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INCENTIVO PARA A REDE ESTADUAL

Governo anuncia pacote de
benefícios para professores
Categoria terá aumento no valor do auxílio transporte e ainda vai receber ajuda para compra de computador
CIDADES\PÁG. 4
Divulgação

Bolha chama
atenção na
Praia de Icaraí
A Prefeitura de Niterói, em
parceria com o programa
Criança e Natureza, do Instituto
Alana, e a Fundação Bernard
van Leer, realiza hoje durante
todo o dia uma intervenção uma
urbana na Praia de Icaraí, na
altura da Rua Miguel de Frias,
quando uma “bolha cinza”
gigante surgirá como alerta para
a poluição do ar. A ação faz parte
da campanha global Livre para
Brincar Lá Fora. O prefeito Axel
Grael destaca que o município
está implantando e ampliando
uma série de iniciativas voltadas
para promover mudança de
comportamento no cuidado de
crianças de zero a 6 anos.
CIDADES\PÁG. 3

Rio: covid deixou
774 crianças de
até 6 anos órfãs
PANORAMA/PÁG. 2

Paulo Gustavo
inspira dia do
humor no Rio

Niterói realiza neste sábado intervenção urbana na Praia de Icaraí utilizando uma bolha cinza para alertar sobre os impactos da poluição na saúde das crianças. O evento acontece das 7h até as 19h

Dia D da multivacinação é adiado
Niterói decide transferir a data de hoje para o próximo dia 30 devido à falta de doses

PANORAMA\PÁG. 2
CIDADES/PÁG. 3

Búzios recebe
novo festival
gastronômico

ESPORTES

CULTURA
Rafael Ribeiro / Vasco

Lucas Merçon / Fluminense

Stephany Lopez/Divulgação

CIDADES\PÁG 4.

O espetáculo “Turmalina 18 - 50”, da
Cia. Cerne, no Municipal de Niterói
Fred está com uma lesão na coxa
direita

Nenê é uma das armas do Vasco para superar o perigoso time do Coritiba, hoje, em São Januário

Vasco tenta vencer o líder Coritiba
Na briga para finalmente entrar no G-4 da Série B do Campeonato
Brasileiro, o Vasco terá um grande desafio hoje à tarde, em São Januário,
onde receberá o líder Coritiba, pela 30ª rodada.

Fred segue
desfalcando
o Fluminense

Espetáculo
conta história
de motim

Ainda sofrendo com a lesão
no pé esquerdo, Fred não
tem previsão de voltar ao
Flu. A expectativa é que ele
esteja recuperado apenas
em novembro.

O espetáculo “Turmalina 18
– 50”, em comemoração ao
cinquentenário da morte de
João Cândido, líder da Revolta da Chibata, é a atração
do Theatro Municipal de Niterói neste fim de semana.
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Panorama RJ
Os órfãos
da covid-19

POR JEFFERSON LEMOS

Procon e TJRJ fazem acordo

Homenagens em São Gonçalo
Divulgação

Divulgação

Ao menos 774 crianças de até
seis anos no Rio ficaram órfãs
de um dos pais vítimas da covid-19 entre 16 de março de
2020 e 24 de setembro deste
ano. Os dados foram levantados com base no cruzamento
entre os CPFs dos pais nos
registros de nascimentos e de
óbitos feitos nos 168 Cartórios de Registro Civil do Estado desde 2015, ano em que as
unidades passaram a emitir o
documento diretamente nas
certidões de nascimento das
crianças recém-nascidas em
todo o território fluminense.
Os números obtidos pela
Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil) mostram que 23 pais faleceram
antes do nascimento de seus
filhos, enquanto 5 crianças,
até a idade de seis anos,
perderam pai e mãe vítimas
da covid-19. Já no Brasil, no
mesmo período, ao menos
12.211 crianças de até seis
anos de idade ficaram órfãs
de um dos pais vítimas da
covid-19.

O presidente do Procon
Estadual, Cássio Coelho, se
reuniu esta semana com o
presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, desembargador Henrique Carlos
de Andrade Figueira, o professor de Direito do Consumidor, desembargador
Werson Rêgo, e o presidente
do Nupemec, desembargador César Cury, para ajustamento dos termos de
um Acordo de Cooperação

Técnica entre as entidades.
O objetivo é a instituição de
mecanismos de prevenção
e tratamento extrajudicial
do superendividamento e
de proteção do consumidor
pessoa natural, especificamente no que diz respeito
à etapa de conciliação. O
acordo permitirá que as
solicitações dos consumidores sejam tratadas
de forma célere, segura e
padronizada.

Lei beneficia servidores da Seap
Divulgação

Em reconhecimento às
ações em prol do desenvolvimento de São Gonçalo, o
deputado estadual Ronaldo
Anquieta recebeu, nesta
semana, o título benemérito
gonçalense. A mais alta honraria concedida pela Câmara
Municipal foi proposta pelo
vereador Romário Regis, em
agradecimento à atuação
do deputado ao longo de

Facilidade para os empreendedores
Divulgação

Reconhecimento
por foto
A deputada estadual Dani
Monteiro (Psol) continua sua
campanha contra as prisões
baseadas apenas em reconhecimento por foto. Segundo a parlamentar, já são dez
casos em atendimento pela
Comissão de Direitos Humanos (CDDHC) da Alerj apenas
neste ano.
“A ideia é dar visibilidade
aos casos e estimular a sociedade a se manifestar contra
as arbitrariedades que têm
acelerado o encarceramento
em massa da juventude preta e favelada. Quanto mais
pessoas se juntarem a nós,
mais chance de termos processos mais justos”, destaca
a parlamentar, que preside a
CDDHC.

A Alerj aprovou nesta semana o PL 4.383/21, do deputado Coronel Salema, que
autoriza o Governo a criar
o quadro complementar de
servidores técnicos da Polícia
Penal, adequando os cargos
existentes a novas nomenclaturas. “Desde a criação
da SEAP, em 2003, somente
o quadro de inspetores foi
contemplado, por meio da
Lei 4.583/05; excluindo os

CARTA DO LEITOR

servidores do Quadro Permanente de Saúde e Higiene
do Tratamento Penal”, destacou Salema. Além de estabelecer uma remuneração para
as categorias, o texto ainda
prevê um adicional de qualificação e de insalubridade
para os servidores, entre outros benefícios. A aprovação
foi comemorada por servidores que acompanharam a
votação no plenário.

quase 20 anos de gestão pública junto ao Executivo. O
título foi concedido durante
evento de Debate Cultura,
Desenvolvimento e Região
Metropolitana, realizado
na Cenarte Dimensões. Na
ocasião, a secretária de Cultura e Economia Criativa
do Estado, Danielle Barros,
também foi agraciada com
a homenagem.

Está muito mais fácil abrir
uma empresa no País, graças às medidas aprovadas
pelo Comitê para Gestão
da Rede Nacional para Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM).
“Mas muitos não sabem

CULTURA

como proceder”, avalia a
advogada Ludimila Bravin,
especialista no assunto. As
novas regras (que entraram
em vigor em setembro)
dispensam, por exemplo, a
pesquisa prévia de viabilidade locacional nos casos
em que a atividade exercida pelo empresário seja
realizada exclusivamente
de forma digital. Outro
empecilho retirado é a pesquisa prévia na hipótese do
empreendedor optar por
utilizar o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) como nome
empresarial, seguido da
partícula identificadora do
tipo societário. O objetivo é
eliminar a possibilidade de
semelhança de nomes no
registro, facilitando a vida
do empresário.

Nova viatura para
os bombeiros
O município de Rio Bonito
deve receber uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros.
O pedido foi formalizado pelo
deputado estadual Anderson
Alexandre (SDD) através da
indicação legislativa número
5912/2021. A solicitação por
uma viatura ABS (Auto Busca
e Salvamento) foi encaminhada ao governador Cláudio
Castro (PL) e ao secretário
estadual de Defesa Civil, coronel bombeiro Leandro Monteiro. De acordo com o deputado, a viatura ABS solicitada,
modelo MB Atego 1729, com
cabine e capacidade para seis,
é de extrema importância,
tendo em vista que a atual
viatura é muito antiga e encontra-se em estado precário.
Na justificativa, Anderson
Alexandre destaca ainda que
o atendimento territorial dos
bombeiros é muito amplo,
atendendo a BR-101 em casos
de acidentes, a cidade de Rio
Bonito, além de parte dos
municípios de Silva Jardim,
Tanguá, Itaboraí e parte da
Serra.

Alerj cria
Dia do Humor
O humorista Paulo Gustavo
será homenageado com a
criação do Dia Estadual do
Humor, a ser comemorado
no dia 30 de outubro - data
de aniversário do comediante. A homenagem foi
proposta no projeto de lei
4.963/21, do deputado André Ceciliano (PT), que teve
aprovação em discussão única pela Alerj, nesta semana.
A medida segue para sanção
ou veto do governador Cláudio Castro.
No projeto, Ceciliano lembra
que Paulo Gustavo dizia que
“rir é um ato de resistência”
e destaca que, especialmente
“no dia 30 de outubro, ficará
banido o mau humor”. O
ator morreu de covid-19 aos
42 anos.

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

Motociclistas imprudentes

Não é de hoje que percebo a imprudência de vários motociclistas no trânsito de Niterói. É como se as leis não
valessem para eles. Nãos respeitam sinal, andam pela
calçada, contramão. Em pouco tempo já vi dois acidentes
na Região Oceânica por conta desses apressadinhos. Não
tenho nada contra motoboy ou motociclistas e muito menos vim generalizar. Mas tem uma parcela muito grande
que não respeita ninguém.
Paulo Barros

Seleção diferente

Finalmente a seleção de Tite mostrou o desempenho que
esperávamos. Mesmo com a panela dele, gostei de ver ele
apostando em nomes como Raphinha e Antony que mudaram a cara do Brasil. Deu uma leve esperança sobre o
que conseguiremos fazer na Copa.
Fernando Muniz
O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

O espetáculo “Turmalina
18 – 50”, da Cia. Cerne, é a
atração do Theatro Municipal de Niterói neste sábado
e domingo, às 19h. A peça
acontece em comemoração
ao cinquentenário de morte
de João Cândido, que foi o
principal líder da Revolta
da Chibata, ocorrida no Rio,
em 1910, que acabou com
os castigos Corporais na
Marinha de Guerra.
A montagem celebra a
história de João Cândido,

#ViradaSP
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Resgate da memória
de João Cândido

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)

A #ViradaSP Online21, maratona de música e artes
cênicas, deste sábado, terá
shows especiais de Beto
Barbosa, do cantor e compositor Paulinho Moska e da
cantora Luedji Luna. Outro
destaque é o quadro especial
Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin. Já
consagrada no calendário
cultural, a #ViradaSP Online
2021 é transmitida, gratuitamente, durante 12 horas seguidas no #CulturaEmCasa,
a partir do meio-dia.

marco na luta por igualdade
racial no Brasil, resgata a sua
memória e, ainda, destaca o
tempo em que o Almirante
Negro (como é chamado
na música “Mestre Sala dos
Mares”, de Aldir Blanc e João
Bosco, imortalizada na voz
de Elis Regina), viveu em São
João de Meriti.
O ingresso custa R$30
(inteira) e está à venda no
site Sympla. É necessário
apresentar o comprovante
de vacinação em dia.

Stephany Lopez/Divulgação

O espetáculo “Turmalina 18 – 50”, da Cia. Cerne, no Municipal de Niterói

Álvaro Henrique/Divulgação

STAND UP – Thiago Ventura, um dos maiores nomes
do stand up-comedy da atualidade, está no palco do
Imperator – Centro Cultural João Nogueira, no Méier,
Zona Norte do Rio, trazendo muito humor e diversão
para o público, neste sábado e domingo, com sessões
às 18h30 e às 21h. O comediante apresenta o show
“Modo Efetivo”. Os ingressos custam a partir de R$35.

Maratona de música e artes cênicas
conta com show de Beto Barbosa

MOSTRA – O Oi Futuro apresenta a exposição coletiva “Arte, Cidade e Patrimônio: futuro e memória nas
poéticas contemporâneas”, sob curadoria de Adriana
Nakamuta, com 10 artistas de seis estados, em que se
debate memória e futuro através de poéticas urbanas,
apresentadas em diversas plataformas. Agendamento:
https://oifuturo.org.br ou 3131-3060.
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Covid: repescagem em Niterói
Dia D da Campanha de Multivacinação foi adiado na cidade para 30 de outubro por falta de doses
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que neste
sábado (16) dois postos estarão
funcionando para a repescagem da vacinação contra a
Covid-19 para adolescentes a
partir de 12 anos e adultos a
partir de 18 anos, das 8h às 12h,
com entrada até às 11h30. Os
interessados poderão comparecer às Policlínicas Regionais
de Piratininga e do Barreto.
Também haverá repescagem
para a dose de reforço em
maiores de 69 anos.
O sábado seria dedicado
ao Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para
a Atualização da Caderneta
de Vacinação da Criança e
do Adolescente. Mas a mobilização precisou ser adiada
porque Niterói não recebeu
doses de algumas imunizações
distribuídas pelo Ministério da
Saúde. A ação foi transferida
para o dia 30 de outubro.

São Gonçalo
inclui vacinação
contra gripe
no Dia D de
Multivacinação

O ano de 2021 segue sendo marcado pelas imunizações contra a covid, mas a gripe e a multivacinação são importantes

Alcance - Niterói já concluiu
a imunização contra a Covid-19
em 69,16 % da população com
duas doses ou a dose única. A
primeira dose já foi aplicada
em 85,87% da população total,
estimada em 515.317 habitantes pelo IBGE. Receberam a primeira dose 442.353 pessoas e a
segunda dose foi aplicada em
344.161 pessoas. A dose única

foi aplicada em 12.266 pessoas.
Outras 29.449 já receberam a
dose de reforço.
São Gonçalo - A Secretaria
de Saúde e Defesa Civil de São
Gonçalo vacina contra a gripe
todos os gonçalenses com mais
de seis meses de idade. Neste
sábado (16), acontece o Dia D

de Campanha de Multivacinação, que tem como propósito
acertar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.
No entanto, os adultos também
podem procurar as unidades
de saúde para tomar as vacinas
da gripe e do coronavírus. O
objetivo do Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 90%

da população com a vacina
da gripe. E, até esta sexta-feira
(15), foram vacinados 40,2%
do público-alvo, um total de
147.381. Ainda faltam vacinar
270.694 gonçalenses.
Somando com a população que não está incluída
nos grupos prioritários, São
Gonçalo já vacinou 182.098

moradores. A cidade continua
com o imunizante disponível
em 66 unidades de saúde, que
funcionam de segunda à sexta,
das 8h às 17h. Não é mais necessário aguardar o intervalo
da aplicação da vacina contra
a covid-19. As duas vacinas
podem ser aplicadas no mesmo dia. A decisão tem como
objetivo ampliar a cobertura
da principal campanha de
vacinas no país e incentivar a
população a se proteger contra
as duas doenças.
Para se vacinar, é preciso
apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança),
identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.
Todas as salas de vacinação de
rotina aplicam o imunizante,
exceto os locais que aplicam a
vacina contra a covid-19. Vale
lembrar que se o indivíduo estiver com sintomas de gripe, não
pode se imunizar. É necessário
aguardar a total recuperação
para a aplicação da vacina.

Queda de óbitos no RJ - O
Mapa de Risco da Covid-19,
divulgado ontem (15) mostra
a melhor avaliação epidemiológica do estado do Rio de
Janeiro desde a sua primeira
edição, publicada em 8 de
julho do ano passado. De
acordo com a Secretaria de
Estado de Saúde, em duas
semanas, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caiu
40%, enquanto o de óbitos
caiu 39%.
De acordo com o secretário
estadual de Saúde, Alexandre
Chieppe, essa é a primeira vez,
desde o início da edição do
mapa de risco, que todas as
regiões foram classificadas na
bandeira amarela (risco baixo
para a doença). “É também a
sétima semana consecutiva
com a classificação geral do
estado na bandeira amarela.
Importante explicar que o
nosso estudo não avalia apenas internações e óbitos. O
levantamento conta também
com análise sobre os indicadores precoces, como a capacidade instalada da rede SUS,
o número de atendimentos
nas unidades de emergência
e a taxa de ocupação. Graças
à vacinação, vivemos nosso
melhor momento desde o
início da pandemia”.

Niterói encerra hoje a antirrábica
Campanha de vacinação contra a raiva animal chega neste sábado à quarta e última etapa, na região de Pendotiba
Divulgação / Prefeitura de Niterói

A Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói encerra
neste sábado (16) a Campanha de Vacinação Antirrábica
Animal. Serão vacinados os
cachorros e gatos da Região
de Pendotiba. Este ano a
campanha foi dividida em
quatro etapas. Começou no
dia 25 de setembro pela Região das Praias da Baía. No
dia 2 de outubro, foi a vez
dos bairros da Região Norte
e no dia 9 de outubro foram
vacinados animais da Região
Oceânica.
Moradores das três regiões
por onde a campanha já
passou ainda podem vacinar
seus animais de estimação.
Basta levá-los ao posto drive thru que funcionará no
Teatro Popular, no Caminho
Niemeyer, atrás do terminal

Animais dos quatro cantos da cidade estão sendo vacinados desde setembro

João Goulart, no Centro. Além
disso, na sede do CCZ, à Rua
Coronel Miranda, 18 – Ponta
D’areia, também haverá uma

equipe de prontidão vacinando os animais.
Cerca de 100 profissionais estarão envolvidos na

vacinação neste sábado. O
atendimento será feito das
8h às 17h. 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.
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.

LOCAIS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
DIA 16 DE OUTUBRO - REGIÃO DE PENDOTIBA
PMF MACEIO - Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n° Largo da Batalha;
PMF BADU - Rua Alcebíades Pinto, s/n° - Cantagalo;
PMF CANTAGALO - Avenida Nelson de Oliveira e Silva, 63,
Cantagalo;
PMF MATAPACA - Rua Aurora Ribeiro 05, Pendotiba;
PMF ATALAIA - Rua Padre José Euger - s/nº - Atalaia;
PMF ITITIOCA - Rua Vila Costa Monteiro s/nº - Ititioca;
PMF SAPÊ - Rua E, s/n°, Sapê;
POLICLÍNICA DO LARGO DA BATALHA (ANEXO) Rua Armando Ferreira 30 - Largo da Batalha;
CENTRO COMUNITÁRIO DE MARIA PAULA - Avenida França
68;
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SAPÊ, BADU E MATAPACA
- Rua Carolina Alves 125 - Badu;
DPO VILA PROGRESSO;
IGREJA BATISTA DO RIO DO OURO - Praça do Rio do Ouro;
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DO OURO - Estrada
Velha de Maricá, 273, Rio do Ouro.

Itaboraí: sinal verde para eventos
Com opções de lazer para toda a família, município sinaliza retomada da atividade econômica
Divulgação

Bandeira verde para eventos
em Itaboraí. Seguindo todos os protocolos de saúde
como utilização de máscaras
e álcool gel, a Prefeitura de
Itaboraí promove neste fim
de semana a Caminhada Rosa,
para alertar sobre o Câncer
de Mama; a primeira Feira de
Economia Criativa, que reunirá empreendedores do leste
fluminense; e mais comemorações do Dia das Crianças.
Neste sábado (16), acontece a Caminhada Rosa, uma
parceria entre a Prefeitura e o
Instituto Avon, com concentração às 7h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro.
Todas as inscritas na caminhada concorrerão a uma maleta
Avon, entre outros brindes.
Após a caminhada, para
manter o ritmo dos exercícios, a Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer promove
uma aula de alongamento às
7h50, seguida de uma aula de
zumba, taekwondo, cross fit
e muay thai. Tudo na quadra
de esportes da Praça Marechal
Floriano Peixoto.
Também acontece neste

Apesar das ações, os cuidados com a covid-19 seguem sendo cobrados e monitorados pelas autoridades locais

sábado a 1ª Feira de Cultura
Popular e Economia Solidária
do Leste Fluminense. Com a
participação de 150 empreendedores, a praça do centro
histórico de Itaboraí será palco da primeira feira regional e
tem o objetivo de identificar,
mapear, cadastrar, valorizar,

fomentar e fortalecer os negócios dos empreendedores
da Economia Criativa e Solidária de cinco municípios
do leste fluminense: Itaboraí,
São Gonçalo, Niterói, Maricá
e Tanguá.
A feira acontece das 10h às
20h, com exposição de artes,

artesanato, gastronomia, agricultura familiar, cosméticos
naturais, recreação, música,
dança, teatro, cinema, oficinas, apresentação de palhaçaria, tenda terapêutica, stands
do Centro do Empreendedor,
do Trabalho e Renda, do Conleste e muito mais.

Fechando o sábado e dando continuidade a programação do Outubro Rosa, as secretarias de Saúde e de Cultura
promovem o lançamento do
livro “Mulheres Maravilhosas
e suas histórias inspiradoras”
da autora Márcia Fernandes
Ferreira, às 16h, no Itaboraí
Plaza Shopping.
No domingo (17), as comemorações do Dia das Crianças
continuam em Itaboraí. A
Prefeitura de Itaboraí, através
da Secretaria Municipal de
Cultura, realizará diversas
atividades voltadas para o
público infantil e família. As
atividades serão gratuitas e
irão acontecer durante todo
o domingo de 9h às 17h, na
sala Paulina Porto, na Praça
Marechal Floriano Peixoto.
“Nós acreditamos que as
crianças são o futuro de uma
sociedade e para caminharmos na direção de dias melhores, a cultura e a arte são
peças fundamentais nesta
construção. Cultura também
é brincadeira sim!”, disse o secretário Municipal de Cultura,
Roberto Costa.

Maricá
promove
feira de
adoção
A Prefeitura de Maricá,
por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realiza a 6ª
edição da Campanha de
adoção de cães e gatos no
domingo (17), das 13h às
17h, no estacionamento
do Boulevard Maricá, no
Centro. Trinta animais,
entre cães e gatos, que
foram resgatados das ruas
estarão disponíveis para
adoção responsável.
“Com a adoção a gente
dá a oportunidade de dar
um lar aqueles que foram
rejeitados e que estavam à
mercê da sorte nas ruas”,
disse o coordenador de
Proteção Animal, Fabiano
Novaes.
Os interessados em
adotar precisam ter mais
de 18 anos, apresentar
uma cópia da identidade,
CPF e comprovante de
residência. A ação respeita todos os protocolos
sanitários de enfrentamento à pandemia da
Covid-19.
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Estado anuncia benefícios
para os professores

OPINIÃO

Obrigado por
seus serviços
*Marcus Vinicius Dias
Durante os eventos que
celebraram a posse do Presidente Donald Trump, em
2017, um show, em particular, foi bastante concorrido à época. Me refiro à
apresentação, em frente ao
Lincoln Memorial, do cantor Toby Keith. Keith, ícone
da música country, com
enorme apelo nacionalista e com referências frequentes às forças armadas
norte-americana em suas
letras, foi uma voz importante da política nos anos
2000 no governo George W.
Bush, especialmente após
o 11 de Setembro.
Sob o olhar atento do
presidente recém-eleito,
o cantor, antes de saudar
o político republicano,
agradeceu publicamente
a quem deixava a Casa
Branca naquele momento:
“Thanks to Barack Obama
for your service”, disse ao
microfone o compositor
do sucesso “American
soldier”.

Divulgação

Docentes receberão aumento no auxílio-transporte e auxílio equipamento
MOSKOW

ídolo country para agradecer aos meus colegas
médicos que, independentemente de concordarmos
sobre os diversos temas e
visões, estão servindo ao
país, especialmente neste
momento desafiador pelo
qual estamos passando.

Quero agradecer aos colegas companheiros da
gestão, aos colegas e parceiros da assistência, aos
colegas que enfrentaram
com coragem o risco
iminente da morte
por nós, aos colegas que nos ensiÉ crível sunam a nos
por que
tornarmos
Neste dia do
Keith não tecolegas, nas
nha votado
faculdades
Evangelista,
em Obama
de Medicina,
a quem Paulo
em nenhuaos colegas
chamou de
ma das duas
que cuidam
c o r r i d a s “médico amado”, das nossas
eleitorais.
aos
quero expressar famílias,
Do mesmo
que cuidam
minha sincera dos nossos
modo, é razoável supor
vizinhos,
gratidão a
que o cantor
aos que cuitodos vocês
tenha depodam de mim
sitado seu
e dos meus,
voto em 2016 no repuaos que cuidam de
blicano que venceu o
quem discordam,
pleito. E, seguramente,
aos que cuidam,
podemos afirmar que
em suma, de quem
a maioria dos admiradores precisa.
do cantor votaram, maciçamente, no ex-apresenNeste dia do Evangelista,
tador e magnata de Nova a quem Paulo chamou de
Iorque. Mas isso não im- “médico amado”, quero
pediu a Keith de agradecer expressar minha sincera
àquele que provavelmente gratidão a todos vocês, e
não foi seu candidato, mas manifestar meu enorme
que foi seu presidente.
orgulho de pertencer a
este grupo ao qual sempre
Neste momento em que admirei a ponto de me esdivergências de opinião forçar, no limite da minha
muitas vezes têm impe- capacidade, para dele me
dido de se dar o crédito tornar parte. Obrigado por
a quem de fato serve ou cuidar. Por consolar. Por
serviu à sociedade brasi- curar. Enfim, meu muito
leira e, ao que tudo indica, obrigador pelos serviços
as análises dos fatos são prestados. A cada um de
construídas tendo como nós!
base “quem disse ou fez”,
ao invés de “o que foi dito *Marcus Vinicius Dias
ou feito”, pego carona no Médico e gestor público.

Casimiro de Abreu e
UFF em parceria
O prefeito de Casimiro de
Abreu, Ramon Gidalte, esteve reunido com o reitor
da Universidade Federal
Fluminense (UFF), Antônio
Cláudio ontem (15), em
Niterói. Durante a conversa, o prefeito propôs uma
parceria com a UFF para a
elaboração do planejamento estratégico do município
para os próximos 20 anos.
O reitor colocou a UFF
à disposição da Prefeitura de Casimiro de Abreu
para buscar o desenvolvi-
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mento de projetos federais
no município com apoio
da universidade, além de
montar uma equipe multidisciplinar para elaboração
do plano estratégico, com
ações consideradas prioritárias. Este processo será
submetido à consulta popular. O objetivo da consulta é
fortalecer o diálogo e a participação do cidadão para a
tomada de decisões sobre
a implantação de políticas
públicas que beneficiem a
população.
Divulgação

O reitor Antônio Cláudio e o prefeito Ramon Gidalte conversaram ontem

O Governo do Estado anunciou, ontem, Dia do Professor,
um pacote de benefícios para
os mais de 45 mil professores da
rede estadual de ensino. A partir
da próxima semana, os docentes receberão um aumento no
valor do auxílio-transporte, que
passará dos atuais R$ 6,30 para
R$ 17,10 por dia. Em novembro,
todos os professores contarão
ainda com um auxílio-tecnológico no valor de R$ 3 mil.
Para garantir o auxílio-tecnológico, os professores devem
enviar uma foto do equipamento adquirido, seja tablet
ou computador, com a nota
fiscal. Com as comprovações,
o governo deposita o valor na
conta dos docentes. O objetivo
é garantir a transparência com
o gasto do dinheiro público.
“A ideia é disponibilizar esse
recurso para que os nossos
professores tenham condições
de aperfeiçoar seus métodos
de ensino e garantir ainda mais
qualidade no ensino para os
700 mil estudantes da rede
estadual de ensino”, explicou
o secretário de Educação, Alexandre do Valle.
“A valorização dos nossos
profissionais de Educação é
uma das minhas principais
preocupações. Por isso, determinei a correção dos valores do
auxílio-transportes e a criação
do auxílio-tecnológico. Preci-

Governo realizou o anúncio de benefícios no Dia dos Professores

samos investir no professor e
cada vez mais na modernização do ensino, principalmente
durante tempos difíceis como
os que temos vivido com a pandemia da Covid-19”, afirmou o
governador Claudio Castro.
Concurso - A Secretaria
de Educação também está
preparando um edital para o
preenchimento de 303 vagas
para o cargo de Docente 1 e
carga horária de 16 horas. A
previsão é que os detalhes do
concurso sejam publicados no
Diário Oficial do próximo mês.

Reajuste - Com a sanção
da Lei 9.436, ontem (15), pelo
governador Cláudio Castro,
o Governo do Estado do Rio
de Janeiro está autorizado a
conceder a recomposição salarial e o reajuste anual para os
servidores do estado, de todos
os Poderes. A medida permite
que os salários dos servidores
possam ser reajustados de
acordo com o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre 6
de setembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2021.

O índice de reajuste incidirá
considerando o salário-base, as
gratificações e demais benefícios. A recomposição será paga
em três parcelas:
A primeira, referente a
50% do IPCA acumulado, será
paga no primeiro bimestre de
2022; a segunda, referente a
25% do IPCA acumulado, será
paga no primeiro bimestre de
2023; e a terceira, referente a
25% do IPCA acumulado, será
paga no primeiro bimestre de
2024.
O Governo poderá também
conceder o reajuste anual dos
servidores considerando o
IPCA acumulado nos 12 meses
anteriores. A medida passa
a valer a partir de janeiro de
2023, considerando a inflação
acumulada em 2022.
“Tivemos duas grandes
conquistas graças ao diálogo
e à parceria com a Alerj. Este
mês, iniciamos o pagamento
do PCCS (Plano de Cargos,
Carreira e Salários) da Saúde, e
agora o Estado vai poder voltar
a recompor a perda salarial
de todos os servidores. Essas
vitórias também são resultado
de muita responsabilidade com
as contas públicas. Já estamos
pagando os salários em dia,
antecipamos metade do 13° e
vamos continuar lutando pelos
nossos servidores”, afirmou
Cláudio Castro.

Dia de alerta sobre impactos
da poluição do ar nas crianças
Uma bolha cinza será instalada hoje em Icaraí, para chamar a atenção
Com o objetivo de chamar a
atenção sobre a importância
de reduzir os níveis de poluição, como forma de minimizar os impactos na saúde e
desenvolvimento das crianças, a Prefeitura de Niterói,
em parceria com o programa
Criança e Natureza, do Instituto Alana, e a Fundação
Bernard van Leer, realiza uma
intervenção uma urbana,
neste sábado (16), das 7h às
19h, na Praia de Icaraí, na
altura da Rua Miguel de Frias,
quando uma “bolha cinza”
gigante surgirá como alerta
para a poluição do ar. A ação
faz parte da campanha global
Livre para Brincar Lá Fora.
A gestão municipal está
implantando e ampliando
uma série de iniciativas voltadas para promover mudança
de comportamento no cuidado de crianças de zero a 6
anos. Em agosto, o prefeito
Axel Grael assinou uma carta-compromisso com a Primeira Infância através da Rede

Urban95, para promoção de
mudanças duradouras nos
espaços públicos e nas oportunidades que moldam este
período da vida das crianças.
A secretária do Escritório
de Gestão de Projetos (EGP)
da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, conta que Niterói
foi convidada pela Rede Urban95, da Fundação Bernard
Van Leer, junto a mais duas
cidades no Brasil para participar da campanha Livre para
Brincar lá Fora.
“A indicação de Niterói
tem a ver com a preocupação
demonstrada pela cidade
para com a qualidade do ar,
principalmente com relação
às crianças. Um bebê respira
quatro vezes mais que um
adulto, e fica sujeito a maiores cargas de poluentes em
relação ao seu peso. É muito
importante garantirmos ar
puro para quem ainda está
em formação. A Prefeitura
de Niterói está comprometida com o assunto e está

desenvolvendo projetos de
monitoramento da qualidade
do ar em locais de trânsito e
permanência de crianças da
primeira infância”, detalha.
Os impactos das mudanças climáticas nas capitais
brasileiras também são alarmantes. Um estudo realizado pelo Carbon Disclosure
Program (CDP) mostrou que
83 municípios relataram 307
perigos climáticos, como
inundações, tempestades,
secas e doenças causadas por
insetos ou outros vetores. No
que diz respeito à saúde, a
implicação mais relatada está
nas doenças transmissíveis
como malária e dengue, mas
outros tipos de problemas,
como doenças relacionadas
ao calor, também foram identificados.
O secretário municipal do
Clima, Luciano Paez, frisa a
importância de criar conexões entre a juventude e as
discussões climáticas.
“Cuidar das crianças é

fundamental para termos
uma sociedade mais sadia e
respeitosa com a vida. Focar
na questão climática é mais
do que pensar na qualidade
do ar que respiramos, mas
também planejar um futuro melhor para todos”,
comenta.
Realizada no Brasil em
parceria entre o Instituto
Alana e a Parents for Future, a
ação #LivreParaBrincarLáFora (FreeToPlayOutside) visa
engajar pais, mães e responsáveis sobre os impactos da
poluição do ar na saúde das
crianças e do planeta.
“As crianças, em especial
bebês, por terem pulmões
ainda pequenos, respiram
mais vezes por minuto do que
um adulto, inalando mais poluentes, que podem acarretar
em problemas como asma e
complicações pulmonares”,
salienta o coordenador do
programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, JP
Amaral.

Búzios programa o seu 20º
festival de gastronomia
Evento acontece em novembro, no Porto da Barra, e reúne 14 restaurantes
O Festival Gastronômico de
Búzios chega à 20a edição
em 2021. O evento, que já
faz parte da tradição buziana, acontecerá nos dias 5,
6; 12, 13; 19, 20; e 26 e 27 de
novembro, no Porto da Barra,
Polo Gastronômico e Cultural
em Manguinhos. Participam
do evento 14 restaurantes
com menus exclusivos que
serão servidos das 12h à meia
noite.
Além da Gastronomia, o
evento também terá atividades culturais nos ateliês locais e, pela primeira vez, uma

corrida, a Búzios Running, no
Clube Aretê, nos dias 6 e 13
de novembro das 7h às 13h.
O Festival Gastronômico
de Búzios tem realização
e produção de Gil Castelo
Branco desde a 1a edição. ‘A
ideia é que o cliente venha
ao Porto da Barra, assista ou
participa de alguma atividade cultural e depois jante
confortavelmente num dos
restaurantes participantes.
Temos cardápios atendendo
a todos os paladares’, avalia
o produtor.
Hoje o Porto da Barra con-

centra o melhor da gastronomia buziana, com restaurantes sofisticados em ambiente
aberto, com distanciamento.
Todos os participantes seguem as determinações sanitárias vigentes exigidas para
o momento.
O festival possui ações
alinhadas com preservação
ambiental, como coleta seletiva, sustentabilidade e apoio
às entidades filantrópicas
locais. Para este ano estão
previstas como contrapartidas sociais Oficina de Boneca
Negras; Oficina de Juquiá

(instrumento tradicional
de pesca), ambas no Porto
da Barra; Curso de pão e
montagem de marmita destinado a mulheres carentes
das comunidades de Búzios,
visando geração de emprego,
realizada em parceria com
a Secretaria Municipal da
Mulher; Campanha Olho no
Óleo, para coleta de óleo nos
restaurantes, em parceria
com a Prolagos; e Campanha
de Coleta Seletiva do Lixo, em
parceria com a ONG de coleta seletiva de lixo de Armação
dos Búzios.
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CPI da Pandemia também vai
ouvir vítimas do coronavírus
Em sessão remota foi aprovada convocação do integrante do Conselho Nacional de Saúde Nelson Mussolini
Agência Senado

Integrantes da cúpula da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do
Senado mudaram, mais uma
vez, a estratégia para os últimos depoimentos a serem
tomados antes do término
dos trabalhos do colegiado.
Em uma sessão remota na
manhã de ontem (15) foram
aprovados os requerimentos
de convocação do integrante
do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) Nelson Mussolini, além de convites a
pessoas que perderam entes
queridos para a pandemia.
Mesmo com a troca na
escolha de depoentes, a apresentação do voto do relator
Renan Calheiros (MDB-AL)
está mantida para terça-feira
(19) e a votação do parecer,
para o dia 20 de outubro.
A ideia é que já na segunda-feira (18) pela manhã
Mussolini esclareça se houve
algum tipo de pressão ou interferência do governo na decisão tomada pela Comissão
Nacional de Incorporação
de Tecnologias do Sistema
Único de Saúde (Conitec), na
semana passada, de adiar a
análise de um estudo que poderia condenar o tratamento
precoce em pacientes diagnosticados com covid-19.
Na semana passada, como
último depoimento técnico, a
CPI chegou a anunciar que

Mourão
prevê mais
cobranças
ambientais
Para o vice-presidente da
República, general Hamilton Mourão, as empresas
brasileiras serão cada vez
mais cobradas para apresentar melhores credenciais ambientais, sociais
e de governança. Segundo
ele, o compromisso com a
preservação do meio ambiente é hoje um pilar da
agenda da opinião pública
mundial.
“O Brasil, convém recordar, sempre trouxe
contribuições relevantes
para o debate internacional acerca do aquecimento global e de outras
temáticas ambientais.
Sempre estivemos a frente em matéria de energia
limpa”, observou o vice-presidente.
Hamilton Mourão gravou um vídeo exibido
no encerramento da 40º
Encontro Nacional de
Comércio Exterior (Enaex
2021), evento promovido pela Associação dos
Exportadores Brasileiros
(AEB). Na quinta-feira (14)
e ontem (15), ocorreram
diversas palestras e workshops em torno do tema
“Reformar para crescer”.
Hamilton Mourão afirmou ainda que o Brasil
reconhece os desafios
na Amazônia e trabalha
para conter incêndios
e atividades ilegais que
degradam a floresta. O
vice-presidente defendeu
o fomento à bioeconomia
através de parcerias entre
os setores público e privado.
“Aproveitar a rica biodiversidade da floresta e
promover a economia do
conhecimento na região,
conciliando crescimento
econômico, proteção ambiental e inclusão social
para 25 milhões de habitantes na Amazônia”, disse
Mourão.

A CPI da Covid
se encaminha
para o fim, com
a promessa de
responsabilizar
muitos gestores

A reunião virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito, na manhã de ontem, foi coordenada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM)

ouviria o pneumologista
Carlos Carvalho, mas a ideia
acabou descartada. Segundo
o vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relatório de Carva-

lho ainda não está público
para que seja entregue aos
senadores, o que justifica a
convocação de integrantes
da Conitec para abordar a reunião em que o estudo seria

analisado.
Ainda na reunião de ontem, mais três pessoas também tiveram requerimentos
de convocação aprovados,
mas não devem ser chama-

Jacarezinho: MP identifica
quem atirou em policial
Disparo foi no confronto que originou outras 28 mortes no dia 6 de maio
O Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ) identificou
o criminoso que atirou contra
o policial civil André Leonardo
de Mello Frias, de 45 anos, morto com um tiro na cabeça no
confronto que originou outras
28 mortes, em operação no
Jacarezinho, no dia 6 de maio
deste ano.
O autor ainda não teve prisão requerida para que se possa
reunir mais provas, segundo o
promotor André Luis Cardoso,
coordenador da força-tarefa
criada pelo MPRJ para investigar o caso.
“Já há autoria e foi identificado. Não vou antecipar,
porque está em sigilo. Estamos
analisando se vamos pedir [a
prisão] agora ou se tem que
fazer mais alguma diligência.
A polícia já nos apontou uma
autoria e nosso PIC [Procedimento Investigatório Criminal]
também apontou a mesma
autoria”, disse o promotor, em

coletiva realizada na sede da
instituição, nesta sexta-feira
(15).
Operação - No dia 6 de maio,
policiais civis fizeram uma operação na favela do Jacarezinho
contra a organização criminosa
que controla a venda de drogas
ilícitas na comunidade. Logo no
início da operação, o policial
civil André Leonardo de Mello
Frias foi morto com um tiro
na cabeça. A operação seguiu,
apesar da morte, e, ao final,
um balanço da ação apontou
outras 29 mortes. Na ocasião, a
Polícia Civil informou que todos
morreram em confronto com
policiais e negou que tivesse
havido execuções.
Denúncia - A força-tarefa
ofereceu na quinta-feira (14)
denúncia contra dois policiais
civis que participaram da operação, considerada a maior em
número de mortos em ação
policial na história do estado
do Rio de Janeiro. Os dois foram

denunciados por envolvimento
no homicídio de Omar Pereira
da Silva, durante a ação. Um dos
denunciados responderá pelos
crimes de homicídio doloso e
fraude processual, na forma
prevista pela Lei de Abuso de
Autoridade. O outro agente foi
acusado pelo crime de fraude
processual, por estar presente
na cena do crime.
De acordo com a denúncia,
o crime foi praticado quando a
vítima estava encurralada em
quarto de criança, desarmada e
já baleada no pé. Ainda segundo a ação penal, o policial responsável pelo disparo e outro
agente, também denunciado,
retiraram o cadáver antes da perícia de local de morte violenta.
O MP aponta que os policiais também foram responsáveis por inserir uma granada no
local do crime e, no momento
de registro na delegacia, apresentaram uma pistola e um
carregador.

Médicos residentes: bolsa
mínima passa para R$ 4,1 mil
Portaria que determina novo valor entra em vigor dia 1 de novembro
A partir de 1º de janeiro de
2022, o valor mínimo da bolsa assegurada aos médicos
residentes e aos residentes
em área profissional de saúde passa a ser de R$ 4.106,09.
A portaria interministerial dos ministérios da Educação e da Saúde, que altera
o valor mínimo da bolsa está
publicada no Diário Oficial
da União (DOU) desta sexta-feira (15). A portaria entra
em vigor em 1º de novembro
deste ano.
O valor atual da bolsa
para médico residente é R$
3.330,43, conforme a portaria interministerial de nº

3, de 16 de março de 2016 e
publicada no DOU, de 17 de
março do mesmo ano.
Re s i d ê n c i a m é d i c a Instituída pelo Decreto nº
80.281, de 5 de setembro
de 1977, a residência médica é uma modalidade de
ensino de pós-graduação
destinada a médicos, sob a
forma de curso de especialização.
O programa é gerenciado
pelo Ministério da Educação
e seu regimento é determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM), criado pelo mesmo

decreto.
A residência médica funciona em instituições de
saúde, sob a orientação de
profissionais médicos de
elevada qualificação ética e
profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da
especialização médica.
A legislação prevê uma
carga horária de, no máximo,
60 horas semanais, incluindo
24 horas de plantão, descanso obrigatório de 6 horas
após plantão noturno de 12
horas e, ao menos, um dia
de folga semanal e 30 dias
consecutivos de repouso por
ano de atividade.

das para falar aos senadores.
Na lista estão os representantes da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
Carlos Eduardo Menezes de
Rezende; do Conselho Nacio-

nal de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems), Elton
da Silva Chaves; e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Luiz
Cláudio Lemos Correa, todos
membros da Conitec.
Segundo Randolfe Rodrigues, para encerrar de vez a
fase de oitivas no colegiado,
parentes de vítimas da pandemia serão ouvidas também
na segunda-feira, a partir
das 16h. O vice-presidente
da CPI avaliou ainda que “a
presença delas é uma forma
de se dar voz a milhares de
outras famílias brasileiras
que foram dilaceradas pela
covid-19”. Os convidados
representam as cinco regiões
do país. Além destes convidados, devem comparecer
ao Senado na segunda-feira
um representante da organização não governamental
(ONG) Rio de Paz e o taxista
Marcio Antônio do Nascimento Silva, que perdeu o
filho para a covid-19.

Pnad terá dados
sobre criminalidade
A nova Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad Contínua) vai ouvir os
brasileiros sobre dados de
furtos e roubos que não foram comunicados aos órgãos
oficiais de polícia. O objetivo
da pesquisa é medir a sensação da população que vive no
país. As respostas coletadas
vão auxiliar na elaboração de
políticas públicas pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública (MJSP).
A inserção dessa categoria na Pnad Contínua foi
possível após parceria do
ministério e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realiza a
pesquisa. A Pnad Contínua
acompanha as flutuações
trimestrais e a evolução da
força de trabalho no curto,
médio e longo prazos, e traz
outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico
do país. A coleta dos dados
começou no dia 10 deste
mês, e os resultados devem

ser publicados em setembro
de 2022.
Ao final da pesquisa, será
produzido um relatório que
subsidiará o MJSP na promoção de políticas públicas
de prevenção e repressão aos
temas abordados durante o
levantamento. Para tanto, foi
inserido um novo caderno
no rol de perguntas da Pnad
Contínua, a Pesquisa Nacional de Vitimização, com módulos sobre Furtos e Roubos
e Sensação de Segurança.
“A inclusão dos módulos
Furtos e Roubos e Sensação
de Segurança têm como principais objetivos captar diretamente com o cidadão os
dados desses tipos de crimes
que não foram comunicados
aos órgãos oficiais de polícia
e a produção de informações
quanto à percepção sobre a
sensação de segurança, exposição ao risco e interação
da população com as forças
de segurança pública”, informou ontem (15) a assessoria
do Ministério da Justiça.

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: 21/10/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 11:00 Estrada Caetano Monteiro - Badu - Vila Progresso - Niterói
16032117
13:00 às 17:00 Alameda São Boa Ventura - Fonseca - Niterói
16036821
13:00 às 17:00 Avenida Sal Boaventura - Fonseca - Niterói
16036821
13:00 às 17:00 São Boa Ventura - Fonseca - Niterói
16037009
13:30 às 17:30 Rua Estrela - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Ruas 1, 100 - Cafuba - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Rua 98 - Residencial Fazendinha - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Rua Aquários - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Rua Aquárius - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Rua Estrela - Piratininga - Niterói
16028425
13:30 às 17:30 Rua Sol - Piratininga - Niterói
16028425
SÃO GONÇALO
13:30 às 17:30 Estrada Itaoca - Portão do Rosa - São Gonçalo
16017873
13:30 às 17:30 Estrada Itaúna - Itaúna - São Gonçalo
16017873
13:30 às 17:30 Estrada Ladeira - Portão do Rosa - São Gonçalo
16017873
13:30 às 17:30 Rua Ladislau Neto - Portão do Rosa - São Gonçalo
16017873
MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua das Esmeraldas - Morada das Águias - Lt Mora - Itaipuaçu - Maricá 16032287
08:00 às 12:00 Rua de Lourdes - São Bento da Lagoa - Maricá
16032287
08:00 às 12:00 Rua dos Diamantes - Itaipuaçu - Maricá
16032287
13:00 às 17:00 Estrada de Jaconé - Ponta Negra - Maricá
16027833
13:00 às 17:00 Estrada Leito A. E. Ferro - Ponta Negra - Estrada Espraiado - Maricá 16027833
13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra - Ponta Negra - Est. Espraiado - Estrada do Jaconé 16027833
13:00 às 17:00 Avenidas B, D - Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Inoã - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Ruas 5, 6 - Inoã - Jardim Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Ruas A, B, C, D, E - Brizolão - J. Inoã - Centro - Inoã - Est.cassorotiba 16030671
13:00 às 17:00 Rua Abraão Noberto Cabral - Jardim Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Rua da Esperança - Chácaras de Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Rua Itaipu - Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Rua Caio Figueiredo - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Vessa CIEP - Chácaras Inoã - Maricá
16030671
13:00 às 17:00 Estrada do Lagarto - Silvado - Maricá
16036197

Estamos com você, mesmo à distância.
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Navarro
rejeita
proposta do
Miami FC
A boa temporada do
atacante Rafael Navarro
tem despertado o interesse de muitos clubes
em seu futebol. O Internacional está buscando a
sua contratação, mas ganhou agora a concorrência de um estrangeiro, o
Miami FC, clube da segunda divisão norte-americana.
Segundo informações, o clube dos Estados
Unidos já teria inclusive
enviado uma proposta
formal. O atacante de 21
anos, entretanto, continua
a dar preferência por uma
transferência para o futebol europeu.
Com contrato somente até dezembro, Navarro praticamente descartou uma renovação com
o Botafogo, que também
já se conformou e tenta
o melhor negócio para
o clube. No Brasil, além
do Inter, Palmeiras, Atlético-MG e São Paulo já
mostraram interesse. Já na
Europa, Anderlecht (BEL),
Verona (ITA) e Valladolid
(ESP) seriam os possíveis
destinos.
Rafael Navarro chegou
ao Botafogo em 2019 para
integrar o profissional,
onde ficou até o começo
do ano. Mas com poucas
oportunidades foi recolocado na base, onde se tornou outro jogador. Assim
foi um dos artilheiros do
Botafogo no Brasileirão da
categoria sub-20.

Sábado, 16/10/2021

Vasco conta com a torcida
para tentar bater o líder
Equipe aposta no apoio da arquibancada para superar o Coritiba hoje
Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco encerrou ontem a preparação para o difícil jogo desta tarde em São Januário contra o líder Coritiba

O Va s c o d a
Gama tem mais
um confronto
decisivo pela
Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. Lutando pelo acesso
à primeira divisão, o Cruz-maltino receberá o líder
Coritiba em São Januário, a
partir das 16h30, no horário
de Brasília.
Com nove rodadas restando para o fim do Brasileiro, o Vasco precisa de
pelo menos seis vitórias para
terminar a competição no
G-4. Portanto, cada jogo é
uma final daqui pra frente e
o time tem que fazer valer o
fator casa. A expectativa é de
que todos os ingressos para
a partida serão vendidos e

No primeiro
turno da Série
B do Brasileiro,
Vasco e Coritiba
empataram em 1
a 1 no Paraná
cerca de oito mil torcedores
vão estar lá para empurrar
o time.
Os dois times vêm de
derrota na última rodada,
mas o momento do Vasco é
superior ao do Coxa. A equipe de Fernando Diniz tem a
terceira melhor campanha
nos últimos cinco jogos, com
três vitórias, um empate e
uma derrota. Só Avaí e CSA
têm quatro vitórias e não

perderam neste período.
Enquanto isso, o Coritiba
não vence há três partidas e
na última rodada perdeu do
Cruzeiro por 3 a 0 em pleno
Couto Pereira. A queda de
rendimento da equipe já
preocupa o técnico Gustavo Morínigo, embora as
chances de acesso ultrapassem os 90%. Mas o time não
quer só subir para a primeira
divisão e tem o título como
objetivo.
No Vasco, Fernando Diniz
continuará sem poder contar
com o volante Andrey e deve
repetir a escalação que perdeu para o Sampaio Corrêa.
No Coxa, entretanto, Morínigo estuda uma formação
mais cautelosa e pode fazer
mudanças, especialmente
no meio de campo.

Fred desfalcará time
do Flu até novembro
A fissura do
dedinho do pé
esquerdo do
atacante Fred
deve tirá-lo de
combate até
novembro. A previsão do departamento médico do Fluminense é de três semanas
de recuperação. Mas o prazo
ainda não foi divulgado de
maneira oficial. Entretanto,
após se recuperar, o jogador
ainda vai precisar entrar em
forma novamente.
Fred já foi desfalque na
derrota de 1 a 0 sobre o Corinthians na noite da última
quarta-feira, em São Paulo.
Contra o Corinthians, o
técnico Marcão optou pela
entrada do paraguaio Raúl Bo-

Bobadilla,
Lucca e Abel
Hernández são
as opções para a
vaga de Fred
badilla. Mas ele foi substituído
no segundo tempo. Abel Hernández e Lucca são as outras
opções. Ainda existe a possibilidade de um ataque mais leve,
como John Kennedy.
O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro amanhã, às 16 horas
(de Brasília). O time encara
o Athletico-PR na Arena da
Baixada, em Curitiba.

Diego pode voltar
amanhã ao Fla
O Flamengo
ainda tem desfalques por problemas físicos,
mas a situação
começa a melhorar. O meia Diego Ribas
será o primeiro a retornar
e já pode ficar à disposição
amanhã, para o duelo contra
o Cuiabá, pelo Brasileirão.
Enquanto o camisa dez
já realizou treinos com bola
com os companheiros desde
quinta-feira, outro lesionado
também apareceu em campo.
David Luiz, que faz tratamento para uma lesão no músculo
adutor da coxa, esteve no
gramado do Ninho do Urubu.
O zagueiro, entretanto, fez
apenas atividades específicas

com a equipe de fisioterapia.
David Luiz está sendo
preparado para retornar ao
time no duelo contra o Atlético-MG, no dia 30, pela 29ª
rodada. O confronto entre
os atuais líderes do campeonato pode ser decisivo para
a campanha do tricampeonato rubro-negro. Assim,
nos próximos dias o zagueiro
deve iniciar os trabalhos de
transição com a equipe de
preparação física.
Dois titulares, contudo,
ainda seguem fazendo apenas
atividades internas no CT, o
meia Arrascaeta e o atacante
Bruno Henrique. Por enquanto, a dupla segue sem previsão, mesmo que extra-oficial,
de retorno aos gramados.

