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CNPJ: empréstimos sem 
demora em São Gonçalo

Convênio entre Prefeitura e AgeRio vai garantir crédito rápido para pequenos e microempresários

JUROS DE 0,25% AO MÊS

CIDADES\PÁG. 3

o governador Cláudio Castro abriu o evento que reuniu os prefeitos das cidades que participam do projeto para a apresentação dos números finais do leilão da Cedae, ontem (16), na Barra da Tijuca

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

Niterói é 
destaque em 
saneamento

CIDADES\PÁG. 3

Sebrae capacita 
mulheres em 
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 4
SG: prefeito quer cidade limpa
Capitão Nelson estuda formas de melhorar coleta e implantar lixeiras pelo município

CIDADES\PÁG. 4

O ex-governador do Rio Wilson Witzel, que ontem virou réu na Justiça Federal 
por organização criminosa junto com a esposa, Helena Witzel, e outras oito 
pessoas, incluindo empresários, assessores e um líder partidário, afirmou 
ontem durante depoimento na CPI da Pandemia que a crise da covid-19 no 
país foi agravada pela falta de diálogo com o governo federal.

CIDADES\PÁG. 5

Edilson Rodrigues / Agência Senado

Depoimento do ex-governador do Rio Wilson Witzel na CPI da Pandemia durou mais de três horas

Witzel vira réu e culpa Bolsonaro

Brasil vai 
em busca de 
nova vitória
Após bater a Venezuela na 
estreia, Seleção Brasileira 
recebe hoje os peruanos, 
no Nilton Santos, pela 
segunda rodada do grupo 
B da Copa América.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Figueiredo / CBF

Investimentos 
com recursos 

da Cedae
O governador Cláudio Castro se 

reuniu ontem com prefeitos para 
a apresentação dos números 

finais do leilão da Cedae. Além de 
apresentar a divisão dos R$ 22,6 

bilhões, o governador falou sobre 
os investimentos que serão feitos 
nas cidades e anunciou abertura 

de concurso público para agência 
que regula o setor. São Gonçalo, que 

receberá cerca de R$ 904 milhões, 
já adiantou que investirá parte dos 

recursos em urbanização de bairros 
e reforço na segurança pública.

CIDADES\PÁG. 3

Curta celebra 
revoluções 
francesas
Até 16 de julho, acontece a 
mostra “Curta em Francês” 
que oferece a série “Le temps 
des cerises”, com 12 curtas-
metragens disponíveis na 
plataforma SESC Digital

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

O documentário “L’Histoire de la Révolu-
tion” é um dos destaques da mostra 

Neymar tentará aumentar sua 
excelente média de gols pelo Brasil
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Aferição de temperatura
Por vezes entrei em estabelecimentos onde os funcionários 
medem as temperaturas dos clientes por puro protocolo. 
Alguns nem olham de fato para as máquinas com o in-
tuito de conferir se a pessoa está ou não ultrapassando 
o limite de temperatura. A medição sai no automático e 
demonstra um descaso com a situação de pandemia que 
ainda estamos vivenciando.
Renata Brusque

Falta de higiene nas ruas
O Barreto está virando a cidade das fezes de cachorro. Pa-
rece que os donos de Pet esqueceram que precisam limpar 
as necessidades dos seus bichos de estimação assim que 
eles fazem. Isso não é obrigação da limpeza da rua, e sim 
dos próprios donos. É uma atitude inadmissível deixar 
fezes pelas calçadas.
José Henrique

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.

Mostra celebra as 
revoluções francesas
Até o dia 16 de julho, aconte-
ce a mostra “Curta em Fran-
cês” organizada pela Aliança 
Francesa Brasil em parceria 
com o SESC São Paulo, que 
oferece a série “Le temps 
des cerises”, com 12 cur-
tas-metragens em francês, 
legendados em Português e 
disponíveis na plataforma 
SESC Digital. 

A programação é uma 
celebração das revoluções 
históricas francesas – como a 
Comuna, la Fête des Tuiles e a 

Revolução Francesa, celebra-
da no dia 14 de julho – além 
das revoltas e insurreições 
que observamos mais recen-
temente, como as manifesta-
ções de Maio de 68.

O documentário “L’His-
toire de la Révolution” (Fran-
ça-2019), de Maxime Marti-
not, é um dos destaques. Um 
ensaio que explora a polisse-
mia e a reversibilidade da pa-
lavra “revolução”, as lutas: seu 
luto, suas glórias, seus traços, 
entrelaçados na atualidade. 

CULTURA FABIANA MAIA

Performance
A atriz e contorcionista Na-
tasha Jascalevich apresenta, 
nesta quinta, pelo projeto 
“Arte em Cena”, do Sesc RJ, 
a performance “A Pequena 
Ponte entre a Gula e a Luxúria”. 
O espetáculo terá transmissão 
gratuita pelo Youtube, às 19h. 
Após a exibição, haverá bate-
-papo com a artista. A perfor-
mance é um dos resultados 
de uma pesquisa realizada há 
3 anos pela artista e o diretor 
Renato Rocha, que relaciona 
a comida ao prazer feminino 
como forma de quebrar tabus.   

FESTIVAL – Devido ao grande sucesso, com cerca de 
500 textos inscritos de todo o Brasil, o Festival Pod 
Drama chega à reta final com 15 projetos selecionados 
de artistas de diferentes gerações. Nesta última etapa, 
que acontece, nesta sexta, às 18h, os 15 podcasts serão 
avaliados pelo público. O trabalho mais votado no site 
www.poddrama.com.br será o campeão do Festival.

VANESSA REAL – A frente da página no Instagram Giro da 
carioca, a produtora de conteúdo Vanessa Real, encanta 
seus seguidores com conteúdos exclusivos e belíssimas 
fotos da Cidade Maravilhosa, explorando sempre o que o 
Rio tem de melhor. Conhecida por “girar” pelos principais 
cartões-postais da cidade, a carioca traz um Rio rico por 
sua cultura, gastronomia e turismo.

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

Divulgação

O documentário “L’Histoire de la Révolution” é um dos destaques da mostra 

Divulgação

A atriz e contorcionista Natasha 

Jascalevich se apresenta, às 19h

Jardim Primavera na expectativa

E por falar em bairro se-
guro, o Governo do Estado 
estuda ampliar o Programa 
Bairro Seguro para o muni-
cípio de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. O 
reforço na segurança foi 
pedido por meio de indica-
ção legislativa do deputado 
Rosenverg Reis (MDB) ao 

Divulgação

governador Cláudio Castro 
(PL). Para reiterar a neces-
sidade da implantação, 
o parlamentar se reuniu, 
ontem, com o secretário 
da PM, Coronel Rogério 
Figueiredo, que sinalizou 
que o Jardim Primavera 
deve ser o primeiro bairro 
contemplado.

ICMS diferenciado 
para 11 cidades

Bateu, levou

A Alerj promulgou ontem a Lei 
9.335/2021, que amplia o regi-
me tributário especial de ICMS 
para 11 municípios: Magé, 
Itaboraí, Araruama, Casimiro 
de Abreu, Silva Jardim, Rio 
Bonito, Mangaratiba, Maricá, 
Nova Iguaçu, São João de Meri-
ti e Itatiaia. O plenário da Casa 
derrubou na semana passada 
o veto do governador ao proje-
to 1119/2015, que deu origem 
à nova lei. As cidades enqua-
dradas na norma têm direito 
ao diferimento do ICMS em 
operações como importação, 
aquisição interna e aquisição 
interestadual de máquinas, 
equipamentos e peças, além 
da importação e aquisição 
interna de matéria-prima e 
outros insumos destinados 
ao processo industrial. O de-
putado Anderson Alexandre 
(SDD) foi autor da emenda 
que garantiu a inclusão das 
cidades de Araruama, Casi-
miro de Abreu, Silva Jardim e 
Rio Bonito.  

O deputado estadual Filippe 
Poubel (PSL) não gostou nem 
um pouco de ter seu nome ci-
tado ontem por Wilson Witzel 
durante a CPI da Pandemia, 
quando foi chamado de vio-
lento e acusado de organizar 
carreatas para estimular a de-
sobediência civil, ao defender 
a abertura do comércio e a 
verticalizção do isolamento. 
“O ex-governador do Rio de 
Janeiro disse em depoimen-
to no picadeiro da CPI da 
Covid que eu sou violento. 
Com marginal que oprime 
cidadão de bem e bandido de 
colarinho branco que rouba 
dinheiro público em plena 
pandemia, eu jamais serei 
cordial em minhas palavras”, 
rebateu Poubel, em nota di-
vulgada à imprensa, frisando 
que “o Estado do Rio sofre até 
hoje os efeitos da corrupção 
da quadrilha liderada pelo 
ex-governador, responsável 
direto por mortes causadas 
pela falta de hospitais de cam-
panha superfaturados que 
nunca chegaram a funcionar”.

POR JEFFERSON LEMOS

Cônsul da Espanha visita Niterói

O cônsul da Espanha, Luis 
Prados Covarrubias, esteve 
ontem em Niterói. Ele foi 
ao Museu Janete Costa de 
Arte Popular, onde visitou 
a abertura da exposição 
“Tudo que Move é Sagra-
do”, e ao Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), 
onde almoçou com o pre-

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

feito Axel Grael e conheceu 
a mostra “Ressurgência”. 
O secretário municipal 
das Culturas, Leonardo 
Giordano, o presidente 
da Fundação de Artes de 
Niterói, Marcos Sabino, 
e o presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, também 
acompanharam a visita.

Plano de metas para as favelas

O deputado Waldeck Car-
neiro (PT), através da Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos Humanos e Cidadania, 
presidida pela deputada 
Dani Monteiro (PSOL), reu-
niu-se com representantes 
de associações de morado-
res do Complexo do Lins.

“Relembramos a impor-
tância de fazer valer o Plano 
de Metas Favela Cidadã, que 

Divulgação

será pauta de uma futura 
reunião com o governador 
Cláudio Castro. Também 
precisamos aprovar dois 
projetos de lei ‘filhotes’ do 
Favela Cidadã: um que pro-
põe uma linha de crédito 
para empreendimentos nos 
territórios, e outro que bus-
ca recensear equipamentos 
públicos para possível rea-
tivação”, afirmou Waldeck. 

Panorama RJPanorama RJ

O Conselho de Adminis-
tração da Cedae aprovou o 
nome de Leonardo Soares 
para ocupar a presidência 
da empresa, no lugar de 
Edes Fernandes de Oliveira. 
Indicado pelo governador 
Cláudio Castro, Soares era 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais e foi empossado on-

tem. “Na secretaria, Leonardo 
Soares sempre demonstrou 
grande capacidade de gestão 
e de diálogo. Construiu uma 
interlocução permanente 
com a iniciativa privada que 
já vem trazendo frutos para 
o estado. Neste momento da 
concessão dos serviços de sa-
neamento, tenho certeza que 
ele vai desempenhar um rele-
vante papel”, afirmou Castro.

Cedae sob nova direção
Divulgação

O prefeito de Maricá, Fabiano 
Horta e o secretário de Ordem 
Pública e Gabinete Institucio-
nal, Julio Veras, comemoram 
a chegada, nesta terça (15), do 
Programa Bairro Seguro, em 
Itaipuaçu. Maricá é a única 
cidade fora da capital a rece-
ber o programa de polícia de 
proximidade que tem tam-

bém um número de telefone 
exclusivo: 99173-2191. Seis 
viaturas e 30 policiais já estão 
nas ruas. De acordo com a a 
Secretaria de Ordem Pública, 
a região é considerada uma 
das mais violentas da cidade 
e foram relatados assaltos no 
mesmo dia da implantação 
do programa.

Mais segurança para Itaipuaçu
Divulgação
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Governador apresenta a 29 prefeitos a divisão dos recursos e planos de investimentos em todas as cidades

A partilha do leilão da Cedae
A concessão do saneamento 
público será responsável por 
uma revolução socioambien-
tal no Estado do Rio de Janeiro. 
Com esta mensagem, o gover-
nador Cláudio Castro abriu o 
evento que reuniu os prefeitos 
das cidades que participam 
do projeto para a apresen-
tação dos números finais do 
leilão, ontem (16), na Barra 
da Tijuca. Além de apresentar 
a divisão dos R$ 22,6 bilhões, 
entre municípios, o Instituto 
Região Metropolitana (IRM) 
e o Governo do Estado, o go-
vernador falou sobre os inves-
timentos que serão feitos por 
todas as cidades e anunciou 
abertura de concurso público 
para a Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Agenersa).

“Tenho o compromisso de 
não gastar este dinheiro com 
despesas ordinárias, como 
pagamento de salários. Vamos 
investir em infraestrutura que 
faça a diferença em nosso 
estado, que seja capaz de ge-
rar novas vagas de trabalho e 
renda para a nossa população. 
Nos próximos dias, vamos lan-
çar o PactoRJ, com um plano 
de ações para o crescimento 
econômico do estado, que vai 
gerar desenvolvimento social”, 
afirmou Cláudio Castro.

O governador destacou o 
compromisso com a transpa-

rência do uso do dinheiro e 
a necessária fiscalização dos 
contratos.

“Vamos reforçar a Age-
nersa para que a fiscalização 
seja feita com qualidade. Já 
autorizei a abertura de con-
curso para que a agência tenha 
condições de realizar um bom 
trabalho. E vamos criar um 
portal para que as pessoas 
possam acompanhar a forma 

como investiremos o dinheiro. 
E convidei os 29 prefeitos para 
aderirem à ferramenta. Temos 
a oportunidade de fazer histó-
ria e temos que fazer de uma 
forma diferente. É o que deseja 
o cidadão. Estamos recons-
truindo esse estado juntos, 
com Assembleia Legislativa, 
prefeitos, governo federal, câ-
maras municipais e Congresso 
Nacional”, disse o governador.

O secretário de Estado da 
Casa Civil, Nicola Miccione, 
destacou a grandeza do proje-
to – “o maior de infraestrutura 
socioambiental do país” – e 
lembrou que o estado está tra-
balhando para licitar o bloco 3, 
com mais municípios.

O evento também contou 
com a apresentação das duas 
concessionárias que vence-
ram o leilão, Aegea (blocos 1 e 

4) e Iguá (bloco 2). 
O leilão da Cedae aconte-

ceu em 30 de abril e arrecadou 
R$ 22,6 bilhões em outorgas. 
Este é o maior projeto de in-
fraestrutura socioambiental 
do país e prevê investimentos 
de mais de R$ 27,1 bilhões 
(além da outorga) para univer-
salização do saneamento bá-
sico em uma área onde vivem 
10,3 milhões de pessoas, o que 
equivale a 60% da população 
fluminense. As obras vão ge-
rar mais de 24 mil empregos 
diretos e indiretos e garantirão 
a qualidade da água fornecida 
e a despoluição de rios, lagoas 
e baías.

Blocos
Consórcio Aegea
1 - Zona Sul do Rio  + São 
Gonçalo, Aperibé, Miracema, 
Cambuci, Cachoeiras de Ma-
cacu, Cantagalo, Casimiro de 
Abreu, Cordeiro, Duas Barras, 
Magé, Maricá, Itaocara, Itabo-
raí, Rio Bonito, São Sebastião 
do Alto, Saquarema, São Fran-

cisco de Itabapoana e Tanguá.
 
Iguá Projetos
2 - Rio de Janeiro (Barra e Ja-
carepaguá), Miguel Pereira e 
Paty do Alferes.

Consórcio Aegea
4 - Rio de Janeiro (Centro e 
Zona Norte), Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Japeri, Mes-
quita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Queimados e São João de 
Meriti.

São Gonçalo- O município 
de São Gonçalo receberá cerca 
de R$ 904 milhões, que serão 
pagos em três parcelas. O 
prefeito Capitão Nelson e pelo 
secretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, participaram da reunião. 
“A Prefeitura de São Gonçalo 
está trabalhando e se estrutu-
rando para lançar um plano de 
investimentos para utilização 
dos recursos oriundos do 
leilão da Cedae. O município 
solicitou um levantamento 
das principais demandas, por 
secretarias, para a definição 
das questões que serão prio-
ritárias nos projetos a serem 
desenvolvidos. Já há alguns 
diagnósticos prontos, que 
preveem investimentos em 
programas de urbanização de 
bairros e reforço na segurança 
pública”, destacou Douglas 
Ruas.

São Gonçalo, 
por exemplo, 
receberá R$ 904 
milhões, que 
serão pagos em 
três parcelas

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

Governador Claudio Castro discursa na apresentação dos investimentos que serão feitos com recursos do leilão 

Fazenda: Central 
completa um mês
A Central de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) da Secretaria 
Municipal de Fazenda (SMF) 
completa, hoje (17), um mês 
de reabertura ao público com 
um novo conceito que inclui 
agendamento prévio, avalia-
ção do serviço e espaço para 
autoatendimento. De acordo 
com os dados da instituição, 
a Central já realizou até o mo-
mento 3.254 atendimentos. 
Destes, 70% foram avaliados 
e obtiveram a média de ava-
liação de 4,89 em uma nota 
que vai até 5 pontos, número 
que se aproxima do conceito 
“ótimo”.

“A mudança que fizemos 
na Central de Atendimento 
ao Cidadão prioriza a me-
lhoria do serviço presencial 
integrado aos canais digitais. 
Esse resultado da avaliação 
demonstra que estamos no 
caminho certo para a auto-
nomia do cidadão e até o final 
de junho vamos disponibilizar 
mais autosserviços, como a 
troca de titularidade do IPTU, 
que o cidadão poderá reali-

zar diretamente pelo nosso 
site sem recorrer ao envio de 
e-mail”, disse a secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz.

De acordo com os relató-
rios de acesso ao Portal de Ser-
viços da Prefeitura de Niterói, 
os cinco serviços fazendários 
mais procurados são agendar 
atendimento na SMF; obter 
certidões de IPTU; obter cer-
tidões de débitos municipais; 
alterar cadastro de alvará; e 
obter alvará de licença para 
funcionamento. Lançado em 
abril, o Portal de Serviços 
disponibiliza informações 
sobre 274 serviços prestados 
ao cidadão pela adminis-
tração municipal, destes 48 
são relacionados à Secretaria 
Municipal de Fazenda.

Para o agendar o atendi-
mento presencial, deve ser 
acessado o Portal de Serviços 
da Prefeitura (https://servicos.
niteroi.rj.gov.br) ou o website 
da Secretaria de Fazenda (ht-
tps://fazenda.niteroi.rj.gov.
br/site/agendamento).

FIA/RJ 
inaugura 
duas novas 
unidades
Nesta quinta-feira (17), a 
Fundação para a Infân-
cia e Adolescência (FIA) 
vai inaugurar duas novas 
unidades de atendimen-
to no Rio, em Jacarepa-
guá e Vila Kennedy. Em 
ambas unidades a FIA/
RJ disponibilizará o Pro-
grama de Trabalho Pro-
tegido na Adolescência 
(PTPA). A unidade Vila 
Kennedy contará tam-
bém com o Programa SOS 
Crianças Desaparecidas 
e o Núcleo de Atenção a  
Criança e ao Adolescente 
(NACA). 

O PTPA oferece trei-
namento com duração de 
quatro meses e acompa-
nha o adolescente até que 
complete 18 anos. Tem 
como público alvo adoles-
centes entre 15 anos e 15 
anos e 6 meses de idade 
em situação de vulnera-
bilidade social.

Prefeitura assina convênio com a AgeRio para agilizar processos

Crédito mais rápido para 
empresas de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo 
e a Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio) assi-
naram, ontem (16), no Palácio 
Guanabara, um convênio 
para agilizar e garantir cele-
ridade no processo de con-
cessão de crédito para micro 
e pequenos empresários do 
município. O prefeito Capitão 
Nelson ressalta que a medi-
da garantirá o fomento ao 
desenvolvimento da cidade, 
principalmente no momento 
de retomada econômica no 
cenário pós-covid. Além do 
prefeito,  o encontro teve a 
presença dos secretários de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas, e de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Marcio Picanço, do subse-
cretário de Desenvolvimento, 
Alex Asth, além do presidente 
da AgeRio, André Vila Verde, 
o presidente do Conselho de 
Administração da AgeRio, 
Vinicius Sarciá, a diretora de 

Operações, Tatiana Oliver, e 
o presidente da Codin, Júlio 
Andrade. 

O acordo, que possibilitará 
crédito com juros de 0,25% 
ao mês, é visto com sim-
patia pelo prefeito Capitão 
Nelson, que segue atento à 

questão econômica desde o 
primeiro dia de governo. Se-
gundo o chefe do Executivo, 
esse convênio será mais uma 
importante ferramenta para 
ajudar os micro e pequenos 
empresários neste momento 
de pandemia.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Secretários Marcio Picanço e Douglas Ruas na assinatura do convênio

Cidade sobe duas posições no ranking da universalização do serviço e é considerada a melhor do Estado no setor

Niterói é destaque no saneamento
Pelo quarto ano consecutivo, 
Niterói está entre as cidades 
mais bem avaliadas nos índi-
ces de saneamento básico do 
ranking da Universalização 
do Saneamento da Associa-
ção Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES). 
Niterói subiu da 26ª para a 
24ª colocação no ranking das 
cidades brasileiras de gran-
de porte e foi considerada a 
melhor em saneamento do 
estado do Rio de Janeiro. Du-
rante o evento de lançamento 
do ranking, nesta terça-feira 
(15), o município ainda ga-
nhou um selo de destaque por 
alcançar 100% de destinação 
adequada de resíduos sólidos.

O Ranking ABES é um 
instrumento de avaliação 
que apresenta o percentual 
da população das cidades 
brasileiras com acesso aos 
serviços de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e de 

resíduos sólidos, além de afe-
rir o quanto de esgoto recebe 
tratamento e se os resíduos 
sólidos recebem destinação 
adequada. Assim, permite 
identificar o quão próximo os 
municípios estão da universa-
lização do saneamento.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enfatizou que o traba-
lho de planejamento que vem 
sendo feito pela gestão muni-
cipal tem uma característica 
especial: pensar a agenda do 
saneamento além da univer-
salização.

“Nosso foco é continuar 
aperfeiçoando a prestação 
dos serviços. Desde 2013, rea-
lizamos grandes investimen-
tos para chegarmos a 100% 
de atendimento no abasteci-
mento de água, avançarmos 
rumo à universalização da 
coleta e tratamento de esgoto, 
e aprimorarmos nossa gestão 
de resíduos sólidos. Não é à 

toa que Niterói é considerada 
uma das melhores cidades do 
país em saneamento e uma 
exceção no cenário da Re-
gião Metropolitana do Rio de 
Janeiro”, afirmou Axel Grael.

O estudo da ABES analisa 
também as condições do 
saneamento em relação à 
universalização nas cidades 
brasileiras de grande, mé-
dio e pequeno portes e, em 

função da intrínseca relação 
entre saneamento e saúde, 
correlaciona os resultados 
às Doenças Relacionadas 
ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI) de cada 
município. Compõem o es-
tudo 1670 municípios, cujos 
dados foram fornecidos ao 
Sistema Nacional de Informa-
ções de Saneamento (SNIS), o 
que representa 70% da popu-
lação do país.

A secretária municipal 
de Conservação e Serviços 
Públicos de Niterói, Dayse 
Monassa, foi a representante 
de Niterói durante o evento 
de lançamento do ranking. 
Ela lembrou que a cidade 
vem ganhando destaque nos 
levantamentos de índices 
de saneamento básico com 
resultados expressivos. 

“Os reconhecimentos con-
secutivos que Niterói recebe, 
ano após ano, valorizam o 

esforço do município rumo 
à universalização do sanea-
mento. Gostaria de agradecer 
a concessionária Águas de 
Niterói, nossa parceira neste 
processo. Nossa cidade já 
tem mais de 95% de esgoto 
coletado e chegamos a 100% 
de distribuição de água”, res-
saltou Dayse Monassa. 

O presidente nacional 
da ABES, Alceu Bittencourt, 
destacou o trabalho feito pela 
Prefeitura de Niterói com 
a concessionária Águas de 
Niterói.

“Niterói é um belo exem-
plo de parceria público-pri-
vada bem-sucedida no setor. 
A ABES defende que é preciso 
buscar parcerias eficientes 
para atender a população, 
como mostra Niterói. Bons 
prestadores públicos traba-
lhando com bons prestadores 
privados”, pontuou Alceu 
Bittencourt.

Divulgação/Águas de Niterói

Águas de Niterói: 95% do esgoto coletado e 100% de distribuição de água
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Em SG, comissão define ações 
para cuidar da limpeza urbana
Grupo de representantes do Executivo vai criar estratégias para os serviços e fiscalizar irregularidades
O prefeito Capitão Nelson 
se reuniu esta semana com 
a Comissão de Gestão da 
Limpeza Urbana do Muni-
cípio de São Gonçalo. No  
encontro foi  debatida a 
elaboração de ações para 
aumentar a eficiência da 
limpeza em toda a cidade, 
adotando novas práticas 
e estratégias para oferecer 
mais qualidade dos serviços 
aos munícipes.

A comissão é constituída 
por membros do Executivo, 
encarregados de assessorar 
a prefeitura com adoção de 
medidas técnicas em temas 
que envolvam a limpeza ur-
bana. Trata-se de uma força 
interdisciplinar que tem 
como participantes o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Júnior Barboza, o 
secretário de Meio Ambien-
te, Carlos Afonso, o chefe de 
Gabinete, Eugênio Abreu, o 
subsecretário de Comuni-
cação, Alexandre Coutinho, 
o subsecretário de Limpeza 
Urbana, Paulo Vallado, e o 
subsecretário de Fiscaliza-
ção de Posturas, Randhal 
Juliano. Também participa-
ram do encontro o secre-
tário de Transportes, Fábio 
Lemos, e representantes da 
empresa Força Ambiental, 
que recentemente assumiu 
os serviços de coleta urbana 
no município. 

“Há muito tempo São 

Gonçalo sofre com essa 
questão de descarte irregular 
de lixo. Estamos trabalhando 
para devolver a dignidade 
para os moradores e comer-
ciantes, que há muitos anos 
vêm sofrendo com esse pro-
blema. Trocamos a empresa 
de coleta e agora vamos 
orientar e conscientizar a 
população para que o lixo 
seja descartado corretamen-

te”, disse o prefeito Capitão 
Nelson.

O prefeito e a comissão 
discutiram nesse primeiro 
encontro os pontos impor-
tantes para elevar a qualida-
de dos serviços de limpeza, 
como os locais críticos da 
cidade a serem priorizados 
em ações de coleta e limpe-
za, estudo para implantação 
de novas lixeiras pela cidade 

e problemas que há anos 
atingem a população de São 
Gonçalo, como o descarte de 
sólidos, entulho, eletrodo-
mésticos e móveis.

O encontro também de-
finiu que os serviços para 
melhorias na limpeza ur-
bana serão acompanhados 
de ações de fiscalização por 
toda a cidade, através de 
rondas regulares que atua-

rão em centros comerciais e 
áreas residenciais de todo o 
município, primeiramente 
com ações educativas e de 
conscientização e, poste-
riormente, com adoção de 
medidas rígidas contra in-
fratores, incluindo aplicação  
de multas em caso de des-
cumprimento das normas 
estabelecidas pela prefei-
tura.

Proximidade com a po-
pulação - A comissão esta-
beleceu que os munícipes 
possam contar em breve com 
um novo canal de denúncias 
sobre descarte irregular de 
lixo na cidade. Ações de di-
vulgação e conscientização 
através de publicidade e 
internet também serão rea-
lizadas para atingir o maior 
número possível de cidadãos 
sobre boas práticas, a fim 
de manter a cidade limpa e 
ordenada.  Também serão 
divulgadas informações so-
bre atuação da coleta reali-
zada pela Força Ambiental, 
como rotas de coleta, dias 
e horários corretos para 
descarte em cada região do 
município.

Apesar da mudança re-
cente da empresa de coleta 
de lixo, a adoção de estra-
tégias para minimizar os 
impactos da transição entre 
as empresas, como absorção 
da mão de obra da antiga 
prestadora de serviço e ma-
nutenção de datas de coleta, 
contribuíram para que os 
problemas fossem minimi-
zados.

A Comissão de Gestão da 
Limpeza Urbana do Muni-
cípio de São Gonçalo reali-
zará reuniões regulares para 
avaliar o andamento dos 
trabalhos e ações que serão 
realizadas. O próximo en-
contro será no dia 23.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson participou da reunião da Comissão de Gestão de Limpeza Urbana de São Gonçalo, realizada na última terça-feira (15)

Campanha 
‘Aquece São 
Gonçalo’ 
começa hoje
A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secreta-
ria de Assistência Social, 
lança, nesta quinta-feira 
(17), a campanha “Aquece 
São Gonçalo”. O objetivo 
é promover proteção às 
pessoas que estejam em 
situação de rua ou vivam 
em extrema vulnerabilida-
de social com a doação de 
novos agasalhos durante o 
inverno.

As doações serão en-
tregues para os inscritos 
no Centro Pop e as pessoas 
atendidas em abordagens 
noturnas realizadas pela 
Assistência Social. 

Na próxima terça-feira 
(22), das 9h às 17h, será 
realizado o Dia D da cam-
panha, na Praça Dr. Luiz 
Palmier (Praça da Marisa), 
no Centro, com equipes 
mobilizadas para receber 
as doações. Os itens que 
podem ser doados são ca-
sacos, mantas, edredons 
e cobertores novos ou 
seminovos. 

Durante um mês, o 
Centro Pop - que fica lo-
calizado na Rua Maria 
Cândido, número 42, no 
bairro Mutondo - será o 
ponto fixo da campanha, 
recebendo as doações de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. As doações se-
rão aceitas até o dia 22 de 
julho (quinta-feira). 

“A campanha está sen-
do organizada através de 
uma ampla sensibilização 
dos poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e 
sociedade civil preten-
de arrecadar o máximo 
de cobertores, mantas 
e edredons novos para 
distribuição à população 
assistida pelo Centro Pop 
e mapeada pela equipe de 
abordagem social notur-
na”, disse o secretário de 
Assistência Social, Edinal-
do Basílio.

Parceria entre Sebrae e Prefeitura de São Gonçalo capacita mulheres para gestão de negócios

Qualificação para empreendedoras
A Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, rea-
lizou, ontem (16), uma reunião 
de apresentação da parceria 
firmada entre a Secretaria de 
Assistência Social de São Gon-
çalo e o Sebrae, com as  mulhe-
res inscritas para a 1ª turma de 
capacitação do projeto “Lidera 
Mulher 2021 – As vozes do 
Empreendedorismo Femini-
no”. O objetivo do encontro 
foi apresentar a proposta de 
capacitação para mulheres que 
desejam se firmar no mercado 
de trabalho.

“Assegurar a autonomia 
das mulheres e promover a 
igualdade de gênero é papel 
fundamental da Subsecretaria 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres. Promover o direito 
delas no mundo do trabalho 

é um dever nosso. Estimular 
essa veia empreendedora se 
faz necessário, nesse momento 
em que a mulher foi extrema-
mente prejudicada por causa 
da pandemia, daí a necessida-
de de estimular a participação 
delas no espaço de decisão e 
poder”, afirmou a subsecretá-
ria de  Políticas Públicas para 
as Mulheres, Ana Cristina da 
Silva.

As mulheres empreende-
doras serão orientadas para 
gerenciar negócios relacio-
nados às áreas de moda, 
 beleza, gastronomia, arte-
sanato e criação de negócios 
próprios para, posteriormen-
te, divulgar no Espaço Lidera 
Mulher os trabalhos dessas 
mulheres. 

“A parceria entre o Sebrae 

e a Assistência Social de São 
Gonçalo é de extrema rele-
vância principalmente por 
se tratar de uma importante 
política pública voltada para as 

mulheres. Sabemos que é um 
momento desafiador por conta 
da pandemia, e, por isso, esta-
mos preparados para oferecer 
uma capacitação de qualidade. 

Vamos preparar essas mu-
lheres para que elas tenham 
oportunidades para investir no 
seu próprio produto e torná-lo 
a sua renda”, declarou Juliana 
Ventura, coordenadora do Se-
brae Leste Fluminense. 

A proposta de capacitação 
é oferecer oficinas laborais 
gratuitas sobre empreendedo-
rismo, formalização de comér-
cio e gestão financeira, entre 
outros pontos.

“Acredito que a capacitação 
vai auxiliar na construção de 
uma gestão de trabalho de 
qualidade, como avaliação de 
valores dos produtos, divul-
gação da mercadoria, entre 
outras estratégias de mercado 
e valorizar meu trabalho”, con-
tou Angélica Soares, que traba-
lha com confecção de velas.

Cuidados com a saúde bucal 
crescem em Mangaratiba
A Secretaria de Saúde de Man-
garatiba divulgou o balanço 
dos atendimentos e serviços 
prestados pelo Centro de Es-
pecialidades Odontológicas 
(CEO) do município entre 
janeiro e maio. Em cinco 
meses, o aumento de procedi-
mentos realizados no espaço 
foi de 1.052% e o número de 
pacientes atendidos cresceu  
362%.

Em números reais, os pro-
cedimentos dentários realiza-
dos no CEO saltaram de 168 
em janeiro de 2021 para 1.936 
no mês de maio. Ao longo des-
se período foram prestados 
5.737 serviços odontológicos, 
que incluem cirurgias, entre-
ga de próteses, tratamento de 

canal, entre outros procedi-
mentos especializados.

Já o número de pacientes 
atendidos passou de 116 em 
janeiro/21 para 537 em maio, 
um salto de 362% no total 
mensal de pessoas que passa-
ram pelos consultórios odon-
tológicos ao longo dos cinco 
primeiros meses do ano.

“Esses números demons-
tram que cada vez mais a po-
pulação de Mangaratiba está 
tendo acesso ao tratamento 
odontológico adequado e 
completo. Reorganizamos o 
serviço de odontologia para 
isso. Hoje ninguém chega no 
CEO e faz só uma restaura-
ção. O paciente tem acesso a 
todos os serviços que ele pre-
cisa, mesmo que isso signifi-
que passar por cinco, dez ou 
mais procedimentos”, frisou 
a secretária de Saúde, Sandra 
Castelo Branco.

Hoje o serviço odontoló-
gico municipal oferece nas 
unidades de saúde e no CEO 
atendimentos de periodontia, 
ortodontia, endodontia, esto-

matologia, bucomaxilofacial, 
cirurgia oral menor, dentís-
tica, além de atendimento 
especializado para pacientes 
portadores de necessidades 
especiais e gestantes de alto 
risco.

O prefeito Alan Bombeiro 
fez questão de parabenizar a 
equipe da odontologia pelo 
trabalho desenvolvido. “Cui-
dar da saúde das pessoas 
sempre foi um compromisso 
meu. E isso inclui a parte 
odontológica. Estou muito 
satisfeito e grato aos nossos 
profissionais da saúde da nos-
sa cidade por cuidarem dos 
moradores de Mangaratiba 
com toda a dedicação que 
eles merecem”, finalizou.

Atendimentos e procedimentos odontológicos tiveram alta de 1.000% 

A secretaria municipal 
de Cultura e Turismo 
de Tanguá (Secult), em 
parceria com um grupo 
de artistas locais, dará 
início ao cadastramento 
de novos artesãos da 
cidade. A ação ocorrerá 
somente nos dias 21 e 28 
de junho.

Os interessados de-
vem entrar em contato 
através do telefone (21) 
2747-4113 para realizar o 
agendamento. No ato da 
ligação, deverá ser infor-
mada a modalidade de 
arte em que atua. Já no 
dia da entrevista, o artis-
ta passará por uma ava-
liação para comprovar 
o exercício da profissão.

Na semana passada, 
a prefeitura já recadas-
trou cerca de 23 artesãos, 
ativos nos registros da 
secretaria municipal de 
Cultura.

Cadastro de 
artesãos

Com serviço 
municipal, 
número de 
pacientes 
atendidos 
cresceu 362%

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Treinamento irá oferecer oficinas gratuitas sobre empreendedorismo
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CPI: Witzel responsabiliza Jair 
Bolsonaro por excesso de mortes 
Ex-governador do Rio diz que presidente deixou estados e municípios à mercê da desgraça que viria

Protegido por um habeas cor-
pus, o ex-governador do Rio 
Wilson Witzel compareceu à 
CPI da Pandemia ontem (16), 
mas sua presença no cole-
giado durou cerca de 4 horas 
e 30 minutos e nem todos 
os senadores puderam fazer 
perguntas. Durante o depoi-
mento, Witzel insinuou que o 
presidente Jair Bolsonaro seria 
o responsável pelas mais de 
450 mil mortes por covid-19. 
O governador cassado disse 
também que o governo fede-
ral criou uma narrativa para 
fragilizar os governadores 
por terem tomado medidas 
restritivas.

“Como é que você tem um 
país em que o presidente da 
República não dialoga com 
um governador de estado? E o 
presidente deixou os governa-
dores à mercê da desgraça que 
viria. O único responsável pe-
los 450 mil mortos que estão 
aí tem nome, endereço e tem 
que ser responsabilizado aqui, 
no Tribunal Penal Internacio-
nal, pelos fatos que praticou”, 
afirmou o ex-governador.

Witzel acusou o governo 
federal de agir de caso pen-
sado para deixar governos 
estaduais em situação de 
vulnerabilidade, sem condi-
ções de comprar insumos e 
respiradores. 

“Os governos estaduais 
ficariam em situação de fra-

gilidade, porque não teriam 
condições de comprar os in-
sumos, respiradores e, inclu-
sive, atender os seus pacientes 
no Sistema Único de Saúde, 
que, embora seja um excelen-
te sistema para um país como 
o nosso, tem dificuldades. 
Como é que eu vou requisitar 
ao governo da China receber 
respirador? Isso é uma nego-

ciação internacional, e não foi 
feita”, assinalou Witzel. 

O intuito do Executivo, 
disse o ex-governador flumi-
nense, foi se livrar das con-
sequências econômicas da 
pandemia.

“A narrativa que foi cria-
da foi a narrativa de que ‘os 
governadores vão destruir os 
empregos’, porque sabia o 

senhor presidente da Repú-
blica que o isolamento social 
traria consequências graves 
à economia”, analisou Witzel. 

Em resposta a Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Witzel 
criticou parlamentares ligados 
a Bolsonaro que invadiram 
hospitais de campanha e 
comandaram carreatas e ou-
tras ações contra as medidas 

restritivas decretadas pelo 
governo do estado para redu-
zir a propagação da doença. 
Sobre os mais de 600 leitos 
fechados em hospitais fede-
rais no estado, ele relatou que 
pediu ao governo federal que 
cedesse a administração dos 
hospitais, com as respectivas 
verbas, mas não foi atendido. 

Com base no habeas cor-
pus, Witzel pediu para se 
retirar após sua declaração 
inicial e depois de responder 
o relator Renan Calheiros 
(MDB-AL) e a alguns dos 
senadores inscritos. Durante 
questionamentos de Eduardo 
Girão (Podemos-CE) sobre 
investigações de superfatura-
mento enquanto Witzel foi go-
vernador do Rio, o presidente 
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), 
comunicou o encerramento 
do depoimento a pedido do 
depoente.

O senador Jorginho Mello 
(PL-SC) criticou a retirada de 
Witzel:

“Não contribuiu em nada”, 

avaliou.
(Agência Senado).

Réu - Witzel virou ontem 
réu por organização crimi-
nosa. A denúncia, do Minis-
tério Público Federal (MPF), 
foi aceita pela juíza federal 
Caroline Vieira Figueiredo, 
da 7ª Vara Criminal Federal 
do Rio. Além de Witzel, tor-
naram-se réus sua esposa, 
Helena Witzel, e outras oito 
pessoas, incluindo empre-
sários, assessores e um líder  
partidário.

A juíza aceitou a denúncia  
que caracteriza Witzel como o 
chefe da organização crimino-
sa: “Seria o principal líder da 
organização criminosa, com 
ativa participação em todos os 
fatos delitivos, loteando os re-
cursos públicos do estado em 
prol da organização crimino-
sa, recebendo vantagem ilícita 
e lavando dinheiro a partir 
do escritório de advocacia da 
primeira dama”.

Segundo a denúncia, a 
ação penal é desdobramento 
da Operação Favorito. A partir 
das investigações dos crimes 
de corrupção ativa, corrupção 
passiva e lavagem de capitais, 
no âmbito do governo do Rio, 
revelou-se suposto esquema 
envolvendo agentes públicos 
e empresários ligados ao ex-
-governador Witzel no setor 
da saúde.

Quando era 
questionado sobre 
superfaturamento 
em sua gestão, 
Witzel pediu para 
se retirar

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Depoimento do governador cassado do Rio durou cerca de 4 horas e meia. Nem todos os senadores puderam falar

Niterói: vacinas para todas as 
mães que estejam amamentando
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói informa 
que a partir desta quinta-
-feira (17), todas as mães 
que estejam amamentan-
do, independentemente da 
idade do bebê, poderão ser 
vacinadas contra a Covid-19 
na cidade. Anteriormente, 
a imunização era destinada 
apenas às lactantes até o sex-
to mês da criança. Gestantes 
e puérperas também podem 
ser imunizadas. Para todas, 
é necessário declaração mé-
dica indicando a vacinação e 
comprovante de residência.

A Prefeitura de Niterói 
também ampliou o calen-
dário de vacinação para a 
população geral. Até o início 
de julho as pessoas a partir de 
40 anos receberão a primeira 
dose. Nesta quinta-feira (17) 
será a vez das pessoas a par-

tir dos 51 anos, seguindo a 
vacinação diminuindo uma 
idade a cada dia. O municí-
pio segue a imunização dos 
trabalhadores da educação 
superior privada, estadual e 
federal e cursos profissiona-
lizantes lotados em Niterói. 
A imunização dos portuários 
também está ocorrendo em 
junho.

A vacina está disponível 
nos 11 pontos distribuídos 
pelo município, com entrada 
liberada das 8h às 16h e apli-
cação das vacinas até 17h. 
No Campo de São Bento, a 
imunização vai até as 16h. 
Para as gestantes e lactantes 
a imunização ocorrerá em 
três pontos: Policlínica Re-
gional Sérgio Arouca (Vital 
Brazil), Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva (São 
Lourenço) e Policlínica Re-

gional de Itaipu.
Documentação - Para re-

ceber a vacina é necessário 
apresentar comprovante de 
residência, identidade e no 
caso das gestantes e lactantes 
(até 6 meses do nascimento 

do bebê), laudo com indica-
ção médica. Os trabalhadores 
da educação lotados em Ni-
terói, além de comprovante 
de residência e identidade, 
devem apresentar o contra-
cheque.

Antes, imunização era destinada apenas às lactantes com bebês até o 6 mês

17/06 - a partir de 51 anos

18/06 - a partir de 50 anos

19/06 - repescagem

21/06 - a partir de 49 anos

22/06 - a partir de 48 anos

23/06 - a partir de 47 anos

24/06 - a partir de 46 anos

25/06 - a partir de 45 anos

26/06 - repescagem

28/06 - a partir de 44 anos

29/06 - a partir de 43 anos

30/06 - a partir de 42 anos

01/07 - a partir de 41/ 40 anos

02/07- a partir de 40 anos

CALENDÁRIO POPULAÇÃO GERAL

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 20/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15300349

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Cedigio P Rocha - Arsenal - São Gonçalo 15299915
12:00 às 16:00 Rua Francisco Espargolli - Arsenal - Jockey Club - Anaia Pequeno 

- São Gonçalo 
15299915

12:00 às 16:00 Rua Genésio Basson - Arsenal - São Gonçalo 15299915
12:00 às 16:00 Travessa Médici - Jockey Club - São Gonçalo 15299915

MARICÁ
08:00 às 12:00 Estrada 9 - Jardim Atlântico - Maricá 15306555
08:00 às 12:00 Ruas 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Recanto 

Itaipuaçu - Chácaras Inoã - Maricá 
15306555

08:00 às 12:00 Ruas 9, 10, 34, 35 - Centro - Itaipuaçu - Condomínio C Mar - Jardim 
Atlântico - Maricá 

15306615

08:00 às 12:00 Rua General Emir - Jardim Atlântico - Maricá 15306615
08:00 às 12:00 Rua Izete da Silva Prudente - Jardim Atlântico - Maricá 15306615
08:00 às 12:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 15306615
08:00 às 12:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15306615
08:00 às 12:00 Rua Wilson T Barbosa - Itaipuaçu - Maricá 15306615
Dia: 21/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Caminho do Jacaré - Muriqui - Niterói 15294427
08:00 às 12:00 Estrada Jacaré - S dos Arcos - Muriqui - Niterói 15294427
08:00 às 12:00 Estrada 22 de Outubro - Muriqui - Niterói 15294427
08:00 às 12:00 Estrada Prefeito Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói 15294427

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - Galpão - Arsenal - São 

Gonçalo 
15307059

08:30 às 12:00 Rua Projetada - Rio do Ouro - São Gonçalo 15307059
08:30 às 12:00 Travessa do Rene - Rio do Ouro - São Gonçalo 15307059
09:00 às 12:00 Curitiba - Trindade - São Gonçalo 15260321
12:00 às 16:00 Rua Colantina - Trindade - São Gonçalo 15307223
12:00 às 16:00 Rua Jundiaí - Trindade - São Gonçalo 15307223

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Guaratiba - Maricá 15320625
09:00 às 12:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15320625
09:00 às 12:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Guaratiba - Maricá 15320625
09:00 às 12:00 Avenida Central - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15320625
09:00 às 12:00 Ruas 34, 35, 36 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Estrada de Bambuí 

- Maricá 
15320625

09:30 às 12:00 Alameda Maricá - Condado de Maricá - Maricá 15315639
09:30 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Condado Maricá - Maricá 15315639
09:30 às 12:00 Ruas 2, 19, 20, 21 - Condado Maricá - Parque Ubatiba - Condado - 

Flamengo - Maricá 
15315639

09:30 às 12:00 Rua Babacu - Condado Maricá - Maricá 15315639
09:30 às 12:00 Rua Bauina - Condado Maricá - Maricá 15315639
09:30 às 12:00 Rua Bela Vista - Estrada do Jaconé - Maricá 15315639
09:30 às 12:00 Rua Betula - Condado Maricá - Maricá 15315639
10:00 às 11:15 Estrada Beira Lagoa - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15320593
10:00 às 11:15 Ruas 61, 62, 63, 64 - Guaratiba - Caju - Pr. Lagoas-Gu - P das 

Lagoas - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Gu - Boqueirão - Maricá 
15320593

10:00 às 11:15 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15320593
13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Ruas 80, 81 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - 

Boqueirão - Maricá 
15320727

13:00 às 17:00 Rua Antônio Santaballa Porben - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Rua Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15320727
13:00 às 17:00 Rua Newton Estillac - Cordeirinho - Maricá 15320727
13:30 às 17:00 Ruas 34, 44, 45 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15320769
13:30 às 17:00 Rua Delio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15320769
13:30 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Paz - Itaipuaçu - Maricá 15320769
13:30 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15320769
13:30 às 17:00 Rua Vila Bela - Jardim Atlântico - Maricá 15320769
13:30 às 17:30 Estrada Retiro - Retiro - Maricá 15329381
13:30 às 17:30 Ruas 56, 57 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15329417
14:00 às 18:00 Rua Esmeraldas - Itaocaia Valley - Maricá 15306681
14:00 às 18:00 Rua Rubis - Itaipuaçu - Maricá 15306681
14:00 às 18:00 Rua Topasios - Jardim Inohã - Morada das Águias - Maricá 15306681
14:00 às 18:00 Rua Turmalinas - Morada das Águias - Itaocaia Valley - Maricá 15306681
14:00 às 18:00 Rua Turquesas - Itaocaia Valley - Maricá 15306681
14:00 às 18:00 Praça M Bittencourt - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Ruas 11, 12 - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Adelaide Bezerra - Caju - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Alf José de Melo - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Domício da Gama - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Fulvio Chebabe Guida - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua José Custódio Soares - Boa Vista - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Mario A Byrion - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Mirene S Bittencourt - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua P J Giorgio - Centro - Maricá 15306755
14:00 às 18:00 Rua Pst Mario A Byrion - Centro - Maricá 15306755

São Gonçalo vacina 
a partir de 49 anos
Pessoas da população em geral 
de São Gonçalo com mais de 
49 anos podem procurar os 12 
pontos de vacinação, quatro de-
les com drive thru, para tomar 
a vacina contra o coronavírus 
nesta quinta-feira (17). A vaci-
na Coronavac está disponível 
exclusivamente para a segunda 
dose e em apenas dois lugares: 
Polo Sanitário Dr. Washington 
Luiz, no Zé Garoto, e Clínica 
Gonçalense do Mutondo. Na 
sexta-feira (18) e sábado (19), 
pessoas com mais de 46 anos 
poderão procurar as unidades. 

Trabalhadores da educa-
ção, profissionais de educação 
física, guardas municipais e 
veterinários que precisam es-
tar trabalhando e comprovar 
o vínculo com São Gonçalo – 

empregatício ou de residência 
– também podem se vacinar 
a partir dos 18 anos. Grávidas 
sem comorbidades com au-
torização médica e puérperas 
com comorbidades com mais 
de 18 anos também podem se 
vacinar. 

Estagiários da saúde atuan-
do em unidade hospitalar, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas que têm doenças neu-
rológicas crônicas, pessoas com 
deficiência permanente, pes-
soas com síndrome de down, 
trabalhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da saú-
de – todos acima dos 18 anos 
– também podem se vacinar.       

Só as grávidas e puérperas 
têm exclusividade para tomar 
a vacina da Pfizer.
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Vasco perde 
em São 
Januário 
para o Avaí

O Vasco mais 
uma vez dei-
xou a desejar 
e foi derrota-
do em casa 
ontem para o 
Avaí pelo pla-

car de 2 a 0 (gols de Renato 
e Getúlio), pela abertura 
da quarta rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B. O resultado adverso em 
São Januário joga ainda 
mais pressão sobre o tra-
balho do técnico Marcelo 
Cabo, que vem sendo ques-
tionado no clube.

Foi a primeira vitória 
do clube catarinense na 
segundona. Com o resul-
tado, o Avaí deixou a lan-
terna pulando para a 13ª 
colocação, uma à frente do 
próprio Vasco, com quem 
está empatado em número 
de pontos (14).

Os gols da partida acon-
teceram todos no primeiro 
tempo. Aos 27 minutos, 
após cruzamento na se-
gunda trave, Vinícius Leite 
ajeitou de cabeça para 
dentro da área, encontran-
do Getúlio completamente 
sozinho, que também de 
cabeça fez 1 a 0.

Já na reta final do pri-
meiro tempo o Vasco, que 
teve gol do zagueiro Ricar-
do Graça anulado, sofreu 
outro golpe. Aos 44, após 
bobeada do lateral-direito 
Léo Matos, Getúlio ganhou 
dividida com o goleiro Van-
derlei, e a bola sobrou para 
Renato ampliar o placar.

Na etapa final, o Vasco 
tentou mais não teve com-
petência para evitar o se-
gundo tropeço na Série B.

Equipe do técnico Tite busca segunda vitória consecutiva no torneio

Brasil e Peru reeditam 
final da Copa América

O Brasil busca a 
segunda vitória 
na Copa Améri-
ca hoje, quando 
enfrenta a sele-
ção peruana, no 
Rio de Janeiro, 

às 21 horas. O confronto é a 
reedição da final da última 
edição da competição.

A decisão de 2019 vencida 
pela seleção brasileira tam-
bém aconteceu no Rio de 
Janeiro, mas no Maracanã. 
Desta vez, o duelo será no 
estádio Nilton Santos.

A Seleção Brasileira deve 
ir a campo com várias altera-
ções. O técnico Tite já adian-
tou que vai usar a competição 
para ver jogadores e opções 
táticas.

Com isso, Thiago Silva, 
Fabinho, Éverton Ribeiro, 
Éverton Cebolinha e Gabigol 
podem começar entre os ti-
tulares. Assim, Marquinhos, 
Casemiro, Lucas Paquetá, 
Gabriel Jesus e Richarlison 

ficam como opções no banco.
Do outro lado, o Peru vai 

estrear na Copa América. A 
equipe comandada por Ri-
cardo Gareca vem motivada 
pela vitória sobre o Equador 
nas Eliminatórias Sul-Ame-

ricanas.
Os peruanos vêm com 

uma mudança. O meia Cue-
va, ex-São Paulo e Santos, 
foi flagrado em uma festa na 
folga e perdeu a vaga entre os 
titulares para Iberico.

Lucas Figueiredo / CBF

Éverton Ribeiro deve ganhar uma chance entre os titulares hoje à noite

Tricolor recebe o 
Santos no Maracanã

Fla não vai liberar 
Pedro para os Jogos

O Fluminense 
volta a campo 
hoje, contra o 
Santos, às 19 
horas, no Ma-
racanã, pelo 
Campeonato 

Brasileiro. Os tricolores 
miram seguir nas primeiras 
colocações da competição.

Os donos da casa ainda 
não perderam após três 
jogos no Brasileiro. O Flu-
minense vem motivado 
após arrancar empate com 
o Bragantino com uma es-
calação alternativa.

A tendência é a de que 
Roger Machado volte com 
os titulares para esta parti-
da. No entanto, o treinador 
tem algumas dúvidas.

O  F l a m e n -
go tem qua-
tro atletas na 
p r é - l i s t a  d o 
técnico André 
Jardine para 
a disputa dos 

Jogos de Tóquio, no final 
de julho. Mas pelo menos 
sobre um deles o martelo 
já foi batido e o jogador não 
vai ser liberado, o atacante 
Pedro.

A relação do Rubro-Ne-
gro com a CBF não passa 
por seu melhor momento. A 
realização da Copa América 
sem a paralisação do Cam-
peonato Brasileiro fez com 
que o Flamengo perdesse 
quatro titulares por várias 
rodadas.

O lateral-direito Samuel 
Xavier e o zagueiro Nino 
saíram de campo no fim 
de semana com problemas 
físicos. Com isso, Calegari e 
Manoel estão de sobreaviso 
e podem iniciar o confron-
to.

A partida representa 
uma chance para o Santos 
embalar na competição. 
Depois de uma boa vitória 
por 3 a 1 sobre o Ceará que 
marcou o terceiro triunfo 
consecutivo na temporada, 
o time da Vila decepcionou 
na última partida e ficou 
no empate em 0 a 0 com o 
Juventude dentro de seus 
domínios. Assim, tenta a 
recuperação diante do Tri-
color carioca.

Além disso, Gerson e 
Pedro estiveram a servi-
ço da seleção olímpica no 
período de treinamentos e 
amistosos na Sérvia. Para 
piorar, o atacante contraiu 
covid-19 durante a viagem e 
teve de cumprir o isolamen-
to. Assim, o Flamengo teve 
de recorrer a sua terceira 
opção para o comando de 
ataque nas últimas partidas.

Embora fosse desejo do 
jogador participar da cam-
panha pelo ouro olímpico, 
a diretoria entendeu que 
não seria do interesse do 
clube. O Flamengo esta-
rá disputando o Brasilei-
ro e a Libertadores e não 
quer abrir mão de seus  
jogadores.

Bota mira líderes da Série B
O Botafogo, que 
começou bem 
o Campeona-
to Brasileiro da 
Série B, encara o 
Londrina, hoje, 

a partir das 19 horas (de Bra-
sília), no estádio do Café. Os 
alvinegros buscam embalar 
na competição para seguir 
entre os líderes.

Os cariocas iniciaram a 
rodada no G-4 da segundona. 

Por isso, o Botafogo vai em 
busca de mais uma vitória, a 
primeira fora de casa.

Para esta partida, o técnico 
Marcelo Chamusca vai fazer 
apenas uma alteração. O vo-
lante Pedro Castro volta ao 
time após ficar como opção 
na rodada passada.

“É uma competição muito 
difícil, muitas equipes que bri-
gam pelo acesso, mas estamos 
montando um grupo bastante 

competitivo”, disse o volante.
Chamusca parece ter con-

seguido achar a formação 
ideal da equipe para a sequên-
cia da Série B.

Do outro lado, o Londrina 
vive situação oposta. Os para-
naenses ainda não venceram 
na competição.

Os donos da casa correm 
o risco de terminar a rodada 
na zona de rebaixamento em 
caso de nova derrota.


