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Estado libera hoje o uso 
de máscaras nas ruas

Mudança começa a valer na capital e em outras cidades que também decidirem abolir equipamento

RIO ‘DESMASCARADO’

CIDADES\PÁG. 3

Governador sancionou ontem a flexibilização do uso das máscaras no Estado, que será publicada hoje no Diário Oficial. Com a medida, municípios já podem abolir o uso do equipamento em locais abertos, assim como fez, ontem, a capital  

Eliane Carvalho/Divulgação

Veneno no 
Campo de São 
Bento é boato

PANORAMA PÁG. 2

O Fluminense não conseguiu repetir o futebol do último sábado 
quando derrotou o arquirrival Flamengo e ontem à noite, foi derrotado 
pelo Santos por 2 a 0, gols de Diego Tardelli e Madson, na Vila Belmiro, 
em jogo atrasado da 23ª rodada do Brasileirão.

Lucas Merçon / Fluminense

O jovem John Kennedy não repetiu a atuação do Fla-Flu e passou em branco na Vila Belmiro

Flu cai diante do Santos na Vila

Foco de 
Andrey 
é no acesso
Revelado no Vasco, Andrey 
está no final de seu con-
trato com o clube e ainda 
não definiu o futuro. Mas, 
ele diz que a prioridade é 
voltar com a equipe para a 
Série A.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Rede estadual: hoje 
começa renovação

de matrícula
CIDADES\PÁG. 4

Renato 
Rocketh e 
convidados
Renato Rocketh se apre-
senta, hoje na 2ª edição do 
“Festival Pras Bandas de 
Cá”, na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. O show come-
ça às 20h, com participa-
ção de artistas convidados.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Cantor se apresenta ao lado de 
convidados na Nelson Pereira dos Santos

Alguns clubes do país já demonstraram
interesse em contratar Andrey

Deputados aprovam 
auxílio gás para 

famílias carentes
PANORAMA\PÁG. 2

Rede federal recorre 
contra a volta das 
aulas presenciais

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Liberou geral
Fiquei impressionado com o anúncio do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, que vai liberar o uso de máscaras em locais 
abertos. Será que a pandemia acabou e não me avisaram? 
O vírus parou de circular e matar pessoas? Acho que ainda 
é muito cedo para tomar essa decisão. Só espero as UTIs 
dos hospitais não voltem a ficar lotadas de pessoas em 
busca de oxigênio para conseguir viver.
Kátia Bernard

Flexibilização já
Tenho observado nas ruas que as coisas estão voltando ao 
normal em Niterói. Muitas pessoas já não usam máscara 
e os engarrafamentos a qualquer hora do dia voltaram. 
Vamos deixar de hipocrisia e liberar oficialmente as pes-
soas de usarem máscaras na cidade.  
Dionísio Vieira

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.

Renato Rocketh no 
‘Pras Bandas de Cá’
Renato Rocketh é a atração, 
desta quinta, da 2ª edição 
do “Festival Pras Bandas de 
Cá”, na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. O show, que 
acontece às 20h, terá como 
convidados Adriana Ninski, 
Claudio Casarano e Projeto 
Sorrindo e Batucando. 

O espaço multicultural 
vai ser palco de shows, até 
o dia 14 de novembro, com 
renda revertida para os ar-
tistas que se apresentarão 
no local.

Nascido em uma família 
de músicos, Renato iniciou 
a carreira artística ainda na 
adolescência. Foi influen-
ciado pelo irmão mais velho, 
Paulinho Rocketh, guitar-
rista que integrava a banda 
Vitória Régia, de Tim Maia. 
Com reconhecimento in-
ternacional, realizou shows 
também na Itália.

O ingresso custa R$ 40 
(inteira), no site Sympla. É 
necessário o comprovante 
de vacinação em dia. 

CULTURA

Dança
A Funarte lança mais dois 
espetáculos cariocas pre-
miados pelo Festival Aces-
sibilidança. “Diversidade 
na dança através da singu-
laridade de cada bailarino” e 
“Elementos disponíveis para 
outras composições” serão 
disponibilizados no canal da 
Fundação no YouTube, em 
vídeos com audiodescrição 
e Libras. A etapa final con-
templa projetos da Região 
Sudeste. O público também 
pode conferir os espetáculos 
das demais regiões do país.

TEATRO – O público tem até o dia 2 de novembro para 
ver ou rever espetáculos do premiado Grupo XIX de 
Teatro na mostra online “XIX: 19 anos em 19 dias”. 
A proposta é refletir sobre as peças que marcaram a 
trajetória do grupo para ressignificar seus próprios 
contextos originais de criação. Os ingressos são gra-
tuitos. A transmissão acontece pelo Zoom e Youtube.

DJ ZULLU – O produtor, compositor e cantor DJ Zullu, 
um dos mais importantes e respeitados nomes do funk 
carioca e da música urbana brasileira, lança seu mais 
novo single “Espelho Meu”, parceria com a cantora e 
compositora Gabily. A música, uma composição de 
Zullu junto com Umberto Tavares e Jeferson Junior, já 
está disponível nas plataformas digitais.

Divulgação

Cantor se apresenta ao lado de convidados na Nelson Pereira dos Santos

Divulgação

“Diversidade na dança” é um dos 

espetáculos em cartaz na Funarte

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

Mobilidade 
em debate
O secretário especial de Inte-
gração Metropolitana, Aqui-
les Barreto, vem promovendo 
encontros entre os secretários 
das mais diversas pastas, inte-
grando a capital e os municípios 
da Região Metropolitana. Hoje, 
a secretária de Transportes 
do município do Rio, Maína 
Celidonio, presidirá os debates 
sobre planejamento de trans-
portes públicos e mobilidade 
urbana, nos âmbitos munici-
pais e metropolitanos. 
O seminário acontecerá às 17h, 
no Palácio da Cidade, e contará 
com a presença de especialistas 
do setor de transportes e mobi-
lidade, como a professora Eva 
Vider, doutora em engenharia 
de transportes.
“Para uma mobilidade efetiva 
e eficiente é necessário um 
planejamento metropolitano 
integrado. Temos o desafio de 
promover essa integração com 
a gestão da bilhetagem digital 
e do corredor TransBrasil. O 
sucesso da entrega desses dois 
projetos está diretamente li-
gado à capacidade do Estado 
e municípios da região metro-
politana atuarem de forma co-
laborativa e integrada”, destaca 
Celidonio. 

Fraudes nas infrações

A Alerj aprovou, em primeira 
discussão, nesta quarta-feira, 
o Projeto de Lei 2.494/17, dos 
deputados Martha Rocha 
(PDT) e Bebeto (Pode), que 
regulamenta a anulação de 
multas de trânsito quando 
houver rompimento do lacre 
das placas dos veículos por 
agentes públicos para frau-
dar a infração. O texto ainda 
precisa ser votado em se-

Divulgação/Alerj

gunda discussão pela Casa.  
Caso seja reconhecida a 
fraude, o proprietário tam-
bém terá o cancelamento 
dos pontos na CNH e estor-
no das taxas de reboque e de 
diárias. Para isso, deverá ser 
feito um boletim de ocor-
rência na polícia e, poste-
riormente, apresentado ao 
Detran-RJ, que analisará o 
pedido. 

Auxílio gás 
passa na Câmara
A Câmara Federal aprovou 
ontem a criação do Progra-
ma Gás para os Brasileiros, o 
auxílio gás, financiado pelos 
royalties do petróleo, que 
subsidiará o preço do gás de 
cozinha para famílias de bai-
xa renda. A cada dois meses 
elas receberão 40% do preço 
do botijão de gás. A matéria 
segue para sanção presi-
dencial. Serão beneficiados 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a 
meio salário-mínimo, ou que 
morem na mesma casa de 
beneficiário do BPC. 

Ajuda para os 
órfãos da covid

Consumidores 
otimistas

Programa Pequenos Órfãos da 
covid-19 poderá ser instituído 
no Estado Rio, para a adoção 
de medidas que garantam o 
mínimo necessário a crianças 
e adolescentes que tenham 
pai, mãe ou tutor falecido em 
decorrência do coronavírus. 
A determinação é do Projeto 
de Lei 4.576/21, de autoria dos 
deputados Lucinha (PSDB) e 
Luiz Paulo (Cidadania), que a 
Alerj votou, ontem, em discus-
são única.

Segundo a norma, poderá 
ser instituído auxílio finan-
ceiro até o período de dois 
anos ou enquanto perdurar 
o período da pandemia, para 
os responsáveis das crianças 
e adolescentes em estado de 
necessidade. Para isso, deverão 
comprovar renda mensal igual 
ou inferior a R$ 178 e estarem 
inscritas no Cadastro Único de 
Programas Sociais (CadÚnico), 
terem perdido vínculo formal 
de trabalho no período da pan-
demia e estarem sem qualquer 
outra fonte de renda. O valor 
do benefício será de R$ 200 por 
criança ou adolescente órfão e 
serão priorizados os responsá-
veis que tenham idade maior 
de 65 anos. 

O mais recente levantamento 
realizado pelo Instituto Feco-
mércio de Pesquisas e Análises 
(IFec RJ) com consumidores 
do estado do Rio mostra que 
os fluminenses estão mais 
confiantes em relação à reto-
mada econômica brasileira. 
Houve aumento da confiança 
dos cidadãos: de 34,1% para 
42,6%. Para 40,9%, a economia 
vai piorar e 16,5% acreditam na 
estabilização. Questionados 
sobre a expectativa da reto-
mada econômica no estado, 
o índice dos pessimistas apre-
sentou leve queda: de 45,7% 
para 42,6%. Já o número de 
pessoas confiantes aumentou 
de 32,1% para 40,1%. 

Superpolêmica nas redes sociais

O líder do PSL na Alerj, de-
putado Charlles Batista, 
apresentou ontem moção 
de repúdio ao Minas Tênis 
Clube, logo após a agre-
miação afastar o jogador de 
vôlei Maurício Souza, por ter 
criticado a bissexualidade do 
Superman, anunciada pela 
DC Comics. “É lamentável 
que um atleta que tantas 
vitórias e títulos proporciona 
ao clube e à seleção brasileira 
seja punido apenas por ex-

Divulgação

pressar sua opinião nas redes 
sociais”, reclama Charlles 
Batista. A demonstração de 
solidariedade a Maurício 
agradou ao presidente Jair 
Bolsonaro, que minimizou a 
decisão do clube, após o jo-
gador de vôlei publicar pos-
tagens. Bolsonaro afirmou, 
de forma irônica, que “tudo é 
homofobia” ou “feminismo”.

Mais tarde ao saber da 
demissão do atleta, após 
pressão de patrocinadores 
como a Fiat e a Gerdau o de-
putado correu para o Twitter.

“Tentaram calar o joga-
dor Maurício, mas acabaram 
amplificando a sua voz e suas 
opiniões. Ainda de quebra 
sinalizaram quais empresas 
apoiam a censura contra 
conservadores.(...)Eu só que-
ro viver para ver os mesmos 
que hoje comemoram a cen-
sura contra Conservadores, 
virarem as próximas vítimas”, 
postou o deputado. 

Panorama RJPanorama RJ

Famosos prestigiaram em 
Londres, lançamento de livro 
da niteroiense Paula Tebett. 
Ontem,  a especialista em 
mídias sociais lançou seu pri-
meiro livro: “Conteúdos Au-
tênticos para as Redes Sociais”, 
pela Editora Girafa, durante o 
evento Best Of Brazil Summit 
and Expo, como parte da Pro-
gramação Oficial do Prêmio 
Melhor do Brasil no Mundo. 
Paula palestrou sobre o tema 

de seu livro, que apresenta 
dicas importantes para em-
presas e pessoas que desejam 
criar conteúdos autênticos e 
interessantes e dessa forma se 
destacarem ao se posicionar 
no meio digital. Na foto, ela 
aparece ao lado de Ângela Hi-
rata, a marketeira das Havaia-
nas. No Brasil, o lançamento 
será no dia 27 de novembro 
(sábado) a partir das 17h, no 
Bistro MAC em Niterói. 

Niteroiense lança livro em Londres
Divulgação

A Prefeitura de Niterói 
realizou, ontem, vistoria 
no Campo de São Bento 
após receber denúncia 
sobre a possibilidade de 
depósito de veneno nos 
canteiros do parque. Não 
foram encontrados resí-
duos de nenhum tipo de 

substância perigosa para 
saúde dos animais ou 
mesmo de seus donos. A 
prefeitura afirma que não 
são verdadeiros os boatos 
que citam a contaminação 
de cães no local e que es-
tão sendo compartilhados 
nas redes sociais. 

Veneno em parque é boato
Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói
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Lei que regulamenta proteção facial foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e sai hoje no D.O.

Máscaras liberadas em local aberto
O governador Cláudio Castro 
sancionou, na tarde de on-
tem (27), a lei que regula o 
uso de máscaras de proteção 
facial no Estado do Rio de 
Janeiro. A decisão será publi-
cada no Diário Oficial de hoje 
(28), depois de ser aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) em 
discussão única.

Após a sanção, a Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES) publicará, em DO extra 
também hoje, uma recomen-
dação aos municípios que 
deverão seguir os critérios 
de distanciamento social, 
ambiente aberto e fechado, 
percentual de vacinação 
da população, realização 
de eventos-teste, além de 
outros critérios científicos 
para a flexibilização do uso 
das máscaras.

“A flexibilização do uso de 
máscaras em espaços aber-
tos é motivo de celebração. 
Mais de um ano e meio após 
o decreto de calamidade 
pública no Brasil em razão 
da pandemia, esta medida 
representa um importante 
salto para a vitória do es-
tado e do povo fluminense 
sobre o vírus. Nosso com-
promisso com a agilidade na 
distribuição das vacinas aos 
municípios foi o caminho 
acertado para chegarmos ao 

atual cenário de baixo risco 
de contaminação em todas 
as regiões. Para que a luta 
contra a covid-19 seja venci-
da definitivamente, peço que 
todos continuem seguindo 
as orientações das autori-
dades sanitárias”, afirmou o 
governador Cláudio Castro.

“A promulgação da lei e 
a decisão do governador de 

sancioná-la foram acertos, 
considerando que, hoje, os 
órgãos técnicos tomam as 
decisões sobre a flexibili-
zação do uso da máscara 
no Estado do Rio de Janei-
ro com as melhores evi-
dências científicas dispo-
níveis”, diz o secretário de 
Estado de Saúde, Alexandre  
Chieppe.

Capital fluminense- A 
prefeitura do Rio de Janeiro 
publicou ontem (27) decreto 
no Diário Oficial do Municí-
pio em que libera o uso de 
máscaras em lugares abertos 
e autoriza o funcionamento 
de boates, casas de show e 
salões de dança com até 50% 
da capacidade. Em ambien-
tes fechados e transportes 

públicos, a obrigatoriedade 
da proteção facial continua 
valendo.

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes, anunciou 
a medida na noite de terça-
-feira (26). A recomendação 
é do comitê de especialistas 
instaurado pela prefeitura 
para assessorá-la no comba-
te à pandemia de covid-19. 
“Chegamos a 65% de toda a 
população da cidade devida-
mente imunizada”, justificou 
Paes.

No entanto, para entrar 
em vigor a flexibilização do 
uso de máscaras na capital 
fluminense, o município 
dependia da sanção do go-
vernador Cláudio Castro da 
lei aprovada terça-feira (26) 
pela Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj), que desobriga 
o uso de máscara, ao ar livre, 
em todo o estado. Segundo 
a proposta aprovada, caberá 
ainda a cada município a de-
cisão final, pois vale sempre 

o parâmetro mais restritivo.
Conforme decisão do 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) adotada no ano pas-
sado, municípios, estados 
e União têm competência 
complementar para estabe-
lecer medidas de combate 
à covid-19, mas no caso de 
divergências, valem as me-
didas mais restritivas.

Para o coordenador do 
InfoGripe, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocrurz), Mar-
celo Gomes, ainda não é o 
momento de flexibilizar o 
uso de máscara mesmo em 
ambientes externos pois 
cada município tem uma 
cobertura vacinal e uma 
situação epidemiológica 
diferentes. Ele lembra, por 
exemplo, que a capital flu-
minense tem grande fluxo de 
pessoas de outras cidades do 
estado e do país.

“Olhar só para a situação 
epidemiológica e vacinal de 
um único município e não le-
var em conta essa vizinhança 
pode ser um problema tanto 
para a capital quanto para 
os vizinhos porque retirar a 
obrigatoriedade da máscara, 
mesmo em ambientes aber-
tos, facilita a transmissão”, 
disse o pesquisador. “O risco 
de transmissão vai aumentar, 
ainda que seja menor que em 
ambientes fechados”.

Medida representa 
um importante 
salto para a vitória 
do estado e do 
povo sobre o vírus, 
diz governador

Eliane Carvalho/Divulgação

Governador Cláudio Castro sancionou a lei aprovada pela Alerj; para ele, a flexibilização é motivo de celebração

PGR recebe cópia 
do relatório da CPI
Um dia depois do encerra-
mento oficial dos trabalhos 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pande-
mia do Senado, integrantes 
do colegiado se reuniram 
com o procurador-geral da 
República, Augusto Aras. 
Ele recebeu uma cópia do 
relatório final do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
aprovado pela comissão na 
terça-feira (26).

Com 80 pedidos de in-
diciamento, entre eles o do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, por nove crimes, 
senadores independentes 
e de oposição que foram 
maioria na CPI defendem 
que o PGR “cumpra seu pa-
pel” e dê seguimento aos fa-
tos apurados pela comissão. 
Por ser um tribunal político, 
uma comissão parlamen-
tar de inquérito não pode, 
por si só, punir qualquer 
cidadão. Apesar de poder 
recomendar indiciamen-
tos, o aprofundamento das 

investigações e o eventual 
oferecimento de denúncia 
dependem de outras insti-
tuições. No caso do presi-
dente, ministros de Estado, 
deputados e senadores, isso 
cabe ao procurador-geral da 
República, chefe do Ministé-
rio Público Federal (MPF).

No encontro, o presiden-
te da CPI, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), fez um breve 
relato dos trabalhos da co-
missão, lembrou o número 
de mortos em decorrência 
da pandemia de covid-19 
e destacou a resistência do 
governo federal na compra 
de vacinas como um dos as-
pectos mais graves apurados 
pelo colegiado. 

“Foram mais de 600 mil 
mortos. Nós não queremos 
vingança. Queremos justiça. 
Que as pessoas que contri-
buíram para isso possam 
ser responsabilizadas pela 
justiça dos homens e con-
fiamos no trabalho da PGR e 
de todo o MPF”, disse Aziz.

Aras: providências
O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, por sua 
vez, destacou aos senadores 
as providências tomadas pelo 
MPF desde o início da pande-
mia. Entre as ações, lembrou 
a instauração do inquérito 
epidemiológico, cujo objetivo 
é analisar causas e prevenir 
novos episódios de problemas 
sanitários. O procurador-geral 
também ressaltou a atuação 
feita em momentos mais crí-
ticos da pandemia, seja para 
assegurar o fornecimento de 
oxigênio, de kits para intuba-
ção de pacientes e a busca por 
responsabilização no caso de 
desvios de recursos destina-
dos ao enfrentamento do novo 
coronavírus.

Aras lembrou ainda o mo-
delo de atuação do Ministério 
Público, que prevê o trabalho 
descentralizado. Segundo ele, 
é por isso que casos como o 
da Prevent Senior e da Pre-
cisa Medicamentos, que já 
são objeto de apurações do 
Ministério Público, correm 
de forma independente na 
primeira instância, respecti-
vamente, em São Paulo e em 
Brasília. Há ainda ações penais 

já apresentadas no STJ e em 
outros tribunais, todas com 
o acompanhamento de inte-
grantes do Ministério Público. 
Para dar agilidade à análise das 
conclusões da CPI, ficou acer-
tado no encontro que caberá 
a Augusto Aras o encaminha-
mento da análise de quem tem 
prerrogativa de foro. No caso 
de indiciados a quem cabe 
análise por outras instâncias 
do MP, como a PGR do Distri-
to Federal, do Amazonas, do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, 
ficou acertado que a própria 
CPI fará essa repartição de 
competências. O fatiamento, 
segundo assinalou Aras, deve 
ser feito o quanto antes para 
não atrasar o prazo de 30 dias 
para que a PGR se manifeste 
sobre o documento. Especi-
ficamente sobre o relatório, o 
procurador-geral reiterou que 
uma equipe qualificada ana-
lisará, sob sua coordenação 
direta, todas as informações 
e adotará as providências ca-
bíveis, “sempre sustentadas 
no respeito à Constituição e 
às leis” que, destacou, é o que 
assegura credibilidade ao tra-
balho do Ministério Público.

Postos de vacinação não vão 
funcionar sábado em SG
Gonçalenses que se vaci-
naram com os imunizantes 
Pfizer e Astrazeneca contra 
o coronavírus até o dia 2 de 
setembro já podem tomar 
a segunda dose. O tempo 
de intervalo foi reduzido de 
12 para 8 semanas por de-
terminação do Ministério 
da Saúde. Onze pontos de 
vacinação atendem das 8h às 
17h. As Clínicas Gonçalenses 
do Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, funcionam das 8h às 
21h. As demais doses das va-
cinas (primeira e de reforço) 
continuam sendo aplicadas 
normalmente. No sábado, 
30 de outubro, os pontos de 
vacinação estarão fechados. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil vacina 
todos os moradores com mais 
de 12 anos com a primeira 

dose. Idosos e profissionais de 
saúde com mais de seis meses 
de intervalo da segunda dose 
e os imunossuprimidos com 
mais de 28 dias de interva-
lo da segunda dose podem 
tomar as doses de reforço e 
adicionais, respectivamente. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil está realizando 
o intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 
da necessidade e doses dis-

poníveis em cada local de 
vacinação. As doses de reforço 
e adicional são feitas com a 
Pfizer. 

Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço dos idosos é ne-
cessário levar identidade e 
comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segunda 
dose aplicada, identidade e o 
comprovante/laudo da doen-
ça imunossupressora. E os 
profissionais de saúde devem 
apresentar identidade, com-
provante de segunda dose e 
documento do conselho ao 
qual pertence.

Os profissionais de saúde 

que estão aptos para a dose 
de reforço são: enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
biólogo, farmacêutico, assis-
tente social, biomédico, auxi-
liar e técnico de saúde bucal, 
profissional de Educação 
Física, agente comunitário 
de saúde, agente de combate 
às endemias, profissional da 
vigilância em saúde, trabalha-
dor de apoio: recepcionista, 
segurança, trabalhador da 
limpeza, cozinheiro e auxiliar, 
motorista de ambulância, 
gestor e outros. E ainda, aque-
les trabalhadores que atuam 
em cuidados domiciliares 
que atuam em programas 
ou serviços de atendimento 
domiciliar.

Quem recebeu vacinas Pfizer e AstraZeneca até 2 de setembro pode tomar 2ª dose

Vacinas 
da Pfizer 
chegam ao 
Brasil
O Ministério da Saúde 
recebeu ontem (27) mais 
dois lotes com 3,615 mi-
lhões de doses da vaci-
na da Pfizer contra a co-
vid-19. Os imunizantes 
chegaram no Aeroporto 
de Viracopos, em Cam-
pinas (SP). O primeiro 
lote, com 982.800 doses, 
 chegou às 4h45, e o se-
gundo lote, com 2.632.500 
doses, chegou às 6h51, 
ambos vindos de Ams-
terdam.

Os lotes são o nono e o 
décimo do segundo con-
trato da Pfizer com o go-
verno brasileiro, que prevê 
a entrega de 100 milhões 
de vacinas até dezembro.

A farmacêutica Pfi-
zer já cumpriu primeiro 
contrato de 100 milhões 
de  doses  da empresa 
com o governo federal 
na primeira semana de  
outubro.

Município chega cinco 5 dias sem óbitos por covid-19 na rede pública

Niterói: vacinação em sete 
policlínicas a partir do dia 3

A partir da próxima quarta-
-feira (3), a imunização contra 
covid-19 em Niterói acontecerá 
em sete policlínicas. As uni-
dades de saúde, distribuídas 
pela Zona Norte, Sul, Região 
Oceânica e Centro, vacinarão 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. A cidade, que tem 100% 
da população com mais de 18 
anos vacinada em primeira 
dose, chegou a cinco dias sem  
óbitos por covid-19 na rede 
pública.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, a cidade 
já aplicou a primeira dose em 
86,2% da população. Também 
já concluiu a imunização em 
72,4% da população com duas 
doses ou dose única e 90,6% da 
população adulta. As sete uni-
dades de saúde estarão abertas 
para receber quem não tomou 
a primeira ou segunda dose e 
para seguir com o calendário 
da terceira dose. A entrada nas 
unidades será até 16h30.

Locais de vacinação:

- Policlínica Sérgio Arouca - 
Vital Brazil.
- Policlínica Doutor João da 
Silva Vizella – Barreto.
- Policlínica Regional de Itaipu 
-Itaipu.
- Policlínica Regional Carlos  

Antônio da Silva  -  São Lou-
renço.
- Policlínica Regional Doutor 
March - Fonseca.
- Policlínica Regional de Pi-
ratininga Dom Luís Orione 
-  Piratininga.
- Policlínica Regional Renato 
Silva, Engenhoca.

Douglas Macedo/Divulgação

Niterói: 100% dos maiores de 18 anos estão vacinados com uma dose
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UFF recebe homenagens pela 
atuação contra o coronavírus
Câmara de Niterói entrega Título de Cidadão Benemérito ao reitor e moções de aplausos a outros colaboradores

A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) foi homena-
geada segunda-feira à noite 
na Câmara Municipal de Ni-
terói em virtude da atuação 
relevante que a instituição 
está desempenhando frente 
ao combate à covid-19. Na 
sessão solene, de iniciativa 
da vereadora Walkíria Nic-
theroy (PCdoB), foi entregue 
o Título de Cidadão Bene-
mérito ao Reitor Antonio 
Cláudio Lucas da Nóbrega. 
Vinte moções de aplausos 
também foram entregues a 
distintos colaboradores de 
diversos segmentos da UFF, 
entre professores, estudantes 
e profissionais.

“Esta homenagem se es-
tende a todos e todas mem-
bros desta comunidade que 
fazem a UFF se movimentar, 
que lutam pela inclusão, 
educação, pela ciência e 
transformação do nosso país 
nas mais diversas frentes e 
por meio das mais diferentes 
iniciativas. A UFF é muito 
grande, maior dentre as fe-
derais em número de alunos 
ativos, a universidade tem 
compromisso estratégico 
com o desenvolvimento de 

todo estado do Rio de Janei-
ro”, disse o reitor Antonio 
Claudio Lucas da Nóbrega.

No atual cenário pandê-
mico, a UFF vem desempe-

nhando relevante papel no 
combate ao coronavírus por 
meio da produção de álcool 
70º, por exemplo, e com 
residentes atuando na linha 

de frente. Centros de testa-
gem, suporte psicológico à 
população e consultas nu-
tricionais aos idosos e seus 
cuidadores para ara colher 

informações sobre padrão 
alimentar são algumas das 
medidas implementadas.

“Essa homenagem é um 
reconhecimento pela neces-
sidade histórica que a UFF 
tem para nossa cidade, para 
o nosso país, na formação 
de intelectuais pensantes e 
combativos que a universi-
dade oferece à sociedade, e 
em especial neste momento 
da pandemia em que nós 
precisamos muito da ins-
tituição”, disse a vereadora 
Walkíria Nictheroy.

A UFF também empreen-
deu no desenvolvimento de 
tecnologia de baixo custo 
para detecção da covid-19 
na população, na produção 
de face shield e instalou drive 
thru no campus com o obje-
tivo de acelerar a vacinação.

“Como é difícil gerenciar 
um equipamento público 
em uma pandemia, como é 
difícil lutar por mais inves-
timentos. Vencemos porque 
temos uma equipe aguerrida 
de enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem, 
médicos, trabalhadores da 
saúde, toda área da saúde 
em prol da vida”, disse Tar-
císio Rivello de Azevedo, 
superintendente do Hospital 
Universitário Antônio Pedro 
(Huap).

Presente à solenidade, 
o secretário municipal das 
Culturas de Niterói, Leonar-
do Giordano, falou sobre a 
resistência da instituição. 

“Num momento de ata-
ques, dos disparates das 
tentativas de desconstru-
ções, a UFF reafirma sua 
capacidade de resiliência e 
seu fundamental papel no 
fortalecimento da ciência”.

Estiveram presentes tam-
bém o secretário de Saúde de 
Niterói, Rodrigo Oliveira; os 
vereadores Jhonatan Anjos, 
Daniel Marques e professor 
Túlio; e ainda o deputado 
estadual e professor Waldeck 
Carneiro.

A UFF vem 
desempenhando 
papel relevante 
no combate 
à doença em 
várias frentes

Divulgação

Reitor Antonio Cláudio com o título de Cidadão Benemérito, concedido por iniciativa da vereadora Walkíria de Nictheroy

Matrículas: 
renovação 
no Estado 
começa hoje
A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc-RJ) dará 
início hoje (28), à renovação 
das matrículas dos alunos 
da rede estadual de ensino 
que desejam permanecer 
na mesma unidade escolar 
no ano letivo de 2022. A 
renovação será exclusiva-
mente na forma on-line, 
pelo site www.matriculafa-
cil.rj.gov.br, e irá acontecer 
em dois prazos. São eles: 
para os alunos que querem 
permanecer no mesmo 
curso e mesmo turno em 
2022, o período para a re-
novação será de 28/10/2021 
a 03/11/2021; Para os estu-
dantes que desejam reno-
var a matrícula solicitando 
mudança de curso, turno 
ou de curso e turno, o pe-
ríodo de renovação será de 
04/11/2021 a 09/11/2021.

A Secretaria de Educa-
ção observa que o aten-
dimento a esse pedido de 
mudança, seja de curso ou 
turno, estará condicionado 
à disponibilidade de vaga 
no momento da renovação.

É importante frisar que 
o aluno que não renovar a 
sua matrícula nos períodos 
estabelecidos perderá o 
direito à vaga e deverá par-
ticipar do processo de pré-
-matrícula informatizada. 

Caso o responsável ou 
aluno (se maior de idade) 
não tenha acesso à internet, 
ele poderá comparecer à 
unidade escolar para reali-
zar a renovação.

Pré-matrículas informa-
tizadas a partir de 10/11

Para os alunos que de-
sejam ingressar na rede es-
tadual ou mudar de escola, 
a 1ª fase de pré-matrículas 
estará aberta no período de 
10/11/2021 a 05/12/2021. 
Os interessados deverão 
acessar o site Matrícula 
Fácil (www.matriculafacil.
rj.gov.br) e verificar a oferta 
de séries, cursos e turnos 
disponíveis. No ato da ins-
crição, o candidato pode 
escolher, no mínimo, três 
escolas de sua preferência. 
O resultado da alocação 
será divulgado no dia 20 de 
dezembro.

Jornalista Mário Dias e artista Sohail Saud poderão dar nomes a ruas no Engenho do Mato

Homenagem ao jornalismo e cultura

A Câmara de Niterói vai ho-
menagear o jornalista Mário 
Dias, falecido em março, ofe-
recendo o nome dele à Rua 
3 do bairro do Engenho do 
Mato, na Região Oceânica. O 
projeto de lei, lido na sessão 
legislativa de ontem (27), é 
de autoria do presidente da 
Casa, vereador Milton Cal. 
Também o artista e ex-diretor 
do Teatro Municipal de Nite-
rói, Sohail Saud, que morreu 
em maio, será nome da Rua 
18, no mesmo bairro. A inicia-
tiva também é do presidente 
Milton Cal.

Ambos os projetos irão 
tramitar nas comissões le-
gislativas e seguirão para 
votação pelos 21 vereadores 
do município. A previsão é 
de que a votação ocorra ainda 
esse ano, para em seguida o 
projeto ser sancionado pelo 
prefeito Axel Grael.

Em sua justificativa, o ve-
reador Milton Cal destacou os 
relevantes serviços prestados 
pelos dois homenageados 
durante mais de 60 anos de 
atividades ininterruptas em 
diferentes setores culturais, 
artísticos e sociais do muni-

cípio.
“Mário Dias nasceu em 

São Gonçalo, mas toda a sua 
vida profissional e afetiva foi 
em Niterói, onde conquistou 
uma legião de amigos através 
do jornalismo. Já Sohail Saud, 
além de diretor do Teatro Mu-
nicipal e ativo participante 
da Cultura do município, foi 
o nosso Papai Noel oficial e 
durante a gestão do ex-pre-
sidente e atual vice-prefeito 
da cidade, Paulo Bagueira, 
coordenou o setor cultural 
da Câmara de Vereadores”, 
afirma Cal.

Para a família dos ho-
menageados, a iniciativa da 
Câmara de Vereadores é um 
reconhecimento do muito 
que os dois ofereceram à 
cidade. 

“Fico emocionada e sei 
que o Sohail está feliz por te-
rem feito essa homenagem”, 
disse Suely Saud, viúva de 
Sohail. 

Para Luana Ramos Dias, 
filha do jornalista Mário Dias, 
o gesto da Câmara de Niterói 
é uma forma de expressar e 
agradecer o quanto Mario 
Dias fez pela cidade. 

“Niterói era a sua paixão. 
Ele respirava a cidade 24 ho-
ras por dia e conhecia cada 
canto dessa cidade e em qual-
quer lugar tinha um amigo”, 
concluiu.

Projetos de autoria 
do vereador 
Milton Cal, 
presidente da 
Câmara, foram 
lidos ontem

Como driblar a alta do combustível
Nesta semana, a Petrobras anun-
ciou um novo reajuste nos preços 
da gasolina e do diesel: 7% e 9,5%, 
respectivamente, valendo já a 
partir da última terça-feira. É o se-
gundo aumento em menos de>um 
mês, o reajuste anterior no preço 
do litro da gasolina havia ocorrido 
no dia 8 de outubro, e do diesel, no 
dia 27 de setembro. 

Diante dessa alta de preços, moto-
ristas, caminhoneiros e empresas 
vêm buscando alternativas para 
diminuir os custos com o combus-
tível. A instalação do sistema de 
GNV era uma saída atraente para 
veículos de passeio, porém com a 
alta do preço do gás e o alto custo 
de instalação do equipamento, 
essa solução acaba não sendo uma 
boa alternativa.

Visando resolver esse problema, o 
Grupo Gama trouxe para o Brasil 
uma solução inovadora e susten-
tável que promete uma economia 
de 12% a 20% no consumo de com-
bustível, além reduzir em até 80% 
a emissão gases tóxicos.

De origem italiana e internacional-
mente conhecido, o Supertech é 
um dispositivo sólido que funciona 

imerso no tanque de combustível 
dos veículos a gasolina, óleo die-
sel e etanol. Uma vez instalado, 

permite a redução do consumo de 
combustível e das emissões de ga-
ses e por consequência, dos custos 

de manutenção. 

O Supertech melhora a combustão 
do veículo, recuperando a parte do 
combustível que antes não se con-
seguia queimar (hidrocarbonetos 
residuais), queimando-os e trans-
formando-os consequentemente 
em mais quilômetros!

O Supertech atende veículos de 
passeios, caminhões, ônibus e 
máquinas industriais e por pos-
suir um baixo custo de instalação 
e poder de gerar uma economia 
significativa de combustível, mo-
toristas e empresas como a Coca-
-Cola e Supermercados Mundial 
estão recorrendo ao Supertech 
para driblar a crise do aumento 
de combustíveis no Brasil e ainda 
colaborar com a diminuição de 
gases tóxicos liberados pelos seus 
veículos.

Victor Gama, CEO do Grupo Gama, 
está muito entusiasmado com o 
os resultados que o dispositivo 
Supertech vem gerando. Não só 
por poder ajudar milhões de bra-
sileiros a economizar combustível, 
mas por também ajudar a resolver 
um problema mundial, que é a 
poluição do meio ambiente.

Divulgação
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Volta às aulas presenciais no 
RJ: instituições vão recorrer
Colégios e universidades federais apelam à justiça contra retorno determinado e obrigatório em 15 dias

Os colégios e universidades 
federais do Rio de Janeiro irão 
recorrer da decisão judicial 
que determina o retorno às 
aulas presenciais, em 15 dias. 
As atividades presenciais 
estão suspensas desde o ano 
passado, devido à pandemia 
de covid-19. A liminar foi con-
cedida na segunda-feira (25), 
em resposta a uma ação civil 
pública movida pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF/RJ).

Estão incluídos na ação o 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (Cefet/RJ), o Colégio 
Pedro II (CPII), o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ), o Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (Ines), a 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), a Universi-
dade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) e a Universi-
dade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio).

A liminar veio em resposta 
ao recurso do MPF contra a 
decisão que indeferiu o pe-
dido de tutela de urgência no 
dia 7 de outubro, quando a 
Justiça destacou a autoriza-
ção legal para atividades não 
presenciais até o fim do ano 
letivo de 2021 e a autonomia 
das instituições federais para 
determinar o próprio calen-
dário escolar.

No recurso, o MPF alegou 

que o ensino remoto ofertado 
é de “baixíssima qualida-
de, não acessível a todos os 
alunos”, não cumpre a carga 
horária legal e intensifica as 
desigualdades sociais e de 
oportunidades de acesso ao 
ensino. O MPF alega também 
que a situação sanitária no 
estado do Rio de Janeiro está 
melhor, com a vacinação 
contra a covid-19 avançando 
e estão permitidas atividades 

não essenciais, como torneios 
de futebol e restaurantes.

Recurso- Em nota, o reitor 
do Colégio Pedro II, Oscar 
Halac, informou que as pro-
curadorias federais “estão 
avaliando as medidas jurídi-
cas cabíveis” para que seja 
mantida a decisão anterior.

“Na ocasião, a juíza res-
ponsável indeferiu o pedido 
de tutela de urgência feito 

pelo MPF, reconhecendo a 
autonomia institucional a 
respeito do calendário aca-
dêmico, o momento em que 
ocorreria o retorno às ativi-
dades presenciais e a forma 
como seria conduzido. Reite-
ro o meu compromisso com 
a Ciência mas, por ora e de 
ordem, iremos trabalhar para 
mitigar os aspectos negativos 
do retorno açodado às aulas 
presenciais”.

O IFRJ informou que vai 
recorrer da decisão e que pre-
tende seguir o planejamento 
já feito pela instituição, de 
retorno presencial parcial a 
partir de 4 de novembro e 
total no primeiro semestre 
de 2022.

“A Instituição reafirma 
que, a partir de 4 de novem-
bro, quando se inicia o se-
gundo semestre de 2021, 
retornará, parcialmente, com 
atividades práticas para estu-
dantes em fase de conclusão 
dos cursos e demais ativida-
des (de gestão e administrati-
vas, de pesquisa, de extensão 
etc.) que demandem espaço 
físico imprescindível para sua 
realização, conforme 1ª fase 
das Diretrizes para o retorno 
gradual das atividades pre-
senciais no IFRJ”.

O Ines também informou 
que irá recorrer da decisão, 
“dado o avanço do calendário 
escolar/acadêmico” e que 
pretende retornar às ativida-
des presenciais quando toda 
a comunidade acadêmica es-
tiver com o esquema vacinal 
completo, tendo em vista que 
as pessoas com deficiência 
são grupo de risco para a co-
vid-19. A previsão do instituto 
é começar o ano letivo de 
2022 presencial.

“A Direção-geral do INES 
comunica, ainda, que conti-
nua trabalhando junto com 

seu corpo docente e técnico-
-administrativo para que os 
alunos continuem seus estu-
dos de forma segura durante 
a pandemia de Covid-19, 
desenvolvendo ações para a 
manutenção das aulas remo-
tas em 2021, sempre seguindo 
as orientações científicas e 
diretrizes pedagógicas”.

O instituto destaca que, 
por suas especificidades com 
o ensino de surdos, o risco de 
contaminação aumenta e o 
uso de máscaras impossibilita 
a leitura labial para quem está 
aprendendo a Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras).

“A Libras apresenta carac-
terísticas próprias: em muitos 
sinais faz-se necessário que 
os alunos levem a mão ao 
rosto e, em especial, à boca, 
o que potencializa o risco 
de contágio. Além disso, há 
alunos que estão no processo 
de aprendizagem da Libras 
e precisam da leitura labial 
para auxiliar o entendimen-
to em algumas situações, o 
que é inviável com uso de  
máscaras”.

A UFRJ, a Unirio e a UFRRJ 
também acionaram a Procu-
radoria Federal para recorrer 
da liminar, pedindo que seja 
mantida a decisão anterior 
que garante a autonomia 
universitária. O Cefet-RJ não 
retornou o contato da repor-
tagem da Agência Brasil.

Divulgação/UFRJ

Justiça determinou volta das aulas presenciais após MPF alegar que ensino remoto é de baixíssima qualidade

Uezo será incorporada à Uerj. 
Medida já foi sacramentada
O Governo do Rio vai enca-
minhar à Assembleia Legisla-
tiva (Alerj) mensagem com a 
proposta de incorporação da 
Fundação Centro Universi-
tário Estadual da Zona Oeste 
(Uezo) à Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj). 
A assinatura da medida foi 
feita pelo governador Cláudio 
Castro, ontem (27), em sole-
nidade no Teatro Odylo Costa 
Filho, da Uerj, e atende a um 
antigo desejo de servidores, 
professores e alunos da Uezo.

Em plebiscito realizado em 
2016, mais de 70% dos con-
sultados foram favoráveis à 
incorporação. A iniciativa abre 
caminho, por exemplo, para 
que servidores e professores 
da Uezo ingressem nos planos 
de carreira da Uerj. Para a Uerj 
significará uma presença mais 
efetiva na Zona Oeste, a mais 

populosa e com mais carên-
cias da capital.

“A universidade é um polo 
de sonhos, de formação de 
vida, de geração de conteúdo 
técnico e humano. Acredito 
que as nossas universidades 
são riquezas do nosso estado. 
Vamos fazer políticas públi-
cas com caráter científico e 
de qualidade. Sem educação, 
ciência e tecnologia, nenhum 
estado sobrevive. Acredito 
que quem ganha com essa 
incorporação da Uezo à Uerj 
são os nossos jovens, que terão 
equipamentos de qualidade, 
com servidores que poderão 
prestar um serviço ainda me-
lhor”, ressaltou o governador 
Cláudio Castro.  

A proposta de incorpora-
ção foi oficializada publica-
mente pela Uezo em agosto 
em reunião entre as reitorias 

e representantes das duas 
instituições. No mês passado, 
as comissões de Educação e de 
Ciência e Tecnologia da Alerj 
manifestaram apoio à ideia 
durante audiência pública. 
O Conselho Universitário 
da Uerj também aprovou a 
proposta. Com a assinatura 
da mensagem do governador, 
um projeto de lei será discuti-
do e votado pelos deputados 
estaduais.

“Hoje posso dizer que te-
mos uma Uerj bem diferente 
daquela de antes da pande-
mia. Isso porque o governador 
Cláudio Castro acredita no po-
tencial da universidade. A Uerj 
precisa estar viva e vibrante, 
como está atualmente. E isso 
é possível pela articulação de 
pessoas que querem a entrega 
de políticas públicas para os 
cidadãos. Será uma grande 

alegria ter a Uezo incorporada 
à Uerj, levando ainda mais 
políticas públicas à população 
da Zona Oeste”, disse o reitor 
da Uerj, Ricardo Lodi.

A Uezo possui cerca de 2 
mil alunos matriculados em 
dez cursos de graduação e 
três de pós-graduação, distri-
buídos em cinco áreas: Biolo-
gia, Computação, Farmácia, 
Engenharias e Tecnologia em 
Construção Naval. O corpo 
docente é formado por 103 
profissionais, todos qualifica-
dos com doutorado. A insti-
tuição também dispõe de 25 
técnicos em laboratório.

A reitora da Uezo, Luanda 
Moraes, enfatizou a importân-
cia da medida:

“Este é um momento de 
muita emoção. É a consolida-
ção da universidade pública, 
gratuita, de qualidade”.

Mensagem, assinada ontem pelo governador, será encaminhada à Alerj

Dupla, que ostentava vida de luxo, agia na Serra, Costa Verde e Baixada

Fraudes: preso casal com 
63 passagens na polícia

Chegou ao fim a ação de mais 
uma quadrilha que atuava 
em esquema fraudulento 
do mercado financeiro. José 
Tiago de Oliveira Filho e Sa-
mantha Carretero Cerqueira 
foram presos, por policiais 
civis de Petrópolis (105ªDP), 
acusados de estelionato. A 
dupla já acumula pelo menos 
63 passagens pela polícia 
somente este ano. Eles agiam 
na Região Serrana, Costa 
Verde e Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, 
o casal fez quase dez mil víti-
mas, e movimentou cerca de 
R$ 4 milhões, com promessas 
de retorno financeiro bem 

acima do mercado usando 
uma empresa de fachada. A 
dupla ainda fazia questão de 
ostentar a vida de luxo nas 
redes sociais.

O negócio nunca chegou 
a sair do papel e não possuía 
registro na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) nem 
mesmo CNPJ.

As transações começa-
ram a ocorrer com maior 
número de clientes, sendo 
que este crescimento ocor-
reu com apoio de “agen-
tes” que teriam a função de 
cooptar mais investidores, 
configurando uma pirâmide 
financeira. Na verdade, ne-

nhuma ação era adquirida. 
Todo o capital depositado 
pelas vítimas era transferi-
do diretamente para uma  
conta de titularidade de José 
Tiago.

O casal fazia a captação de 
clientes através de palestras 
online. Eles também distri-
buíam brindes com a logo-
marca da suposta empresa, e 
gostavam de ostentar >a vida 
de luxo nas redes sociais.

Eles diziam às vítimas 
que realizavam transações 
como a compra de ações de 
empresas, como Google, Fa-
cebook, Amazon, Heineken e 
Coca-Cola.

Em meio ao aumento da 
inflação de alimentos, 
combustíveis e energia, o 
Banco Central (BC) aper-
tou ainda mais os cintos 
na política monetária. 
Por unanimidade, o Co-
mitê de Política Monetá-
ria (Copom) elevou a taxa 
Selic, juros básicos da 
economia, de 6,25% para 
7,75% ao ano. A decisão 
surpreendeu analistas 
financeiros, que espera-
vam reajuste para 7,5%. 
O Copom informou que 
a instabilidade no mer-
cado financeiro gerada 
pela decisão de mudar o 
cálculo do teto de gastos 
fez o BC aumentar ainda 
mais o ritmo de aperto 
monetário.

Copom 
eleva juros

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: 31/10/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues - Piratininga - Niterói 16093149
08:30 às 12:30 Estrada Celso Peçanha - Piratininga - Niterói 16093149
08:30 às 12:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 16093149

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Club - Anaia Pequeno - São Gonçalo 16090809
12:00 às 16:00 Rua Acúrcio Torres - Jockey Club - São Gonçalo 16091071

MARICÁ
13:30 às 17:30 Loteamento Nossa Senha do Amparo - Pedreira - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Ruas 4, 7, 8, 9 - Centro - Flamengo - Colinas Maricá - Pedreira - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Acácias - Pedreira - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Amando Diniz - Centro - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Amendoeiras - Pedreira - Parque Eldorado - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Gaviões - Colinas Maricá - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Guerras - Centro - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Maria de Lourdes Cardoso da Silva - Centro - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Periquitos - Colinas Maricá - Maricá 16098837
13:30 às 17:30 Rua Sanhaçu - Colinas Maricá - Maricá 16098837
Dia: 01/11/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Estrada Jean V Mouliac - Rio do Ouro - Várzea das Moças - Niterói 16112977
09:30 às 12:00 Avenida Colônia - Caramujo - Niterói 16113327
09:30 às 12:00 Avenida Pastor José G Souza - Caramujo - Niterói 16113327
09:30 às 12:00 Travessa José Mauricio - Caramujo - Niterói 16113327

MARICÁ
09:45 às 12:45 Avenida Beira Mar Cabana - Rua 2 - Cond. Jaconé Cabana Parque - Jaconé 16100055
09:45 às 12:45 Ruas 1, 2, 53, 54, 59, 66 - Estrada do Jaconé - Maricá 16100055
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 16114095
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Loteamento Praia das Lagoas - Ponta Negra 16114095
13:00 às 17:00 Avenida Central - Ponta Negra - Maricá 16114095
13:00 às 17:00 Estrada Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16114095
13:00 às 17:00 Rua 149 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16114095
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Olinda - Marquês de Maricá - Maricá 16114179
13:00 às 17:00 Rua Marquês do Pombal - Marquês de Maricá - Maricá 16114179
13:00 às 17:00 Rua Marquês Marquês - Centro - Maricá 16114179
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Uruguai - Marquês de Maricá - Maricá 16114179
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Andrey 
minimiza 
contrato 
perto do fim

O Vasco vem 
buscando o 
acesso para 
a Série A do 
Campeonato 
Brasileiro. O re-
torno à elite do 

futebol é fundamental para 
as finanças do clube para a 
próxima temporada.

O atual elenco tem alguns 
jogadores importantes com 
contrato até o fim da tempo-
rada. Um deles é o volante 
Andrey, que minimizou o 
assunto.

“Sempre deixei clara a 
minha vontade, mas primei-
ro estou focado em colocar 
o Vasco na Série A, a gente 
tem sete decisões. Essa parte 
de contrato os meus agentes 
estão conversando com o 
Pássaro e com a diretoria 
para resolver o que vai ser 
melhor para mim e para o 
Vasco. Tenho certeza que 
chegarão a um acordo ou, 
então, decidirão o que for 
melhor para as duas partes”, 
disse.

Andrey espera ajudar o 
Vasco a conquistar o acesso 
para que, assim, consiga 
negociar sua permanência 
no clube.

“Todos sabem do meu ca-
rinho pelo Vasco, vou traba-
lhar firme até o final porque 
é um dever nosso colocar o 
Vasco na Série A. Meu pensa-
mento é nisso. Nessa parte de 
renovação de contrato eu não 
estou pensando. Deixar para 
tomar essa decisão depois 
que a gente, graças a Deus, 
estiver na Série A”, declarou.

O volante chegou a ser 
especulado em alguns clubes 
nesta temporada.

Time não fez boa partida contra o Santos em jogo atrasado do Brasileiro

Flu não repete última 
atuação e perde na Vila

O Fluminense 
não conseguiu 
repetir o futebol 
do último sába-
do, quando der-
rotou o arquir-
rival Flamengo 

e ontem à noite, foi derrotado 
pelo Santos por 2 a 0, gols de 
Madson e Diego Tardell, na 
Vila Belmiro, em jogo atrasado 
da 23ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Com a vitória, o Santos sobe 
para o 16º lugar, com 32 pontos, 
e abre três pontos da zona do 
rebaixamento. O Tricolor das 
Laranjeiras ainda é o oitavo na 
tabela, com 39.

O Santos amassou o Flumi-
nense nos primeiros minutos e 
acertou a trave em cabeceio de 
Madson, aos oito minutos, após 

escanteio cobrado por Felipe 
Jonatan. O goleiro Marcos Feli-
pe fez desvio providencial.

Aos 9, Marcos Guilherme 
bateu de fora da área e Marcos 
Felipe espalmou. No minuto 
16, a resposta do Fluminense: o 
chute de André de longe raspou 
o travessão de João Paulo.

Depois do ritmo do Santos 
diminuir um pouco, o gol saiu. 
Aos 32 jogados, Vinicius Zano-
celo deu lindo lançamento para 
Madson, de novo de cabeça, 
agora vencer Marcos Felipe. 1 a 
0 para o Peixe.

Aos 41, Marcos Guilherme 
cobrou falta da meia-lua e a 
bola beijou o travessão. Nos 
minutos finais, o Fluminense 
tentou adiantar as linhas, mas 
nada criou.

O Fluminense voltou me-

lhor para a etapa final e cercou a 
área do Santos, mas seguiu sem 
criar chances claras. E o Peixe, 
até então acuado, foi letal.

Aos 16 minutos, Marcos Fe-
lipe lançou mal, Madson cortou 
e passou em alta velocidade 
para receber de Marinho e cru-
zar para Diego Tardelli conferir 
na pequena área. 2 a 0.

O Flu respondeu rápido e 
chegou com Luiz Henrique, aos 
18. João Paulo espalmou e a de-
fesa afastou. Nova oportunida-
de só saiu aos 29, quando Luiz 
Henrique parou novamente em 
João Paulo.

Nos minutos finais, o Flumi-
nense continuou em cima do 
Santos, mas não deu mais tra-
balho a João Paulo. Vitória im-
portante do Peixe na luta contra 
a zona do rebaixamento.

Ivan Storti / Santos FC

A defesa do Fluminense teve trabalho ontem com o ataque do Santos, que venceu e deixou o Z-4 do Brasileirão

Fla pode ter Maraca 
lotado no sábado

Botafogo valoriza 
ponto fora de casa

A Prefeitura 
do Rio liberou 
a presença de 
100% de pú-
blico no Mara-
canã. Através de 

decreto publicado no Diário 
Oficial do Município, o pre-
feito Eduardo Paes alterou a 
determinação anterior que 
limitava a lotação à metade da 
capacidade. De olho na possi-
bilidade de contar com mais 
torcedores no duelo decisivo 
do próximo sábado, a diretoria 
do Fla analisa o assunto.

O jogo contra o Atlético-
-MG, pela 29ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, é conside-
rado uma final antecipada da 
competição. O Galo é o líder 
com 59 pontos, 13 a mais que 

O Botafogo se 
manteve na 
vice-liderança 
da Série B ao 
empatar com 
o Goiás. Os al-

vinegros seguem no caminho 
do acesso à elite do futebol 
brasileiro. O técnico Ender-
son Moreira admitiu que a 
atuação da equipe não foi das 
melhores, porém o coman-
dante destacou a dificuldade 
em atuar em Goiânia.

“Cada jogo tem a sua his-
tória. Jogar contra o Goiás 
sempre foi difícil, em qual-
quer situação. Se fizer um le-
vantamento, historicamente, 
o Goiás é muito difícil de ser 
batido em seus domínios”, 
disse.

o Rubro-Negro, que tem dois 
jogos a menos. Assim, uma 
vitória mineira deixará o Al-
vinegro muito perto do título.

Para buscar o tricampeo-
nato, só a vitória interessa ao 
Flamengo, e o apoio da torcida 
pode fazer a diferença. Ontem, 
o clube anunciou o valor de 
apenas R$ 35 para o ingresso 
mais barato para os sócios-
-torcedores.

“Alô, Nação! Contamos 
com vocês em peso no Mara-
ca, neste sábado, na partida 
contra o Atlético-MG, pelo 
Campeonato Brasileiro! O 
ingresso mais barato para os 
sócios-torcedores terá o valor 
de R$ 35! Em breve, mais in-
formações! Fiquem ligados!”, 
publicou o clube.

Mesmo com o 2º lugar na 
tabela, o Botafogo tem mos-
trado bom futebol na Série B, 
contando, no momento, com 
a melhor campanha do re-
turno da competição. Dos 13 
jogos que disputou, a equipe 
venceu oito vezes, empatou 
duas e perdeu outras duas.

Apesar de ter desperdiça-
do a chance de ultrapassar 
o Coritiba e assumir a ponta 
da tabela, o comandante al-
vinegro valorizou o ponto 
conquistado fora de casa.

“Importante é levar um 
ponto para casa em um con-
fronto direto. Se o resultado 
não é tão bom para nós, pior 
ainda para o Goiás, que jogou 
nos seus domínios e está atrás 
na pontuação”, afirmou.


