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Firjan abre vagas para 
estágio em várias áreas

Oportunidades são para níveis técnico e universitário, com cargas horárias de 4h ou 6h

INSCRIÇÕES ATÉ 9 DE NOVEMBRO

CIDADES\PÁG. 5

A entrega das novas motocicletas para o programa Niterói Presente aconteceu na manhã de ontem, no Palácio Guanabara. Ao todo, a cidade passa a contar com 50 motos para o patrulhamento

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Escolas vão ter 
distribuição de 
absorventes

CIDADES\PÁG.4

Caxias tem mais 
um vereador 
assassinado

CIDADES PÁG. 5

Niterói tem contas aprovadas pelo TCE
Cidade apresenta superavit pelo quarto ano consecutivo, no último sobraram quase R$ 800 milhões

CIDADES\PÁG. 3

Rubro-Negro fez um grande primeiro tempo e venceu ontem à noite 
o Juventude, no Maracanã, por 3 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Time segue 11 pontos atrás do líder Atlético-MG.

Alexandre Vidal / Flamengo

O trio Pedro, Kenedy e Andreas Pereira marcou para o Flamengo ontem à noite no Maracanã

Flamengo segue na caça ao Galo

Brasil pega o 
Uruguai em 
Manaus
O Brasil, que na última ro-
dada perdeu os primeiros 
pontos nas Eliminatórias, 
enfrenta a Celeste que-
rendo ficar mais perto da 
Copa. 

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Figueiredo/CBF

Reforço no 
Segurança 

Presente
O Programa Niterói Presente, há 

um mês sob controle do Governo 
do Estado, recebeu ontem 20 

novas motocicletas para atender 
a segurança no município. Agora, 

no total, há 50 motos para o 
programa na cidade. Segundo o 

coordenador do Niterói Presente, 
major Abrahão Climaco, houve 

redução no roubo a pedestres 
e veículos no primeiro mês de 
gestão estadual do programa, 

50 pessoas foram presas e cinco 
foragidos recapturados. Não 

houve registro de roubos a 
estabelecimentos comerciais na 

área do Niterói Presente.

CIDADES\PÁG. 4

Z42: ‘Tudo 
no Mundo 
é Gente’
O Espaço Cultural Z42 Arte, 
no Cosme Velho, inaugura 
a exposição “Tudo no Mun-
do é Gente”, de Benoit Four-
nier, no dia 21 de outubro, 
às 18h.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Exposição do artista francês, Benoit 
Fournier estreia no dia 21 de outubro 

Raphinha vai ser a grande novidade 
do Brasil no jogo de hoje em Manaus
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Buraco no caminho do Ceasa
Alô Prefeitura de São Gonçalo! Em frente à entrada do 
Ceasa, no Colubandê, tem um buraco enorme e que está 
ficando cada vez maior. Vai chegar uma hora que só ca-
minhão vai poder passar. Vamos dar uma passada lá com 
a operação tapa-buraco. Os frequentadores agradecem.
Ricardo Nunes

Quebra-molas
Niterói tem muitas ruas com quebra-molas. Nada contra, 
se eles estivessem dentro das normas. Mas não é isso o 
que acontece. Mesmo quando o motorista passa devagar, 
raspa o fundo do carro. Fora o esforço brutal exercido pe-
los amortecedores. Acho que o pessoal da prefeitura que 
implantou, ou permitiu a implantação, deve ter parente 
mecânico. 
Renata Pitanga

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Z42 apresenta ‘Tudo 
no Mundo é Gente’
O Espaço Cultural Z42 Arte, 
no Cosme Velho, inaugura a 
exposição “Tudo no Mundo 
é Gente”, do artista francês, 
Benoit Fournier, no dia 21 de 
outubro, às 18h.

Benoit Fournier é resi-
dente no Brasil há 15 anos 
e vem realizando uma pes-
quisa artística desde o co-
meço da pandemia, em um 
contexto de introspecção 
que lhe foi vivenciado no 
seu contato com a floresta 
e no ateliê.

A mostra apresenta 15 
obras, três instalações, a 
projeção do vídeo arte Be-
noit – Espírito das plantas e 
o poema “Arte Benoit”, feito 
especialmente pelo amigo 
e artista plástico brasileiro, 
Ernesto Neto. A exposição 
conta com os apoios da 
Aliança Francesa e do Con-
sulado da França do Rio.

A mostra pode ser con-
ferida até 13 de novembro. 
Para participar é necessário 
agendar: 98633-5916. 

CULTURA

Dança
A Funarte lança a quinta e 
última etapa do Festival Fu-
narte Acessibilidança. Com-
panhias de dança da Região 
Sudeste vão mostrar o talen-
to e a diversidade local por 
meio de oito espetáculos 
premiados, em vídeos com 
audiodescrição e Libras. As 
montagens “Coisa de Anjo” 
e “Olhares Ímpares” abrem 
a agenda. As performances 
são exibidas às quartas e 
sextas, sempre às 20h. O 
acesso é gratuito no canal da 
Funarte no Youtube.

MARIANA ROCHA – A atmosfera de sedução, movi-
mento e mistério do single “Esboço” chega às pla-
taformas de streaming nesta quinta (14). Música de 
estreia na carreira autoral da cantora, compositora e 
atriz recifense Mariana Rocha, “Esboço” mostra sua 
musicalidade influenciada pelo Soul e R&B contem-
porâneos, contando as sensações diante da paixão.

VALESCA POPOZUDA – Após lançar o sucesso de  
“Presentinho”, Valesca Popozuda, uma das principais 
artistas do funk brasileiro, anuncia sua nova música 
de trabalho. Intitulada de “PayPau”, a música traz o 
feat tão desejado e aclamado pelos fãs, com a também 
funkeira, Rebecca e vem acompanhada de videoclipe.  
Já disponível nas plataformas digitais.

Divulgação

Exposição do artista francês Benoit Fournier estreia no dia 21 de outubro 

Divulgação

O espetáculo “Coisa de Anjo” faz 

parte do festival da Funarte

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Comércio ainda 
tenta recuperação
Nova pesquisa da Fecomércio 
RJ com empresários do setor, 
mostra que em relação ao 
quadro de funcionários nos 
últimos três meses, 17,5% afir-
mam que diminuiu bastante e 
outros 18,5% dos entrevistados 
informaram que diminuíram 
de alguma forma. Além disso, 
apenas 4,8% disseram que 
houve algum tipo de aumento 
das contratações. A estabilida-
de no número de empregados 
relatada foi suficiente para 
levar o índice de emprego ao 
maior patamar da série, mas 
com crescimento abaixo dos 
demais índices.

Neste mês, 55,8% afirmam 
que esperam manter o número 
de colaboradores pelos próxi-
mos três meses, marcando a 
estabilidade das expectativas. O 
percentual de empresários que 
devem demitir está em 16,3%. 
Outros 28,1% de entrevistados 
devem aumentar de alguma 
forma seu quadro de funcioná-
rios nos próximos meses. Assim 
como na situação presente, o 
índice de emprego foi o que 
apresentou menos crescimento 
na situação futura. Orelhões viram arte no Rio

Acontece hoje, no Rio, o 
lançamento do livro  “12 
conversas e uma festa”, 
do artista Martin Ogolter, 
com uma homenagem ao 
orelhão, símbolo quase ex-
tinto das ruas brasileiras, 
que está completando 50 

Divulgação anos! Para fazer a home-
nagem, o artista realizou 
intervenções nos orelhões 
com lycra colorida e fita 
metalizada, cobrindo a 
parte da frente, onde está 
o telefone, com o tecido 
em diversas cores, crian-
do verdadeiras obras de 
arte nas ruas da cidade. O 
registro está no livro, que 
tem 44 páginas, capa dura 
e tiragem limitada.  “Estes 
objetos são um perfeito 
exemplo de design moder-
no e foram extremamente 
úteis, mas hoje são quase 
somente esculturas na 
paisagem da cidade. Res-
tam poucos pelas ruas”, 
conta o artista, que pro-
mete uma intervenção ao 
vivo no orelhão que fica 
em frente ao Alalaô Kiosk, 
no Arpoador, onde ocorre 
o lançamento. 

Evento para as 
crianças
Depois de anunciar que 
pretende lançar uma lici-
tação para comprar ônibus 
elétricos para as empresas  
de ônibus que operam na 
cidade, a prefeitura, agora 
realiza evento dedicado às 
crianças, para alertar sobre 
a necessidade de reduzir os 
níveis de poluição, como 
forma de minimizar os seus 
impactos na saúde e desen-
volvimento delas. Em parce-
ria com o programa Criança e 
Natureza, do Instituto Alana, 
e a Fundação Bernard van 
Leer, a intervenção urbana 
acontece no dia 16 de outu-
bro, das 7h às 19h, no calça-
dão de Icaraí. A ação faz parte 
da campanha global Livre 
para Brincar Lá Fora. 

Firjan inaugura 
laboratório

Exposição no 
Palácio Tiradentes

A Firjan inaugura nesta quin-
ta-feira, o novo Laboratório 
de Biologia Molecular (Lab 
Biomol). Um dos princi-
pais projetos desse novo  
laboratório realizado em 
parceria com a Fiocruz será o 
“Modelo Preditivo de Doen-
ças Infectocontagiosas com 
Impacto Ocupacional”, ou 
seja, um trabalho que deve-
rá identificar o surgimento 
de novas doenças, como  
novas variantes do SARS-
-CoV-2, e evitar sua disse-
minação. O evento on-line 
acontece a partir das 10h e 
terá transmissão pelo You-
tube.

Participam do encontro 
o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga (de forma 
virtual); secretário de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Sérgio Luiz Costa 
Azevedo; secretário munici-
pal da Saúde, Daniel Soranz; 
vice-presidente da Fiocruz, 
Mario Moreira e presidente 
em exercício da Firjan, Luiz 
Césio Caetano. 

O poeta ital iano Dante 
Alighieri ganha homena-
gem especial no Rio, nos 
700 anos de sua morte. A 
“Exposição Dante...Vale” 
usa a sátira dos mestres do 
carnaval de Viareggio para 
exaltar “A Divina Comédia”. 
Promovida pelo Consula-
do-Geral da Itália, a mostra 
será inaugurada, hoje, ape-
nas para convidados, às 18h, 
no Palácio Tiradentes.  O 
presidente da Alerj, deputa-
do André Ceciliano (PT) e o 
cônsul-geral da Itália, Paolo 
Miraglia del Giudice, farão 
a abertura da cerimônia. 
A mostra somente estará 
disponível às visitação do 
público na terça-feira (19) 
e ficará em cartaz no Salão 
Nobre até 15 de janeiro de 
2022.

Foco nos crimes ambientais

O prefeito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, e o dele-
gado titular da 165ª DP, Fa-
bio Asty, participaram on 
de uma reunião promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMMA). O 
encontro teve como objetivo 
apresentar ao novo delegado 
da cidade o balanço das ações 
realizadas pelas equipes de 
Fiscalização Ambiental da 
SMMA e pelo Grupamento 

Divulgação

de Proteção Ambiental (GPA) 
da Guarda Municipal durante 
o ano de 2021. “Num período 
de nove meses emitimos 
aproximadamente 400 autos. 
Foram 22 grandes opera-
ções, como embargo de obras 
e empresas, e até mesmo 
demolição de construções 
irregulares. A parceria com 
a Polícia Civil beneficiará os 
trabalhos de ambas as esfe-
ras”, disse o prefeito.

Panorama RJPanorama RJ

Distribuição de absorventes
Divulgação

O deputado federal Már-
cio Labre (PSL-RJ) desti-
nou, através de emenda 
parlamentar, R$ 600 mil 
para a construção de um 
centro de treinamento es-
portivo em Seropédica. O 
parlamentar participou 
de solenidade na Câmara 
Municipal, neste feriado 
de 12 de outubro, data em 

que a cidade completou 26 
anos de emancipação polí-
tico-administrativa. Labre, 
que recebeu do vereador 
Sidnei Nezinho o título de 
cidadão seropedicense, 
anunciou que o projeto 
do centro de treinamento 
já está em andamento e 
em breve novas propostas 
serão anunciadas. 

R$ 600 mil para centro esportivo
Divulgação

Bem antes de estourar a 
polêmica em Brasília, a 
vereadora Andréa Cunha 
(PT) havia protocolado, em 
maio deste ano, o PL 093/21 
na Câmara de Maricá, para 
tornar obrigatória a dis-
tribuição de absorventes 
higiênicos nas escolas e 
unidades básicas de saúde 
do município. Indicativo já 
foi enviado ao Executivo. 

O ato da vereadora vai ao 
encontro da recente decisão 
do prefeito Fabiano Horta 
de garantir que mulheres 
e meninas em situação de 
vulnerabilidade recebam a 
proteção de higiene íntima 
em programa a ser lançado 
logo. 

“Trata-se de dar voz e 
direito a um tema silen-
cioso em nossa sociedade, 
que é a pobreza menstrual, 
muito mais comum do que 
se pensa e que deixa jovens 
estudantes e mulheres em 
situação vexatória por puro 
descaso social. Sendo obri-
gadas a recorrer a alternati-
vas nada adequadas, uso de 
jornal, por exemplo, e que 
podem causar infecções, 
trazendo problema ainda 
maior”, ressalta Andréa, 
lembrando que uma em 
cada dez alunas faltam às 
aulas durante a menstrua-
ção no país. “Não é pouco”, 
diz. 
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Segundo o TCE, investimentos em Saúde e Educação superaram o mínimo exigido pela legislação

Niterói com contas aprovadas
A prestação de contas da Pre-
feitura de Niterói referente ao 
exercício financeiro de 2020 
foi aprovada, ontem (13), por 
unanimidade pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ). O Municí-
pio ainda apresentou superá-
vit financeiro pelo quarto ano 
consecutivo. Após este pare-
cer prévio, a decisão seguirá 
para a Câmara de Vereadores 
de Niterói para julgamento  
final.

Em 2020, o resultado posi-
tivo foi de R$ 739.437.008,44. 
O Tribunal de Contas des-
tacou o cumprimento dos 
índices constitucionais de 
Saúde e Educação, mesmo 
durante um período de pan-
demia, como foi o ano passa-
do. O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, pontuou que o parecer 
é resultado do trabalho res-
ponsável e do compromis-
so com o planejamento e a  
transparência da adminis-
tração pública municipal de 
Niterói.

“Desde 2013, Niterói tem 
planejamento e assertivida-
de nas ações, tem projeto 
de cidade e sabe onde quer 
chegar. A gestão organizada 
dos últimos anos nos dá, hoje, 
condições de liderar o pro-
cesso de retomada da econo-
mia, sobretudo neste cenário 
pós-pandemia. Seguiremos 

trabalhando com estratégia 
e planejamento para Niterói 
seguir no caminho do de-
senvolvimento sustentável 
com justiça social”, disse o 

prefeito.  
A Prefeitura aplicou o per-

centual de 30,5% na manu-
tenção e no desenvolvimento 
na área da Educação, supe-

rando o limite mínimo de 
25% exigido pelo artigo 212 
da Constituição Federal. O in-
vestimento na Saúde também 
foi superior ao exigido pela 

legislação. Foram aplicados 
16,64% em ações e serviços 
públicos na área, quando o 
piso previsto na Lei Comple-
mentar 141/12 é de 15%. As 

despesas com pessoal ficaram 
em 41,31%, respeitando o li-
mite máximo constitucional, 
que é de 54%.

“A aprovação das contas 
do município reflete um tra-
balho contínuo que estamos 
desempenhando com a Con-
troladoria, junto a toda admi-
nistração pública de Niterói. 
O objetivo é continuar apri-
morando a gestão municipal, 
atuando tempestivamente, 
gerenciando riscos e com 
foco na prevenção”, desta-
cou a Controladora-Geral do 
Município, Cristiane Mara 
Rodrigues Marcelino.

“A aprovação das contas 
de governo de Niterói de 
2020 é resultado da serie-
dade do trabalho de toda a 
equipe técnica da Prefeitura 
e do seu compromisso com 
a legalidade dos processos 
e a transparência dos atos 
públicos”, frisou a Contadora 
Geral do Município, Yasmim 
Monteiro.

O Município 
ainda apresentou 
superávit 
financeiro pelo 
quarto ano 
consecutivo

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que o parecer do TCE é resultado do trabalho responsável e do compromisso com o planejamento e a transparência

SG já imunizou mais de 60% 
da população contra c-19

A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
aplicou 1.226.983 doses das 
vacinas contra o coronavírus. 
Ao todo, 724.262 mil são de 
primeira dose ou dose úni-
ca na população com mais 
de 12 anos. Outras 493.811 
foram usadas para imunizar 
moradores com mais de 18 
anos. E as doses de reforço e 
adicional (mais conhecidas 
como terceira dose) foram 
aplicadas em 8.910 pessoas, 
entre idosos, acamados, pro-
fissionais da saúde e imunos-
supressores. 

São Gonçalo tem 78% da 
população com mais de 18 
anos vacinada com a primeira 
dose ou única. O total deste 
público estimado pelo Mi-
nistério Público é de 851.886 
pessoas. Contabilizando os 
gonçalenses com mais de 12 
anos, são 77,65% de vacina-
dos, já que o total deste pú-
blico é de 932.664 moradores. 
O percentual de gonçalenses 
imunizados (aqueles que to-
maram as duas doses ou dose 
única) é de 60,58%, um total 
de 516.060 doses aplicadas.    

A cidade está na quinta 
fase do Plano Nacional de 
Imunização (PNI), vacinando 
a população em geral com 
mais de 12 anos com a primei-
ra dose. A vacinação acontece 

em 14 locais, um com drive 
thru. São Gonçalo também 
conta com a vacinação itine-
rante através da ambulância 
do Consultório na Rua (Cnar), 
que está percorrendo os bair-
ros mais distantes da cidade. 
A população pode acompa-
nhar todas as atualizações 
no site e nas redes sociais da 
Prefeitura de São Gonçalo.  

Ao todo, 32.555 trabalha-
dores da saúde, 137.805 ido-

sos com mais de 60 anos, 
1.764 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 84.918 pessoas 
com comorbidades, 1.356 
pessoas com deficiência per-
manente, 8.277 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.944 acamados, 
380.245 pessoas da população 

em geral com mais de 18 anos, 
3.862 pessoas privadas de 
liberdade, 270 pessoas em si-
tuação de rua, 311 portuários, 
59.976 adolescentes entre 12 
e 17 anos e 9.489 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados. As doses de reforço 
ou adicional foram aplicadas 
em 7.607 idosos, 207 imu-
nossuprimidos, 38 acama-
dos e 1.058 profissionais de  
saúde.

Município segue vacinando a partir de 12 anos: já são mais de 724 mil
Renan Otto / Divulgação

Ao todo, já foram imunizadas 724.262 mil pessoas acima de 12 anos, com a primeira dose ou dose única

Vacinação contra covid prossegue hoje
São Gonçalo segue vaci-

nando a população contra 
o coronavírus nesta quin-
ta-feira (14). A Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil aplica 
as vacinas contra a doença 
em 14 pontos de vacinação, 
um com drive thru. Tam-
bém há vacinação itinerante 
na Capela São Francisco de 
Assis de Vila Lage. Todos os 
gonçalenses com mais de 12 
anos podem se vacinar, assim 
como os moradores que estão 
na data da segunda dose. As 
doses de reforço dos idosos 
e profissionais de saúde tam-
bém estão sendo aplicadas 
naqueles que têm mais de 

seis meses da segunda dose. 
Os imunossuprimidos com 
mais de 28 dias de intervalo 
também estão recebendo a 
dose adicional. Em dias de 
chuva, o drive thru do Clube 
Mauá não funciona. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 

e Defesa Civil está realizando 
o intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 
da necessidade e doses dis-
poníveis em cada local de 
vacinação. As doses de reforço 
e adicional são feitas com a 
Pfizer. 

Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço dos idosos é ne-
cessário levar identidade e 
comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segunda 

dose aplicada, identidade e o 
comprovante/laudo da doen-
ça imunossupressora. E os 
profissionais de saúde devem 
apresentar identidade, com-
provante de segunda dose e 
documento do conselho ao 
qual pertence.

Os profissionais de saúde 
que estão aptos para a dose 
de reforço são: enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
biólogo, farmacêutico, as-
sistente social, biomédico, 
auxiliar e técnico de saúde 
bucal e outros.

Degusta Búzios 
começa amanhã
O Festival Gastronômico De-
gusta Búzios chega com mui-
tas novidades em 2021. São 
mais de 80 bares e restauran-
tes que vão apresentar cria-
ções exclusivas. Quem vem 
com tudo pra surpreender o 
público é o Brasil Chef, Insti-
tuto de Gastronomia Avança-
da de Búzios, que vai compor 
a mesa com um ceviche de 
peixe branco caprichado. 
Como nas edições anteriores, 
os pratos principais terão pre-
ço fixo, vão custar R$28,00 e as 
sobremesas R$22,00.

Este ano o formato do 
festival mudou; aumentou de 
dois para três fins de semana. 
Inicia nos dias 15, 16 e 17 de 
outubro, sempre de sexta a 
domingo até o fim do mês (22, 
23 e 24; 29, 30 e 31). A medida 
foi tomada para evitar aglo-
merações. 

As barracas serão distri-
buídas em vários pontos da 
cidade: Rua das Pedras, Rua 
Manoel Turíbio de Farias, 
Orla Bardot, Praça do Centro 
e Praça dos Ossos.

Este ano a Praça dos Ossos 
contará com 12 estabeleci-

mentos. Entre eles o tradi-
cional  Cigalon, restaurante 
francês, sempre presente no 
Degusta. A chef Sonia Per-
siani criou uma sobremesa 
especial, pra lá de sofisticada: 
o Le Samu - Praliné de avelã 
com feuilletine, ganache de 
chocolate, biscuit, creme de 
maracujá e glaçage de cho-
colate.

De chefs renomados à 
especialidades caiçaras. A 
comunidade quilombola da 
Baía Formosa vai  partici-
par com o tradicional peixe 
com purê de banana verde à 
moda quilombola. O prato é 
feito com um delicioso molho 
com pimentões amarelos, 
vermelhos, pimenta rosa, 
azeite extra virgem e toma-
tes cereja. O purê leva uma 
pitada de geleia de abacaxi 
com pimenta; uma mistura 
de cores e sabores.

Estreante no festival, a 
cafeteria Café na Vó apostou 
na cestinha de brownie. Na 
forma de dadinhos a delícia é 
coberta de chocolate branco 
ou preto, salpicados com cal-
da e gotinhas de chocolate.

Unilasalle: parceria 
beneficia a cidade
O Unilasalle-RJ firmou duas 
importantes parcerias este 
semestre em prol dos mora-
dores de Niterói, a partir da 
assinatura de convênios com 
a Secretaria de Habitação e 
com a com a Secretaria de 
Direitos Humanos da cidade. 
Graduandos poderão viven-
ciar os ensinamentos obtidos 
nas aulas enquanto propõem 
melhorias habitacionais para 
moradores em situação de 
vulnerabilidade, supervisio-
nados por seus professores. 
Além disso, estudantes de 
Direito, Pedagogia e RI auxilia-
rão na mediação de conflitos e 
participarão do atendimento 
a vítimas de violação de di-
reitos.

Os acadêmicos de Arqui-
tetura e Urbanismo, por meio 
do Escritório Modelo de Ar-
quitetura e Engenharia do 
Unilasalle, terão a missão de 
propor melhorias estruturais 
para casas de moradores no 

Pé Pequeno, em Santa Rosa, e 
na Vila Ipiranga, no Fonseca. A 
atuação do Escritório Modelo 
neste projeto, em conjunto 
com a Secretaria de Habitação 
de Niterói, está inserida no 
âmbito da Lei de Assistência 
Técnica em Habitação de 
Interesse Social, que assegu-
ra às famílias de baixa renda 
auxílio público e gratuito para 
o projeto e a construção de 
habitações, tendo como fim 
a sua própria moradia ou uso 
coletivo.

Para a professora Paula 
Brasil, que coordena o Escri-
tório Modelo junto do docen-
te José Roberto de Oliveira, o 
envolvimento dos graduan-
dos proporciona o contato 
deles com a função social da 
profissão: “Penso que estimu-
lamos o estudante a refletir 
sobre a inclusão social por 
meio da atuação profissional 
empreendedora, voltada ao 
desenvolvimento local”.
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Os Condes passarão

Dom José Francisco*

É nas tribulações da his-
tória, que Deus se mostra: 
em Aparecida foi assim.

A aparição da imagem 
ocorreu em outubro de 
1717, quando Pedro Mi-
guel de Almeida Portugal 
e Vasconcelos, Conde de 
Assumar e Governador das 
capitanias de São Paulo e 
Minas, numa viagem até 
Vila Rica, passava pela 
cidade de Guaratinguetá.

Foi decidido um banquete 
em homenagem ao Con-
de, quando seriam servi-
dos peixes do Rio Paraíba. 
A Domingos Alves Garcia, 
seu filho João Alves e seu 
cunhado Filipe Pedroso 
foi dada, então, a missão 
de realizar a tal pesca.

A noite avançava, as horas 
se passavam... E nada! Os 
três desceram até o Porto 
de Itaguaçu. Já iam desis-
tindo, quando João Alves 
jogou a rede pela última 
vez e, pasmem, apanhou 
a imagem de uma santa, 
contudo, sem a cabeça. 
Lançou novamente a rede 
e, dessa vez, apanhou a 
cabeça, que encaixava 
perfeitamente no corpo 
da imagem.

“A Virgem está conosco!” – 
gritou João.

Novamente, lançadas, as 
redes trouxeram tamanha 
quantidade de peixes que 
quase se rompiam.

A primeira manifestação 
da Senhora chamada de 
Aparecida foi a de u’a mãe 
de família que cuida, pro-

tege e alimenta os filhos. 
Se o conde queria pei-
xes, que dessem peixes 
ao conde. A seus filhos, 
os mais empobrecidos, a 
Mãe (recém) Aparecida 
daria mais: daria consolo, 
resguardo e coragem, da-
ria ininterrupta força na 
caminhada. 

Um dos mais belos traços 
da piedade brasileira é o 
seu cunho mariano. A Mãe 
de Deus está associada às 
dores e alegrias desse povo 
incansável em reencontrar 
sempre novas motivações 
para jamais desanimar e 
seguir em frente.

Abençoado o povo que 
tem Maria de Nazaré 
como mãe forte, corajosa 
e sempre comprometida 
com o sofrimento de seus 
filhos, sobretudo, quando 
oprimidos. 

Os condes passarão, sem-
pre passam. Algo maior, 
permanecerá. 

Foi o que celebramos, ain-
da na terça-feira.

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Escolas do Estado e município 
terão entregas de absorventes

 A Prefeitura do Rio de Janeiro 
lançou ontem (13) o Livres 
para Estudar, programa que vai 
distribuir 8 milhões de absor-
ventes por ano para estudantes 
da rede municipal para ajudar 
a combater a evasão escolar. 
A expectativa é que a inicia-
tiva alcance 100 mil alunas. 
O investimento anual será de 
R$ 14 milhões. A distribuição 
começará a partir da próxima 
segunda-feira (18), quando 
terá início a nova fase do en-
sino presencial, em que 100% 
dos alunos poderão ir todos os 
dias para a escola.

O programa visa a diminuir 
o índice de evasão entre as alu-
nas do Ensino Fundamental 2 
que têm, em média, entre 11 e 
14 anos. Segundo a prefeitura, 
uma entre cada quatro jovens 
já faltou às aulas por não ter 
absorventes. Cerca de 43 mil 
alunas cariocas já deixaram 
de ir para a escola devido à 
pobreza menstrual.

Escolas estaduais - Tam-
bém ontem, o Governo do 
Estado anunciou que, para 
atender de forma emergencial 
à demanda das estudantes da 
rede estadual de ensino, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção (Seeduc), descentralizou 
recursos financeiros para que 
as direções das unidades esco-

lares possam comprar absor-
ventes higiênicos femininos. O 
objetivo é que os materiais se-
jam disponibilizados, de forma 
gratuita, às 326.650 alunas de 
10 a 55 anos nas escolas públi-
cas do estado. A transferência 
desses recursos emergenciais 
está prevista para as unidades 
escolares até o próximo dia 20 

de outubro, o que viabilizará 
a aquisição imediata dos ab-
sorventes.

Todo o processo de entrega 
dos absorventes será de res-
ponsabilidade da direção das 
unidades, com acompanha-
mento das Regionais Admi-
nistrativas e coordenações de 
operações da Seeduc.

Niterói- Na segunda-feira, o 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
anunciou que a prefeitura vai 
disponibilizar absorventes 
menstruais para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social. O Município enviará à 
Câmara de Vereadores Men-
sagem Executiva para que o 
item possa ser  distribuído nos 
módulos do Médico de Famí-
lia, nas unidades de EJA e nas 
escolas da rede que integram o 
3º e 4º ciclos, equipamentos da 
Codim e também nas rondas 
da equipe do programa Am-
bulatório de Rua.

No Rio, distribuição será a partir de segunda; no Estado, repasse é até dia 20
Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, no lançamento do programa Livres para Estudar

Agora,  patrulhamento na cidade passa a contar com 50 motocicletas

Segurança Presente de 
Niterói ganha mais 20 motos
 Foi realizada ontem (13), no 
Palácio Guanabara, a entrega 
de mais 20 motocicletas para o 
programa Segurança Presente 
de Niterói. A partir de agora, 
o patrulhamento na região 
passa a contar com 50 motos.

“O programa Segurança 
Presente é da população desse 
estado. Hoje estou muito feliz 
com a entrega das motocicle-
tas, que serão um comple-
mento importante para esse 
patrulhamento. O Segurança 
Presente vem sendo um bra-
ço importante da segurança 
pública, desafogando os ba-
talhões e fazendo com que 
os nossos policiais fiquem 
perto das pessoas”, destacou 
o governador claudio Castro, 
que participou da solenidade.

Desde o dia 3 de setembro, 
o governo do estado assumiu 
integralmente a gestão da 
operação Segurança Presente 
de Niterói. Com isso, a área 
de atuação no município au-
mentou, passando a patrulhar 
a Região Oceânica até Pen-
dotiba.

“Assumimos a gestão há 
cerca de um mês, e os resulta-
dos são muito significativos, 
como a redução no roubo a 
pedestres e veículos. Essas 
motocicletas que estamos 
recebendo hoje vão nos aju-

dar ainda mais a patrulhar a 
região”, ressaltou o coordena-
dor do Niterói Presente, major 
Abrahão Climaco.

Segundo o programa, neste 
primeiro mês, 50 pessoas fo-
ram presas e cinco foragidos 
da Justiça foram recapturados. 
Não houve registro de roubos 
a estabelecimentos comerciais 
na área do Niterói Presente. 
Houve queda de 75% nos 
roubos de veículos, 47% nos 
roubos a pedestres e 25% nos 
roubos de celular.

Agentes homenageados 
- Durante a cerimônia de en-
trega das motocicletas, dois 

policiais militares do Niterói 
Presente foram homenagea-
dos: os sargentos Everaldo 
Mendonça dos Santos e Mar-
celo Barreto França, que aju-
daram um casal de noivos a 
chegar na igreja depois que o 
carro deles enguiçou.

“Estávamos no policia-
mento de Pendotiba quando 
vimos uma Kombi com muita 
fumaça. Fomos até o local e 
veio a surpresa: era um casal 
de noivos e eles estavam atra-
sados para chegar na igreja. 
Foi um prazer leva-los até o 
local e fazer parte desse dia 
tão importante na vida deles”, 

contou o sargento França.
“Já é automático, a gente 

sempre vai ajudar nessas si-
tuações. Foi uma honra levar 
os noivos até a igreja, uma 
situação muito gratificante”, 
enfatizou o sargento Everaldo.

A operação Segurança Pre-
sente em Niterói atende os 
bairros de Icaraí, Santa Rosa, 
Centro, Barreto, Fonseca, São 
Francisco, Charitas, Jurujuba, 
Região Oceânica e Pendotiba. 
O policiamento é feito dia-
riamente a pé, de moto, em 
viaturas e bicicletas. O Estado 
do Rio possui 33 bases do Se-
gurança Presente.

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Com o reforço o patrulhamento em duas rodas na cidade passa de 30 para 50 motos por dia, aumentando a cobertura 

Niterói e UFF fazem 
diagnóstico no Pontal
A flora da Ilha do Pontal, em 
Piratininga, que integra o 
Parque Natural Municipal de 
Niterói (Parnit), está sendo 
catalogada pela equipe do 
Herbário da Universidade Fe-
deral Fluminense em parceria 
com a Prefeitura de Niterói. 
As equipes da universidade 
e de Gestão de Lagunas da 
prefeitura farão o diagnóstico 
de todas as espécies que são 
nativas, invasoras ou amea-
çadas de extinção, para que 
seja intensificado o trabalho 
de preservação da flora local.

Os pesquisadores foram 
convidados para fazer o estu-
do da área pelo grupo voltado 
para atuação lagunar e que 
vem realizando ações com o 
objetivo de preservar o ecos-
sistema local.

“A Prefeitura instalou pla-

cas e estamos monitorando a 
vegetação. Também contamos 
com o apoio de voluntários e 
do Conselho Comunitário da 
Região Oceânica. É uma das 
riquezas ambientais da cida-
de”, explica Amanda Jevaux, 
gestora de lagunas da Prefei-
tura de Niterói.

As placas de sinalização 
têm mensagens educativas 
sobre a Ilha, que tem acesso 
por uma ponte no final da Rua 
Mário Souto, no Cafubá.

A professora de Botânica 
da UFF e curadora do Herbá-
rio, Adriana Lobão, explica a 
importância da pesquisa.

“O que estamos fazendo é 
um inventário da flora local 
e a partir disso saber que es-
pécies são, se são endêmicas 
ou ameaçadas de extinção”, 
afirma a professora.

Divulgação

Estudo em conjunto analisa o ecossistema da Ilha do Pontal, na R. Oceânica

São Gonçalo avança nas obras 
de escadaria no bairro Mutuá

 A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, por meio 
da 1º Departamento de Con-
servação e Obras (DCO), segue 
com os reparos emergenciais 
na escadaria da Rua Belarmino 
Ferreira, altura do número 24, 
no bairro Mutuá. O local sofreu 
por anos com a erosão do solo 
ocasionada pelo rompimento 
de redes de drenagem e esgoto 
em tubulações subterrâneas.

As equipes já realizaram a 
estabilização do solo e o reparo 
das tubulações que romperam. 
No momento, está sendo de-
positado  o aterro, assegurando 
que a estrutura da escadaria 
seja preservada. A escadaria é 
utilizada pela população que 

reside no local e vai da Rua 
Belarmino Ferreira até a Rua 
Iguaçu.

As equipes do Desenvolvi-
mento Urbano utilizaram, até 
o momento, cinco carretas de 

pedra, além de uma carreta 
de pó de pedra e outra de bica 
corrida.

A Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae) foi acionada, 

verificou os vazamentos nas 
redes e providenciou os repa-
ros necessários para a conti-
nuidade das obras.

Raul Veiga - A instalação 
de piso intertravado no Es-
paço Raul Veiga, localizado 
na Estrada de mesmo nome, 
segue sendo realizado pelas 
equipes da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano de São 
Gonçalo. A obra tem por obje-
tivo organizar uma das mais 
importantes vias do Alcântara. 
Os ambulantes vão passar a 
ocupar o centro do logradou-
ro, que está recebendo um 
novo paisagismo, liberando as 
laterais para o trânsito livre de 
pedestres.

Intervenções no Espaço Raul Veiga também seguem em ritmo acelerado
Luiz Carvalho / Prefeitura de São Gonçalo

Após erosão, equipes do Desenvolvimento Urbano trabalham para reparar escada
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Firjan abre vagas para estágio 
na área técnica e universitária
Carga horária é de 4 ou 6 horas, com bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro e recesso

Vagas para estudantes de di-
versas áreas, em uma grande 
empresa com todas as áreas 
elegíveis, é o que oferece o 
Programa de Estágio da Firjan 
para alunos da área técnica 
e do ensino universitário. 
Com inscrições abertas até 
9 de novembro, o estágio 
tem duração de seis meses a 
dois anos e carga horária de 
quatro ou seis horas diárias, 
com benefícios que incluem 
bolsa-auxílio, vale-refeição, 
auxílio-transporte, seguro de 
vida e recesso. O processo de 
seleção do programa começa 
com a inscrição on-line no 
site da Firjan www.firjan.
com.br/programadeestagio, 
seguida de entrevistas indi-
viduais, resolução de cases, 
conversa de alinhamento e 
painel final.

Estudantes de cursos téc-
nicos, inclui também os mais 
de 20 cursos da Firjan SENAI, 
e universitários estão aptos 
a entrar no Programa de Es-
tágio, que engloba diversas 
áreas de atuação: Compe-
titividade; Comunicação; 
Desenvolvimento e Inovação; 
Educação; Gestão de Pessoas; 
Integridade Corporativa; Ju-
rídico; Negócios; Petróleo, 
Gás e Naval; Planejamento 
e Finanças; Planejamento 
Estratégico; Relacionamen-
to; Relações Institucionais; 
Saúde e Segurança do Traba-

lho; Suprimentos e Serviços; 
Tecnologia da Informação; e 
Tecnologia e Inovação.

O objetivo do programa, 
previsto para começar a par-
tir de fevereiro de 2022, é 
levar aos estudantes a opor-

tunidade de complementar 
a sua formação escolar, por 
meio de experiências profis-
sionais e de ações de desen-
volvimento que promovam 
o aperfeiçoamento técnico, 
cultural e de relacionamento 

humano.
“O Programa de Estágio da 

Firjan contribui na formação 
de novas gerações de pro-
fissionais e a criar e manter 
um espírito de renovação, de 
oxigenação permanente para 

a Firjan e para as empresas, 
que posteriormente aprovei-
tam nossos estagiários”, enfa-
tiza Delmo Meireles, gerente 
de Seleção e Administração 
de Pessoal da Firjan.

Desenvolvimento - Para 
permitir um acompanha-
mento mais próximo do esta-
giário, o novo programa prevê 
a realização de uma trilha de 
desenvolvimento, ou seja, 
momentos de capacitação so-
bre as temáticas mais atuais 
para o profissional; roteiriza-
ção de eventos, abordando 
fatores técnicos da formação 
acadêmica universitária ou 
da escola técnica; e a criação 
da liga dos estagiários, um 
canal de comunicação para 
discussão e sugestões, até 
mesmo de rodas de diálogo 
com executivos da federação.

Meireles chama a atenção 
para o fato de o estágio ser to-
talmente prático, e o jovem se 
envolver em todas as tarefas. 
“Os estagiários têm a opor-
tunidade de vivenciar o dia a 

dia da profissão, por meio de 
experiências práticas, partici-
pando ativamente da rotina, 
dos processos e dos projetos 
da empresa”, acrescenta.

Há sete  meses  como 
estagiária da Gerência de 
Associativismo, Fernanda 
Rocha, 24 anos, estudante 
do 5º período de Relações 
Internacionais, destaca que a 
oportunidade de estagiar em 
uma instituição renomada 
como a Firjan é no mínimo 
uma experiência enriquece-
dora. “É um grande desafio, 
ainda mais em tempos de 
pandemia, mas acredito no 
meu crescimento como pro-
fissional, inclusive, dentro da 
própria empresa. Daqui a 5, 
eu almejo trabalhar na área 
de Relações Internacionais, 
da Firjan”, diz Fernanda.

O estágio para o nível 
técnico tem carga horária de 
20 horas semanais (4 horas 
diárias) e o aluno deve se 
formar entre os meses de 
julho e dezembro de 2022. Já 
a carga horária para o nível 
superior é de 20 horas ou 30 
horas semanais (4 horas ou 6 
horas diárias) para estudan-
tes a partir do 3º período da 
faculdade, com formatura 
prevista para julho de 2023.

Mais informações e inscri-
ções no site da Firjan: www.
firjan.com.br/programadees-
tagio .

Período de 
inscrições vai até 
9 de novembro. 
Duração é de 
seis meses 
a dois anos

Tomaz Silva/Agência Brasil

Processo de seleção do programa de estágios começa com a inscrição on-line, que deve ser feita no site da Firjan

Estradas registraram menos 
acidentes graves no feriadão
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) divulgou ontem (13) os 
números da Operação Nossa 
Senhora Aparecida, realizada 
no feriado prolongado da 
padroeira do Brasil. Foram 
registrados, em cinco dias de 
operação, 260 acidentes gra-
ves nas rodovias federais de 
todo o país, queda de 21,7% 
em relação ao ano passado. 
Ainda assim, os acidentes 
resultaram em 86 mortes, 
4,5% abaixo do que em 2020, 
quando foram registradas 90 
mortes.

No geral, foram 1.038 aci-
dentes este ano, 14% a menos 
que em 2020. “Por mais que 
tenha havido um incremento 
no número de veículos em 
relação a 2020, a fiscalização 
conseguiu surtir efeito”, disse 
o inspetor Djairlon Henrique 
Moura, diretor de Operações 
da PRF. “Embora não haja o 
que comemorar, em virtude 
dos 86 mortos”, acrescentou.

A maior parte das mortes 
(27), como costuma ocorrer, 
deu-se em decorrência de 
colisões frontais, muitas das 

quais ocasionadas por ultra-
passagens em faixa contínua, 
o tipo mais comum de infra-
ção nas estradas. Neste ano, 
foram mais de 5.700 flagran-
tes da irregularidade.

Neste ano, o feriado de 
Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, na ter-
ça-feira (12), terminou com 
1.230 feridos em acidentes 
nas rodovias federais, 15,4% a 
menos do que em 2020.

Crimes- Em relação ao 
combate à criminalidade, a 
PRF registrou um aumento 

na apreensão de cocaína. 
Nos cinco dias de operação, 
foram apreendidos 770 kg, 
mais de 300% do que em 2020 
(200 kg).

As apreensões de maco-
nha, por outro lado, caíram 
abruptamente, de 5.390 kg 
no ano passado para 653 kg 
este ano. Foram apreendidas 
também 35 armas e 769 mu-
nições.

Ao todo, 635 pessoas fo-
ram detidas e 201 veículos 
adulterados foram recupera-
dos pela PRF.

Segundo a PRF, houve queda de 21% nas rodovias federais, com 86 mortes

Vereador 
de Duque 
de Caxias é 
morto a tiros 
Foi assassinado ontem (13), a 
tiros de fuzil, o vereador Ale-
xsandro Silva Faria, conheci-
do como Sandro do Sindica-
to, de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Segun-
do a Polícia Militar, agentes 
do 15º Batalhão (Duque de 
Caxias) foram acionados 
para uma ocorrência no 
bairro Pilar, onde havia um 
homem ferido por disparos 
de arma de fogo.

Sandro é o terceiro ve-
reador de Duque de Caxias 
assassinado este ano. No 
mês passado, Joaquim José 
Quinze Santos Alexandre, 
conhecido como Quinzé, foi 
morto na Avenida Estácio de 
Sá, no Parque Novo Rio, em 
São João de Meriti, também 
na Baixada Fluminense.

E em março, Danilo Fran-
cisco da Silva, o Danilo do 
Mercado, foi assassinado 
ao lado do filho, Gabriel da 
Silva, de 25 anos.

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.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 17/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói 15969091
08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Ingá - Niterói 15969091
08:00 às 12:00 Avenida Marquês do Paraná - Centro - Fátima - Niterói 15974315
08:00 às 12:00 Rua Doutor Djalma Dutra - Centro - Niterói 15974315
08:00 às 12:00 Rua Euzébio de Queiros - Centro - Niterói 15974315
08:00 às 12:00 Rua Marquês de Olinda - Centro - Niterói 15974315
13:00 às 17:00 Avenida Ary Parreiras - Icaraí - Niterói 15989649
13:30 às 17:30 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15990179
13:45 às 17:30 Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues - Piratininga - Niterói 15990255
13:45 às 17:30 Estrada Celso Peçanha - Piratininga - Niterói 15990255
13:45 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Banca de Jornal - Piratininga 15990255

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Arsenal - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Rua Antônio Bernardo Ribeiro - Arsenal - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Rua B - Arsenal - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Rua General Euclídes de Araújo Silva - Maria Paula - Arsenal 15974789
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Guaxindiba - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Rua Romeu - Maria Paula - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vieira - Maria Paula - Rio do Ouro - São Gonçalo 15974789
12:00 às 16:00 Travessa A - Arsenal - São Gonçalo 15974789
Dia: 18/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Conrado B de Souza - Fonseca - Niterói 15994945
09:00 às 13:00 Rua Walter Muniz Machado - Fonseca - Niterói 15994945
14:30 às 17:30 Rua Doutor Acurio Torres - Piratininga - Niterói 15997503
14:30 às 17:30 Rua 12 - Piratininga - Niterói 15997503
14:30 às 17:30 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15997503
14:30 às 17:30 Rua Milton da Rocha Soares - Piratininga - Niterói 15997503
14:30 às 17:30 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15997503

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Cândido Lacerda - Boaçu - São Gonçalo 15979027
12:00 às 16:00 Rua Luiz Afonso - Boaçu - São Gonçalo 15979027
12:00 às 16:00 Rua Carlos Stella - Vila Lage - São Gonçalo 15990533
12:00 às 16:00 Rua Manoel Alves - Neves - São Gonçalo 15990533
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Neves - São Gonçalo 15990533
12:00 às 16:00 Travessa Fatori - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15990533
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - São Gonçalo 15990533

MARICÁ
09:00 às 13:00 Rua Doutor Antônio Marquês Matias - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 15995185
09:00 às 13:00 Ruas 11, 36, 114 - Jardim Atlântico - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 15995185
13:00 às 17:00 Rua de Ponta Negra Bananal - Estrada Espraiado - Bananal - Ponta Negra 15996691
13:00 às 17:00 Rua Luiz Felipe Malheiros - Sítio 02 - Bananal - Maricá 15996691
13:00 às 17:00 Rua Phelippe da Silva Maleito - Ponta Negra - Maricá 15996691
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Vale da Figueira - Estrada Cassorotiba - Maricá 15996691
13:30 às 17:30 Ruas 40, 41, 52, 53, 54 - Jardim Atlântico - Maricá 15995685
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Ibal Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Ruas 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim 

Balneário - Centro - Maricá
15996561

13:30 às 17:30 Rua 9 - Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Araçatu - Jardim Balneário - Araçatiba - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Araçatiba 15996561
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15996561
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15996561
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Brasil 
recebe o 
Uruguai em 
Manaus

A  S e l e ç ã o 
Brasileira faz 
o clássico da 
12ª rodada 
das Elimina-
tórias sul-a-
m e r i c a n a s 

para a Copa do Mundo de 
2022, que será disputada 
no Qatar. O rival será o 
Uruguai em duelo progra-
mado para hoje, às 21h30, 
na Arena da Amazônia, em 
Manaus (AM).

O Brasil viu a série de 
vitórias ser interrompida 
no fim de semana, no em-
pate sem gols com a Co-
lômbia, em Barranquilla. 
Mas mesmo assim lidera 
a competição com folga, 
com 28 pontos, seis a mais 
que a segunda colocada 
Argentina. Apesar de não 
ser matematicamente, um 
triunfo praticamente co-
loca o Brasil no próximo 
Mundial.

Agora, o time quer reen-
contrar a vitória. E como o 
desempenho da Seleção 
Brasileira contra a Colôm-
bia realmente não agra-
dou, o Tite vai promover 
mudanças na escalação. 
No gol, Éderson entra na 
vaga de Alisson, com o 
rodízio tendo sequência. 
Emerson Royal vai ganhar 
uma oportunidade na 
lateral direita, deixando 
Danilo como opção no 
banco. Ainda sobre rodí-
zio, Thiago Silva, poupado 
contra a Colômbia, rea-
parece ao lado de Lucas 
Veríssimo. Grande nome 
dos dois últimos jogos, Ra-
phinha deixou Gabigol no  
banco.

Rubro-Negro bate Juventude no Rio, enquanto o Galo venceu em casa

Fla vence e segue na 
caça ao líder Atlético-MG

O  F l a m e n g o 
derrotou o Ju-
ventude por 3 a 
1 ontem à noite, 
no Maracanã, 
pela 26ª rodada 
do Campeonato 

Brasileiro. Com o resultado o 
Rubro-Negro chegou aos 45 
pontos e segue na segunda 
posição, atrás do Atlético-
-MG, que venceu de virada 
o Santos, em Belo Horizonte, 
também por 3 a 1.

Kenedy, Pedro e Andreas 
Pereira anotaram os gols do 
Fla. Já William Matheus des-
contou para o Juventude.

O Fla definiu o jogo no pri-
meiro tempo. Aos 11 minutos, 
Kenedy, após tabela com Pe-
dro, fez seu primeiro gol com 

a camisa rubro-negra.
Quando Ricardo Bueno 

exigiu boa defesa de Diego 
Alves em um chute de fora da 
área aos 24, o Juventude deu 
a impressão de que iria en-
grossar o jogo. Puro engano. 
No minuto seguinte o Fla am-
pliou. Michael fez boa jogada 
pela esquerda e cruzou para o 
complemento de Pedro.

O terceiro gol foi aos 34 
minutos. Andreas Pereira 
cobrou falta da intermediária 
e fez a bola cair no fundo da 
rede de Douglas. Assim ele 
quebrou um jejum de mais 
de três anos do Rubro-Negro 
sem marcar gols de falta.

O Flamengo voltou para 
o segundo tempo disposto 
a segurar o ritmo de olho 
nos futuros compromissos. 
Assim o Juventude cresceu 
e conseguiu descontar aos 
12 minutos. Chico cobrou 
escanteio e William Matheus 
foi no segundo andar para 
cabecear para o fundo do gol, 
mas não foi o suficiente para 
iniciar uma reação dos visi-
tantes, com o jogo fechando 
em 3 a 1.

Marcelo Cortes / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram o gol de falta de Andreas Pereira (encoberto) na vitória sobre os gaúchos

Diego Ribas, 
em 2018, tinha 
sido o último a 
marcar um gol 
de falta com a 
camisa do Fla

Léo Jabá perto de 
voltar ao Vasco

Enderson explica 
escalação de Oyama

O Vasco pode 
ter um impor-
tante reforço no 
duelo do pró-
ximo sábado 
contra o Coriti-
ba. O atacante 

Léo Jabá está próximo do re-
torno ao time. Ontem, ele foi a 
grande novidade no treino. O 
jogador vinha lutando contra 
dores na região lombar.

Léo Jabá trabalhou nor-
malmente com o elenco. In-
clusive fazendo movimentos 
típicos de jogo. Ao longo de 
toda a atividade não recla-
mou um só momento de 
dores. Assim se aproxima do 
retorno ao time.

Léo Jabá estava sem jogar 
desde a vitória de 2 a 0 sobre 

O técnico En-
derson Mo-
re i ra  g e ro u 
surpresas nos 
torcedores no 
fim do empate 

sem gols com o Cruzeiro. 
Ele adiantou o volante Luís 
Oyama para fazer a função de 
ala pela direita, jogando mais 
aberto. Em um momento 
que o Botafogo precisava do 
contra-ataque, o treinador 
foi cobrado por não utilizar 
a velocidade de Ronald. Mas 
o comandante explicou que 
optou por preservar o jogador.

Ronald não joga desde o 
primeiro semestre por conta 
de uma lesão na perna direita. 
Assim, voltou a ficar à dis-
posição da comissão técnica 

o Goiás no dia 27 de setem-
bro. O jogador vinha sendo 
uma peça importante para o 
Vasco ao longo desta Série B. 
As atividades de ontem foram 
no CT Moacyr Barbosa, na 
Cidade de Deus. Fernando 
Diniz comandou uma série 
de trabalhos físicos, técnicos 
e táticos.

O Vasco recebe o Coriti-
ba, que lidera a competição 
com 54 pontos, no sábado, 
às 16h30 (de Brasília), em 
São Januário. Com 43 pontos 
conquistados, o Vasco precisa 
se recuperar da derrota de 1 a 
0 para o Sampaio Corrêa no 
Maranhão. O Cruz-maltino 
tem que encostar no G-4 e a 
distância para a área nobre 
da tabela é de cinco pontos.

apenas há duas semanas. O 
treinador ficou com medo de 
colocar o jogador no fogo.

Enderson lembrou que o 
jogo estava muito pegado no 
segundo tempo.

“Eu pensei em usar o Ro-
nald sim, pois é uma boa 
opção. Mas estava há muito 
tempo sem atuar e o jogo 
estava muito pegado”, disse.

O treinador está traba-
lhando para Ronald voltar em 
melhores condições.

“Queremos que o Ronald 
volte em uma situação mais 
confortável. Assim optei pelo 
Oyama. Achamos melhor 
naquela situação colocar um 
jogador de qualidade técnica 
que consegue sustentar bem 
o lado”, explicou Enderson.


