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PANDEMIA: EXPECTATIVA DE TRÉGUA PARA VERÃO E CARNAVAL

Prefeitura do Rio libera
aglomerações na cidade
Eduardo Paes revoga decreto que determinava restrições, mas ainda obriga máscaras em lugar fechado
CIDADES\PÁG. 3
Douglas Macedo/Divulgação

Volta às aulas a
partir de 12 anos
na terça-feira
Em Niterói, as aglomerações ainda estão proibidas, mas a prefeitura liberou o retorno presencial
para todos os alunos da rede municipal com idade igual ou acima
de 12 anos. As aulas presenciais
passam a ser obrigatórias. Já para
os menores de 12 anos, o retorno
ainda fica a critério da família.
Segundo a prefeitura, o rodízio
entre os alunos será continuado, de acordo com a demanda
de cada unidade, para a manutenção do distanciamento entre
alunos e profissionais. A carga
horária será ampliada e passa de
3h30 para 4h30 diárias.

CIDADES\PÁG. 3

Táxis de Niterói
mudarão de cor:
serão pretos
CIDADES\PÁG. 4

De acordo com a Secretaria e a Fundação Municipal de Educação, as unidades vão ampliar o atendimento presencial para todas as turmas. A carga horária também será ampliada

Niterói: Câmara
vai ter sessão
de umbanda

ESPORTES

CULTURA
Marcelo Cortes / Flamengo

Divulgação

PANORAMA\PÁG. 2

Guarda vai
fiscalizar
ciclovias
Entidades de ciclistas fez a doação de duas bikes à prefeitura de
Niterói que serão utilizadas na
fiscalização das ciclovias.

Neguinho da
Beija Flor dá
hino ao Maraca

CIDADES\PÁG. 4

Grupo Falamansa faz show com
grandes sucessos da carreira

PANORAMA\PÁG. 2

Renato Gaúcho espera contar com todos os jogadores do Fla na final da Libertadores

Fla começa ‘operação Uruguai’

Chico César
e Falamansa
na internet

Com remotas chances de título no Campeonato Brasileiro, o Flamengo começa a desviar suas atenções para a final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu.

A #ViradaSP Online, hoje,
apresenta 21 atrações a
partir do meio-dia. Chico
César, Bia Ferreira e Falamansa são os destaques da
edição.

PÁG. 8

PÁG.2

Rio: domingo
e segunda tem
maratona
CIDADES\PÁG. 4

Prontuários do
SUS poderão
incluir raça
CIDADES\PÁG. 5

Não vacinados no olho da rua
Ministro do STF suspende portaria que impedia discriminação contra quem não tomou as doses
PÁG. 3
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Panorama RJ
Domingo eu vou
ao Maracanã

POR JEFFERSON LEMOS

Café com empreendedoras

Hospital para a Baixada
Divulgação

Divulgação

A música “O Campeão”, de
Neguinho da Beija Flor, agora
é Hino Oficial do Estádio do
Maracanã. A Lei 9.454/21, de
autoria dos deputados Chiquinho da Mangueira (PSC) e
André Ceciliano (PT), foi sancionada e publicada no Diário
Oficial desta sexta-feira.
“Fazendo busca na internet, vimos que não havia um
hino oficial. Nestas buscas
sempre aparece a composição
‘O Campeão’, do Neguinho da
Beija-Flor, que é cantada por
todas as torcidas e também
reconhecida mundialmente.
Nossa proposta oficializa essa
união entre a música e o estádio”, justificaram os autores.
Nas redes sociais, Neguinho da Beija-Flor afirma estar
em êxtase de tanta alegria ao
receber a notícia.
“Minha música ‘Domingo
eu vou ao Maracanã’, também com os subtítulos de ‘O
Campeão’ e ‘Meu Time’, 43
anos depois, foi escolhida
para virar hino do templo
do futebol”, comemorou o
compositor.

Foi realizada durante a semana mais uma edição do
Café Empresarial, na CDL
de Niterói. Desta vez, a palestra foi com as especialistas Ana Luíza Duarte, CEO
do Atelier Green; Juliana
Brittes; CEO e empreendedora multifacetada; Fabiana
Toledo, psicóloga especialista em ansiedade e saúde
emocional da mulher e a
advogada Tânia Sá. Todas
elas integram o projeto So-

mos Capacita, do grupo
Somos Empreendedoras e
transmitiram importantes
conhecimentos sobre empreendedorismo.
O café empresarial da
CDL é um tradicional encontro dos empresários da
cidade. O próximo encontro
já tem data marcada para o
dia 14 de dezembro e contará com a participação de
mais especialistas do grupo
Somos Empreendedoras.

Deputados visitam aeroporto

Segurança digital

Rafael Wallace/Alerj

Policiais militares, civis, penais e os demais agentes de
segurança pública do Estado
poderão ter o documento
de identidade em formato eletrônico. Prevista no
projeto de lei 5.116/2021, a
criação do documento “Funcional Digital” vai ser analisada pela Alerj. A iniciativa
é do deputado Renato Zaca
(PTB). Além da modernização, tem como objetivo
proteger os servidores em
caso de abordagem de criminosos.
“Infelizmente, é comum
sabermos de policiais que
são mortos por serem identificados pelos bandidos por
meio da sua carteira funcional impressa. Portanto, a
digital garantirá uma menor
exposição”, argumentou Renato Zaca.

A Alerj, representada pelo
deputado Luiz Paulo (Cidadania), pelo diretor-geral,
engenheiro Wagner Victer;
e pelo diretor-presidente
da Assessoria Fiscal, economista Mauro Osorio, realizou visita à área técnica do
Aeroporto Internacional
Tom Jobim (Galeão) durante a semana. O grupo foi
recebido por dirigentes da
concessionária RioGaleão. O
objetivo foi conhecer melhor

CARTA DO LEITOR

a realidade do terminal e avaliar os impactos do processo
de concessão do Aeroporto
do Santos Dumont (SDU),
iniciado pelo Governo Federal. O presidente da Alerj,
deputado André Ceciliano
(PT), que ocupa interinamente o cargo de governador
do Estado, também esteve
no encontro. Eles avaliaram
números recentes que mostram o impacto da pandemia
sobre o setor.

Com obras paradas desde
1992, o Hospital Geral Regional de Queimados vai
ganhar o apoio da Comissão de Saúde da Alerj para
ser implantado. A pedido
da deputada Alana Passos
(PSL), a presidente do colegiado, Martha Rocha (PDT),
enviou ao governo do estado pedido de audiência
pública para tratar sobre
a necessidade de início da
construção que vai atender

moradores de toda a Baixada Fluminense.
O encaminhamento foi
feito logo após encontro
que as deputadas tiveram
com o Conselho Municipal
de Saúde de Queimados, na
última quinta. Na reunião,
representantes do grupo
mostraram que a construção do hospital está incluída
no Plano Estadual de Saúde, mas o espaço continua
abandonado.

Sessão de umbanda na Câmara
Divulgação

O aniversário da umbanda
será mais uma vez festejado na Câmara de Niterói. A religião de matriz
africana completará 113
anos no próximo dia 15
e para comemorar a data
será realizada uma sessão
solene. Durante a festividade serão homenageados

CULTURA

líderes religiosos, adeptos e
pessoas que se destacam na
valorização e preservação
da história e cultura afro-brasileira.
A programação terá início às 14h com a apresentação do grupo de Ogan Itamura, que realizará performance artística ao despachar exú e fazer a lavagem
da escadaria da Câmara.
Na sequência será feita a
defumação do ambiente ao
som dos atabaques, seguido
da execução do hino da umbanda. A programação inclui também apresentação
de capoeira e dança cigana.
“Para mim, como uma
pessoa de axé, é um privilégio, é muito simbólico que
nesse momento da história seja eu a conduzir este
evento”, comentou a vereadora Walkíria Nictheroy.

Mudança na saúde
de São Gonçalo
O diretor geral do Hospital
Infantil Municipal Darcy Vargas, Gleison Rocha da Silva,
foi nomeado, nesta semana,
secretário municipal de Saúde
e Defesa Civil de São Gonçalo,
no lugar de André Vargas, que
pediu exoneração do cargo,
alegando motivos pessoais. A
substituição foi publicada no
Diário Oficial do município
desta última quinta-feira.
Gleison Rocha da Silva é
gonçalense, médico, pós-graduado em pediatria e tem MBA
em Gestão em Administração
Hospitalar. Ele exercia a função
de diretor da unidade infantil
municipal desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson.
O novo secretário já antecipou que seguirá atuando de
acordo com as determinações
do prefeito, que vem priorizando as ações de Saúde desde o
primeiro dia de governo.
A presidência da Fundação
Municipal de Saúde também
sofreu alteração. O atual subsecretário de Regulação, Deivid
Robert Cresci, vai assumir a
função, em substituição a José
Fernando Soares, que também
deixou o cargo.

Black Friday em
Itaboraí
Quem quiser adiantar as compras de Natal com ótimos preços
em Itaboraí não pode perder a
edição Black Friday da Feira Top
Fashion neste fim de semana
(dias 13 e 14) e no próximo (19,
20, e 21/11). A Prefeitura de Itaboraí estará apoiando o evento
que contará com mais de 100
empreendedores com o melhor
da moda, artesanato e gastronomia da cidade.
A Feira Top Fashion acontece
na Praça Marechal Floriano, no
Centro da cidade. No sábado
começa às 15h e vai até às 00h. No
domingo, o início é mais cedo das
11h até 20h. Os espaços culturais
da praça, Casa Paulina Porto e
Casa de Cultura Heloísa Torres,
estarão abertos para visitação.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Coisa de doido

O trânsito de Niterói parece coisa de doido no entorno da
Praça Renascença. Quem vem São Gonçalo precisa cruzar
a pista para acessar a Feliciano Sodré e Marquês do Paraná,
enquanto quem vem do Fonseca e quer ir para o Terminal
Rodoviário tem que cruzar para o outro lado a fim de seguir
em frente. Tudo isso em um curto espaço de pista. Como se
não bastasse, motoristas que seguem para o Fonseca engrossam o engarrafamento até conseguirem pegar o mergulhão.
Agnaldo Alves

Natal de vacas magras

Com o preço do combustível nas alturas, tudo o mais subiu de preço nos mercados, lojas e até na internet. Difícil
sobrar algo para presentear um parente ou amigo. E o pior
que ainda não vamos poder presenteá-los com um abraço
ou uma simples reunião familiar.
Edna Fonseca
O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.
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Falamansa e Chico
César na #ViradaSP
A #ViradaSP Online, deste
sábado, apresenta 21 atrações a partir do meio-dia.
Chico César, Bia Ferreira e
Falamansa são os destaques
desta edição. Diferentes estilos musicais, teatro, dança,
performances, curiosidades
locais e turísticas de Serrana
fazem parte da programação. A transmissão ocorre,
gratuitamente, durante 12
horas ininterruptas, pela
plataforma #CulturaEmCasa.

Niterói

Fundado em 08/05/1878

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Divulgação

O “Festival Pras Bandas de
Cá” apresenta, neste sábado, às 20h, Renato Rocketh,
na Sala Nelson Pereira dos
Santos. No show, o artista promete ultrapassar as
fronteiras do pop, rock e
soul black music. O projeto
tem renda revertida para os
artistas que se apresentarão
no local. O ingresso custa R$
40 (inteira) e está à venda no
site Sympla. É necessário
apresentar o comprovante
de vacinação contra a covid-19 em dia.

Chico César traz um repertório recheado de sucessos dos 30 anos da sua
carreira. A compositora,
multi-instrumentista e produtora cultural, Bia Ferreira,
apresenta show, conceituado em sua arte – a MMP:
Música de Mulher Preta.
E o grupo Falamansa faz
espetáculo especial com
muito forró, em comemoração aos 23 anos no cenário
musical, com os grandes
sucessos da banda.

Grupo Falamansa faz show com grandes sucessos da carreira

Leonardo Zulluh/Divulgação

PAPAI NOEL – O Natal no Shopping Multicenter Itaipu
será aberto, neste sábado, a partir das 16h, com a chegada do Papai Noel. Esse dia mágico contará, ainda,
com apresentações da banda Blood Mary cantando
clássicos natalinos e do espetáculo musical “Natal com
a Turma do Mickey”. O ingresso é gratuito e disponível
para a retirada a partir das 15h (sujeito a lotação).

Renato Rocketh se apresenta no
Festival Pras bandas de cá, às 20h

DANÇA – Neste sábado, a Cia Attitude apresenta o
espetáculo de dança “A dor da gente não sai no jornal”,
no Teatro Municipal de São Gonçalo. A montagem
propõe uma reflexão sobre atos de violência doméstica
e feminicídio. Serão duas apresentações, às 18h e às
20h. Desenvolvida pela coreógrafa gonçalense Karen
Ramos, a peça mostra mulheres com seus dilemas.

Cidades
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Volta às aulas 100% presenciais
Alunos a partir de 12 anos deverão retornar às escolas da rede municipal depois do feriado, na terça, 16
Douglas Macedo/Divulgação

Com o avanço da vacinação, a
Rede Municipal de Educação
vai aderir ao retorno presencial para todos os alunos
com idade igual ou acima de
12 anos, respeitando casos
considerados como comorbidades, a partir da próxima
terça-feira (16). As aulas presenciais passam a ser obrigatórias levando em consideração a disponibilidade de
imunização dos estudantes
desta faixa-etária. Já para os
menores de 12 anos, o retorno
fica a critério da família.
De acordo com a Secretaria e a Fundação Municipal
de Educação, as unidades vão
ampliar o atendimento presencial para todas as turmas.
O rodízio entre os alunos será
continuado, de acordo com a
demanda de cada unidade,
para a manutenção do distanciamento entre alunos e
profissionais. A carga horária
também será ampliada e passa de 3h30 para 4h30 diárias.
“O retorno 100% presencial foi autorizado pela Prefeitura de Niterói a partir de
novembro, acompanhando a
situação da pandemia no município. Estamos adotando a
medida com muita responsabilidade, em diálogo com as
escolas, adequando as regras
de acordo com a especificidade de cada unidade”, afirmou

As aulas presenciais passam a ser obrigatórias levando em consideração a disponibilidade de imunização dos estudantes desta faixa-etária (até 12 anos)

o secretário de Educação,
Vinícius Wu.
As famílias dos alunos com
idade igual ou inferior a 11
anos que optarem pelo ensino
remoto deverão se manifestar
por meio de um documento
escrito e entregue diretamente à unidade. A escola,
em conjunto com a SME/
FME, decidirá como se dará

o atendimento. Os cadernos
Caminhos de Aprendizagem
permanecem em uso para
atividades complementares,
assim como os materiais
produzidos pela unidade e os
livros didáticos. Além disso, a
plataforma Niterói em Rede
continuará sendo utilizada
nos sábados letivos, reforço
escolar e na interação dos

alunos com os estagiários do
Programa de Aprendizagem
Intensiva.
A assessora de Desenvolvimento da Educação,
Tatiana Santos, destaca que a
autorização do retorno 100%
se deu pelo município estar
na fase 2 do Programa Novo
Normal Niterói, um conjunto
de regras que está orientando

São Gonçalo terá vacinação
em dois locais neste sábado
Campanha será suspensa no feriado de segunda-feira e retomada na terça
Neste sábado (13), dois pontos farão a vacinação contra o
coronavírus em São Gonçalo.
As Clínicas Gonçalenses do
Mutondo e Dr. Zerbini, no
Arsenal, atenderão das 8h às
12h. Devido ao feriado da Proclamação da República, na
próxima segunda-feira (15),
os locais de vacinação estarão
fechados, só retornando na
terça-feira (16). A Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa
Civil de vacina todos os gonçalenses com mais de 12 anos
com a primeira e segunda
dose para quem tomou o primeiro imunizante até o dia 17
de setembro.
As doses de reforço estão
disponíveis para os profissionais de saúde e idosos que
tenham mais de seis meses
de vacinados com a segunda

dose. A dose adicional dos
imunossuprimidos também
está sendo aplicada naqueles
que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. São
Gonçalo realiza o intercâmbio
de vacinas na segunda >dose,
dependendo da necessidade
e doses disponíveis em cada
local de vacinação. As doses
de reforço e adicional são
feitas com a Pfizer. E há Astrazeneca disponível para a
aplicação da segunda dose.
Para a aplicação da primeira
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 vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade
e ir acompanhado de uma
pessoa responsável com mais

de 18 anos.
Para a segunda dose, é
obrigatório apresentar documento de identidade e o
comprovante de vacinação da
primeira dose.
Para a dose de reforço
dos idosos é necessário 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 doença imunossupressora. E os profissionais
de saúde devem apresentar
identidade, comprovante 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, assistente social, biomédico, auxiliar e técnico de saúde bucal,
profissional de Educação
Física, agente comunitário
de saúde, agente de combate
às endemias, profissional da
vigilância em saúde, trabalhador de apoio: recepcionista,
segurança, trabalhador da
limpeza, cozinheiro e auxiliar,
motorista de ambulância,
gestor e outros. Inclui-se,
ainda, aqueles trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares que atuam
em programas ou serviços
de atendimento domiciliar
como, por exemplo, cuidadores de idosos, doulas e
parteiras.

Prevenção ao diabetes entra no
foco da saúde de S. Gonçalo
Palestras nos dias 16 e 17 vão alertar sobre a importância de perceber sinais
O diabetes é uma doença silenciosa que acomete
muitas pessoas em todo o
mundo e merece ser lembrada. Por isso, amanhã, dia
14, quando é comemorado
o Dia Mundial do Diabetes,
será mostrada a importância
da prevenção desta doença.
Em São Gonçalo, o Programa
Hipertensão/Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde
e Defesa Civil vai realizar atividades sobre o assunto no
auditório da secretaria nos
dias 16 e 17 de novembro.
As unidades de saúde
também promoverão palestras sobre a doença para
os pacientes durante o mês
de novembro. Na Secretaria
tanto no dia 16 quanto no dia
17, haverá avaliação do pé
do diabético, autocuidado e
orientações sobre a doença,

das 9h às 12h. No dia 17,
a partir das 13h30, haverá
roda de conversa sobre o
diabetes com os funcionários da Saúde e da Fundação
de Assistência à Saúde dos
Servidores de São Gonçalo
(Funasg).
O diabetes é uma doença
causada pela produção insuficiente ou má absorção
de insulina, hormônio que
regula a glicose no sangue
e garante energia para o
organismo. A doença pode
ser descoberta através do
exame de sangue e os seus
principais sinais são: fome
frequente, sede constante,
vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de
peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e
vômito.
“Os fatores de risco que

contribuem para o diabetes são inatividade física,
obesidade, tabagismo, dieta
rica em alimentos processados e ultraprocessados
e o estresse. O diabetes é
causa também de doenças
vasculares, cardíacas, infarto
do miocárdio, AVC, assim
como as complicações de
neuropatias e retinopatias.
Os pacientes adultos com
diabetes tipo 2, geralmente,
são assintomáticos e a doença se desenvolve de forma
silenciosa com danos irreparáveis”, disse a coordenadora
do Programa Hipertensão/
Diabetes da Semsa, Mara
Cortazio.
Como ter acesso à insulina - Atualmente, o setor de
dispensação de insulina da
Secretaria de Saúde atende

2,5 mil gonçalenses cadastrados como insulino-dependentes. Para ter acesso
ao medicamento, o paciente
precisa apresentar documentos para abertura do
processo na sede da secretaria, que fica no Shopping
São Gonçalo. Se o paciente
já retirou insulina alguma
vez no Posto de Atendimento Médico (PAM) Alcântara,
não precisará fazer novo
cadastro.
Para dar entrada é necessário apresentar carteira de
identidade; cartão do SUS,
CPF, comprovante de residência no nome do paciente
(água, luz ou telefone dos
últimos três meses) e receita médica com esquema de
insulinoterapia (quantidade
de doses diárias das insulinas).

a cidade neste momento da
pandemia de Covid-19.
“Priorizar a reabertura
segura das escolas e garantir
o direito de crianças e adolescentes à educação são ações
essenciais. Estamos seguindo
todas as orientações para
que a retomada aconteça de
forma segura”, afirma.
Retorno presencial - A

Rede Municipal de Educação
de Niterói adotou o ensino
híbrido de maneira gradual
em abril. Na próxima segunda-feira (16), a UMEI Maria
Luiza da Cunha Sampaio,
localizada em São Francisco,
retorna às atividades presenciais com a turma do GREI 5,
chegando a 91 das unidades
reabertas. As outras três escolas seguem passando por
obras emergenciais que visam
modernizar e aprimorar a
infraestrutura da rede.
Vacina para crianças - O
consórcio Pfizer – BioNTech
entrou com o pedido de autorização juntamente à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que sua
vacina contra a covid-19, a
Comirnaty, possa ser aplicada
em crianças com idades entre
5 e 11 anos.
A Anvisa terá até 30 dias
para analisar a documentação e os estudos entregues
pelas farmacêuticas e avaliar
aspectos como segurança e
eficácia do imunizante no
público pretendido.
Mais doses da Pfizer- A
Pfizer entregou ontem (12)
o 19º lote de vacinas contra
a covid-19. Chegaram ao
Aeroporto Internacional de
Guarulhos, em São Paulo,
2.254.590 doses do imunizante.

Revogadas medidas
restritivas no Rio
A prefeitura do Rio de Janeiro revogou os decretos que
determinam medidas restritivas contra a pandemia de
covid-19. O Decreto nº 49.766,
publicado na edição de ontem (12) do Diário Oficial do
município, libera a ocupação
completa de espaços como
boates e danceterias, o uso
de ar-condicionado em táxis,
ônibus e transporte por aplicativo e a obrigatoriedade de
testagem contra a doença em
festas e eventos esportivos.
Ficam mantidas a obrigatoriedade do uso de máscaras
de proteção em ambientes fechados e no transporte coletivo e a exigência do passaporte
vacinal. Segundo o prefeito
Eduardo Paes, apesar de a
cidade estar prestes a completar 75% da população com
o esquema vacinal completo,
a decisão de manter o uso das
máscaras foi tomada contra a
orientação do Comitê Científico, que liberava o uso obrigatório em locais fechados a
partir desse momento.
“Eu neguei a ciência ao
não abrir, vamos continuar

com a antropologia. Dificilmente nós vamos ter um
cenário mais baixo do que
esse. A medida de liberação
de máscara vai partir mais de
um consenso, de compreensão do que diz o governo do
estado, o governo federal, esse
entendimento de que a coisa
estabilizou mesmo. O critério
científico estava dado, mas
eu resolvi ser mais restritivo”,
explicou.
Os dados do Boletim
Epidemiológico divulgados
ontem (12) pela prefeitura indicam uma melhora
considerável no quadro da
pandemia na cidade. O mapa
de risco de transmissão está
baixo (em verde) em todo o
município pela terceira semana seguida. A redução de
internações na comparação
com o último pico, há dois
meses, é de 93% e hoje há cerca de 50 pacientes internados
pela doença, sendo que 90%
deles não tinham o esquema
vacinal completo.
Quanto aos óbitos por
covid-19, a redução foi de
95,9%.

STF libera demissão
por não tomar vacina
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu
ontem (12) a vigência de
dispositivos da Portaria 620
do Ministério do Trabalho,
que proibiu a demissão do
trabalhador que não tiver
tomado vacina contra a covid-19. O ministro atendeu
ao pedido liminar feito por
partidos de oposição.
A decisão não alcança
quem tem contraindicação
médica expressa para não
se imunizar.
A norma da pasta considerou que constitui “prática
discriminatória a obrigatoriedade de certificado de
vacinação em processos
seletivos de admissão de
trabalhadores, assim como a
demissão por justa causa de
empregado em razão da não
apresentação de certificado
de vacinação”.
Na liminar, Barroso en-

tendeu que a medida onera
as empresas e deveria ter
sido feita por meio de lei
formal.
“O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a
legitimidade da vacinação
compulsória, por meio da
adoção de medidas indutivas indiretas, como restrição
de atividades e de acesso a
estabelecimentos, afastando
apenas a possibilidade de
vacinação com o uso da força”, argumentou o ministro.
A decisão de Barroso
suspende o dispositivo que
proibia a exigência de comprovante de vacinação na
contratação ou para continuidade do vínculo de emprego. Além disso, também
fica suspensa a parte da norma que considerou prática
discriminatória a solicitação
do cartão de vacinação e a
demissão por justa causa
pela falta do documento.
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Rio volta às provas coletivas
Maratona do Rio terá quatro competições de rua, a serem realizadas neste domingo e segunda-feira
Divulgação

A Maratona do Rio está de volta
às ruas. O festival de corridas – o
primeiro do Brasil a retornar ao
calendário com provas coletivas
desde o início da pandemia da
Covid-19 – vai ocupar, entre
outros cartões-postais da capital fluminense, o Aterro do
Flamengo e a orla da Zona Sul
carioca no domingo e segunda-feira. Ao todo, são quatro
provas – 5 km, 10 km, meia-maratona (21 km) e a tradicional
maratona (42 km). Na programação da Maratona do Rio, os
dias 12, 13 e 14 de novembro
serão para as entregas dos kits.
No domingo (14), vai acontecer
a meia maratona. Na segunda-feira (15), serão disputadas as
provas de 5km, 10km e 42km.
Para que as provas aconteçam neste ano, os organizadores elaboraram um robusto
protocolo de segurança contra
a disseminação da Covid-19.
Apenas pessoas imunizadas
com as duas doses (ou dose
única) da vacina vão participar. Quem não estiver com o
esquema vacinal completo terá
de apresentar resultado do teste
PCR ou antígeno.
O governo do estado, representado pela Secretaria de
Estado de Esporte, Lazer e Juventude, é um dos apoiadores
da competição por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte.
“É motivo de muito orgulho
para nós, do Estado do Rio,
abrir o calendário de provas de
rua com uma competição que
tem a cara do fluminense e em
cenários tão belos. Temos que
celebrar este novo momento
do Rio de Janeiro: a vacinação
contra a Covid-19 seguindo
a pleno vapor e os casos da

Metrô dará
passagem aos
corredores,
que deverão
apresentar
uniforme

Corredores vão passar pelo Aterro do Flamengo e orla da Zona Sul. Apenas atletas com duas doses ou dose única das vacinas contra covid-19 podem participar

doença em constante queda.
Depois de períodos tão difíceis,
nada melhor do que celebrar a
vida e com muito esporte”, disse
o governador Cláudio Castro,
que se encontra em viagem pela
Europa.
Entre os quatro trajetos, o
mais nobre é o de 42 km, no
dia 15. A largada será no Aterro do Flamengo em direção
ao Centro da cidade. Trata-se
de um percurso histórico. Os
participantes irão passar pelo
Monumento dos Pracinhas,

Praça 15, Museu do Amanhã,
Boulevard Olímpico, AquaRio,
Roda Gigante, Rua Primeiro
de Março e Museu de Arte
Moderna. A prova segue para
Copacabana e Ipanema até
fazer a volta no final da praia
do Leblon, retornando em
direção ao Aterro e passando
também pelo Leme no trajeto
de volta. Na edição deste ano
a largada foi adiantada para às
5h da manhã e contará com
postos de hidratação a cada três
quilômetros.

“É uma alegria enorme ver
a vida voltando à normalidade,
mesmo com a necessidade de
ainda seguirmos certos protocolos de saúde por conta da
pandemia. A Maratona do Rio é,
sem dúvida alguma, um marco
neste momento de retomada
dos grandes eventos no Rio de
Janeiro. Aproveito a oportunidade para lembrar às grandes
empresas que, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte, podemos trazer para o nosso estado
eventos dessa magnitude, que

contribuem para o fomento ao
esporte, ao lazer, à economia
e ao turismo em todo o Rio de
Janeiro”, disse o secretário de
Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca.
Principal destino em turismo de esportes - A realização da
Maratona do Rio 2021 celebra
a conquista, pela segunda vez
consecutiva, do Rio de Janeiro
como o principal destino da
América do Sul em turismo de
esportes. O título foi concedido
pelo World Travel Awards, ini-

Táxis de Niterói terão nova cor
Azul dará lugar ao preto. Lei foi sancionada pelo prefeito em exercício, Paulo Bagueira
Bruno Eduardo Alves/Divulgação

O prefeito em exercício de
Niterói, Paulo Bagueira, sancionou ontem (12) a lei que
determina que os novos táxis
no município tenham a cor
preta, em substituição ao
tradicional azul. A medida
atende a uma antiga reivindicação da categoria que,
através do Sindicato dos Taxistas de Niterói (SindTaxi),
pedia a alteração da cor para
garantir que os trabalhadores
pudessem economizar.
Bagueira destacou que
essa lei é fruto de um projeto
conjunto envolvendo a Prefeitura, a Câmara de Vereadores
e a categoria dos taxistas da
cidade de Niterói.
“Estamos trabalhando em
conjunto com a categoria pela
melhoria e modernização
dessa atividade crucial no
município. Em breve, o poder público anunciará novas
medidas que vão ao encontro
do que deseja a categoria e,
principalmente, oferecendo
mais conforto à população
usuária do serviço de táxi”,

Prefeito em exercício, Paulo Bagueira, sancionou a lei que determina a mudança, antiga reivindicação da categoria

disse o prefeito em exercício.
A cor “azul báltico” não
existe de fábrica, o que fazia

com que os taxistas precisassem pintar o veículo, o
que gerava uma despesa que

variava de R$1.500 a R$3 mil.
Já o preto, especialmente na
cor ouro negro@70, tem a

vantagem de ser oferecida
por todas as montadoras de
veículos.
O taxista terá 10 anos para
se adaptar nessa troca e o
tempo é justamente o que
a prefeitura de Niterói exige
como tempo de vida útil
para o “carro da praça”. De
acordo com o SindTaxi, há
1.906 taxistas na cidade. A lei
foi sancionada na presença
do vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo na
Câmara e autor do projeto,
da vereadora Walkiria Nichteroy, do vereador Folha e do
secretário Geral do SindTaxi,
Rodrigo Lopes.
Andrigo comemorou lembrando que, a medida, representa um enquadramento do
município com a dinâmica
das cores disponíveis no mercado automobilístico:
“Sem contar os detalhes
do veículo e a eventual desvalorização no mercado consumidor. Uma grande conquista
para a classe dos taxistas de
nossa cidade”.

Servidor: troca de banco até dia 19
Ativos e inativos da prefeitura devem abrir conta na instituição que passará a gerir pagamentos
O servidor ativo e inativo da
Prefeitura de Niterói tem até
dia 19 para realizar a abertura de conta para receber
o salário pelo banco Itaú.
Para agilizar o atendimento,
foi montada uma base no
9º andar do prédio da Prefeitura, na Rua Visconde de
Sepetiba 987.
A migração das contas
pode ser feita através do aplicativo ou site por meio do
endereço www.itau.com.br/
abrir-conta além, é claro, das
agências bancárias. Diversas
agências foram disponibi-

lizadas para atendimento exclusivo aos servidores
municipais. O agendamento
deve ser feito pelo aplicativo
ou através do 0800.555.7071.
A recomendação da prefeitura é que a abertura seja
feita o mais rapidamente
possível para evitar imprevistos e aglomerações.
Os funcionários da Secretaria de Administração vêm
orientando os servidores
que ainda têm dúvida com
relação ao procedimento
de abertura de conta, bem
como dos benefícios ofere-

cidos pelo banco.
Os servidores que já são
clientes do banco não precisam abrir uma nova conta:
basta realizar o aceite e vincular a conta ao CNPJ do órgão pagador, o que pode ser
feito pelo site do Itaú, aplicativo ou caixa eletrônico.
“Para evitar imprevistos,
é importante que o servidor
não deixe para última hora
para abrir a sua conta. Quem
não fizer a transição até o dia
19 de novembro correrá o
risco de ter problemas com
o crédito do seu pagamento

do mês de dezembro”, alertou Luiz Vieira, secretário
de Administração da cidade.
A Prefeitura realizou, em
agosto, o pregão para contratação de instituição financeira para gerir o pagamento dos servidores ativos e
inativos. O banco Itaú foi o
vencedor da disputa, pagando 80,4 milhões para gerir
a folha de pagamento da
Prefeitura pelos próximos
cinco anos.
Segundo a prefeitura, o
Banco Itaú está oferecendo
benéficos aos servidores

públicos ativos e inativos
de Niterói. De acordo com o
Itaú, entre os benefícios que
serão oferecidos aos servidores, estão isenções de tarifas
dos pacotes de serviços;
anuidade grátis no cartão
de crédito; taxas diferenciadas; acesso à plataforma de
compras iupp; descontos no
seguro Auto e acesso à Tag
Itaú, solução de pagamento
automático de pedágios e
estacionamentos sem mensalidade, exclusiva para os
clientes do banco (em parceria com a ConectCar).

ciativa global que é considerada
o Oscar do setor turístico. O Rio
de Janeiro desbancou destinos
como Buenos Aires e Bariloche,
na Argentina; e Lima, no Peru.
Catraca livre para os corredores - O MetrôRio, a Maratona
do Rio e a Eletromidia uniram
forças para incentivar a retomada do calendário de eventos ao
ar livre do Rio de Janeiro. Como
apoio a todas as provas do
evento, que acontecem nos dias
14 e 15 de novembro, a concessionária vai oferecer passagens
gratuitas para os corredores.
Para ser liberado na catraca
de qualquer uma das 41 estações ou nas linhas de ônibus
do Metrô na Superfície (MNS),
o participante deve apresentar
o uniforme de corrida oficial às
equipes da concessionária. A
entrada gratuita é válida apenas
para o dia da prova, das 7h às
23h para o Metrô; e das 7h às
22h30 para Metrô na Superfície.
Durante o embarque nas
linhas 1, 2 e 4 do metrô e nas
linhas de ônibus do Metrô
na Superfície (MNS), a recomendação é que os corredores
mantenham cuidados básicos
de prevenção ao coronavírus,
como o uso de máscara de
proteção, que é obrigatório no
sistema; e álcool em gel, disponível em todas as estações.

Guarda
Municipal
vai fiscalizar
ciclovias
Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal de Niterói
aderiram à bicicleta para
fiscalizar a rede cicloviária
entre a Zona Sul e o Centro
da cidade. Com o reforço
de mais duas bicicletas
doadas pela Federação
de Ciclismo do Estado do
Rio de Janeiro, as equipes
começaram a percorrer a
região para garantir a segurança dos ciclistas. De
acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB),
transitar com o veículo
na ciclovia ou ciclofaixas
é infração considerada
gravíssima, com multa de
R$ 880,41.
O coordenador da
Guarda Municipal, Jociley Martins, frisou que o
serviço de patrulhamento
nas ciclovias já era realizado pela Guarda Municipal
de Niterói, antes da pandemia.
“Com a retomada gradual ao novo normal, o
número de infrações de
trânsito vem aumentando.
O que nos fez tomar a decisão de retornar com esse
tipo específico de serviço.
E com a doação das bicicletas, optamos por realizar o ciclopatrulhamento
preventivo das ciclovias e
ciclofaixas, com o objetivo
de fiscalização e educação
no trânsito, aproximando
nossos agentes da população. Acreditamos que essa
medida coibirá o cometimento de novas infrações,
além de conscientizar
sobre a importância e o
respeito ao espaço do ciclista”, detalhou.
O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, disse que a
definição das rotas de
fiscalização foi feita em
parceria com o coletivo
Pedal Sonoro.
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SUS: registros podem incluir
dados sobre cor ou raça
Especialistas defenderam ontem proposta em audiência pública na CCJ da Câmara dos Deputados
Antônio Augusto/Agência Câmara

Especialistas defenderam ontem (12) a necessidade de inclusão do quesito cor ou raça
nos prontuários, registros e
cadastramento do Sistema
Único de Saúde (SUS) como
forma de aprimorar políticas públicas direcionadas a
população negra do país. A
medida, afirmam, vai ajudar
a diminuir as desigualdades
no acesso e tratamento nos
sistema público de saúde.
A inclusão do quesito
raça/cor nos registros do SUS
consta do Projeto de Lei (PL)
7.103 de 2014, que tramita na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados. A proposta altera
o Estatuto da Igualdade Racial
no ponto em que trata das
ações de saúde voltadas à
população negra.
O tema foi objeto de uma
audiência pública no colegiado. Na avaliação da pró-reitora adjunta de assuntos estudantis da Escola Paulista de
Enfermagem da Universidade
Federal de São Paulo Unifesp,
Luciana Alves, esse tipo de
informação é necessária para
definição de maneira mais
eficiente de dados epidemiológicos para a implementação
de políticas públicas voltadas
para a população negra.
Luciana citou como exemplo a necessidade de mais
informações de doenças com

Deputado Orlando Silva presidiu os trabalhos. Objetivo é aprimorar políticas públicas voltadas para população negra

maior prevalência na população negra como anemia falciforme e hipertensão arterial.
Segundo ela, essas informações ajudarão no combate à
desigualdade racial no acesso
à saúde, uma vez que vão
trazer evidências estatísticas
sobre o tema.
“Eu digo que só consigo
trazê-las [evidências da desi-

gualdade no acesso à saúde]
se houver uma classificação
das pessoas com a cor, raça,
usando os termos oficiais do
IBGE [ Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística] e
olhando como esse direito a
saúde, o acesso a saúde está
distribuído entre os grupos
auto classificados”, argumentou.

A professora lembra que
a inclusão do quesito cor ou
raça também tem por objetivo
conscientizar sobre a importância da autodeclaração dos
usuários e dos trabalhadores
da rede pública de saúde.
“Quando assumirmos que
enxergamos as cores de pele e
que isso resvala em comportamentos desiguais ainda que

Raul Veiga, no Alcântara, já
está com nova iluminação
Espaço ganhou lâmpadas de LED, oferecendo mais segurança para a área
Júlio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
finalizou na última quinta-feira (11) a instalação das
lâmpadas de LED no Espaço
Raul Veiga, no Alcântara. A
nova iluminação já foi ligada
na mesma noite. No passeio
público, que já mudou a dinâmica urbana do bairro, foram
instalados 10 postes, com
duas luminárias cada, proporcionando mais segurança
para moradores, comerciantes e frequentadores.
“A cada semana temos
uma novidade aqui. Estamos
transformando esse espaço e,
a partir desta semana, o Espaço Raul Veiga já vai contar

Dinâmica do bairro está mudando, principalmente na área comercial

com essa nova iluminação,
que dará mais segurança para
todos, além de melhorar ainda mais o aspecto do bairro,
que vem passando por grandes transformações”, disse o
secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza,
que segue acompanhando a
obra diariamente.
O Espaço Raul Veiga, que
já recebe um intenso fluxo
de pedestres, acomodará, em
breve, os feirantes no centro
do passeio público, com barracas padronizadas. Paralelo
ao trabalho da iluminação,
equipes da pasta mantêm o
ritmo de trabalho na colocação de piso intertravado e
ajustes no meio fio da via.

Viaduto: terceiro painel em produção
Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O bairro do Alcântara ganha
novas cores a cada dia, que
ajudam a perpetuar a história
da cidade. Após a entrega do
primeiro painel no viaduto
do Alcântara, o projeto Cidade Ilustrada trabalha para
finalizar o segundo paredão
e já marcou os desenhos do
terceiro ato da equipe comandada por Marcelo Eco, que
fica na frente do Prédio do
Relógio. Todo o processo está
sendo realizado com recursos
de compensação ambiental.
Segundo Marcelo Eco,
o terceiro painel será uma
continuação do painel Gênesis, que conta um pouco
a história da região antes
mesmo de receber o nome de
São Gonçalo. Ainda segundo
o curador, serão ressaltados a
fauna gonçalense e os povos
originários indígenas.
A segunda pintura, que
segue em franca evolução,
remonta à essência do bairro
do Alcântara, com o porto,

estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde
elétrico e tudo que remete
ao crescimento econômico. O subsecretário de Meio
Ambiente, Gláucio Brandão,
também contribuiu como
historiador do projeto.
“Essas pinturas dão mais
vida ao bairro, estou achando
muito legal, ainda mais pelo
fato de contar a história da
nossa cidade”, disse a vendedora Pamella Dantas, de 27
anos, moradora do Coelho e
que há três anos trabalha no
bairro.
As duas frentes de trabalho, Gênesis 2 e Centralidades, recebem as tintas
dos grafiteiros: Aila Ailita
, Amanda Cabocla, Dyego
Xamp, Eduardo Tex, Gustavo
Gut, Italo Ogai, Marcelo Alio,
Rafael Raf, Siri do Muro e
Thiago Tr3p. Com a curadoria
de Marcelo Eco e a produção
de Jose Luiz Mancha.

Equipe do projeto Cidade Ilustrada está finalizando a segunda obra

inconscientes, precisamos
trazer à tona a consciência
de médicos, médicas enfermeiras, profissionais da saúde
que não é possível dispensar
um serviços público, portanto
de todos e todas, de maneira
tão desigual, como temos no
Brasil”, disse.
O pró-reitor da Escola
Paulista de Enfermagem da
Unifesp, Anderson da Silva
Rocha, também afirmou que a
medida vai possibilitar maior
conhecimento da questão. O
professor disse que a partir
do reconhecimento da relevância da questão, ela passa a
entrar na agenda pública para
que se busque soluções.
“Criar as informações
também é criar uma responsabilidade para que o poder
público cumpra o seu papel”,
disse. “A gente não tem um
sistema que seja equânime e
igualitário nas condições de
acesso à saúde da população e
isso precisa ser urgentemente
corrigido”, acrescentou.
Atualmente, a informação
do item raça/cor já consta
nos sistema de informação
do SUS, em cumprimento a
uma portaria do Ministério
da Saúde de 2017. Segundo o
diretor de Análise em Saúde
e Vigilância de Doenças não
Transmissíveis, da Secretaria
de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, Gio-

vany França, mesmo com a
portaria, a pasta é favorável à
aprovação do projeto.
“O conhecimento é fundamental para a construção de
políticas e ações equitativas”,
disse. “Nós nos manifestamos
favoráveis ao projeto e reconhecemos a importância do
quesito raça/cor e cor da pele
como característica demográfica importante que nos
permite caracterizar melhor
a situação de saúde no país e
mostrar essas desigualdades”,
acrescentou.
O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que presidiu os trabalhos, disse estar
confiante na aprovação da
proposta ainda no mês de
novembro, quando se comemora o Dia Nacional da
Consciência Negra, celebrado
no dia 20. A data faz referência à morte de Zumbi, um
dos líderes do Quilombo dos
Palmares.
“Quando refletimos sobre
a saúde da população negra, quando aprovamos uma
iniciativa que vai permitir a
coleta de informações sobre
a saúde da população negra,
nós oferecemos ao Estado
insumos para que possamos
estruturar políticas públicas
que tenham eficácia no combate a problemas que alcancem em especial a população
negra brasileira”, disse.

Bolsonaro vai ao Oriente Médio
O presidente Jair Bolsonaro
embarcou ontem (12) em
uma viagem por três países
do Oriente Médio, onde
participará de eventos e
reuniões bilaterais com
autoridades. Ele vai passar por Emirados Árabes
Unidos, Catar e Bahrein. O
retorno da delegação está
previsto para a próxima
quinta-feira (18).
Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das
Relações Exteriores, Carlos
França, acompanham o
presidente, entre outras
autoridades. Hoje (13), o
dia está reservado para

o descanso da delegação
em Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos.
De acordo com o Itamaraty, os países do Golfo
têm uma importância não
só para as exportações
de commodities do Brasil, mas para a atração de
investimentos em outras
áreas. Nesse sentido, a visita presidencial vai além
da agenda econômica e
pretende explorar possibilidades de cooperação nas
áreas de defesa, ciência e
tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação
legal e diplomacia.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 18/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada Paciência - Rio do Ouro - Niterói
16189377
12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - Niterói
16189377
12:00 às 16:00 Rua B - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Bombeiro A da Silva - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Baroneza de Goitacazes - Barreto - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Monte Líbano - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Olinda - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Travessa Anita - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Travessa Jurandir - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Travessa Manoel Duarte - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Jaboticabeira - Caramujo - Niterói
16192711
12:00 às 16:00 Rua Olinda - Caramujo - Niterói
16192711
14:00 às 16:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói
16204333
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Estrada da Paciência - Rio do Ouro - São Gonçalo
16189377
12:00 às 16:00 Estrada Rio do Ouro - Várzea Moças - São Gonçalo
16189377
12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - São Gonçalo
16189377
12:00 às 16:00 Rua Pedro A Quintanilha - Várzea Moças - São Gonçalo
16189377
13:00 às 17:00 Rua Carlos Alberto Monteiro - Coelho - São Gonçalo
16206769
13:00 às 17:00 Rua Professor Firmino Cardoso - Coelho - São Gonçalo
16206769
13:00 às 17:00 Rua Elcio Alcântara Marins - Jockey Club - Arsenal - São Gonçalo
16206805
13:00 às 17:00 Rua Geraldo José Almeida - Anaia Pequeno - Jockey Club
16206805
13:00 às 17:00 Rua Doutor Getúlio Vargas - Santa Catarina - São Gonçalo
16206853
MARICÁ
16220837
13:00 às 17:00 Estrada Leito A E Ferro - Ponta Negra - Estrada Espraiado - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Ponta Negra - Estrada Espraiado - Ponta Negra - Estrada de Jaconé 16220837
13:00 às 17:00 Ruas 35, 69, 70 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá - Maricá
16220979
13:00 às 17:00 Rua Edilco Ramalho - Jardim Atlântico - Maricá
16220979
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá
16220979
Dia: 19/11/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:30 às 13:00 Rua Doutor Celso Dias Gomes - Piratininga - Niterói
16228267
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói
16229263
12:00 às 16:00 Travessa Tereza - Caramujo - Niterói
16229263
14:00 às 16:00 Rua Álvares de Azevedo - Icaraí - Niterói
16204093
MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida B - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá
16228715
09:00 às 13:00 Avenida Litorânea - Cordeirinho - Maricá
16228715
09:00 às 13:00 Avenida Maiza Monjardim - Cordeirinho - Praia das Lagoas - Guaratiba 16228715
09:00 às 13:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá
16228715
09:00 às 13:00 Avenida Central - Guaratiba - P Lagoa Guarat - Praia Lagoas-Gu
16228715
09:00 às 13:00 Rua Beira da Lagoa - Boqueirão - Cordeirinho - Maricá
16228715
09:00 às 13:00 Ruas 65, 66 - Praia das Lagoas - Praia das Lagoas Guaratiba 16228715
Condomínio Village da Praia - Guaratiba - Cordeirinho - Praia das
Lagoas-Gu - Boqueirão - Jardim Atlântico - Maricá
09:10 às 13:00 Ruas 32, 50, 51 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
16228023
09:10 às 13:00 Rua Miltaer Soares - Jardim Atlântico - Maricá
16228023
09:10 às 13:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá
16228023
10:00 às 12:00 Rua das Esmeraldas - Morada das Águias - Lt Mora - Itaipuaçu - Maricá 16227727
10:00 às 12:00 Rua 16 - Itaipuaçu - Maricá
16227727
10:00 às 12:00 Rua Diamantes - Itaipuaçu - Maricá
16227727
10:00 às 12:00 Rua Lourdes - São Bento da Lagoa - Maricá
16227727
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá
16229635
13:00 às 17:00 Estrada Gambôa - Gambôa - Jacaroá - Maricá
16229635

Estamos com você, mesmo à distância.
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Diniz faz
balanço de
passagem
pelo Vasco
O técnico Fernando Diniz,
ontem, no
dia seguinte
ao anúncio
de sua saída,
concedeu entrevista coletiva de despedida do Vasco. A diretoria
optou por sua demissão
junto com a do diretor-executivo Alexandre Pássaro.
Diniz falou sobre sua
trajetória no Vasco. O comandante revelou que o
rumo da campanha cruz-maltina poderia ser outro
após um resultado.
“A gente teve um momento que foi quase que
um divisor de águas, que
foi o jogo do Náutico. A
gente poderia ter carimbado o nosso acesso praticamente e não soube
aproveitar”, disse.
O treinador destacou
a empolgação da torcida
em certo momento, com
as boas atuações do Vasco.
“Aqui no Vasco, a gente
terminou de maneira muito ruim, mas o torcedor
voltou ao campo muito
entusiasmado tanto com
o resultado do jogo quanto com a maneira que o
time jogava. Essa é uma
luta que eu travo, e eu vou
estar sempre procurando
melhorar para entregar
o melhor para jogadores,
instituição, staff e de maneira especial aos torcedores”, declarou.
A diretoria do Vasco
pretende utilizar o restante
da temporada para iniciar o planejamento para
2022.

Sábado, 13/11/2021

Fla inicia planejamento
para final da Libertadores
Comissão técnica quer estar com todos os atletas prontos para decisão
Marcelo Cortes / Flamengo

Renato Gaúcho está confiante em ter a disposição todo o elenco para a final da Taça Liberadores no próximo dia 27

O F l a m e n g o,
o f i c i a l m e n t e,
mergulhou de
cabeça na final
da Libertadores. Com missão
complicada no Brasileiro,
o clube iniciou a estratégia
para a decisão do dia 27, contra o Palmeiras, no Uruguai.
Na vitória sobre o Bahia,
na última quinta-feira, pelo
Brasileiro, Renato Gaúcho
rodou o time. Ele teve o aval
da diretoria e, por mais que o
discurso seja que o Flamengo continua na briga pelo
Nacional, a prioridade é se
preparar para a decisão da
Libertadores.
“O torcedor pode ficar

tranquilo que a gente sabe o
que está fazendo. Os jogadores vão chegar com ritmo de
jogo no próximo dia 27. Estamos fazendo exatamente o
que eu falei, estamos recuperando jogadores, dando ritmo a jogadores. Temos pessoas inteligentes aqui dentro
e sempre vamos buscar o
melhor para o clube. Vamos
fazer de tudo para que no
dia 27 tenhamos todos os
jogadores recuperados, em
condições. Estamos dando a
parada para alguns para que
tenhamos todos 100% no dia
27”, declarou.
A estratégia, então, está
traçada. O técnico vai usar a
reta final do Brasileiro para

deixar o Flamengo a ponto
de bala para a Libertadores.
“Temos uma decisão no
dia 27 e estamos fazendo as
coisas direito. Estamos cuidando dos jogadores que estão no limite, recuperando os
que estão no departamento
médico para que possamos
estar com 100% dos jogadores bem para que possamos
fazer essa final contra o Palmeiras”, acrescentou.
O Flamengo corre para recuperar nomes importantes
do elenco, como Filipe Luís,
Arrascaeta e Pedro, lesionados. Além disso, Renato precisa resgatar o bom futebol
de alguns nomes e resgatar
a confiança do time.

Meia Chay ainda é
dúvida no Botafogo
O técnico do
Botafogo, Enderson Moreira, deu um panorama sobre
a situação do
meia Chay, que se recupera
de uma lesão no tornozelo direito. O comandante
não garantiu a presença
do atleta no duelo contra
o Operário, na próxima
segunda-feira, no Nilton
Santos, pela 36ª rodada da
Série B.
Chay foi desfalque nos
triunfos de 1 a 0 sobre o
Confiança e de 4 a 0 sobre
o Vasco, assim como no
empate sem gols com a
Ponte Preta na quinta-feira.
As informações internas no
Glorioso davam conta de
que ele estava sendo prepa-

rado para 2ª feira.
“O Chay participou da
fase de transição e está em
processo de recuperação.
Também participou de alguns treinos e chegou a ir
muito bem em um deles.
Mas apresentou dificuldades em outra atividade. Se
ele tiver condições, há possibilidade sim. Mas também
pode acontecer de não estar
pronto ainda. Vamos agir
com tranquilidade”, disse
Enderson.
Chay se lesionou no empate por 1 a 1 com o Goiás.
Desde então vem trabalhando com muito empenho. O jogador, contratado
junto à Portuguesa após se
destacar no Campeonato
Carioca, vem sendo um dos
principais nomes do time.

Marcão tem dúvidas
para escalar zaga
O Fluminense
iniciou a preparação visando o duelo de
amanhã contra
o Palmeiras, às
18h15, no Maracanã, pela
32ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O técnico Marcão
já tem um problema para a
partida.
Isso porque o zagueiro
Nino recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprirá suspensão
neste fim de semana.
Marcão tem duas opções
para formar a zaga com David
Braz: Luccas Claro ou Manoel.
Luccas Claro perdeu a

Com Nino
suspenso,
Luccas Claro
e Manoel
disputam vaga
na defesa do Flu
vaga na equipe titular recentemente. Já Manoel voltou a
trabalhar com o elenco tem
pouco tempo.
O Fluminense precisa da
vitória sobre o atual vice-líder
para se manter na briga pelo
G-6 do Campeonato Brasileiro.

