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Niterói já vacinou metade 
da população com 1ª dose

Nesta quarta-feira serão vacinadas no município pessoas sem comorbidade maiores de 47 anos

MAIS DE 260 MIL

CIDADES PÁG. 5

Produções 
inéditas de 
artes cênicas
O Palco Virtual de Artes 
Cênicas, realizado pelo 
Itaú Cultural, apresenta 
ao público produções 
inéditas, de quinta a 
domingo, que abordam a 
negritude e as diferentes 
formas de se relacionar.

PÁG. 2

CULTURA

José de Holanda/Divulgação

“Desfazenda” estreia no Palco 
Virtual de Cênicas, nesta sexta

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Agência do Banco Araribóia é a primeira das oito que a Prefeitura de Niterói está pretendendo implantar por todo o município

ESPORTES

Liderança 
em jogo na 
Copa América

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar está confirmado para pegar a Colômbia

Difícil missão 
na despedida 
do Coringa
Um dos pilares do time 
multicampeão do Flamengo, 
Gérson se despede hoje da 
camisa 8 rubro-negra, pela 
sexta rodada do Brasileiro, 
contra o vice-líder Fortaleza. 
Negociado com o Olympique 
de Marselha por 30 milhões 
de euros, o meio-campo 
fará sua última partida no 
Maracanã antes de embarcar 
para a França.

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Rumo ao futebol francês, o meio-campo Gérson se despede hoje à noite do Flamengo

Campanha 
aquece em 
São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonçalo 
promoveu, ontem, o Dia D 
da campanha “Aquece São 
Gonçalo”, na Praça Luiz 
Palmier, no Centro, com equipes 
mobilizadas para receber as 
doações que serão revertidas 
para pessoas que  vivem em 
extrema vulnerabilidade social. 
As doações serão aceitas até o 
dia 22 de julho.

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Natan soube através das redes sociais e, depois de doar sangue, entregou o casaco que vestia

SP-Itaboraí: nova 
linha começa a 
operar 2 de julho

PANORAMA\PÁG. 2

Alerj aprova o 
orçamento para 
o ano que vem

PANORAMA\PÁG. 2

Banco Arariboia 
é lançado na 
Vila Ipiranga
O projeto piloto do Banco 

Comunitário Arariboia, foi 
lançado ontem na Vila Ipiranga. 
A Prefeitura de Niterói pretende 
organizar e cadastrar pequenos 

produtores, empreendimentos de 
economia solidária e comerciantes 

da própria comunidade para 
que a Moeda Social Arariboia 
seja usada como moeda local 

circulante, aquecendo a economia 
na comunidade. 

O projeto prevê mais sete agências 
em todas as áreas da cidade. 

CIDADES\PÁG. 3

Álcool para 
crianças nos 
bailes funk

CIDADES\PÁG. 4

Mangaratiba 
terá Guarda 
armada

CIDADES\PÁG. 4
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Filas vacinação
Uma dica para quem for vacinar contra a covid-19, a fila 
no Instituto Vital Brazil está bem grande nos últimos dias, 
independente do horário. Sugiro que procurem outros 
postos de vacinação, como o do Barreto e Engenhoca, que 
estão mais tranquilos e rápidos para vacinar quem precisa. 
Matheus Dias

Copa do Brasil
Os confrontos da Copa do Brasil estão até interessantes 
nessa fase de oitavas, mas certamente o jogo mais pesado 
é Vasco x São Paulo. Independente do momento vascaíno, 
a camisa sempre vai pesar positivamente na competição.
Guilherme Montagnoli

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.

Produções inéditas 
de artes cênicas
O Palco Virtual de Cêni-
cas, realizado pelo Itaú 
Cultural, apresenta ao pú-
blico produções inéditas, 
de quinta a domingo, que 
abordam a negritude e as 
diferentes formas de se 
relacionar. 
Todas as apresentações são 
gratuitas e seguidas por 
conversas dos espectadores 
com diretores, elencos e 
convidados. 
Os ingressos devem ser re-
servados via Sympla.

A programação abre, 
nesta quinta (24),  com 
a pré-estreia de “Maré”, 
d o  c o l e t i v o  p o t i g u a r 
Cida, tratando do amor a  
partir da situação da pan-
demia. 

De sexta a domingo, o 
Palco Virtual será ocupado 
pela temporada de estreia 
de “Desfazenda – me enter-
rem fora desse lugar”, que 
trata de questões ligadas ao 
corpo e à subjetividade de 
pessoas negras. 

CULTURA FABIANA MAIA

Literatura
Getúlia Marins lança, nesta 
quarta, às 18h, o livro infantil 
“Mamãe, eu quero dormir!”, 
que relata uma história co-
mum e muito doméstica 
entre mãe e filho, que surgiu 
após a autora ouvir relatos 
de crianças reclamando da 
ausência dos pais, em espe-
cial da figura materna em 
suas vidas. O lançamento 
acontece na Secretaria de 
Cultura de Itaboraí. O even-
to será transmitido ao vivo 
pelo Instagram da autora  
@getulia_marinsautora.

MUSICAIS – Até o dia 27, acontece a 13ª edição do 
Festival Internacional do Documentário Musical, o 
In-Edit, que reúne memórias, histórias e trajetórias de 
grandes nomes da música mundial, exploradas pelo 
cinema documental. O evento apresenta 50 títulos 
nacionais e internacionais.O festival é online e pode 
ser conferido no https://br.in-edit.org/.

FESTAS JUNINAS – Para comemorar uma das mais 
típicas festas da nossa cultura popular, a Favela Mun-
do lança, nesta quinta, às 10h, vídeos que enaltecem 
as festas juninas. Prepare as comidinhas porque a 
diversão ficará por conta da ONG, que tocará diversas 
músicas tradicionais, e a garotada poderá se divertir 
em família. Onde: nas redes sociais (@favela.mundo).

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

José de Holanda/Divulgação

“Desfazenda” estreia no Palco Virtual de Cênicas, nesta sexta

Douglas Macedo/Divulgação

Getúlia Marins lança o livro infantil 

“Mamãe, eu quero dormir!”

POR JEFFERSON LEMOS

Alerj aprova LDO 
de 2022
A Alerj aprovou, em discus-
são única, ontem, o pro-
jeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2022 - PL 4.022/21. O tex-
to estima um déficit de R$ 
21,5 bilhões para o próximo 
ano - com receita corrente 
líquida de R$ 69,1 bilhões e 
as despesas chegando aos 
R$ 90,6 bilhões. Em análise 
da Comissão de Orçamento, 
1.021 das 1.243 emendas  
apresentadas pelos depu-
tados foram aproveitadas, 
um índice de 82,4%. Ou-
tras cinco emendas foram 
incluídas através de desta-
ques durante a votação. O 
projeto ainda precisa ser 
votado em redação final pelo 
Parlamento Fluminense.  
A previsão é que a votação 
final aconteça na próxima 
terça-feira (29).
Os números apresentados 
no projeto demonstraram 
um aumento da receita bruta 
estadual em cerca de 23%, 
e uma redução de quase  
R$ 6 bilhões no déficit, quan-
do comparado à LDO de 
2021. Casimiro de Abreu recebe uniformes

A Secretaria de Esporte e 
Lazer de Casimiro de Abreu 
recebeu 150 uniformes 
completos de futebol da 
Secretaria de Estado de Es-
porte, Lazer e Juventude 
para uso em projetos sociais, 
quando forem retomadas 
as atividades, após a pan-
demia. O secretário Cosme 

Divulgação

Batista e o vice-prefeito Lelei 
da Marmoraria estiveram na 
semana passada com o se-
cretário de Estado, Leandro 
Alves, no Rio.
“Durante a conversa, fala-
mos sobre vários projetos 
que podem ser desenvol-
vidos no município”,disse 
Cosme Batista. 

Mais de 50% para 
pagar salários
A principal arrecadação do 
Estado é através de impos-
tos, que correspondem a 
66,6% de todas as receitas 
- somente com o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
a previsão de arrecadação 
é de quase R$ 39,5 bilhões, 
em 2022.
Outra importante fonte 
de renda estadual é com 
royalties e participações  
especiais de petróleo e gás, 
com uma previsão de arre-
cadação de R$ 15 bilhões, 
em 2022. Já com relação 
às despesas, o maior gasto  
seria com o pagamento de 
pessoal e encargos sociais, 
com uma previsão de R$ 46,1 
bilhões. 

Dignidade para os 
idosos na Z. Oeste

Multa pode chegar 
a R$ 40 milhões

O Deputado federal Pedro 
Augusto (PSD/RJ) protocolou 
na câmara dos Deputados in-
dicação ao Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, pedindo a 
reativação do hospital do ido-
so Eduardo Rabello, na Zona 
Oeste do Rio. “Lamentavel-
mente, o hospital encontra-se 
com suas portas fechadas 
por conta da falta de atenção 
do Poder Público, fato que 
vem deixando milhares de 
idosos sem o devido aten-
dimento médico violando 
o princípio da dignidade da 
pessoa humana”, comentou 
o deputado. O Governo do 
Estado anunciou em março o 
fechamento da unidade. 

Devido a constantes interrup-
ções e oscilações no forne-
cimento de energia, demora 
no abastecimento e danos 
causados em equipamentos 
elétricos dos consumidores 
decorrentes da falha na pres-
tação do serviço, o Procon 
Estadual instaurou quatro 
atos sancionatórios contra a 
Enel no 1º semestre do ano, 
referentes ao serviço prestado 
nos municípios de Maricá, 
Arraial do Cabo, Casimiro de 
Abreu e Macaé. A Enel, segun-
do o Procon, viola do Direito 
do Consumidor e poderá ser 
multada em até R$ 40 milhões. 

Menos alóquota, mais arrecadação?

Durante audiência pública 
da Comissão de Tributação 
da Alerj, a Firjan afirmou que 
se o ICMS dos pescados fosse 
reduzido e equiparado ao 
setor de carnes, O Estado 
aumentaria sua arrecadação 
em R$ 300 mil. Mas os cálculos 
não convenceram Luiz Paulo 
(Cidadania), presidente da 
comissão. “É muito bonito 
ouvir tudo isso, mas sem um 
memorial técnico que com-

Reprodução

prove esses valores nada disso 
tem valia”, declarou o depu-
tado, mencionando ainda o 
impacto na RRF. 

De acordo com a Abipes-
ca, apenas 15% dos pescados 
vendidos nos supermercados 
do Rio são produzidos no es-
tado. Atualmente equiparação 
do imposto está prevista na 
proposta do deputado Rosen-
verg Reis (MDB), para estimu-
lar o setor pesqueiro do Rio. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal Luiz An-
tônio Corrêa (PL) destinou 
emenda de R$ 200 mil para o 
custeio do Centro de Apoio 
ao Deficiente Visual de São 
Gonçalo (Cadevisg), no 
Porto Velho. O parlamentar 
visitou a instituição nesta 
semana, acompanhado do 
vereador do município Na-
tan Ferreira (Republicanos). 
O Cadevisg conta com salas 

de psicologia, educação em 
braile, atendimento médico 
e o projeto de tai-chi-chuan 
oferecido aos pacientes de 
forma gratuita através de 
uma parceria com a Asso-
ciação Kung Fu Garra de 
Águia Gonçalense. Fundada 
em 2006 a casa atualmente 
trabalha também com aten-
dimento a pessoas com o 
espectro autista. 

R$ 200 mil para centro de apoio
Divulgação

A Auto Viação 1001 acabou 
de criar a linha São Paulo-Ita-
boraí (RJ), passando por São 
Gonçalo e Niterói. A empresa 
será a primeira a operar com 
uma linha regular de ônibus 
neste trajeto. A operação 
começa em 2 de julho, com 
partidas dos terminais rodo-
viários Tietê (SP) e Manilha 

(RJ) entre sexta-feira e domin-
go, em três horários e pontos 
diferentes: às 21h em Manilha 
(Itaboraí) e às 22h em Niterói 
e São Paulo. Já é possível com-
prar as passagens pelo site 
www.autoviacao1001.com.
br ou nos guichês da 1001 
nas rodoviárias, que custam 
a partir de R$ 49,99. 

Ônibus ligará São Paulo a Itaboraí 
Divulgação

Divulgação
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Banco comunitário Arariboia 
é inaugurado na Vila Ipiranga
Agência na Zona Norte é a primeira das oito unidades que serão implantadas em todo município

A Prefeitura de Niterói inau-
gurou oficialmente, ontem 
(22), o projeto piloto do Banco 
Comunitário Arariboia,  na 
Vila Ipiranga, sob coorde-
nação da equipe da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social e Economia Solidária 
(SMASES). O objetivo é orga-
nizar e cadastrar pequenos 
produtores, empreendimen-
tos de economia solidária e 
comerciantes da própria co-
munidade para que a Moeda 
Social Arariboia seja usada 
como moeda local circulante, 
aquecendo e movimentando a 
economia na comunidade. O 
projeto prevê a instalação de 
mais sete agências em todas 
as áreas da cidade. Essa é uma 
grande aposta da prefeitura 
para a retomada econômica 
do município pós-pandemia.

O prefeito Axel Grael des-
tacou a importância da eco-
nomia solidária para a recu-
peração da cidade no período 
pós pandemia.

“A economia solidária está 
no primeiro escalão das po-
líticas públicas de Niterói. A 
proposta dos bancos comuni-
tários e da Moeda Social Ara-
riboia é promover uma me-
lhor distribuição de renda na 
nossa cidade, melhorando a 
vida de quem está nas comu-
nidades. Fazer programas de 
transferência de renda é algo 
importante, mas isso precisa 

ser feito de forma qualificada, 
gerando oportunidades para 
todos e integrando a cidade”, 
explicou Grael.

Para o vice-prefeito de 
Niterói, Paulo Bagueira, o 
projeto da Moeda Social com-
prova que Niterói segue sendo 
exemplo em gestão pública 
no Brasil.

“Com a moeda social, tere-

mos mais recursos circulando 
nas comunidades e isso vai ser 
fundamental para o desenvol-
vimento da cidade. Mesmo 
em um momento tão difícil 
com a pandemia, seguimos 
avançando em Niterói”.

O secretário de Assistência 
Social e Economia Solidá-
ria, Vilde Dorian, ressaltou o 
avanço na política de combate 

às desigualdades na cidade.
“A implantação do Banco 

Comunitário Arariboia, na 
Vila Ipiranga, representa mais 
um avanço da nossa cidade, 
tanto no desenvolvimento e 
aplicação da Política Muni-
cipal de Economia Solidária, 
sancionada no ano passado, 
como na preocupação que 
nosso prefeito e o governo de 

Niterói têm com o desenvol-
vimento econômico aliado 
ao combate às desigualda-
des sociais, sobretudo nesse 
momento de crise sanitária e 
aprofundamento da pobreza 
em nosso país”, disse o se-
cretário.

A secretária municipal de 
Fazenda, Marilia Ortiz lem-
brou que a implementação 
da Moeda Social Arariboia vai 
beneficiar aproximadamente 
30 mil famílias e desenvolver 
pequenos negócios nas co-
munidades.

“Iremos estimular a for-
malização e desenvolvimento 
de micro e pequenos em-
preendedores nos territórios 
promovendo o desenvolvi-
mento com inclusão social 
neste contexto tão desafiador 
da retomada da economia”, 
afirmou a secretária.

Segundo o coordenador 
de Economia Solidária em 
Niterói, Maicon Carlos, a ideia 
é que a moeda social seja 
uma forma de movimentar a 
economia e reduzir o impacto 
social e financeiro aprofun-
dado na pandemia do novo 
coronavírus.

“A ideia é que a agência 
na Vila Ipiranga seja o piloto 
para expansão da Moeda 
Arariboia. Os bancos serão, 
também, espaços de forma-
ção, capacitação, orientação 
e fomento”, explicou Maicon, 

que ressaltou ainda que qual-
quer pessoa pode ir ao Banco 
Comunitário e abrir sua conta 
digital e utilizar no comércio 
cadastrado.

Além da criação do Banco 
Comunitário, o projeto da 
Moeda Social Arariboia prevê 
contemplar as famílias em 
situação de maior vulnerabi-
lidade, cadastradas no CadÚ-
nico, para receber o benefício 
da moeda social (em forma 
de cartão) para ser usado nos 
comércios locais cadastrados, 
sejam eles padaria, pequenos 
mercados, hortifrutis, pe-
quenos produtores e outros. 
Dessa forma, faz a economia 
girar dentro da própria co-
munidade e também dentro 
da cidade. O benefício pode 
chegar ao valor de R$ 540 para 
famílias de até seis membros 
(valor de R$ 90 por pessoa), 
porém apenas um membro da 
família poderá receber.

Com a criação da Moeda 
Social Arariboia, além do pro-
jeto de mitigação dos efeitos 
econômicos, ainda se espera 
uma ampliação do cadastro 
formal de empreendimentos 
comerciais e a diminuição 
das desigualdades regionais. 
Além disso, o projeto prevê a 
criação de um fundo que vai 
gerar e operar a moeda social. 
A Prefeitura de Niterói estima 
um investimento mensal de 
R$ 5,6 milhões no programa.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Objetivo é organizar pequenos produtores para que a Moeda Social Arariboia seja usada como moeda local circulante

Parcerias com o 
Comitê Olímpico 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, se reuniu na segunda 
(21) com o presidente do 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Paulo Wanderley 
Teixeira, e o diretor geral 
do órgão, Rogério Sampaio, 
para discutir a atração de 
eventos para o município. 
O esporte, assim como a 
cultura, será um vetor im-
portante na retomada eco-
nômica da cidade após a 
crise da Covid-19.  

Com o avanço da imuni-
zação, a Prefeitura de Nite-
rói está se preparando para 
o cenário pós-covid, pros-
pectando oportunidades e 
possibilidades de parcerias 
para a cidade. Na reunião 
com os representantes do 
COB, o prefeito Axel Grael 
falou sobre o histórico ni-
teroiense no esporte e ex-
plicou que pretende que 
esta seja uma das alavancas 
da retomada após a crise 
sanitária. 

Integrante de uma famí-
lia com tradição olímpica, 

com várias medalhas em 
iatismo, o prefeito pontuou 
que acredita no incentivo à 
prática esportiva como ins-
trumento de inclusão social.  

“Niterói tem tradição no 
esporte, com atletas de pon-
ta em diversas modalidades. 
Acreditamos nele como 
uma das alavancas para 
promover esta retomada 
pós-covid. Além disso, o es-
porte, assim como a cultura, 
é um importante instru-
mento de inclusão social e 
uma ferramenta importante 
no desenvolvimento de ha-
bilidades socioemocionais”, 
ressaltou Axel Grael.

O diretor geral do COB, 
Rogério Sampaio, apresen-
tou à comitiva de repre-
sentantes da Prefeitura de 
Niterói projetos do Comitê 
brasileiro.  

O secretário municipal 
de Educação, Vinicius Wu, 
e o subsecretário municipal 
de Esporte e Lazer, Robert 
Voss, também participaram 
do encontro.

Doação de agasalho em dia de 
solidariedade em São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de As-
sistência Social, promoveu, 
ontem (22), o Dia D da cam-
panha “Aquece São Gonçalo”, 
na Praça Dr. Luiz Palmier, 
no Centro, com equipes mo-
bilizadas para receber as 
doações.

O objetivo é promover 
proteção às pessoas que 
vivam em extrema vulnera-
bilidade social com a doação 
de novos agasalhos durante 
o inverno. Durante um mês, 
o Centro Pop – na Rua Maria 
Cândido, 42, no Mutondo – 
será o ponto fixo da campa-
nha, recebendo as doações 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. As doações serão 

aceitas até o dia 22 de julho.
“Queremos com essa ação 

aquecer mais que o corpo, e 
sim o coração dessas pessoas 
que tanto precisam, ainda 
mais no inverno. Gostaria de 
convocar toda a população 
de São Gonçalo para reservar 
um tempo ao longo desse 
mês, separar um agasalho e 
doar, ajudando assim o pró-
ximo”, disse o secretário de 
Assistência Social, Edinaldo 
Basílio.

Exemplo solidário- O pri-
meiro doador do dia deu 
um verdadeiro exemplo de 
solidariedade. Morador do 
bairro de Itaúna, Natan de 
Oliveira, de 28 anos, ficou sa-
bendo da campanha através 

das redes sociais e, depois 
de doar sangue na manhã 
de ontem, o jovem viu a ação 
no Centro do município e 
entregou o casaco que vestia 
para doação.

“Vi nas redes sociais, vim 
hoje doar sangue, só que es-
queci de trazer outro casaco 
para doar, ai tirei o meu e 
doei. Acho que assim como 
a doação de sangue, é um 
ato de amor e temos que 
olhar pelo próximo”, disse 
o exemplo de solidariedade 
gonçalense.

Restaurantes aquecem 
a campanha - A Rota Gas-
tronômica de São Gonçalo 
entrou com força na campa-

nha e já soma 10 pontos de 
arrecadação no município: 
Invictos Burger e Bravos 
Pizzaria, na Praça Leonor 
Correa, na Trindade; Guimas 
Bar e Choperia, na Rua Dr. 
Alfredo Backer, Mutondo; 
Russo’s Restaurante e Pizza-
ria, na Av. Roberto Marinho, 
Colubandê; Oishi, na Rua Sá 
Carvalho, Brasilândia; Karo-
lé, Rua Eduardo Ornelas, Pa-
rada 40; Dois Lados Taproom, 
Av. Presidente Kennedy, Jar-
dim do Partage; Garage Pub 
Masterpiece, Travessa São 
Gonçalo, Centro; Justo Café, 
Estrada dos Menezes, Par-
que das Águas Empresarial e 
Tuttopizza, Rua Dr. Francisco 
Portela, Parada 40.

‘Dia D’ da campanha ‘Aquece São Gonçalo’ chamou a atenção dos cidadãos

Comércio reforça ação para 
doação de alimentos em SG
A campanha “Juntos Contra 
a Fome”, promovida pela 
Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Assistência Social, ganhou 
um importante reforço com 
o aumento dos pontos de 
arrecadação. Se antes os 
gonçalenses podiam depo-
sitar suas doações em todos 
os 12 pontos de vacinação 
do município, agora nada 
menos que 39 estabeleci-
mentos comerciais, em sua 
maioria supermercados, vão 
entrar na luta contra a fome 
no município. Com os novos 
locais, a cidade possui agora 
51 pontos de arrecadação. Na 
ação, a cidade já arrecadou 

mais de 4 toneladas e distri-
buiu mais de 300 cestas.

Esse aumento significa-
tivo só foi possível graças 
ao intermédio do secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Marcio Picanço, 
que arregaçou as mangas na 
busca por novos pontos com 
o empresariado gonçalense.

“Como o próprio nome 
já diz, a campanha é Juntos 
Contra a Fome e essa foi a 
forma que a secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co encontrou de contribuir 
diretamente nesta ação tão 
nobre da prefeitura”, disse o 
secretário Marcio Picanço.

“A ampliação dos pontos 

de arrecadação dos alimen-
tos da Campanha “Juntos 
Contra a Fome” possibilitará 
a entrega dos alimentos às 
famílias acompanhadas pelo 
Programa Criança Feliz com 
maior agilidade e eficiência. 
Este programa trabalha o 
fortalecimento de vínculos 
sociais familiares e comuni-
tários com gestantes, crian-
ças de 0 a 3 anos de idade 
e suas famílias inscritas no 
Cadastro Único do Governo 
Federal”, destacou o  secre-
tário de Assistência Social, 
Edinaldo Basilio.

A campanha “Juntos Con-
tra a Fome” arrecada alimen-
tos não perecíveis e materiais 

de higiene pessoal e  visa 
atender a pessoas que vivem 
em situação de extrema vul-
nerabilidade social.

Para quem quiser doar, 
os pontos em grandes mer-
cados da cidade estão nos 
bairros Porto da Pedra, Santa 
Luzia (2), Coelho, Colubandê 
(6), Mutuá, Boa Vista, Galo 
Branco, Boaçu, Pita, Jardim 
Catarina (3), Nova Cidade, 
Trindade, Rio do Ouro (2), 
Rocha, Arsenal, Porto Novo, 
Brasi lândia,  Mutuapira, 
Monjolos, Itaúna, Alcântara, 
Almerinda, Zé Garoto, Lagoi-
nha, Mutondo, Marambaia, 
Laranjal, Vista Alegre, Mi-
riambi e Sacramento.

Campanha ‘Juntos Contra a Fome’ ganhou mais 39 pontos de arrecadação 

Itaboraí ensina 
consumo consciente
Alunos do Ensino Funda-
mental I e II de três unida-
des de ensino de Itaboraí 
tiveram uma aula diferente 
sobre meio ambiente on-
tem (22). É que a Nave do 
projeto Enel Compartilha 
Energia na Escola, iniciativa 
socioambiental da con-
cessionária de energia que 
atende a região do Leste 
Fluminense em parceria 
com a Prefeitura de Itabo-
raí, estacionou na E.M Auto 
Rodrigues de Freitas, em 
Manilha. As crianças par-
ticiparam de jogos lúdicos 
e educacionais, utilizando 
tecnologia de realidade vir-
tual 3D, para aprenderem os 
conceitos de cidadania, sus-
tentabilidade, e uso seguro 

da energia elétrica.
A Nave do conhecimento 

sobre a utilização de energia 
chamou atenção dos alunos 
assim que eles chegaram na 
escola. Divididos em peque-
nas turmas de oito alunos 
para respeitar a capacidade 
reduzida do espaço devido 
a pandemia, eles puderam 
conhecer a estrutura do ôni-
bus adaptado com recursos 
audiovisuais, totens com jo-
gos educativos, e simulador 
de realidade virtual. 

“Foi uma das melhores 
aulas da minha vida”, con-
tou com bastante entusias-
mo Brayan Monteiro Fer-
reira, de 10 anos, aluno do 
5º ano da escola municipal 
Mariana da Glória.
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Entre o céu 
e a terra

Dom José Francisco*

Aposto que você já ouviu 
falar de Midas, aquele que 
tudo quanto tocasse vira-
va ouro, e que morreu de 
inanição, cercado de ouro.

E você já ouviu falar de 
Oza, do Antigo Testamen-
to? Tudo se tratou de um 
toque, também.

No AT, a Arca da Aliança 
era o símbolo estável da 
presença de Deus. Nem 
os sacerdotes que a trans-
portavam podiam nela 
tocar. Os filisteus que a 
roubaram foram cobertos 
de tumores, até que a de-
volvessem. Esse sujeito, o 
Oza, era um dos dois que 
reconduziam a Arca da 
Aliança, sentado no mes-
mo carro em que ela era 
transportada.

Acontece que os bois 
tropeçaram, 
e ele, inad-
vertidamen-
te, encostou 
a  m ã o  n a 
A r c a  p a r a 
s e g u r á - l a , 
evitando que 
ela tombas-
se. Foi o que 
bastou para 
que caísse 
morto. 

Mas, já estou vendo 
você perguntar: Só por 
isso?!

Não. Não só por ele ter to-
cado a Arca, mas pelo fato 
de ela estar sendo trans-
portada de uma maneira 
fora dos padrões, num 
carro de tração animal, 
à moda POP da época. 
Lembre-se: Deus não é 
moderno, Deus é eterno! 
Esse equívoco já acarre-
tou desvios nas melhores 
intenções.

O fato de Oza estar senta-
do no mesmo carro que 

transportava a Arca, faz 
supor que ele fosse um dos 
organizadores da festança. 
Nesse caso, e até onde a 
vista alcança, parece que 
acreditou só nele: se a 
Arca tombasse, a vergonha 
seria dele, não é? 

Será que ele confiava 
no Deus da Aliança, 
cuja Arca, ele mes-
mo transportava? 

O  m o d o 
a c e i t á v e l 
de adorar a 
Deus é insti-
tuído por Ele 
m e s m o.  E 
Ele não deve 
ser adorado 
d e  f o r m a 
imaginária, 
nem tratado 
como a um 
c o l e g a  d e 

time, a quem em-
purramos e depois 
pedimos descul-
pas.

O pobre Oza, com a me-
lhor das intenções, não 
levou em conta a enorme 
distância que se interpõe 
entre o Céu e a Terra. A 
mesma velha Terra amada 
por Deus, mas que, nem 
por isso, dispensa o reco-
nhecimento do quem é 
quem. Entende?

O modo aceitável 
de adorar a Deus 
é instituído por 

Ele mesmo. E 
Ele não deve 
ser adorado 

de forma 
imaginária

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Em comemoração à 
reabertura do Museu 
da Justiça em Niterói 
e encerrando o Mês 
do Meio Ambiente, 
a exposição “Absur-
dos Insustentáveis –  
a  Ar te  como Agen-
te Transformador na 
Preservação do Meio 
Ambiente” será inau-
gurada para o público 
com uma live, nesta 
quarta-feira (23), às 
11h30,  que contará 
com a participação do 
presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), desembar-
gador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira, e 
do prefeito de Niterói, 
Axel Grael.

Museu 
da Justiça

Colheita está sendo feita e entrega acontecerá na próxima semana

Maricá: 20 toneladas de 
abóbora serão distribuídas

 Uma colheita que pode che-
gar a 20 toneladas de abóbora 
foi iniciada nesta semana na 
fazenda pública Ibiaci Joa-
quim Piñero, no Espraiado, 
em Maricá, e será distribuída 
à população na próxima se-
mana. A informação foi dada 
pela Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca de Maricá, 
que costuma entregar a pro-
dução da fazenda na rede 
municipal de ensino.

Com as escolas ainda va-
zias por causa da pandemia 
do novo coronavírus, a quan-
tidade colhida será levada à 
Praça Conselheiro Macedo 
Soares, no Centro, e entregue 

a quem passar por lá. A data 
correta e o horário ainda se-
rão divulgados.

De acordo com o secretá-
rio Julio Carolino, as abóbo-
ras de espécies “moranga” e 
“pescoçuda” foram plantadas 
há cerca de quatro meses e as 
maiores podem pesar entre 15 
e 20 quilos. A área de plantio 
– onde há ainda aipim, milho, 
melancia e quiabo – tem uma 
extensão de cerca de 5 hecta-
res (aproximadamente 50 mil 
metros quadrados). A lavoura 
utilizou ainda uma nova téc-
nica de combate a pragas de-
senvolvida na fazenda, onde 
uma cola especial é aplicada 

em garrafas pet pintadas de 
amarelo, para atrair insetos 
simulando a cor das flores 
de abóbora, e os deixando 
grudados à armadilha. 

“Foi a forma que encon-
tramos para cultivar nossa 
produção sem o uso de agro-
tóxicos, e tivemos bons re-
sultados. Agora, vamos levar 
à população esse produto da 
nossa cidade, para que todos 
possam diferenciar o que 
costumam consumir de um 
produto natural, sem esses 
agrotóxicos. Sem os alunos 
nas escolas, a população é 
quem vai se beneficiar”, afir-
mou Carolino.

Polícia apreende carros de luxo 
em operação no Rio de Janeiro

Policiais da Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente (DPCA) realizaram 
ontem, a Operação Fomen-
tus, que tinha como alvo uma 
quadrilha que usava cartões 
de crédito de terceiros para 
abastecer com bebidas alcoó-
licas facções que promovem 
bailes em comunidades do 
Rio de Janeiro. Na operação, 
foram cumpridos dois man-
dados de prisão temporária 
e 15 de busca e apreensão. 
Os dois presos e o material 
apreendido, como veículos 
de luxo avaliados em R$ 1,2 
milhão, foram levados para a 
Cidade da Polícia, no Jacarezi-
nho, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, 
as bebidas eram fornecidas 
a crianças e adolescentes 
que frequentam os eventos. 
A ação teve o apoio de de-
legacias do Departamento 
Geral de Polícia Especializada 
(DGPE).

Conforme apurado no 
inquérito policial, foram rea-
lizadas 25 compras em uma 

loja atacadista com uso de um 
cartão de crédito corporativo 
desviado de uma empresa, 
totalizando prejuízo de apro-
ximadamente R$ 713 mil. 
Após  diligências realizadas 
por policiais da DPCA, foi 
possível identificar os chefes 

do grupo criminoso.
Também foram identifi-

cados os estabelecimentos 
onde ocorria a receptação 
da carga adquirida de forma 
ilícita. Um deles é um galpão 
em Madureira, na Zona Norte 
do Rio, na entrada da comu-

nidade do Cajueiro. Em outro, 
na Estrada do Campinho, 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste, funciona um depósito 
de bebidas.

Além do cumprimento 
das prisões e das buscas e 
apreensões, foi determinado 
o sequestro de 18 veículos, 
incluindo caminhões e carros 
de luxo, bem como o bloqueio 
judicial das contas bancárias 
vinculadas aos investigados, 
visando garantir o ressar-
cimento futuro dos danos 
causados.

Após a conclusão das di-
ligências, o inquérito policial 
prosseguirá para identifica-
ção dos demais integrantes 
do grupo criminoso (inclu-
sive, os responsáveis pelos 
eventos onde bebidas alcoóli-
cas são oferecidas a menores), 
recuperação de outros bens 
adquiridos de forma fraudu-
lenta, localização de demais 
vítimas, além da investigação 
de provável ocultação de pa-
trimônio ilícito e lavagem de 
dinheiro.

Ação visava desmantelar esquema de compra de bebidas para bailes funk
Divulgação/PCERJ

Carros apreendidos na Operação Fomentus estão avaliados em R$ 1,2 milhão

Corporação municipal será a primeira do RJ a ter porte legal, em convênio com a PF

Mangaratiba: Câmara aprova 
Guarda Municipal armada
 Foi aprovado por unanimida-
de o projeto que vai permitir 
o uso de armas pela Guarda 
Municipal de Mangaratiba. 
A votação aconteceu ontem 
(22) na Câmara de Vereadores 
e reuniu deputados, vereado-
res e guardas municipais de 
vários municípios do Estado. 
Com a mudança, a GM de 
Mangaratiba será a primeira 
Guarda do Estado do Rio de 
Janeiro a possuir porte legal 
de arma em convênio com a 
Polícia Federal.

“Hoje colocamos definiti-
vamente a Guarda Municipal 
de Mangaratiba no rol das 
Instituições de Segurança Pú-
blica do Estado. Teremos uma 
Guarda mais independente, 
efetiva e que vai reforçar o 
trabalho integrado e de inte-
ligência, que já desempenha 
com as forças de segurança 
nacionais e estaduais”, disse 
o prefeito Alan Campos da 
Costa, o Alan Bombeiro.

O projeto que propôs ar-
mar a Guarda Municipal de 
Mangaratiba (GM) foi elabo-
rado pelo Executivo munici-
pal e tinha como meta alterar 
a Lei Orgânica do Município, 
bem como, a categoria da 
GM, que agora passa de guar-
da municipal não armada 
para guarda municipal arma-
da. Ao todo, os 202 agentes 
da GM serão beneficiados e 

treinados pela Polícia Federal 
(PF) para atuarem portando 
armas de fogo.

De acordo com o Secretá-
rio de Segurança e Trânsito de 
Mangaratiba, Norberto Mar-
ques, a aprovação da propos-
ta é um marco histórico para 
o município e um avanço 
para as ações de segurança. 

“Hoje é dia para ficar re-
gistrado na história de Man-
garatiba. Há pouco mais de 

dois anos, o Guarda Munici-
pal do município só tomava 
conta de prédios públicos, e 
hoje ele representa um agen-
te de segurança pública, que 
atua em parceria com as po-
lícias, que efetua prisões em 
flagrante, cumpre mandados 
judiciais, entre diversos ou-
tros avanços. Armar a Guarda 
vai dar mais legitimidade 
para o trabalho da instituição, 
que passará a atuar de forma 

mais independente. Temos o 
orgulho de dizer que seremos 
a primeira Guarda Municipal 
armada do Estado e um espe-
lho para as demais cidades”, 
destacou o secretário. 

Parceria com a PF- Para 
armar os agentes, a Guarda 
Municipal de Mangaratiba 
firmou uma parceria com a 
Polícia Federal. A PF vai ofer-
tar um curso de capacitação 
de 600 horas para os guardas. 
O treinamento vai incluir par-
te teórica e prática, incluindo 
o curso de tiro. Antes de utili-
zarem armas de fogo, os GMs 
deverão ser aprovados nesta 
formação.

Vale lembrar que recente-
mente foi criada a Ouvidoria 
e a Corregedoria da Guarda 
Municipal de Mangaratiba, 
que são instrumentos indis-
pensáveis para a efetivação 
do projeto.

Estiveram presentes na 
votação o deputado estadual 
Marcos Muller,  secretários 
municipais, o diretor da GM 
de Mangaratiba, Adriano 
José, o vereador  de Nilópolis 
Anderson Campos, o ve-
reador do Rio Jones Moura, 
representantes das polícias 
Civil e Militar, e as Guardas 
Municipais de Paty do Alferes, 
Angra dos Reis, Mesquita, Ita-
guaí, Nilópolis, São Gonçalo 
e Paraty.

Divulgação/PCERJ

Aprovação do projeto do Executivo por unanimidade foi comemorada

Circo leva alegria 
para crianças em SG
Alunos da Escola Municipal 
Pastor Haroldo Gomes, em 
Itaúna, São Gonçalo, vive-
ram uma nova experiência 
ontem (22). A trupe do Circo 
da Alegria levou o projeto 
“Circo nas Escolas”, que foi 
beneficiado pela Lei Aldir 
Blanc, para as crianças da 
pré-escola ao 5º ano da 
unidade. Como contrapar-
tida do benefício, o grupo 
fez cinco apresentações na 
unidade. 

“Nós recebemos o espe-
táculo com grande felicida-
de pois sabemos o quanto 
pode ser benéfico para o tra-
balho que desenvolvemos 
com os alunos na unidade. 
Nunca tivemos essa oportu-
nidade e ter a participação 
da introdução da cultura 
na vida dessas crianças é 
gratificante. Esperamos que 
o projeto se espalhe em 

outras unidades”, disse a 
diretora da escola, Andrea 
dos Santos Vianna. 

Há 27 anos na estrada, o 
Circo da Alegria é liderado 
pelo seu fundador, o palha-
ço Tuquinha. Com sua trupe 
de profissionais, o grupo 
apresenta um universo de 
atividades circenses como 
show de palhaço, teatro de 
fantoche, musicais, mágica 
cômica, ventriloquismo e 
muito mais.

“O projeto surgiu com 
a ideia de apresentar es-
petáculos circenses para 
crianças que não têm acesso 
ao circo. Levamos uma apre-
sentação lúdica e didática 
para todas as crianças. Nos-
so objetivo é espalhar cada 
vez mais a cultura para os 
menos favorecidos. Circo é 
cultura e deve ser dissemi-
nado”, disse Tuquinha.

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Projeto Circo nas Escolas teve apresentações do Circo Alegria
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Janssen: primeiro lote da vacina 
chega com 1,5 milhão de doses
Governo encomendou 38 milhões. Presidente da Anvisa recomenda à população para completar imunização

O primeiro lote de 1,5 milhão 
de doses da vacina contra a 
covid-19 da Janssen, unidade 
farmacêutica da Johnson & 
Johnson, chegou na manhã de 
ontem (22) ao Brasil. O avião 
que trouxe a remessa pousou 
no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos no início da manhã. 
Ao todo, foram encomendadas 
pelo governo federal 38 mi-
lhões de doses dessa empresa.

“Mais 1,5 milhão de doses 
de esperança para a popu-
lação brasileira. Essa vacina 
tem a vantagem de ser dose 
única e, com isso, conseguimos 
avançar no nosso programa de 
imunização. A certeza é a de 
que até setembro teremos imu-
nizado toda a população acima 
de 18 anos. É a esperança de 
colocar fim ao caráter pan-
dêmico dessa doença”, disse 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Ele acompanhou a 
chegada das vacinas.

Os imunizantes serão dis-
tribuídos aos estados. A reco-
mendação inicial é no sentido 
de sejam enviadas às capitais, 
mas ainda será feita negocia-
ção com os estados. As doses 
devem ser aplicadas até agosto.

Apelo da Anvisa - O di-
retor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres, apelou às pessoas que 
já tomaram a primeira dose da 
vacina contra a covid-19 que, 

no momento indicado, tomem 
a segunda dose, completando 
o ciclo de imunização.

Ao abrir, hoje (22), a 12ª 
reunião da diretoria colegiada 
da agência, Torres também 
enfatizou a importância do 
uso de máscaras e das demais 
orientações das principais au-
toridades sanitárias mundiais, 
como o distanciamento social 

e a frequente e adequada higie-
nização das mãos.

“As vacinas representam, 
neste momento, a medida far-
macológica de maior compro-
vação, credibilidade e eficácia 
disponíveis no mercado em 
todo o mundo”, disse Torres, 
enfatizando a importância da 
segunda dose da vacina.

“Temos observado índi-

ces que apontam uma baixa 
procura pela segunda dose 
da vacina em alguns municí-
pios, mesmo quando elas são 
disponibilizadas à população. 
Isso não é razoável. Não há 
nenhum sentido em [a pessoa] 
tomar uma dose da vacina e 
não se apresentar para tomar 
a segunda dose. Quem assim 
o faz está com uma proteção 

incompleta, insuficiente e ina-
dequada”, alertou Torres.

“Reitero o posicionamento 
da Anvisa. Posicionamento 
irrevogável até o presente mo-
mento, em relação [à necessi-
dade de] ao uso de máscaras, 
ao distanciamento social e 
às boas normas de higiene 
em termos gerais. A Anvisa se 
mantém atrelada aos princí-
pios técnico-científicos que 
norteiam os trabalhos da casa”, 
disse Torres.

Sem aval para uso emer-
gencial - A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
negou ontem (22) o pedido de 
autorização temporária para 
uso emergencial do medica-
mento Avifavir (Favipiravir) 
no tratamento antiviral de pa-
cientes hospitalizados com co-
vid-19. A decisão unânime foi 
tomada durante a 12ª reunião 
pública da Diretoria Colegiada 
(Dicol), ontem.

Segundo a relatora, a dire-
tora da agência Meiruze Frei-
tas, o remédio não atende às 

expectativas da agência quanto 
aos requisitos mínimos de se-
gurança e eficácia no contexto 
do uso emergencial.

“A Anvisa deve usar de todas 
as vias possíveis para fazer com 
que novos tratamentos estejam 
disponíveis para os pacientes o 
mais rápido possível. Entretan-
to, não se pode autorizar o uso 
de um medicamento que não 
demonstrou benefício clínico 
no tratamento da covid-19 e 
ainda pode resultar em riscos à 
saúde dos pacientes”, afirmou 
Freitas.

A solicitação de autorização 
de uso emergencial do Avifavir 
foi feita pelo Instituto Vital 
Brazil, representante no Brasil 
do medicamento, fabricado 
pelas empresas russas API – 
Technologies LLC e Joint Stock 
Company Chemical Diversity 
Research Institute.

Em nota, a Anvisa justifi-
cou a decisão afirmando que 
o medicamento é produzido 
com matéria-prima ainda não 
registrada pela agência e que 
nenhuma outra autoridade 
regulatória de outros países 
aprovou o Avifavir para o trata-
mento da covid-19. Além disso, 
as áreas técnicas concluíram 
que as limitações, incertezas 
e riscos da aprovação do uso 
emergencial do medicamento 
superariam os benefícios no 
eventual tratamento de pa-
cientes.

Agência nega 
pedido de uso 
emergencial de 
medicamento em 
hospitalizados 
por covid

Marina Pagno/Ministério da Saúde

Chegada das vacinas da Janssen no aeroporto de Guarulhos foi acompanhada pelo ministro Marcelo Queiroga

Nova linhagem do vírus 
é identificada no RJ
Uma nova l inhagem do 
coronavírus, originária da 
B.1.1.28, foi detectada no mu-
nicípio de Porto Real, divisa 
com o estado de São Paulo. 
Nomeada como P.5, a linha-
gem tem a mesma estrutura 
da cepa original, porém sofre 
mutações no spike, como é 
conhecida a coroa do vírus 
que se liga à célula. A infor-
mação foi divulgada ontem 
(22) pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES).

“Dezenove casos da mes-
ma variante já foram localiza-
dos no estado de São Paulo e, 
até o momento, não é possível 
afirmar que ela seja mais letal 
ou transmissível”, informou a 
secretaria, em nota.

A descoberta ocorreu gra-
ças ao monitoramento genô-

mico da Rede Corona-Ômica-
-RJ. O estudo faz parte de uma 
parceria entre Secretaria de 
Saúde, a Faperj, o Laborató-
rio Nacional de Computação 
Científica (LNCC), o Labora-
tório de Virologia Molecular 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o La-
boratório Central Noel Nu-
tels, da Fiocruz, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro e Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

Os dados do monitora-
mento mostram ainda que a 
linhagem P.1 (Brasil) continua 
sendo a mais frequente no 
estado. Além disso, regis-
trou baixa frequência da VOC 
B.1.1.7 (Reino Unido) e o de-
clínio da P.2, desde novembro 
de 2020.

Mais de 50% dos niteroienses 
receberam a primeira dose
 A Prefeitura de Niterói já 
aplicou a primeira dose da 
imunização contra a Covid-19 
em mais de 50% da popu-
lação, estimada em 515.317 
habitantes pelo IBGE. Até 
a última segunda-feira (21) 
foram vacinados 260.739 nite-
roienses com a primeira dose 
e 99.154 pessoas receberam a 
segunda dose do imunizante.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira, fala sobre essa con-
quista e ressalta o empenho 
do município no processo de 
vacinação.

“Desde o início da va-
cinação contra a Covid-19 
trabalhamos com empenho 
para imunizar o mais rápido 
possível os moradores de 
Niterói. Hoje ultrapassamos 
a marca de 50% da popula-
ção vacinada com a primeira 

dose. Essa é uma grande 
conquista e vamos conti-
nuar trabalhando nas ações 
de combate ao coronavírus. 
Aproveito para agradecer aos 
profissionais de saúde, que 
desempenham seu trabalho 
de forma incansável, e à po-
pulação do município pela 
consciência nas medidas de 
prevenção à doença”.

Além de ultrapassar um 
marco que a maioria das 
cidades da Região Metropo-
litana do Rio estão longe de 
alcançar, Niterói já concluiu a 
aplicação da primeira dose do 
imunizante em pessoas com 
60 anos ou mais, profissionais 
de saúde da linha de frente e 
com mais de 60 anos, pessoas 
que vivem em instituições 
de longa permanência, qui-
lombolas e profissionais da 
educação básica que atuam 

no município.
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Niterói 
ampliou o calendário de vaci-
nação para a população geral. 
A meta é imunizar todas as 
pessoas com mais de 40 anos 
até o dia 2 de julho. Nesta 
quarta-feira serão vacinadas 
pessoas sem comorbidade 
maiores de 47 anos. O calen-
dário segue diminuindo uma 
idade a cada dia.

O município também 
espera concluir esta sema-
na a vacinação de todos os 
trabalhadores da educação 
superior privada, estadual 
e federal e cursos profissio-
nalizantes lotados em Nite-
rói com mais de 18 anos. A 
imunização dos portuários 
também deve ser concluída 
este mês.

Prioridade - Podem pro-

curar um posto de vacinação 
a qualquer data as mães que 
estejam amamentando, inde-
pendentemente da idade do 
bebê, gestantes e puérperas 
maiores de 18 anos.  Para 
todas, é necessário decla-
ração médica indicando a 
vacinação e comprovante de 
residência.

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  puérperas e 
lactantes a imunização ocorre 
em três pontos: Policlínica 
Regional Sérgio Arouca (Vital 
Brazil), Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva (São 
Lourenço) e Policlínica Regio-
nal de Itaipu.

Município já vacinou 260.739 moradores da cidade até a última segunda-feira

Vacinação avança em SG: hoje 
é para quem tem mais de 40
São Gonçalo vacina pessoas 
da população em geral contra 
o coronavírus com mais de 40 
anos a partir desta quarta (23) 
em 12 pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru, 
das 8h às 17h. As lactantes 
com bebês de até doze meses 
e autorização médica também 
podem se vacinar. Com o 
aumento da população a ser 
vacinada, os pontos de vaci-
nação vão funcionar, das 8h às 
17h, também aos sábados. Só 
ontem (22), a cidade vacinou 
13.380 pessoas, sendo 11.290 

da população em geral com 
mais de 43 anos.

A cidade continua vacinan-
do portuários, trabalhadores 
da Educação, profissionais 
de Educação Física, guardas 
municipais, veterinários – que 
precisam estar trabalhando 
e comprovar o vínculo com 
São Gonçalo (empregatício 
ou de residência); grávidas e 
puérperas sem comorbidades 
com autorização médica; esta-
giários da saúde atuando em 
unidade hospitalar, pessoas 
com comorbidades, pessoas 

que têm doenças neuroló-
gicas crônicas, pessoas com 
deficiência permanente, pes-
soas com síndrome de down, 
trabalhadores da saúde da 
linha de frente e profissionais 
da saúde – todos acima dos 
18 anos.

Só as grávidas, puérperas 
e lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 

técnico do Governo do Estado. 
No entanto, não há exclusi-
vidade, já que estes grupos 
podem ser vacinados com a 
Astrazeneca. Para ter escolha 
do imunizante, o gonçalense 
deve ter um laudo médico in-
dicando a aplicação da vacina 
escolhida e os motivos. 

Podem se imunizar com a 
segunda dose da AstraZeneca 
pessoas que tomaram a vaci-
na há mais de 12 semanas e a 
CoronaVac também continua 
disponível para os que têm 
mais de 21 dias de vacinados.

Somente ontem (22), 13.380 pessoas foram imunizadas, 11.290 da população em geral

Influenciado pela perspec-
tiva de aumento de juros 
no Brasil e pelo cenário 
internacional, o dólar fe-
chou abaixo de R$ 5 pela 
primeira vez em mais de 
um ano. A bolsa de valores 
recuperou-se no fim da 
tarde, mas encerrou o dia 
com leve queda. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou 
o dia aos 128.767 pontos, 
com recuo de 0,38%.

O dólar comercial fe-
chou a terça-feira (22) ven-

dido a R$ 4,966, com recuo 
de R$ 0,057 (-1,13%). A 
cotação chegou a iniciar o 
dia em alta, mas reverteu 
o movimento e passou a 
operar em queda livre no 
fim da manhã.

A moeda norte-ame-
ricana está no menor ní-
vel desde 10 de junho de 
2020, quando estava em 
R$ 4,936. A divisa acumula 
queda de 4,95% em junho. 
No ano, a queda chega a 
4,29%.

Dólar fecha abaixo de R$ 5

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e 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: 26/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 15341429

SÃO GONÇALO 
07:30 às 11:00 Rua Porciúncula - Covanca - São Gonçalo 15343473
07:30 às 11:00 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 15343473
07:30 às 11:00 Travessa Palmerinda - Venda da Cruz - São Gonçalo 15343473
07:30 às 11:00 Travessa São Joaquim - Covanca - São Gonçalo 15343473

MARICÁ
08:00 às 12:00 Fazenda Rio Fundo - Parque Ubatiba - Maricá 15340245
08:00 às 12:00 Rua Alcebíades A de Mattos - Centro - Maricá 15340245
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Fluminense 
visita o 
Atlético-GO 
em Goiânia

O Fluminen-
se segue entre 
os líderes do 
Campeonato 
Brasileiro. E 
hoje, os trico-

lores encaram o Atlético-GO, 
às 19 horas, em Goiânia, pela 
abertura da sexta rodada da 
competição nacional.

O Atlético-GO perdeu sua 
invencibilidade na compe-
tição após a derrota para o 
Athletico. Mesmo assim, a 
atuação em Curitiba foi elo-
giada pelo técnico Eduardo 
Barroca.

Para esta partida, o volan-
te Willian Maranhão volta de 
suspensão. Já Éder e Ronald 
podem ser opções no banco 
de reservas após se recupe-
rarem de lesão.

No Fluminense, o clima 
é de tranquilidade após o 
empate com o Fortaleza. Os 
cariocas seguem sem perder 
no Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Macha-
do terá força máxima para o 
confronto. O lateral-direito 
Samuel Xavier se recuperou 
de lesão e retorna, assim 
como Yago Felipe. O meia 
cumpriu suspensão no fim 
de semana. Agora, o objetivo 
do Fluminense é conquistar 
a primeira vitória fora de 
casa para seguir entre os 
líderes da Série A.

Copa do Brasil - Em sor-
teio realizado ontem na CBF, 
o Fluminense conheceu 
seu adversário nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
O Tricolor vai enfrentar o 
Criciúma, com o primeiro 
jogo acontecendo em Santa 
Catarina.

Camisa 8 faz hoje sua última partida pelo rubro-negro diante do Fortaleza

Gérson se despede do Fla 
contra o vice-líder

Na despedida do 
volante Gérson, 
o Flamengo bus-
ca a recuperação 
no Campeonato 
Brasileiro diante 
do Fortaleza. O 

Rubro-Negro encara o vice-lí-
der da competição hoje à noite, 
às 19 horas, no Maracanã. A 
partida é válida pela sexta ro-
dada da competição.

A equipe de Rogério Ceni 
contará pela última vez com 
o camisa 8, pois ele está de 
partida para o futebol francês. 
O clube e a torcida preparam 
homenagens para o Coringa, 
que colecionou títulos e foi 
peça importante na sequência 
de conquistas da equipe desde 
2019.

O Flamengo foi surpreen-
dido pelo Bragantino no úl-
timo sábado e perdeu uma 
invencibilidade de 16 jogos. O 
time voltou a apresentar falhas 
defensivas e reacendeu a preo-
cupação com o setor após cinco 
jogos sem levar gols.

Para enfrentar o Fortaleza, 
Ceni terá o reforço do atacante 
Pedro, que se recuperou da 
covid-19. A dúvida é se Michael 
ou Rodrigo Muniz vai sair da 
equipe que, no mais deve ter a 
mesma escalação das últimas 
partidas.

O Fortaleza vive seu melhor 
início na competição nacional, 
com três vitórias e dois empates 

em cinco jogos. Além disso, 
a equipe cearense defenderá 
uma invencibilidade de 21 jo-
gos na temporada. Entretanto, 
inicia uma sequência de dois 
jogos muito difíceis fora de 
casa. Depois do Rubro-Negro, 
vai visitar o Grêmio em Porto 
Alegre (RS), no próximo do-
mingo.

Para o confronto, o Fortale-
za encerrou a preparação com 
uma atividade no seu CT on-
tem pela manhã e viajou para o 
Rio de Janeiro na parte da tarde. 
O técnico argentino Juan Pablo 
Vojvoda não tem problemas 
para escalar a equipe.

Sorteio - A CBF definiu on-
tem à tarde, em sua sede na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, os 
confrontos das oitavas de final 
da Copa do Brasil. O Flamengo 
terá pela frente o ABC-RN, que 
disputa o Campeonato Bra-
sileiro da Série D. O primeiro 
confronto será no Maracanã 
e o jogo de volta está marcado 
para o Rio Grande do Norte.

Alexandre Vidal / Flamengo

Contratado em 2019, o meia Gérson 

se despede hoje à noite do Flamengo

Dinamite analisa 
momento do Vasco

Botafogo perto de 
renovar com Navarro

Os últimos jo-
gos do Vasco 
reacenderam a 
discussão sobre 
qual o melhor 
esquema para 
o time atual. O 

técnico Marcelo Cabo iniciou 
seu trabalho no clube em 2021 
com uma ideia que propõe o 
jogo, mas os resultados ruins 
já o fizeram questionar isso.

Em live no canal “Atenção 
Vascaínos”, Roberto Dinamite 
opinou sobre o assunto. Para 
o ídolo, o esquema é menos 
importante do que a sequên-
cia de jogos e o entrosamento 
dos jogadores.

“Nós estamos questio-
nando muito o trabalho. O 
entrosamento vai acontecen-

Uma das pro-
messas da base 
alvinegra, o 
atacante Ra-
fael Navarro 
vai se firman-

do como titular na equipe 
de Marcelo Chamusca. O 
jogador de 21 anos, artilheiro 
do Botafogo na Série B, tem 
contrato somente até o fim 
do ano. Assim, temendo o 
assédio de outros clubes, a 
diretoria tenta renovar o con-
trato de Navarro.

Segundo declaração do 
empresário do atleta, Carlos 
Costa, em entrevista ao site 
“Antenados no Futebol”, exis-
tem de fato clubes interessa-
dos. Além disso, Navarro po-
derá assinar um pré-contrato 

do. Hoje, pelo menos o que 
eu estou vendo dentro da 
competição, o entrosamento 
mais do que nunca – saber se 
posicionar, ocupar os espaços 
– está sendo importante para 
todas as equipes”, destacou 
Roberto, pedindo sequência 
de uma forma de jogar.

“Eu acho que é isso que o 
Vasco está precisando: dessa 
sequência, dessa definição. Se 
vai marcar lá na frente ou se 
vai marcar na segunda linha. 
Quando todo mundo come-
çar a ocupar esses espaços, 
sabendo qual é a sua função”, 
concluiu. Ontem o clube co-
nheceu seu adversário nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil. O Vasco terá pela frente 
o São Paulo.

a partir de julho e deixar o 
Alvinegro de graça em janeiro.

“Existem clubes interes-
sados, sondagens do Brasil e 
exterior, porém temos con-
versas para renovação de con-
trato sim. O atleta, a família 
e nós somos gratos ao clube 
pelo carinho com o atleta”, 
afirmou o agente.

As informações são de 
que Navarro deseja perma-
necer no clube e as partes já 
teriam chegado a um acordo 
sobre salários. O anúncio da 
renovação, portanto, estaria 
dependendo de detalhes.

O elenco voltou ao traba-
lho ontem e iniciou a prepa-
ração para o duelo contra o 
Sampaio Corrêa, sábado, no 
Maranhão.

Liderança do grupo em jogo
O Brasil já está 
c l a s s i f i c a d o 
para as quartas 
de final da Copa 
América. E hoje, 
a partir das 21 
horas, a Seleção 

Brasileira encara a Colômbia, 
no estádio Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro.

Os brasileiros estão na li-
derança do grupo B com seis 

pontos e miram mais uma 
vitória para praticamente 
sacramentar a ponta na fase 
de grupos.

O técnico Tite segue com 
o intuito de ver o máximo de 
jogadores possíveis. Desta 
vez, o goleiro Weverton vai 
ganhar uma chance entre os 
titulares.

Para esta partida, o Brasil 
deve vir próximo da escalação 

considerada ideal por Tite. O 
pensamento é dar descanso 
aos principais jogadores na 
última rodada já visando o 
mata-mata da Copa América.

A Colômbia perdeu a 
chance de liderar o grupo ao 
ser derrotada pelo Peru. Por 
isso, a seleção colombiana 
vai a campo em busca de 
pontos para se aproximar da 
classificação.


