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Certificado para vacinas 
diferentes está liberado

A emissão do comprovante de vacinação poderá ser realizada por meio do aplicativo ConecteSUS

SINAL VERDE PARA INTERCAMBIALIDADE
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Lorena Grion e um dos três filhotinhos de gato que está abrigando temporariamente em seu apartamento, no Rio. Eles aguardam adoção para dar lugar a outros bichinhos resgatados das ruas

Divulgação

Estado ‘abraça’ 
a causa da 
adoção animal
A pandemia trouxe dor e isola-
mento não só para as pessoas. 
Os animais também sofrem com 
o abandono. Num esforço para 
reduzir o problema, a Secre-
taria Estadual de Agricultura, 
responsável pelas políticas pú-
blicas de Proteção e Bem Estar 
Animal, lançou uma campanha 
abrangendo todo o estado com 
feiras de adoções. A iniciativa 
teve início no município do Rio e 
agora vai se expandir para o in-
terior, fruto de um trabalho feito 
em parceria com as prefeituras. 
Duas feiras de adoção já aconte-
cem amanhã, em São Gonçalo e 
Porto Real.
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Fim de semana 
de caminhada 
pelas trilhas
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No primeiro jogo no Rio de Janeiro com duas torcidas desde o início 
da pandemia da covid-19 em março do ano passado, Fluminense e 
Flamengo se enfrentam hoje à noite pela 28ª rodada do Brasileirão.

PÁG. 8

CCBB Rio 
celebra o 
Rock Brasil
Quem curte o Rock Brasil 
não pode perder o festival 
de 40 anos do movimento 
no CCBB Rio. Neste sábado 
tem Plebe Rude e Camisa 
de Vênus a partir de 17h30, 
na Praça da Pira.

PÁG.2 

CULTURA
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Plebe Rude se apresenta, neste 
sábado, na Candelária

ESPORTES

Cano elogia 
parceria com 
meia Nenê
Artilheiro argentino afir-
mou que chegada de Nenê 
ao Vasco foi primordial 
para subida de produção 
da equipe nesta reta final 
da Série B.

Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê e Germán Cano estão formando
uma dupla de sucesso no Vasco

Lucas Merçon / Fluminense

O tricolor Caio Paulista e o rubro-negro Michael estão confirmados no clássico desta noite

Encontro marcado no Maracanã

Gilson Cantarino 
dará nome a 
hospital

CIDADES\PÁG. 3

Fiscalização 
multa mercado 
em S. Gonçalo

CIDADES\PÁG. 5

Obras à vista em Itaboraí
Emendas irão contemplar o município com R$ 20 milhões para drenagem e pavimentação

PANORAMA PÁG. 2
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Trânsito caótico em Niterói
Todos estamos cansados de saber que a hora do rush já 
é complicada normalmente, agora com obra no túnel de 
São Francisco, a situação piora muito. Além da falta de 
noção de alguns motoristas e motociclistas, temos que 
ficar reféns do trabalho bem duvidoso de alguns guardas 
de trânsito que não colaboram em nada para a fluidez no 
trânsito. Essas últimas semanas têm sido complicadas
Gabriela Lomelino

Ruas esburacadas em Icaraí
Já fiz essa solicitação uma vez na prefeitura e não fui aten-
dida. Parece que esqueceram a importância de termos 
ruas com asfalto de qualidade na cidade. Se nem a região 
nobre da cidade recebe mudanças, imagina as outras. As 
ruas de Icaraí, além de desniveladas, estão esburacadas, 
o que é bastante perigoso.
Ana Cláudia de Mello

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.

Plebe Rude no 
‘Rock Brasil 40 anos’
O festival “Rock Brasil 40 
anos”, do CCBB Rio, segue 
neste fim de semana. Neste 
sábado, tem apresentações 
de Plebe Rude e Camisa 
de Venus. Já no domingo, 
sobem ao palco Paulo Ri-
cardo e João Penca. Os sho-
ws acontecem a partir das 
17h30, na Praça da Pira (Rua 
Primeiro de Março, 76-86), 
na Candelária.

O festival inclui, além 
dos shows, uma progra-
mação com teatro, cinema, 

exposição e bate-papo, até 
1º de novembro, nas insta-
lações do centro cultural.

Os ingressos para as 
apresentações custam entre 
R$60 e R$120 no site https://
www.ingressocerto.com/
rock-brasil-40-anos. A boa 
notícia para quem ainda não 
se sente seguro em frequen-
tar um grande evento é que 
todos os concertos serão 
transmitidos na íntegra e 
ao vivo pelo canal do Rock 
Brasil no Youtube. 

CULTURA

#EmCasa
A #ViradaSP Online21, ma-
ratona de música, artes cê-
nicas e cultura urbana, deste 
sábado, terá shows especiais 
de Marcelo Falcão, às 20h, 
e do músico André Prando, 
às 17h. Outro destaque é a 
apresentação da performan-
ce “Âmago”, com o bailarino 
Jorge Garcia. Tem ainda 
apresentação da Banda Ju-
kebox, às 21h50. A #ViradaSP 
é transmitida, gratuitamente 
durante 12 horas seguidas, a 
partir do meio-dia, pela pla-
taforma #CulturaEmCasa.

FORRÓ – O Festival Sons do Brasil apresenta, neste 
sábado, o show do Trio Marco de Pinna, no Centro 
da Música Carioca Arthur da Távola (Rua Conde de 
Bonfim, 824, Tijuca), às 17h. O grupo é formado por 
Kevin Shorttal (violão de sete cordas), Diogo Trindade 
(percussão) e Marco de Pinna (bandolim). A roda ainda 
conta com a participação de Harold Emert (oboé).

JAZZ – Até o dia 31, acontece o Sesc Jazz  com direito 
a shows, atividades formativas, webséries, minidocs 
e filmes. Nesta edição, são os artistas nacionais que 
dominam os palcos, sem deixar de lado algumas pre-
senças internacionais. Entre as atrações, o quinteto 
carioca Jazz das Minas, liderado pela cantora e pianista 
Maíra Freitas. Onde: Youtube.

Divulgação

Plebe Rude se apresenta, neste sábado, na Praça da Pira, na Candelária

Divulgação

Marcelo Falcão se apresenta neste 

sábado, às 20h, na #ViradaSP

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

POR JEFFERSON LEMOS

Faltam recursos e 
infraestrutura
A falta de recursos e de infraes-
trutura foi apontada nesta sema-
na como principal entrave para a 
atuação dos Conselhos Tutelares 
do estado, durante audiência 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga o 
desaparecimento de crianças e 
adolescentes. A vice-presidente 
da CPI, deputada Renata Souza 
(PSol), afirmou que há uma 
inviabilidade do trabalho dos 
conselheiros e classificou a falta 
de infraestrutura como desca-
so. Para a parlamentar, falta às 
administrações do estado e das 
prefeituras clareza do que deve 
ser prioridade nos investimen-
tos. “Os conselheiros teriam 
que ter o mínimo de estrutura 
- de um carro com gasolina, por 
exemplo, para poderem exercer 
sua atividade. Tivemos várias 
realidades apresentadas hoje 
como as do conselho tutelar 
da Baixada Fluminense e São 
Gonçalo, na Região Metropoli-
tana. São lugares onde há uma 
alta taxa de desaparecimento 
de crianças e adolescentes”, 
destacou a deputada. 

Transparência nas obras públicas

Com o objetivo de contri-
buir para ampliação dos 
mecanismos de trans-
parência e controle na 
cidade de São Gonçalo, 
o PL Nº0076/2021, do ve-
reador Nelsinho Ruas, que 
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garante a instalação de 
um Código de Barras Bidi-
mensional QR (QR CODE), 
nas placas de obras do 
município, foi aprovado 
por unanimidade pela 
Casa Legislativa, nesta 
semana.

Essa nova proposta 
possibilita aumentar a 
transparência da execu-
ção de obras públicas, 
facilitando o acesso do 
cidadão gonçalense às 
informações e andamento 
das ações pela cidade, dei-
xando claro através desse 
código o acesso ao obje-
tivo da obra, justificativa, 
população atendida, valor 
previsto, empresa que exe-
cutará os serviços, projeto 
arquitetônico, imagens e 
previsão de conclusão da 
intervenção. 

Lanche ajuda 
a salvar vidas
Neste sábado acontece a edição 
2021 do McDia Feliz, uma das 
principais campanhas do país 
em arrecadação de recursos 
para causas infantojuvenis. 
Nesta data, toda a renda gerada 
com as vendas de sanduíches 
Big Mac em todos os restau-
rantes McDonald’s do Brasil 
será revertida para as iniciativas 
conduzidas pelo Instituto Ro-
nald McDonald, que promove 
a saúde e a qualidade de vida 
de crianças e adolescentes 
com câncer e suas famílias, e 
pelo Instituto Ayrton Senna, 
que contribui para ampliar 
oportunidades para os jovens 
por meio da educação. Desde 
sua primeira edição, em 1988, 
a campanha já arrecadou mais 
de R$ 300 milhões. Este ano, o 
McDia Feliz conta com Carla 
Diaz como embaixadora. 

Icaraí atrai ramo 
de beleza

Setor de imóveis 
aposta no Ingá

Levantamento da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) 
apontou que, no segundo tri-
mestre de 2021, o segmento 
de Saúde, Beleza e Bem-Estar 
cresceu em termos de fatura-
mento em relação ao mesmo 
período do ano anterior, com 
variação positiva de 21,2%. 
Especificamente no estado do 
Rio, a comparação entre os 
períodos traz números também 
animadores, de 17,1% em cres-
cimento de unidades de 8,2%. 
Apostando neste movimento 
positivo a Royal Face, rede de 
franquias especializada em 
harmonização facial e corporal, 
acaba de inaugurar uma unida-
de em Icaraí, Niterói. 

“Niterói é considerada uma 
das cidades mais importantes 
do Estado e é muito estratégico 
para nós marcarmos presença 
ali. Desta forma, poderemos 
beneficiar não apenas a popu-
lação local, como as de municí-
pios vizinhos”, afirma o diretor 
de Expansão da empresa, Mauri 
Torres. 

Com a Semana de Arte Mo-
derna de 1922 prestes a com-
pletar 100 anos, Tarsila do 
Amaral, ícone do movimento 
que marcou a cultura brasilei-
ra, chegou ao bairro do Ingá 
na forma de um empreendi-
mento residencial de linhas 
modernas e sofisticadas, da 
Soter Engenharia.
A fachada, seguindo a tendên-
cia da Soter enquanto grife de 
imóveis de alto padrão, ficou 
a cargo da Cité Arquitetura, 
do premiado Celso Rayol. 
Localizado na Rua Pereira 
Nunes, nº 132, esquina com 
a Rua Tiradentes, a 500m da 
Praia das Flechas, o Residen-
cial Tarsila vai ter 85 unidades, 
sendo 4 coberturas lineares 
(com até 300m²) e 2 cobertu-
ras duplex (com até 216m²). 
O VGV do empreendimento 
é de R$ 97 milhões. 

Do presídio para a sala de aula

Celulares apreendidos em 
presídios do estado pode-
rão ser doados a alunos da 
rede pública de ensino. 
A iniciativa faz parte do 
projeto de lei 4.977/21, de 
autoria do deputado Bru-
no Dauaire (PSC), que vai 
ser analisado pela Alerj. 
A proposta determina 
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que os aparelhos smart-
phones encontrados com 
os detentos, depois de 
finalizada a perícia e in-
vestigação necessárias, 
deverão ser formatados e 
destinados a estudantes 
de baixa renda.
“Tirar celulares do crime 
e destiná-los à Educação 
é uma forma de garantir 
aos estudantes uma fer-
ramenta que pode contri-
buir para o aprendizado 
daqueles que não têm 
condições de acesso à tec-
nologia”, defende Bruno  
Dauaire.
Na justificativa, o parla-
mentar mostra a viabili-
dade da medida ao rela-
tar o sucesso da prática 
adotada pelo Ministério 
Público do Rio Grande do 
Sul, que tem parceria com 
universidades para recon-
dicionar os aparelhos aos 
alunos. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual Mar-
cus Vinícius (PTB) apresen-
tou indicação ao Governo 
do Estado solicitando o re-
manejamento de 50 milita-
res para a cidade de Petró-
polis visando equacionar a 
redução de seu efetivo po-
licial provocada por apo-

Mais policiais para Petrópolis
Divulgação

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, assinou nesta 
semana, com a superinten-
dente executiva de governo 
da Caixa Econômica Fede-
ral, Walesca de Oliveira, três 
contratos no valor de R$ 20 
milhões para drenagem e 
pavimentação para diver-
sos bairros no município. 
Os recursos são oriundos 
de emendas parlamen-
tares do senador Carlos 

Portinho; da deputada fe-
deral Soraya Santos; e da 
deputada Major Fabiana, 
destinadas ao município. 
O primeiro convênio assi-
nado foi para drenagem e 
pavimentação em diversas 
ruas do bairro de Porto 
das Caixas. O segundo e 
terceiro convênio dizem 
respeito a obras de outras 
duas regiões que ainda 
serão definidas. 

R$ 20 mi para obras em Itaboraí
Divulgação

sentadorias na corporação. 
¨Após a implantação do 
programa Bairro Seguro, 
do Governo do Estado, 
em Petrópolis, é muito 
importante realizar esse 
remanejamento para re-
por o efetivo policial que 
se aposentou na cidade, 
garantindo a segurança 
e qualidade de vida da 
população¨, destacou o 
deputado.

A indicação soma-se 
a outras solicitações do 
deputado por melhorias 
na segurança pública da 
Região Serrana, como a 
implantação do programa 
Segurança Presente, em 
Petrópolis, e do programa 
Bairro Seguro, no distrito 
de Secretário e no municí-
pio de Areal. Outra solici-
tação foi pela manutenção 
do posto do BPRv na RJ-
160, altura do distrito de 
Santa Rita da Floresta. 
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Hoje e amanhã haverá saídas guiadas a partir do Parque da Cidade, inclusive para pessoas com deficiência

Passeio pelas trilhas da cidade
Quem curte natureza pode 
aproveitar. A Prefeitura de 
Niterói, através da Niterói 
Empresa de Turismo e Lazer 
(Neltur), dará continuidade 
aos passeios pelas Trilhas do 
Parque da Cidade neste final 
de semana. Hoje, sábado (23), 
no Caminho de Darwin, às 9h, 
e amanhã, domingo (24), na 
Trilha dos Platôs, também a 
partir das 9h, haverá passeios  
acessíveis com 10 vagas cada, 
sendo 10% delas para pessoas 
com deficiência.

 O Projeto Niterói Ecotur 
Sem Barreiras  oferece aos 
portadores de deficiência, 
visitantes e turistas, passeios 
guiados pelas trilhas do Par-
que da  cidade, gratuitos, 
com guias bilíngues, duas 
vezes por mês, sempre aos 
domingos, a partir das 8h, 
com grupos de acordo, com o 
nível de cada dificuldade da 
trilha e com todas as ações 
preventivas da Covid 19. Os 
participantes, a cada passeio, 
ficarão a uma distância um do 
outro de pelo menos 2 metros.

O programa é realizado 
pela Neltur, em parceria com 
as secretarias de Meio Am-
biente e de Acessibilidade e 
o Clube Niteroiense de Mon-
tanhismo. Os trilheiros que 
têm dificuldade de locomoção 
serão conduzidos pelas equi-
pes numa cadeira especial, 

chamada Juliette.
O passeio abrange as se-

guintes trilhas:  a partir do 
Parque da Cidade: Ilha do 
Pontal, Morro das Andori-
nhas, Bosque do Eucaliptos, 
Morro da Peças, Platôs,  Cór-
rego dos Colibris, Caminho 

de Darwin,  Mirante da Lagoa, 
Tapera e Platôs.

Para o presidente da Nel-
tur, Paulo Novaes, há um todo 
um trabalho voltado para o 
potencial natural da cidade, 
com seus parques e paisagens, 
para que Niterói assuma cada 

vez mais sua vocação para um  
turismo eco-sustentável.

“O projeto Ecotur Sem 
Barreiras, além de oferecer 
aos niteroienses, visitantes 
e turistas, passeios guiados 
pelas trilhas do município, 
gratuitos, possibilita também 

aos portadores de deficiência  
esta experiência única de 
vivenciar a natureza através 
das trilhas”.

Ecotur sem barreiras - Se-
gundo Paulo Novaes, neste 
momento em que o mundo 
passa pela maior crise sani-
tária do século, a pandemia 
da covid-19, o ecoturismo 
surge como uma alternativa 
ao turismo de massa, incor-
porando em sua concepção 
os princípios do turismo alter-
nativo, buscando no ambiente 
natural sua adequação aos 
princípios de inserção social e 
de mínimos impactos ao am-
biente e melhores condições 
para o distanciamento social 
durante a atividade turística.

“Desde maio deste ano, 
com o objetivo de colocar o 
turismo como um importante 
agente na retomada econômi-
ca do município, no momento 

em que o ecoturismo é o setor 
que vem tomando a frente da 
retomada do turismo, a Neltur 
vem oferecendo e realizando 
o projeto Niterói Ecotur Sem 
Barreiras”, explica o presiden-
te da Neltur.

O Projeto consiste em ofer-
tar à população niteroiense, 
aos turistas e visitantes da 
cidade passeios monitorados 
pelas trilhas da cidade. O 
maior diferencial da inicia-
tiva é o Niterói Ecotur Sem 
Barreiras, que oferece  vagas 
em alguns dos passeios pelas 
trilhas da cidade para pessoas 
com dificuldade de locomo-
ção tenham disponível no 
local equipamento a cadeira 
Juliette.

O equipamento foi criado 
pelo engenheiro Guilherme 
Cordeiro. Trata-se uma ca-
deira de rodas adaptada para 
a prática do montanhismo. 
Ela foi projetada e construída 
para permitir que pessoas 
com deficiência física pos-
sam percorrer as trilhas mais 
desafiadoras. O equipamento 
é desmontável, fácil de trans-
portar, possui apenas uma 
roda com pneu de borracha 
e amortecedor e necessita de 
dois operadores principais e 
dois de apoio, além do passa-
geiro. O assento fica a um me-
tro de altura, possui encosto e 
cinto de segurança.

Projeto Niterói 
Ecotur Sem 
Barreiras 
possibilita ao 
portador de 
deficiência uma 
experiência 
única

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Niterói Ecotur Sem Barreiras, da Neltur, democratiza o acesso às trilhas da cidade através do uso da cadeira Juliette

SG: necessidades 
especiais assistidas
Em um circuito de ativida-
des físicas, Márcio Alexan-
dre, de 43 anos, percorre os 
equipamentos desenvolven-
do suas habilidades motoras 
e interagindo com os amigos 
ao redor. Ele é um dos 50 alu-
nos matriculados no Centro 
de Inclusão Municipal Helen 
Keller (CIM), em Vila Lage, 
São Gonçalo, no Programa 
de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Espe-
ciais (PAPNE). Portador de 
Síndrome de Down, Márcio 
Alexandre participa das au-
las às quartas e sextas-feiras 
pela manhã.

O programa atende a 
pessoas com deficiência, 
em sua maioria intelectual, 
independente da idade e es-
colaridade, que participam 
da prática de atividade física 
regular adaptada, propor-
cionando-lhes melhor qua-
lidade de vida, bem como 
o acesso a uma política pú-
blica de educação, cultura, 
esporte, lazer e inclusão 
social. As atividades incluem 
basquete, vôlei, polichine-
los, além de atividades com 
bola, pneus e bambolês.

“Aqui nós temos porta-
dores de Síndrome de Down, 
Autismo, Síndrome Asper-
ger, Paralisia, entre outras 
deficiências. O exercício é 
importante porque comba-
te o sedentarismo, amplia 
as possibilidades motoras, 
além de estimular o desen-
volvimento de relaciona-
mentos interpessoais. Abre 
uma gama de possibilidades 
em termos sociais, físicos e 

motores”, afirma o professor 
de Educação Física Ronaldo 
Aguiar.

Para a diretora do CIM, 
Ellem Coimbra, a prática 
de atividade física regular 
auxilia no desenvolvimento 
muscular e no desempenho 
das funções que são orien-
tadas pelo sistema nervoso 
central, além de melhorar 
o funcionamento dos siste-
mas respiratório e circulató-
rio evitando doenças.

“São jovens que, na maio-
ria das vezes, estão afastados 
da escola e/ou atingiram a 
idade da educação de jovens 
e adultos. Através de ativida-
des propostas, trabalhamos 
valores individuais e coleti-
vos, visando à melhoria da 
qualidade de vida dessas 
pessoas com deficiência, na 
maioria das vezes, intelec-
tual”, explica a diretora do 
CIM, Ellem Coimbra.

Helena Nunes, mãe de 
Márcio Alexandre, entende 
que o programa é essencial 
para o desenvolvimento 
do filho. Segundo ela, ele 
conseguiu interagir mais, 
conversar com pessoas di-
ferentes, além de ser um 
exercício físico importante 
para evitar a obesidade.

“Aqui ele desenvolveu 
a coordenação motora, a 
interação social, a vida dele 
é isso aqui. O médico disse 
para mim que meu filho não 
ia falar nem andar, mas eu 
fiz de tudo e consegui. Hoje 
em dia meu filho anda, fala 
e é muito inteligente”, conta 
Helena Nunes.

APA Estâncias de Pendotiba 
receberá novos plantios 
A Secretaria de Meio Ambien-
te de São Gonçalo realizou 
esta semana uma ação de 
preparação para novos plan-
tios de espécies endêmicas da 
Mata Atlântica na APA Estân-
cias de Pendotiba, em Maria 
Paula. Novos berços que rece-
berão as mudas foram abertos 
na área de preservação. A 
ação de reflorestamento faz 
parte do Programa Florestas 
do Amanhã, uma parceria 
da Prefeitura de São Gonçalo 
com o Ministério Público 
Estadual e a Secretaria de 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade (SEAS).

Em São Gonçalo, o pro-
grama prevê o plantio e ma-
nutenção de árvores nativas 
da Mata Atlântica na Fazenda 
Colubandê, Morro da Matriz, 
APA do Engenho Pequeno, 

APA das Estâncias de Pendoti-
ba, APA do Alto do Gaia e tam-
bém a área área do Instituto 
Gênesis, contemplando um 
total de 90 hectares (quase um 
milhão de metros quadrados) 
pelo período de quatro anos. 
A ação cumpre o Acordo de 
Paris, que prevê a redução da 
emissão de gases causadores 
do aquecimento global, a par-
tir da recuperação de espécies 
endêmicas da Mata Atlântica. 

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente Carlos Afon-
so, a participação do municí-
pio no programa Florestas do 
Amanhã é primordial para o 
cuidado das áreas remanes-
centes de Mata Atlântica no 
município, além de deixar 
um legado - técnico - que 
dará continuidade à preser-
vação ambiental dessas áreas, 

principalmente no que diz 
respeito à recuperação das 
nascentes e cursos d’água.

“Graças à plantação e ma-
nutenção de novas mudas, 
hoje temos na APA do Enge-
nho Pequeno a reconstituição 
de nascentes antes perdidas 
na nossa cidade. Por isso este 
projeto é tão importante para 
o desenvolvimento ambiental 
de São Gonçalo”, destacou. 

“É o maior projeto de re-
florestamento que a cidade 
já recebeu” completou o  bió-
logo e Subsecretário de Meio 
Ambiente Gláucio Teixeira 
Brandão.

Além do plantio de mudas, 
durante os quatro anos de 
vigência do Florestas do Ama-
nhã, também estão previstas 
atividades de monitoramento 
como o controle de pragas, 

observação dos animais sil-
vestres e das vegetações que 
surgirem no entorno das 
mudas plantadas. Partici-
param da ação o secretário 
de Meio Ambiente, Carlos 
Afonso, o técnico em Meio 
Ambiente, Fernando Medei-
ros, e a supervisora da APA 
das Estâncias de Pendotiba, 
Raquel Parisi.

Florestas do Amanhã - O 
Programa Florestas do Ama-
nhã nasceu de um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), 
homologado pelo Ministério 
Público, que garantiu o repas-
se de recursos de compensa-
ção ambiental relativos aos 
impactos provocados pelo 
Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj) 
ao Fundo da Mata Atlântica 
(FMA).

Local ganhará mudas da Mata Atlântica, no programa Florestas do Amanhã

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Unidade especializada em covid-19 homenageará o psiquiatra niteroiense

Hospital Oceânico passará a 
se chamar Dr. Gilson Cantarino

O prefeito Axel Grael decretou 
luto oficial de três dias em Ni-
terói, desde o dia 22, em razão 
do falecimento do ex-secretá-
rio de Saúde do município e 
do estado, Gilson Cantarino 
O’Dwyer, de 71 anos. Primei-
ro hospital do Rio de Janeiro 
exclusivo para atendimento à 
Covid-19, o Hospital Munici-
pal Oceânico será nomeado 
Hospital Dr. Gilson Cantarino, 
em homenagem ao médico 
psiquiatra.

Para o prefeito, Cantarino 
deixou um legado de luta e 
defesa do Sistema Único de 
Saúde nos âmbitos municipal 
e estadual. Ele também foi 
essencial para a criação do 
Programa Médico de Família 
em Niterói, em 1992, estra-
tégia pioneira de saúde da 
família no Brasil.

“Sempre tive e terei muito 

respeito ao Dr. Gilson, pela 
sua história de contribuições 
para as políticas públicas de 
saúde e por todo legado que 
construiu ao longo da carrei-

ra. Além de acompanhar com 
admiração a sua trajetória, 
tive a sorte de trabalhar dire-
tamente com o Gilson quan-
do fui presidente da Feema e 

ele secretário estadual de Saú-
de. Fizemos boas coisas em 
vários temas, em particular, 
na agenda do enfrentamento 
aos agrotóxicos, quando pre-
sidimos juntos o Conselho Es-
tadual de Agrotóxicos. Desejo 
que descanse em paz. Toda a 
nossa solidariedade e condo-
lências à família”, lamentou 
Axel Grael.

Gilson Cantarino nasceu 
em Niterói e formou-se médi-
co pela Universidade Federal 
Fluminense, na turma de 
1975. Concursado do Minis-
tério da Saúde e da Funda-
ção Municipal de Saúde de 
Niterói, assumiu em 1984 a 
Secretaria Executiva do Proje-
to Niterói, pioneiro nas Ações 
Integradas de Saúde e respon-
sável pela formulação de um 
novo modelo de assistência à 
saúde da população.

Prefeito também decreta luto de três dias pelo falecimento do médico

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Centro de Inclusão de São Gonçalo incentiva prática de atividade física
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Campanha de adoção animal 
é lançada no Estado do Rio
Serão realizadas feiras em todos os municípios, as primeiras em São Gonçalo e Porto Real, neste domingo

Para reduzir o cenário de 
abandono de animais, agra-
vado pela dificuldades eco-
nômicas decorrentes da 
pandemia, o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Agricultura, responsável 
pelas políticas públicas de 
Proteção e Bem Estar Animal 
(RJPET), lançou uma campa-
nha abrangendo todo estado 
com feiras de adoções.

“Iniciamos nossas cam-
panhas de adoção no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro e, 
desde então, contabilizamos 
cerca de 200 animais ado-
tados. Levar as campanhas 
para o interior é fruto de um 
trabalho em parceria com as 
prefeituras que, com certeza, 
dará muitos novos lares aos 
cães e gatos do nosso estado! 
A ideia é levar campanhas 
de adoção e conscientiza-
ção a todos os 92 municí-
pios”, explicou o secretário  
de Agricultura Marcelo Quei-
roz.

Amanhã (24), serão rea-
lizadas duas feiras: uma em 
São Gonçalo, no Jardim Par-
tage Shopping, na qual mais 
de cem animais, entre cães 
e gatos, estarão disponíveis 
para adoção. A outra aconte-
cerá em Porto Real, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, através do setor de 
Vigilância Sanitária. O evento 
visa a adoção responsável de 
animais no município.

Na ocasião, acontecerá 
o lançamento do Selo PET 
Friendly - Amigo dos Ani-
mais. Através do projeto, os 
estabelecimentos comer-
ciais serão certificados junto 
ao Governo do Estado, em 
relação à permanência dos 
animais de estimação, junto 
a seus tutores, no local.

Lar temporário - Lorena 
Grion e Aline Cardoso são 
amigas e dividem um aparta-
mento, na Tijuca, Zona Norte 
do Rio. Desde o início da pan-
demia, elas começaram a se 
preocupar com o abandono 
de animais e decidiram tentar 
ajudar de alguma forma. 

“Naquele momento está-

vamos vivendo um período 
de desespero, e como somos 
apaixonadas por animais, 
vimos um pedido de socorro 
na internet, de dois gatinhos 
que estavam abandonados 
nas ruas de Belford Roxo. Eu 
e Lorena nem pensamos duas 
vezes, adotamos na hora”, 
contou a jovem Aline.

E foi assim que as amigas 
decidiram se voluntariar à 
causa. “Não podíamos fazer 
muito, mas passamos a aju-
dar alguns projetos, doan-
do ração, comprando rifas, 
compartilhando os posts. 
Tentamos fazer o que estava 
a nosso alcance para ajudar 
esses bichinhos que não têm 
culpa de serem covardemente 
abandonados todos os dias,” 
explicou Lorena.

O tempo foi passando e as 
amigas decidiram fazer mais. 
Hoje, elas mantêm em casa 
um cômodo especialmente 
para ajudar esses animais 
com “lar temporário”.  Elas 
resgatam os bichos que se 
encontram em maior situa-
ção de risco nas ruas, levam 
para casa, cuidam, e tentam 
adoção.

“Hoje estamos com três 
filhotes de gato aqui, já fomos 
ao veterinário, estão bem 
de saúde e até que a gente 
consiga adoção para eles não 
podemos resgatar outros. 
Mas essa foi a forma que en-

contramos de contribuir com 
eles. Se cada um fizesse um 
pouquinho o sofrimento des-
ses animais seria amenizado 
e o mundo seria certamente 
melhor”, conclui Lorena.

Como fazer para adotar? 
- Para levar um animal de esti-
mação para casa, o interessa-
do na adoção deve apresentar 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de resi-
dência, além de passar por 
uma entrevista e assinar um 
termo de responsabilidade.

Sobre a RJPET - A RJPET é 
uma subsecretaria que visa, 
além da realização de ações 
de incentivo à adoção de 
animais, promover medidas 
de conscientização, dar su-
porte no controle, prevenção 
e erradicação de doenças, 
apoiar programas e projetos 
de defesa e bem-estar de 
animais, incentivando, ainda, 
sua posse responsável.

Onde encontrar:

Feira de adoção - São Gon-
çalo
Data: 24 de outubro, de 11h 
às 16 horas
Local: Jardim Partage Sho-
pping

Feira de adoção - Porto Real: 
Data: 24 de outubro, de 9h 
às 12 horas
Local: Quadra do bairro 
Novo Horizonte.

Parceria com 
prefeituras 
contribuirá 
para retirar 
os animais do 
abandono

Divulgação

Voluntária da causa animal, Lorena acolhe temporariamente gatinhos, até que eles sejam definitivamente adotados 

Mutirão 
de direitos 
chega hoje
à Grota
A Prefeitura de Niterói vai 
realizar um Mutirão de 
Direitos neste sábado (23), 
na Quadra Dyogo Brito, 
na Grota. Neste dia, serão 
oferecidos vários servi-
ços gratuitos de saúde, 
orientação de direitos e 
informações sobre equipa-
mentos municipais. Não é 
necessário fazer inscrição 
para participar.

O Secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
explica que o Mutirão fa-
cilita o acesso aos serviços 
básicos.

“Aproximar o cidadão 
dos serviços públicos é 
uma das prioridades do 
prefeito Axel Grael. Por 
isso, o Mutirão de Direitos 
é tão importante. Através 
dele, facilitamos o acesso 
aos direitos básicos como 
emissão de identidade 
civil, carteira de trabalho e 
orientação jurídica”, expli-
ca o secretário.

O Mutirão agrupa di-
versos serviços para a po-
pulação. Entre eles, será 
possível agendar emis-
são de segunda via do do-
cumento de identidade 
(RG), receber informações 
e orientações jurídicas e 
socioassistenciais, auxílio 
sobre carteira de trabalho, 
montagem de currículo 
e cadastro em banco de 
oportunidades para em-
prego e buscar mediação 
para conflitos.

Neste dia, haverá uma 
busca ativa dos alunos 
da rede municipal com 
o objetivo de reduzir e 
prevenir a evasão escolar. 
Além disso, em homena-
gem ao Outubro Rosa, uma 
equipe realizará conversas 
explicativas em campanha 
de prevenção ao câncer de 
mama e também abordará 
informações sobre com-
bate a violência contra a 
mulher.

Objetivo da ação é conscientizar moradores e comerciantes sobre descarte correto do lixo

Campanha Limpa S. Gonçalo avança 

Mantendo a rotina de abor-
dagens educativas aos es-
tabelecimentos comerciais, 
equipes da a Prefeitura de 
São Gonçalo, através da Se-
cretaria de Meio Ambiente e 
da Subsecretaria de Fiscali-
zação de Posturas, avançam 
com o trabalho de conscien-
tização da população com 
relação ao descarte correto 
do lixo no município.

As equipes já visitaram 
mais de 2 mil estabelecimen-
tos comerciais com ações 
de conscientização. Nesta 
semana,  estiveram nos bair-
ros Porto da Pedra e Porto 
Novo. Comerciantes da Rua 
Maria Rita aprovaram a ação 
e esperam uma mudança de 
postura dos munícipes.

“Ações como essa fazem a 

diferença e precisamos me-
lhorar essa cultura aqui no 
bairro, que sofre muito com 
esse problema de enchente 
por culpa dos próprios mo-
radores que jogam muita 
coisa no rio”, disse a vende-
dora Amanda Malafaia, de 
29 anos, que trabalha em um 
pet shop.

“Fiquei até surpreso com 
esse trabalho e acho muito 
necessário, pois as pessoas 
têm o costume de jogar lixo 
no chão ou descartar o lixo 
do comércio de qualquer 
maneira e assim fica difícil. 
Espero que essa realidade 
mude em São Gonçalo”, disse 
Douglas da Silva, gerente de 
uma barbearia.

Fiscalização - Até ago-
ra, 24 notificações já foram 

lavradas para que esses es-
tabelecimentos provoquem 
as empresas que recolhem o 

lixo a se credenciarem junto 
à Prefeitura. O objetivo é 
regularizar a lei que rege a 

prestação de serviços de co-
leta e remoção de resíduos 
sólidos especiais, detalhando 
as regras para as empresas 
interessadas em atuar no 
município. Empresas que 
realizam esse serviço a es-
tabelecimentos comerciais 
e industriais que descarta-
rem, por dia, mais de 100 
litros de lixo, quantidade não 
abrangida pela coleta muni-
cipal, já estão procurando 
a Prefeitura para realizar o  
cadastro.

As secretarias de Fazenda, 
Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente irão conduzir 
todo o processo e a autori-
zação virá através do Selo 
Verde, emitido pela Secreta-
ria de Meio Ambiente, com 
validade de um ano.

Controladoria completa três 
anos com balanço positivo
 A Controladoria Geral do Mu-
nicípio de Niterói (GCM-Nite-
rói) comemora amanhã (24) o 
seu terceiro ano de funciona-
mento. A controladora-geral, 
Cristiane Mara Rodrigues 
Marcelino, que está à frente 
da pasta desde sua criação, 
faz um balanço positivo das 
atividades de controle e for-
talecimento da governança 
com resultados alcançados 
nas áreas de transparência, 
controle e gestão. 

Na quarta-feira (27), a so-
lenidade de apresentação das 
ações dos Planos de Integri-
dade - Previne Niterói - pelos 
órgãos e entidades do muni-
cípio, que compõe o crono-
grama de comemoração dos 

três anos da CGM, acontece 
na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Niterói,  
às 14h.

“Durante esses três anos, 
trabalhamos em prol da go-
vernança e da gestão de ris-
cos, otimizamos os gastos e 
tornamos a gestão pública 
mais eficiente, econômica, 

conforme e transparente. 
Com isso, geramos valor à 
administração municipal e 
fortalecemos a capacidade 
da prefeitura de Niterói de 
entregar serviços de qualida-
de aos cidadãos niteroienses. 
Isso tudo graças à inovação 
que tem como fator principal 
a confiança que geramos em 
nossos pares e na socieda-
de como um todo”, destaca 
Cristiane Mara Rodrigues 
Marcelino.

A Controladoria Geral 
do Município é um órgão 
autônomo da Administração 
Municipal Direta, diretamen-
te vinculado ao prefeito, com 
a finalidade de promover o 
controle interno dos órgãos 

municipais e das entidades 
da administração indireta. 
Atua na Auditoria Gover-
namental, Controladoria/
Controle Interno, Ouvidoria 
e Incremento à Transparência 
e Correição.

Na comemoração do ani-
versário será lançada a ini-
ciativa  “Construtores da In-
tegridade e do Compliance” 
e os primeiros “Construto-
res” receberão o certificado 
assinado pelo prefeito Axel 
Grael, pela controladora-ge-
ral, Cristiane Marcelino, e 
pelo procurador-geral, Mi-
chell Maron. 

Para mais informações so-
bre o projeto, acesse: https://
bit.ly/3aY7Ll4

Órgão da Administração atua nas áreas de transparência, controle e gestão

A Prefeitura de São Gon-
çalo realizou ontem (22) 
a segunda fiscalização 
em mercados no bairro 
do Colubandê. 

No início da sema-
na, o Grand Marché foi 
interditado por diversas 
irregularidades, entre 
elas armazenamento in-
correto e produtos com 
validade vencida, e teve 
mais de uma tonelada 
de alimentos descarta-
dos. Ontem, foi a vez do 
supermercado Amazo-
nas ser fiscalizado. Na 
ação, foram descartados 
aproximadamente 300 
Kg de carne armazena-
dos de forma irregular, 
além de vários tipos de 
alimentos guardados 
de forma desorgani-
zada e falta de higie-
nização. O estabeleci-
mento foi multado em  
R$ 8.650,00.

Multa a 
supermercado

Na quarta-
feira serão 
apresentadas 
ações dos Planos 
de Integridade - 
Previne Niterói

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Até o momento, mais de 2 mil estabelecimentos já foram visitados
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Liberado certificado para quem 
recebeu imunizantes diferentes
A emissão do comprovante vacinal poderá ser realizada por meio do aplicativo ConecteSUS

O Ministério da Saúde anun-
ciou ontem (22) a liberação 
de emissão do certificado de 
vacinação contra a covid-19 
para pessoas que tomaram 
duas doses de marcas dife-
rentes, a chamada intercam-
bialidade. A emissão poderá 
ser realizada por meio do 
aplicativo ConecteSUS.

Essa alternativa estava 
proibida no app. Em nota no 
início do mês, o ministério 
reconheceu que o sistema 
impedia a emissão do certifi-
cado e informou que buscaria 
uma solução para evitar essa 
limitação.

O certificado de vacina-
ção é um documento que 
o cidadão pode emitir para 
comprovar que concluiu o 
ciclo vacinal, seja por meio do 
recebimento de duas doses 
na maioria dos casos ou da 
dose única em se tratando da 
vacina da Janssen.

Intercambialidade - De 

acordo com a nota técnica do 
Ministério da Saúde, de ma-
neira geral as vacinas contra 
a covid-19 não são intercam-

biáveis, ou seja, indivíduos 
que iniciaram a vacinação 
devem completar o esquema 
com a mesma vacina. No 

entanto, em situações de 
exceção, onde não for pos-
sível administrar a segunda 
dose com uma vacina do 

mesmo fabricante, seja por 
contraindicações específicas 
ou por ausência daquele imu-
nizante no país, poderá ser 

administrada uma de outro 
laboratório. 

A segunda dose deverá ser 
administrada respeitando o 
intervalo adotado para o imu-
nizante utilizado na primeira 
dose.

Às mulheres que rece-
beram a primeira dose da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz 
e que estejam gestantes ou 
no puerpério (até 45 dias 
pós-parto), no momento de 
receber a segunda dose da 
vacina, deverá ser ofertada, 
preferencialmente, a Pfizer/
Wyeth. Caso esse imunizante 
não esteja disponível na loca-
lidade, poderá ser utilizada a 
vacina Sinovac/Butantan.

Contudo, a despeito da 
orientação do Ministério 
da Saúde, diversas cidades 
realizaram a intercambiali-
dade durante alguns períodos 
diante da alegação de falta de 
uma determinada marca para 
aplicar a segunda dose. Foi o 
caso de São Paulo, que tomou 
essa decisão em setembro.

A segunda 
dose deverá ser 
administrada 
respeitando 
o intervalo 
adotado

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quem mora no Rio de Janeiro não precisa mais se preocupar com a falta de certificado por conta da intercambialidade das vacinas contra a covid-19

Rio reduz intervalo da Pfizer para 
quem tem 30 anos ou mais
As pessoas com 30 anos de 
idade ou mais que já tomaram 
a primeira dose da vacina da 
Pfizer contra o covid-19, agora 
poderão receber a segunda 
imunização em um prazo 
menor. A prefeitura do Rio de 
Janeiro anunciou, ontem (22), 
que reduziu o intervalo entre a 
primeira e a segunda aplicação 
para 21 dias.

“Chegou a hora! Agora o 
intervalo mínimo entre a pri-
meira e a segunda dose da va-
cina da Pfizer é de 21 dias para 
quem tem 30 anos ou mais. É 
o seu caso? Procure uma uni-
dade de saúde e complete seu 
esquema vacinal!”, anunciou a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS).

Testes - O Instituto do Co-
ração (Incor) em São Paulo 
enviou à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), 
na quinta-feira (21), o pedido 
de autorização para os testes 
clínicos da vacina em spray 
contra a covid-19. A ideia é 
iniciar as fases 1 e 2 do estu-
do em 2022. O documento 
detalha aspectos técnicos e 
metodológicos do imunizante 
em avaliação.

De acordo com o Incor, 
a vacina spray “é inédita no 
mundo não apenas pela sua 
forma de administração pelas 
narinas, mas também pelos 
componentes derivados do ví-
rus que ele utiliza  para a imu-
nização e pelo veículo que os 
transporta (nanopartículas)”, 
aponta nota da instituição.

O imunizante é desen-
volvido pelo Laboratório de 
Imunologia do InCor e tem 
como parceiros a Universida-
de Federal de São Paulo (Uni-

fesp) e a Universidade de São 
Paulo (USP), especificamente 
a Faculdade de Medicina, o 
Instituto de Ciências Biomé-
dica e a Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas. 

Os resultados iniciais são 
promissores. Os experimentos 
mostram que animais imu-
nizados com a vacina spray 
tiveram altos níveis de anticor-
pos IgA e IgG e também uma 
resposta celular protetora. 

Serão 280 participantes 

divididos em sete grupos, 
seis deles vão tomar doses 
diferentes entre si e o último 
vai receber placebo. A dose 
diferenciada é para testar a 
melhor dosagem. Essas fases 
devem durar até três meses. O 
objetivo é avaliar a segurança, 
a resposta imune e o esquema 
vacinal (dose) mais adequado.

O Incor aponta que, di-
ferentemente das vacinas 
existentes, que usam a pro-
teína spike para induzir a 
resposta imune do organismo, 
o imunizante que está em 
desenvolvimento utiliza pep-
tídios sequenciais derivados 
de proteínas que compõem o 
vírus. A forma de administrar 
o medicamento, pelas narinas, 
utiliza uma nanopartícula 
que consegue ultrapassar a 
barreira protetora dos cílios e 
do muco.

Anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

Hally Hutchins chegou a ser levada a hospital. Diretor do filme foi ferido 

Alec Baldwin dispara arma 
cenográfica e mata diretora
A diretora de fotografia Haly-
na Hutchins morreu e o di-
retor Joel Souza ficou ferido 
na quinta-feira, quando o 
ator norte-americano Alec 
Baldwin disparou uma arma 
cenográfica em um set de 
filmagem no Novo México, 
disseram autoridades. Bald-
win baleou Hutchins, diretora 
de fotografia do filme Rust, e 
Joel Souza, o diretor do filme, 
no Rancho Bonanza Creek, 
instalação de produção ao sul 
de Santa Fé, de acordo com o 
Departamento do xerife da 
cidade.

Hutchins foi transportada 
de helicóptero ao Hospital da 

Universidade de Novo México, 
onde foi declarada morta.

Souza foi levado de am-
bulância ao Centro Médico 
Regional Christus St. Vincent 
Medical para ser tratado dos 
ferimentos.

O gabinete do xerife disse 
que nenhuma acusação foi 
feita e que está investigando 
o episódio e entrevistando 

testemunhas. “A investigação 
continua aberta e ativa”, disse 
o gabinete do xerife em um 
comunicado.

O ator, de 63 anos, é co-
produtor de Rust, um faroes-
te que se passa no Kansas 
dos anos 1880, e interpreta o 
personagem que dá título ao 
filme, um avô fora da lei de um 
menino de 13 anos condena-
do por uma morte acidental.

A produção do filme está 
suspensa por “período inde-
terminado”.

O acidente ressuscitou um 
debate sobre se certos tipos de 
arma cenográfica deveriam 
ser proibidas.

A Polícia Federal de-
flagrou ontem (22) a 
Operação Stellio, em 
Niterói, com objetivo de 
desarticular uma orga-
nização criminosa que 
pratica crimes contra o 
INSS e a Caixa Econô-
mica. Foram cumpri-
dos três mandados de 
prisão e dois de busca 
e apreensão, expedidos 
pela 2ª Vara Federal de 
São Gonçalo.

Segundo investiga-
ções da PF, os suspeitos 
são da mesma família. 
A quadrilha abria con-
tas correntes na Caixa 
com documentos falsos, 
para receber benefícios 
previdenciários obtidos 
por fraudes.

Crimes 
contra INSS

O certificado 
de vacinação é 
um documento 
que comprova 
a conclusão do 
ciclo vacinal

O Instituto do 
Coração pede 
autorização 
à Anvisa para 
testes clínicos de 
vacina spray

Acidente 
aconteceu em set 
de filmagem no 
Novo México

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: 28/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Alcebíades Pinto - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Estrada Governador Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Rua Ferro - Badu - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Rua Alcebíades Pinto - Badu - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Rua Caminho - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Rua Tieres F Santana - Badu - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Arquinaldo Vieira 6 - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Bela Vista - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Boa Vista - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Francisco Q Vieira - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Mangueiras - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Maria Alves - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Rodrigues Alves - Cantagalo - Niterói 16088969
13:00 às 17:00 Travessa Herquinaldo Vieira - Badu - Niterói 16088969
13:30 às 17:30 Travessas 27, 30, 31,, 34, 35, 44 - Engenhoca - Niterói 16084935
13:30 às 17:30 Travessa Costa - Engenhoca - Niterói 16084935
13:30 às 17:30 Travessa Oriente - Engenhoca - Niterói 16084935
13:30 às 17:30 Travessa Zalmir Garcia - Engenhoca - Niterói 16084935

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16050589
08:00 às 10:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 16050589
09:00 às 12:00 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Colubandê - São Gonçalo 16089303
09:00 às 12:00 Avenida Maricá - Colubandê - São Gonçalo 16089303
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maia - Porto Velho - São Gonçalo 16083603
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo 16083603

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Vereador Oldemar Guedes Figueiredo - Ubatiba - Maricá 16085113
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Fla-Flu deste sábado será o primeiro duelo no Rio a contar com duas torcidas desde início da pandemia

Clássico com tempero especial
A dupla Fla-Flu 
já se encontrou 
cinco vezes este 
a n o  e  e s t a r á 
frente a frente 
pela última vez 
na temporada 
neste sábado, 
no Maracanã. 
Pela 28ª rodada 
do Campeonato 
Brasileiro, trico-

lores e rubro-negros se en-
frentam a partir das 19 horas 
(de Brasília).

No retrospecto de 2021, o 
Fluminense está em vanta-
gem com três vitórias, uma 
derrota e um empate. Assim, 
independente do resultado, o 
Tricolor vai fechar o ano em 
vantagem contra o rival pela 
primeira vez desde 2012.

A grande novidade desta 
partida será a presença das 
duas torcidas no estádio pela 
primeira vez desde o con-
fronto do dia 12 de fevereiro 

de 2020. Naquele jogo do 
Campeonato Carioca, antes 
da pandemia, o Flamengo 
venceu por 3 a 2.

As duas equipes vão para 

o jogo com vários desfalques 
importantes. No Flu, Fred, 
Nino, Bobadilla e Gabriel Tei-
xeira estão fora, enquanto no 
Fla, David Luiz, Arrascaeta, e 

os atacantes Gabigol e Bruno 
Henrique, todos por lesão, e 
Filipe Luis, suspenso, estarão 
ausentes.

Entre os dois, o Flamengo 

é quem está sob maior pres-
são pela vitória. Vice-líder 
do Campeonato Brasileiro, o 
Rubro-Negro está 10 pontos 
atrás do Atlético-MG, que 

amanhã recebe o Cuiabá, no 
Mineirão, e não pode deixar 
o líder escapar.

Do lado tricolor, o objetivo 
é uma vaga na Taça Liberta-
dores da América. Em oitavo 
na tabela e com um jogo a 
menos que a maioria dos ti-
mes a sua frente, um empate 
não será um resultado ruim. 
Isso porque as chances de 
um G-8, ou até um G-9, neste 
campeonato são grandes.

O volante do Fluminense 
André comentou a impor-
tância de contar com os tor-
cedores nas arquibancadas: 
“É outra coisa, né? Eu estava 
ansioso para ter a torcida com 
a gente. Está sendo uma ex-
periência incrível para mim. 
Na hora passa um filme na 
cabeça, tudo que passei para 
estar ali. Tive a oportunidade 
de ouvir toda a torcida cantar 
meu nome no Maracanã e 
fiquei emocionado. É mara-
vilhoso”, disse.

Mailson Santana / Fluminense 

Marcão e Renato Gaúcho terão inúmeros problemas para escalar Fluminense e Flamengo, respectivamente, no clássico desta noite pelo Campeonato Brasileiro

Alexandre Vidal / Flamengo

Diretoria do Botafogo busca recursos para quitar dívida com jogadores

Corrida para acertar salários

A diretoria do 
Botafogo se viu 
p r e s s i o n a d a 
após o elenco 
expor uma car-
ta onde cobra 

o pagamento dos salários 
atrasados. Com isso, os di-
rigentes tentam agir rápido 
para impedir uma crise den-
tro do clube.

O Botafogo entrou na Jus-
tiça para liberar recursos que 
estão bloqueados por ações 

de penhora. Assim, os alvi-
negros esperam poder quitar 
os débitos com a maior parte 
de funcionários e jogadores.

Segundo nota emitida 
pelo clube, somente três 
jogadores recebem acima de 
60 salários mínimos. Além 
disso, os direitos de ima-
gem estão atrasados há mais 
tempo. Esses dois casos não 
entram no acordo com o Sin-
declubes para pagamento.

Os dirigentes esperam 

a liberação da verba para 
poder quitar a folha salarial 
até novembro, que normal-
mente é paga no fim de de-
zembro. Assim, só restariam 
os casos descritos acima.

O elenco do Botafogo 
iniciou a Lei do Silêncio e 
não dar entrevistas até o 
problema ser resolvido. Só 
que novas medidas podem 
acontecer se os salários não 
forem pagos até o fim de 
semana.

Argentino disse que contratação foi primordial para subida de produção

Cano elogia chegada de Nenê

O Vasco vem rea-
gindo na Série B. 
Os cruz-malti-
nos buscam se 
aproximar do 
G-4 da competi-
ção e conquistar 

o acesso à elite nacional. Um 
dos fatores para o crescimen-
to da equipe no campeonato 
foi a vinda do meia Nenê, que 
vive boa fase. Tanto que o ata-
cante Germán Cano rasgou 
elogios ao companheiro.

“A chegada do Nenê, para 
mim, pessoalmente, ajudou 
muito. Na verdade, ajudou o 
time inteiro. Ele está sendo 
muito importante. Sinto que 
jogamos e nos conhecemos 
há muito tempo. Ele chegou 
na hora certa para mudar a 
cara do Vasco. E agora o time 
está muito melhor”, disse o 
argentino à “TV Globo”.

Cano também destacou a 
motivação de Nenê em con-
quistar o acesso com o clube: 

“Ele é um cara muito profis-
sional e inteligente, que faz o 
time jogar. Dentro de campo, 
demonstra no dia a dia que 
está com muita gana para 
subir o Vasco para a primeira 
divisão. E é isso que todos 
queremos.”

O Vasco terá a chance de 
encostar ainda mais na zona 
de acesso amanhã, quando 
encara o Náutico, no Recife. 
A partida é válida pela 31ª 
rodada da Série B.


