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PRAZO DE VALIDADE É FIXADO

OMS diz que vacinas
protegem por 6 meses
Organização revisa dados sobre coronavírus, mas alega que é cedo para se pronunciar sobre nova variante
CIDADES\PÁG. 5
Divulgação

Papai Noel já
percorre bairros
de Niterói
O ator e diretor de teatro Guga
Gallo, Papai Noel oficial de Niterói, está percorrendo todos os
bairros e comunidades da cidade,
mas sem divulgação prévia para
evitar aglomeração. Guga Gallo,
substituiu o lendário Sohail Saud,
que por quase duas décadas abrilhantava a festa natalina e emocionava as crianças e adultos.
O novo Papai Noel, Guga Gallo,
bastante emocionado, conta que
é motivo de grande felicidade incorporar a figura deste personagem tão querido universalmente.
“Onde chego a vontade é abraçar
as crianças e todos que chegam
gritando “Papai Noel”, conta.
CIDADES\PÁG. 3

Passe-livre
intermunicipal é
aprovado
Papai Noel oficial de Niterói, representado pelo ator Guga Gallo, está visitando os bairros da cidade, mas diz que não tem revelado sua agenda para não provocar aglomerações

Fiocruz alerta
para propagação
da influenza

CULTURA

PANORAMA\PÁG. 2

ESPORTES
Renan Otto/Divulgação
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Eri Johnson se apresenta, neste sábado e domingo, no Municipal

Fernando Prass atuou como titular do gol do Vasco entre os anos de 2009 a 2012

Eri Johnson pinta de novo em SG

Corrida para estruturar o futebol

Eri Johnson volta ao palco do Teatro Municipal de São Gonçalo
com o espetáculo “Eri Pinta, Johnson Borda”, neste sábado e domingo. Em cartaz há mais de 10 anos, o espetáculo foi apresentado pela primeira vez na cidade em setembro.

O Vasco segue trabalhando para definir o comando do futebol
para 2022, onde tentará finalmente retornar para a Série A. Após
confirmar Carlos Brazil como gerente geral, o ex-goleiro Fernando
Prass está perto de voltar ao clube como coordenador.

PÁG. 2

PÁG. 8

Cisp pode ‘ganhar’ novas câmeras
Projeto aprovado na Câmara prevê acesso a equipamentos particulares que monitoram as ruas
CIDADES\PÁG. 4
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Panorama RJ
Fim das vistorias

POR JEFFERSON LEMOS

Parceria garante ressocialização

O Rio pode mudar a forma
de fiscalizar segurança dos
veículos de transporte escolar, de carga e de transporte
coletivo de passageiros. É
que a Alerj aprovou ontem
um projeto que extingue
a vistoria no Detran e autoriza inspeção em blitz.
Com isso, a inspeção para
verificar a segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e
ruídos dos veículos poderá
ocorrer de forma aleatória
durante abordagem em blitz
feita pelos fiscais de trânsito.
A medida, proposta pelo
PL1.377/19, dos deputados
Renato Zaca (PTB) e Anderson Moraes (PSL), já seguiu
para o governador Cláudio Castro (PL), que tem
15 dias para vetá-la ou
sancioná-la. A ideia, que
contempla 600 mil veículos
das categorias mencionadas
é desburocratizar e desonerar.
¨Ao onerar excessivamente a atividade, estamos
apenas enfraquecendo o
transporte legal e estimulando o clandestino¨, ressalta Renato Zaca.

Passe-livre intermunicipal
Divulgação

Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
assinou ontem protocolo de
intenções com o Governo
do Estado, a Associação de
Supermercados do Estado
do Rio de Janeiro (Asserj) e a
Associação de Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Rio
Indústria) para encaminhar
e contratar jovens que cumprem medidas socioeducativas em supermercados

no modelo Jovem Aprendiz.
Inicialmente, 30 jovens já
estão aptos para serem inseridos. O presidente do TJRJ,
desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira,
destacou a rapidez com que
a parceria foi firmada. Das
reuniões iniciais à assinatura
do protocolo, realizada em
cerimônia no Salão Nobre da
Presidência, foram apenas
15 dias.

Saúde Bradesco investe em Niterói

Também foi aprovado ontem ontem na Alerj o PL 3665
A/2021, que prevê o passe-livre nos serviços de transporte de ônibus intermunicipal
em todo o Estado para alunos do Ensino Médio Subsequente das redes públicas.
O Projeto é do Deputado
Flávio Serafini, presidente
da Comissão de Educação
da Alerj e do deputado An-

dré Ceciliano, presidente da
Alerj e conta ainda com a
co-utoria de diversos deputados e deputadas, como,
aliás, se tornou comum na
Casa. Esta é uma luta antiga
de Serafini, autor do projeto,
que anteriormente e havia
aprovado uma lei que foi
considerada inconstitucional por não apresentar a
fonte de custeio.

Educação ambiental

Dia de ativismo e
de música
Hoje, no Dia Internacional
dos Direitos Humanos, uma
mistura de ritmos, movimentos culturais e ativismo por
igualdade vai tomar conta do
Largo da Prainha, no Centro
do Rio. O Festival Todo Mundo tem Direitos abre alas
também para o lançamento
oficial do relatório anual
da Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos (CDDHC)
da Alerj. A partir das 18h,
o festival abre espaço para
homenagens e a movimentos
e entidades. Até meia-noite,
muito som vai rolar.
“A data é simbólica. É dia
de denunciar as violações
que tanto nos entristecem,
mas é dia também de erguer
a bandeira dos direitos para
todos, o que a gente precisa
fazer com alegria e com afeto. A CDDHC enfrentou uma
batalha nesse ano, mas conseguimos algumas vitórias,
e é isso que pretendemos
mostrar, que enquanto há
luta, há esperança de que
a vida digna é para todos”,
declara a deputada dani
Monteiro (Psol), presidente
da CDDHC.

Divulgação

Divulgação

Olho no prazo

Economia solidária

Interessados em participar
do 5º Concurso de Decoração Natalina da Niterói
Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) têm só até hoje
para se inscrever através
do site www.visit.niteroi.
br. Estarão em julgamento fachadas decoradas de
casas, lojas comerciais e
prédios. A comissão julgadora fará visitas em todos
locais decorados e escolherá os que vão para a disputa
final. Os vencedores sairão
de uma votação online e
receberão troféus e certificados. Os quesitos a serem
julgados são: “Análise do
espírito natalino”, “Criatividade e Originalidade”, “
Impacto Visual” e “Iluminação da Decoração do
Imóvel”.

O Grupo Bradesco Saúde
segue investindo em Niterói
e inaugura nesta segunda
(13) a primeira unidade da
rede de clínicas Meu Doutor
Novamed. A clínica fica bloco 2 do 12º andar do Plaza
Shopping e tem como foco
a atenção primária à saude,
oferecendo consultas em 13
especialidades (medicina da
família e comunidade, car-

CARTA DO LEITOR

diologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia,
ginecologia e obstetrícia,
nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia,
pediatria, psicologia e urologia para quem tem Bradesco
Saúde, Mediservice ou busca
atendimento particular. A
clínica de Nitterrói é a 26ª unidade da rede, que já registrou
mais de 790 mil consultas.

A Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o Instituto Estadual do Ambiente
(Inea) promovem, amanhã, o projeto Ambiente
em Movimento, em Itaboraí. Montado em uma
van, o projeto consiste em
levar materiais educativos,
equipamentos e equipe
técnica, às comunidades

CULTURA

do entorno das Unidades
de Conservação e escolas e
áreas de interesse, promovendo ações de educação
e sensibilização ambiental.
“Despertar a consciência ambiental é fundamental para a preservação do
meio ambiente”, destaca
o secretário de estado do
Ambiente Thiago Pampolha.

A Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular
Solidária da Alerj, presidida
pelo deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), entrega,
hoje, 21 diplomas Paul Singer
para pessoas físicas, jurídicas e empreendimentos que
reconhecidamente tenham
prestado meritória contribuição ao desenvolvimento da
Economia Popular Solidária
no Estado. A cerimônia, que
também comemora o Dia Nacional e Estadual da Economia
Solidária (15 de dezembro),
acontece às 10h no Plenário
Lúcio Costa (Rua da Ajuda,
105, Centro). No mesmo dia,
acontece a segunda edição
do “Festival Eco Solidário”,
das 10h às 18h, no Largo da
Carioca, com várias atrações.

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

Adeus ciclone

Fiquei tenso durante a semana quando falaram de um
ciclone próximo ao Rio. Ele trouxe chuva, trouxe vento,
mas graças a deus nada de pior aconteceu. Agora o tempo
finalmente firmou e poderei curtir minha folga na praia.
Dessa vez São Pedro foi camarada.
Victor Rodrigues

Descaso com os passageiros

Trabalho no Humaitá, várias vez tento pegar alguns
ônibus no bairro e os motoristas simplesmente passam
direto. Não sei o que acontece. O ponto pode estar lotado
e simplesmente ignoram nossa presença ali.
Patrícia Greco
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‘Eri Pinta, Johnson
Borda’ em SG
O ator Eri Johnson volta ao
palco do Teatro Municipal
de São Gonçalo com seu
espetáculo “Eri Pinta, Johnson Borda”, neste sábado e
domingo, em duas sessões,
às 18h e 20h.
O espetáculo, que está há
mais de 10 anos em cartaz,
foi apresentado pela primeira vez em São Gonçalo
em setembro, mês em que
o Teatro Municipal abriu
as portas para a população
gonçalense.

Cinema
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Renan Otto/Divulgação

A edição presencial do “Festival do Rio” está de volta aos
cinemas e os cinéfilos de Niterói não precisarão atravessar a Ponte Rio-Niterói para
conferir a programação. O
Reserva Cultural exibirá o
Festival desta sexta até o
dia 19. São mais 39 filmes,
nacionais e internacionais.
Entre os destaques de hoje,
“Z”, de Costa Gavras, às 21h,
e “Má sorte no sexo ou pornô
acidental”, de Radu Jude, às
21h20. Os ingressos custam
R$32.

Com direção de Roberto
Talma, o espetáculo mescla
histórias reais com fictícias.
Eri conta histórias da sua
carreira, com personagens
e personalidades que ele
interpretou ao longo dos
seus mais de 30 anos de profissão. A peça conta, ainda,
com as famosas imitações.
Os ingressos custam
R$60 (inteira) e podem ser
comprados através da plataforma Guichê Web, nas lojas
South e Justo Café.

Eri Johnson se apresenta, neste sábado e domingo, no Municipal

Divulgação

ALOK – Neste sábado, o Teatro Bradesco recebe o DJ
Alok para uma live. O brasileiro promete trazer muitas
dessas novidades e embalar a noite com o melhor da
música eletrônica. Quem também fará parte da apresentação é o coletivo de DJs RoofTime, que abrirá a
noite a partir de 20h. As apresentações serão ao vivo
no canal oficial do Teatro no Youtube.

“Má sorte no sexo ou pornô
acidental” é destaque nesta sexta

AUTOFICÇÃO – Rodrigo Portella estreia a autoficção
“(RE)Play”, uma performance audiovisual inédita em
4 atos. A obra, filmada em diversas cidades da Europa,
apresenta o diretor como protagonista. As apresentações acontecem às sextas, sábados e domingos,
sempre às 20h, até 16 de janeiro pelo portal do Sesc
Rio no Youtube.
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Natal para todas as idades
Programação gratuita para a família terá shows musicais, contação de histórias, palhaçaria e outros
Divulgação

O terceiro fim de semana
da programação cultural do
“Natal da Esperança”, organizado pela Prefeitura de
Niterói, através da Fundação
de Arte de Niterói (FAN), vai
apresentar espetáculos de
ballet, música e teatro. Amanhã (11), as atividades têm
início às 11h, com Zé Farinha
“o palhaço mágico” e “A história das bonecas”, no Horto
de Itaipu; e com “Semente
de Jurema: o baile aquático
e as histórias encantadas do
mar”, no Caramujo. Às 19h,
o público vai poder assistir
ao espetáculo “Pedra doce:
poética de Cora Coralina”,
da Companhia de Ballet da
Cidade de Niterói, no Horto
do Barreto. Fechando a noite
de sábado, às 19h30, duas
atrações musicais: Azymuth,
no Campo de São Bento; e
Byafra, no Horto do Fonseca.
No domingo (12), as atividades começam às 11h,
com três atrações infantis:
Lucynha Lima e Os Trovadores do Engenho, no Horto do
Barreto; Leonardo Lobo, no
Horto de Itaipu; e “Os 3 Palhações”, no Caramujo. Às 19h30,
tem Beth Bruno e Marcos
Nimrichter (participação de
Silvério Pontes), no Campo de
São Bento; e Coral Amantes da
Música, no Horto do Fonseca.
No Campo de São Bento,

Praça Estefânia de Carvalho, a
Praça do Zé Garoto, encantou
as famílias que compareceram ao local. Agora, os moradores da Trindade e bairros
vizinhos terão a oportunidade
de ter um dia especial de lazer,
com toda a magia do Natal.
Os cuidados com a realização do evento já tiveram início
no decorrer desta semana. A
Praça da Trindade recebeu
atenção especial da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano,
por meio das subsecretarias
de Parques e Jardins, Limpeza
Urbana e Iluminação Pública,
com serviços de poda de árvores, recuperação e pintura de
mesas, brinquedos, bancos,
da grade que cerca a praça e
revisão das papeleiras e revisão completa na iluminação e
nas papeleiras do local.

A peça “Os 3 Palhações” será a atração infantil no Caramujo, neste domingo, às 11h. O evento é gratuito

acontece, ainda, o “Fim de
tarde – Natal da Esperança”,
com apresentações artísticas
diárias, a partir das 18h30.
O calendário completo do
“Natal da Esperança” segue
até 19 de dezembro e 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 apresentará com a
Orquestra Jovem de Niterói e
Orquestra da Grota, no Campo de São Bento, em Icaraí.
A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão
acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal

Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.
Sucesso entre a população
gonçalense, o ‘Natal de Novas
Luzes’ realiza seu segundo
evento neste dia 11 (sábado),
na Praça Leonor Corrêa, a
popular Praça da Trindade. O
primeiro evento, realizado no
último dia 4 de dezembro, na

Papai Noel de Niterói marca
presença nas comunidades
Ação natalina não conta com divulgação prévia para evitar aglomeração
Divulgação

O “Natal da Esperança”, que
tem encantado a cidade com
a Árvore de Natal, decoração
e os shows e concertos nos
bairros e no lago do Campo
de São Bento, ganhou mais
uma atração: a chegada do
Papai Noel nos bairros e
nas comunidades. O ator
e diretor de teatro, Guga
Gallo, é o Papai Noel oficial
da cidade, que substituiu o
lendário Sohail Saud, que
por quase duas décadas
abrilhantava a festa natalina
e emocionava as crianças e
adultos.
O novo Papai Noel, Guga
Gallo, bastante emocionado,
conta que é motivo de grande felicidade incorporar a
figura deste personagem tão
querido universalmente.
“Onde chego a vontade é

Guga Gallo não esconde a felicidade por representar o Bom Velhinho

abraçar as crianças e todos
que chegam gritando “Papai
Noel”. É uma emoção que
não me contenho, choro e
vivo a alegria com ele, mas
a distância. E preciso muito
cuidado com esta pandemia
e as crianças, felizes, entendem”, afirma Gallo.
O Papai Noel está percorrendo todos os bairros
e comunidades da cidade,
com roteiro apresentado
pelas secretarias regionais
mas sem divulgação prévia
para evitar aglomeração.
O Natal da Esperança
realizado pela Prefeitura
de Niterói, através da Niterói Empresa de Turismo
e Lazer (Neltur) em parceria
com a Seconser e a Fundação de Arte de Niterói
(FAN).

Finais da
Copa Gerson
serão neste
sábado

Niterói e Maringá: parceria
em prol da sustentabilidade

A V Copa Gerson de Futebol acontece neste sábado, 11 de dezembro,
a partir de 9h, no Estádio Mestre Ziza, no Caio
Martins, em Icaraí, Zona
Sul de Niterói. O torneio,
organizado pelo Projeto
Gerson - Instituto Canhotinha de Ouro, ligado à
Coordenadoria da Juventude, e que recebe apoio
da Secretaria de Esporte
e Lazer de Niterói, reunirá
em campo times de todos
os núcleos de escolinha
de futebol em quatro categorias (Sub-11, Sub-13,
Sub-15 e Sub-17). Ao todo,
vão competir nas finais,
depois do campeonato
de jogos aos sábados, 160
alunos dos mais de 1.200
participantes, com idades
entre 8 e 17 anos. Será
uma verdadeira celebração do esporte na Cidade
Sorriso.

Niterói e e o município de
Maringá, no Paraná, vão
compartilhar experiências
para a implementação de
políticas públicas na área da
sustentabilidade. A parceria
foi firmada ontem (9), no
Caminho Niemeyer, com a
assinatura de um convênio
entre o prefeito Axel Grael
e o prefeito da cidade paranaense Ulisses Maia. Um
dos objetivos do acordo é
a criação, em Maringá, de
uma Secretaria Municipal do
Clima, a exemplo da pasta
que já existe em Niterói. Já
foram realizadas reuniões
técnicas com servidores dos
dois municípios. A assinatura
do convênio também teve a
participação do secretário
municipal do Clima de Niterói, Luciano Paez.
O prefeito Axel Grael destacou que Niterói e Maringá
possuem pontos em comum,
como uma extensa área ver-

Cidade paranaense adota iniciativa inovadora do município fluminense
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Prefeito de Maringá, Ulisses Maia foi ao MAC com o colega Axel Grael

de. Axel disse que as duas
cidades priorizam a sustentabilidade e são dois bons
exemplos para serem mostrados ao país. O prefeito de Niterói afirmou que a parceria
com Maringá demonstra que
as cidades devem assumir

o protagonismo na tomada
de decisões sobre políticas
ambientais.
Depois da assinatura do
convênio no Caminho Niemeyer, o prefeito de Maringá,
acompanhado de Axel Grael,
conheceu o MAC.

SG: Natal de Novas Luzes
– A iniciativa da Prefeitura de
São Gonçalo tem o objetivo de
levar o espírito natalino para
as famílias gonçalenses após
um período difícil provocado
pela pandemia de covid-19.
Três praças da cidade foram
escolhidas para receber o Papai Noel, com uma tarde de
eventos e brincadeiras para
as crianças; A Praça Zé Garoto,
que teve o evento no dia 4, a
Praça da Trindade, que acontece neste dia 11, e a Praça

do Bandeirantes, que no dia
18 recebe o último evento do
Natal de Novas Luzes.
Outros dois locais da cidade tem iluminação especial
para celebrar a data: Praça dos
Ex-Combatentes e a Praça do
Rocha.
Ação da Saúde - Durante
o evento, a coordenação do
Programa de Suplementação
de Vitamina A da Secretaria de Saúde e Defesa Civil
orientará sobre o uso deste
micronutriente, que pode ser
encontrado nas unidades de
saúde do município. No entanto, no local estarão sendo
administradas as megadoses
de vitamina A para as crianças
que necessitarem, mediante
apresentação da caderneta de
vacinação.
“É uma dose de prevenção.
Para tomar, basta a criança
estar dentro da faixa etária
do programa. Será feita uma
triagem por profissionais para
levantar se a criança está tomando algum polivitamínico
que contenha vitamina A ou
fazendo uso do nutrisus, usado nas creches da cidade. Se
estiverem, elas não poderão
tomar a vitamina”, explicou
Bianca de Freitas Corrêa,
coordenadora do Programa
de Suplementação de Vitamina A.

APA em São Gonçalo
celebra o Natal
Neste sábado (11), a Secretaria de Meio Ambiente de
São Gonçalo leva o espírito
natalino para a APA Estâncias de Pendotiba, em Maria
Paula, com um dia inteiro
de atividades e celebrações
a essa data tão importante.
A APA de Maria Paula
recebe, todo segundo sábado de cada mês, um dia
de lazer dedicado à família,
com a feira de artesãos que
acontece no local. Amanhã,
além da feira, haverá um dia
especial para as crianças e
pais que forem até a APA,
com celebrações, atrações e
brincadeiras que serão realizadas das 9h às 17h.
Em comemoração ao
Natal, o dia será iniciado às
9h, com uma missa campal
celebrada pelo padre Josiel
Azevedo, da Paróquia Nossa

o dia especial
na APA
Estâncias de
Pendotiba
acontece das
9h às 17h
Senhora de Fátima. A partir
das 10h, será aberta a feira
de artesãos, com grande
variedade de itens alimentícios, vestuário e acessórios.
Também haverá apresentação da Camerata Municipal
de São Gonçalo, com repertório especial para a data.
A criançada terá diversão
garantida, com brinquedos,
piscina de bolinhas, pula-pula e cama elástica, além
de gincanas.

RJPET: Quatis zera
fila de castrações
A Prefeitura Municipal de
Quatis, através da Secretaria
Municipal de Saúde, realizou cerca de 165 castrações
de cães e gatos, desde o
início do programa, no dia
28 de outubro. O RJ PET:
100 mil castrações, é uma
ação do governo do Estado
do Rio de Janeiro, através da
Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas
Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal.
“Muito gratificante poder levar as castrações para
todos os municípios!! Mais
ainda, ver resultados como
esse. Vamos seguir trabalhando para cumprir nossa
meta de 100.000 castrações”, disse o secretario de
agricultura Marcelo Queiroz.
A fila de animais cadastrados no município para
castração foi zerada e os
procedimentos foram realizados no CIRAC, instituição
conveniada à prefeitura. O
projeto visa proporcionar
o bem estar ao animal que
será castrado, oferecendo
muitos benefícios aos animais, para evitar doenças.
“O projeto de castração

Quatis realizou
cerca de 165
castrações desde
o início do
programa
tem uma grande importância na vida dos animais,
pois através deste procedimento, conseguimos diminuir o risco de doenças,
como o
câncer de mama e diminuir, também, o aumento
desta população, evitando,
também, abandonos”, afirma a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária de
Quatis, Fabiana Gonçalves.
A castração é um procedimento cirúrgico seguro
e eficiente, que contribui
para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Por recurso
do projeto, as castrações
são custeadas pelo Governo do Estado, por meio da
Subsecretaria Estadual de
Proteção Animal (RJ PET).
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Um Deus que
nos visita
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Nas últimas semanas, temos falado da difícil fabricação dos humanos, como
humanos. Nessas semanas
que antecedem o Natal, a
grande humanização do
Verbo, queremos perguntar como Paulo de Tarso
lidou com essa questão.

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Obras de contenção
avançam no Gradim
O prefeito de São Gonçalo,
Capitão Nelson, acompanhou mais uma etapa das
obras de contenção na Rua
Piauí, no bairro do Gradim.
Ontem (9), as equipes iniciaram a concretagem da
cortina atarantada e deram
sequência aos trabalhos
da mureta. Segundo o engenheiro da obra, Rodrigo
Gaia, essa etapa deve ser
finalizada até o fim do ano.
No local, estão sendo
realizadas obras de contenção de encostas, urbanização, drenagem e pavimentação da área, que sofreu com
erosão durante três anos. A
obra teve início no dia 27
de setembro e tem prazo de
entrega de 180 dias.
“Essa é uma obra importante e que estava para
ser realizada há anos. Com
essa intervenção, vamos dar
mais segurança para os mo-

SG: parceria com Fiperj
beneficia setor pesqueiro
Termo é assinado em unidade experimental de criação de tilápias
Divulgação

Acompanhando as Cartas,
encontramos seu trajeto
de vida e de descobertas.
Aos 18 anos: entrada no
partido dos fariseus. Até os sofos, sobretudo, procu21 anos: viagem a estudos ravam explicar Deus a
em Jerusalém, interrom- partir do homem. Paulo
pida em Damasco. Daí, o inverteu, magnificamente,
encontro com os primei- essa equação: ele falou do
ros cristãos. Dos 21 aos 23 homem a partir de Deus, e
anos: Missão na Arábia. a partir da especificidade
Regresso a Antioquia. Aos clara de Jesus de Nazaré.
35 anos: segunda visita
Essa é a marca rea Jerusalém, com Tito
gistrada de Paulo
e Barnabé, quando
de Tarso. Foi assim
conhece Pedro, Tiago
que ele construiu
e João. Entre
História. Foi
35 e 42 anos:
assim que
Nas últimas
Missão na
ele entrou na
semanas,
Galácia, ÉfeHistória.
so, Macedôtemos falado
nia, Grécia.
O cerne da
da difícil
mensagem
Entre os prode Paulo foi
fabricação
jetos, havia
o cerne da
dos humanos,
uma terceira
sua vida:
como
visita a Jerumostrar
salém e, aincomo Deus
humanos
da, ir pregar
entrou no
o Evangelho
mundo atrana Espanha, quando
vés de Jesus e em
seus planos foram deJesus, aquele mescapitados. Mas nada
mo que havia nasresiste a uma ideia.
cido e crescido nos
Nada!
cantos mais esquecidos do
mundo.
Ele andou pelo mundo
conhecido da sua épo- Ali, Deus nos visitou.
ca, na Ásia e na Europa.
Hoje suas ideias andam E o cerne dessa visita, a
pelo mundo, por todos humanidade e a divindaos meios possíveis. Elas de de Cristo, foi também
redesenharam a união do o cerne da mensagem de
homem com Deus, num Paulo. E é o que celebraponto extremamente es- mos, agora, no Natal.
pecífico, em Cristo.
Antes de Paulo, os filó-
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Também estão
sendo feitos
trabalhos de
urbanização,
drenagem e
pavimentação
radores do Gradim que por
anos viveram com medo de
uma tragédia. Vamos seguir
trabalhando e entregar essa
obra no primeiro semestre
do próximo ano”, disse o
prefeito Capitão Nelson, que
mantém a rotina diária de
visitas às obras.
Calçada - A recuperação
da calçada no início da via
já foi realizada pelas equipes do 4º Departamento
de Conservação e Obras
(DCO).
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Vai ter peixe na rede de São
Gonçalo. A prefeitura, através
da Secretaria de Agricultura,
Pesca e Assuntos Portuários,
oficializou, ontem (9), o Termo de Cooperação Técnica
(TCT) com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do
Rio de Janeiro (Fiperj). Com
o termo, o município terá
assistência técnica para todo
processo do cultivo de peixes,
o que beneficiará diretamente
o setor pesqueiro de São Gonçalo e servirá para formalizar
parcerias para programas de
trabalho, projetos ou atividades, das quais não decorra
obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.
O evento aconteceu na
unidade experimental de
Criação de Tilápias em Tribobó, e reuniu o vice-prefeito
Sergio Gevú, o secretário de
Agricultura, Pecuária, Pesca e
Assuntos Portuários, Roberto
Sales, o presidente da Fiperj
Ricardo Ganen; e o vereador
Claudinei Siqueira.
“Buscar alternativas para
desenvolver a economia local sempre foi um norte da
atual gestão e esse termo de
cooperação mostra como o
governo Capitão Nelson está
preocupado em alavancar
todos os setores da economia
gonçalense”, disse o vice-prefeito, Sérgio Gevú.

O secretário de Agricultura, Roberto Sales, o vice-prefeito Sergio Gevú e outras autoridades durante a assinatura

Roberto Sales ressaltou a
importância de criar novas
parcerias.
“Estamos desde o início
da gestão estreitando laços
e buscando parcerias com
instituições que possam ajudar o município a alavancar
esse setor tão sensível e de
extrema importância para a
nossa cidade. Hoje, demos
mais um importante passo
para o desenvolvimento do
setor pesqueiro no município
de São Gonçalo”, disse o se-

cretário de Agricultura, Pesca
e Assuntos Portuários de São
Gonçalo.
O presidente da Fiperj
reiterou o apoio às atividades
que vêm sendo desenvolvidas
na cidade.
“Nestes últimos oito meses ja visitei 58 municípios
do Estado do Rio desenvolvendo nosso trabalho através
da cooperação técnica. Nós
estamos à disposição dos
gonçalenses para fomentar
a aquicultura continental e

Videomonitoramento: Câmara
aprova projeto em 1ª discussão
Programa visa permitir cessão de imagens de câmeras privadas ao Cisp
Divulgação Prefeitura de Niterói

O projeto de lei que cria o
Programa Municipal de Videomonitoramento foi aprovado ontem (9) em primeira
discussão pela Câmara de
Vereadores de Niterói (09). O
PL 286/2021 permite que os
cidadãos integrem-se ao monitoramento da cidade, por
meio da cessão das imagens
das câmeras voltadas para
vias públicas.
O projeto de autoria do
vereador Binho Guimarães
(PDT) busca aperfeiçoar e
expandir o alcance do sistema
gerido pelo Centro Integrado
de Segurança Pública (Cisp),
vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública,
por meio da possibilidade de
cessão gratuita das imagens
de câmeras de segurança privadas que sejam direcionadas
para vias públicas.
Binho Guimarães explica
que o programa será uma
importante ferramenta para
detecção, prevenção e reação
a situações de emergência,
além de auxiliar na manuten-

O Cisp tem desempenhado um trabalho fundamental no combate à criminalidade

ção do espaço público.
“O Programa se insere no
reforço ao combate e prevenção aos delitos, no controle de
tráfego e no monitoramento
das vias públicas da cidade,

com o objetivo final de proporcionar à população melhores condições de policiamento e gestão da segurança
pública”, descreve o vereador.
Segundo Binho, a cessão

Live vai lembrar o incêndio
do circo, há 60 anos
Tragédia deixou mais de 500 mortos em Niterói, no ano de 1961

Obras de contenção na Rua Piauí, no Gradim, seguem em ritmo intenso

demais projetos”, afirmou.
Alex e Alessandro Alves,
proprietários da Eurofish, que
estão desenvolvendo o empreendimento, ressaltaram
a importância do apoio na
implementação da unidade.
“As orientações da Fiperj
foram essenciais para que os
tanques e toda estrutura de
filtragem estivessem de acordo com a necessidade dos
pescados a serem cultivados,
graças a isso criaremos não só
tilápias, mas camarões e rãs.”

O incêndio que atingiu o
Gran Circo Americano, em
Niterói, em 1961, considerada
a maior tragédia circense e o
maior incêndio que ocorreu
na cidade, completa 60 anos
este mês. Foram mais de 500
mortos, além de feridos em
meio a um público de 3 mil
espectadores, fatalidade que
causou grande pesar em todo
o país.
“Em dezembro de 1961,
em Niterói, o Gran Circo
Norte-Americano pegou fogo,
espalhando o pânico entre
seus 3 mil espectadores. Em
menos de dez minutos, estava
tudo destruído. O saldo foi

Jornalista
Mauro Ventura
participará
do encontro
promovido pelo
CHN, amanhã
de mais de 500 mortos, além
dos feridos.” Este texto faz
parte da contracapa do livro
“O Espetáculo Mais Triste da
Terra: O Incêndio do Gran
Circo Norte-Americano, do
jornalista Mauro Ventura,
convidado para a Live que o

Centro de Ensino, Pesquisa
e Inovação do Complexo
Hospitalar de Niterói (CEPIn
Dasa-CHN) promoverá amanhã, 11 de dezembro, às 9h,
em alusão a essa tragédia.
O encontro virtual acontecerá pela plataforma Zoom e a
conversa será entre o médico
Moyzes Damasceno, presidente do CEPIn Dasa-CHN,
o jornalista Mauro Ventura e
alguns convidados. O encontro tem intuito de conhecer
um pouco dessa história e
buscar uma reflexão sobre
as lições e aprendizados que
podem ser extraídos a partir
da tragédia.

das imagens de circuito fechado, que filmam e monitoram partes de áreas públicas
de Niterói, geralmente nas
suas fachadas ou entrada
de estabelecimentos privados, terá natureza jurídica de
doação sem encargos para o
município, que se encarregará de viabilizar a integração
tecnológica da unidade privada ao Cisp.
O projeto também tem
objetivo de tornar o videomonitoramento mais eficiente
e econômico, impactando
positivamente na segurança e
proteção do patrimônio local,
sem que haja a necessidade
de aquisição de novas câmeras pelo poder público.
O autor da proposta lembra que o morador de Niterói
que quiser integrar suas câmeras ao Cisp deverá assinar um termo de cessão de
imagens, conforme padrão a
ser estabelecido e regulamentado pelo Poder Executivo.
O PL segue para a segunda
discussão.

Psicologia
em pauta
A Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Saúde, do Programa de Saúde Mental, e em parceria com
o Conselho Regional
de Psicologia (CRP-RJ),
realizou nos últimos
dias um encontro voltado para os profissionais de psicologia que
atendem nas unidades
de saúde municipais.
A ação teve objetivo de
preparar os profissionais para a redação de
documentos, atestados
e laudos, resultantes
ou não de avaliações
psicológicas, já que os
mesmos muitas vezes
são utilizados em decisões judiciais.
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Fiocruz vê risco de importação
de casos de inﬂuenza do Rio
Segundo Boletim InfoGripe, o quadro nacional traz aumento de incidência em faixas abaixo de 60 anos
Erasmo Salomão/MS

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) alertou os grandes
centros urbanos e turísticos
para o risco de importação
de casos de influenza A, que
foram observados no estado
do Rio de Janeiro, tanto em
crianças quanto na população
adulta, entre os registros de
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG) referentes às
semanas epidemiológicas 47
e 48.
O alerta está no Boletim
InfoGripe divulgado ontem
(9) pela Fiocruz e é voltado
especialmente aos locais com
baixa adesão às medidas não
farmacológicas para reduzir
a transmissão da covid-19.
A Semana Epidemiológica
48 compreende o período
de 28 de novembro a 4 de
dezembro, e a investigação
tem como base os dados inseridos no SivepGripe até 6 de
dezembro.
Conforme a publicação, o
quadro nacional indica alta
nos casos de SRAG em todas
as faixas etárias abaixo de 60
anos. A ocorrência fica mais
evidente no grupo etário de
crianças a jovens adultos
nas faixas até 9 anos, de 10 a
19 anos e de 20 a 29 anos. O
coordenador do InfoGripe,
Marcelo Gomes, ressalta que,
embora nas faixas etárias entre 30 e 59 anos o crescimento
seja “relativamente leve”, ele

O Rio recebeu
100 mil doses de
vacina contra
a gripe e deve
retomar hoje, a
imunização

O alerta divulgado pela Fiocruz é voltado especialmente aos locais com baixa adesão às medidas não farmacológicas

é consistente, o que reforça a
necessidade de cuidados.
“No caso das crianças (até
9 anos), os resultados laboratoriais associados a esses
casos apontam predomínio
de vírus sincicial respiratório (VSR), que acompanha
a tendência de aumento de
SRAG nessa faixa etária. Já
nas demais faixas etárias, os

casos de SRAG mantêm-se
majoritariamente associados
ao Sars-CoV-2 (covid-19) com
exceção do estado do Rio
de Janeiro, que apresentou
presença do vírus influenza A
tanto em crianças quanto na
população adulta”, destaca o
boletim.
A Fiocruz chama a atenção
para a constatação de que ne-

nhuma das 118 macrorregiões
de saúde apresenta indícios
de SRAG extremamente alto.
Entre estas, apenas nove,
localizadas em Minas Gerais,
Pará, Paraná e São Paulo,
apresentam nível muito alto.
Desde 2020 foram registrados 1.703.956 casos, sendo
994.887 referentes ao ano epidemiológico de 2021, 698.986

Vacinas: OMS diz que proteção
contra c-19 é de seis meses
Estimativa da entidade foi feita com base em vários estudos já realizados
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) confirma que
a duração da imunização
dada pelas vacinas contra a
covid-19 é de seis meses. A
estimativa foi por meio do
cruzamento de vários estudos já realizados.
Kate o’bryan, especialista
em vacinas da OMS, explica
que a proteção de até seis
meses não desaparece completamente depois desse
período. Mas durante meio
ano, o risco de doença grave,
internação ou morte diminui
drasticamente.
As informações de Kate
foram dadas ontem (9), em
entrevista coletiva.
A OMS indica que o
risco de infecção por covid-19 é baixo durante seis
meses após a aplicação da
vacina.

África - Em nota divulgada ontem, a organização
informou que o número de
casos de covid-19 na África
quase duplicou em uma semana, mas salientou que “há
sinais de esperança”, já que o
número de hospitalizações
se mantém baixo.
A OMS adiantou que a
investigação está sendo intensificada para determinar
se a variante Ômicron é
responsável pelo número
de casos na África. Houve
mais 107 mil casos na última semana, quase o dobro
dos 55 mil da semana anterior.
“Cinco países representaram 86% dos casos da última
semana, com a África Austral
registrando a maior subida,
de 140%, principalmente
motivada pelo aumento na

África do Sul”, acrescenta o
comunicado.
A OMS destaca, no entanto, que o aumento de casos
não parece ter uma correspondência com o número de
hospitalizações, o que permite antever que apesar de
muito contagiosa, a variante
Ômicron não é mais perigosa
que as anteriores.
“Os dados que estamos
recebendo da África do Sul
indicam que a Ômicron pode
causar uma doença menos
severa”, já que o número
de hospitalizações está em
6,3%, “o que é muito baixo
comparado com o mesmo
período, quando o país enfrentava o pico da variante.
Delta, em julho”, diz a organização.
O continente africano representa 46% dos quase mil

casos de Ômicron registrados por 57 países em várias
regiões do mundo, dez deles
africanos.
Janssen -O município do
Rio de Janeiro recebeu 100
mil doses de vacina contra
a gripe na noite de quarta-feira (8). Por isso, deve ser
retomada, hoje (10), a imunização da população contra
a doença.
A vacinação foi suspensa
na última sexta-feira (3),
em razão da falta de doses
provocada pelo aumento da
procura pela vacina.
O Rio vive um surto de
influenza. Na última terça-feira (7), a Secretaria de
Saúde divulgou que mais de
20 mil pessoas foram contaminadas nas últimas semanas.

Aeroportos com
postos de vacinação
O Ministério da Saúde informou, ontem (9), que os
aeroportos de Brasília, de
Guarulhos, em São Paulo, e
do Galeão, no Rio de Janeiro,
terão postos de vacinação
contra a covid-19. Os serviços começam a funcionar na
segunda-feira (13).
O anúncio foi feito no
mesmo dia em que foram
publicadas as novas regras
para a entrada de viajantes no
país. A portaria interministerial estabelece a exigência de
quarentena de cinco dias para
não vacinados que queiram
entrar no Brasil.
Segundo o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz,
os aeroportos de Brasília,
de Guarulhos e do Galeão

são os que respondem pelo
maior volume de passageiros
internacionais. A ideia é que
o posto de vacinação esteja
em funcionamento sobretudo
nos horários de maior movimento dos terminais.
“[É] para que, caso chegue
algum passageiro que tenha
interesse em se imunizar,
que tenha a vacina disponível
para ele lá”, disse Cruz, ao
destacar que, ainda assim, o
viajante recém-imunizado teria que cumprir a quarentena
de cinco dias antes de poder
circular no país.
Cruz acrescentou que autoridades sanitárias monitoram o cenário e que, caso haja
piora na pandemia, o tema
será discutido novamente.

(70,3%) com resultado laboratorial positivo para algum
vírus respiratório, 162.768
(16,4%) negativos, e ao menos
63.172 (6,3%) aguardando
resultado laboratorial. Nos
positivos, 0,0% influenza A,
0,0% influenza B, 1,2% vírus
sincicial respiratório (VSR) e
96,4% Sars-CoV-2 (covid-19).
“Na série temporal consolidada da incidência de casos
e óbitos de SRAG por covid-19,
observa-se que, com o avanço
da cobertura vacinal na população adulta, as faixas etárias
de 60 anos ou mais (60-69, 7079 e 80 anos ou mais) voltaram
a ser os grupos com maior
incidência semanal de casos
e óbitos por SRAG com resultado de RT-PCR positivo para
Sars-CoV-2”, revelou Gomes.
Na avaliação da Fiocruz,
outro fato relevante é o predomínio praticamente absoluto
de detecção de Sars-CoV-2
entre os casos de SRAG com
resultado laboratorial no país.
O quadro se mantém entre

os adolescentes de 10 a 19
anos, “porém com redução
na positividade geral e maior
presença relativa de casos
positivos para rinovírus”. Já
nas crianças com até 9 anos,
que é a faixa etária com menor
positividade, em 2021, houve
avanço significativo nos casos
de vírus sincicial respiratório
(VSR), com registros semanais
superiores aos observados
para Sars-CoV-2. “A partir de
julho, observa-se aumento
gradual de casos positivos
por outros vírus respiratórios,
como adenovírus, bocavírus, parainfluenza 3, para
influenza 4, entre outros, que
se somam à presença do VSR
e rinovírus nessas crianças”,
completou.
Rio retoma vacinação - O
município do Rio de Janeiro
recebeu 100 mil doses de vacina contra a gripe na noite de
quinta-feira (8) e deve retomar
amanhã (10), a imunização da
população contra a doença.
A vacinação foi suspensa na última sexta-feira (3),
em razão da falta de doses
provocada pelo aumento da
procura pela vacina.
O Rio vive um surto de influenza. Na última terça-feira
(7), a Secretaria de Saúde
divulgou que mais de 20 mil
pessoas foram contaminadas
nas últimas semanas.

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: 14/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:30 às 12:30 Rua Brigido Tinoco - Vila Progresso - Niterói
16379231
12:30 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Rua Ascendino Pereira - São Francisco - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Rua Brito - Cachoeiras - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Rua Fernando da C Machado - Pendotiba - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Rua Santo Inácio - Cachoeiras - Niterói
16381019
12:30 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói
16381031
12:30 às 16:00 Rua Leonardo Vilas Boas - São Francisco - Niterói
16381031
12:30 às 16:00 Rua Oiapoque - São Francisco - Niterói
16381031
14:00 às 15:30 Rua Pereira Nunes - Ingá - Niterói
16376131
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Arsenal - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Rua Antônio Bernardo Ribeiro - Arsenal - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Rua General Euclídes Araújo Silva - Maria Paula - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Guaxindiba - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Rua Romeu Casa Grande - Maria Paula - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Travessa Alzira Vieira - Maria Paula - São Gonçalo
16354701
12:00 às 16:00 Ruas A, B - Maria Paula - Arsenal - São Gonçalo
16354701
13:00 às 17:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo
16379357
13:00 às 17:00 Rua Faustino Fonseca - Rio do Ouro - São Gonçalo
16379357
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Rio do Ouro - São Gonçalo
16379357
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Guaratiba - Pr. Lagoas-GU - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea Futuro - Cordeirinho - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Guaratiba - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas-CO - Cordeirinho Maricá - 16381113
Guaratiba - Centro - Maricá
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Guaratiba - Pr. Lagoas-GU - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Guaratiba - Maricá
16381113
16381113
13:00 às 17:00 Ruas 17, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Guaratiba - Maricá
- Pr. Lagoas-GU - Pr. Lagoas-CO - Cordeirinho Maricá - Boqueirão Praia das Lagoas - Centro - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Alberto Moore - Guaratiba - Maricá
16381113
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Ritter - Cordeirinho - Maricá
16381113
14:00 às 17:00 Avenida Canal - Balneário Bela Vista - Maricá
16381193
16381193
14:00 às 17:00 Ruas B, D, E, J, L, S, Q, T, U, V - Caju - Praça Cinco - Jardim
Balneário Maricá - Da Amizade - Jacaroá - Centro - Balneário Bela
Vista - Estrada Cassorotiba - Jardim Atlântico - Maricá
14:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Ruas 1, 14 - Jacaroá - Caju - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua 10 de Dezembro - Caju - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Amilton José dos Santos - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Arco Íris - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Braulina Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Loteamento Balneário Rancho AL - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Joaquim Mendes - Caju - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Ouvídio Moreira de Souza - Jacaroá - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Caju - Jacaroá - Da Amizade
16381193
14:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Amizade - Maricá
16381193
14:00 às 17:00 Rua Uruguai - Jacaroá - Maricá
16381193
Dia: 15/12/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - Largo da Batalha - Niterói
16383297
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Largo da Batalha - Niterói
16383297
13:00 às 17:00 Rua Nilo Freitas - Largo da Batalha - Niterói
16383297
13:00 às 17:00 Travessa Nsra de Fátima - Largo da Batalha - Niterói
16383297
13:30 às 17:00 Avenida Central - Itaipu - Niterói
16383355
13:30 às 17:00 Avenida Ewerton da Costa Xavier - Itaipu - Niterói
16383355
13:30 às 17:00 Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói
16383355
13:30 às 17:00 Rua 5 - Maravista - Itaipu - Niterói
16383355
13:30 às 17:00 Rua Adalgisa Monteiro - Itaipu - Niterói
16383355
14:00 às 15:30 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói
16376235
SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Estrada Sapucaia - Luiz Caçador - Itaúna - Salgueiro - São Gonçalo 16381967
13:00 às 17:00 Rua Brasília Alves Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo
16381967
13:00 às 17:00 Rua Cesinio Paiva - Luiz Caçador - São Gonçalo
16381967
13:00 às 17:00 Rua Maria Benedita Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo
16381967
13:00 às 17:00 Rua Pedro Antônio Salino - Luiz Caçador - São Gonçalo
16381967
MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Caboclo - Saúde - Maricá
16382827
13:00 às 17:00 Estrada Silvado - Saúde - Silvado - Centro - Maricá
16382827
13:00 às 17:00 Estrada Tenente Celso - Silvado - Maricá
16382827
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá - Maricá
16382827
13:00 às 17:00 Rua 53 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
16387719
13:00 às 17:00 Rua Alice Maximino Souza - Jardim Atlântico - Maricá
16387719

Estamos com você, mesmo à distância.

(21) 99954-3069
(21) 99612-7354
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Pelé realiza
última sessão
de quimio no
ano
Pelé se manifestou ontem sobre seu estado
de saúde. O Rei do Futebol informou em seu
Instagram que realizou
ontem sua última sessão de quimioterapia de
2021 e tranquilizou seus
fãs.
O ex-jogador segue
tratando de seu tumor
de cólon no Hospital
Albert Einstein, localizado na Zona Sul da capital
paulista. O ídolo falou
que fará uma nova bateria de exames e seguirá
por alguns dias no hospital. Por fim, o Rei escreveu
em tom bem humorado
que está “se preparando
para as festas de final de
ano”.
Pelé foi internado no
mesmo hospital no início de setembro, quando
passou por cirurgia para a
remoção do tumor. O Rei
recebeu alta no dia 30 do
mesmo mês.
Durante o período em
que esteve internado,
Pelé, otimista, foi ativo
nas redes sociais, atualizando informações sobre
seu estado de saúde.
“Amigos, desde o dia
30 de setembro, quando
eu saí do hospital, vocês
sabem que eu tenho feito
pequenas sessões de quimioterapia como parte do
meu tratamento. Hoje eu
estou no Albert Einstein
fazendo a última sessão
de 2021. Não se preocupem, eu estou apenas me
preparando para as festas
de final de ano”, escreveu
o Rei.

Sexta-feira, 10/12/2021

Prass está próximo de
retornar a São Januário
Ex-goleiro do Vasco deverá assumir cargo de coordenador de futebol
Divulgação / Palmeiras

Jorge Jesus pode
levar zagueiro do Flu
O Fluminense
busca reforços para 2022
pensando na
disputa da
Libertadores.
No entanto, os tricolores
podem ver um de seus
principais jogadores ser
alvo de um gigante europeu.
Segundo o site “Goal”,
o técnico Jorge Jesus indicou o zagueiro Nino para
ser o substituto de Lucas
Veríssimo no Benfica-POR.
O defensor tricolor chegaria para ocupar a vaga do
brasileiro, que sofreu grave
lesão no joelho.

Nino tem 24 anos e foi
campeão olímpico com o
Brasil em Tóquio. O Fluminense tem 60% dos direitos
do jogador, com o Criciúma
tendo o restante.
Só que uma possível
negociação do Benfica com
o Fluminense passa por
alguns fatores. O primeiro
é a classificação dos portugueses para as oitavas
de final da Champions. A
outra é a própria manutenção do técnico Jorge Jesus
no comando da equipe
portuguesa.
Nino sofreu uma lesão
muscular e só voltará aos
gramados em 2022.

Rodinei segue na
mira do Charlotte
Fernando Prass fez história no gol do Vasco sendo um dos principais destaques do título da Copa do Brasil de 2011

O Vasco anunciou Carlos Brazil como gerente
geral do futebol
nesta semana.
Agora, a diretoria segue em busca de outros
nomes para fechar a estrutura do futebol.
Quem está próximo de
chegar é o ex-goleiro Fernando Prass. O profissional
vem negociando para ser o
coordenador de futebol do
Vasco em 2022.
Prass tem identificação
com o Vasco. O ex-goleiro foi
campeão da Copa do Brasil
de 2011 com os cariocas.
O profissional tem conversado com o presidente

Vasco vai
definindo sua
estrutura do
futebol para
tentar voltar à
Série A em 2022
Jorge Salgado. O mandatário
parece ter gostado do que
ouviu e o acerto é visto como
provável.
Fernando Prass estava
recentemente na Europa.
Tanto que o ex-goleiro visitou outro ídolo cruz-maltino,
Juninho Pernambucano, no
Lyon-FRA.

Inauguração - Se dentro
de campo o Vasco ainda busca se reestruturar, fora dele a
diretoria vai modernizando
algumas áreas. Ontem, o presidente Jorge Salgado inaugurou o Espaço Experiência,
em São Januário.
De acordo com o clube, o
espaço será um local interativo, com recursos multimídia e informações históricas.
Além disso, o torcedor poderá ver mais de perto itens
utilizados por grandes ídolos
vascaínos.
O Espaço Experiência terá
presença cobrada pelo Vasco.
O valor contará com desconto caso seja adquirido junto
ao Tour de São Januário.

O Fl a m e n g o
liberou seus
principais jogadores antes
mesmo do fim
do Campeonato Brasileiro. Com isso, a
diretoria já começou a planejar a próxima temporada.
Os rubro-negros pretendem trazer reforços para
2022. Só que alguns jogadores do atual elenco já vem
recebendo propostas.
O lateral-direito Rodinei recebeu proposta do
Charlotte FC, dos Estados
Unidos, time comandado
por Miguel Ángel Ramírez.
O treinador trabalhou com
o jogador no Internacional.
O clube da MLS ofereceu
R$ 3 milhões por Rodinei,
mas a proposta foi negada

pelo Flamengo. Os rubro-negros enviaram uma contraproposta no valor de R$ 6
milhões pelo lateral.
Botafogo - A diretoria
do Botafogo tem buscado
determinar o elenco que irá
iniciar 2022. Com isso, alguns jogadores não devem
seguir no clube para abrir
espaço para a chegada de
reforços.
Um jogador que se despediu do Botafogo ontem
foi o lateral-direito Jonathan Lemos. O atleta não
teve o contrato renovado
com os alvinegros.
Jonathan Lemos começou a temporada como
titular. No entanto, perdeu
espaço por conta das lesões.

