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Prazo para dose de reforço é 
reduzido e público é ampliado
São Gonçalo libera 100% de público nos estabelecimentos e eventos mas vai exigir comprovante de vacinação

MINISTÉRIO DA SAÚDE INTENSIFICA VACINAÇÃO
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Cartinhas para Papai Noel com pedidos de presentes feitos por crianças com até 10 anos da rede pública de ensino vão estar disponíveis na agências dos Correios até o próximo dia 17 de dezembro

Divulgação

Niterói: prefeitura 
regulamenta 

processo eletrônico 
CIDADES\PÁG. 4

Papai Noel dos 
Correios já tem 
8 mil cartinhas

Uma ideia que dá certo há mais 
de três décadas volta este ano 

com força total. É a campanha 
Papai Noel dos Correios, que 

coloca, até 17 de dezembro, carti-
nhas escritas por crianças de até 

10 anos, alunas da rede pública 
de ensino (até o 5º ano do ensino 
fundamental), para o bom velhi-

nho, com pedidos de presentes, 
disponíveis para “adoção” nas 

agências dos Correios (no Estado 
do Rio são 21 unidades) ou no 

blog da campanha. É um gesto 
bacana, que ajuda a tornar uma 

criança feliz nestes tempos tão 
difíceis, agravados por quase dois 

anos de pandemia. Só no Estado 
já há mais de 8 mil cartinhas 

cadastradas, à espera de  
“padrinhos” e “madrinhas”.

Música vai 
reunir gerações 
no Natal
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SpaceX: satélites vão 
monitorar Amazônia e 

levar internet às escolas

Exposição 
fotográfica 
em Botafogo
A exposição “O espaço da 
alteridade”, de Andrea Ei-
chenberger, estreia, nesta 
quinta, na Galeria Aliança 
Francesa, em Botafogo.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Mostra “O espaço da alteridade”, de 
Andrea Eichenberger, estreia na quinta

Deputados vão pedir 
ao governador fim da 

taxa de incêndio
PANORAMAPÁG. 2

Flamengo realiza hoje à noite, no Maracanã, contra o Corinthians, o úl-
timo jogo diante de sua torcida antes de viajar para o Uruguai onde deci-
dirá a Taça Libertadores com o Palmeiras, no próximo dia 27.

PÁG. 8

ESPORTES

Botafogo 
não desiste 
de Navarro
Mesmo com o atacante en-
volvido em possível trans-
ferência para os EUA, a 
diretoria alvinegra ainda 
trabalha para contar com 
o jogador em 2022.

Vitor Silva / Botafogo

Rafael Navarro foi um dos destaques
do Botafogo na Série B

Marcelo Cortes / Flamengo

Bruno Henrique é uma das armas do Fla para se despedir da torcida com uma importante vitória

Despedida antes de buscar o tri

Auxílio Brasil 
começa a ser 
pago hoje

CIDADES\PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Desrespeito aos passageiros
Ônibus 457, sentido copacabana, vem lotado na altura da 
Uerj de 6h30 às 8h30. Os ônibus não param para os passa-
geiros. Só hoje (ontem) foram 3 ônibus que não pararam 
no ponto, e quando param, só descarregam passageiros. 
Não deixam ninguém subir. Cheguei atrasada no meu 
médico por isso. Desrespeito com o passageiro.
Natasha Silva

Covid-19 na Europa
Apesar das coisas estarem melhorando no Brasil, é impor-
tante que o governo se atente aos aumentos dos casos na 
Europa para que aqui no Brasil o desespero da covid-19 
não se repita nas próximas semanas.
Carlos Eduardo Lopes

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Protesto em prol 
da Lagoa de Itaipu
No próximo dia 5 de dezem-
bro haverá um protesto em 
defesa da Lagoa de Itaipu, na 
Região Oceânica de Niterói. 
Segundo organizadores da 
manifestação, parte das áreas 
no entorno da lagoa, que abri-
gam rica biodiversidade e que 
eram incorporadas ao Parque 
Estadual da Serra da Tiririca 
(Peset), ficaram desprotegidas 
após empresas do setor imo-
biliário derrubarem na Justiça 
decreto que incluiu essas áreas 
nos limites do Parque.

Ambientalistas acusam 
ainda o município de fazer 
vista grossa ao aterramento 
do entorno da lagoa e também 
ao assoreamento e derrama-
mento de esgoto na lagoa. O 
vereador Daniel Marques lem-
bra que há poucos meses um 
trecho foi aterrado e que iria 
abrigar a sede de um clube de 
rugby. Durante o protesto será 
realizado um abraço simbólico 
na lagoa. A concentração será 
às 9h30, no Quiosque do João. 

Bárbara Verçosa no Sossego
Divulgação

O Acadêmicos do Sossego 
divulgou a nova defensora 
do segundo pavilhão azul 
e branco. Bárbara Verçosa 
chega para dançar ao lado 
de Yago Silva e formam 
o novo segundo casal de 
mestre-sala e porta-ban-
deira da escola do Largo 
da Batalha. Bárbara fará 
sua estreia na agremiação 
de Niterói.

Bárbara já desfilou pela 
Viradouro, Inocentes de 
Belford Roxo, Acadêmicos 
do Dendê, Porto da Pedra e 
atualmente defende o pri-
meiro pavilhão da União 
do Parque Curicica, além 
de ter passado por escolas 
do carnaval de Niterói. 

Reservado para 
mulheres
Com o desemprego em alta e 
quase metade dos lares brasi-
leiros chefiados por mulheres, 
a Alerj vai analisar um projeto 
de lei para ampliar e oferecer 
mais recursos ao empreende-
dorismo feminino em todas 
as regiões do Estado. Através 
do projeto de lei 4541/2021, a 
deputada Rosane Felix (PSD) 
quer aumentar a participação 
de mulheres em vagas ou re-
cursos ofertados em progra-
mas de concessão de linhas 
de crédito.

A proposta estabelece que 
sejam reservadas às mulheres 
microempreendedoras indi-
viduais (MEI), associações e 
cooperativas de mulheres e 
micro e pequenas empresas 
chefiadas por mulheres, con-
forme o caso, 10% das vagas 
ou dos recursos ofertados em 
programas de concessão de 
linhas de crédito do Estado. 

Casórios 
em alta

Exposição 
nas barcas

Impulsionados pela flexibiliza-
ção, pelo aumento da vacinação 
e pela diminuição do número 
de óbitos causados pela co-
vid-19, os casamentos voltaram 
a crescer no estado após um 
período de queda expressiva no 
ano passado. Dados levantados 
pelos Cartórios do Rio de Janei-
ro apontam um crescimento 
de 28% entre janeiro e outubro 
de 2021 em comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado.

Nos dez primeiros meses 
deste ano, foram realizadas 
57.842 celebrações civis, frente a 
45.120 matrimônios realizados 
no ano passado.

A tendência de alta come-
çou a ser verificada em mar-
ço, quando os números de 
2021 ultrapassaram os de 2020. 
Naquele mês, totalizaram-se 
5.486 casamentos, enquanto 
em 2020, quando se iniciou a 
pandemia no país, os números 
foram fechados em 5.392. Já o 
maior crescimento percentual 
se deu de abril para maio, quan-
do os casamentos aumentaram 
20%.

Os dados constam no Portal 
da Transparência do Registro 
Civil, base de dados nacionais 
administrada pela Associação 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Brasil (Arpen/BR), 
entidade que representa os 
7.654 Cartórios de Registro 
Civil do Brasil, distribuídos em 
todos os municípios e distritos 
do país. 

A CCR Barcas e a Marinha do 
Brasil promovem, até a próxi-
ma sexta-feira (19) a exposição 
“Mar Limpo é Vida”, sobre a 
poluição no mar. Passageiros 
que transitarem pelas estações 
Praça Arariboia e Praça XV te-
rão acesso a banners, cartilhas, 
vídeos e locuções sonoras com 
ações educativas em prol da 
despoluição e preservação da 
Baía de Guanabara.

Homenagem em Tanguá

O jornalista Rodrigo da 
Matta recebeu o Título de 
Cidadão Tanguaense du-
rante a sessão solene em 
comemoração aos 26 anos 
de emancipação-político 
administrativa de Tanguá, 
nesta segunda-feira (15), 

Divulgação

no plenário da Câmara de 
Vereadores. A homenagem 
foi feita pelo vereador 
Müller Souza (Avante), 
que enalteceu o trabalho 
do profissional na comu-
nicação da região Leste 
Fluminense.

Panorama RJPanorama RJ

Troca de experiências 
através da fotografia
A exposição “O espaço da 
alteridade”, de Andrea Ei-
chenberger, estreia, nesta 
quinta, na Galeria Aliança 
Francesa, em Botafogo. A 
mostra apresenta quatro 
séries fotográficas intitula-
das: “(in)Segurança”, “Les 
milles briques”, “O parque” 
e “Translitorânea”. São 65 fo-
tografias que tomam como 
assunto o encontro com o 
“outro”. 

Além das 65 fotografias, 
há ainda trabalhos em di-

ferentes mídias: um vídeo, 
edições impressas e uma 
obra com a participação do 
espectador.

“Tomo o ato fotográfico 
como uma forma de apro-
ximação e de trocas com as 
pessoas que eu fotografo”, 
diz a artista.

A mostra fica em cartaz 
até o dia 7 de março e a en-
trada é gratuita. A visitação 
pode ser feita de segunda a 
sexta. Endereço: Rua Muniz 
Barreto, 730, Botafogo. 

CULTURA

Futuro
Até o dia 5 de dezembro, 
o público pode conferir, 
gratuitamente, a exposição 
“I.A. Inteligência Artificial 
— Irreversível. Agora.”, em 
cartaz na Cidade das Artes, 
de quarta a sexta, das 14h às 
21h, e aos sábados e domin-
gos, das 11h às 21h. A mostra 
é cheia de referências cine-
matográficas, significados 
e tem o ser humano como 
fonte para pensar o inegá-
vel avanço da inteligência 
artificial. Ingressos no site 
Sympla.

HOMENAGEM – O trio Duane, Braga e Vini homena-
geia a Cidade Maravilhosa com um viés de admiração 
e proximidade no novo single, “Nosso Rio”. Naturais de 
Niterói, os músicos celebram as belezas e alegrias de 
um Rio de Janeiro onde já viveram, se apresentaram 
e realizaram aventuras. A canção chega às principais 
plataformas de streaming e ganha um clipe.

RACISMO – A cantora e compositora carioca Elisa Fernan-
des lança a faixa “Você não sabe o que é ser preto”. Com 
discurso contundente, a letra toca - sob a ótica da pessoa 
negra - na ferida aberta e exposta do racismo na sociedade 
brasileira. A música chega acompanhada de um clipe no 
Youtube e alerta sobre o fato de que enquanto muitos 
usufruem da sua liberdade de ir e vir, mas negros estão 
morrendo e sendo vítimas de racismo.

Divulgação

Mostra “O espaço da alteridade”, de Andrea Eichenberger, estreia na quinta

Divulgação

“I.A. Inteligência Artificial - Irreversível.
Agora.”, na Cidade das Artes 

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

Alerj pede fim da taxa de incêndio

A Alerj aprovou, ontem, 
indicação legislativa da 
deputada Adriana Baltha-
zar (Novo) que solicita ao 
Executivo o fim da cobran-
ça da Taxa de Prevenção 
e Extinção de Incêndio 
no estado. Apoiada em 
decisões recentes do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), que julgaram in-
constitucional a cobrança 
da taxa, a proposta prevê 

Divulgação alterações no Decreto-Lei 
nº 05, de 15 de março de 
1975, que institui o Código 
Tributário Estadual.

Em agosto de 2020, ao 
julgar a norma em Minas 
Gerais, o STF considerou 
que o combate a incêndios 
é um serviço público geral 
e não pode ser exigido 
pagamento de taxa com 
esta finalidade. No ano an-
terior, a ministra Cármen 
Lúcia também manifestou 
o mesmo entendimento 
sobre a cobrança da taxa 
em Sergipe, alegando que 
a segurança pública é de-
ver do Estado e que o com-
bate a incêndio e realiza-
ção de salvamentos são 
atividades específicas do 
Corpo de Bombeiros, não 
podendo ser custeados 
pela cobrança de taxas.

Resta saber se o go-
vernador vai aceitar a su-
gestão.

¨Não é justo pagarmos 
por um serviço que é dever 
do Estado¨, ressalta Adria-
na Balthazar. 

O deputado estadual Co-
ronel Salema acompanhou 
o secretário de Estado de 
Polícia Militar, coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires, 
na formalização da parce-
ria entre a corporação e o 
Jockey Club Brasileiro, na 
Gávea, na Zona Sul do Rio. 
Os dois estiveram no local, 
ontem, para conhecer o 
espaço onde ficará o posto 
avançado do Regimento de 
Polícia Montada Coronel 
Enyr Cony dos Santos (RP-
Mont/RCECS). 

O Jockey disponibilizou 
23 baias para os cavalos da 
PM e alojamento para os 
policiais militares respon-
sáveis pelo tratamento dos 
animais e pelo policiamento 
montado.

“O objetivo é agilizar 
a chegada do efetivo para 
ações na capital encurtando 
a distância e o tempo de via-
gem, já que o RPMont está 
localizado em Campo Gran-
de, na Zona Oeste”, explicou 
Salema, que intermediou a 
parceria. 

Mais agilidade para a PM
Divulgação
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C-19: ministério reduz intervalo 
de reforço e amplia público
Reforço será aplicado 5 meses após segunda dose. Mais de 350 milhões de doses já foram distribuídas

O Ministério da Saúde anun-
ciou, ontem (16), a redução 
do intervalo de tempo para 
aplicação da dose de reforço 
da vacina contra a covid-19 
dos atuais seis meses para 
cinco meses. A decisão, que 
será implementada pelas 
secretarias de Saúde dos esta-
dos e municípios, contempla 
todas as pessoas acima de 18 
anos, independentemente 
do grupo etário ou profissão. 
Inclusive aquelas que rece-
beram a Janssen, que passa 
a contar com uma segunda 
dose - aplicada dois meses 
após a primeira - e a dose de 
reforço.

“Já tínhamos autorizado a 
aplicação desta dose de refor-
ço, ou adicional, para todos 
aqueles que tinham tomado a 
segunda dose há mais de seis 
meses e que tivessem [mais 
de] 60 anos. Agora, graças às 
informações advindas dos 
estudos científicos realizados 
para avaliar a aplicação da 
terceira dose - e dos quais já 
temos dados preliminares -, 
decidimos ampliar esta dose 
de reforço para todos aqueles 
acima de 18 anos de idade que 
tenham tomado a segunda 
dose há mais de cinco meses”, 
disse o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga.

Ele garantiu que o estoque 
de imunizantes será suficien-
te para atender à demanda. 

Atualmente, há 12,47 milhões 
de pessoas aptas a receber a 
dose adicional.

Segundo o Ministério da 
Saúde, mais de 350 milhões 
de doses das vacinas contra a 
covid-19 já foram distribuídas 
para todo o país, e mais de 297 
milhões já foram aplicadas ao 
longo de onze meses. Mais 
de 157 milhões de pessoas 

tomaram ao menos uma dose 
do imunizante – número que, 
segundo a pasta, representa 
88% do público-alvo previsto 
no plano nacional de vaci-
nação contra a doença. No 
entanto, cerca de 21 milhões 
de pessoas ainda não retor-
naram para tomar a segunda 
dose na data prevista.

Segundo a secretária ex-

traordinária de Enfrentamen-
to à Covid-19, Rosana Melo, 
pessoas na faixa entre 25 e 34 
anos formam a maioria dos 
que ainda não compareceram 
para tomar a segunda dose. 
Analisando qual vacina as 
pessoas que não completa-
ram o ciclo vacinal recebe-
ram, a secretária aventa a hi-
pótese de que, além de outros 

fatores (como a dificuldade de 
encontrarem tempo para re-
tornar ao posto de vacinação), 
as reações características de 
cada imunizante podem es-
tar desestimulando algumas 
pessoas.

“Algumas [vacinas], de 
fato, trazem [causam] alguns 
efeitos adversos que passam 
em um ou dois dias. A popula-
ção tem que estar consciente 
disso. Tem que estar alerta 
e saber que estes efeitos são 
esperados e acontecem”, co-
mentou Rosana, destacando 
que, junto com as recomen-
dações de uso de máscara, 
distanciamento social e higie-
nização das mãos frequente 
e adequada, a vacinação vem 
proporcionando a redução do 
número de casos graves da 
doença e, consequentemente, 
das internações e mortes.

“Hoje, nós temos, no Bra-
sil, 21,11 milhões de pessoas 
que estão aptas a tomar a 
segunda dose da vacina e, 
assim, completarem seu es-
quema vacinal”, informou 
a secretária ao reforçar que, 
para aumentar suas proteções 
contra a doença, a pessoa tem 
que tomar todas as doses re-
comendadas pelos laborató-
rios fabricantes e autorizadas 
pelas autoridades sanitárias.

“Além disso, os estudos 
têm mostrado que, a partir 
do quinto ou sexto mês, in-

dependentemente do imuni-
zante utilizado, há sim uma 
necessidade de reforçarmos 
nosso sistema imunológico 
tomando uma dose de refor-
ço”, acrescentou a secretária, 
alertando para a importância 
de os estados seguirem as 
novas recomendações do 
ministério. “Se algum esta-
do fizer separado, diferente, 
prejudicará muito o nosso 
planejamento.”

Janssen - Outra mudança 
anunciada pela pasta diz res-
peito à vacina da Janssen que 
era aplicada em dose única e 
passará a ter duas doses.

“No início, a recomenda-
ção era de que esta vacina 
fosse de dose única. Hoje, sa-
bemos que é necessária esta 
proteção adicional. Então, 
quem já tomou a Janssen, 
agora vai tomar a segunda 
dose do mesmo imunizante. 
E, lá adiante, cinco meses 
após [a segunda dose], um 
reforço com imunizante di-
ferente”, disse Queiroga. A se-
gunda dose da Janssen deverá 
ser ministrada a partir de dois 
meses da primeira aplicação. 

Mega Vacinação - O mi-
nistro da Saúde participou 
ontem da cerimônia de 
lançamento da campanha  
Mega Vacinação, marcada 
para o período de 20 e 26 de 
novembro.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Saúde participou ontem da cerimônia de lançamento da campanha Mega Vacinação

SG adota novas 
regras contra covid
A Prefeitura de São Gon-
çalo adotou novas regras 
de orientação no enfrenta-
mento à pandemia da co-
vid-19. Com base nos indi-
cadores epidemiológicos e 
no avanço da vacinação, es-
tabelecimentos comerciais, 
como bancos, academias, 
bares, restaurantes, sho-
ppings, cinemas, teatros, 
entre outros, poderão fun-
cionar com sua capacidade 
total de público, desde que 
garantam a o cumprimento 
dos protocolos sanitários, 
como o uso de máscaras, 
higienização das mãos com 
álcool 70% e distanciamen-
to social. 

O uso de máscara du-
rante atividades físicas em 
ambientes abertos não será 
mais obrigatório; o acesso 
a teatros e cinemas deverá 
ter maior controle e só será 
liberada a entrada de pes-
soas com apresentação de 
comprovante de vacinação 
contra covid-19 com es-
quema completo (primeira 

e segunda doses ou dose 
única). As medidas foram 
publicadas no Diário Oficial 
do Município na última 
sexta-feira (12) e já estão 
em vigor. 

Também está autorizada 
a realização de eventos so-
ciais em ambientes como 
salões e casas de festas, 
para eventos de casamentos 
e aniversários, desde que 
sigam as medidas de prote-
ção. Em todas as atividades, 
seguem obrigatórios uso de 
máscaras e protocolos de 
higienização, como oferta 
de álcool em gel. 

O decreto reitera a proi-
bição de eventos e qualquer 
atividade com presença de 
público que envolvam aglo-
meração de pessoas, em de-
sacordo com as medidas e 
restrições sanitárias. O mes-
mo vale para quaisquer es-
tabelecimentos comerciais 
e de serviços. A capacidade 
está liberada, mas devem 
ser respeitadas as regras que 
vetam aglomerações.

Covid-19: Pfizer vai autorizar 
versões genéricas de antiviral 
A Pfizer informou, ontem 
(16), que permitirá que fa-
bricantes de genéricos forne-
çam seu comprimido antivi-
ral contra covid-19 em 95 paí-
ses de renda baixa e média, 
por meio de um acordo de 
licenciamento com o Grupo 
de Patentes de Medicamen-
tos (MPP).O acordo de licen-
ciamento voluntário entre a 
Pfizer e o MPP permitirá que 
o grupo, apoiado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), conceda sublicenças 
para fabricantes de genéricos 
qualificados produzirem 
suas próprias versões do PF-
07321332. A Pfizer venderá 
os comprimidos que fabrica 
com a marca Paxlovid.

A farmacêutica, que tam-
bém produz uma das vaci-
nas contra a covid-19 mais 

amplamente usadas, diz 
que o comprimido reduziu 
a chance de hospitalização 
ou morte de adultos com 
risco de doenças graves em 
89% em seu estudo clínico. O 
remédio será usado em com-
binação com o ritonavir, um 
medicamento de tratamento 
de HIV que já tem versão 
genérica.

O acordo de licenciamen-
to da Pfizer vem na esteira de 
um arranjo semelhante da ri-
val MSD para a fabricação de 
genéricos de seu tratamento 
contra a doença. Os acordos 
são arranjos incomuns que 
reconhecem a necessidade 
premente de tratamentos 
eficazes e a pressão que as 
farmacêuticas sofrem para 
tornar seus medicamentos 
capazes de salvar vidas, aces-

síveis a custo muito baixo.
“Estamos extremamente 

satisfeitos por ter mais uma 
arma em nosso arsenal para 
proteger as pessoas dos es-
tragos da covid-19”, disse 
Charles Gore, diretor execu-
tivo do MPP, em entrevista.

Ele espera que a versão 
genérica do remédio da Pfi-
zer esteja disponível dentro 
de meses.

Os 95 países no acordo de 
licenciamento cobrem cerca 
de 53% da população mun-
dial e incluem todos os de 
renda baixa e média-baixa, 
além de alguns de renda mé-
dia-alta da África subsaaria-
na. Também estão entre eles 
países que passaram da con-
dição de renda média-baixa 
para renda média-alta nos 
últimos cinco anos, disseram 

a Pfizer e o MPP.
“Acreditamos que trata-

mentos orais de antivirais 
podem desempenhar papel 
vital na redução da gravidade 
das infecções de covid-19. 
Pecisamos trabalhar para fa-
zer com que todas as pessoas 
- independentemente de 
onde moram ou de suas cir-
cunstâncias - tenham acesso 
a esses avanços”, disse o exe-
cutivo-chefe da Pfizer, Albert 
Bourla, em comunicado.

A Pfizer dispensará os 
direitos autorais nas vendas 
para países de renda baixa e 
outros países cobertos pelo 
acordo, enquanto a covid-19 
continuar sendo classificada 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como emer-
gência de saúde pública de 
relevância internacional.

Fabricantes poderão oferecer comprimidos a 95 países de renda baixa 

Hospital da UFRJ pode fechar um 
terço dos leitos até fim do ano
O Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, co-
nhecido como Hospital do 
Fundão, administrado pela 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), pode 
fechar 110 dos 310 leitos de 
internação que tem hoje 
disponíveis para atender a 
população.

Segundo a direção-geral 
da unidade, 850 profissionais 
pagos com verba suplemen-
tar do Ministério da Saúde 
terão o contrato encerrado 
no dia 30 de dezembro. De 
acordo com o diretor-geral, 

Marcos Freire, sem eles o 
hospital não terá condições 
de manter os leitos abertos.

“Estamos mantendo os 
profissionais com o orça-
mento suplementar do Mi-
nistério da Saúde, destinado 
à demanda covid-19, que 
serviu para contratar profis-
sionais e assegurar os leitos 
de referência abertos no Rio 
de Janeiro”.

A direção-geral informou 
que tem articulado com as 
esferas federal, estadual e 
municipal para manter os 
contratos dos 850 profissio-

nais. A reportagem da Agên-
cia Brasil entrou em contato 
com o Ministério da Saúde e 
com a Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro 
(SES) e aguarda posiciona-

mento.
Inaugurado em 1978, de-

pois de 28 anos de constru-
ção, paralisação das obras e 
retomadas, o hospital é hoje 
referência no tratamento de 
doenças de alta complexi-
dade e um centro de exce-
lência em ensino, pesquisa 
e extensão.

A unidade é vinculada 
ao Ministério da Educação 
e ao Sistema Único de Saú-
de (SUS) e atende apenas a 
partir do encaminhamento 
pela Central Estadual de 
Regulação.

Contratos temporários dos profissionais vencem no dia 30 de dezembro

De acordo 
com o diretor-
geral, sem eles 
o hospital não 
terá condições de 
funcionar

São Gonçalo 
mantém vacinação
A vacinação contra o co-
ronavírus em São Gonçalo 
acontece em onze pontos 
que atendem, das 8h às 17h. 
As clínicas gonçalenses do 
Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, atendem até as 21h. 
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil vacina todos os 
gonçalenses com mais de 
12 anos com a primeira e 
segunda dose para quem to-
mou o primeiro imunizante 
até o dia 22 de setembro. São 
Gonçalo realiza o intercâm-
bio de vacinas na segunda 
dose, dependendo da neces-
sidade e doses disponíveis 
em cada local de vacinação. 
As doses de reforço e adicio-
nal são feitas com a Pfizer. E 
há Astrazeneca disponível 

para a aplicação da segunda 
dose. 

As doses de reforço estão 
disponíveis para os profissio-
nais 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. 

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 
vacinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir com um 
responsável.
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Uma ética de 
homens livres

Dom José Francisco*

A ética jamais deveria ser 
um problema, ao contrá-
rio, deveria ser convocada 
para solucionar proble-
mas.

Seja a metafísica ou a teo-
logia, a pedagogia ou a 
psicologia, a política ou 
a teoria da arte, tudo no 
pensamento das huma-
nidades ou irá gravitar 
ao redor da ética ou será 
devedora nela nas ponde-
rações.

A ética é esse eixo. 

Por isso, ao longo do tem-
po e das eras da fi losofi a, 
foi, justamente, na ética, 
que as ideias mais balan-
çaram, e foi a ela que os 
pensadores mais indaga-
ram. Em sua exigência de 
cunho ético, a própria 
ética não renuncia à 
clareza de pensamen-
to. Nada é tão difí-
cil quanto o 
exercício de 
uma defini-
ção. Quem 
estudou fi lo-
sofi a há de se 
lembrar que 
foi justo aí, 
ao ponto das 
definições, 
que Sócrates 
soltava seus “cachor-
ros fi losófi cos”. Não há 
o que não exija clareza 
mental e habilidade com 
as ideias. Mas nada é tão 
difícil quanto a clareza. 

Os sofi stas clamavam que 
a ética não deveria servir 
para homens livres, ape-
nas para os escravos, e que 
as verdadeiras virtudes do 
homem eram a coragem e 
a inteligência. 

Coube a Sócrates, Pla-
tão e Aristóteles serem a 
lâmpada que iria clarear 

o caminho. Eles pergun-
tavam: o que é ética? Ética 
é o caminho da justiça. 
E justiça, o que é? Justiça 
é como se organizam as 
relações. Mas, então, esta-
mos falando de política. E 
o que é a política?

Eles perguntavam, nós 
ainda perguntamos. Não 

valeria a pena inda-
gar, diretamente a 
eles, o que enten-
diam dessas coisas?

A  j u s t i ç a , 
por  exem-
p l o,  s e r i a 
um assunto 
simples – diz 
Platão – se os 
homens fos-
sem simples. 
Co m p l i c a -
mos demais 

as coisas, e tudo 
tende a fracassar 
quando se peca 

pelo excesso nos princí-
pios básicos. 

Durante muito tempo, a 
ética foi uma prerrogativa 
dos homens livres. A prin-
cípio, somos todos livres! 
Não deveria ser difícil, ao 
menos, tentar entender.

Não há o que 
não exija 

clareza mental 
e habilidade 
com as ideias

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

O Campo de São Bento 
será palco, em dezem-
bro, de um encontro 
especial no “Natal da 
Esperança” da Prefei-
tura de Niterói. No dia 
19, o maestro João Car-
los Martins vai se unir 
aos jovens e crianças 
da Orquestra da Grota 
e da Orquestra Jovem 
de Niterói - programa 
Aprendiz Musical em 
uma apresentação ex-
clusiva. O concerto faz 
parte do calendário de 
eventos culturais, que 
inclui ainda shows de 
Wagner Tiso, Byafra, 
Marvio Ciribelli, Mona 
Vilardo, Companhia de 
Ballet de Niterói e do 
grupo Azymuth.

Concerto 
natalino

Rede de águas pluviais e pavimentação irão melhorar as condições do bairro

São Gonçalo realiza obras de 
infraestrutura em Marambaia

 A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio das secretarias de 
Transportes e de Desenvol-
vimento Urbano, avança com 
a obra de revitalização da 
Avenida Presidente Roose-
velt, que fi ca às margens da 
RJ-104 e do retorno no bairro 
de Marambaia. Após a fase 
de manilhamento dos dois 
lados da via para captação de 
águas pluviais, os trabalhos 
estão direcionados para o 
alinhamento da via, que re-
ceberá nos próximos dias o 
meio-fi o e, na sequência, ser 
asfaltada.

No pacote de interven-
ções do local, que sofria com 

constantes alagamentos, ain-
da serão realizadas pavimen-
tação, sinalização, reforma 
das calçadas e iluminação. 
A previsão de entrega é para 
fevereiro do próximo ano.

“Essa obra é muito com-
plexa, mas vamos entregar 

um trabalho de qualidade 
para a população que sofre 
há anos com alagamentos 
naquela região. A primeira 
parte já apresenta seus re-
sultados, pois a região já não 
alaga mais. Agora, vamos 
concentrar os trabalhos na 
parte superior da via”, disse 
o secretário de Transportes, 
Fabio Lemos.

A via tem um posiciona-
mento estratégico de ligação 
entre São Gonçalo e diversas 
outras cidades do Estado. 
Pelo local, passam diaria-
mente dezenas de caminhões 
de empresas da região, além 
de ônibus municipais.

Axel Grael visita obras do 
Parque Orla Piratininga

Uma equipe da Prefeitura de 
Niterói fez uma visita técnica 
às obras do Parque Orla de 
Piratininga (POP), nesta terça-
-feira (16). O grupo percorreu 
vários trechos que estão sendo 
construídos. O projeto da Pre-
feitura de Niterói contempla 
a recomposição vegetal da 
orla da Lagoa de Piratininga, 
abrangendo uma área de mais 
de 150 mil metros quadrados 
e a implantação de cerca de 
10 quilômetros de sistema 
cicloviário ao longo de toda 
a orla, além de espaços para 
lazer e esporte.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, acompanhou a visto-
ria e destacou que o POP é 
um projeto inovador e único 

no país que vai atender as 
demandas da população em 
termos de recreação e lazer, 
além de cumprir a função eco-
lógica de proteção de todos os 
ecossistemas do entorno, mas 
principalmente o projeto é 
uma das medidas para recu-
peração do sistema lagunar de 
Piratininga e Itaipu.

“Estamos no Parque Orla 
de Piratininga Alfredo Sir-
kis verifi cando o avanço das 
obras. Estamos vendo os tan-
ques de decantação e a cons-
trução dos jardins filtrantes 
que limparão toda água de 
drenagem que vem da cidade 
e chega até a Lagoa de Pira-
tininga. As obras estão avan-
çando e as ciclovias sendo 

implantadas no entorno da 
lagoa”, disse o prefeito.

O prefeito destacou ainda 
que, no trecho diante da Ilha 
do Modesto, a ciclovia já está 
sendo implantada junto com 
a calçada. “O local receberá 
mudas de manguezais que 
vão compor parte da faixa da 
orla e vai receber um píer de 
contemplação para passeio e 
descanso”, contou ele.

Conforme dito pelo pre-
feito, o projeto do POP será 
um passo fundamental para a 
despoluição da lagoa que terá 
como um dos diferenciais a 
implantação de um sistema 
de gestão de águas pluviais 
composto por bacias de sedi-
mentação, jardins fi ltrantes, 

jardins de chuva e biovaletas 
para a captação e tratamento 
das águas provenientes dos 
rios e da rede de drenagem 
das principais bacias contri-
buintes à Lagoa de Piratininga.

As obras do Parque in-
tegram o Programa Região 
Oceânica Sustentável (PRO 
Sustentável) e encontram-se 
em implantação, nas verten-
tes de infraestrutura verde e 
paisagismo, urbanização e 
edifi cações. Atualmente, estão 
sendo implantados os jardins 
fi ltrantes, que constituem em 
ações inovadoras na linha de 
soluções baseadas na natu-
reza, adotadas em países que 
vêm privilegiando a proteção 
do meio ambiente.

Projeto contempla recomposição vegetal da orla da Lagoa de Piratininga

Prefeitura regulamentou a Política de Atendimento, Proteção e Defesa do Cidadão

Niterói assina o 1º decreto 
via Processo Eletrônico 
A Prefeitura de Niterói regula-
mentou, nesta terça-feira (16), 
sua Política de Atendimento, 
Proteção e Defesa do Cidadão. 
O prefeito Axel Grael assinou 
em meio digital o decreto que 
institui a Política de Atendi-
mento, em evento realizado 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos, no Reserva Cultural. 
O decreto foi o primeiro docu-
mento da Prefeitura a tramitar 
integralmente pelo Processo 
Eletrônico, iniciativa que tem 
o objetivo de eliminar o uso do 
papel nos processos adminis-
trativos municipais.   

A Política de Atendimento 
e a implantação do Processo 
Eletrônico estão conectadas 
pelo propósito de tornar a 
administração pública mais 
efi ciente, ágil e inclusiva, por 
meio da transformação digi-
tal e da participação social. O 
prefeito Axel Grael destacou 
que as duas conquistas são 
resultado da modernização 
da gestão de Niterói iniciada 
em 2013, sempre com o ob-
jetivo de melhorar a vida dos 
moradores com a prestação 
de serviços de forma rápida, 
eficiente e em meio digital. 
“Assinar o primeiro documen-
to pelo Processo Eletrônico 
é um momento histórico da 
administração pública de Ni-
terói. A transformação digital 
que estamos realizando hoje 
não seria possível em 2013. 
Fizemos a opção pela moder-
nização. O Processo Eletrônico 
gera transparência, organiza 
as informações e permite 
que os dados sejam de fácil 
acesso para o cidadão e para 
o servidor público”, afi rmou 
o prefeito.

Com a Política de Atendi-

mento e o Processo Eletrônico, 
Niterói vai poupar o tempo do 
cidadão, que pode solicitar 
e acompanhar o andamento 
de processos e serviços pela 
internet. Axel Grael afi rmou 
que a economia de tempo é 
tão importante quanto a eco-
nomia de papel e de recursos. 
“O Processo Eletrônico vai re-
duzir o período de tramitação 
de processos para até 10% do 
tempo original. A demora atra-
palha a execução dos serviços 
e a entrega de resultados para 
a população. Vamos continuar 
avançando na modernização 
para Niterói ser referência em 
administração pública”, disse 
Axel Grael.

O evento da assinatura 
eletrônica do decreto que 
regulamenta a Política de 

Atendimento, Proteção e De-
fesa do Cidadão teve, além do 
prefeito Axel Grael, a presença 
da secretária de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão (SEPLAG), Ellen 
Benedetti; da secretária de 
Fazenda (SMF), Marília Or-
tiz; da controladora geral do 
município (CGM), Cristiane 
Mara Rodrigues Marcelino; do 
secretário executivo (SEXEC), 
Bira Marques; do secretário 
de Administração, Luiz Vieira; 
do presidente da Comissão 
de Educação da Câmara de 
Niterói, vereador Binho Gui-
marães; e de Antônio Oscar, 
representante do Conselho 
Municipal de Transparência.

Um princípio do atendi-
mento ao cidadão previsto 
no decreto, por exemplo, é 

um “Governo Integrado”, que 
usa canais e sistemas integra-
dos para retirar do cidadão o 
ônus do deslocamento e da 
apresentação redundante de 
documentos. A secretária de 
Planejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão (SE-
PLAG), Ellen Benedetti, fez um 
histórico da transformação 
digital de Niterói desde 2013 
e apresentou os princípios 
fundamentais da Política de 
Atendimento e do Proces-
so Eletrônico. “Nosso foco é 
todo no cidadão. O objetivo 
é sempre ampliar o acesso às 
informações sobre os serviços 
públicos. Queremos o máximo 
de transparência, simplicida-
de e inovação. Essas iniciati-
vas aprimoram o diálogo da 
sociedade com a Prefeitura 
de Niterói”, destacou Ellen 
Benedetti.

A Política de Atendimento 
também estabelece que “cada 
solicitação deve gerar um 
número de protocolo que per-
mita o acompanhamento pelo 
cidadão”, o que é fortalecido 
pela implantação do Processo 
Eletrônico. A secretária muni-
cipal de Fazenda (SMF), Marí-
lia Ortiz, disse que Niterói está 
hoje em um patamar elevado 
em gestão pública. “Quando 
a gestão se moderniza, o re-
sultado aparece na ponta, na 
qualidade dos serviços pres-
tados aos cidadãos”, afi rmou 
Marília Ortiz.

A implementação do Pro-
cesso Eletrônico vai ocorrer 
de forma gradual até atingir 
a eliminação total do papel. A 
digitalização vai proporcionar, 
anualmente, uma economia 
de 25 toneladas de papel e de 
R$ 500 mil.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O prefeito Axel Grael durante evento que regulamentou a medida em Niterói

Segundo a 
prefeitura, a 
entrega está 
prevista para 
fevereiro do 
próximo ano

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: 20/11/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:00 às 10:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 16220051
08:00 às 10:00 Rua Visconde de Sepetiba - Centro - Niterói 16220051
13:30 às 17:30 Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói 16229579
13:30 às 17:30 Rua Barão de Mauá - Ponta da Areia - Niterói 16229579

MARICÁ
13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 16230161
13:30 às 17:30 Ruas 32, 83, 84, 85, 86, 97 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Centro - 

Jardim Atlântico Leste - Maricá 
16230161

13:30 às 17:30 Rua Conceição - Itaipuaçu - Maricá 16230161
13:30 às 17:30 Rua Douglas Marques Rienti - Itaipuaçu - Maricá 16230161
13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 16230161
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Jardim Atlântico 16230161

(21) 99954-3069

(21) 99612-7354
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Novo programa social substitui o Bolsa Família. Beneficiários podem consultar valor pelo Caixa Tem

Auxílio Brasil: pagamento hoje
Os beneficiários do Auxílio 
Brasil podem consultar a 
disponibilidade do benefício 
e o valor das parcelas pelo 
aplicativo Caixa Tem, utili-
zado para movimentação da 
conta poupança digital da 
Caixa. Criado ano passado 
para o pagamento do auxí-
lio emergencial durante a 
pandemia de covid-19 e es-
tendido a outros programas 
sociais, o aplicativo ganhou a 
nova função com o início da 
operacionalização do Auxílio 
Brasil, que começa a ser pago 
hoje (17).

Pelo Caixa Tem, é possí-
vel pagar boletos e contas, 
como água e telefone; fazer 
compras pela internet e pelas 
maquininhas em diversos 
estabelecimentos comerciais, 
com o cartão de débito virtual 
e QR Code; transferir recursos 
para outras contas; e sacar 

valores em espécie nas casas 
lotéricas, sem o uso de cartão.

A Caixa ainda disponibi-
liza aos beneficiários do pro-
grama o aplicativo próprio do 
Auxílio Brasil, onde também é 
possível consultar o benefício 
e as parcelas, o calendário de 
pagamento e informações 
sobre o programa. Segundo 
o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, para quem possui 
o aplicativo do Bolsa Família, 
ele será atualizado automa-
ticamente para o do Auxílio 
Brasil.

Pagamento - O banco ini-
cia hoje (17) o pagamento 
novo programa social que 
substituirá o Bolsa Família e 
tem como alvos as famílias 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza. São 14,5 
milhões de famílias que rece-
berão um valor médio de R$ 
217,18 em novembro.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da Cai-
xa funciona de segunda a 
domingo, das 7h às 22h. Além 
disso, o beneficiário pode 
consultar o site caixa.gov.br/
auxiliobrasil.

A partir de 23 de novem-
bro, as agências da Caixa tam-
bém retomam os horários de 
atendimento pré-pandemia 
de covid-19, entre 10h e 16h, 
pelo horário de Brasília. A de-
pender do fuso da localidade, 

os horários podem variar. Até 
lá, as agências funcionam das 
8h às 13h, pelo fuso oficial de 
Brasília.

As datas de pagamento 
do Auxílio Brasil seguirão o 
modelo do Bolsa Família, 
que pagava os beneficiários 
nos dez últimos dias úteis 
do mês, com base no dígito 
final do Número de Inscrição 
Social (NIS). O calendário 
foi divulgado pela Caixa na 
semana passada e, neste pri-
meiro mês, será de 17 a 30 de 
novembro.

No mês que vem, em fun-
ção das festas de fim de ano, 
o pagamento foi antecipado 
e acontecerá de 10 a 23 de 
dezembro.

Os cartões e senhas uti-
lizados para saque do Bolsa 
Família continuarão válidos 
e poderão ser utilizados para 
o recebimento do Auxílio 

Marcello Casal JrAgência Brasil

Datas de pagamentos do Auxílio Brasil seguirão o modelo do Bolsa Família

Alan Santos/Divulgação

 Michele e Jair Bolsonaro tiveram encontro com o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa

Brasil nas agências, lotéricas e 
correspondentes. As famílias 
que recebem o Bolsa Família 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
em conta poupança digital, 
receberão o Auxílio Brasil na 
mesma modalidade de paga-
mento e poderão continuar 
movimentando seu benefício 
pelo aplicativo.

“O pagamento do Bolsa 
Família é feito há mais de 15 
anos pela Caixa. Durante o 
auxílio emergencial, nós fize-
mos esse mesmo racional de 
pagamento. Todos recebem 
no calendário que já existia, 
com a possibilidade de paga-
mento pelo aplicativo Caixa 
Tem. Isso se mantém do mes-
mo modo, sem necessidade 
de recadastramento”, expli-
cou o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, em evento 
virtual sobre a operacionali-
zação do Auxílio Brasil.

Presidente Bolsonaro, em visita ao Oriente, participou da cerimônia

Embaixada do Brasil é 
inaugurada no Bahrein

O presidente Jair Bolsonaro 
inaugurou ontem (16) em 
Manama a Embaixada do 
Brasil no Bahrein. Esta é a 
primeira vez que um Chefe de 
Estado brasileiro visita o país 
do Oriente Médio.

As duas nações já manti-
nham relações diplomáticas 
desde 1971, mas até hoje os 
interesses brasileiros eram re-
presentados pela embaixada 
no Kuwait. O Ministério das 
Relações Exteriores acredita 
que a criação de uma repre-
sentação própria no país vai 
permitir intensificar os laços 
comerciais entre as duas na-
ções.

Atualmente, entre as na-
ções do Oriente Médio, o 
país ocupa o quarto lugar em 
transações comerciais com 
o Brasil.

A criação da embaixada 
foi definida em decreto as-
sinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Em discurso na 
inauguração da nova repre-

sentação brasileira o presi-
dente disse que existe grande 
espaço para a ampliação dos 
negócios entre o Brasil e o 
Reino do Bahrein. Afirmou 
ainda que estava feliz com a 
inauguração da embaixada, 
que é um passo importante 
na aproximação entre os dois 

países.
Bolsonaro  também se en-

controu com o rei do Bahrein 
Hamad Isa Bin Kalifa. Ele foi 
recebido com um almoço 
no Palácio Real e assinou 
acordos de cooperação nas 
áreas de política, cultura e 
esportes.

Imóveis do 
doleiro Dario 
Messer são 
leiloados
Imóveis do doleiro Dario 
Messer, que foi preso du-
rante a Operação Lava Jato, 
foram vendidos em leilão 
por R$ 12,9 milhões. A venda 
ocorreu de forma eletrônica, 
ontem (16), por decisão da 7ª 
Vara Federal Criminal do Rio 
de Janeiro, por ordem do juiz 
Marcelo Bretas.

Dos 11 imóveis dispo-
nibilizados, cinco foram 
vendidos, cinco tiveram a 
venda cancelada e um ainda 
está em aberto, podendo 
ser arrematado. O imóvel 
mais caro, um terreno de 
4.319 metros quadrados, na  
Barra da Tijuca, foi arrema-
tado por R$ 4.215.000,00. 
Uma casa, com 350 m2, na 
Lagoa, foi vendida por R$ 
2.625.000,00.

Um apartamento, de 149 
m2, na Barra da Tijuca, foi ar-
rematado por R$ 2.440.00,00. 
Outro apartamento, com 
139 m2, também na Bar-
ra, alcançou o preço de R$ 
1.951.874,00. O último imó-
vel vendido no leilão foi um 
apartamento, com 104 m2, 
na Barra, arrematado por R$ 
1.675.454,00.

O único imóvel que está 
com os lances em aberto é 
uma quitinete, em Copa-
cabana, com 25 m2, que 
tem o preço mínimo de  
R$ 193.090,00.

Amazônia com a 
tecnologia da SpaceX
O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, se encon-
trou com o fundador da Spa-
ceX, Tesla e Starlink, Elon 
Musk. Pelas redes sociais, o 
ministro disse que em breve 
Musk estará no Brasil “para 
conectarmos as escolas rurais 
e protegermos a Amazônia 
utilizando a tecnologia da 
SpaceX/Starlink”. O encon-
tro ocorreu em Austin, nos 
Estados Unidos, no início da 
semana.

Conforme o Ministério 
das Comunicações, entre os 
assuntos abordados estão o 
uso da tecnologia para pre-
servação da Floresta Amazô-
nica, para monitoramento de 
desmatamentos e incêndios 

ilegais. O ministro disse que 
os cerca de 4.500 satélites que 
orbitam em baixa altitude, 
das empresas de Elon Musk, 
podem colaborar nesse mo-
nitoramento, que poderá aliar 
a tecnologia das empresas de 
Musk com o programa Wi-Fi 
Brasil do Ministério das Co-
municações.

Divulgação

Fábio Faria e Elon Musk conversaram em Austin, nos Estados Unidos

Ministro das 
Comunicações 
teve encontro 
com fundador 
da empresa, Elon 
Musk
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Bota ainda 

tenta ficar 
com Rafael 
Navarro

O Botafogo 
conquistou 
o  a c e s s o 
para a Série 
A do Cam-
p e o n a t o 

Brasileiro. Com isso, a 
diretoria já pode falar 
abertamente do plane-
jamento para a próxima 
temporada.

O diretor-executivo 
Eduardo Freeland afirmou 
que o Botafogo vai fazer 
a última tentativa para a 
manutenção do atacante 
Rafael Navarro.

“Não é uma situação 
simples. É um jogador que 
o clube quer muito que ele 
fique, a torcida tem feito a 
parte dela. Agora é o mo-
mento de dar nossa última 
cartada. Sinto que ele e a 
família tem muito carinho 
pelo clube. Financeira-
mente ele vem ganhando 
uma valorização, desde 
fevereiro venho tentando 
a renovação, não foi uma 
questão simples, mas é 
um jogador no qual acre-
ditamos mais”, disse.

Navarro tem contrato 
somente até o fim de 2021. 
Freeland espera conven-
cer o atacante a seguir no 
Botafogo e citou a disputa 
do Campeonato Brasi-
leiro.

“A Série A não apenas 
vai dar mais visibilidade 
a ele, como também pro-
porcionará retorno téc-
nico, acreditamos muito 
que ele repetirá esse mo-
mento que vive na Série 
A. Vamos depositar nossas 
últimas fichas na tentativa 
de mantê-lo”, declarou.

Time pega o Corinthians no último jogo no Rio antes da final da Libertadores

Fla se despede da torcida 
antes de ir em busca do tri

O último clássi-
co das maiores 
torcidas do Brasil 
em 2021 acon-
tecerá hoje, no 
Maracanã. Fla-

mengo e Corinthians estarão 
frente a frente pela 33ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, às 
21h30, no horário de Brasília.

Este será o último jogo do 
Rubro-Negro diante de sua 
torcida antes da final da Taça 
Libertadores da América no 
dia 27. Isso porque na sexta o 
Flamengo embarca para Porto 
Alegre, onde enfrentará Inter e 
Grêmio antes de seguir para o 
Uruguai.

Em uma nova fase na tem-
porada desde que contratou 
reforços de peso, o time pau-

lista vai tentar acabar com 
um incômodo jejum. Já são 
oito partidas sem vencer o 
rival, com sete derrotas nesta 
série. Além disso, o domínio 
rubro-negro no confronto vem 
desde 2016, pois em 14 jogos, 
o Corinthians só venceu 1 e 
perdeu nove.

No primeiro turno, o Fla-
mengo venceu sem dificulda-

des por 3 a 1, em São Paulo, 
mas o time do Corinthians 
agora é outro. Com o trio Giu-
liano, Renato Augusto e Roger 
Guedes, a equipe vem se recu-
perando e já mira uma vaga 
direta na Libertadores.

Mas enquanto a equipe de 
Sylvinho ainda amadurece e se 
recuperou da derrota por 3 a 0 
para o Atlético-MG, o Flamen-
go está embalado. Na rodada 
do último final de semana, o 
Corinthians venceu o Cuiabá 
por 3 a 2 em casa. Já o Rubro-
-Negro massacrou o São Paulo 
no Morumbi por 4 a 0.

Para esta partida, o técnico 
Renato Gaúcho ainda terá re-
forços. O goleiro Diego Alves 
deve voltar à meta e Filipe Luís 
à lateral esquerda.

Alexandre Vidal / Flamengo

Lateral-esquerdo Filipe Luís deve retornar ao Flamengo nesta noite no último jogo em casa antes da Taça Libertadores

No primeiro 
turno, em São 
Paulo, o Rubro-
Negro levou a 
melhor vencendo 
o duelo por 3 a 1

Fluminense visita o 
Juventude no Sul

Bruno Gomes volta 
aos treinos no Vasco

O Fluminense 
segue em busca 
de uma vaga na 
próxima Taça 
Libertadores da 
América. Hoje, 

às 20h30 (de Brasília), os tri-
colores vão encarar o Juven-
tude, em Caxias do Sul, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Os cariocas começaram 
a rodada na oitava posição, 
com 45 pontos. O Fluminense 
está quatro atrás do Fortaleza, 
atual sexto colocado.

Os visitantes vão para a 
partida embalados pela vitó-
ria sobre o Palmeiras no fim 
de semana. No entanto, os 
tricolores terão que acabar 
com a sequência de maus re-
sultados quando atuam longe 

O Vasco segue 
em ritmo de 
fim de tempo-
rada. Os cru-
z-maltinos já 
i n i c i a r a m  o 
planejamento 

para 2022 fora dos campos.
Dentro dele, o elenco 

voltou aos treinos ontem 
após o empate com o Vila 
Nova. A novidade foi a pre-
sença do volante Bruno 
Gomes.

Bruno Gomes foi ausên-
cia em Goiânia. O volante 
foi liberado após problema 
de saúde da família.

O jogador terá retorno 
garantido na próxima sex-
ta-feira, quando o Vasco 
encara o Remo, em São Ja-

do Rio de Janeiro.
Para esta partida, o técni-

co Marcão terá o retorno do 
zagueiro Nino, que cumpriu 
suspensão na rodada passa-
da. Por outro lado, a equipe 
não terá o lateral-direito Sa-
muel Xavier e o atacante Fred, 
suspensos.

No lado defensivo, Calega-
ri volta a ter uma chance entre 
os titulares. Já na frente, John 
Kennedy será o substituto 
de Fred.

Só que o Fluminense terá 
um adversário que necessita 
de um bom resultado a qual-
quer custo. Isso porque o 
Juventude está na zona de re-
baixamento, com 36 pontos, 
atrás do Bahia nos critérios de 
desempate.

nuário. Isso porque Andrey, 
que o substituiu, recebeu 
o terceiro cartão amarelo e 
está suspenso.

Justiça - Em situação fi-
nanceira complicada, o Vas-
co tem mais um problema a 
lidar. A Justiça do Trabalho 
condenou o clube carioca 
a pagar R$ 800 mil ao ata-
cante Ribamar, atualmente 
no América-MG. A decisão 
ainda cabe recurso.

O jogador cobrou atrasos 
de salários, premiações, 13º, 
férias, FGTS e verbas resci-
sórias. Juiz da 17ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, 
Munif Saliba Achoche aca-
tou parte dos pedidos de 
Ribamar e definiu o valor de 
R$ 800 mil de indenização.


