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Niterói libera o futebol e 
música ao vivo nos bares

Decreto, no entanto, não autoriza ocupação da pista de dança nem a realização de eventos, festas ou aglomerações

NOVA FLEXIBILIZAÇÃO

CIDADES\PÁG. 5

 No ritmo do arrasta-pé, a Banda Capim Limão é a atração das 18h40 na programação da cidade de Maricá em comemoração ao dia de São João, que será transmitida pela internet

Divulgação

Pendotiba vai 
ter ‘plogging’ 
neste sábado

PANORAMA\PÁG. 2

Luz: Governo 
descarta 
racionamento

CIDADES\PÁG. 5

Vacinação não para no feriado
Postos de Niterói estarão abertos nesta quinta-feira para aplicação de doses

CIDADES\PÁG. 5

Nos próximos dias 29 e 30 acontece o 1º Simpósio Niteroiense de Va’a, que vai 
discutir o desenvolvimento da canoa havaiana. Os palestrantes vão se reunir 
na casa de eventos Vila H, em São Francisco e as imagens serão transmitidas 
ao vivo nas redes sociais. A participação será gratuita, sem necessidade de 
inscrição.
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O desenvolvimento da modalidade canoa havaiana será tema do evento nos próximos dia 29 e 30

Niterói realizará Simpósio de Va’a

Duelo de 
gigantes na 
Série B
Vasco e Cruzeiro, que 
juntos têm quatro títulos 
brasileiros, se enfrentam 
hoje, em BH, pela sexta 
rodada da segundona.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Festa de São João terá lives em Maricá e repeteco em Niterói
Festa em Maricá começa às 17h, com apresentação virtual dos cantores Eduardo Silva, Rhoan Victor, Banda Capim Limão, TatudoEmCasa, Dida 
Show e Raquel Fonseca, Moniquinha Angelo, Nega Clei e Johran DJ. Em Niterói, transmissão começa mais cedo, às 15h, com uma complilação 
dos melhores momentos dos artistas que se apresentaram no passado. 

‘Os Invisíveis’ 
em Nova 
Friburgo
A Usina Cultural Energisa 
Nova Friburgo apresenta 
nesta quinta, o filme  “Os 
invisíveis”, às 16h e às 20h, 
com a Companhia Arteira.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Filme mostra relatos dos sobrevi-
ventes das chuvas de 2011

Artilheiro do Vasco na Série B, 
Cano está confirmado na partida

Ministro de 
Bolsonaro pede 
demissão

CIDADES\PÁG. 5

‘Drive-in’ na 
pandemia é 
regulamentado

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Eurocopa
O nível da qualidade do futebol europeu é impressionante, 
dá até pena quando vou assistir a Copa América. Parece que 
são mundos diferentes. Tirando Brasil e Argentina, difícil 
alguma outra seleção Sul-Americana ter alguma chance 
de chegar no nível europeu de futebol. São anos-luz de dis-
tância. Brasil tem que abrir o olho para se preparar melhor.
Cesar Felipe

Futebol na pandemia
Mais uma vez fico impressionado como algumas pessoas 
já esqueceram que estamos ainda numa pandemia no Rio 
de Janeiro. Todo fim de semana é o Aterro do Flamengo 
lotado de gente jogando futebol, bebendo e fazendo chur-
rasco. Não é possível eu estar vendo isso sozinha.
Aline Pessanha

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.

Novidades no Museu 
Virtual Rio Memórias  
O Museu Virtual Rio Me-
mórias comemora os dois 
anos da instituição digital 
com novidades. Em junho 
e julho, o Museu amplia o 
seu acervo virtual, estreia 
em podcast e chega ao ci-
nema. Tudo isso disponível 
na palma da mão e de forma 
gratuita no www.riomemo-
rias.com.br.

Três galerias - ‘Rio, Cida-
de Febril’, ‘Rio, Cidade em 
Transformação’ e ‘Rio Ciné-
tico’ - serão inauguradas em 

lives nesta quinta, 1º e 8 de 
julho, às 18h, no Youtube. 
No dia 15 de julho, haverá 
mais uma live para lançar 
a primeira temporada do 
podcast Rio Memórias.

Já a Mostra de Cinema 
Rio Desaparecido será rea-
lizada em parceria com a 
Cinemateca do MAM Rio, 
um evento paralelo ao UIA 
2021 – 27º Congresso Mun-
dial de Arquitetos. Filmes 
estarão disponíveis entre 15 
e 20 de julho. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Os Invisíveis’
A Usina Cultural Energisa 
Nova Friburgo apresenta 
gratuitamente, nesta quin-
ta, o filme  “Os invisíveis”, 
às 16h e às 20h, com a Com-
panhia Arteira. O docu-
mentário flerta com alguns 
elementos ficcionais, já que 
parte de relatos colhidos de 
sobreviventes das chuvas de 
2011, que destruíram parte 
da cidade de Nova Friburgo 
e que são revistos e revividos 
pelos atores. Onde: Youtu-
be da Fundação Cultural 
Ormeo Junqueira Botelho.

VIRADOURO – As 19 obras inscritas no concurso que 
vai escolher o samba-enredo da Viradouro para o pró-
ximo Carnaval serão apresentadas nesta quinta, 24, 
quando a escola comemora 75 anos. A apresentação 
será nas redes sociais da agremiação, às 18h. Progra-
mação inclui ainda uma missa que será celebrada na 
Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Niterói.

ANIMAM – Nesta quinta, o Museu de Arte Moderna 
do Rio apresenta ‘Fayga Ostrower’ o novo AniMAM, 
filme de animação para a primeira infância (0 a 6 anos) 
produzido pelo museu. A animação realizada por Nara 
Normande é feita em stop-motion, com areia colorida 
e terá como trilha sonora uma música composta por 
Letícia Novaes. Onde: Instagram, Facebook e YouTube.

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

Divulgação

 Exposição e filmes fazem parte das estreias, a partir desta quinta

Divulgação

Filme mostra relatos dos sobreviven-

tes das chuvas de 2011 de Friburgo

POR JEFFERSON LEMOS

Saneamento 
em discussão
O vereador Daniel Marques 
(DEM), que nesta semana 
presidiu Audiência Pública 
na Câmara de Niterói so-
bre o Plano de Saneamento 
Básico em Niterói, criticou 
a forma como o Executivo 
vem conduzindo a questão 
no município.
“Nosso mandato já está ela-
borando emendas para me-
lhorar o Projeto que está 
totalmente defasado. O que 
a Prefeitura enviou para a 
Casa foi um anexo que em-
bola quatro diferentes pla-
nos que deveriam ser feitos 
de forma separada. Muitas 
promessas feitas pelo Exe-
cutivo não foram cumpridas. 
O diagnóstico prova que 
Niterói não conta com um 
Plano de Drenagem. Rios, 
lagunas e mar continuam 
recebendo despejo irregular 
de esgoto. É lamentável que a 
Prefeitura não tenha enviado 
nenhum representante para  
debater e explicar o Plano 
para a população e verea-
dores. 

Assumindo integralmente a gestão

O publicitário Gustavo An-
necchini, que há 11 anos está 
à frente da agência de talen-
tos Oroboro Entertainment, 
em acordo amigável com a 
ex-sócia Maria Elisa Coelho, 
anuncia que seguirá na ges-
tão da empresa que tem hoje 
casting exclusivo com mais 
de 20 agenciados. Gustavo 
lembra com carinho que 

Divulgação

sua primeira agenciada foi 
a jornalista Renata Ceribelli. 
Atualmente, a agência possui 
um casting de segmentos di-
versos com áreas específicas 
de atendimento para música, 
palestras, celebridades, digital 
influencers, gastronomia, 
esportes, humor, jornalistas, 
apresentadores de TV e for-
madores de opinião em geral. 

Manifestação pelo 
meio ambiente
Moradores e amigos do Mu-
riqui e da Vila Progresso em 
Pendotiba, se reúnem, nesse 
sábado (26), a partir de 9h, 
para realizar o 1º Plogging 
(mistura de atividade física 
com prática sustentável), para 
recolher o lixo e outros resí-
duos. A prática começou na 
Suécia e vem ganhando adep-
tos no Brasil. Em Niterói, a 
atividade servirá para alertar 
as autoridades sobre os cons-
tantes despejos irregulares 
de lixo e entulho na via que 
começa na estrada Caetano 
Monteiro (Vila Progresso) e 
termina na Estrada da Paciên-
cia.  (Rio do Ouro), região que 
faz parte da Reserva Ecológica 
Darcy Ribeiro e que, segundo 
os organizadores do evento, 
está  abandonada pelas au-
toridades. 

Cresce a confiança 
na retomada

Feminicídio 
em debate

Pesquisa da Fecomércio-RJ que 
acaba de sair do forno mostra 
que melhorou em junho a con-
fiança dos consumidores flumi-
nenses na economia do estado 
para os próximos três meses, a 
terceira alta seguida. O índice 
de consumidores que estão 
confiantes ou muito confiantes, 
subiu de 29,9% em maio, para 
44,5%. Por outro lado, 36,5% dos 
entrevistados estão pessimistas 
e muito pessimistas, em maio 
eram 51,1%, redução de 14,6 
pontos percentuais. Os entre-
vistados que acreditam que não 
haverá alteração se manteve 
estável, em 18,9%. Antes eram 
19%. A respeito da economia 
nacional, o otimismo cresceu 
ainda mais, já que cerca de 
51,2%  se mostraram confiantes 
ou muito confiantes, proporção 
bem superior à de maio (35,2%), 
com alta de 16%. O indicador 
referente aos que estão pessi-
mistas ou muito pessimistas 
sofreu nova queda, indo de 47% 
para 32,9%. 

O feminicídio em São Gonçalo 
será tema de audiência pública 
convocada pela vereadora Pris-
cilla Canedo (PT), nesta quin-
ta-feira (25), a partir das 14h, 
nas redes sociais da vereadora 
e da Câmara municipal. Parti-
ciparão a vereadora de Niterói 
Veronica Lima, Elenice Baptista 
da OAB/SG,  Carla Rodrigues do 
Ministério Público do RJ, Luana 
Mota, do Levante Feminista, e a 
subsecretária de Políticas Publi-
cas das Mulheres Ana Cristina 
da Silva, entre outras. 

‘Drive-in’ regulamentado

Projeto de Lei que regulamen-
ta as atividades artísticas aber-
tas ao público na modalidade 
“drive-in” no estado do Rio 
foi sancionado. A proposta, 
da deputada Dani Monteiro 
(PSOL), prevê normas como 
uso de máscaras, distancia-
mento de dois metros, oferta 
de álcool em gel ao público e 
de equipamentos de proteção 
individual para funcionários.  

Divulgação

 O projeto incorpora quais-
quer eventos abertos ao pú-
blico, como shows musicais, 
c o n c e r t o,  a p re s e n t a ç ã o 
teatral, atividade circense, 
exibição cinematográfica e 
demais atividades artísticas 
que envolvam audiovisual, 
nas quais os espectadores 
participem presencialmen-
te devendo permanecer no 
interior de veículos. 

Panorama RJPanorama RJ

O secretário de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Assuntos 
Portuários de São Gonça-
lo, Roberto Sales, se reuniu, 
nesta semana, com represen-
tantes da Fundação Instituto  
de Pesca do Estado do Rio 
de Janeiro (Fiperj). Na pau-
ta, a atualização para linha 
de crédito para as vítimas 
do incêndio que atingiu a 
colônia de pescadores do 

Gradim, em fevereiro. Além 
disso, um acordo de coope-
ração entre a instituição e o 
município possibilitará uma 
visita técnica para acompa-
nhar a estatística pesqueira e 
novos projetos. A Secretaria  
aguarda informações com-
plementares dos pescadores 
para dar segmento ao estudo 
e posterior emissão da Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf. 

Linha de crédito em pauta
Divulgação

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, e a verea-
dora Verônica Lima (PT) 
mostram o cartão da Moe-
da Arariboia, durante visita 
à futura sede do Banco Co-
munitário da Vila Ipiranga. 
A unidade, assim como as 
outras que serão instaladas 

nas comunidades carentes 
de Niterói servirá exclu-
sivamente para a troca 
da Moeda Arariboia que 
irá injetar R$ 68 milhões 
por ano na economia do 
município e beneficiar  
17 mil famílias de baixa 
renda. 

Cartão Araribóia
Divulgação

Divulgação
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Niterói tem feriado e Festival Musical no dia do padroeiro. Em Maricá, lives dão o clima de festa junina

Cidades comemoram São João 
Hoje é Dia de São João, pa-
droeiro de Niterói. A data 
religiosa é comemorada com 
feriado no município e ama-
nhã, sexta-feira, será ponto 
facultativo na administração 
municipal. Mas, embora ain-
da estejamos vivenciando a 
pandemia do coronavírus, o 
dia do padroeiro não passará 
sem comemoração. A Secre-
taria Municipal das Culturas 
e a Fundação de Artes de 
Niterói informam que acon-
tecerá o Festival Musical 
São João Cultural no Museu 
Janete Costa de Arte Popular, 
de forma virtual, nos dias 
24, 25 e 26 de junho, às 15h. 
Em 2020, o Museu Janete 
Costa de Arte Popular teve o 
prazer de convidar grandes 
artistas para fazer lives mu-
sicais no São João Cultural. 
O “Musical São João Cultu-
ral” será um compilado das 
melhores partes dessas lives.  
Será selecionado trecho da 
live de Caio Vargas, João 
Bragança e Cacá Lima para 
comemorar a data. A trans-
missão será pelo instagram 
do Museu: @museujanete-
costa 

No município vizinho 
de Maricá, o dia do santo 
junino será marcado com 
muita música no Arraiá de 
Maricá, evento promovi-
do pela prefeitura, através 

das secretarias de Turismo, 
Cultura e da Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), em lives transmi-
tidas nos dos canais oficiais 
da Prefeitura no Facebook e 
Youtube.

A programação terá sho-
ws dos cantores Eduardo 

Silva, Rhoan Victor, Banda 
Capim Limão, TatudoEmCa-
sa, Dida Show e Raquel Fon-
seca, Moniquinha Angelo, 
Nega Clei (artista que dança 
com sua boneca) e Johran DJ. 
O evento tem início a partir 
das 17h.

Para o secretário de Tu-

rismo, Robson Dutra, além 
da homenagem pela data, 
a grande importância de se 
promover um evento como 
esse é poder colocar o artista 
de volta ao palco.

“Todo profissional que 
ama o que faz sente uma 
grande emoção em poder 

retornar ao trabalho, e os 
artistas de Maricá realmente 
amam o palco”, afirmou Rob-
son Dutra. “E, essa live é uma 
forma de levar um pouco de 
alegria, nesse momento tão 
delicado, para as pessoas de 
Maricá e de fora da cidade. 
Além de não deixar a data 

passar em branco”, comple-
tou.

“É uma honra a gente ser 
usado como instrumento de 
alegria para levar um pouqui-
nho de distração e de música 
para os lares nesse período 
tão complicado que estamos 
vivendo”, disse a cantora Mo-
niquinha Ângelo.

E, na terça-feira, 29, Dia 
de São Pedro, tem show de 
Luis Fernando, Canacaiana, 
Roberta Tílio e Ricardo Agura, 
Monique Vidal, Ricardo Pop, 
Cynthia Moura, Angelo Pai-
va, Betinho Bahia e Ismayer 
Alves, Forró Bom Demais, 
Dj Marcio Albuquerque e 
Cristiano com sua boneca 
dançarina.

Serviço: Segundo dia do Ar-
raiá de Maricá (24)
Local: Live nos canais oficiais 
da Prefeitura de Maricá - Fa-
cebook: @prefeituradema-
rica; Youtube: prefeiturade-
marica1
Horário: a partir das 17h

Shows:
Eduardo Silva  - 17h
Rhoan Victor  - 17h50
Banda Capim Limão -  18h40
Tatudo em casa -  19h30
Raquel Fonseca e Dida Show 
- 20h20
Moniquinha Ângelo -  21h10
Johran DJ  - 22h.

Divulgação

No ritmo do arrasta-pé, a Banda Capim Limão é uma das atrações em Maricá

NitTrans de olho 
na saúde mental
A NitTrans vai oferecer apoio 
psicológico aos seus opera-
dores de trânsito, a partir 
deste mês, por meio do pro-
jeto Mais Saúde no Trânsito, 
parte do Programa de Reci-
clagem dos Operadores de 
Trânsito, iniciado no último 
dia 16 de junho. A psicóloga 
Thatiana Michelsem uti-
lizará como ferramenta a 
escuta ativa, para diagnos-
ticar problemas, desenvol-
ver inteligência emocional 
no ambiente de trabalho e 
melhorar o relacionamento 
interpessoal e as competên-
cias no âmbito do trabalho.

Fazem parte do projeto 
debates sobre temáticas re-
lacionadas ao planejamento 
do próximo ciclo, gestão de 
recursos humanos e edu-
cacionais, indicadores e 
avaliação e desafios a serem 
enfrentados no contexto de 
pandemia e pós-pandemia.

“Ao longo da minha car-
reira como gestor sempre 
procurei ouvir as equipes 
com as quais trabalhei. É 
preciso ouvir, internalizar 
e compreender o outro, 
de forma que seja possível 
ajustar as tarefas para que a 
missão seja justa para todos. 
A empatia tem que estar em 
nosso dia-a-dia. Se colocar 
no lugar do outro é muito 
importante para que a gente 
possa ter um mundo melhor. 
Isso é fundamental”, explica 
o presidente da NitTrans, 
Gilson Souza.

O Projeto Mais Saúde no 
Trânsito contará com capa-

citações coordenadas, com o 
objetivo de conversar sobre 
mudanças na gestão em prol 
de condições de trabalho; 
priorizar as interações entre 
as pessoas, com foco no de-
senvolvimento das habilida-
des sócio-comportamentais 
necessárias para mudar e 
inovar na forma de traba-
lho; aperfeiçoar a forma de 
trabalhar e fomentar novas 
mentalidades e culturas por 
meio do diálogo e da resolu-
ção de problemas; informar 
sobre planejamentos e as 
mudanças de prioridades 
conforme necessário; ouvir 
as ideias propostas e selecio-
nar as melhores e as emer-
gências para que se coloque 
em prática nas soluções.

No âmbito da operação 
de trânsito, fazem parte da 
temática do Programa de 
Reciclagem dos Operadores 
de Trânsito conversas sobre 
Segurança Viária e Susten-
tabilidade; Identificação dos 
aspectos da circulação e da 
mobilidade cotidiana que 
permitam imediata inter-
venção; direitos e deveres 
nas diferentes posições no 
trânsito: operador, agente 
de trânsito, pedestre, pas-
sageiro, ciclista, motoristas 
de ônibus e motoristas em 
geral; preparação dos co-
laboradores à realização 
do trabalho, consideran-
do os aspectos culturais, 
econômicos e sociais dos 
envolvidos, bem como seus 
conhecimentos prévios e 
experiências cotidianas.

Museu da Justiça de Niterói 
novamente de portas abertas
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou de uma 
live organizada e transmitida 
pela rede social do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), ontem (23), para mar-
car a reabertura do Museu da 
Justiça de Niterói, localizado 
na Praça da República, no 
Centro. O espaço, inaugurado 
em 1919 e tombado pelo Ins-
tituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac) em 1983, es-
tava fechado desde o início da 
pandemia e reabre com todos 
os protocolos de segurança.

O prefeito Axel Grael elo-
giou a reabertura do Museu 
com uma exposição em ho-
menagem ao mês do meio 
ambiente.

“Niterói se destaca no 
tema ambiental e, desde 2014, 
a cidade passou a ter mais 
da metade do território com 
áreas protegidas, o que para 
uma cidade metropolitana é 
muito coisa. A cidade tem um 
bom trabalho na área e está 
desenvolvendo mais inicia-
tivas de proteção ambiental”, 
disse o prefeito. “O lixo nem 
sempre é lixo. Ele pode ser 
matéria prima, arte e energia”.

Grael destaca que a cultu-
ra é uma das prioridades da 
gestão e quer incluir o Museu 
na rota cultural do Centro.

“Acho importante conver-
sarmos sobre a integração do 
novo museu com a agenda 
cultural da cidade como o 

antigo Prédio dos Correios, o 
Caminho Niemeyer, o Thea-
tro Municipal e o Reserva 
Cultural. Podemos fazer um 
belo circuito de cultura pelo 
Centro com a reabertura do 
novo espaço”.

O presidente do TJRJ, o 
desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figueira, 
assegurou que está aberto a 
parcerias.

“Trabalhei na cidade du-
rante um ano, fui juiz eleitoral 
em 1988, é uma cidade muito 
bem cuidada. O museu é um 
centro de vida, um centro de 
artes e precisa ser combustí-
vel da arte, por isso sempre 
traremos novas exposições. A 
ideia é levarmos o plano cul-

tural de integração da cidade 
com o cidadão. O museu quer 
se incluir em todas as ativi-
dades culturais que a cidade 
proporcionar”, frisou.

“Niterói tem muitos talen-
tos na música, artes plásticas, 
teatro, literatura etc. Com a 
pandemia e a impossibilidade 
de trabalho nos espaços ou 
nas ruas, a Prefeitura abriu 
editais que permitissem que 
os artistas se apresentassem 
de forma remota e passamos 
a fazer arte na rede. Tam-
bém criamos o Renda Básica 
Temporária que beneficiou 
os artesãos e permitiu que 
continuassem produzindo 
suas artes de casa”, informou 
Grael.

Inaugurado em 1919, espaço estava fechado desde o início da pandemia

Pixabay

Nomes como Amyr Klink participam do 1º Simpósio Niteroiense de Va’a

Divulgação 

Forró Bom Demais fará uma das lives transmitidas nas redes oficiais da prefeitura

Niterói terá 1º simpósio sobre 
canoa havaiana no fim do mês
O 1º Simpósio Niteroiense 
de Va’a, que vai discutir o 
desenvolvimento da mo-
dalidade, conhecida como 
canoa havaiana ou canoa 
polinésia, será realizado em 
Niterói nos próximos dias 29 
e 30. O evento, planejado para 
ocorrer de forma 90% virtual, 
acontece na casa de eventos 
Vila H, em São Francisco, 
onde apenas palestrantes e 
equipe de produção estarão 
reunidos, e as imagens serão 
transmitidas ao vivo nas re-
des sociais e a participação 
será gratuita, sem necessida-
de de inscrição.

O simpósio, organizado 
pela Associação Niteroiense 
de Va’a (ANVA’A), com apoio 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer de Niterói (SMEL), irá 
debater o crescimento do 
esporte no país. Niterói é um 
polo de destaque na moda-
lidade, com seus 31 clubes. 
Palestrante confirmado é o 

navegador e escritor brasi-
leiro Amyr Klink, primeira 
pessoa a fazer a travessia do 
Atlântico Sul a remo, em 1984, 
a bordo do barco IAT.

O secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo, ressaltou a tradição 
esportiva de Niterói, espe-

cialmente em modalidades 
aquáticas.

“O aumento de prati-
cantes de canoas havaianas 
mostra que Niterói já é uma 
referência no esporte. Hoje 
temos 31 clubes na cidade e 
grandes destaques em com-
petições dentro e fora do 

país”, afirmou Gallo.
As participações do pre-

sidente da Federação de Ca-
noas Havaianas do Estado 
do Rio de Janeiro, Marcelo 
Esquilo, e do presidente da 
Confederação Brasileira de 
Va’a, Daniel Bueno, darão 
um panorama atual do es-
porte em nível nacional. Para 
assegurar as reflexões sobre 
segurança na navegação, foi 
convidado o capitão de fraga-
ta Renato Vieira Melgaço, da 
Capitania dos Portos do Rio 
de Janeiro. O encerramento 
será com a palestra “Tudo o 
que as embarcações a remo 
podem ensinar”, do navega-
dor Amyr Klink.

A transmissão acontecerá 
no canal do Aloha Spirit Mí-
dia, no Youtube; na página 
do Facebook da Secretaria 
de Esporte e Lazer – Niterói 
(https://www.facebook.com/
esporteniteroi); e no Insta-
gram @anvaa_niteroi.

Evento acontece nos dias 29 e 30 com transmissões para as redes sociais

Nesta quinta (24) o me-
lhor da música popular 
vai se fazer presente no 
terceiro dia de exibição 
da I Mostra Online de 
Cinema de Maricá. Às 16h 
tem “Semente da Música 
Brasileira” com grandes 
nomes do samba noven-
tista. Às 19h é a vez dos 
sambistas do bairro de 
Oswaldo Cruz soltarem 
a voz no longa “Paulo da 
Portela - O seu nome não 
caiu no esquecimento” e, 
às 21h, tem “Cauby - Co-
meçaria tudo outra vez” 
interpretando canções 

que vão de Bossa Nova até 
o rock’n roll.

Da diretora Patrícia 
Terra, o documentário 
“Semente da Música Bra-
sileira”, lançado em 2018, 
narra a história do bar 
que virou reduto da nova 
geração de sambistas e 
músicos da Lapa, bairro 
boêmio do Rio. Evento 
acontece até 30 de ju-
nho, sempre às 16h, 19h 
e 21h, transmitidas pelas 
páginas da Prefeitura e da 
Secretaria de Cultura de 
Maricá no Facebook e no 
Youtube.

Música que inspira o cinema
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Representantes do Governo do Estado e da prefeitura de Petrópolis articulam ação para aquecer economia da cidade

Casal é 
achado 
morto no 
banheiro
Um casal foi encontrado 
morto, na noite de terça-
-feira (22) em um aparta-
mento no Leblon, Zona 
Sul do Rio. Os corpos de 
Matheus Correia Viana 
e de Nathalia Guzzardi 
Marques, ambos de 30 
anos, estavam no box do 
banheiro de um imóvel 
na Rua Bartolomeu Mi-
tre. O chuveiro estava  
aberto.

De acordo com infor-
mações preliminares, eles 
podem ter sido vítimas 
de um vazamento de gás, 
pois o aquecedor de água 
fica dentro do cômodo. 

Equipes da 14ª DP (Le-
blon) estavam no local, 
até o início da madrugada 
de ontem, dia 23, aguar-
dando a chegada da equi-
pe de peritos do Instituto 
de Criminalística Carlos 
Éboli (ICCE), da Polícia 
Civil.

Nathalia estava desa-
parecida desde a última 
segunda-feira, quando 
não voltou à noite para 
casa. Parentes e amigos 
já haviam divulgado car-
tazes em redes sociais em 
busca de informações. 
A família se preocupou 
porque Nathalia é sócia 
de uma clínica na Fre-
guesia, em Jacarepaguá, 
Zona Oeste do Rio, e não 
desmarcou os pacientes 
agendados para a terça-
-feira nem apareceu no 
trabalho.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa do 
Corpo de Bombeiros, o 
quartel da Gávea chegou 
a ser acionado às 22h29 
por uma pessoa, que re-
latava haver dois jovens 
desacordados no imóvel.  
Minutos depois, no entan-
to, outra ligação cancelava 
o chamado e informava 
sobre a morte das víti-
mas.

Edição será simultânea à I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, que terá quatro dias

Feira do Produtor começa em Cabo Frio

A partir desta quinta-feira 
(24), o Parque de Exposições 
de Tamoios vai sediar uma 
edição especial da Feira 
do Produtor Rural de Cabo 
Frio. Acontecendo simul-
taneamente à I Exposição 
do Cavalo Mangalarga Mar-
chador, ela terá quatro dias 
de duração, terminando no 
domingo (27). Além da pro-
gramação tradicional, com 
o comércio de cultivos lo-
cais, a feira vai contar ainda 
com atividades recreativas, 
venda de comidas típicas e 
barracas beneficentes.

Respeitando os proto-
colos de combate à disse-
minação do coronavírus, 
todos os presentes deverão 
usar máscara de proteção e 
conservar o distanciamento 

social.  
Produtores de diversos 

cultivos e artesanatos vão 
expor os produtos ao públi-
co em geral. Além do comér-
cio agrícola, a programação 
desta edição vai contar com 
oficina de tênis de mesa, 
feira de livros, gastronomia 
quilombola com comidas tí-
picas, pescaria beneficente, 
feira de artesanato e venda 
de produtos específicos, 
com renda revertida para o 
canil municipal. Um espaço 
será reservado para brinca-
deiras infantis e esportes.

No Parque de Exposições 
de Tamoios, que fica loca-
lizado na Fazenda Campos 
Novos, os participantes tam-
bém poderão visitar o stand 
da Secretaria de Turismo, Es-

porte e Lazer, e da Secretaria 
da Melhor Idade, que estará 
no local fazendo o cadastro 
para o Cartão do Idoso.

Exposição do Cavalo 
Mangalarga Marchador- O 
Parque de Exposições de 
Tamoios já está pronto para 
receber a I Exposição do Ca-
valo Mangalarga Marchador 
de Cabo Frio, que começa 
nesta quinta-feira (24) e vai 
até sábado (26), sempre das 
9h às 22h. A programação é 
uma realização da Expresso 
Eventos e da Associação de 
Criadores do Cavalo Manga-
larga Marchador do Estado 
do Rio, com apoio da Prefei-
tura de Cabo Frio. O objetivo 
é divulgar a raça e incentivar 
o pecuarista local.

Mais de 180 cavalos de 
todo o estado do Rio estão 
inscritos. Para o acesso ao 
local, que fica no complexo 
da Fazenda Campos Novos, 
é obrigatório usar máscara 
e respeitar os protocolos 
de segurança e prevenção à 
Covid-19.

“A solenidade de abertura 
será na quinta-feira, às 9h. 
Em seguida começa a com-

petição entre os machos, 
prevista para acontecer no 
decorrer do dia. A Feira do 
Produtor Rural também 
estará acontecendo, com 
nossos expositores trazen-
do produtos de qualidade 
todos os dias do evento, 
até domingo (27)”, afirma a 
secretária de Agricultura e 
Pesca, Katyuscia Brito.

Na sexta-feira (25), a pro-
gramação da Expo Manga-
larga vai começar às 9h com 
o julgamento das fêmeas. Já 
no sábado (26), será o dia 
das competições de mor-
fologia, marcha batida e 
marcha picada para machos 
e fêmeas. Os vencedores 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
faixas.

Costa Verde recebe Fórum 
Esporte, Lazer e Juventude

A Costa Verde fluminense 
recebe nesta quinta-feira, dia 
24, o “Fórum Esporte, Lazer 
e Juventude”. Com o obje-
tivo de dialogar e mapear 
oportunidades envolvendo 
a prática esportiva e o turis-
mo na região, o secretário 
de Estado de Esporte, Lazer 
e Juventude, Leandro Alves, 
se reunirá em Mangaratiba 
com prefeitos e secretários 
municipais de Esporte e 
Turismo. São aguardados 
representantes das cidades 
de Angra dos Reis, Itaguaí, 
Mangaratiba, Paraty e tam-
bém de Rio Claro.

“A Costa Verde tem muito 
potencial para a realização 
de uma infinidade de even-

tos esportivos. Queremos 
aproveitar esse momento de 
pré-retomada para fazer essa 
rodada de discussão com os 
gestores, ouvir necessidades 
e identificar, juntos, oportu-
nidades nas quais possamos 
investir. Vamos mapear equi-
pamentos existentes a fim de 
implementarmos parcerias 

para projetos sociais. Nosso 
intuito é inserir o esporte 
enquanto instrumento de 
melhoria de qualidade de 
vida da população de uma 
maneira geral, da pessoa 
com deficiência, passando 
por jovens até os idosos. 
Queremos tornar o esporte 
um veículo de transformação 
social”, comenta Leandro 
Alves. 

O momento é de percor-
rer as regiões e colocar em 
pauta questões evidenciadas 
pelos prefeitos e secretários 
das cidades, para que, no 
momento da retomada se-
gura dos eventos esportivos, 
projetos e parcerias sejam 
postos em prática de forma 

que estejam alinhadas com 
as necessidades e potenciais 
de cada região. 

A Superintendência da 
Juventude também estará 
presente para que políticas 
sociais voltadas aos jovens 
também sejam debatidas 
junto a gestores municipais 
da Costa Verde. 

O movimento é impor-
tante, uma vez que o tema 
compete à Secretaria de 
Estado de Esporte, Lazer 
e Juventude e, principal-
mente, pelo fato de que 
nem todos os municípios 
possuem uma pasta voltada 
exclusivamente para as ati-
vidades que envolvem esse  
público.

Evento visa mapear oportunidades envolvendo prática esportiva e turismo

Oitenta jabutis piranga 
(chelonoidis carbonaria) 
foram resgatados de ca-
tiveiro em uma residên-
cia de Duque de Caxias 
ontem (23), após uma 
denúncia sobre caça, 
guarda e comércio de 
animais silvestres recebi-
da pelo programa Linha 
Verde, do Disque Denún-
cia (0300 253 1177).

Segundo o Comando 
de Polícia Ambiental, as 
informações do Linha 
Verde davam conta de 
um homem que caçava 
os animais para comer-
cializá-los em feiras li-
vres de Duque de Caxias, 
Nova Holanda e Parque 
União. Os animais foram 
localizados na Rua Ponto 
da Gama, bairro Olavo 
Bilac, e encaminhados 
ao Centro de Triagem 
de Animais Silvestres 
(CETAS).

Jabutis 
resgatados

Produtores de 
diversos cultivos 
vão se apresentar 
no Parque de 
Exposições de 
Tamoios

Ideia é 
aproveitar o 
momento da pré-
retomada para 
fazer rodada de 
planejamentos

Ação de desenvolvimento econômico conta com apoio do Governo do Estado

Petrópolis aposta em plano 
para atrair empresas
Representantes do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro 
e da prefeitura de Petrópolis 
articulam um plano de De-
senvolvimento Econômico 
para o município. O objetivo 
é criar mecanismos de des-
burocratização para atrair 
empresas que tenham inte-
resse em se estabelecer em 
Petrópolis.

“A elaboração de um 
plano, com ações, metas 
e prazos bem definidos é 
fundamental para garantir 
entregas efetivas para a po-
pulação fluminense”, afirma 
o secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, 
Vinicius Farah.

“Como sempre diz o go-
vernador Claudio Castro, 
Estado forte é aquele que 
tem interior forte. O Governo 
do Rio hoje tem trabalhado 
para fortalecer as regiões e os 
municípios como um todo, 
valorizando e incentivando 
a economia e os pequenos e 
médios empresários locais”, 
reforçou o secretário.

Vinicius Farah participou 
de reunião, nesta semana, 
com o presidente da Câmara 
Municipal de Petrópolis, Fred 

Procópio, com o prefeito In-
terino, Hingo Hammes, com 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Marcelo Soares, e com o 
secretário municipal de Pla-
nejamento, Dalmir Caetano.

“A sinergia entre as secre-
tarias e o apoio do governo 
do Estado são fundamentais. 
Só assim iremos conseguir 
acelerar, de maneira objetiva 
e consistente, a recuperação 

econômica de Petrópolis”, 
analisa Marcelo Soares.

Para Dalmir Caetano, é 
fundamental que exista um 
espaço onde o empresário 
consiga obter informações 
de forma ágil e orientada em 
relação ao planejamento do 
município.

“O objetivo é viabilizar 
empresas a investirem em 
Petrópolis, de forma que 
tenhamos uma empregabi-

lidade maior e condições de 
melhorar a qualidade de vida 
petropolitana”, comentou.

“Iremos debater as princi-
pais pautas de curto, médio 
e longo prazo, a fim de fazer 
com que o município cresça 
e se desenvolva ao máximo 
no pós-pandemia. Uma das 
medidas estudadas será, 
por exemplo, a agilidade de 
emissão de alvarás”, contou 
o vereador Fred Procópio.

Objetivo é criar 
mecanismos 
para atrair 
quem queira se 
estabelecer na 
cidade

Programa Aprendiz 
Cultural para jovens
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, e o secretário municipal 
de Cultura, Marcus Faustini, 
lançaram nesta quarta-feira 
(23), no Museu de Arte do Rio 
(MAR), o Aprendiz Cultural, 
programa inédito que vai 
oferecer renda e formação em 
sua primeira etapa para 500 
jovens, de 18 a 24 anos. Cada 
um vai receber bolsa-auxílio 
mensal de R$ 800 e vale-trans-
porte para fazer os cursos de 
preparação ministrados em 
equipamentos culturais do 
município.

Em seu discurso, o prefeito 
do Rio elogiou o programa 
e anunciou que vai ampliar 
os recursos para o Aprendiz 
Cultural. De acordo com o 
Paes, o programa inicialmen-
te elaborado para atender 500 
jovens terá uma ampliação na 
oferta de vagas.

‘É uma honra estar aqui. 
Mas a gente precisa agir em 
escala, 500 (jovens) é um nú-
mero muito baixo. Estou aqui 
dando mais dinheiro, não sei 
nem quanto é, para a gente 

poder agir olhando para um 
público ainda maior. É impor-
tante aumentar o número de 
jovens a ser atendido por esse 
programa nos próximos anos. 
É uma das melhores ideias 
que vi nesses seis meses à 
frente da Prefeitura’, disse 
Paes.

O prefeito lembrou que a 
cultura é um setor importan-
te para o desenvolvimento 
econômico da cidade do Rio. 
Principalmente, porque é 
uma área que tem a capaci-
dade de atingir e alavancar 
as demais.

Na primeira fase, a Secre-
taria Municipal de Cultura 
vai lançar um chamamento 
para organizações da socie-
dade civil. As secretarias de 
Juventude e de Políticas e 
Promoção da Mulher serão 
parceiras do programa. Além 
disso, haverá a possibilidade 
de fazer o curso on-line. A 
meta é formar, até 2024, cinco 
mil novos profissionais para 
o setor cultural da cidade de 
forma virtual.

Beth Santos / Prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes lançou o programa Aprendiz Cultural  no Museu de Arte do Rio 
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Niterói: bares já podem 
voltar com música ao vivo
Apresentações musicais estão autorizadas, mas há regras a seguir. Futebol também está liberado

A Prefeitura de Niterói per-
mitiu a volta das apresen-
tações musicais ao vivo e 
com público em espaços 
privados com autorização 
para funcionar, como bares 
e restaurantes. A decisão 
foi publicada  ontem (23), 
através do decreto número 
14.061/2021, e faz parte do 
Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal. Há, no 
entanto, regras sanitárias de 
prevenção à covid-19 que 
precisam ser seguidas. Quem 
descumprir as regras poderá 
ser multado e até ter o es-
tabelecimento interditado. 
“Nós publicamos um novo 
decreto que estabelece crité-
rios para o retorno da música 
ao vivo nos estabelecimentos 
da cidade. Sempre que to-
mamos uma medida dessas, 
conversamos com os inter-
locutores desses setores para 
alinharmos os protocolos 
que precisam ser seguidos. 
Abrimos uma janela para o 
retorno dessa atividade e, 
no dia 13 de julho, vamos 
avaliar o cenário da cidade 
e decidir se continuamos ou 
não. É importante lembrar 
que o decreto não autoriza a 
realização de eventos, festas 
ou aglomerações. O decreto 
permite apenas apresenta-
ções de músicos em bares 
e restaurantes, seguindo os 
protocolos sanitários”, expli-

ca o prefeito Axel Grael.
De acordo com o decreto, 

as apresentações podem ser 
realizadas entre 11h e 22h. 
Nas sextas-feiras, o horário 
pode ser estendido até as 23h. 
Cada apresentação precisa ter 
um tempo máximo de três 
horas.

Todos os presentes preci-

sam usar máscara de proteção 
facial, com exceção apenas 
para os músicos e cantores 
durante as apresentações e 
sessões de hidratação. Pes-
soas com temperatura acima 
de 37,2 graus ou quaisquer 
sintomas de gripe ou resfria-
do não poderão participar das 
atividades.

Nos locais das apresenta-
ções deverá ser respeitado o 
distanciamento de 2 metros 
entre as pessoas em espa-
ços fechados e de 1,5 metro 
para os espaços abertos. O 
distanciamento terá que ser 
respeitado inclusive entre 
os músicos. Eles deverão se 
apresentar a uma distância 

mínima de 2 metros do pú-
blico.

Durante as apresentações, 
a prefeitura recomenda que 
se evite o compartilhamen-
to de instrumentos e equi-
pamentos, que deverão ser 
previamente higienizados 
com álcool 70%. Microfones 
e instrumentos de sopro não 
podem ser compartilhados.

Para os estabelecimentos, 
fica proibido espaço para 
pista de dança e a ocupa-
ção de corredores e áreas de 
circulação entre mesas ou  
poltronas.

Futebol – A prática de fu-
tebol também será liberada, 
seguindo decreto que vai ser 
publicado nesta quinta-fei-
ra (24). Será recomendada 
a higienização com álcool 
antes do início das partidas, 
cuidados para evitar com-
partilhamento dos materiais 
esportivos e proibição de 
aglomeração de público nos 
jogos, sejam profissionais ou 

amadores. Somente os espa-
ços autorizados a funcionar 
podem receber a prática do 
futebol.

São Gonçalo - A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo recebeu, na quarta-
-feira (23), mais 61.820 mil 
doses da vacina AstraZeneca. 
A nova remessa é destinada à 
imunização com a segunda 
dose contra o coronavírus. 
A cidade, além da aplicação 
da segunda dose das vacinas 
Coronavac e AstraZeneca, 
também vacina com a primei-
ra dose pessoas da população 
em geral com mais de 40 anos 
em doze pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru, 
de segunda a sábado, das 
8h às 17h. As lactantes com 
bebês de até doze meses e 
autorização médica também 
podem se vacinar. 

A cidade continua vaci-
nando portuários, trabalha-
dores da Educação, profis-
sionais de Educação Física, 
guardas municipais, veteriná-
rios; grávidas e puérperas sem 
comorbidades; estagiários da 
saúde, pessoas com comor-
bidades, pessoas que têm 
doenças neurológicas, pes-
soas com deficiência perma-
nente, pessoas com síndrome 
de Down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde – todos 
acima dos 18 anos.

Retorno da 
atividade será 
avaliado de 
acordo com o 
cenário do dia 
13 de julho

Pixabay

Shows poderão acontecer entre 11h e 22h, podendo se estender até 23h às sextas. Tempo máximo será de 3 horas

Ministro das Minas e Energia 
descarta racionamento de luz

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, des-
cartou nesta quarta-feira (23) 
a necessidade de racionamen-
to de eletricidade. Em audiên-
cia pública da Comissão de 
Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados, o ministro 
alertou para a importância de 
medidas que evitem o risco 
de interrupção no forneci-
mento em horários de pico 
e a dependência do próximo 
período úmido.

Segundo o ministro, em 
2020, a condição dos reser-
vatórios era de normalidade, 
mas com a diminuição de 
chuvas entre outubro do ano 
passado e maio deste ano, 
2021 já começou em uma 
situação pior. Atualmente, 
os reservatórios das regiões 
Sudeste e Centro-Oeste, res-
ponsáveis por 70% da geração 
de energia do país, estão com 
apenas 30,2% de sua capaci-
dade.

“Se nós tivermos uma re-

petição das chuvas de 2020 
em 2021, nós podemos che-
gar, se nada for feito, a uma 
condição bastante desfavo-
rável ao final desse ano, em 
novembro e dezembro, com 
os nossos reservatórios abaixo 
de 20%”, disse.

Bento Albuquerque afir-
mou que o plano de ação 

posto em prática em outubro 
de 2020 tem 40 itens, como 
o acionamento das usinas 
termelétricas; o aumento da 
importação de eletricidade 
da Argentina e Uruguai; e uma 
campanha para estimular o 
uso racional de energia; além 
de um programa com a indús-
tria para reduzir o consumo 

no horário de pico.
Outras providências lista-

das pelo ministro de Minas e 
Energia são a antecipação de 
obras em usinas e linhas de 
transmissão e o suprimento 
de combustível para as usinas 
já em funcionamento. Desde 
maio, uma Sala de Situação 
instalada na Casa Civil da 
Presidência da República 
monitora a situação hídrica 
do país.

Bento Albuquerque ressal-
tou que não é possível com-
parar a crise atual com as que 
aconteceram em 2001 e 2014.

“É importante ressaltar 
que a nossa capacidade ins-
talada mais do que dobrou, 
saindo de 81 GW para 186 GW 
de 2001 para 2021. A repre-
sentação da matriz hidráulica 
era cerca de 85%; hoje ela 
corresponde a 61%. A nossa 
matriz também se diversificou 
bastante, principalmente, 
com energias renováveis”, 
observou.

Bento Albuquerque, no entanto, alertou para importância de evitar risco de corte

A Prefeitura de Niterói 
montou um esquema es-
pecial para funcionamento 
de vários órgãos durante 
o feriado prolongado de 
São João. Na quinta-feira, 
dia 24, será feriado e na 
sexta, dia 25, será ponto 
facultativo. 

A vacinação contra a 
covid-19 acontecerá de 
acordo com o calendário 
divulgado pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS). 
Na quinta e sexta, os postos 
de vacinação vão funcionar 
de 9h às 17h, com entra-
da até 16h. A exceção é o 
Campo de São Bento, onde 
o posto fecha às 16h. No 
sábado, será das 8h às 12h, 
com entrada até às 11h30, 
nas policlínicas da Enge-
nhoca e do Largo da Bata-
lha e drive thru do Campus 
Gragoatá da UFF.

C-19: Niterói vacina no feriado

Ministério do Meio Ambiente: 
Ricardo Salles pede demissão
O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, pediu de-
missão do cargo ontem (23). 
A exoneração, assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, foi 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU). No lugar de Salles, o 
presidente nomeou Joaquim 
Álvaro Pereira Leite, que 
até então ocupava o cargo 
de secretário da Amazônia 

e Serviços Ambientais do 
ministério.

Ricardo Salles, que ocu-
pava o cargo desde o início 
do mandato de Bolsonaro, 
em 2019, é investigado em 
dois inquéritos no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

No mês passado, por de-
cisão do ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, Salles foi 
alvo de mandados de busca e 

apreensão e teve seus sigilos 
bancário e fiscal quebra-
dos, no âmbito da Operação 
Akuanduba, deflagrada pela 
Polícia Federal (PF). O órgão 
apura crimes de corrupção, 
advocacia administrativa, 
prevaricação e facilitação 
de contrabando, praticados 
por agentes públicos e em-
presários.

A suspeita é da existência 

de um esquema internacio-
nal de exportação ilegal de 
madeira. Além do agora ex-
-ministro, outras 17 pessoas 
são investigadas. Na época, 
o STF também determinou 
o afastamento de Eduardo 
 Bim do cargo de presidente 
do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

Novo ministro, Álvaro Pereira Leite, já foi nomeado pelo presidente Bolsonaro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ministro compareceu nesta quarta à audiência na Câmara dos Deputados

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: 27/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15343989

12:00 às 16:00 Estrada de Itaipu - Itaipu - Niterói 15343989

12:00 às 16:00 Rua Maestro Felício Toledo - Centro - Niterói 15343989

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida 18 do Forte - Mutuá - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Alberto Marrocos - Rodo - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Cornélio Mendonça - Rodo - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Delfina Campos - Rodo - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Nestor do Amaral - Rodo - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Anibal Muniz - Rodo - São Gonçalo 15349189

12:00 às 16:00 Rua Floriano Lima - Rodo - São Gonçalo 15349189

MARICÁ
08:00 às 12:00 Estrada Cachoeira - Caxito - Maricá 15339651

08:00 às 12:00 Estrada Retiro Cachoeira - Caxito - Maricá 15339651

08:00 às 12:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José de Imbassaí - Maricá 15339651

08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 15339651

08:00 às 12:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José Imbassaí - Maricá 15339651

Dia: 28/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Leoncio - Itaoca - São Gonçalo 15343357

13:00 às 17:00 Estrada Caeira - Itaoca - São Gonçalo 15343357

13:00 às 17:00 Rua Antônio Leôncio - Praia da Luz - São Gonçalo 15343357

13:00 às 17:00 Rua Francisco Madeira - Itaoca - Praia da Luz - São Gonçalo 15343357

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida Diógenes Paula da Costa - Jacaroá - Maricá 15349003

09:00 às 12:00 Avenida Lagomar - Jacaroá - Maricá 15349003

09:00 às 12:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 15349003

09:00 às 12:00 Lot 11 - Jacaroá - Maricá 15349003

09:00 às 12:00 Ruas 52, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - Balneário Lagomar - Caju - 
Jacaroá - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-Co - Maricá 

15349003

09:00 às 12:00 Rua Luiz F dos S Caetano - Jacaroá - Maricá 15349003

09:00 às 12:00 Rua Thomas Cunha - Jacaroá - Maricá 15349003

09:25 às 12:00 Estrada Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá 15349277

09:25 às 12:00 Estrada Var Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15349277

09:25 às 12:00 Rua Manoel Ribeiro Barbosa - Ponta Negra - Maricá 15349277

09:25 às 12:00 Rua Matheus Ribeiro - Ponta Negra - Maricá 15349277

09:25 às 12:00 Rua Penetração - Ponta Negra - Maricá 15349277

09:25 às 12:00 Rua Variante P/ Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15349277

13:00 às 17:00 Rua B - Centro - Jardim Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Rua 5 - Jardim Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Rua Abraão Noberto Cabral - Jardim Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Rua Caio Figueiredo - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Rua Itaipu - Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Travessa Ciep - Chácaras Inoã - Maricá 15350199

13:00 às 17:00 Ruas 3, 16, 28 - Barroco - Costa Verde - Itaipuaçu - São Bento da 
Lagoa - Maricá 

15350445

13:00 às 17:00 Rua das Perpétuas - Barroco - Maricá 15350445

13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - São Bento da Lagoa - Maricá 15350445

13:30 às 17:30 Avenida 06 - Jaconé - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Avenida 2 - Jardim B Maricá - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jaconé - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Jaconé - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Avenida Canal - Jardim Jaconé - Pr. Amendoeiras - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Rua Benedito Oliveira da Silva - Jaconé - Maricá 15350097

13:30 às 17:30 Ruas 33, 54 - Estrada Cassorotiba - Jardim Atlântico - Maricá 15350245

13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15350245

13:30 às 17:30 Rua Kaweh Machado Diniz - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 15350245
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Fluminense 
receberá 
bolada por 
Marlon

O Fluminen-
se recebeu 
uma ótima 
notícia nes-
ta semana. 
O zagueiro 
Marlon, re-

velado nas categorias de 
base do clube, foi negocia-
do pelo Sassuolo, da Itália, 
para o Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia.

O valor da negociação 
gira em torno de 12 mi-
lhões de euros (cerca de 
R$ 71 milhões). Pelo me-
canismo de solidariedade 
da Fifa, o Fluminense terá 
direito a quase R$ 2,5 mi-
lhões.

Marlon atuou pelo Flu-
minense entre 2014 e 2016. 
Depois, o defensor foi ne-
gociado com o Barcelona. 
Pelo clube espanhol, o 
jogador disputou três par-
tidas pela equipe principal 
na temporada 2016/2017, 
antes de ser empresta-
do ao Nice, da França. 
No segundo semestre  
de 2018, foi negociado em 
definitivo com o futebol 
italiano.

O Fluminense vem bus-
cando recursos para poder 
fechar a temporada sem 
aumentar a dívida do clu-
be. Por isso, cada valor que 
entra nos cofres do clube é 
comemorado.

Gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro duelam na segunda divisão

Noite de nostalgia na 
Série B do Brasileiro

U m  c l á s s i c o 
que já decidiu 
uma edição do 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro no já 
distante ano de 
1974, terá um 

novo capítulo hoje, mas em 
uma realidade totalmente di-
ferente de 47 anos atrás. Vasco 
e Cruzeiro se enfrentam no 
Mineirão, a partir das 21h30, 
pela sexta rodada da segunda 
divisão, bem distante do pro-
tagonismo que já tiveram na 
elite do futebol.

Se em 1974 o Vasco con-
quistou seu primeiro título 
nacional, hoje a realidade é 
deixar o meio da tabela da 
Série B e se aproximar do G-4. 
O lateral Zeca afirmou que o 

Cruz-maltino precisa de tran-
quilidade para conquistar sua 
terceira vitória na competição.

“Estudamos bastante o 
Cruzeiro. O professor Marcelo 
conversou com a gente nos 
últimos dias e nos passou 
a estratégia. O Cruzeiro é 
um grande time, além disso 
sabemos da dificuldade do 
campeonato, com vários jogos 

truncados. É um adversário 
que trocou de treinador há 
pouco tempo, que joga mais 
com a bola, então temos que 
ter frieza e tranquilidade para 
irmos até lá buscar os três 
pontos”, afirmou.

O técnico Marcelo Cabo 
ganhou um desfalque de úl-
tima hora. O volante Rômulo 
testou positivo para covid-19 
e está fora. Michel será seu 
substituto.

No restante, o Cruz-malti-
no vai a campo com a mesma 
formação que iniciou a parti-
da no fim de semana.

Já o Cruzeiro, que disputa a 
segunda divisão pelo segundo 
ano consecutivo, atualmente 
está na zona de rebaixamento, 
na 17ª posição.

Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco aposta nos gols de Cano para superar o Cruzeiro no clássico desta quinta pelo Campeonato Brasileiro da Série B

Ocupando a 
10ª posição, o 
Vasco precisa 
vencer hoje para 
se aproximar do 
G-4 da Série B

Kayque volta aos 
treinos no Botafogo

Lateral Klebinho 
pode retornar ao Fla

O  B o t a f o g o 
tem a sema-
na livre para 
trabalhar após 
ter sua partida 
contra o CSA, 

pelo Campeonato Brasileiro 
da Série B adiada. Com isso, 
o técnico Marcelo Chamus-
ca tem buscado melhorar 
o entrosamento da equipe.

O comandante ganhou 
mais uma opção para o 
elenco. O volante Kayque se 
recuperou de lesão e treinou 
normalmente com o restan-
te dos jogadores.

Kayque não atua des-
de o Campeonato Carioca. 
Durante este período, o jo-
gador vem se recuperando 
no departamento médico 

O lateral-direi-
to Klebinho, de 
22 anos, não 
vinha sendo 
utilizado no 
elenco profis-
sional do Fla-

mengo. Com isso, ele acabou 
emprestado ao Cruzeiro nes-
ta temporada.

No entanto, a passagem 
do jogador pelo clube mi-
neiro está perto de terminar, 
visto que a Raposa o afastou 
após ato de indisciplina.

Klebinho foi afastado do 
elenco, pois teve contato 
com pessoas que poderiam 
estar infectadas com co-
vid-19. Após o período, a 
tendência é a de que o lateral 
seja liberado para retornar ao 

alvinegro.
O atleta deve ficar à dis-

posição do Botafogo neste 
sábado, quando os alvine-
gros encaram o Sampaio 
Corrêa, em São Luís, às 16 
horas (de Brasília). No en-
tanto, como Marcelo Cha-
musca tem várias opções 
para o setor, Kayque não tem 
presença certa no banco.

Flamengo.
Ele atuou apenas dez mi-

nutos com a camisa do Cru-
zeiro – entrou em campo na 
vitória contra o Juazeirense, 
por 1 a 0, pela Copa do Brasil. 
Klebinho estava empresta-
do até o fim da temporada, 
quando também se encerra o 
vínculo com os rubro-negros.

Com a confirmação da 
devolução, o Flamengo deve 
procurar um novo destino 
para o atleta atuar no restan-
te de 2021.

Volante é mais 
uma opção 
para Chamusca 
escalar o 
Botafogo no 
próximo sábado

Tricolor vai levar 
quase R$ 2,5 
milhões com a 
transação

Jogador tem 
contrato até o 
final do ano


