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Ataque ao Consulado da China

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, casos ocorreram no CMS Hamilton Land, na Cida-
de de Deus. Profissionais de saúde impediram a saída e recolheram os documentos.

A Garota Hora H 
é a morena, Letícia 
Guilherme, de ape-
nas 26 aninhos. 

LETÍCIA 
GUILHERME
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Cariocas 
tentam roubar 

cartão de 
vacinação sem 

se imunizar

Câmeras de segurança do 
consulado flagraram o mo-
mento em que um homem 
arremessa na sede do con-
sulado um objeto similar 
a um explosivo. Logo em 
seguida, o autor do ataque 
fugiu do local correndo. 
Ninguém ficou ferido.

Mulher de Wesley Safadão mentiu 
a idade para furar fila da vacinação
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apagão na última noite
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Volta Redonda abre inscrições 
para exposição ‘Eu amo livros’

A Secretaria Municipal 
de Cultura (SMC) 
abriu nesta semana, 

inscrições para a exposição 
“Eu amo livros”, promovida 
pela pasta e que acontecerá 
em outubro. A mostra será 
composta por desenhos fei-
tos por crianças de até 12 
anos com o tema: livros. As 
imagens devem ser enviadas 
por e-mail (projetos.smc@

voltaredonda.rj.gov.br) até o 
próximo dia 29. Serão acei-
tos qualquer estilo de dese-
nho, colorido ou em preto e 
branco.

De acordo com o secre-
tário de Cultura, Anderson 
de Souza, não haverá uma 
seleção dos desenhos, todos 
os enviados serão expostos 
durante uma mostra especial 
em homenagem ao Dia das 

Crianças, celebrado no dia 
12 de outubro, na Biblioteca 
Municipal Raul de Leoni, na 
Vila Santa Cecília. A expo-
sição ficará disponível para 
visitação de 4 a 31 do pró-
ximo mês, no primeiro piso 
da biblioteca e também nas 
redes sociais da SMC.

“A exposição com os de-
senhos ‘Eu amo livros’ além 
de estimular a criatividade 

das crianças também incen-
tiva à leitura. Essa é uma das 
principais metas desse proje-
to é uma forma de homena-
geá-las no mês de outubro”, 
disse Anderson de Souza.

Junto aos desenhos, os 
responsáveis devem enviar 
no e-mail as informações da 
criança como nome comple-
to, idade, endereço e número 
para contato.

O dirigente da ala de um partido com diretório na Baixada Fluminense precisa ficar esperto e de olhos bem 
abertos. Uma fonte confidenciou ao Sombra que um antigo desafeto estaria tramando nos bastidores puxar o seu 
tapete para a ocupar a vaga de liderança. O mais estranho é que o ‘amigo da onça’ conta com o apoio de integrantes 
importantes da legenda. Resta saber se a estratégia vai vingar e a vítima do fogo amigo conseguir resistir ao ataque.

Fogo amigo no partido 

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Essa briga está parece 
mais guerra de egos que 
por poder. A fonte reve-
la que o estrategista, que 
chegou há pouco tempo 
na agremiação e já quer 
seu lugar na janela, es-
taria cobiçando o cargo 
para se destacar diante dos 

dirigentes que cobraram 
dele mais ação, ou seja, e 
mostrar a que veio. Infe-
lizmente o plano dele pode 
naufragar e ele sair frustra-
do e ainda ser expulso do 
partido. Há que afirme que 
o tal desafeto tem mais 
bala na agulha. 

Desavenças internas
Um empresário em co-

meço de carreira tem sido 
criticado por perder o eixo 
e o foco por causa de uma 
namorada. Uma fonte con-
fidenciou ao Sombra que 
o moço anda tão empolga-
da com a redescoberta do 
amor que deixou de lado as 

responsabildades rotinei-
ras, como pagar as contas e 
os credores. Há quem diga 
que a mulher virou-lhe a 
cabeça de tal maneira que o 
sujeito não pensan em mais 
nada, exceto ir pra cama 
para sessões intermináveis 
de vuco-vuco. 

Perdendo a cabeça
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MOSTRA SERÁ COMPOSTA POR DESENHOS 
FEITOS POR CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS

A Garota Hora H desta semana é a mo-
rena, Letícia Guilherme, de apenas 26 ani-
nhos. A gata, além de inteligente, é muito 
dedicada e trabalha com construção civil. 
Nas horas livres, Letícia curte viagens, 
faz trilhas e principalmente uma praia, seu 
corpo bronzeado deixa claro isso. 

No Instagram pode ser encontrada pelo 
user @leticia.guilhermeguilher. Segue lá!

LETÍCIA GUILHERME

INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA COLUNA, 
ENTREM EM CONTATO:       (21) 99642-6986

PROJETO

Fecomércio-RJ tornará Centro 
um lab de inovação e criatividade

Com foco na revitalização 
do Centro da cidade do Rio 
de Janeiro, o Sistema Feco-
mércio RJ (Senac RJ e Sesc 
RJ) desenvolve o programa 
CRio – Distrito Carioca de 
Inovação e Tecnologia. 

A iniciativa, que conta 
com a consultoria da Rio 
Negócios, prevê a criação 
de um living lab que visa 
promover a revitalização 
da região central da cidade, 
atraindo novos negócios e 
empregos e estimulando a 
competitividade e o desen-
volvimento por meio da 
valorização das potenciali-
dades locais. O objetivo é 
estimular a inovação, resga-
tar a autoestima e promover 
a qualidade de vida em umas 
das regiões da cidade mais 

castigadas pela pandemia. 
Empresários interessados 
em participar da iniciativa 
devem entrar em contato 
pelo email: crio@senacrio.
com.br. Em tradução lite-
ral, living lab significa la-
boratório vivo, ou seja, um 
ecossistema colaborativo 
voltado para a inovação e 
que opera dentro de um con-

texto territorial, integrando 
pessoas, empresas e ideias. 
Com esse conceito, o CRio 
parte da identificação das 
vocações da Região Central 
do Rio, levando em conta as 
características da ambiência 
local, para reunir empresas, 
órgãos governamentais, ins-
tituições de ensino, culturais 
e de representação comer-

cial, associações e sociedade 
civil em prol da discussão e 
promoção de atividades ino-
vadoras que transformem a 
região em um território de 
criação, prototipagem, vali-
dação e testes de novas so-
luções, produtos e serviços.

O programa abrange 18 
bairros do Centro expandi-
do, o que inclui o Porto Ma-
ravilha e bairros limítrofes 
– da Glória a São Cristóvão 
– que sofrem ou exercem 
influência da região central. 
Essa área geográfica reúne 
100 mil CNPJs ativos, com 
faturamento estimado em 
R$ 861 bilhões, o que repre-
senta 49% do total do mu-
nicípio do Rio e reúne 468 
mil profissionais de carteira 
assinada.

Programa visa articular atores locais

DIVULGAÇÃO
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ACESSIBILIDADE

Ontem (19), o Cen-
tro Cultural Ban-
co do Brasil do 

Rio de Janeiro (CCBB 
Rio) comemorou o Dia 
Nacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência. A 
atividade integra o projeto 
Patrimônio e Memória do 
Programa CCBB Educati-
vo Arte & Educação.

A coordenadora Pe-
dagógica Nacional do 
CCBB, Valquíria Prates, 
disse que desde que o pro-
grama foi criado, há três 
anos, os educadores se 
dedicam a pensar, ao lon-
go de todo o ano, a aces-
sibilidade e a inclusão em 
todas as atividades.

“Mesmo quando não é 
uma data comemorativa 
ou uma programação es-
pecial, a gente sempre tem 
o cuidado de imaginar e 
estratificar a inclusão em 
todas as nossas visitas, se-
jam presenciais ou online 
durante a pandemia”.

Valquíria informou que 
muitas visitas foram feitas 
em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) a distân-
cia, “como sempre a gen-
te teve, ao vivo”, além de 
visitas para cegos e par-
ticipação de pessoas com 
deficiência intelectual.

Para os educadores do 
CCBB, a coordenadora 

pedagógica afirmou ser 
muito importante praticar, 

experimentar e pesquisar 
a inclusão e a acessibili-

dade da pessoa com defi-
ciência de maneira mais 

ampla nas atividades rea-
lizadas.

Importante é praticar inclusão e acessibilidade, diz coordenadora

REPRODUÇÃO 

Educadores se dedicam a pensar, ao longo de todo o ano, 
a acessibilidade e a inclusão em todas as atividades

CCBB Rio comemora o Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Deficiência

Projeto da Uerj quer medir 
carga de coronavírus 
no ar em tempo real

Cientistas da Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) estão traba-
lhando em um projeto, com 
o objetivo de desenvol-
ver equipamento de baixo 
custo, capaz de medir em 
tempo real a carga do novo 
coronavírus presente no ar, 
em diferentes ambientes. 
A iniciativa envolve dez 
pesquisadores, incluindo 
professores e alunos de 
pós-doutorado, mestrado e 
graduação. De acordo com 
Heitor Evangelista, que 
coordena a equipe, o moni-
toramento de microrganis-
mos e partículas presentes 
no ar já é realizado com 
sucesso para diferentes fi-
nalidades.

“Ninguém começou a 
fazer isso agora. Mas a 
maioria dos equipamentos 
disponíveis no mercado 
não é apropriada para vírus. 
São mais apropriados, por 
exemplo, para bactérias, 
fungos e pólen. No caso 
do novo coronavírus, esta-

mos falando de um vírus de 
RNA, muito suscetível às 
condições ambientais. Para 
coletar ambientalmente, e 
levá-lo em boas condições 
de análise até o laboratório, 
é preciso um equipamen-
to que possa eliminar as 
interferências ambientais. 
Ele deve ser armazenado 
em baixa temperatura, na 
ausência de luz. São vá-
rias condições, essenciais 
para manter o vírus viável 
e assim evitar falsos negati-
vos”, explica o cientista.

Em um ano e meio de 
trabalho, a equipe já desen-
volveu dois equipamentos: 
o CoronaTrack e o Corona-
Trap. Por enquanto, as aná-
lises ainda não ocorrem em 
tempo real. Uma vez captu-
radas, as amostras de aeros-
sóis presentes precisam ser 
encaminhadas até um la-
boratório. Segundo Heitor 
Evangelista, os resultados 
ficam prontos em 24 horas.

“Temos observado, na 
prática, aquilo de que teo-

ricamente se fala há muito 
tempo. Os ambientes inter-
nos oferecem maior risco 
que os ambientes externos”, 
observa o pesquisador.

O CoronaTrack foi tes-
tado em lugares variados 
como praias, feiras públi-
cas, restaurantes e na es-
tação Central do Brasil. O 
CoronaTrap, desenvolvido 
mais recentemente, será 
usado durante as próximas 
semanas nas escolas públi-
cas que retomaram as aulas.

A vantagem desse se-
gundo equipamento é não 
precisar mais ser movimen-
tado pelo ambiente, além 
de ter capacidade para mo-
nitorar uma área com maior 
abrangência. O coronavírus 
é capturado e armazena-
do em uma câmara escura 
climatizada, que o mantém 
sem contato direto com a 
luz e evita sua deterioração 
em função da temperatu-
ra, da radiação solar ou da 
umidade do ar.

A equipe já fez pedido de 

depósito de patente para o 
CoronaTrack e planeja, em 
breve, fazer o mesmo para 
o CoronaTrap.

A pesquisa vem sendo 
conduzida no Laboratório 
de Radioecologia e Mu-

danças Globais (Laramg) 
da Uerj e é financiada pela 
Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (Faperj), vincu-
lada ao governo fluminen-
se, que atua no fomento à 

ciência, à tecnologia e à 
inovação. Também já con-
tou com apoio da Agência 
Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), entidade 
ligada à Organização das 
Nações Unidas (ONU).

DIVULGAÇÃO

Trabalho é desenvolvidos por dez pesquisadores

Desde o dia 1º de setem-
bro, em atenção ao Decre-
to nº 49.335, o acesso ao 
CCBB só é permitido ao 
público que apresentar a 
comprovação de vacinação 
contra a covid-19. O CCBB 
Educativo do Rio oferece 
visitas mediadas presen-
ciais e mediadas em Li-
bras para a nova exposição 
Brasilidade Pós Modernis-
mo - Arte Contemporânea 

Brasileira pós Semana de 
1922” e para a mostra Nise 
da Silveira – a Revolução 
pelo Afeto, além das visi-
tas patrimoniais (prédio e 
exposições permanentes). 
A mostra Brasilidade Pós 
Modernismo celebra o cen-
tenário da Semana de Arte 
Moderna de 1922 por meio 
de diversos trabalhos, reu-
nindo 51 artistas de dife-
rentes gerações, procedên-

cias geográficas e etnias. 
Entre os artistas brasileiros 
de vanguarda estão os pa-
raibanos Marlene Almeida 
e José Rufino. A mostra 
tem curadoria de Tereza de 
Arruda e pode ser visitada 
até 22 de novembro.

Valquíria Prates disse 
que, no caso da exposição 
Nise da Silveira – A Revo-
lução pelo Afeto, cujo tema 
condutor este mês é Qual o 

limite entre normalidade e 
loucura?, as obras expos-
tas de clientes do Museu 
do Inconsciente, ao lado de 
obras de artistas plásticos, 
ajudam a entender melhor 
como a psiquiatra Nise da 
Silveira olhava a diversi-
dade e como lidamos com 
pessoas que se relacionam 
com o mundo de forma di-
ferente da nossa.

“É o direito à diversida-

de, o direito de ser diferen-
te”, destacou. “Esse direito 
à diversidade vai aparecer 
dentro das exposições a 
partir de perguntas, que 
funcionam como ponto de 
partida das conversas que 
acontecem com os educa-
dores”. Informações sobre 
horários e como se inscre-
ver para a mostra Nise da 
Silveira podem ser obtidas 
no site do evento.

EXPOSIÇÕES

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com
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Escolas vão usar verbas do 
PDDE para aulas presenciais

Os gestores das esco-
las públicas de educação 
básica dos estados e mu-
nicípios, além do Distrito 
Federal, que participam 
do programa federal Di-
nheiro Direto na Escola 
vão poder aplicar parte 
dos recursos que recebe-
ram da União em ações 
que favoreçam a volta 
dos alunos às atividades 
presenciais.

A medida consta de 
uma resolução do Mi-
nistério da Educação 
publicada no Diário Ofi-
cial da União de ontem. 
Segundo o ministro da 
Educação, Milton Ribei-
ro, a “repactuação” da 
destinação dos valores 
disponíveis em contas 
bancárias vinculadas ao 
programa de melhoria 
da infraestrutura físi-
ca e pedagógica escolar 
permitirá que mais de 
R$ 1,1 bilhão sejam re-
direcionados a ações de 

apoio ao retorno de estu-
dantes do ensino público 
infantil, fundamental e 
médio às atividades pre-
senciais.

Pelo texto da Resolu-
ção nº 14, as escolas po-
derão utilizar o dinheiro 
para implementar ou 
monitorar as medidas sa-
nitárias já adotadas para 
viabilizar a reabertura 
das escolas e também em 
iniciativas de avaliação 
diagnóstica; melhoria da 
infraestrutura e ressar-
cimento de custos com 
transporte e alimentação 
de voluntários que pres-
tem serviços de busca 
ativa de alunos. Também 
poderão custear a con-
tratação de serviços de 
conectividade, infraes-
trutura e equipamentos 
de tecnologia, bem como 
ações de apoio e comple-
mentação do processo de 
ensino e aprendizagem 
dos estudantes.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) liberou ontem mais 700 
mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra covid-19, pro-
duzida no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-

-Manguinhos/Fiocruz). 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
divulgado ontem mostram que houve queda de 6,6% na renda 
habitual e alta de 0,9% na renda efetiva do trabalhador brasileiro 

no segundo trimestre de 2021.

A comissão especial 
da Câmara dos Deputa-
dos aprovou a proposta 
de ações contraterroristas 
(PL 1595/19). Foram 22 
votos a favor e 7 contrá-
rios. A proposta seguirá 
para análise no Plenário 
da Câmara.

Segundo o relator, de-
putado Sanderson (PSL-
-RS), o texto cria o Sis-
tema Nacional (SNC) e 
a Política Nacional Con-
traterrorista (PNC), sob 
supervisão do Gabinete 
de Segurança Institu-
cional da Presidência da 
República. 

CONTRATERRORISMO 

POLÍTICA NACIONAL  

Novas medidas para 
combater o furto e rou-
bo de cabos de energia 
e telefonia foram pautas 
na Assembleia Legisla-
tiva do Estado (Alerj), 
na última quinta-feira. 
O objetivo foi debater 
soluções para a grave 
situação. 

O presidente da Casa, deputado André 
Ceciliano disse que é preciso ouvir todos 
os lados. “Precisamos contar com o com-
promisso de colaboração das pessoas que 
adquirem esse tipo de material. Somente 
assim poderemos avançar”, disse.

DISQUE-DENÚNCIA

TODO OS LADOS 

EDITORIAL

A principal decisão foi a realização 
de uma campanha por meio do Disque-
-Denúncia para tentar coibir esse crime. 
“Toda a iniciativa só da certo com o apoio 
da população”, afirmou Zeca Borges, ide-
alizador e coordenador do programa.

CAMPANHA 

As pessoas com tuber-
culose pulmonar podem 
ter direito ao auxílio emer-
gencial estadual criado pelo 
Programa Supera RJ (Lei 
9.191/21). É o que determi-
na o projeto de lei 3.934/21, 

aprovado em discussão úni-
ca pela Assembleia Legis-
lativa do Estado (Alerj) na 
última quinta-feira. A me-
dida, de autoria dos deputa-
dos Martha Rocha (PDT), 
Rubens Bomtempo (PSB), 

Waldeck Carneiro (PT) e 
André Ceciliano (PT), au-
tor original do Supera RJ, 
seguirá para o governador 
Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancioná-
-la ou vetá-la.

Pessoas com tuberculose 
podem ter direito ao Supera RJ 

JULIA PASSOS/ALERJ 

Preparem suas pipocas, 
coloquem os óculos e 
deixem suas mentes 

abertas para o Cine Debate. 
A Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher 
de Belford Roxo realizou o 
projeto durante uma sema-
na na Estação da Cidadania, 
bairro Piam, com cerca de 
150 jovens do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV) 
dos Centros de Referência 
da Assistência Social (Cras) 
Centro, Sargento Roncalli, 
Bom Pastor, Nova Aurora, 
Santa Tereza, Shangrilá, 
Wona, Lote XV, Xavantes 
e Babi.  O filme escolhido 
foi “Por lugares incríveis” 
com a temática do setembro 
amarelo. Após a trama, os 

adolescentes fizeram uma 
roda com debates. 

A secretária de Assis-
tência Social, Cidadania e 
Mulher, Brenda Carneiro, 
destacou que durante todo 
o mês estão sendo realiza-
dos encontros para discutir 
a pauta do setembro ama-
relo. “É de suma importân-
cia para refletirmos o nos-
so dia a dia e colocarmos 
o pé no freio, rever nossas 
ações e aproveitar as opor-
tunidades, saber que temos 
limites, que somos seres 
humanos e estamos sempre 
aprendendo”, disse Brenda. 

De acordo com a coor-
denadora do SCFV, Ro-
seli Alvarenga, durantes 
os debates, alguns jovens 
relataram pensamentos de-
pressivos. “Nós temos con-
versas construtivas com os 
adolescentes, que podem 
tirar dúvidas, desabafar ou 

se identificar com a história 
da trama. O filme escolhido 
relata logo no início a his-
tória de uma menina que 
perdeu a irmã em um aci-
dente de carro. Essa mesma 
menina sofre traumas e se 
isola. Através da ajuda de 
um amigo, ela consegue su-
perar e seguir a vida. Con-
vido a todos a assistirem e 
tirarem suas próprias con-
clusões e refletir”, explicou 
Roseli. 

Diálogo 
é o caminho

“O encontro é muito 
produtivo, pois reparamos 
muito em todos enquanto 
ainda estão assistindo e de-
pois os deixamos à vonta-
de para falar sua história”, 
acrescentou Roseli ao lado 
das supervisoras do SCFV 
Angélica Gomes, Rayene 
Ramos e Miriam Nazário. 

O número 188 do Centro de 
Valorização da Vida está no 
ar 24h para qualquer pes-
soa que queira conversar ou 
procurar ajuda. 

Bastante atento, Wellin-
gton Garcia, 17 anos, do 
Cras Centro, apontou seu 
ponto de vista durante o de-
bate. “Achei o filme muito 
bom. Ele ensina as pesso-
as a refletir e como viver, 

além de nos mostrar que o 
diálogo é o melhor caminho 
e a melhor maneira de pe-
dir ajuda”, comentou. Sem 
medo de expor o que pensa, 
Júlia Beatriz, 14, também 
do Cras Centro, esteve bem 
falante na roda de conver-
sa. “Foi bem explicativo 
no que retrata a realidade 
de hoje. Também foi inte-
ressante, pois tem muitas 

coisas no filme que passam 
batidas e passamos a repa-
rar mais no cotidiano. O 
projeto nos faz pensar mais 
sobre o assunto, sobre nós 
e sobre o próximo. Eu, por 
exemplo, conheço pessoas 
que passaram ou passam 
por problemas parecidos 
e acho que deveriam pedir 
ajuda para não acontecer o 
pior”, complementou Júlia.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Adolescentes participam 
de Cine Debate em Belford 

Adolescentes de diversos bairros e o pessoal da Secretaria 
de Assistência Social, Cidadania e Mulher ssistiram ao filme

 COM DIREITO A PIPOCA 

Secretária Brenda Carneiro destacou a 
importância da reflexão no dia a dia

DIVULGAÇÃO 

Meriti promove segunda edição do DIA D de vacinação contra Covid-19 
A Prefeitura de São João 

de Meriti, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, promoveu na última 
quinta-feira a segunda edi-
ção do Dia D de vacinação 
contra Covid-19, na Praça 
do Parque Araruama. Pude-
ram se vacinar moradores 
do município com idade a 

partir de 18 anos. Esteve 
presente na ação o deputado 
estadual Valdecy da Saúde, 
a secretária de Saúde, Mar-
cia Lucas, e o diretor-geral 
de Vigilância Epidemioló-
gica Paulo Rodrigo, além 
de enfermeiros, técnicos 
e agentes comunitários de 
saúde do município. O par-

lamentar destacou a impor-
tância de mais uma iniciativa 
para convidar a população 
meritiense a começar o es-
quema vacinal e falou tam-
bém sobre a dificuldade de 
trazer os jovens para se vaci-
nar: “Aqui no Parque Araru-
ama é a primeira vez do DIA 
D de vacinação e toda a co-

munidade está muito feliz. 
Nós sabemos que não é um 
trabalho fácil fazer com que 
jovens venham se vacinar. 
Mas a dedicação e o com-
prometimento em conjunto, 
das Secretaria de Saúde e de 
Comunicação, faz com que 
o resultado esteja alinhado 
com as diretrizes do nosso 

prefeito, Dr. João. Muito em 
breve iremos superar esse 
momento desafiador de pan-
demia”, completou Valdecy.

Segunda etapa 
da campanha 

A secretária de Saúde 
também comentou: “Mui-
to feliz com essa segunda 

etapa da campanha de pri-
meira dose no combate à 
covid-19. A ideia do nosso 
superintendente de Vigilân-
cia Epidemiológica, Paulo 
Ribeiro, foi providencial 
para o chamamento da po-
pulação que, por algum mo-
tivo, ainda não teve acesso 
à vacina. 
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PUNIÇÃO

O atacante Gabigol, 
do Flamengo, foi 
punido pelo Su-

perior Tribunal de Justi-
ça Desportiva (STJD) em 
duas partidas por chamar o 

futebol brasileiro de “vár-
zea”, após expulsão no 
duelo com o Internacional, 
no Campeonato Brasileiro. 
Ele já cumpriu um jogo e, 
desta forma, se torna des-
falque para o duelo com o 
Grêmio. 

Na derrota por 4 a 0 para o 

Colorado, no início do mês 
passado, Gabigol recebeu 
o cartão vermelho aos 17 
minutos do segundo tem-
po, depois de bater palmas 
para o árbitro ao receber um 
cartão amarelo. Ao deixar o 
gramado, ele disse que o 
que estava acontecendo era 

“piada” e emendou: “Por 
isso que o futebol brasileiro 
é essa várzea!”.

As declarações do centro-
avante foram ouvidas pelo 
árbitro assistente número 
1, Victor Hugo Imazu dos 
Santos, e passadas ao árbi-
tro Paulo Roberto Alves Jú-

nior, que relatou o episódio 
na súmula da partida.

Devido à expulsão, o jo-
gador não atuou na vitória 
contra o Sport, na rodada 
seguinte, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redon-
da.

A procuradoria do STJD 

entendeu que Gabigol in-
fringiu o artigo 258 do Có-
digo Brasileiro de Justiça 
Desportiva, que fala em 
“assumir qualquer conduta 
contrária à disciplina ou à 
ética desportiva”. Nestes 
casos, a pena é de uma a 
seis partidas.

Gabigol 
é punido 
pelo STJD

Fluminense 
vence o Vasco 

pelo Campeonato 
Carioca Sub-20

O Vasco da Gama foi 
superado pelo Fluminense 
por 2 a 0 pelo jogo de vol-
ta das semifinais do Cam-
peonato Carioca Sub-20. 
O próximo compromisso 
dos Meninos da Coli-
na será pelo Brasileirão, 
diante do Ceará, no pró-
ximo domingo (19/09), às 
10h, no Estádio Nivaldo 
Pereira.

O JOGO
O Vasco começou a par-

tida estudando as ações do 
adversário e buscando sair 
em velocidade ao ataque. A 
primeira chegada vascaína 
veio aos 20 minutos, MT 
recebeu com liberdade na 
entrada da área e arriscou a 
finalização. A bola acabou 
subindo e saiu por cima da 
meta adversária. Aos 27, 

Menezes cobrou falta na 
entrada da área e carimbou 
a trave adversária. Na so-
bra, Rodrigo chegou finali-
zando e a zaga adversária 
cortou em cima da linha.

Aos 32, Saulo cobrou 
escanteio pela direita e a 
zaga adversária cortou na 
primeira trave. Juninho 
pegou a sobra e ajeitou 
para Vinícius. O camisa 

11 chegou finalizando de 
fora da área e parou na boa 
defesa do goleiro. No mi-
nuto seguinte, Juninho fez 
belíssima jogada, deixou 
três marcadores para trás 
e abriu em Vinícius dentro 
da área. O atacante vas-
caíno dominou, finalizou 
firme e acabou parando na 
defesa do goleiro adversá-
rio. O Vasco voltou para a 

segunda etapa, buscando 
abrir o placar logo cedo e 
pressionando a defesa ad-
versária. A primeira chega-
da vascaína veio antes do 
primeiro minuto, Vinícius 
recebeu um cruzamento na 
segunda trave e finalizou 
firme. A bola acabou sain-
do próxima a trave adver-
sária e se perdeu pela linha 
de fundo. Aos 13 minutos, 

o adversário abriu o placar: 
1 a 0. Aos 20, o adversário 
ampliou de pênalti: 2 a 0.

Após os gols sofridos, os 
Meninos da Colina tenta-
ram emplacar uma pressão, 
porém não surtiu efeito. 
Aos 50 minutos, Andrey 
recebeu na entrada da área 
e finalizou firme. O goleiro 
adversário se esticou todo 
e evitou o gol vascaíno.

ANDERSON LUIZ

FURANDO 
A REDE .COM

Botafogo desiste de contratar Fernandão
Só uma reviravolta dará 

desfecho positivo à nego-
ciação do Botafogo com 
Fernandão. O clube che-
gou a acelerar as tratativas 
com o centroavante nos 
últimos dias, mas a falta de 
unanimidade entre os diri-
gentes aumentou a cautela 
e encerrou as conversas.

O atacante de 34 anos 
era visto por parte dos di-
rigentes como um nome 
interessante principalmen-
te para a próxima tempo-
rada. Ele está afastado dos 
gramados desde fevereiro 
após ser flagrado no anti-
doping.

A questão do doping foi 
um dos grandes entraves 
no debate interno acerca 
do nome. Fernandão ain-
da não foi julgado, mas a 

princípio ficaria disponível 
para voltar a jogar somen-
te em novembro. Comple-
taria oito meses parado, e 
o condicionamento físico 
era uma preocupação.

Fechar o negócio agora 
seria um risco caso o cen-
troavante seja punido com 
mais tempo de suspensão. 
A contratação era vista 
como aposta para o futuro, 
já que o Botafogo não con-
seguiu renovar com Rafael 
Navarro, que sai ao fim da 
temporada.

Internamente, os diri-
gentes chegaram à conclu-
são de que o investimento 
não vale a pena. Ainda 
mais em um momento em 
que o clube faz esforço 
no sentido contrário, para 
cortar gastos e aliviar as 

contas. A diretoria dispen-
sou Diego Cavalieri e Le-

caros, e outros jogadores 
fora dos planos também 

estão na mira.
Não é a primeira vez 

que Fernandão entra na 
mira do Botafogo. Creden-
ciado pelo desempenho no 
último Brasileirão da Série 
A, com 10 gols em 24 jo-
gos, o atacante foi alvo do 
clube alvinegro em abril 
deste ano, mas a questão 
do doping fez o time recu-
ar.

O último jogo de Fer-
nandão foi em 25 de feve-
reiro, na derrota do Goiás 
para o Vasco por 3 a 2. 
Na ocasião, o centroavan-
te marcou os dois gols da 
equipe esmeraldina, que 
acabou caindo para a Sé-
rie B. A ideia é que, caso o 
contrato até o fim de 2022 
seja firmado, o jogador re-
cupere a condição física 
até ter a volta aos grama-
dos liberada

DIVULGAÇÃO

Clube chegou a avançar nas tratativas nos últimos dias

DIVULGAÇÃO

FLAMENGO VAI RECORRER 
A DECISÃO E TENTAR FAZER 

COM QUE O CAMISA 9 VOLTE 
A JOGAR DE IMEDIATO
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ECONOMIA

O horário de verão 
voltou a ser tema 
de discussão em 

Brasília, especialmente por 
causa da ameaça de apagão 
em função da crise energé-
tica que assola o país.

O Ministério de Minas 
e Energia (MME) solici-
tou novos estudos ao ONS 
(Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico) para avaliar 
o impacto do horário de 
verão na economia no con-
sumo de eletricidade dos 
lares brasileiros.

Mesmo encomendando 
os dados e disposto a de-
bater o tema, a pasta ain-
da parece irredutível em 

um movimento de ceder à 
pressão de diversos setores 
econômicos, como turis-
mo, serviços e shoppings, 
que pedem a volta do horá-
rio de verão.

“A contribuição do horá-
rio de verão é limitada, ten-
do em vista que, nos últi-
mos anos, houve mudanças 
no hábito de consumo de 
energia da população, des-
locando o maior consumo 
diário de energia para o pe-
ríodo diurno“, diz o Minis-
tério, em nota, e completa.

“Assim, no momento, o 
MME não identificou que 
a aplicação do horário de 
verão traga benefícios para 
redução da demanda”, con-
tinua, frisando que pediu 
que o ONS “reexamine a 

questão”, conclui.
A Associação Brasileira 

das Companhias de Ener-
gia Elétrica (ABCE), dis-
corda do posicionamento 
do Governo, afirmando que 
“toda ajuda é bem-vinda” 
em um momento delicado 
para o setor, como é o atu-
al.

“Por mais que não faça 
grandes diferenças, pou-
par é sempre bom”, diz ao 
jornal Folha de S.Paulo, o 
diretor-presidente da enti-
dade, Alexei Vivan.

No Rio de Janeiro, o ho-
rário de verão é apreciado 
por muitas pessoas que ale-
gam poder aproveitar mais 
o dia, uma vez que “escure-
ce” mais tarde. Praias, bares 
costumam ficar cheios nes-

se período, com mais cario-
cas e turistas circulando nas 
ruas no início da noite.

Já outros argumentam a 

dificuldade para quem sai 
mais cedo de casa , por 
causa da luz do sol que 
demora mais tempo para 

aparecer, tornando o trajeto 
para o trabalho ou qualquer 
outra atividade ainda mais 
inseguro.

Governo Federal reavalia 
volta do horário de verão

ABCE discorda do posicionamento do Governo

DIVULGAÇÃO

Pressionado por setores da economia, o Governo volta a debater a retomada do horário de verão

Justiça determina que linha de 
ônibus volte a circular na Zona 

Norte do Rio em 48 horas
Uma liminar da Justiça 

determinou que a linha de 
ônibus 944 (Pavuna - Enge-
nheiro Rubens Paiva) vol-
tasse a circular em 48 horas. 
Mas, na quinta-feira (16), o 
ponto final da linha circular, 
na Pavuna, na Zona Norte 
do Rio, continuava vazio e 
sem ônibus.

Moradores da Pavuna 
reclamam que a linha, da 
Viação Pavunense, sumiu 
desde maio. A linha era um 
meio para os passageiros da 
região chegarem ao metrô.

“Desde o dia 5 de maio 
deste ano nós ficamos sem a 

linha 944, da Viação Pavu-
nense. Já fizemos várias re-
clamações à 1746 e nos pro-
tocolos disseram que iriam 
verificar as irregularidades. 
Porém, nada foi feito. A 
gente também ligou para a 
empresa. Fomos informa-
dos que a linha foi retirada 
pela direção, sem previsão 
de retorno. E nisso a gente 
fica sem o ônibus”, contou 
um morador da Pavuna.

Outras 
linhas sumiram

Moradores também re-
clamam do desapareci-

mento de outras linhas de 
ônibus da região, como a 
946 (Pavuna - Engenho da 
Rainha) 795 (Pavuna - Su-
lacap), 615 (Pavuna - Del 
Castilho), também da Via-
ção Pavunense.

Dizem ainda que a linha 
942 (Penha - Pavuna), da 
Viação Gire, e as linhas 778 
e 773, que faziam o trajeto 
Cascadura - Pavuna, da Via-
ção Vila Real, também não 
circulam mais. Também 
desapareceram as linhas de 
ônibus que faziam ligação 
da Pavuna com o Centro do 
Rio.

A liminar da Justiça, 
concedida a pedido do Mi-
nistério Público, determina 
que o Consórcio Internorte 
promova a regularização 
da linha 944 num prazo de 
48 horas. Ou providencie 
outra linha que a substitua, 
garantindo a continuida-
de do serviço. Em caso de 
descumprimento, há uma 
multa de R$ 5 mil por cada 
infração.

Moradores dizem que 
sem as linhas de ôni-
bus, para circular entre os 
bairros da região restam 
somente as vans. O Rio 

Ônibus - sindicato das em-
presas de ônibus - informou 
que ainda não foi intimado 
da decisão judicial.

O Rio Ônibus disse tam-
bém que em 2015 o mu-
nicípio tinha 45 empresas 
que integravam os quatro 
consórcios de transportes 
da capital. De lá para cá, 
16 empresas fecharam. 
Atualmente, 29 empresas 
estão atuando. Desse total, 
dez estão em recuperação 

judicial.
De acordo com a Rio 

Ônibus, as empresas em 
recuperação judicial inte-
gram diferentes consór-
cios. Na terça-feira (14), o 
Consórcio Santa Cruz, que 
atua na Zona Oeste, tam-
bém entrou com pedido de 
recuperação judicial. Foi o 
segundo, dos quatro con-
sórcios a solicitar o recurso 
para continuar suas ativida-
des.

DIVULGAÇÃO

Ônibus 944 liga Pavuna a Engenheiro Rubens Paiva

Rio registra o menor número de pedidos 
de internação por Covid em 10 meses

Em dez meses, o es-
tado do Rio registrou 
o menor número de 
pedidos de internação 
por Covid. Foram 36 
pedidos num único dia 
para todos os hospitais 
públicos do estado, 
segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde. 
Houve queda também 
nas internações.

De acordo com a 
Secretaria Estadual de 
Saúde, na semana en-
tre 15 e 21 de agosto 
havia 1.693 pessoas 
hospitalizadas. Na se-
mana seguinte, de 22 a 28 
de agosto, 1.464. E na se-
mana de 29 de agosto a 4 
de setembro, 987 — uma 
redução de quase 42%.

Hoje, a taxa de ocupação 
de leitos de UTI está em 

58,5%, e a de enfermaria 
em 44,4%.

Para quem está na frente 
dessa batalha, a vacinação 
é a grande responsável pela 
queda. Pedro Archer é mé-
dico intensivista e desde o 
início da pandemia trabalha 

em unidades de terapia in-
tensiva de Covid.

No passado, ele teste-
munhou situações trágicas 
durante o início do combate 
ao coronavírus e, em abril 
do ano passado, deu a se-
guinte declaração.

“Já estão faltando 
respiradores na rede 
pública. Tivemos 
uma situação muito 
triste porque perde-
mos dois pacientes 
por falta desse equi-
pamento”, conta. Na 
época, foi obrigado 
a fazer escolhas difí-
ceis.

“Sendo um pacien-
te muito idoso, com 
muita comorbidade 
ou se for um pacien-
te jovem, rígido, sem 
comorbidade, não vai 
ter jeito. A gente aca-

ba escolhendo o paciente 
jovem, né?”, conclui.

Hoje, o médico tem uma 
rotina menos angustiante. 
Ele atribui ao avanço da va-
cinação a melhora no qua-
dro da Covid no estado.

Melhora é resultado do avanço da vacinação

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura do Rio mu-
dou algumas medidas de 
restrição na cidade. A partir 
da próxima terça-feira (21), 
estarão permitidos eventos 
em locais abertos com até 
500 pessoas.

O decreto, publicado no 
Diário Oficial de sexta-fei-
ra (17), também autoriza a 
realização de competições 
com a presença de público 
em estádios e ginásios, com 
esquema vacinal completo. 
Os locais devem ter 50% da 
capacidade ocupada.

Boates e salões de dan-
ça continuam proibidos de 

funcionar até que 65% dos 
cariocas estejam com o es-
quema vacinal completo.

O decreto também autori-
za a realização de competi-
ções esportivas com presen-
ça de público em estádios 
e ginásios com esquema 
vacinal completo de todos 
os presentes, respeitada a lo-
tação de 50% da capacidade 
do local.

Por esquema vacinal 
completo, entende-se pesso-
as acima de 60 após 14 dias 
da dose de reforço e pessoas 
de 15 a 59 anos após 14 dias 
da segunda dose da vacina.

Boates e salões de dança continuam proibidos de funcionar

DIVULGAÇÃO

Prefeitura libera eventos para até 
500 pessoas em lugares abertos
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O município do Rio 
registrou nesta se-
mana três episó-

dios em que pessoas tenta-
ram sair da unidade com o 
comprovante de vacinação 
incompleto e sem tomar a 
vacina contra Covid-19. 
Segundo a secretaria mu-
nicipal de Saúde, ambos os 
casos ocorreram no CMS 
Hamilton Land, na Cidade 
de Deus.

A pasta disse ainda que, 
em todas as situações, os 
profissionais de saúde im-
pediram a saída e recolhe-
ram os documentos.

Os pontos de vacinação 
da Secretaria Municipal 
de Saúde reformularam os 
fluxos de atendimento nas 
últimas semanas, a fim de 
impedir a ocorrência de 

qualquer tentativa de sub-
tração dos comprovantes, 
sem a devida vacinação.

O portal de notícias 
“G1” denunciou o caso de 
um homem que se identifi-
cou como militar. Depois 
que não conseguiu o com-
provante sem se vacinar, 
ele xingou e ameaçou os 
profissionais do posto de 
saúde. O homem ainda ten-
tou convencer a enfermeira 
a simular a vacinação.

“Durante esse momento 
de preparação da vacina 
ele falou que não queria to-
mar vacina, que era só para 
poder enviar a seringa por-
que tinham pessoas olhan-
do e ele não queria me pre-
judicar. Eu falei que isso 
não é correto, que a gente 
não faz. O profissional de 
saúde não está ali para po-
der simular a vacinação. Aí 
foi o momento que ele viu 
que ele não ia conseguir 

usar os argumentos dele 
para poder me convencer 
a não vaciná-lo e começou 
a se irritar. Falou que era 
militar e que era só eu en-
fiar agulha nele e que não 
precisava enviar aquele 
líquido nele. Eu falei para 
ele que ele tinha direito 
de não tomar vacina, mas 
essa prática na unidade de 
saúde no Rio de Janeiro ele 
não ia conseguir”, disse a 
funcionária.

A pasta lembrou que 
quem foge com o cartão de 
vacinação sem se vacinar 
está cometendo fraude de 
documento oficial, crime 
previsto no artigo 297 do 
Código Penal com pena de 
até dois anos e meio.

No Rio, a Câmara de Ve-
readores aprovou e o pre-
feito sancionou uma outra 
lei que prevê multa de R$ 
1 mil para quem fraudar 
comprovante de vacinação.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Cariocas tentam roubar cartão 
de vacinação sem se imunizar

REPRODUÇÃO 

Profissionais de saúde impediram a 
saída e recolheram os documentos

Homem ainda tentou convencer a enfermeira a simular a vacinação

ABSURDO

“O CMS Hamilton 
Land, na Cidade de Deus, 
registrou nesta semana três 
episódios em que pessoas 
tentaram se evadir da uni-
dade com o comprovante 
de vacinação incompleto e 
sem tomar a vacina contra 
covid-19. Em todas as si-

tuações, os profissionais de 
saúde impediram a saída e 
recolheram os documentos.

Os pontos de vacinação 
da Secretaria Municipal 
de Saúde reformularam os 
fluxos de atendimento nas 
últimas semanas, a fim de 
impedir a ocorrência de 

qualquer tentativa de sub-
tração dos comprovantes, 
sem a devida vacinação.

A SMS-Rio lembra que 
quem subtrai e usa do-
cumentos de vacinação 
adulterados está sujeito às 
penalidades legais e crimi-
nais”.

CONFIRA A NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE AO DIÁRIO DO RIO:

Ataque ao consulado 
chinês no Rio de Janeiro
A Polícia Civil do Rio 

de Janeiro segue inves-
tigando um ataque com 
um artefato explosivo ao 
consulado da China – lo-
calizado no bairro Botafo-
go – ocorrido na noite da 
última quinta-feira (16), 
por volta das 22h. Fun-
cionários do Consulado 
Chinês são aguardados, 
nesta segunda-feira (20), 
para prestar depoimento 
na sede da 10ª delegacia 
legal, localizada na Zona 
Sul da capital fluminense.

Câmeras de segurança 
do consulado flagraram 
o momento em que um 
homem vestido de casa-
co, calça esportiva e boné 
acende o artefato e o arre-
messa na sede do consu-
lado. Logo em seguida, o 
autor do ataque fugiu do 
local correndo. Ninguém 
ficou ferido.

No sábado (18), uma 
viatura da Polícia Militar 
e de uma empresa de se-
gurança privada reforça-
ram o patrulhamento em 

frente ao consulado. O 
caso foi registrado na Po-
lícia Federal, mas a inves-
tigação ficará a cargo da 
10ª delegacia policial de 
Botafogo.

De acordo com a Polí-
cia Civil, o local já foi pe-
riciado tanto por técnicos 
do Instituto de Criminalís-
tica Carlos Éboli (ICCE) 
quanto pelo Esquadrão 
Antibomba. Agora, a po-
lícia analisa as imagens 
das câmeras de segurança 
para tentar identificar o 
criminoso. Testemunhas 

do ataque também estão 
sendo ouvidas na investi-
gação para ajudar na iden-
tificação do autor e sua 
motivação.

Após o ataque, o con-
sulado chinês emitiu uma 
nota repudiando a ação, 
que classificou como “um 
grave ato de violência”.

”A missão pede inves-
tigação minuciosa sobre 
o ataque, a punição do 
culpado nos termos da lei 
e medidas cabíveis para 
evitar que incidentes si-
milares voltem a ocorrer”, 

diz a nota.
O consulado destacou 

que ações isoladas não 
vão afetar as boas rela-
ções entre brasileiros e 
chineses.

“O desenvolvimento 
sem sobressalto das rela-
ções sino-brasileiras cor-
responde aos interesses 
essenciais dos dois países. 
Não terá sucesso qualquer 
conspiração de pouquíssi-
mas pessoas em destruir 
a amizade China-Brasil”, 
continua o comunicado.

Viatura da Polícia Militar reforçou o patrulhamento

DIVULGAÇÃO

Moradores de 13 cida-
des da Região dos Lagos e 
da Região Serrana do Rio 
relataram um apagão na 
última noite. A falta de luz 
também afetou municípios 
de São Paulo e Minas Ge-
rais.

A concessionária Enel 
informou que “o forne-
cimento de energia foi 
normalizado para todos 
os clientes”. O problema, 
segundo relatos de mora-
dores, chegou a durar uma 
hora.

A Enel disse ainda que 
“uma perturbação na rede 
de transmissão de Furnas 
causou interrupção no for-
necimento de energia” e 
que estava em contato com 
Furnas e com o Operador 
Nacional do Sistema Elé-
trico para ter mais detalhes 
sobre o que ocorreu.

“A Enel Distribuição 
Rio informa que uma per-
turbação na rede de trans-

missão de Furnas causou 
interrupção no forneci-
mento de energia em parte 
da região dos Lagos, Ma-
caé, Cantagalo e Teresópo-
lis. A distribuidora está re-
alizando manobras na rede 
para restabelecer a energia 
para os clientes afetados, 
enquanto aguarda a nor-
malização do sistema de 
Furnas”, disse a empresa 
em nota.

O problema foi relatado 
nas seguintes cidades:

● Iguaba
● Paraíba do Sul
● Três Rios
● Vassouras
● Nova Friburgo
● Rio das Ostras
● Araruama
● São Pedro da Aldeia
● Cabo Frio
● Búzios
● Macaé
● Saquarema
● Teresópolis

Moradores relatam 
apagão em cidades 
das regiões Serrana 

e dos Lagos

Mulher de Wesley Safadão mentiu a idade para furar fila da vacinação
A digital influencer e 

mulher do cantor Wesley 
Safadão, Thyane Dantas, 
mentiu sobre a idade no 
momento da vacinação 
contra a Covid-19, segundo 
informaram as servidoras 
responsáveis pela vacina-
ção do casal em depoimen-
to à sindicância realizada 
pela prefeitura de Fortale-
za. A registradora do local 

de vacinação e a aplicado-
ra da vacina afirmaram em 
depoimento que a influen-
ciadora digital disse ter 
31 anos durante diferentes 
etapas da imunização, mas 
na verdade, possuía 30. Ela 
não entregou documento de 
identificação com a idade 
correta.Além disso, o re-
corte de aplicação no dia 
do ocorrido era para pes-

soas com 32 anos ou mais. 
Thyane também não estava 
agendada para receber o 
imunizante, prática utiliza-
da no município para re-
gular a vacinação. A enfer-
meira que aplicou a vacina 
de dose única em Thyane 
durante a sindicância foi 
questionada por um mem-
bro da Comissão de Acom-
panhamento e Avaliação do 

Plano Municipal de Ope-
racionalização de Vacina-
ção contra a Covid-19 se 
não desconfiou da idade da 
digital influencer. Em res-
posta, a servidora afirmou 
que confiava na equipe de 
triagem.

Na época, Wesley e 
Thyane negaram qualquer 
irregularidade afirmando 
que ela havia recebido va-

cinas da “xepa”, como fi-
cou conhecida a sobra de 
imunizantes do dia. A Pre-
feitura de Fortaleza negou 
a versão, dizendo que não 
havia aplicação de doses 
de “xepa” no horário em 
que eles foram imunizados. 
Quando eles voltaram a ser 
procurados, não quiseram 
se manifestar sobre o as-
sunto.

DIVULGAÇÃO

Cantor e a mulher dele não vão 
se posicionar sobre o assunto
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