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‘NÃO ADIANTA CRIAR MEDIDAS QUE A GENTE SABE QUE NINGUÉM VAI CUMPRIR’

Paes amplia restrições
no Rio mas volta atrás
Prefeito admite exagero e diz que vai rever exigência de vacinação para acesso a Uber, táxi, bares e shoppings
CIDADES\PÁG. 3
Divulgação / Prefeitura de Sãp Gonçalo

São Gonçalo
leva alunos para
a Ilha Fiscal
Com atividades como futebol,
vôlei, basquete e futsal, o Programa Forças no Esporte (Profesp) é um programa da Marinha do Brasil, em parceria com
a Prefeitura de São Gonçalo, que
leva alunos da rede municipal
para praticar esportes na Ilha
das Flores, em Neves. Ontem (2),
a proposta foi diferente: o projeto proporcionou a 10 alunos da
Escola Municipal Visconde de
Sepetiba e a 40 do Colégio Municipal Presidente Castello Branco
um passeio pela Ilha Fiscal, que
se tornou célebre pela realização do último baile do Império
no Brasil, localizada na Baía de
Guanabara.

Empresários
criticam
cancelamentos
PANORAMA\PÁG. 2

Niterói: fim de
semana repleto
de eventos
CIDADES\PÁG. 4

Passeio reúniu 50 estudantes de duas escolas da rede municipal de São Gonçalo em um dos palcos mais emblemáticos do Segundo Reinado brasileiro, palco do último baile da monarquia

Multivacinação:
Dia D vai ser
neste sábado

CULTURA

ESPORTES
Marcelo Castello Branco/Divulgação

Alexandre Vidal / Flamengo

CIDADES\PÁG. 3

No palco, o ator Rogério Silvestre dá vida ao personagem central

Pedro ganhará na noite desta sexta mais uma chance no ataque titular do Flamengo

SG: homenagem a Gonzaguinha

Flamengo visita Sport em Recife

Na sexta, às 20h, e no sábado e domingo, às 19h, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o musical “Gonzaguinha: O eterno
aprendiz”, protagonizado pelo ator Rogério Silvestre.

Sem chances de ser tricampeão por conta da vitória de ontem em
Salvador do Atlético-MG sobre o Bahia, o vice-campeão brasileiro
Flamengo pega o rebaixado Sport, hoje à noite, em partida atrasada da 35ª rodada da competição nacional.
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Panorama RJ
Crítica aos
cancelamentos

POR JEFFERSON LEMOS

Congresso é lançado no Rio

Covid-19: multa contra fraude
Divulgação

Divulgação

A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape)
divulgou carta aberta criticando
o poder público pela proibição
de festas de Rèveillon e Carnaval em todo o país. O manifesto
alerta que, motivadas pelo surgimento de uma nova variante
do coronavírus, muitas prefeituras estão decidindo prematuramente por cancelamentos,
ignorando dados epidemiológicos e os tipos de festas.
“Há evento público, evento
privado em espaço público,
evento privado em espaço privado”, diz o texto do manifesto.
A entidade teme que decretos
proibindo a realização de eventos públicos e particulares no
ano novo e Carnaval em 2022
possam se tornar tendência.
“O que deve ser discutido
são os protocolos, respeitando
as projeções locais e os tipos de
Carnaval, que vai desde bailes
com mil, cinco mil pessoas, em
espaços particulares, até festas
de rua para um milhão de pessoas”, explica Doreni Caramori
Júnior, empresário e presidente
da entidade, lembrando que o
setor já vem sofrendo os impactos dos cancelamentos.

O 50º Congresso da Associação Veterinária Mundial
de Pequenos Animais foi
lançado ontem, no Palácio
Guanabara. O evento será
sediado na cidade do Rio em
2025. A expectativa é receber
10 mil participantes de diversos países, para discutir
as tendências nas áreas de
diagnóstico, clínica e cirurgia
“Estamos muito felizes
com a conquista do Rio de

Janeiro como sede deste
importantíssimo congresso”, disse o Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo
Queiroz, acompanhado do
presidente da Associação
Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais
(Anclivepa), André Lacerda.
Queiroz trouxe para a pasta
da Agricultura a responsabilidade de cuidar da proteção
animal.

Rio ganha Anjos de Capacete

As pessoas que fraudarem o comprovante de
vacinação contra covid-19
podem ser multadas em
até R$ 37 mil (10 mil UFIR-RJ). É o que prevê o PL
5.022/21, da deputada
Dani Monteiro (PSol), que
foi aprovado, em discussão única, pela Alerj, nesta
quarta-feira (1). A fraude
do comprovante pode ter
as mesmas sanções de
quem fura fila da vacina-

ção, conforme previstas
na Lei 9.223/21. A legislação prevê uma multa que
vai de R$ 3,7 mil (1 mil
UFIR-RJ) até R$ 37 mil (10
mil UFIR-RJ). Com o novo
projeto, as sanções também valeriam para quem
usar o comprovante fraudado em locais em que
é obrigatória a apresentação do mesmo e quem
fugir do local de vacinação
com o comprovante sem
ter aplicado a vacina.
Qualquer agente público que, dentro de suas
atribuições, for flagrado
facilitando ou acobertando os atos fraudulentos,
também sofrerão as mesmas penalidades. “Tal medida tornou-se necessária
tendo em vista a notícia da
venda de comprovantes
de vacinação fraudados,
conforme amplamente
noticiado pela imprensa”,
comentou a autora.

Niteroiense é homenageado no Rio
Divulgação

Divulgação

Professores
recebem auxílio
A Secretaria de Estado de
Educação (Seeduc), informou
que 54.146 servidores começaram já receberam ontem a
cota compensatória de R$ 3
mil para compra de tablets ou
computadores. O benefício
foi uma forma que a Seeduc
encontrou para compensar investimentos feitos em
equipamentos tecnológicos
durante a pandemia, quando
os profissionais trabalharam
no modelo híbrido (remoto e
presencial). Não é necessário
que os aparelhos adquiridos
tenham o mesmo valor do
auxílio, mas é preciso que eles
atendam às especificações
técnicas mínimas exigidas
pela Secretaria.

Os cariocas ganharam, ontem, 230 entregadores preparados para atuarem em
primeiros socorros no trânsito. A capacitação dessas
pessoas faz parte do projeto
Anjos de Capacete, uma iniciativa realizada pelo iFood
em parceria com a Guarda
Municipal. O projeto já formou mais de 500 entregado-

CARTA DO LEITOR

res nas cidades de São Paulo,
Belo Horizonte, Recife, João
Pessoa e Maceió. Na aula,
os alunos aprenderam noções sobre como proceder
em casos de acidente. Ao
final, recebem um capacete
branco personalizado com a
identificação “Anjo de Capacete” e um kit de primeiros
socorros.

Yuri Medeiros Correa recebeu título de Comendador da Soberana Ordem do
Mérito do Empreendedor
Juscelino Kubischeck em
cerimônia no Palácio Pedro Ernesto, no Centro do
Rio, na noite desta segunda
(29). O empresário, nascido
em Niterói, foi agraciado
pelo seu trabalho à frente do

CULTURA

banco digital Autibank. Para
conseguir o título, o cidadão
é indicado e avaliado por
uma banca e tem que ter se
destacado na sociedade, seja
por trabalhos ou influências sociais, econômicas e
políticas. No caso de Yuri,
o prêmio foi dado pelo seu
empreendedorismo durante
a pandemia.

Liberdade de
expressão
A Defensoria Pública do Rio
(DPR) ajuizou representação
de inconstitucionalidade contra artigos da Lei nº 4731/2018
do município de Barra Mansa,
que proíbe manifestações de
humor com dogmas e crenças
religiosas. Para a instituição, o
ato normativo viola os direitos
à liberdade de expressão e à
igualdade. Em resumo, a lei
define que fica proibido, no
município, a satirização de dogmas e crenças religiosas durante
manifestações públicas, sociais,
culturais e/ou de gênero. Dentre
as manifestações proibidas,
constam encenações teatrais
e distribuição de “charges”. Em
caso de descumprimento, os
organizadores e responsáveis
estarão sujeitos à multa, impossibilidade de realização de
novos eventos pelo prazo de
cinco anos e impossibilidade de
captação de recursos públicos
durante 10. A petição lembrou,
ainda, que, em 2020, o STF suspendeu a proibição da exibição
do especial de Natal do grupo de
humor Porta dos Fundos, que
satirizou a figura de Jesus Cristo.

Caminhada contra
a violência
O Grupo Mulheres do Brasil, por
meio do seu Comitê de Combate
à Violência contra a Mulher, alinhado à iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU),
que este ano completa três
décadas de mobilização internacional, convoca toda a sociedade
a se unir por uma causa que diz
respeito a todo mundo: o fim
da violência contra mulheres e
meninas. No dia 5 de dezembro,
a partir das 9h, o grupo irá realizar a 4ª Caminhada pelo Fim da
Violência contra as Mulheres,
em mais de 40 cidades no país e
no exterior, reunindo milhares
de pessoas vestidas de laranja,
a cor dos 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as
Mulheres. No Rio, a caminhada
sairá do Aterro do Flamengo, em
frente ao número 200.

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

Roubos sem solução em Santa Rosa

Sou proprietária de uma clínica de fisioterapia em Santa
Rosa. No mês passado, eu e mais três comerciantes tivemos nossos estabelecimentos assaltados. Os ladrões
entraram pelo forro e roubaram a fiação elétrica. Na
clínica odontológica, algumas casas à frente, levaram
equipamentos. Juntos, os comerciantes foram à 77ª DP e
ao 12º BPM. Contudo, fomos informados que a polícia não
poderia fazer nada a respeito, com a justificativa de que os
assaltantes “destruíram a cena do crime”. Como ficamos?
Andréa Carneiro

Réveillon em debate

Não sei se concordo com o cancelamento das festas de
Réveillon. Uma grande parcela da população está vacinada. Se seguirmos sem poder realizar eventos, iremos
ficar assim para sempre.
Caetano de Marco
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SG: ‘Gonzaguinha:
O eterno aprendiz’
Na sexta, às 20h, e no sábado
e domingo, às 19h, o Teatro
Municipal de São Gonçalo
recebe o musical “Gonzaguinha: O eterno aprendiz”,
protagonizado pelo ator
Rogério Silvestre. O espetáculo mostra a história de um
dos maiores compositores e
intérpretes brasileiros, que
nos deixou há 30 anos, e
tem como ponto de partida
exatamente suas principais
ferramentas de trabalho: a
música e a palavra.

Stand-up
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Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
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Marcelo Castello Branco/Divulgação

A Sala Nelson Pereira dos
Santos, em São Domingos,
recebe o Stand-up “Nem
se minha vida dependesse
disso”, do ator e humorista
Yuri Marçal. A apresentação,
que acontece nesta sexta, às
21h, combina os assuntos
mais variados, desde o cotidiano aos temas relevantes
para reflexão. O ingresso
custa R$80 (inteira), à venda
pela plataforma Sympla. A
Sala fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880
-Niterói.

No palco, Rogério dá
vida ao próprio Gonzaguinha, interpretando um texto
poético que passeia por momentos marcantes da vida
do artista, como a infância
no Morro de São Carlos, os
primeiros passos na carreira
artística, os embates com a
ditadura militar e a relação
conflituosa com o pai, o rei
do Baião, Gonzagão.
O ingresso a R$40, à venda na BellaJoe Cafeteria, no
Centro de São Gonçalo.

No palco, o ator Rogério Silvestre dá vida ao personagem central

Divulgação

SAMBA – Até o dia 10 de janeiro, a Casa de Cultura
Heloísa Alberto Torres, em Itaboraí, recebe a exposição
itinerante “Samba – Patrimônio Cultural do Brasil”,
que apresenta a história da nossa identidade cultural.
A mostra faz parte do acervo do Museu do Samba,
que fica na comunidade da Mangueira. Local: Praça
Marechal Floriano Peixoto.

O ator Yuri Marçal apresenta “Nem se
minha vida dependesse disso”

ERICK ROZA – O cantor e compositor Erick Roza, que
desponta como um dos grandes nomes do pop/gospel
nacional, lança nesta sexta, o EP “MPB Espírita” pelo
selo Best Play. O novo trabalho chega com participação
especial do seu pai Marcelo Souza na faixa “Senhor,
senhor!”. Marcelo ganhou notoriedade nacional por
ser um dos integrantes do Polegar.
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Gripe: Dia D de vacinação amanhã
Unidades da rede básica de Saúde de Niterói vão abrir de 8h às 12h para atender pessoas a partir de 6 meses
Douglas Macedo/Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar, amanhã (4), o dia D de vacinação
contra a gripe e campanha de
multivacinação para atualização da caderneta de vacinação.
A imunização estará disponível
nas unidades da rede básica
de saúde, das 8h às 12h, para
pessoas a partir de 6 meses de
idade que ainda não receberam
a dose este ano. Neste dia não
haverá imunização contra a
Covid-19.
O secretário municipal de
Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta
para importância da imunização.
“É fundamental receber a
vacina contra gripe, pois evita
complicações da doença. O
dia D, que ocorre no sábado, é
importante para as pessoas que
têm dificuldade em comparecer a um ponto de vacinação
durante a semana. Procure
uma unidade de saúde para
receber a dose da vacina e atualizar a caderneta de vacinação”,
afirma o secretário.
Para receber a dose, as pessoas a partir de 6 meses devem comparecer às unidades
de saúde levando carteira de
identidade e CPF. É importante
levar a carteira de vacinação,
principalmente das crianças.
A imunização continua
disponível de segunda a sexta-feira, nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do

É boa
oportunidade
para quem não
pode se vacinar
durante a
semana

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alertou para importância da imunização do público-alvo

Programa Médico de Família,
das 08h às 16h.
Acamados - Idosos acamados e pessoas com dificuldade
de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário
podem agendar a vacinação
contra a gripe através do link
https://forms.gle/9yUwwuu7x5Tn8ceX8 para receber a vacina em casa. Basta fazer o ca-

dastro no endereço eletrônico
preenchendo um questionário
informando nome completo,
data de nascimento, sexo, CPF,
endereço, condição de saúde
da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.
A doença – A Influenza,
comumente conhecida como
gripe, é uma doença viral febril,
aguda, geralmente benigna e
autolimitada. Frequentemen-

te é caracterizada por início
abrupto dos sintomas, que são
predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios,
tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como
sintomas respiratórios com
tosse seca, dor de garganta e
coriza. A infecção geralmente
dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo
por alguns dias, sendo a febre

Quase 600 mil gonçalenses
imunizados contra covid-19
Município vacina moradores com mais de 12 anos em 14 pontos de vacinação
da segunda dose aplicada,
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossupressora.
Balanço – Desde o início
da campanha, a cidade vacinou 737.412 pessoas com a
primeira dose ou dose única.
Destas, 22.255 receberam a
vacina da Janssen. Ao todo,
32.633 trabalhadores da saúde, 137.943 idosos com mais
de 60 anos, 1.765 funcionários e pessoas em Instituições
de Longa Permanência (Ilpis),
105 pessoas de residências
terapêuticas, dois indígenas,
84.996 pessoas com comorbidades, 1.357 pessoas com deficiência permanente, 8.282
trabalhadores da educação,
414 trabalhadores das forças
de segurança e salvamento,

2.958 acamados, 388.675
pessoas da população em
geral com mais de 18 anos,
3.907 pessoas privadas de
liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários,
64.149 adolescentes entre 12
e 17 anos e 9.645 gestantes,
puérperas e lactantes foram
vacinados.
Ao todo, 595.234 pessoas
foram imunizadas com a
segunda dose. Com a dose
de reforço estão vacinados:
75.955 idosos, 1.021 imunossuprimidos, 897 acamados,
8.490 profissionais de saúde,
2 gestantes,17 profissionais
da educação, uma pessoa
com deficiência permanente
e 7.000 pessoas da população
em geral tomaram a dose de
reforço ou adicional.

o mais importante.
Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas
infectadas ao tossir ou espirrar.
A vacina da Influenza precisa ser tomada todo ano, já que
a composição é atualizada com
os tipos (cepas) que mais circulam pelo mundo. Os sintomas
da gripe nem sempre podem
ser a menos e ela pode evoluir
para complicações como a
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), pneumonias e
agravamento de outras doenças. A Gripe é uma doença séria
e que pode levar a óbito.
Algumas pessoas, como
idosos, crianças, gestantes e
pessoas com alguma comorbidade possuem um risco maior
de desenvolver complicações
devido à influenza. A vacinação
é a intervenção mais importante na redução do impacto da
influenza.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de

5% a 10% dos adultos e 20% a
30% das crianças, causando de
3 milhões a 5 milhões de casos
graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos no mundo.
Documentos – Para receber
a dose, as pessoas a partir de
6 meses devem comparecer
às unidades de saúde levando
carteira de identidade, CPF e
carteira de vacinação.
Confira os locais de vacinação: Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do
Barreto; Policlínica Regional
de Itaipu; Policlínica Regional
Carlos Antônio da Silva, São
Lourenço; Policlínica Regional
do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica
Regional do Largo da Batalha
e Policlínica Regional da Engenhoca.
Unidades Básicas de Saúde
(UBS): Morro do Estado, Santa
Bárbara, Engenhoca.
Programa Médico de Família (PMF) por regionais: Região
Oceânica - Cafubá III, Engenho
do Mato e Várzea das Moças.
Praias da Baía - Jurujuba, Preventório II, Souza Soares, Viradouro, Cavalão, Ponta D’areia,
Vital Brazil. Norte 1 - Caramujo,
Jonathas Botelho, Teixeira de
Freitas. Norte 2 - Baldeador, Ilha
da Conceição, Maruí, Vila Ipiranga. Pendotiba - Cantagalo,
Grota II, Ititioca, Matapaca.

Eduardo Paes admite
exagero em decreto
A cidade do Rio de Janeiro
ampliou ontem a lista de
locais que deverão exigir
comprovante de vacinação
contra covid-19. Decreto da prefeitura passou a
obrigar comprovante de
vacinação em dia contra
o coronavírus para entrar
e permanecer em bares,
lanchonetes, restaurantes, salões de beleza, shoppings centers e centros
comerciais. A exigência
vale também para qualquer meio de hospedagem,
táxis e veículos de transporte privativo acionados
por meio de aplicativo.
Após a repercussão do
decreto, o prefeito Eduardo
Paes voltou atrás e admitiu
que houve exagero. Ele
prometeu um novo decreto
para hoje, cancelando as
novas exigências.
“O passaporte vacinal
é um garantia pra que a
cidade continue aberta. É
a garantia de que o Rio vai
voltar a funcionar, como
voltou. Ele diminui o risco
de transmissão e protege as

pessoas do risco de morte.
Eu assinei o decreto mas
tem de ver a praticidade e
efetividade de algumas medidas mesmo. Não adianta
criar medidas que a gente
sabe que ninguém vai cumprir”, disse o prefeito.
No fim de agosto, Eduardo Paes já tinha publicado
decreto exigindo comprovante de vacinação para
entrar em academias, clubes, estádios, cinemas,
teatros, salas de concerto,
salões de jogos, circos, recreação infantil, atividades de entretenimento,
locais de visitação turísticas, museus, galerias e
exposições de arte, aquário,
parques de diversões, parques temáticos, parques
aquáticos, apresentações
e drive-in, além de conferências, convenções e feiras
comerciais.
O Rio imunizou 77,1%
da população com 12 anos
ou mais, o que significa que
22,9% da população carioca
podem ser afetados diretamente pelas restrições.

Gonçalenses com mais de 12
anos podem procurar 14 pontos de vacinação para tomar
a vacina contra o coronavírus
em São Gonçalo. Doze locais
funcionam das 8h às 17h e
as clínicas gonçalenses do
Mutondo e Dr. Zerbini, no
Arsenal, vacinam até 21h.
A segunda dose está sendo
aplicada com intervalo de 21
dias. Quem tem mais de 18
anos e mais de cinco meses
de intervalo da segunda dose,
pode tomar a dose de reforço.
A dose adicional dos imunossuprimidos está sendo
aplicada naqueles que têm
mais de 28 dias de intervalo
da segunda dose.
São Gonçalo realiza o intercâmbio de vacinas dependendo da necessidade e

doses disponíveis em cada
local de vacinação. 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 é necessário levar
identidade e comprovante
de segunda dose. Para a dose
adicional dos imunossuprimidos, o comprovante

Assistência
em pauta
no Rio de
Janeiro

Raiva animal: SG orienta sobre
soro antirrábico humano
Brasil chega a 90%

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária
municipal de Assistência
Social, Laura Carneiro,
assinaram, ontem (2/12),
no Palácio da Cidade, em
Botafogo, os termos de colaboração com as organizações da sociedade civil
que vão oferecer serviços
de comunidade terapêutica para pessoas em situação de rua, usuárias de
algum tipo de substância
psicoativa. O objetivo é
que elas sejam acolhidas
para atendimento de saúde, com tratamento físico
e psicológico, e possam
depois ser reinseridas socialmente.
Serão oferecidas 225
vagas, que irão impactar
diretamente 2.300 usuários que passarão pelas
comunidades terapêuticas
durante os seis meses de
convênio.

Mordeduras e arranhões de
animais domésticos ou silvestres infectados com a raiva animal podem levar os humanos à
morte. Segundo a Secretaria de
Saúde de São Gonçalo, o mais
prudente após o incidente é
procurar as unidades de saúde para tomar a vacina ou o
soro antirrábico humano. No
município, os atendimentos
acontecem em todos os polos
sanitários, distribuídos por
cinco bairros, para a avaliação
da lesão. A aplicação da vacina,
no entanto, é realizada em dois
deles: Washington Luiz Lopes,
no Zé Garoto, e Hélio Cruz, em
Alcântara, em dias específicos.
O soro só é aplicado no Pronto
Socorro Central, no Zé Garoto,
para os casos mais graves.
“No atendimento antirrábico, o profissional de saúde vai
orientar o paciente após avaliar
o acidente e a lesão. Com a
avaliação, ele vai estabelecer a
conduta a ser realizada, como

Mordidas e arranhões devem ser avaliadas por profissional de saúde

Luiz Carvalho/Divulgação

No município, os atendimentos acontecem em todos os polos sanitários

se há necessidade ou não da
vacina e/ou soro antirrábico, assim como a quantidade
de doses da vacina”, disse a
coordenadora da Vigilância
Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa
Civil, Melissa de Mello.

Normalmente, a vacina
é indicada para os acidentes
com animais potencialmente
transmissores da raiva e o soro
será utilizado com a vacina
quando o acidente for com
animal morto/desaparecido e
animal silvestre.

com a 1ª dose
O Ministério da Saúde informou ontem (2) que o
número de pessoas aptas
a receberem o imunizante corresponde a 177 milhões de brasileiros. Ao
todo, 159,3 milhões tomaram a primeira dose da
vacina. Até o momento,
mais de 372,5 milhões de
doses foram distribuídas
aos 26 estados e Distrito
Federal.
O Brasil atingiu nesta
quinta-feira a marca de
90% do público-alvo, ou
seja, adultos com mais de
18 anos vacinados com a
primeira dose de algum
dos imunizantes contra a
covid-19. Ao todo, 159,3
m i l h õ e s d e b ra s i l e i ro s
iniciaram o ciclo vacinal
contra a doença e 79,03%
c o m p l e t a ra m o e s q u e ma com as duas doses ou
dose única, de acordo com

dados divulgados pelo ministério.
O país também registrou
queda de 92,57% na média
de óbitos desde o pico da
pandemia, registrado em
19 de abril deste ano.
Novas doses - Em novembro, o governo federal
comprou mais de 550 milhões de doses de imunizantes. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais
de 354 milhões de doses sejam utilizadas como reforço
em 2022.
Até o momento, 14,1
milhões de pessoas estão
com a imunização reforçada com a dose adicional ou
de reforço. Cerca de 13,7
milhões de brasileiros entre
12 e 17 anos já tomaram a
primeira dose da vacina e
3,4 milhões estão completamente vacinados com as
duas doses da Pfizer.
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‘Natal da Esperança’ tem novas
atrações na segunda semana
Balé, música e teatro são destaques no Campo de São Bento e nos hortos do Fonseca, Barreto e Itaipu, e no Caramujo
Ale/Divulgação

O segundo fim de semana
da programação cultural
do “Natal da Esperança”, da
Prefeitura de Niterói, por
meio da Fundação de Arte de
Niterói, apresenta uma intensa programação, que inclui
ballet, música e espetáculos
de teatro. Amanhã, dia 4 de
dezembro, as atividades têm
início, às 11h, com a Scuola di
Cultura, no Horto de Itaipu; e
com Violúdico, no Caramujo;
às 19h, apresentação do Coro
e Orquestra Jovem de Niterói, do Programa Aprendiz
Musical, juntamente com o
cavaquinista Sérgio Chiavazzoli, no Horto do Barreto;
e, fechando a noite de sábado, às 19h30, o público vai
poder assistir ao espetáculo
“Pedra doce: poética de Cora
Coralina”, da Companhia de
Ballet da Cidade de Niterói,
no Campo de São Bento; além
de ouvir o som do músico Yuri
Corbal, no Horto do Fonseca.
As atividades de domingo,
dia 5, começam às 11h, com
três peças infantis: “O dia em
que conheci Papai Noel”, no
Horto de Itaipu; “O fabuloso”,
no Caramujo; e “A chegada
dos três reis magos”, de Arte
Corpo, no Horto do Barreto.
Às 19h30, tem Coro Aprendiz
e Orquestra Jovem de Niterói, do Programa Aprendiz,

Coro e Orquestra Jovem de Niterói, do Programa Aprendiz, se apresenta com o cavaquinista Sergio Chiavazzoli, no Horto do Barreto, neste sábado, às 19h

no Campo de São Bento; e
Ninas com Non Stop e Gabriela Sepulvida, no Horto
do Fonseca.

No Campo de São Bento,
acontece, ainda, o “Fim de
tarde no Campo – Natal da
Esperança”, com apresenta-

ções artísticas diárias, a partir
das 18h30.
A programação cultural
do “Natal de Esperança” se

propõe a ser democrática,
com atrações distribuídas
por toda a cidade. Os espetáculos acontecem nas Zo-

nas Norte e Sul e na Região
Oceânica.
Os shows, nos fins de semana, do Campo de São
Bento e do Horto do Fonseca acontecem às 19h30. No
Horto do Barreto, às 19h, aos
sábados; e às 11h, aos domingos. No Horto de Itaipu e no
Caramujo, cujas programações são mais voltadas aos
pequenos, às 11h.
O calendário completo,
até 19 de dezembro, inclui,
ainda, apresentações do
maestro João Carlos Martins,
cujo trabalho como pianista é
reconhecido mundialmente,
especialmente por suas gravações das obras de Bach. O
músico se apresenta com a
Orquestra Jovem de Niterói e
Orquestra da Grota.
Segundo a prefeitura, o
mote deste ano é realizar um
Natal respeitoso, levando
alegria e esperança para os
niteroienses, além de prestar
homenagem às vítimas da
Covid-19. Foram priorizados
espaços abertos para a realização dos eventos, que vão
acontecer, de acordo com o
Executivo municipal, seguindo as normas do Plano Novo
Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da
pandemia.

Viração Cultural em São Gonçalo

Mais de 200 artistas vão desfilar puro talento em quatro equipamentos culturais do município no fim de semana
Lucas Alvarenga/Divulgação

Neste sábado (4), a partir de
9h, a Secretaria de Turismo e
Cultura vai realizar a “Viração
Cultural”, um evento que vai
reunir diversas atrações, com
mais de 200 artistas gonçalenses, durante o fim de semana.
Serão quatro equipamentos
culturais recebendo, simultaneamente, saraus, shows,
peças teatrais, circo, folia
de reis, feira de artesanato,
exposições, oficinas, lançamento de livros, entre outras
atividades.
Será obrigatória a apresentação do comprovante de
vacinação contra a covid-19.
O uso de máscara durante todas as apresentações também
será obrigatório.
Cada equipamento cultural vai contar com um espaço
destinado para receber doações de alimentos não perecíveis que serão ofertados para

Curso sobre
o clima
A Secretaria Municipal
do Clima de Niterói está
com inscrições abertas
para o Curso de Capacitação em Mudanças
Climáticas. Gratuita, a
capacitação ficará disponível entre os dias 3 e 15
de dezembro, de forma
100% online, com certificados para os participantes. Podem participar niteroienses de 18 a 29 anos
que tenham concluído
o ensino médio. Mais
informações e inscrições
estão disponíveis neste
link: http://egg.seplag.
niteroi.rj.gov.br/.../forum-clima-jovens/.
Dividido em cinco
módulos, o curso tem
carga horária de cinco
horas. O objetivo é capacitar 100 jovens moradores de Niterói na
temática de mudanças
climáticas.

famílias em vulnerabilidade
social.
A programação:
Centro Cultural Joaquim Lavoura (Av. Pres. Kennedy, 721,
Centro)
9h - Orquestra Municipal de
São Gonçalo.
10h - Lançamento dos livros
de Nilda Ferreira e Maurício
Antonio Veloso; espetáculo
de dança do Grupo Inclusivo
de Dança Expressar.
11h - Dom sarau.
13h - Dança.
14h - Filhas de Dandara e o
artista plástico Nelson Pereira.
15h - Folia de Reis e Rafael Rio
Branco.
17h - Lançamento do livro de
Décio Machado e shows de
Rubens Azevedo e Leandro
Ribeiro
18h - Monólogo com Fabi,

Orquestra Municipal de São Gonçalo vai abrir a programação às 9h

Giovanna e Pedro.
19h - Peça teatral CRT Resenha e MPB com Fábio Moraes.
20h - Quadrilha Balão Dourado.
21h - Comédia “Improcham-

pions” e “Três Conto” e grafite.
23h - Batalha do Tanque e voz
e violão.
00:00 - Sarau D”avó Pedro
Batuk e show Blecault Jr.
1h do dia 5/10 - Banda Base e

Banda Os Decibéis.
2h do dia 5/10 - Shows de
Regina Amaral, Victor Sávios,
Ilmar Paes, Pretto, Bené do
Cavaco, Chris Cardoso, Fred
Tavares e Paulinho Fonseca.
Peças teatrais com Adrielle
Terra e Nicole Ventura.
9h do dia 5/10 - Grande encontro.
Lona Cultural do Jardim Catarina (Rua Albino Imparato,
s/nº, Jardim Catarina)
9h - Feira de artesanato e a
peça teatral Masha e o Urso.
11h - Coral Oficina e Roda de
Capoeira.
13h - Show de samba com o
cantor Fred Tavares.
15h - Roda de capoeira.
17h - Apresentação de Dança
Afro.
19h - Show de MPB com
Paulo Paes, Dom Sarau e Oficina de Dança Angélica Maria
(ODAM).

Mais 600 empregos diretos em
São Gonçalo ainda este ano
Rede atacadista vai inaugurar duas novas lojas, em Tribobó e no Porto Velho
O prefeito Capitão Nelson
assinou, esta semana, duas
medidas compensatórias pela
construção de duas novas
lojas da rede Assaí Atacadista, que serão erguidas nos
bairros Tribobó e Porto Velho.
As compensações foram definidas a partir de estudos de
impacto de vizinhança.
A construção das novas
unidades da rede atacadista
vão gerar 600 empregos diretos, aproveitando a mão
de obra local para atuar nas
unidades que estão sendo
construídas no município e
tem previsão de serem inauguradas ainda este ano. O
município já tem uma loja
da rede em Alcântara, e no

Medidas
compensatórias
pela construção
vão beneficiar
Saúde e
Urbanismo
Estado, são mais de 20 estabelecimentos.
As novas unidades terão
mais de 14 mil metros quadrados de área construída,
sendo mais de 6 mil metros
quadrados ocupados pelas
lojas.
“É de extrema importância que possamos gerar um

ambiente atrativo para novos
investimentos na cidade,
garantindo trabalho e renda
para a população e desenvolvendo a economia do nosso
município”, destacou o prefeito Capitão Nelson.
O município receberá medidas compensatórias pela
construção dos mercados,
que serão aplicadas na reforma do Posto de Atendimento
Médico (PAM) de Neves e na
finalização do Espaço Raul
Veiga, em Alcântara.
“Tem sido muito importante essa aproximação da
Prefeitura com as empresas
que chegam para investir na
cidade. Estudamos a melhor
forma para que essas medidas

compensatórias pela construção dessas lojas venham
impactar diretamente na vida
do cidadão gonçalense, por
isso indicamos a reforma do
PAM de Neves e a finalização
do Espaço Raul Veiga, no
Alcântara, o mais importante centro comercial de São
Gonçalo”, disse o secretário de
Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Douglas Ruas.
Também estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior
Barboza; a subsecretária de
Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Gabriela Bessa;
e Raphael Amorim, gerente
regional administrativo do
Assaí no Rio de Janeiro.

Casa das Artes (Rua Coronel
Moreira César, s/n)
9h - Abertura com exposição
do artista plástico Robson
Oliveira.
11h - Lançamento do livro de
Décio Machado.
12h - Voz e violão com Arildo
Oliveira.
13h - Apresentação da “Casa
da Dança” e show de MPB
com Marlon Borges.
15h - Apresentação do Coral
Oficina.
17h - Apresentação de ballet.
18h - Show da Banda Amakina.
18h - Dom Sarau (com lançamento de livro).
21h - Apresentação da Oficina de Dança Angélica Maria
(Odam).
Teatro Municipal (Rua Dr.
Felíciano Sodré, 100, Centro)
21h às 00h - Saraus e exposições.

Patrulha Maria
da Penha
Em ação há pouco mais
de dois anos, a Patrulha
Maria da Penha – Guardiões da Vida acaba de
ganhar projeção internacional: o programa
preventivo de enfrentamento à violência contra a mulher do Governo do Estado Rio de
Janeiro, implementado
através da Secretaria
de Estado de Polícia
Militar, recebeu nesta
quinta-feira (2) a sexta
edição do Prêmio de
Boas Práticas Regionais.
A premiação é concedida anualmente pela
Organização das Regiões Unidas / Fórum
de Governos Regionais e
Associações Globais de
Regiões (ORU Fogar) em
conjunto com o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(PNUD).
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PEC dos Precatórios passa
em dois turnos no Senado
Relator fez mudanças no texto para garantir mínimo de 49 votos e com isso matéria voltará à Câmara
Geraldo Magela/Agência Senado

Com uma votação folgada,
o Senado aprovou, no início
da tarde de ontem (2), em
dois turnos, a chamada PEC
dos Precatórios. No primeiro
turno, o placar foi de 64 votos
favoráveis e 13 contrários,
já em segundo turno foram
61 votos a favor e 10 contra.
Para viabilizar a votação do
texto e garantir o mínimo de
49 votos necessários em cada
turno no plenário do Senado,
o líder do governo na Casa e
relator da proposta, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), fez
de última hora mudanças significativas na última versão do
texto que havia sido aprovado
na última terça-feira (30) pela
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).
O governo tinha urgência
na aprovação da proposta para
tirar do papel ainda este ano o
Auxílio Brasil. O programa que
vai substituir o Bolsa Família
terá pagamento de parcelas
com valor médio de R$ 400.
Já ficou definido pela matéria
que o teto nesse valor do benefício terá caráter permanente
e não temporário, apenas em
2022, como a equipe econômica propôs inicialmente. A
expectativa é que o programa
atenda 17 milhões de famílias.
Na prática, a PEC adia o
pagamento de precatórios

No 1º turno, o
placar foi de 64
votos favoráveis
e 13 contrários,
já em 2º foram
61 a 10

Fernando Bezerra e Rodrigo Pacheco: governo tinha urgência na aprovação da proposta por causa do Auxílio Brasil

– dívidas reconhecidas pela
Justiça em ações que não cabem mais recurso - pela União.
Em 2022, a dívida prevista é de
R$ 89,1 bilhões. Com a PEC o
governo passa a ter uma folga
financeira para financiar o
Auxílio Brasil. Pela proposta
o valor máximo a ser pago em

precatórios no ano que vem
é de aproximadamente R$
39,9 bilhões. Para aumentar o
fôlego fiscal, o texto também
altera o cálculo do Teto de Gastos - limite do aumento dos
gastos federais ao Orçamento
do ano anterior, corrigido pela
inflação.

Mudanças - No rol de principais modificações feitas pelo
relator está a redução do prazo
de vigência do limite no Orçamento destinado ao pagamento dos precatórios. Pelo texto
aprovado o teto de gastos, que
restringe o crescimento das
despesas à inflação, terá que

Bolsonaro regulamenta a lei
que institui o auxílio gás
Também foi editado o decreto que regulamenta o Programa Alimenta Brasil
O presidente Jair Bolsonaro
editou ontem (2) decreto que
regulamenta a Lei 14.237/21,
que institui o auxílio gás. O
texto detalha regras necessárias à operacionalização do
programa, destinado a atenuar o efeito do preço do gás
liquefeito de petróleo (GLP)
no orçamento de famílias de
baixa renda.
O auxílio será concedido
às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) cuja renda
familiar mensal per capita for
igual ou inferior a meio salário mínimo e às famílias que
tenham, entre seus membros,
quem receba o Benefício de
Prestação Continuada (BPC).
A edição do decreto viabiliza
a implantação do benefício a
partir deste mês.
A lei prevê ainda que o

auxílio seja concedido preferencialmente às famílias com
mulheres vítimas de violência
doméstica que estejam sob o
monitoramento de medidas
protetivas de urgência. Neste
sentido, o decreto define que
tal concessão será realizada
a partir do acesso a informações do banco de dados mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
As famílias beneficiadas
terão direito, a cada bimestre,
a um valor equivalente a 50%
da média do preço nacional
de referência do botijão de 13
quilogramas (kg) dos últimos
seis meses. O preço de referência será estabelecido pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Programa Alimenta Brasil
- Bolsonaro editou também

Economia cai 0,1%
no 3º trimestre
O Produto Interno Bruto (PIB),
a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, recuou 0,1% no terceiro trimestre
deste ano, na comparação com
o trimestre anterior. O PIB, no
período, somou R$ 2,2 trilhões.
Os dados foram divulgados
ontem (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, no
entanto, houve uma alta de 4%.
O PIB também acumula alta no
período de 12 meses (3,9%).
Na passagem do segundo
para o terceiro trimestre deste ano, a queda foi puxada
pelo setor agropecuário, que
teve perdas de 8%. Segundo a
pesquisadora Rebeca Palis, do
IBGE, o resultado foi influenciado pelo encerramento da

safra de soja, que fica mais
concentrada no primeiro semestre do ano.
“Como ela é a principal
commodity brasileira, a produção agrícola tende a ser
menor a partir do segundo
semestre. Além disso, a agropecuária vem de uma base de
comparação alta, já que foi a
atividade que mais cresceu no
período de pandemia e, para
este ano, as perspectivas não
foram tão positivas, em ano
de bienalidade negativa para
o café e com a ocorrência de
fatores climáticos adversos
na época do plantio de alguns
grãos”, afirma a pesquisadora.
A indústria manteve-se
estável no período. Por outro
lado, a alta de 1,1% do setor de
serviços evitou um recuo maior
do PIB no terceiro trimestre.

ontem decreto que regulamenta o funcionamento do
Alimenta Brasil, programa
de aquisição de alimentos de
produtores rurais familiares,
extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e
demais populações tradicionais. O texto ainda amplia o
limite de recursos que cada
entidade familiar ou cooperativa pode receber do poder
público.
“Não é admissível que
nesse Brasil do conhecimento
ainda exista brasileiro e brasileira passando fome. A fome
não é silenciosa, ela dói”,
afirmou o ministro da Cidadania, João Roma, durante a
solenidade de assinatura do
decreto.
De acordo com o decreto,
a partir de 1º de janeiro de
2022, o limite anual de valores

pagos a unidades familiares
para a aquisição dos alimentos vai aumentar em relação
ao antigo programa. Para as
cooperativas, o limite anual
a ser pago também será aumentado nas modalidades
apoio à formação de estoque,
que passará de R$ 1,5 milhão
para R$ 2 milhões; e compra
direta, de R$ 500 mil para
R$ 2 milhões. Nas demais
modalidades, os limites serão mantidos: compra com
doação simultânea, com R$ 2
milhões; e compra institucional, com R$ 6 milhões.
O Programa Alimenta
Brasil tem como finalidade
incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica e social dos
agricultores familiares mais
pobres, além de promover o
acesso à alimentação.

ser rediscutido novamente
em 2026, a medida contraria
o que desejava o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
“Em vez de vigorar por
todo o tempo do Novo Regime
Fiscal, ou seja, até 2036, o sub
limite para precatórios irá até
2026, dando tempo suficiente
para o Poder Executivo melhor
acompanhar o processo de
apuração e formação dos precatórios e seus riscos fiscais,
mas sem criar um passivo de
ainda mais difícil execução orçamentária”, explicou o relator
sobre a sexta versão do texto.
Outra alteração feita por
Bezerra exclui da PEC medidas
relacionadas à securitização
de dívidas tributárias. “A medida, apesar de meritória,
não encontrou consenso no
Senado Federal, não havendo
prejuízo deixar essa discussão
para outro momento”, avaliou.
Ainda segundo a proposta,
o espaço fiscal aberto com a

restrição do pagamento dos
precatórios e a mudança no
cálculo do teto de gastos do
governo – um total de R$ 106
bilhões - será inteiramente
destinado para fins sociais,
como programas de combate
à pobreza e extrema pobreza,
saúde, assistência social e
previdência.
Pressionado por diversos
parlamentares o governo já
havia retirado do teto de gastos os precatórios do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento Fundamental e de
Valorização do Magistério
(Fundef ). Os recursos devidos a estados e municípios
serão pagos em três parcelas
anuais. O pagamento será feito
conforme uma fila de prioridade organizada por tipo de
precatório. As Requisições de
Pequeno Valor (RVPs) de até
R$ 66 mil. Na sequência, virão
as dívidas de natureza alimentícia idosos, pessoas com
deficiência e doenças graves.
Rito - Como sofreu alterações, a PEC dos Precatórios
terá que voltar para a análise
da Câmara dos Deputados. A
proposta só pode ser promulgada pelo Congresso Nacional
e passa a valer quando deputados e senadores chegarem a
um consenso e aprovarem o
mesmo texto.

Posse de Mendonça será dia 16
O Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu ontem (2) que
a posse de André Mendonça
será no dia 16 de dezembro,
às 16h. A data foi definida
após reunião entre o novo
ministro e o presidente da
Corte, Luiz Fux.
Indicado ao cargo pelo
presidente Jair Bolsonaro,

Mendonça teve nome aprovado na quarta-feira (1º) pela
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado e
pelo plenário da Casa.
André Mendonça ocupará cadeira deixada pelo
ministro Marco Aurélio, que
foi aposentado compulsoriamente no dia 12 de julho.

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: 07/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Jean Valentiau de Mouliac - Várzea das Moças - Niterói
16330083
SÃO GONÇALO
08:00 às 10:59 Avenida Canal - Vila Lage - São Gonçalo
16309481
12:00 às 16:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo
16345847
12:00 às 16:00 Rua Manoel Luiz Souza - Santa Catarina - São Gonçalo
16345847
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Deputado Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Creto - Pacheco - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Joaquina Cleto - Vista Alegre - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Pedro Landim - Laranjal - São Gonçalo
16332641
13:00 às 17:00 Rua Pr Afonso Pena - Lagoinha - São Gonçalo
16332641
MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida 2 - Jardim Atlântico - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Ruas 77, 78, 79, 80, 83 - Jardim Atlântico - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Rua Abraão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Rua João Pressel - Jardim Atlântico - Maricá
16330141
09:00 às 13:00 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico Leste - Maricá
16330141
09:15 às 12:00 Avenida Alberto S Dumont - Jardim Balneário de Maricá - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Avenida Santos Dumont - Jardim Balneário de Maricá - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Ruas 6, 9 - Balneário de Maricá - Colinas Maricá - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Rua da Depuradora - Jardim Balneário de Maricá - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Rua Dolores de Brito Bezerra - Araçatiba - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Rua João Cordeiro de Souza - Araçatiba - Maricá
16335863
09:15 às 12:00 Rua Moacir José Soares - Centro - Maricá
16335863
13:00 às 17:00 Avenidas B, D - Chácaras Inoã - Maricá
16330715
13:00 às 17:00 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro - Chácaras de Inoã - Maricá 16330715
13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Chácaras Inoã - Maricá
16330715
13:00 às 17:00 Rua 14 - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá
16330715
13:00 às 17:00 Rua Chácara de Inoã - Inoã - Maricá
16330715
13:00 às 17:00 Avenida B - Chácara s Inoã - Maricá
16331121
13:00 às 17:00 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico Oeste - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Ruas 16, 19, 20, 34 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Rua Antônio J dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Itaipuaçu - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Rua Georges Pavie - Estrada Cassorotiba - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Rua Paraíso Antiga Rua 20 - Itaipuaçu - Maricá
16331163
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá
16331163
13:30 às 17:30 Avenida Central - Para Lagoas-Co - Maricá
16337159
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Para Lagoas-Co - Maricá
16337159
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá
16337159
13:30 às 17:30 Ruas 93, 94 - Para Lagoas-Co - Ponta Negra - Maricá
16337159
Dia: 08/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
14:00 às 17:00 Estrada do Itaipu - Itaipu - Niterói
16338671
14:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
16338671
14:00 às 17:00 Rua Maestro Felício Toledo - Centro - Niterói
16338671
SÃO GONÇALO
08:00 às 10:59 Rua João Constantino - Porto Novo - São Gonçalo
16309611
08:00 às 10:59 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo
16309611
12:00 às 16:00 Avenida Gonçalves Magalhães - Jardim Catarina - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Avenida Sampaio Correia - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Avenida Santa Luzia - Laranjal - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Lgr Recanto de Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Guaxindiba - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Abel Tinoco - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Silva - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Frederico Gonçalves - Laranjal - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Nelson Pena - Jardim Miriambi - Laranjal - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Porto Calvo - Galpão Fundos - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
12:00 às 16:00 Travessa Servidão - Santa Luzia - São Gonçalo
16335905
13:00 às 17:00 Rua Domício J. Mascaranhas - Santa Izabel - São Gonçalo
16338683
13:00 às 17:00 Rua Joana Mota de Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo
16338683
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo
16338683
MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 35, 69, 70 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16342359
13:00 às 17:00 Rua Edilco Ramalho - Jardim Atlântico - Maricá
16342359
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá
16342359
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Avenida Benvindo T Horta Junior - Itaipuaçu - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Ruas 37, 128, 149, 150, 151, 152 - Jardim Atlântico - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá
16338365
13:30 às 17:30 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá
16338365

Estamos com você, mesmo à distância.
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David Braz
elogia
trabalho de
Marcão
O técnico
Marcão está
perto de repetir o feito de
2020 e levar o
Fluminense à
Libertadores. No ano passado, o treinador assumiu
após a saída de Odair Hellmann, no início de dezembro, e conduziu o Tricolor à
quinta posição no Brasileiro.
Assim, o Fluminense retornou à competição continental após 12 edições.
No início da temporada, porém, Marcão não foi
mantido no posto e Roger
Machado chegou para comandar a equipe. Em 2021, a
história se repetiu e quando
Roger foi demitido, Marcão
foi mais uma vez acionado.
Querido pelo grupo, ele
tenta garantir uma vaga para
o Flu e conta com grande
apoio do grupo.
Em entrevista à “ESPN”,
o zagueiro David Braz revelou a satisfação dos jogadores quando souberam
que Marcão iria comandar
a equipe.
“Então, quando teve a
saída do Roger, ficou aquela
coisa: ‘Quem vai vir? Quem
vai ser o treinador?’ Quando foi definido que seria o
Marcão, a alegria do grupo
foi muito grande, porque já
tinha dado certo no ano passado. Ele conseguiu ajudar
o Fluminense a voltar à Libertadores depois de muito
tempo fazendo um grande
trabalho”, contou Braz.
A relação entre Marcão
e seus jogadores é um dos
pontos a seu favor para ser
mantido para 2022.

Sexta-feira, 3/12/2021

Sem chance de título, Fla
visita o rebaixado Sport
Rubro-negros duelam hoje em Recife pelo jogo atrasado da 35ª rodada
Três dias após
vencer o Ceará
e garantir o vice-campeonato brasileiro, o
Flamengo volta
a campo hoje. Na Arena
Pernambuco, o Rubro-Negro desafiará o rebaixado
Sport, em duelo adiado da
35ª rodada. O confronto
está programado para começar às 20 horas (de Brasília).
Técnico interino, Maurício Souza tem muitos problemas, especialmente para
o meio de campo. Seguiram
para a capital pernambucana somente três jogadores
do setor, Thiago Maia, Diego
Ribas e João Gomes. Isso

porque Arrascaeta, poupado, Willian Arão, Andreas
Pereira e Piris da Motta, todos com problemas físicos,
ficaram no Rio de Janeiro.
Além disso, Diego Alves,
Isla, Léo Pereira e Filipe Luis,
com problemas musculares,
e Gabigol, com faringite,
também não viajaram.
O treinador, entretanto,
contará com o retorno da
dupla de zaga titular, Rodrigo Caio e David Luiz.
Com uma equipe praticamente reserva, o Flamengo
tentará manter uma hegemonia que já dura seis confrontos. Nesta série, além
de vencer todos os jogos, o
Rubro-Negro marcou 15 gols
e só sofreu um.

Treinador - A diretoria
do Flamengo começou a se
movimentar em busca de um
novo treinador após a saída
de Renato Gaúcho. O objetivo
é avançar nas negociações
após a eleição do clube.
Segundo o jornal “Record”,
de Portugal, o português Carlos Carvalhal é quem vem
ganhando força no Flamengo.
O treinador já foi alvo dos
cariocas após a saída de Jorge
Jesus, na temporada passada.
Carvalhal revelou que
quase acertou com o Flamengo. No entanto, o receio
com a pandemia da Covid
fez a negociação esfriar. Além
disso, o comandante recebeu
proposta para treinar o Braga-POR.
Alexandre Vidal / Flamengo

Devido ao desfalque de Gabigol, com faringite, Pedro ganha hoje, contra o Sport, uma chance no ataque do Flamengo

Bota tem dificuldade
em manter destaques
O Botafogo
conquistou
o título brasileiro da Série B com um
elenco formado por muitos atletas
que chegaram ao clube em
2021. Mas esses jogadores,
em sua maioria, não têm
vínculo com o clube para
o ano que vem. Assim, as
dificuldades para manter
o grupo campeão serão
grandes.
Sem dinheiro para contratações e com a queda
nas receitas por disputar a
segunda divisão, a diretoria
alvinegra optou pela cautela. A solução encontrada
foi, portanto, fazer con-

tratos de empréstimo por
apenas uma temporada.
“É importante nesse
aspecto deixar muito claro
para o torcedor que o planejamento para 2021, especificamente, foi com olhar
extremamente responsável,
como sempre tem que ser.
Precisávamos de planejamento dessa forma, subir o
primeiro degrau, depois os
outros”, ressaltou o diretor
de futebol, Eduardo Freeland, à “Rádio Brasil”.
O dirigente admitiu que
as situações de Luís Oyama e Marco Antônio, entre
outros, não são fáceis de
serem resolvidas, mas reafirmou o interesse do Botafogo em manter os atletas.

Vasco cada vez mais
perto de Zé Ricardo
O Va s c o d a
Gama anunciou na quarta-feira o fim das
conversas com
o ex-treinador
Ricardo Gomes,
para que ele assumisse a coordenação técnica do departamento de futebol. Mas se essa
negociação fracassou, as informações são de que, para o
posto de treinador, um nome
está praticamente fechado.
Segundo o canal “Atenção
Vascaínos”, Zé Ricardo já teria
um pré-contrato firmado com
o Cruz-maltino. O treinador
ainda está tentando resolver
os detalhes de sua saída do
Qatar SC, equipe do Oriente
Médio.

A possibilidade de iniciar
um trabalho desde o início
da temporada e com liberdade para trazer um grande
número de profissionais de
sua confiança foram fatores
decisivos para o acerto.
Esta será a segunda passagem de Zé Ricardo pelo clube.
Aos 50 anos, ele começou sua
carreira no futebol profissional no Flamengo, quando foi
promovido da equipe sub-20,
antes de chegar ao Vasco.
Foi com Zé Ricardo que o
time teve seu melhor momento recentemente. Ele assumiu
o time em agosto de 2017 e,
com sete vitórias em 16 jogos,
levou o time à Libertadores. O
clube terminou o Brasileiro na
sétima colocação.

