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Anvisa libera autotestes 
para detectar a covid-19

Mas exames não estão disponíveis nas farmácias porque fabricantes ainda terão de pedir registro

FAÇA VOCÊ MESMO

 Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Governo foca 
no emprego 
em 2022
Neste ano o governo focará seus 
esforços na geração de emprego e 
no combate à inflação, disse o pre-
sidente Jair Bolsonaro durante a as-
sinatura do protocolo de intenções 
para oferta de vagas de qualificação 
no Programa Nacional de Prestação 
de Serviço Civil Voluntário. A inicia-
tiva visa qualificar desempregados 
entre 18 e 29 anos e pessoas acima 
de 50 fora do mercado.

CIDADES\PÁG. 3

Arquivo/EBC

Objetivo do governo é ajudar jovens entre 18 e 29 anos e também pessoas com mais de 50

Inspirado na obra russa “Yo-
lanta”, de Pyotr Ilyich Tchai-
kovsky, a opereta infantoju-
venil “Iolanta – A princesa 
de vidro” está em cartaz no 
CCBB Rio.

PÁG. 2

CULTURA

Caique Cunha/Divulgação

Peça infantojuvenil é uma história 
sobre a descoberta dos sentidos

Procon-RJ fará 
mutirão para 
negociar dívidas

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 4

São Gonçalo recebe obras de pavimentação e drenagem em bairros
A Rua Cidade de Lisboa, que liga os bairros de Vista Alegre, Monjolos, Pacheco, Barracão e Santa Isabel, em São Gonçalo está passando por obras 
realizadas em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Ao todo serão feitas intervenções ao longo de 1,2 quilômetro da via.

CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES

Botafogo e 
Tricolor buscam 
primeira vitória
Botafogo e Fluminense, que tro-
peçaram na primeira rodada do 
Carioca, enfrentam Bangu e Ma-
dureira, respectivamente.

PÁG. 6

Vitor Silva / Botafogo

Enderson Moreira tenta acertar o Botafogo para buscar a primeira vitória no Carioca

Vasco e Fla de 
olho em mais 
três pontos

Maricá: moeda 
vira estudo 
na Suécia

CIDADES PÁG. 3

Mais de 300 mil 
ainda não 
sacaram abono

CIDADES\PÁG. 4

Funcionário com 
c-19 não precisa 
de atestado

O Ministério do Trabalho e Pre-
vidência dispensou trabalhado-
res com sintomas de covid-19 
ou com diagnóstico confirmado 
para a doença de apresentarem 
atestado médico às empresas. 
A apresentação só é necessária 
caso o afastamento dure mais 
de 10 dias. A portaria também li-
bera trabalhadores que tiveram 
contato com pessoas com diag-
nóstico confirmado de apresen-
tarem atestado.

CIDADES\PÁG. 4

A Rua Cidade de Lisboa é uma importante via de São Gonçalo e receberá intervenções em toda a sua extensão. Vários bairros que já receberam e outros ainda receberão esse pacote de obras

‘Iolanta’ está 
em cartaz 
no CCBB Rio
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Volta da chuva
O trabalhador carioca não tem um dia de paz. A sema-
na inteira de sol escaldante e eu estava desesperado na 
esperança de conseguir pegar uma praia na folga do fim 
de semana. Pisquei o olho, o tempo fechou e começou a 
chover. A previsão ainda não é das melhores. Assim fica 
difícil São Pedro.
Patrícia Mello

Marinho no Flamengo
Fico triste pela saída de Michael que vinha sendo um dos 
jogadores mais importantes do elenco do Flamengo, mas 
a chegada do Marinho renovou a esperança para o ano de 
2022. O minimíssil aleatório é do mengão!
Rômulo Torres

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Cursos oferecem vagas para trans

Neste sábado (29) é co-
memorado o Dia Nacional 
da Visibilidade Trans e o 
projeto A Arte Gerando 
Renda oferece 10% das 
vagas em suas oficinas 
para o público trans. Os 
cursos de Maquiagem 
Social, Maquiagem Artís-
tica, Decoração de Unhas, 
Artesanato, Turbantes e 

Divulgação Tranças Afro e Fantasias 
e Adereços estão sendo 
oferecidos no Caju, Zona 
Portuária do Rio. Cada 
oficina tem a duração de 
10 semanas de aulas prá-
ticas e todo o material e 
uniforme são oferecidos 
gratuitamente. “O mer-
cado das artes, da estéti-
ca e do carnaval abraça 
elas de forma muito mais 
natural e isso faz com 
que nossas alunas fiquem 
muito mais à vontade e 
consigam desenvolver 
toda a sua potencialida-
de”, diz Marcello Andriotti,  
fundador da ONG Favela 
Mundo, gestora do proje-
to, patrocinado pela Pre-
feitura do Rio de Janeiro, 
ICTSIRIO e Kasznar Leo-
nardos. Mais informações 
em www.favelamundo.
org.br.

Niterói realiza 
‘Compliance Week’

Procon-RJ faz 
mutirão

A Prefeitura de Niterói reali-
za entre 31 de janeiro e 4 de 
fevereiro o evento “Niterói 
Compliance Week: o que es-
tamos fazendo por você?”. 
O objetivo é apresentar ini-
ciativas e ações dos órgãos 
e entidades da Prefeitura no 
que se refere à integridade e 
à transparência na adminis-
tração municipal. O evento 
será integralmente online e 
as atividades serão transmi-
tidas pelo canal da Escola de 
Governo e Gestão (EGG) no 
Youtube (https://youtube.
com/c/EGGNiteroi).  

A abertura do “Niterói 
Compliance Week”, nesta 
segunda (31), terá a partici-
pação do prefeito Axel Grael. 
O evento terá atividades so-
bre temas como Integridade 
e Compliance; Participação 
Social; Responsabilidade Am-
biental; Governança; Riscos; 
Transparência Pública, entre 
outros. 

De 31 de janeiro a 4 de feve-
reiro o Procon Estadual vai 
promover mutirão presencial 
de renegociação de dívidas 
com as concessionárias de 
água e esgoto que atuam em 
todo o estado. Para o mutirão 
presencial basta comparecer 
ao Procon e também serão tra-
tados de forma on-line aqueles 
consumidores que já fizeram a 
inscrição para fazer a negocia-
ção virtual. Consumidores que 
tiverem qualquer conta vencida 
da Cedae, Prolagos, Zona Oeste 
Mais ou Águas do Rio, boleto 
atrasado há mais de 90 dias com 
a Águas de Juturnaíba ou Águas 
de Niterói, poderão negociar os 
débitos. O mutirão presencial 
irá acontecer na sede do Pro-
con-RJ, na Av. Rio Branco, nº 
25 – 5º andar, no centro do Rio. 
Haverá atendimento também 
nos postos da autarquia no 
Poupa Tempo de São João de 
Meriti, Caxias e Bangu. A dis-
tribuição de senhas acontecerá 
das 9h às 14h.

POR JEFFERSON LEMOS

Tanguá faz parceria com a PRF

A prefeitura de Tanguá as-
sinou nesta semana acordo 
de cooperação técnica com 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral, que a partir de agora 
vai ampliar a sua área de 
atuação para as vias que 
ficam nos arredores da 
BR-101. O trabalho será 
realizado em parceria com 
as polícias Militar e Civil 
e com apoio dos agentes 
da segurança pública do 

Divulgação

município. “Tenho a ab-
soluta convicção de que 
nossa população aprova 
essa iniciativa e tudo dará 
certo em cada ação que for 
realizada”, disse o prefeito 
Rodrigo Medeiros. Já na 
primeira operação conjun-
ta, os agentes aplicaram 45 
autos de infração, recupe-
raram um carro roubado e 
outro com placa adulterada 
e recolheram onze veículos.

Representação contra CSN

A Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente da Alerj 
realizou nesta semana vis-
toria técnica na Compa-
nhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em Volta Redonda, 
no Sul Fluminense. A equi-
pe constatou o acúmulo 
de escória (subproduto 
da fundição de minérios), 
mantido pela empresa 
Harsco Metals, às margens 
do rio Paraíba do Sul. A 

Beatriz Cunha/CDMA

comissão fará uma repre-
sentação contra a empresa 
na Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente por cri-
me ambiental na Área de 
Preservação Permanente 
(APP) do Rio Paraíba do Sul. 
Nesta terça (1º), às 11h, a 
comissão fará uma vistoria 
do BioParque do Rio, em 
São Cristóvão, na capital, 
para averiguar as condições 
dos animais.

Panorama RJPanorama RJ

Salema visita concessionária
Divulgação

Ônibus para universitários
Divulgação

‘Iolanta - A princesa 
de vidro’ no CCBB
Inspirado na obra russa 
“Yolanta”, de Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, a opereta in-
fantojuvenil “Iolanta – A 
princesa de vidro”, que apre-
senta o mundo sensorial de 
Iolanta, uma princesa cega, 
está em cartaz no CCBB Rio, 
aos sábados e domingos, 
sempre às 16h, até o dia 13 
de março.

Na história, ainda bebê, 
a princesa perde a visão de-
vido a um acidente e cresce 
de uma maneira inusitada: 

sem saber que é cega. O pai 
superprotetor, esconde de 
todos a condição da filha e 
constrói seu mundo de for-
ma que ela nunca descubra 
que é cega. Ela, então, cresce 
isolada no meio das monta-
nhas e longe da maldade hu-
mana. É uma história sobre 
a descoberta dos sentidos e 
sobre a cura do amor.

Os ingressos custam 
R$30 (inteira), à venda na 
bilheteria ou no site even-
tim.com.br. 

CULTURA

‘Relatos’
A exposição “Retratos Rela-
tos”, da  grafiteira e artivista 
Panmela Castro, que apre-
senta retratos inspirados em 
relatos de abusos sofridos 
por mulheres, pode ser vis-
ta no Museu da República. O 
projeto, formado por 18 pin-
turas, nasceu após a reper-
cussão de um suposto caso 
de abuso entre uma jovem e 
um jogador de futebol. Até 
31 de março, de terça a sexta, 
das 10h às 17h, aos sábados, 
domingos, das 11h às 17h. A 
entrada é gratuita.

MOSTRA – Até o dia 6, o MAM Rio abriga a exposição 
coletiva “Composições Para Tempos Insurgentes”, que 
une artistas de diferentes gerações e contextos para 
pensar sobre as relações entre natureza e comuni-
dades. A visitação, gratuita, pode ser feita às quintas 
e sextas, das 13h às 18h, e aos sábados e domingos, 
das 10h às 18h. Reserva de ingresso: https://mam.rio.

SAMBA – Moacyr Luz é o convidado especial do 
Clube do Samba, na Varanda do Vivo Rio, deste do-
mingo. Quem abre os trabalhos, mostrando talento e 
samba no pé, é o Grupo Samba do Mercado, Marcelle 
Motta e Mosquito. A abertura dos portões acontece 
às 16h. O preço é a partir de R$100. Vendas pelo site 
www.eventim.com.br. 

Caique Cunha/Divulgação

Peça infantojuvenil é uma história sobre a descoberta dos sentidos

Divulgação

Exposição, de Panmela Castro, 

retrata abusos sofridos por mulheres

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

O deputado estadual Co-
ronel Salema (PSD) esteve 
na Águas de Niterói, nesta 
sexta (28), em reunião 
com o diretor da conces-
sionária, Felipe Turon. O 
encontro acontece após 
o Inea divulgar resultado 
de vistoria a pedido do 
próprio parlamentar, no 
Canal do Camboatá, que 
segundo ele constatou 
presença de fósforo total 

lançado pela ETE de Itai-
pu em quantidade 136% 
acima do recomendado. 
O excesso de fósforo na 
água pode ser originário  
de esgotos domésticos e 
afluentes industrias não 
tratados.

Após a visita, Salema 
disse que vai intermediar 
encontro entre o presi-
dente do Inea, Philipe 
Campello, e o secretário 
de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sus-
tentabilidade de Niterói, 
Rafael Robertson Oliveira 
Figueiredo, com represen-
tantes da concessionária. 
“Chegamos a algumas 
sugestões e é preciso que 
o Estado e o Município 
abracem a causa para nos 
apontar o que é viável 
para resolver uma ques-
tão tão urgente e que se 
arrasta há tantos anos”, 
enfatizou o parlamentar, 
sem revelar as sugestões. 

O  d e p u t a d o  e s t a d u a l 
Marcus Vinícius (PTB) 
solicitou ao governador 
Cláudio Castro, através de 

indicação legislativa, três 
ônibus ao transporte de 
alunos que vivem no mu-
nicípio de Santo Antônio 
de Pádua e cursam facul-
dade na cidade vizinha de 
Itaperuna.

Distante 63 km de San-
to Antônio de Pádua, o 
município de Itaperuna 
é um polo universitário, 
atraindo, todos os anos, 
inúmeros estudantes de 
cidades vizinhas que bus-
cam cursar uma gradua-
ção ou pós-graduação em 
suas instituições públicas 
e particulares. Os ôni-
bus atenderão os que não 
possuem carro próprio e 
precisam fazer o trajeto de 
cerca de uma hora entre 
as duas cidades em trans-
porte intermunicipal que, 
na maioria das vezes, não 
possui horários flexíveis. 
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Niterói participará de programa para transformação da gestão de profissionais da administração pública

Destaque na gestão de pessoas
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, assinou nesta sexta-
-feira (28) o protocolo de 
intenções para participação 
no Programa de Inovação 
para a Transformação da 
Gestão de Pessoas no Setor 
Público da Comunitas. Com 
a assinatura, o município 
registra o compromisso com 
o programa e com a busca 
em conjunto por soluções 
para os desafios de gestão de 
pessoas pelos próximos oito 
meses. Niterói foi selecionada 
pelo Comunitas dentre 23 
cidades que participaram do 
processo seletivo. O progra-
ma também selecionou as 
cidades de Campinas, Ribei-
rão Preto, Fortaleza, Maceió 
e Pelotas.

O Comunitas é uma or-
ganização da sociedade civil 
especializada em modelar e 
implementar parcerias sus-
tentáveis entre os setores 
público e privado, para gerar 
maior impacto do investi-
mento social, na busca pela 
melhoria dos serviços públi-
cos e, consequentemente, da 
vida da população.

A seleção foi realizada em 
parceria com a Fundação 
Lemann e levou em conside-
ração a pluralidade de perfis 
de liderança (gênero, etnia e 
partidos políticos) e diversi-
dade de regiões brasileiras. A 
instituição também priorizou 
prefeituras cuja gestão tenha 
um perfil de inovação, com 

disposição de conduzir pro-
cessos de experimentação 
e geração de novas ideias. 
Outro fator de decisão para a 
seleção foi a busca por pes-
soas com o potencial de gerar 
um efeito multiplicador tanto 
em seus territórios, como nos 
entornos.

O prefeito Axel Grael des-
tacou que a gestão de pessoas 
é prioridade em Niterói há 
algum tempo. “O tema de 
gestão de pessoas está entre 

nossas prioridades e deveria 
estar em qualquer governo ou 
organização. Quem move a 
Prefeitura são as pessoas, por 
isso é fundamental ter um 
olhar estratégico para nosso 
capital humano. Em Niterói 
essa agenda não começou 
agora. Uma Niterói mais efi-
ciente e comprometida é uma 
das áreas de resultado do 
nosso Planejamento Estraté-
gico Niterói Que Queremos 
2033”, afirma o prefeito. 

Duas iniciativas inovado-
ras reforçam o compromisso 
da Prefeitura com a boa ges-
tão de seus recursos huma-
nos: a criação da Escola de 
Governo e Gestão, em 2017, 
que impulsiona o desenvol-
vimento dos profissionais do 
município; e a pós-graduação 
em Gestão Pública desen-
volvida especialmente para 
servidores municipais, em 
parceria com a Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 

entre 2020 e 2021.
O projeto inscrito por 

Niterói no Programa de Ino-
vação para a Transformação 
da Gestão de Pessoas da Co-
munitas é a criação do Banco 
de Talentos da Prefeitura. 
Idealizado pela Escola de Go-
verno e Gestão, o projeto será 
desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Moderniza-
ção da Gestão (SEPLAG) em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Administração 
(SMA). O projeto reforça 
a gestão de pessoas como 
diretriz do município e cola-
bora para o fortalecimento do 
capital humano da Prefeitura 
de Niterói.

A secretária de Planeja-
mento, Orçamento e Mo-
dernização da Gestão, Ellen 
Benedetti, afirmou que o 
objetivo é sempre valorizar 
os profissionais da adminis-
tração pública. “A proposta é 
avançar na pauta de gestão de 
pessoas, com iniciativas ino-
vadoras como a estruturação 
de políticas de seleção por 

competências para cargos 
de liderança, por exemplo, e 
a criação do nosso Banco de 
Talentos, que tem como ob-
jetivo reconhecer e valorizar 
nossos profissionais, identifi-
car lideranças em potencial e 
possíveis facilitadores de co-
nhecimentos que buscamos 
disseminar na Prefeitura. 
Estamos muito animadas 
com tudo que estamos cons-
truindo para nossa cidade”, 
reforça Ellen Benedetti.

Sobre o Programa de Ino-
vação de Transformação em 
Gestão de Pessoas no Setor 
Público

Devido à importância es-
tratégica da área de gestão de 
pessoas para a administração 
pública, a Comunitas inicia 
um novo programa de conhe-
cimento e inovação, através 
do Hub de inovação da orga-
nização, o InovaJuntos.

O Programa de Transfor-
mação em Gestão de Pessoas 
visa desenvolver soluções 
inovadoras a desafios de 
gestão de pessoas em seis 
governos municipais. O pro-
grama também contará com 
uma novidade, que é a me-
todologia de tutoria. Cada 
município terá um padrinho 
ou madrinha, uma pessoa 
com experiência na área de 
gestão pública, disposta a 
compartilhar experiências,  
e que vai acompanhar o par-
ticipante ao longo das ativi-
dades.

Programa 
de inovação 
do Comunitas 
terá oito meses 
de duração

Divulgação

Prefeito Axel Grael assinou na última sexta-feira (28), o protocolo de intenções para a participação no Programa

Fazenda libera 
relatório de ações
A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
disponibilizou no website 
do órgão o Relatório Anual 
de 2021. O documento pos-
sui 77 páginas e reúne os 
trabalhos desenvolvidos 
pela secretaria, assim como 
os projetos executados, as 
ações para o enfrentamento 
da pandemia, os principais 
dados fiscais de arrecada-
ção, entre outros assuntos 
que foram destaques no ano 
passado.

De acordo com a se-
cretária de Fazenda de Ni-
terói, Marilia Ortiz, o fim 
do primeiro ano de gestão 
deixou a sensacao de dever 
cumprido, com 90% dos 
projetos entregues. “Ao lon-
go de 2021 implementamos 
diversas medidas de gestao 
para promover um novo 
ciclo de modernizacao e 
eficiência nas atividades fa-
zendarias. A partir do Plano 
Institucional Participativo, 

estabelecemos diretrizes e 
entregas prioritarias para o 
ano, alem de metas a serem 
alcancadas ate 2024. Foram 
42 projetos, divididos em 5 
areas de resultado, que de-
finem os principais pilares 
da secretaria.  Esse docu-
mento é fruto do compro-
metimento e seriedade com 
que realizamos o trabalho 
cotidianamente”, destaca 
Marília Ortiz.

A Secretaria de Fazenda 
também foi agente impor-
tante para tirar do papel 
ações estratégicas no mu-
nicípio como o Plano de 
Sustentabilidade Fiscal e o 
Pacto de Retomada Econô-
mica de Niterói. Criado no 
inicio da gestao, o Plano de 
Sustentabilidade Fiscal foi 
um pacote com mais de 30 
leis e decretos para racio-
nalizar os gastos publicos 
e preparar a maquina para 
um novo ciclo de desenvol-
vimento.

Moeda de 
Maricá vira 
estudo na 
Suécia
Há oito anos asseguran-
do suporte econômico à 
população, a Moeda So-
cial Mumbuca foi tema de 
estudo de mestrado em 
Ciência Política na Uni-
versidade de Estocolmo, 
na Suécia. O programa foi 
implantado pela Prefeitura 
de Maricá e se consoli-
dou como mecanismo de 
transformação social na 
cidade, sendo referência 
para outros municípios 
do país.

O trabalho acadêmico 
foi elaborado pela pes-
quisadora Izabella Mar-
tins Grapengiesser ten-
do como base entrevistas 
com empresários locais 
do município, realizadas 
em novembro de 2021. O 
resultado mostrou que a 
maioria confia na política 
do governo municipal.

Protocolo de intenção para qualificação profissional foi assinado na sexta

Governo vai priorizar criação 
de empregos em 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
disse hoje (28) que, em 2022, 
o governo focará seus esfor-
ços na geração de emprego 
e no combate à inflação. A 
afirmação foi feita durante 
a assinatura do protocolo 
de intenções para oferta 
de vagas de qualificação  
no Programa Nacional de 
Prestação de Serviço Civil 
Voluntário.

O programa pretende 
ajudar trabalhadores desem-
pregados, com idades entre 
18 e 29 anos, a adquirirem 
experiência profissional, 
com a ajuda de cursos de 
qualificação. Beneficiará 
também trabalhadores com 
idade acima de 50 anos, que 
estão fora do mercado há 
mais de dois anos.

O objetivo do governo é, 
com a ajuda dos municípios, 
aumentar a empregabilidade 

desses trabalhadores e trans-
ferir renda através da bolsa 
qualificação, de forma com-
binada com a execução de 
atividades de interesse pú-
blico nos municípios parti-
cipantes. Pretende, também, 
amenizar os impactos sociais 
no mercado de trabalho de-
correntes da crise causada 
pela covid-19.

“Os municípios que op-
tarem por participar do pro-
grama irão se encarregar da 
organização local das ativi-

dades de interesse público 
e do pagamento da bolsa 
qualificação, devendo ob-
servar a regulamentação da 
Medida Provisória e outras 
disposições do Ministério 
do Trabalho e Previdên-
cia”, informa a Secretaria- 
geral da Presidência da Re-
pública.

Ainda de acordo com o 
governo, os cursos serão 
oferecidos pelos serviços 
nacionais de aprendizagem 
(Senai) e pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae), com prioridade para 
qualificação nas atividades 
econômicas mais importan-
tes do município: “a parti-
cipação dos municípios é 
voluntária, a depender de 
sua capacidade de execução. 
O programa terá duração até 
31 de dezembro de 2022”.

Centro de Referência LGBTI+ da cidade tem cerca de 75% dos atendimentos voltados para a população trans

Resistência tem lugar em São Gonçalo
Resistência: ato ou efeito de 
resistir. No Brasil, para a co-
munidade LGBT, a frase “Seja 
resistência” vai muito além 
de uma expressão de força e 
determinação, visto que, há 
anos, é o país que carrega a 
triste marca de ser o que mais 
mata travestis e transexuais 
no mundo. Segundo dados 
divulgados pela Associação 
Nacional de Travestis e Trans-
sexuais (Antra), cerca de 140 
pessoas trans foram assas-
sinadas no Brasil somente 
no ano passado. A média de 
assassinatos entre os anos 
de 2008 e 2021, é de 123,8. 
A Antra mostra também que 
a expectativa de vida desse 
público no país é de 35 anos. 

Neste sábado, dia 29, é 
celebrado o Dia Nacional da 
Visibilidade Trans, data mar-
cada pela luta de travestis e 
transexuais por seus direitos 

e combate à transfobia no 
país, além do reconhecimen-
to da identidade social des-
sas pessoas, principalmente 
aquelas que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade.

O Centro de Referência 
LGBTI+ de São Gonçalo tem 
atuado arduamente para 
garantir que as leis cheguem 
até os assistidos pelo equi-
pamento. Neste mês, um 
feito histórico marcou a luta 
da equipe que trabalha no 
local. Através de um trabalho 
em conjunto com o Cartório 
do 1º Distrito, localizado no 
Mutuá, pela primeira vez 
uma pessoa não-binária con-
seguiu a retificação de nome 
e gênero em registro civil no 
Brasil de forma extrajudicial, 
sendo feito o processo dire-
tamente no cartório. Hoje, 
Amon Kiya Figueira da Silva 

tem seu nome escolhido e 
seu gênero definido em seu 
registro civil.   

“Essa conquista é motivo 
de orgulho, pois foi mais 
um passo que a população 

 Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Amon Kiya não esconde a satisfação com a conquista do seu direito

LGBTIA+ de São Gonçalo dá 
a nível nacional, onde não 
foi necessário judicializar o 
processo de retificação. No 
Centro de Referência LGB-
TI+, nos casos de retificação 
de nome e gênero, liberamos 
as gratuidades necessárias, 
emitimos nove das 10 cer-
tidões solicitadas no Provi-
mento 73/2018 e fazemos o 
encaminhamento aos car-
tórios de registro ou abran-
gência. No caso da Amon, 
fizemos um contato prévio 
com o Cartório do 1º Distrito 
de São Gonçalo, falando que 
era um caso de uma pessoa 
não binária e que se possível 
no campo gênero deveria sair 
esta especificação. O cartório 
prontamente atendeu nossos 
pedidos e em menos de dois 
meses conseguimos resolver 
todos os trâmites”, disse o 
coordenador do Centro de 

Referência LGBTI+, Walace 
Ferreira. 

“Mais que uma vitória 
pessoal, é uma conquista de 
todas as pessoas trans não 
binárias. É um ato político, 
um momento histórico. Con-
sidero a retomada do nosso 
lugar de direito. Gratidão ao 
Centro de Referência LGBTI+ 
de São Gonçalo pelo acolhi-
mento e ajuda. A equipe me 
deu apoio a todo momento 
desde o primeiro encontro. 
Além da calma e firmeza, 
me mostraram que dariam 
todo o apoio para que eu 
conseguisse o que é meu por 
direito”, declarou Amon Kiya. 

O Centro de Referência 
LGBTI+ fica na Travessa Ma-
ria Cândida, 50, Mutondo. 
Os atendimentos ocorrem 
de segunda a sexta, das 9h às 
17h. Telefone para contato: 
3708-7954.

Programa 
pretende ajudar 
trabalhadores 
desempregados, 
com idades entre 
18 e 29 anos
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Mais de 
300 mil não 
sacaram o 
abono
O Abono Salarial é um 
direito do trabalhador 
inscrito no PIS, que pode 
receber uma remune-
ração de até um salário 
mínimo, referente aos 
meses trabalhados no ano 
anterior. 
Esse dinheiro pode ser 
de grande ajuda. Mes-
mo assim, mais de 300 
mil trabalhadores ainda 
não sacaram o abono a 
que têm direito referen-
te ao ano de 2019. São  
R$ 208,5 milhões nos 
cofres do Estado ainda 
aguardando seus bene-
ficiários.

Os 320.423 trabalha-
dores que não sacaram o 
abono, que já está dispo-
nível desde 2020, ainda 
podem fazê-lo. 

Eles podem solicitar o 
pagamento no próximo 
calendário vigente. Ou 
seja, podem sacar o valor 
atrasado do abono de 
2019 junto com o abo-
no de 2020, que começa  
a ser pago em 8 de feve-
reiro. 

O calendário estipula 
as datas de pagamento 
pelo mês do aniversário.

Covid: atestado com 
novas orientações
O Ministério do Trabalho e 
Previdência informou que 
trabalhadores com sintomas 
de covid-19 ou com diagnós-
tico confirmado para a doen-
ça não precisam apresentar 
atestado médico às empresas 
e devem ser afastados do tra-
balho presencial. De acordo 
com a pasta, a apresentação 
de atestado só é necessária 
caso o afastamento dure mais 
de 10 dias.

Portaria interministerial 
publicada esta semana prevê 
que trabalhadores que tiverem 
contato com pessoas com 
diagnóstico confirmado de 
covid-19 também devem ser 
afastados do trabalho pre-
sencial sem a necessidade 
de apresentação de atestado 
médico. “Contudo, se o traba-
lhador precisar ficar afastado 
por mais tempo, o atestado se 
faz necessário”, destacou.

Ainda de acordo com a 
portaria, a empresa pode re-
duzir o período de afastamen-
to das atividades presenciais 
para sete dias desde que o 
trabalhador esteja sem febre 
há 24 horas, sem uso de me-
dicamento antitérmicos e com 
remissão de sinais e sintomas 
respiratórios. Deve ser con-
siderado o primeiro dia de 
isolamento o dia seguinte ao 
início dos sintomas ou a data 
da coleta de teste RT-PCR ou 
de teste de antígeno.

O texto também destaca 
que a empresa deve orientar 
os empregados afastados a 
permanecerem em suas resi-
dências, além de assegurar a 
manutenção da remuneração 
durante o período de afasta-
mento.

As medidas foram adota-
das para evitar um aumento 
ainda maior de infecções.

Estão autorizadas a aplicação da Pfizer e da CoronaVac

Anvisa alerta para diferença 
entre as vacinas pediátricas 

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) divulgou 
um comunicado nesta sexta-
-feira (28) aos profissionais de 
saúde alertando para as dife-
renças entre as vacinas para a 
covid-19 voltadas as crianças.

O intuito é reforçar as in-
formações aos trabalhadores 
na linha de frente da aplicação 
de vacinas contra a covid-19, 
destacando as especificida-
des dos imunizantes para 
o público infantil liberados 
recentemente.

A agência autorizou duas 
marcas de imunizantes pe-
diátricos contra a doença. O 
primeiro foi o da Pfizer, para 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade. O segundo foi a Corona-
Vac, produzido pelo Instituto 
Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
permitida para pessoas entre 6 
e 17 anos de idade.

O imunizante da Pfizer tem 
frasco com tampa laranja e a 
dose é de 0,2 ml, havendo 10 
doses em cada frasco. O prepa-
ro envolve o descongelamento 
dos frascos e a diluição com 
solução de cloreto de sódio.

Devem ser ministradas 
duas doses do imunizante, 
com distância de três semanas 

entre cada. O armazenamento 
deve ser realizado em tem-
peratura de 2°C a 8°C em um 
período de até dez semanas, 
sem ultrapassar a validade. A 
vacina também pode ser con-
gelada em freezers de -90°C a 
-60°C.

A vacina da CoronaVac 

pode ser usada tanto em adul-
tos como em crianças. O frasco 
tem tampa cinza, a dose é de 
0,5 ml e demanda preparo 
com agitação do frasco antes 
de aplicar, sem diluir. Devem 
ser aplicadas duas doses, com 
intervalo de quatro semanas 
entre cada uma.

A ciência segue na luta para aprimorar as drogas e acabar com o virus   

 Rovena Rosa/Ag..ncia Brasil

São Gonçalo amplia obras em 
parceria com o Estado do Rio
Bairros como Vista Alegre e Pacheco estão sendo contemplados com drenagem e pavimentação
Numa parceria entre a Pre-
feitura de São Gonçalo e o 
governo do Estado do Rio, 
teve início nesta semana uma 
série de intervenções na Rua 
Cidade de Lisboa, que liga os 
bairros de Vista Alegre, Mon-
jolos, Pacheco, Barracão e 
Santa Isabel. Nesta sexta-fei-
ra, o prefeito Capitão Nelson 
esteve no local das obras, que 
serão realizadas ao longo de 
1,2 quilômetro da via.

Ao lado dos secretários 
de Desenvolvimento Ur-
bano, Junior Barboza, e de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas, 
além do deputado federal 
Altineu Côrtes, o prefeito 
acompanhou os trabalhos 
de drenagem, pavimentação 
e urbanização. O grupo, que 
incluiu o vereador Nelsinho 
Ruas, que solicitou as obras, 
também fiscalizou interven-
ções em outras localidades 
de Vista Alegre e do Pacheco.

“Quero parabenizar toda 

quecido. Há anos que a rua 
vira um rio quando chove. 
Nunca fizeram nada. O Nel-
son conhece isso aqui como 
ninguém, ele mora aqui per-
to. Ele sabe a nossa dificul-
dade, e agora as coisas vão 
melhorar”, disse.

O prefeito também esteve 
nesta sexta-feira na Estrada 
do Bichinho, que está rece-
bendo obras de drenagem, 
pavimentação, construção de 
calçada e meio fio ao longo de 
1,5 quilômetro.

Programa Mãos à Obra 
- Não são somente as ruas 
mais movimentadas da ci-
dade que são beneficiadas 
por obras de infraestrutura. 
Vias mais afastadas do Centro 
também recebem diaria-
mente as equipes de obras 
para que melhorias sejam 
realizadas.

É o caso da Rua Ari Matos, 
no bairro Vista Alegre, que 
recebeu o programa “Mãos 
à Obra”, uma iniciativa da 

Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, com 
o objetivo de levar melhorias 
ao bairro e, em consequên-
cia, garantir mais qualidade 
de vida aos moradores.

No local onde está sendo 
feita a colocação de concre-
to, o morador mais antigo, 
conhecido como Sabá, de 78 
anos, agradeceu ao prefeito 
pelas melhorias feitas no 
bairro. “Eu sempre acreditei 
que este governo não nos dei-
xaria esquecidos. A rua aqui 
está ficando ótima. Nunca 
deram essa atenção”, disse.

Espaço Raul Veiga - As 
barracas doadas pela Prefei-
tura para ordenar o trabalho 
dos ambulantes e feirantes 
no Espaço Raul Veiga, no 
Alcântara, continuam sendo 
instaladas e recebendo os 
últimos reparos para que os 
trabalhadores possam utili-
zá-las.

 Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Equipes trabalham em ritmo acelerado nas obras de infraestrutura no Bichinho 

Entenda como vai funcionar 
o autoteste de covid-19
Nesta sexta-feira (28), a dire-
toria da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
liberou a possibilidade de 
comercialização de testes de 
covid-19 que podem ser apli-
cados por leigos, em si mes-
mos ou amigos e familiares, os 
chamados autotestes.

Até agora, os testes só po-
deriam ser aplicados por pro-
fissionais de saúde ou traba-
lhadores de farmácias. Há no 
mercado diferentes tipos de 
teste, dos laboratoriais mais 
precisos, como o RT PCR, aos 
de anticorpos, passando pelo 
de antígeno, que fornece um 
diagnóstico rápido mas possui 
menos índice de acerto do que 

o RT-PCR.
Segundo a Anvisa, os auto-

testes são um procedimento 
“orientativo”. Eles indicam 
que alguém pode estar infec-
tado com o novo coronavírus. 
Contudo, o diagnóstico efetivo 
só pode ser realizado por um 
profissional de saúde.

A Anvisa explica que o 
autoteste de covid-19 deve 
ser usado como triagem, para 
permitir o auto isolamento 
precoce e, assim, quebrar a 
cadeia de transmissão do vírus 
o mais rápido possível, “mas o 
diagnóstico depende de con-
firmação em um serviço de 
saúde”, alerta a publicação da 
agência sobre o tema.

Assim, o autoteste não se 
resume apenas à coleta. Neste 
tipo de exame, o indivíduo 
realiza todo o procedimento, 
da coleta à interpretação dos 
resultados.

O autoteste ainda não pode 
ser comprado. Os fabricantes 
desse produto terão de entrar 
com pedido de registro junto 
à Anvisa. Segundo a decisão 
tomada, esses requerimentos 
serão avaliados com priorida-
de pelo órgão.

A Anvisa disponibilizou um 
site onde estarão listados os 
testes. Assim, quando os auto-
testes começarem a ser vendi-
dos no mercado, é importante 
que o cidadão se informe se 

aquela marca obteve, de fato, o 
registro da Anvisa para aquele 
produto.

Pela decisão da Anvisa, 
apenas os tipos de teste de 
antígeno poderão ser auto-
rizados para uso por leigos 
como autoteste. Não serão 
permitidos para uso pela po-
pulação, portanto, os testes de 
anticorpos.

Contudo, vale destacar que 
o resultado do autoteste não 
vale como documento oficial. 
Em locais que existem resul-
tados negativos de testes para 
covid-19, será preciso realizar 
os exames em um posto de 
saúde, hospital, farmácia ou 
outra unidade de saúde.

Uso do exame por leigos foi aprovado, mas não servirá como documento

essa equipe, porque sem ela 
não seria possível realizar 
esse trabalho. As coisas aqui 
não são fáceis, mas estamos 
avançando, em parceria com 
o governo estadual. Vamos 
seguir trabalhando para be-
neficiar os gonçalenses”, dis-
se Capitão Nelson.

De acordo com o Gabriel 
Leite Inácio, engenheiro res-
ponsável pela obra, a Rua Ci-
dade de Lisboa é uma impor-
tante via da região e receberá 
intervenções em toda a sua 
extensão. “São vários bairros 
que já receberam e outros 
que receberão esse pacote 
de obras. É uma solicitação 
do prefeito junto ao Estado”, 
disse.

O comerciante Manoel 
Francisco, de 65 anos, mora 
e trabalha no bairro Vista 
Alegre há 40 anos e está feliz 
com a atenção que não só o 
bairro vem recebendo, mas 
toda a cidade.

“Isso aqui sempre foi es-

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 03/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Condomínio Jardim dos Ipês - Itaipu - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2 - (Condomínio Uba Itaipu) - Itaipu - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Rua Deputado Claudio Moacir de Azevedo - Piratininga - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Rua São Pedro de Itaipu - Itaipu - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Rua Senador Lima Guimarães - Itaipu - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Rua São Fabio - Itaipu - Niterói 16745015
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 16745669
13:00 às 17:00 Alameda B - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Travessas 1, 3 - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Estada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Praça 01 - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 16750551
13:00 às 17:00 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 16750551

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Cristiano Figueiras - Jardim Catarina - São Gonçalo 16741095
08:00 às 12:00 Rua dos Marfins - Jardim Catarina - São Gonçalo 16741095
08:00 às 12:00 Rua Presidente Roosevelt - Jardim Bom Retiro - Vista Alegre 16743409
12:00 às 16:00 Avenida Alzira Vargas - Santa Luzia - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Avenida Arcoverde - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Avenida Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Arcoverde - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Sebastião Leme - Lagoinha - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Bispo D Mamede - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Labart - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Monsenhor Lamengo - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Padre Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Padre Gabriel - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Padre Prevot - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Rua Reverendo Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 16740605
12:00 às 16:00 Avenida Porto da Madama - Gradim - Mutondo - Paraíso - São Gonçalo 16743769
12:00 às 16:00 Rua Luis da Silveira Macedo - Gradim - São Gonçalo 16743769
12:00 às 16:00 Rua Carlos Gomes - Gradim - São Gonçalo 16743769
13:00 às 17:00 Avenida Camarão - Lagoinha - São Gonçalo 16741491
13:00 às 17:00 Avenida Cdl Sebastião Leme - Lagoinha - São Gonçalo 16741491
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo 16741491
13:00 às 17:00 Rua Peri - Lagoinha - São Gonçalo 16741491

MARICÁ
10:00 às 12:00 Avenida Diógenes Paula da Costa - Jacaroá - Maricá 16745831
10:00 às 12:00 Estrada Jacaroá - Caju - Maricá 16745831
10:00 às 12:00 Ruas 34, 48, 49, 52 - Jacaroá - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16745831
13:00 às 17:00 Ruas 35, 71, 72, 73 - Jardim Atlântico - Maricá 16750947
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico Leste - Maricá 16750947
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg Cabral Francisco - Itaipuaçu - Maricá 16750947
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Itaipuaçu - Maricá 16750947
13:00 às 17:00 Rua Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 16750999
13:00 às 17:00 Ruas 34, 72 - Jardim Atlântico - Maricá 16750999
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Esportes

Flu tenta dar 
a volta por 
cima em Volta 
Redonda

O Fluminen-
s e  d e c e p -
c i o n o u  n a 
e s t r e i a  d o 
Campeonato 
Carioca. Nes-

te domingo, os tricolores 
miram a reabilitação dian-
te do Madureira, às 18h (de 
Brasília), no Raulino de 
Oliveira.

A equipe comandada 
por Abel Braga sofreu com 
o esquema com três za-
gueiros. Mesmo assim, o 
comandante deve manter 
a formação que iniciou o 
duelo contra o Bangu.

“Não podemos porque 
perdemos um jogo, onde 
no primeiro tempo real-
mente não foi bom em vir-
tude do adversário, e achar 
que está tudo errado. Não 
é por aí. A gente entende 
toda impaciência, toda 
essa loucura que está pas-
sando o torcedor tricolor. 
As coisas não acontecem 
por acaso”, disse.

O objetivo é dar entro-
samento ao Fluminense 
para a sequência da tem-
porada. Só que Abel Braga 
pode começar a sofrer com 
a pressão em caso de novo 
tropeço.

Para piorar, o Flumi-
nense terá um adversário 
motivado pelo caminho. 
O Madureira começou o 
Carioca com vitória sobre 
o Resende, em Conselheiro 
Galvão.

O Tricolor Suburbano 
vai em busca de mais um 
bom resultado para ficar 
em situação favorável vi-
sando as semifinais do 
Estadual.

Alvinegro, que empatou na estreia do Carioca, tem um difícil compromisso

Botafogo recebe o 
embalado time do Bangu

O  B o t a f o g o 
volta a campo 
neste domingo 
contra o Ban-
gu, às 16 horas 
(de Brasília), no 

estádio Nilton Santos, pela se-
gunda rodada do Campeonato 
Carioca. Os alvinegros buscam 
a recuperação na competição 
após o empate na estreia.

A equipe de General Se-
veriano não teve boa atuação 
em sua primeira partida oficial 
na temporada. Mesmo assim, 
o técnico Enderson Moreira 
deve manter a base que come-
çou o jogo.

O desfalque certo é o late-
ral-direito Rafael. O jogador 
rompeu o tendão de Aquiles e 
realizou cirurgia nesta sema-

na. Com isso, Daniel Borges 
será titular.

Enderson Moreira criticou 
o fato do Botafogo não ter 
contratado reforços de peso. 
Com isso, o comandante terá 
que manter os garotos em 
busca da primeira vitória no 
Estadual.

“Claro que a gente que-
ria, nesse momento, estar 

com uma equipe um pouco 
diferente, contar com alguns 
jogadores que tínhamos con-
versado, contatado. E temos 
a ideia muito clara de fazer 
esse Estadual de maneira bem 
competitiva. Não estamos 
aqui para fazer teste. Sabemos 
muito bem a grandeza do 
Botafogo e precisamos sem-
pre ter equipes que possam 
buscar títulos e as primeiras 
colocações. O clube vive um 
período de transição, que é 
terrível para nós que estamos 
aqui, porque não consegui-
mos dar um passo à frente, 
porque tem situações que 
precisam ser definida”, disse.

Do outro lado, o Bangu 
começou bem o Carioca ao 
surpreender o Fluminense.

Vitor Silva / Botafogo

O elenco do Botafogo treinou forte para buscar a primeira vitória no Campeonato Carioca, domingo, contra o Bangu

Glorioso terá 
o desfalque do 
lateral-direito 
Rafael, que só 
volta ao time em 
seis meses

Novo Vasco busca 
segundo triunfo

Jovens do Fla querem 
mais três pontos

Com um time 
bastante reno-
vado, o Vasco da 
Gama começou 
a temporada 
2022 com o pé 
direito. Neste sá-

bado, o Cruz-maltino estará 
novamente em campo pela 
segunda rodada do Carioca 
e o objetivo é dar sequência 
às vitórias. O adversário do 
duelo em São Januário será o 
Boavista, na partida marcada 
para às 21 horas.

Na última quarta-feira, o 
Cruz-maltino venceu o Volta 
Redonda na estreia do Esta-
dual e lidera a competição. 
Mesmo atuando fora de casa 
diante de uma das maio-
res forças do estado, o Vasco 
apresentou uma atuação con-

O Flamengo 
quer manter os 
100% de apro-
veitamento no 
Campeonato 
Carioca diante 

do Volta Redonda, neste sá-
bado. O Rubro-Negro encara 
a equipe do Sul-Fluminense 
no estádio Raulino de Oliveira, 
às 18 horas.

Atuando com uma equipe 
alternativa, composta por 
jovens da base, o Flamengo 
venceu a Portuguesa por 2 a 
1 na estreia do Estadual, na 
última quarta-feira.

O grupo seguirá atuando 
pelo menos nesta e na próxi-
ma rodada, sob o comando 
do técnico do sub-20, Fábio 

vincente e construiu o placar 
de 4 a 2.

Para encarar o Boavista, o 
técnico Zé Ricardo terá quatro 
novos jogadores à disposição. 
O goleiro Vanderlei, os volan-
tes Matías Galarza e Matheus 
Barbosa, e o atacante Getúlio 
foram regularizados e podem 
estrear.

O treinador, entretanto, 
deve fazer apenas uma mu-
dança em relação à equipe 
que iniciou a partida no Rau-
lino de Oliveira. Um pouco 
nervoso dentro de campo, o 
jovem zagueiro Ulisses pode 
dar lugar ao equatoriano Luis 
Cangá.

O Boavista não venceu na 
estreia, na última terça-feira, 
mas arrancou um empate do 
Botafogo, no Rio.

Matias.
Sob os olhares do portu-

guês Paulo Sousa, o meia-ata-
cante Lázaro, de 19 anos foi o 
grande destaque da partida no 
Luso-Brasileiro. Com dois gols 
e muita movimentação, ele 
fez jus ao pedido do treinador 
para que ele não fosse em-
prestado e ficasse no elenco 
principal.

Outro que chamou a aten-
ção foi o atacante André, pela 
semelhança física e de estilo 
com o atacante Bruno Hen-
rique.

Para este sábado, Fábio 
Matias deve manter a escala-
ção diante do Voltaço, que não 
foi bem na estreia e perdeu em 
casa para o Vasco por 4 a 2.


