 por 13 kg, refletindo
reajuste médio de R$ 0,26
por kg.

Segundo a Petrobras, o
GLP não era reajustado há 95
dias. O último aumento do litro da gasolina tipo A ocorreu
há 58 dias.
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NITEROI
Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói
Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói
SÃO GONÇALO
Estrada Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Álvaro Corrêa de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Eneias Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua João Martins Silveira - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Jobier dos S Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Jovier dos Santos Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Zaira da Silva Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo

Estamos com você, mesmo à distância.
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Fla tem complicada
missão contra o Fortaleza
Ainda sonhando com o título, time encara a surpresa do Brasileirão
O Flamengo fará
hoje seu segundo jogo da série
de três partidas
durante as datas
Fifa. Sem poder
contar com os
quatro titulares convocados,
o Rubro-Negro vai medir
forças com o Fortaleza, no
Castelão, na capital cearense.
A partida está marcada para
às 19 horas (de Brasília).
Na última quarta-feira, já
sem os selecionáveis, o Flamengo teve também desfalques por lesão e não passou
de um empate diante do
Bragantino. Com uma atuação ruim da equipe, o Mais
Querido abriu o placar no
primeiro tempo, mas sofreu

No confronto do
primeiro turno
o Fla levou a
melhor vencendo
no Maracanã
por 2 a 1
o empate na segunda etapa.
O resultado só não foi pior
porque seus dois principais
concorrentes ao título, Palmeiras e Atlético-MG, também tropeçaram na rodada.
Assim, o Flamengo até ganhou uma posição na tabela
e assumiu a vice-liderança
que era do Verdão. A distância
para o líder Galo, entretanto,

se manteve em 11 pontos.
O confronto diante do
Fortaleza promete ser mais
complicado do que o anterior,
mas o técnico Renato Gaúcho
terá reforços. O goleiro Diego
Alves, que apresentou sintomas de gripe, e o lateral-esquerdo Filipe Luís devem ser
titulares.
Dono do quinto melhor
ataque do Brasileiro, o Fortaleza terá um desfalque importante. O zagueiro Marcelo
Benevenuto levou o terceiro
cartão amarelo na partida
contra o Fluminense no meio
da semana e está suspenso.
Titular absoluto da equipe, o
defensor marcou o primeiro
gol da vitória sobre o Tricolor
por 2 a 0.
Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo conta com a experiência do lateral-esquerdo Filipe Luís, que volta ao time hoje, para buscar mais três pontos
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Tricolor recebe o
Atlético-GO no Rio
O Fluminense
segue na briga pelo G-6 do
Campeonato
Brasileiro. E
hoje, os tricolores recebem
o Atlético-GO, às 16h30 (de
Brasília), no Maracanã.
Os donos da casa viram
sua sequência positiva na
Série A acabar na rodada
passada. Mesmo assim,
com 32 pontos, os cariocas
seguem próximos da zona
de classificação para a Libertadores.
O Fluminense tenta a
primeira vitória diante de
sua torcida, que voltou
a ser liberada para ir ao
Maracanã. Só que contra o

Fortaleza, as vaias incomodaram os tricolores.
O atacante Fred pediu
apoio dos torcedores que
forem ao jogo contra o
Atlético-GO. O vídeo foi repostado pelo clube carioca.
Em termos de escalação, o técnico Marcão deve
repetir a formação que
começou a partida do meio
de semana. A única dúvida
está no meio, com Martinelli voltando de suspensão
e podendo ficar com a vaga
de Nonato.
Do outro lado, o Atlético-GO vem fazendo
campanha irregular na Série A. Por isso, os goianos
seguem no meio da classificação.

Royal elogia ‘briga
sadia’ com Danilo
A Seleção Brasileira venceu a
Venezuela, por
3 a 1, na última
q u i n t a - f e i ra
pelas Eliminatórias para a
Copa do Mundo. O lateral-direito Emerson
Royal, que entrou no lugar de
Danilo no final do segundo
tempo, exaltou a união do
grupo para virar o placar e falou sobre a concorrência com
o companheiro pelo setor.
“Acho que é uma briga sadia, o futebol é isso. O Danilo
é um ótimo jogador e uma
ótima pessoa, me ajudou
muito nesse período que
eu passei pela Seleção, me
orienta bastante”, disse.

Por fim, ele também citou o amadurecimento gerado a partir de situações
adversas dentro de campo:
“Acho que o futebol é isso:
a gente tem que passar por
esses momentos. Aqui tem
jogadores de altíssimo nível,
e sabemos reverter o placar.
A gente sabe que o jogo não
termina no primeiro tempo,
nem quando toma um gol.
É bom que aconteça agora,
para a gente chegar mais preparado na Copa do Mundo”,
afirmou.
Líder das Eliminatórias
com 100% de aproveitamento, o Brasil volta a campo
amanhã, às 18h (de Brasília),
quando enfrenta a Colômbia
fora de casa.

Embalado,
Vasco visita
o Sampaio
Corrêa
A tão esperada arrancada
do Vasco na
Série B rumo
ao acesso
p a re c e q u e
finalmente
está em curso. A equipe
cruz-maltina venceu três
partidas seguidas pela
primeira vez na competição e não perde há cinco
rodadas. Hoje, o Vasco
tentará fazer a quadra
diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão. A partida no Castelão está programada para às 21 horas
(de Brasília).
A euforia contagiou a
torcida e a equipe foi recebida com festa na cidade
nordestina. A expectativa
é de que um bom número
de torcedores compareça
ao estádio para incentivar
o time.
Mas se o clima no Vasco é de otimismo, no Sampaio a situação é oposta. A
equipe vem de sete jogos
sem vencer e apresenta
uma queda acentuada na
tabela neste segundo turno. A boa fase da primeira
metade da competição
ficou para trás.
Embora ainda com
chances matemáticas de
subir para a Série A, o
time precisa de uma reação quase impossível.
Por outro lado, o Vasco
vem se aproximando do
G-4 e inicia a rodada a
cinco pontos de distância.
Uma vitória cruz-maltina,
portanto, deixará a equipe
carioca mais perto do
objetivo.

