
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.371  |  R$ 1,50

Niterói, quarta-feira,30 de junho de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Conta de luz vai subir 
52% em plena pandemia
E diretor da Aneel, que autorizou reajuste já a partir de julho, diz que situação pode piorar ainda mais

NÃO BASTASSE O VÍRUS

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

A vacina está disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município

ESPORTES

Flu encara o perigoso Furacão
Vindo de tropeços nas últimas três rodadas, o Fluminense 
precisa vencer o Athletico para não se distanciar dos líderes. 

Ballet dá 
movimento à 
exposição
Integrantes da Companhia 
de Ballet da Cidade se apre-
sentam com performances 
inspiradas na temática ar, 
vento e movimento, da 
exposição “Tudo que move 
é sagrado”,do Museu Janete 
Costa de Arte Popular.

Sara e Nina 
lançam um 
novo single

PÁG. 2

CULTURA

Luiz Kerche/Divulgação

Ballet de Niterói apresenta perfor-
mances inspiradas no movimento

Guedes diz que 
economia voltou 
a ‘ficar de pé’
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Tradicional procissão que acontece todos os anos no mar, desta vez foi em terra firme, com uma carreata que seguiu pelas ruas da cidade, chegando ao Mercado São Pedro, na Ponta da Areia

CIDADES\PÁG. 5

Lucas Merçon / Fluminense

Nenê volta hoje à tarde ao time do Fluminense no duelo contra o Athletico-PR

Procissão 
marítima dá 
lugar a carreata
O dia de São Pedro, padroeiro 
dos pescadores, foi comemorado 
ontem com várias missas 
celebradas durante todo o dia 
na capela dedicada ao santo, em 
Jurujuba. Em razão da pandemia 
do novo coronavírus, a tradicional 
procissão marítima deu lugar 
a uma carreata pelas ruas de 
Niterói, chegando ao Mercado 
São Pedro, na Ponta da Areia, e 
retornando pela orla. O padre 
Magno Guilherme Angeli falou 
sobre a importância da fé e da 
esperança e destacou a tradição 
da celebração desta data em 
Niterói.

Alerj aprova mais 
duas parcelas
de auxílio

PANORAMA\PÁG.2

Niterói conclui 
1ª dose de 
prioritários
Niterói concluiu a aplicação da 
primeira dose da vacina contra a 
covid-19 nos grupos prioritários 
definidos pelo Ministério da Saúde 
e mantém, agora, a imunização 
de pessoas com comorbidades, 
gestantes, puérperas e lactantes 
maiores de 18 anos e na população 
geral seguindo o calendário por 
idade. Hoje, receberão a 1ª dose 
pessoas a partir dos 42 anos.
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Vasco quer 
entrar no G-4 
da Segundona

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco

Goleiro Vanderlei teve a escalação confirmada
pelo técnico do Vasco, Marcelo Cabo
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Estacionamento muito caro
Estive esta semana no Rio visitando um amigo e me es-
pantei com o valor cobrado pelo estacionamento: apenas 
R$ 2 e pelo períodos de três horas. Esse preço vale para 
locais turísticos que atraem pessoas do mundo todo. Por 
que em Niterói precisa ser tudo tão caro? A quem inte-
ressa enriquecer às custas do povo? R$1 pode não fazer 
diferença para o capitalista que tem carrão, mas faz para 
o proletário com seu veículo 1.0.
Agnaldo Santanna

Cadê a fiscalização?
Estive hoje (ontem) no Ceasa de São Gonçalo e tinha muita 
gente sem máscara ou com ela no queixo. Álcool na porta 
dos estandes nem pensar. As pessoas continuam achando 
que o coronavírus é brincadeira. E pior estão colocando a 
vida de outras em risco.
João Gustavo Neves

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.

Dança: ‘Tudo que 
move é sagrado’
A Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói, em uma 
ação integrada com o Mu-
seu Janete Costa de Arte 
Popular, vai oferecer novas 
percepções para a exposição 
“Tudo que move é sagrado”. 
As apresentações serão de 
julho a dezembro, sempre 
no primeiro final de semana 
de cada mês. Entre 13h e 
15h, os bailarinos se apre-
sentam, gratuitamente, com 
performances inspiradas na 
temática da exposição ar, 

vento e movimento.
A mostra, que conta com 

60 obras de 30 artistas bra-
sileiros e curadoria assinada 
por Jorge Mendes, será palco 
para cinco bailarinos da 
CBCN, que tiveram como 
ponto de partida para as per-
formances a importância do 
inspirar, respirar, mover e vi-
ver, dirigidos por Fran Mello.  
Nas peças, recursos ma-
nuais, manivelas, motores 
e vento evidenciam o mo-
vimento. 

CULTURA FABIANA MAIA

Protesto
As drag queens cantoras 
Sara e Nina lançam o se-
gundo single do álbum ‘Céu 
de Framboesa’, intitulado 
‘A História de Mafalda’, que 
conta a história onde uma 
travesti é assassinada bru-
talmente por seu amante, 
um homem que a matou 
por preconceito cedendo à 
pressão social e ao conser-
vadorismo que o cercavam. 
O clipe conta com Dandara 
Vital, artista e ativista dos 
direitos LGBTQIAP+. Onde: 
Youtube.

ILUMINURAS – A partir do dia 1º, o Museu em Família, 
promovido pela Casa Museu Ema Klabin, oferece a 
oficina “Iluminuras”, inspirada nas pinturas decorati-
vas que ilustravam os manuscritos medievais, é uma 
proposta divertida que convida as crianças a experi-
mentar os recursos gráficos e fazer uma iluminura em 
casa com materiais caseiros. Onde: Youtube.

UNAS+ – O público de todo o Brasil já pode fazer uma 
visita virtual imersiva à exposição “UnaS+”, que reúne 
cerca de 80 obras de 15 artistas mulheres da Argentina 
e Brasil, com curadoria de Maria Arlete Gonçalves. 
Com tecnologia de fotografia digital 360°, o tour virtual 
permite um passeio completo pela mostra coletiva. 
Onde: https://oifuturo.org.br.

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

Luiz Kerche/Divulgação

Ballet de Niterói apresenta performances inspiradas no movimento

Divulgação

Sara e Nina lançam o segundo single 

do álbum “Céu de Framboesa”

POR JEFFERSON LEMOS

Tirando o atraso

A Lei 9.191/21, que criou o 
auxílio emergencial Supera RJ, 
foi sancionada em março pela 
Alerj, mas só foi implementada 
pelo Governo do Estado em ju-
nho, quando começaram os pa-
gamentos. Para não prejudicar 
os beneficiados, que ficaram 
dois meses sem receber o bene-
fício por causa da morosidade 
do governo, a Alerj aprovou 
ontem, em discussão única, o 
PL 4.028/21, do deputado Luiz 
Paulo (Cidadania), que prevê 
que sejam feitos os pagamentos 
referentes aos meses de abril 
e maio. A lei já foi enviada ao 
governador. ‘Musicoterapia’ contra o vírus

Música como acalanto na 
luta contra a covid-19. No 
próximo dia 2, às 10h, o gru-
po Non Stop, formado por 
integrantes da Orquestra de 
Cordas da Grota, fará uma 
apresentação na calçada em 
frente ao Clube Central, em 
Icaraí. Desde março o local 
vem sendo utilizado como 

Divulgação

posto de vacinação da Secre-
taria de Saúde. Na ação social 
organizada pelas secretarias 
do Idoso e de Governo, co-
mandadas respectivamente 
por José Antônio Fernandez, 
o Zaf, e Rubia Secundino, 
serão distribuídas duas mil 
máscaras para quem estiver 
sendo vacinado. 

Mal estar 
entre vizinhas
Uma postagem da Prefeitura 
de Niterói em seu Instagram 
causou mal estar, ontem, entre 
a cidade e o município de São 
Gonçalo. No post, Niterói diz 
liderar a vacinação na região, 
tendo aplicado a 1ª dose em 
54,94% de toda a sua popula-
ção, à frente da vizinha, com 
34,69%. A prefeitura de São 
Gonçalo não gostou e, nos 
comentários, parabenizou a 
vizinha, mas informou que já 
vacinou 46% do público alvo 
e pediu correção. “Por aqui a 
saúde faz as contas de acordo 
com o número de pessoas que 
podem receber a vacina e não 
pelo total populacional”, cri-
ticou, acrescentando que não 
encara a vacinação como uma 
competição. 

Só para
garantir

Te pego lá fora

Todos os municípios do Es-
tado devem incluir mulheres 
que estão amamentando  e 
puérperas no grupo prio-
ritário para vacinação da 
covid-19. 
É o que decidiu a Alerj, 
ontem, ao aprovar o PL 
4217/2121, do deputado 
Marcus Vinícius (PTB), que 
segue para o governador 
Cláudio Castro (PL), que 
deve sancionar.
Na semana passada uma re-
solução da Secretaria de Es-
tado de Saúde recomendou 
a inclusão de lactantes no 
rol de prioridades, mas nem 
todas as cidades iniciaram a 
vacinação de mulheres que 
amamentam. 

Um estudante brasileiro de 
origem nordestina saiu na 
porrada, ontem, em uma 
escola secundária na cidade 
de Castelo de Paiva, no in-
terior de Portugal. O motivo 
da briga, segundo ele, foi 
ter sido vítima de “racismo” 
e “xenofobia”. “Quando os 
portugueses chegaram no 
Brasil, os brasileiros estavam 
macacando (sic) ainda” e “sua 
mãe é brasileira, é puta”, teria 
dito um colega, entre outras 
provocações e xingamen-
tos. A família do estudante 
diz que a escola não tomou  
atitude. 

De malas prontas

Nesta semana, os deputados 
da Alerj estão se despedindo 
do Palácio Tiradentes, votan-
do até amanhã 45 projetos de 
lei, incluindo a redação final 
das diretrizes para o Orça-
mento de 2022 (PL 4.022/21), 
que ontem já foi para o go-
vernador. A pauta vai marcar 
a mudança dos trabalhos 
legislativos do prédio histó-
rico, que completou 95 anos, 
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para o Edifício Lúcio Costa, o 
Alerjão, a partir de agosto. O 
Palácio Tiradentes foi sede 
da Câmara dos Deputados, 
antes da transferência da 
capital para Brasília; do De-
partamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP), durante 
o Estado Novo; e da Assem-
bleia do Estado da Guana-
bara, antes da fusão com o 
Estado do Rio. 

Panorama RJPanorama RJ

Cria da comunidade Santo 
Inácio, em Niterói, Walla-
ce Chagas, que nasceu com 
uma má formação no ombro 
direito, tirou dos obstáculos 
o estímulo para abrir sua 
própria marca, a Don Walla, 
que começou com peças de 
roupa e, hoje, ganhou novos 
espaços com um pilar de 
consultoria artística e um 
estúdio audiovisual. A ideia 

é dar visibilidade ao povo 
periférico. “Não me enqua-
drava na moda oferecida, as 
roupas ficavam inadequadas 
para o meu corpo perante a 
minha deficiência, as blusas 
caíam no meu ombro e isso 
me trazia muita insegurança. 
Eu sabia que essa era a minha 
missão, transformar pessoas 
com a minha moda, com a 
nossa filosofia”, destaca. 

A moda é de quem faz
Divulgação

O Disque Denúcia já está 
em atividade na cidade de 
Maricá, através de parceria 
com o Instituto MOVRIO 
e a prefeitura. Denúncias 
sobre atividades crimino-
sas no município poderão 
ser feitas, de forma anô-
nima, para o telefone (21) 
2253-1177 e no aplicativo 

“Disque Denúncia RJ”, 
disponível para sistemas 
Android e IOS. De acordo 
com o secretário municipal 
Ordem Pública, Júlio Veras, 
as denúncias são recebidas 
pela Coordenadoria Geral 
de Inteligência, da Secre-
taria de Ordem Pública 
(Seop) e logo apuradas. 

Disque Denúncia está ‘on’
Divulgação

Divulgação

Divulgação/Alerj
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Município vacinou grupos prioritários com primeira dose e avança no calendário da população em geral

Niterói conclui etapa da 1ª dose
 A Prefeitura de Niterói concluiu 
a aplicação da primeira dose 
da vacina contra a covid-19 
nos grupos prioritários defini-
dos pelo Ministério da Saúde: 
pessoas com 60 anos ou mais, 
profissionais de saúde, pessoas 
que vivem em instituições de 
longa permanência, quilom-
bolas, indígenas, profissionais 
da educação, pessoas com de-
ficiência e pessoas em situação 
de rua. O município mantém 
a imunização de pessoas com 
comorbidades, gestantes, puér-
peras (até 45 dias do nascimen-
to do bebê) e lactantes maiores 
de 18 anos.

Neste momento, a imuniza-
ção se concentra na população 
geral seguindo o calendário por 
idade. Hoje (30), receberão a 
primeira dose pessoas a partir 
dos 42 anos, diminuindo uma 
idade a cada dia.

A vacina está disponível nos 
11 pontos de vacinação distri-
buídos pelo município, com 
entrada liberada das 8h às 16h 
e aplicação das vacinas até 17h. 
No Campo de São Bento, a imu-
nização vai até as 16h. Para as 
gestantes, lactantes e puérperas 
a imunização ocorrerá em três 
pontos: Policlínica Regional 
Sérgio Arouca (Vital Brazil), 
Policlínica Regional Carlos An-
tônio da Silva (São Lourenço) e 
Policlínica Regional de Itaipu.

Agendamento - Os morado-
res de Niterói podem agendar 

pelo aplicativo Colab a vaci-
nação contra covid-19 em seis 
postos: Campo de São Bento, 
em Icaraí, Colégio Gomes Pe-
reira, no Largo da Batalha, e 
nas policlínicas do Vital Brazil, 
São Lourenço, Engenhoca e 
Piratininga. Para fazer o agen-
damento da vacina basta baixar 
o aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente na 
Play Store (Android) e App Store 
(iOS), e seguir o passo a passo 
de cadastro. É necessário estar 
na idade e apresentar a docu-
mentação para receber a imu-

nização. Também é possível 
agendar pelo site www.niteroi.
rj.gov.br/agendamentovacina.

Documentação – A popu-
lação geral  precisa apresentar 
no ponto de vacinação docu-
mento com foto, CPF e com-
provante de residência. Além 
desses documentos, pessoas 
com comorbidade, gestantes 
e lactantes precisam levar o 
laudo médico e puérperas pre-
cisam apresentar a certidão de 
nascimento do bebê.

 Recorde em São Gonçalo 
- O município de São Gonçalo 

bateu recorde de vacinação 
na segunda-feira (28), quan-
do vacinou 19.500 pessoas 
. Destas, 8.031 receberam a 
dose única da Janssen. Com a 
aceleração da vacinação para 
a população em geral, 387.142 
gonçalenses foram vacinados 
com a primeira dose e 150.203 
estão imunizados. A cidade já 
está na quinta fase do Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
vacinando a população em 
geral por idade. Hoje (30), a ci-
dade começa a vacinar pessoas 
com mais de 31 anos. E na sex-

ta-feira (2), pessoas com mais 
de 28 anos. Para a vacinação, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
recebeu, ao todo, 690.866 doses 
dos imunizantes Coronavac, 
Astrazeneca, Janssen e Pfizer. 
No município, 10 locais de 
vacinação funcionam das 8h 
às 17h. A Clínica Gonçalense 
do Mutondo e a Clínica Dr. 
Zerbini, no Arsenal, funcionam 
até 21h. O objetivo é atender os 
gonçalenses após o retorno do 
trabalho, desafogando também 
os pontos de vacinação nas 
primeiras horas da manhã e aos 
sábados. Nestas duas unidades, 
os gonçalenses devem chegar 
até as 20h30 e nos outros locais 
até 16h30. As vacinas Corona-
Vac e AstraZeneca estão dispo-
níveis em todas as unidades. A 
Pfizer está em nove locais.

Também podem ser vacina-
dos 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, puérpe-
ras e lactantes com bebês de 
até 12 meses sem comorbida-
des com autorização médica; 
estagiários da saúde atuando 
em unidade hospitalar, pessoas 
com comorbidades, pessoas 
que têm doenças neurológicas 
crônicas, pessoas com defi-
ciência permanente, pessoas 
com síndrome de down, traba-
lhadores da saúde da linha de 
frente e profissionais da saúde 
– todos acima dos 18 anos.

Para a segunda dose, as va-
cinas Astrazeneca e Coronavac 
estão disponíveis. A primeira 
para quem tem mais de 12 se-
manas de vacinado e a segunda 
para quem tem mais de 21 dias 
de vacinado. A segunda dose da 
Pfizer ainda não está disponí-
vel. Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da vacina aplicada no 
município.  

Vale lembrar que só as grá-
vidas, puérperas e lactantes 
têm exclusividade para tomar 
a vacina da Pfizer. Pessoas com 
comorbidades, doenças neuro-
lógicas crônicas e deficiência 
permanente também podem 
tomar esta vacina, segundo o 
informe técnico do Governo 
do Estado. No entanto, não 
há exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas.

Niterói vacina 
hoje a partir de 
42 anos; amanhã 
a partir de 40/41; 
e a partir de 40 
na sexta

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Moradores de Niterói podem agendar pelo aplicativo Colab a vacinação contra covid-19 em seis postos da cidade

Variante Delta pode 
causar mais reinfecções
Uma pesquisa que teve 
participação de cientistas 
da Fiocruz sugere que a va-
riante Delta do novo coro-
navírus (SARS-CoV-2) tem 
potencial maior de causar 
reinfecções e novos qua-
dros de covid-19 em pes-
soas que haviam se curado 
da doença. A variante foi 
detectada pela primeira vez 
na Índia, mas já está pre-
sente em 85 países e causou 
a primeira morte no Brasil 
no último fim de semana.

O trabalho foi publicado 
na revista científica Cell e 
detalhes foram divulgados 
pela Agência Fiocruz de 
Notícias. As conclusões 
da pesquisa mostram que 
pessoas previamente infec-
tadas por outras cepas do 
novo coronavírus têm um 
soro com anticorpos menos 
potentes contra a variante 
Delta, que é uma das quatro 
variantes de preocupação 
já identificadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde 

(OMS).
A Fiocruz destaca que 

o aumento do risco é mar-
cante no caso das pessoas 
que tiveram uma infecção 
anterior da variante gama, 
que foi identificada pela 
primeira vez em Manaus e 
se tornou a cepa dominante 
no Brasil. Nesses casos, a 
capacidade de os anticor-
pos neutralizarem a varian-
te Delta é 11 vezes menor. 

A divergência antigê-
nica da variante delta é 
menor quando comparada 
à variante Alfa, que foi a 
primeira de preocupação 
a entrar no radar da OMS, 
ao surgir no Reino Unido. 
De acordo com a Fiocruz, 
cientistas avaliam que “o 
achado indica que vacinas 
baseadas na variante Alfa 
podem proteger ampla-
mente contra as variantes 
atuais, o que pode ser uma 
informação relevante para 
a formulação de novos imu-
nizantes”.

BCG, uma vacina que 
tem seu próprio dia
A vacina BCG (Bacillus Cal-
mette-Guérin) é considerada 
uma das vacinas mais im-
portantes para o recém-nas-
cido. Tanto que ganhou um 
dia só pra ela. Amanhã, dia 
1º de julho, comemora-se o 
Dia da Vacina BCG, mesmo 
dia em que ela foi criada. O 
imunizante, que tem dose 
única e deve ser aplicada 
nos primeiros dias de vida 
ou até os 4 anos, faz parte da 
rotina e está disponível em 
sete unidades de saúde de 
São Gonçalo. Embora seja de 
suma importância, a vacina 
teve baixa procura em 2020, 
segundo a prefeitura. 

A vacina BCG, que em 
2019 teve cobertura vacinal 
de 112,5% do público-alvo 
em São Gonçalo, teve apenas 
54,4% em 2020. Este ano, até 
o início de junho, 42% do 
público-alvo teve a dose da 
vacina, que é obrigatória, 
aplicada. O coordenador de 
imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 

Civil de São Gonçalo, Rafael 
Vidal, alerta a população 
para a importância de ter a 
vacinação em dia. 

“A BCG é uma das vaci-
nas mais importantes para 
o bebê, principalmente nos 
primeiros meses de idade, 
pois evita as formas graves 
da tuberculose. Os pais de-
vem levar o seu bebê logo 
nos primeiros dias de nas-
cido a fim de proteger de 
forma mais rápida contra a 
tuberculose. Na Maternida-
de Municipal Mário Niajar, 
em Alcântara, os bebês já 
saem vacinados. Caso não 
tenha recebido a vacina na 
unidade por algum motivo, 
os pais podem procurar 
qualquer local que aplique 
a vacina logo após a alta mé-
dica”, explicou o enfermeiro.

A BCG protege o bebê 
contra a tuberculose, prin-
cipalmente em relação aos 
tipos mais graves da doença, 
como a meningite tubercu-
losa e a tuberculose miliar.

São Gonçalo pode ter centros 
de reabilitação pós covid-19
A covid-19 continua matan-
do e deixando sequelas em 
milhares de pacientes que 
conseguem deixar o hos-
pital ou mesmo em quem 
apresentou sintomas leves. É 
uma doença silenciosa, que 
continua a cada dia desafian-
do a ciência e exigindo muito 
dos profissionais de saúde. 
Para garantir suporte na 
reabilitação das pessoas com 
alguma limitação provoca-
da pela infecção, o verea-
dor Alexandre Gomes (PV )  
apresentou esta semana 
projeto de lei na Câmara 
Municipal de São Gonçalo 
autorizando o município a 
criar Centros de Reabilitação 
Pós-Covid. 

No espaço, o paciente 
teria atendimento especia-
lizado de fisioterapia res-

piratória e corporal, clínica 
médica, pneumologia, reu-
matologia, psicologia, psi-
quiatria e assistência social. 
O projeto ainda garante que 
o local conte com outros 
instrumentos, insumos e 
especialidades necessárias 
para o seu funcionamento 
de acordo com os protocolos 
de saúde definidos pelas au-
toridades de saúde pública. 

“A luta pela recuperação 
total da Covid-19 não termi-
na após a alta hospitalar ou 
com a cura da doença. Após 
contraírem a infecção, mi-
lhares de pacientes precisam 
de assistência respiratória. 
Durante muito tempo de 
terapia intensiva, nos casos 
mais graves, o corpo perde 
muita massa muscular e 
sofre complicações moto-

ras e neurológicas. Fracos, 
os pacientes que deixam 
os CTIs precisam passar 
 pelas unidades de readap-
tação pós-respiração as-
sistida ou por centros de 
reabilitação. A fisioterapia 
é indicada para restaurar as 
capacidades físicas e respira-
tórias do paciente”, explica o 
parlamentar. 

Alexandre Gomes tam-
bém ressaltou, que devido a 
solidão provocada pelo iso-
lamento social, em um leito 
de hospital, e até mesmo o 
medo da própria doença, 
surgem impactos psicoló-
gicos. 

“Existe todo um trabalho 
posterior a ser executado 
para que o paciente recupe-
rado tenha de volta a con-
fiança necessária para res-

gatar sua qualidade de vida. 
Todo o período de infecção 
mexe com o psicológico do 
paciente”.

Em casa há duas sema-
nas, depois de 16 dias de 
internação, a comerciária 
Jane Lindomar de Souza, de 
43 anos, reclama do cansaço 
e da falta de ar. 

“Você não consegue dar 
mais do que dez passos, 
calçar uma sandália, tomar 
um banho normal. Tudo 
te cansa, falta ar. É uma  
sensação horrível. O mé-
dico solicitou sessões de 
fisioterapia respiratória. A 
construção deste Centro de 
Reabilitação Pós-Covid vai 
ajudar muitas pessoas. Cen-
tenas de pessoas”, garantiu 
a moradora do bairro do 
Pacheco.

Proposta de criação das unidades de tratamento foi apresentada na Câmara

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Também foram doadas roupas para população em vulnerabilidade social

S. Gonçalo Presente arrecada 
cobertores para três abrigos

Agentes da Operação São 
Gonçalo Presente, junta-
mente com o Serviço Social 
do programa, integrado à 
Secretaria de Ordem Públi-
ca, participaram de um ato 
de solidariedade na segun-
da-feira (28). A campanha 
de agasalhos “Doe e Aqueça 
um Coração”, iniciada em 
20 de maio, resultou na ar-
recadação de 80 cobertores, 
além de roupas femininas e 
masculinas, que serão distri-
buídas para três abrigos no 
município.

Na segunda-feira, a equi-
pe entregou para a instituição 
Albergue da Misericórdia, no 
Monjolos, cerca de 45 cober-
tores, além de roupas femi-
ninas e masculinas. A casa 
atende atualmente 40 ho-
mens entre 18 e 59 anos, dis-

ponibiliza atividades com o 
intuito de geração de renda e 
sustentabilidade, permitindo 
que os materiais produzidos 

no asilo sejam utilizados para 
o benefício dos abrigados e 
demais voluntários.

Para o secretário de Or-

dem Pública, David Ricardo, a 
ação visa atender a demanda 
dos abrigos do município 
durante esse inverno, além de 
pessoas em situação de rua.

“Estamos sempre pelas 
ruas da cidade colaborando 
para a proteção da popula-
ção, e essa é uma maneira 
de também cuidar do nosso 
próximo, proporcionando 
aos menos favorecidos uma 
coberta para se aquecer du-
rante esse inverno”, disse o 
secretário.

O restante do material 
arrecadado será entregue 
para mais duas instituições 
do município: o Abrigo Santa 
Rita de Cássia, na Praça dos 
Bandeirantes, e o Instituto de 
Lar Longa Permanência para 
Idoso, na Rua Luiz Mota, no 
Raul Veiga.

Agentes entregaram donativos para a campanha ‘Doe e Aqueça um Coração’
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“A alma quer mais”

Dom José Francisco*

Vivendo esse tempo dra-
mático da pandemia, ex-
perimentamos momentos 
de solidão. Mas como en-
frentar esse momento, se, 
justamente, o maior medo 
que temos é o da solidão?

É claro que você não se 
lembra, mas, quando co-
meçou, você estava so-
zinho. Naquela primeira 
traumática separação, 
quando todas as suas ne-
cessidades estavam satis-
feitas, no mundo quente 
do útero, de repente, você 
foi expulso ou você mes-
mo se expulsou, para cair 
num planeta frio e ro-
dopiante. Essa queda foi 
tão vertiginosa que você 
nunca mais pôde vol-
tar a viver aquilo que 
perdeu. E dessa perda 
ficou uma cicatriz no 
coração e ela 
arde,  toda 
vez que nos 
s e n t i m o s 
abandona-
dos e sós.

No começo, 
nem senti-
mos que o 
vazio exis-
te. Mas no 
m e i o - d a -
-vida, todo 
mundo já teve de con-
frontar-se com perdas: 
ou os pais já se foram 
ou o casamento já se 
foi ou os filhos já parti-
ram ou tudo isso junto e 
ao mesmo tempo. Nesse 
momento, para se erguer 
inteiro sobre você mesmo, 
será preciso abandonar 
duas fantasias infantis. A 
primeira é a de que somos 
o centro do universo. A 
segunda é que lá fora, em 
algum lugar, existe um 

“outro mágico”, que irá 
nos salvar do nosso isola-
mento existencial. Porém, 
sabemos que ninguém é o 
centro de nada e não exis-
te mágica alguma.

A solidão é o fato cen-
tral e inevitável da 
existência humana. 
Estamos sempre 
sós, na nossa dor. 

O outro pode 
estar ao nos-
so lado, mas 
nunca den-
tro de nós. 
Pode com-
p a r t i l h a r , 
mas nunca 
saber o que, 
realmente, 
nos aconte-
ce. 

Por isso, a 
alma buscou trans-
cendência. Ela se 
cansou de procu-
rar por aqui, de se 

iludir por aqui, de ficar só 
aqui. A alma quis mais: ela 
quis Deus. Não dar Deus 
a ela, é mais que não dar 
água ao sedento, liberda-
de ao pássaro, oceano ao 
peixe, e ar a quem respire.

A solidão é 
inevitável. 
Por isso, a 

alma buscou 
transcendência. 

Ela cansou de 
se iludir e ficar 

só por aqui.

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Webinários e oficinas virtuais 
na Semana de Inclusão Digital
 Em comemoração ao Dia 
Municipal da Inclusão Digital, 
celebrado em 25 de junho em 
Niterói, a Secretaria Munici-
pal de Educação e a Fundação 
Municipal de Educação orga-
nizaram uma programação 
com webinários e oficinas vir-
tuais para os profissionais da 
rede municipal nos dias 30 de 
junho e 1º de julho. A Semana 
Municipal de Inclusão Digital 
de Niterói tem como tema os 
“Desafios da Inclusão Digital 
e Cibercultural na Pandemia”.

A programação inclui pa-
lestras sobre “Sala de aula 
interativa presencial e online”, 
com o professor doutor Mar-
co Silva, autor do livro “Sala 
de aula interativa”, e sobre 
“Inclusão digital e práticas 
educacionais na cibercultu-
ra”, com a professora doutora 
Edméa Santos. A professora 
da rede, Evelyn Crespo, fará 
uma oficina experimental 
sobre sua experiência com jo-
gos no estilo “Escape Room”. 
Além disso, professores da 
rede poderão se inscrever 

para relatar suas experiências 
no ensino remoto e híbrido 
em tempos de pandemia.

O secretário de Educação, 
Vinicius Wu, enfatizou que a 
tecnologia se tornou ainda 
mais útil ao processo de en-
sino-aprendizado no cenário 
pandêmico. Ele ressaltou 
ainda que os profissionais da 
rede realizaram um trabalho 
brilhante ao longo do ano 
passado e, por isso, será im-
portante a participação deles 
no evento.

“Desde o início do ano 
estamos trabalhando para 
assegurar que a comunidade 
escolar tenha melhor acesso 
à conectividade. Inaugura-
mos o Laboratório de Mídias 
Educacionais para apoio aos 
profissionais, estamos adqui-
rindo tablets para os alunos 
e dados patrocinados para 
professores e alunos utili-
zarem a Plataforma Niterói 
em Rede. Além disso, já dis-
ponibilizamos o auxílio para 
que os professores comprem 
computadores, notebook, ta-

blets ou celulares para apoiar 
os profissionais no trabalho 
remoto ou híbrido”, declarou 
o secretário.

O Dia Municipal da Inclu-
são Digital é celebrado no dia 
25 de junho e foi instituído 
em Niterói através da Lei Nº 
2462/2007. A comemoração 
deste dia tem como objetivo 
fortalecer o acesso ao compu-
tador e à internet e o domínio 
desses recursos a todos.

O evento será transmitido 
no canal de Youtube do Portal 
Educacional - SME Niterói. Os 
interessados em participar 
podem se inscrever por meio 
do link http://bit.ly/Sema-
na-Inclusão-Digital-2021. 
Haverá certificação para os 
participantes que apresen-
tarem relatos de experiência.

Programação -Hoje - We-
binário: Sala de aula interati-
va presencial e online (9h30)

Presença do professor 
Marco Silva, sociólogo (UFRJ), 
doutor em Educação (USP) e 
professor da Uerj. Marco é o 

autor do livro “Sala de aula 
interativa”.

3Webinário: Inclusão digi-
tal e práticas educacionais na 
cibercultura (14h30)

Presença da professora 
Edméa Santos, professora 
titular-livre do Instituto de 
Educação e do PPGEDUC da 
UFRRJ, líder do GPDOC - Gru-
po de Pesquisa e Docência e 
Cibercultura e coordenadora 
do GT16 da Anped. Edméa é 
membro da ABCIBER, do Ob-
servatório Formacce/UFBA e 
do Lab de Imagem da Uerj.

Amanhã - Oficina Experi-
mental: Escape Room (9h30)

Presença da professora 
Evelyn Crespo, professora 
do 5° ano e de robótica edu-
cacional na E.M. João Brazil. 
Formada em Letras, com 
pós-graduação em gestão 
escolar. Orientadora de equi-
pes campeãs da OBR e do  
TJR.

Amanhã - Relatos de Ex-
periências: Práticas docentes 
em ensino remoto e híbrido 
em tempos de pandemia.

Encontros para profissionais da rede municipal acontecem nesta quarta e quinta

Devido à pandemia do novo coronavírus, procissão marítima não foi realizada

Missas e carreata marcam 
dia de São Pedro em Niterói
Ontem, dia 29 de junho, foi 
comemorado o dia de São 
Pedro, padroeiro dos pes-
cadores. A pequena capela 
dedicado ao santo, localizada 
em Jurujuba, celebrou missas 
durante todo o dia. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, e outras 
autoridades participaram da 
missa celebrada pelo padre 
Magno Guilherme Angeli, 
pároco da paróquia de São 
Francisco Xavier. Em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus, a procissão marítima deu 
lugar a uma carreata pelas 
ruas de Niterói, chegando ao 
Mercado São Pedro, na Ponta 
da Areia, e retornando pela 
orla.

O prefeito Axel Grael, que 
tem uma relação de mais de 
20 anos com a comunidade de 
Jurujuba, onde tem um pro-
jeto social, falou da imensa 
felicidade de participar deste 
momento.

“Essa é uma celebração 
muito tradicional em Juruju-
ba, uma comunidade de pes-
cadores que tem uma ligação 
muito forte com o mar. Estou 
muito feliz com a oportuni-
dade de estar aqui. Minha 

família mantém o Projeto 
Grael aqui na comunidade 
que já beneficiou mais de 22 
mil pessoas. Lá nós formamos 
navegadores, assim como era 
São Pedro, e queria dizer que 
para mim é uma honra par-

ticipar dessa homenagem”, 
destacou o prefeito.

O padre Magno Guilherme 
Angeli falou sobre a impor-
tância da fé e da esperança e 
destacou a tradição da cele-
bração desta data em Niterói.

“Precisamos vivenciar a 
esperança de um amanhã 
melhor. Vida e salvação para 
toda humanidade e não ape-
nas para os católicos. Essa é a 
missão de Deus”, disse. “Esse 
ano, a procissão marítima 
completa 100 anos, mas ainda 
não é possível realizá-la por 
conta da pandemia. Espera-
mos que ano que vem possa-
mos ter uma linda festa”.

Também participaram da 
celebração o vice-prefeito, 
Paulo Bagueira, a secretária 
de Conservação e Serviços, 
Dayse Monassa, o presiden-
te da Neltur, Paulo Novaes, 
o secretário de Assistência 
Social e Economia Solidária, 
Vilde Dorian, o secretário de 
Participação Social, Anderson 
Pipico, a diretora-geral da 
Secretaria de Acessibilidade, 
Carol Basílio, e a equipe da 
Administração Regional de 
Jurujuba. O secretário de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, foi o comentarista da 
missa a convite da equipe da 
Capela. Raphael é o coorde-
nador geral do Setor Social 
na Arquidiocese de Niterói, 
desde 2016.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Capela de Jurujuba, dedicada ao santo, realizou missas durante todo dia

FIA: 600 vagas em 
curso para jovens
A Fundação para a Infância 
e Adolescência (FIA) abrirá 
600 vagas para o Programa 
de Trabalho Protegido na 
Adolescência (Ptpa) a partir 
do dia 1º de julho. Os inte-
ressados deverão realizar 
suas inscrições de forma 
online através de um link 
que será disponibilizado 
nas redes sociais da FIA/RJ. 
As novas turmas terão início 
na última semana de agosto, 
entre os dias 23 e 27.

O que é o Ptpa? - O pro-
grama tem como propósito 
oferecer um curso de ca-
pacitação afim de garantir 
aos adolescentes assistidos 
formação integrada entre 
os saberes disciplinarmente 
escolares e os conhecimen-
tos aplicados ao mundo 
do trabalho para o melhor 
proveito de todos - adoles-
cente, família, comunidade 
e instituições envolvidas - 
no processo de sua inserção 

sociolaboral protegida e 
protagônica. 

Após o curso, o Programa 
tem por objetivo oferecer ao 
adolescente oportunidade 
de inserção qualificada no 
mercado de trabalho por 
meio de articulações e par-
cerias promovidas pela FIA 
com instituições públicas e 
privadas. O PTPA tem como 
público alvo adolescentes 
com idade entre 15 e 16 
anos de idade em situação 
de vulnerabilidade social.

Apesar de o programa 
estar sendo realizado de 
forma remota devido a pan-
demia do novo coronavírus, 
é possível inscrever-se para 
as seguintes unidades: Cam-
pos dos Goitacazes, Cidade 
de Deus, Duque de Caxias, 
Ipanema, Maracanã, Nite-
rói, Nova Iguaçu, Nilópo-
lis, Padre Miguel, Piedade, 
Santa Cruz e São João de 
Meriti.

Divulgação

Programa de Trabalho Protegido capacita adolescentes para o mercado

Rio passa a oferecer reforço 
escolar na rede pública
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, sancionou ontem (29) 
a Lei do Reforço Escolar para 
os alunos da rede municipal. 
Ao lado do secretário de Edu-
cação, Renan Ferreirinha, em 
cerimônia realizada no Palá-
cio da Cidade, em Botafogo, o 
prefeito oficializou a criação 
do Programa “Reforço Rio” 
que ajudará os estudantes 
da rede a reduzirem o déficit 
educacional agravado, princi-
palmente, pela pandemia da 
Covid-19.

O projeto de Lei 1975/2020 
é de autoria dos vereado-
res Carlo Caiado, Dr. Carlos 
Eduardo, Cesar Maia, Prof. 
Célio Lupparelli, Rocal e Vera 
Lins. O programa, que será 

desenvolvido e implementa-
do pela Secretaria Municipal 
de Educação, começará a 
atender os alunos já no se-
gundo semestre deste ano. 
Um dos pontos principais é o 
fortalecimento dos tempos de 
aulas de Língua Portuguesa e 
Matemática.

“Estamos em uma pan-
demia que já dura um ano 
e meio com crianças, que já 
vivem uma realidade absur-
damente adversa, agravada 
por uma crise econômica, de 
desemprego e de fome. Esse 
é o maior desafio do nosso 
governo, junto com a Saúde, 
pela relevância que tem. Es-
tamos impactando nas futu-
ras gerações, na vida dessas 

crianças que, amanhã, têm 
que representar o presente da 
nossa cidade”, disse o prefeito 
do Rio.

Para o secretário Renan 
Ferreirinha, a pandemia ge-
rou três danos principais para 
os alunos: o déficit de apren-
dizagem, o abandono escolar 
e o impacto socioemocional 
por causa da ausência do 
colégio. Por isso, o Programa 
Reforço Rio tem tanta impor-
tância.

“A pandemia atingiu a 
Educação do Rio e do Brasil 
em cheio. Desde o início do 
ano, trabalhamos para rever-
ter o impacto que o período 
sem aulas causou nos nossos 
alunos. Muitas crianças es-

queceram como se escreve o 
próprio nome. Nosso objetivo 
é implementar o Programa de 
Reforço Escolar já no terceiro 
bimestre, em agosto. Aliás, 
esta lei chega em boa hora, 
porque tornará o programa 
permanente”, explicou Fer-
reirinha.

De acordo com a proposta 
aprovada, o município pode-
rá firmar convênios e parce-
rias com a União, governo do 
Estado, sociedade civil, em-
presas privadas, cooperativas, 
associações de moradores, 
moradores de comunidades 
comprovadamente capaci-
tados para tal finalidade e 
demais entidades voltadas à 
área da educação.

Alunos da rede municipal terão programa para reduzir déficit na educação
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Luz vai ficar mais cara para o 
bolso do consumidor em julho
Aneel autoriza reajuste da bandeira tarifária no próximo mês. A vermelha 2, a mais cara, sobe 52%

A diretoria da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou, ontem (29), 
em Brasília, o índice de rea-
juste do valor da bandeira 
tarifária a ser pago pelos 
consumidores na conta de 
luz a partir de julho.

Com isso, o custo da ban-
deira vermelha 2, o mais alto 
do sistema, aumenta de R$ 
6,24 para R$ 9,49 para cada 
100 kwh (quilowatt-hora) 
consumidos – um reajuste 
de 52% sobre o valor que já 
vinha sendo cobrado desde 
junho e que a agência prevê 
que siga em vigor até pelo 
menos novembro, devido ao 
baixo índice de chuvas em 
boa parte do país e a conse-
quente queda do nível dos 
reservatórios hídricos.

A diretoria da agência 
também decidiu os novos 
valores para as outras ban-
deiras. A amarela será de 
R$ 1,874 a cada 100 kWh e 
a vermelha patamar 1, de 
R$ 3,971 a cada 100 kWh. A 
bandeira verde, que indica 
boas condições de geração 
de energia, é gratuita desde a 
adoção do sistema, em 2015.

O índice de reajuste apro-
vado foi defendido pelo di-
retor-geral da Aneel, André 
Pepitone, para quem o nível 
de reajuste das tarifas não 
configura um aumento im-
previsto para os consumi-

dores.
“A questão da bandeira 

é, acima de tudo, uma fer-
ramenta de transparência, 

pois, sinaliza, mês a mês, as 
condições de geração [ener-
gética] no país. [Condições 
estas] que refletem os custos 

cobrados. Não existe, por-
tanto, um novo custo. É um 
sinal de preços que mostra 
ao consumidor o custo real 

da geração no momento 
em que ela ocorre. Dando, 
inclusive, oportunidade do 
consumidor de se preparar 
e adaptar o seu consumo, 
fazendo um uso mais cons-
ciente da energia”, disse 
Pepitone, afirmando que o 
país enfrenta uma “crise hí-
drica que se reflete no setor 
elétrico”, obrigando o acio-
namento de usinas térmicas, 
mais caras.

Participação pública -Por 
sugestão do diretor Sando-
val de Araújo Feitosa Neto, 
a Aneel ainda vai discutir a 
realização de uma audiência 
pública para, nas palavras de 
Neto, “trazer à luz o cenário 
que estamos vivenciando”. 
Segundo ele, simulações téc-
nicas demonstram que o país 
está em meio a um “cenário 
hidrológico excepcional” 
que exige “um tratamento 
extraordinário das bandei-
ras tarifárias” a fim de evitar 
prejuízos ao sistema.

“Há grande probabili-

dade de termos, no segun-
do semestre, cenários mais 
críticos do que o histórico 
até aqui conhecido”, decla-
rou Neto, admitindo que, 
para zerar o risco de déficit 
projetado, seria necessário 
elevar ainda mais o valor 
do patamar 2 da bandeira  
vermelha.

“Mantido o nível de co-
bertura da bandeira verme-
lha, patamar 2, é bastante 
provável que haja déficit de 
arrecadação, ou seja, que os 
custos superem as receitas 
geradas pelo mecanismo”, 
acrescentou. “Se nada for 
feito e a bandeira perma-
necer com os resultados da 
metodologia [aplicada nos 
estudos], teríamos, de julho 
a dezembro, um déficit de 
aproximadamente de R$ 5 
bilhões na conta-bandeira, 
com uma probabilidade 
acima de 78% de ser, de fato, 
acima de R$ 2 bilhões.”

De acordo com o dire-
tor-geral da agência, André 
Pepitone, em abril o déficit 
chegava a R$ 1,5 bilhões. 
“Em boa parte do ano de 
2020, houve um superavit de 
R$ 1,5 bi. Isto se degradou a 
partir de setembro/outubro, 
quando este superavit virou 
déficit”, comentou Pepito-
ne, prevendo que o déficit 
tende a aumentar a partir 
de julho.

Bandeira 
vermelha 2 já 
está em vigor 
e previsão é 
que siga até 
novembro

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo diretor-geral da Aneel, consumidor terá que se preparar e deverá fazer uso consciente da energia elétrica

Paulo Guedes diz que a 
economia ‘voltou a ficar de pé’
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
(29) que o aumento da ar-
recadação registrado pela 
Receita Federal (RFB), mos-
tra que a economia “voltou 
a ficar de pé”. “A economia 
brasileira continua surpreen-
dendo favoravelmente”, disse 
o ministro ao anunciar a 
arrecadação de impostos e 
contribuições federais, de R$ 
142,1 bilhões em maio.

“É um recorde histórico 
esse crescimento de quase 
70% em relação ao mesmo 
mês de maio do ano anterior. 
No acumulado de janeiro a 
maio, [a arrecadação] che-
gou a R$ 744 bilhões. É um 
acréscimo real de 21% sobre 
o mesmo período do ano 
passado”, disse o ministro. 
Segundo Guedes, todos os 
setores aumentaram a arre-

cadação. “É inequívoco que 
o Brasil já se levantou e a 
economia está caminhando 

com velocidade bem acima 
da que era esperada na virada 
do ano”.

O ministro reiterou que o 
país está à beira de uma refor-
ma tributária, que tem como 
compromisso não deixar 
que os impostos “sufoquem 
o empresariado brasileiro”. 
“Nesse segundo capítulo da 
reforma tributária, que já 
enviamos, mandamos sinal 
muito claro: nosso gover-
no quer reduzir em termos 
reais a arrecadação sobre as 
empresas. Se a arrecadação 
vier acima do que esperáva-
mos, temos de transformar 
isso em simplificação e re-
dução de outros impostos. 
Anunciamos redução de 
2,5% no Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica, mas que-
remos passar isso para 5% 
nos próximos anos. Estamos 
recalibrando nossos cálculos 
para ver se isso já é possível”, 
disse o ministro.

Declaração do ministro teve como base o aumento da arrecadação federal

Empresário Carlos Wizard deve prestar depoimento nesta quarta, às 9h

CPI: pedido de prorrogação 
já tem 31 assinaturas
Os senadores defenderam, 
ontem (29), a prorrogação 
dos trabalhos da CPI da Pan-
demia. O presidente da co-
missão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), anunciou nas 
redes sociais que o requeri-
mento de prorrogação conta 
com 31 assinaturas, quatro 
além do mínimo necessário. 
O colegiado teria até o dia 7 
de agosto para concluir seus 
trabalhos, mas a ideia é que 
seja prorrogada por mais 90 
dias.

O relator da CPI, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
disse que não se trata apenas 
de uma ampliação de prazo, 

mas da oportunidade de 
aprofundar as investigações 
sobre indícios de crimes 
graves.

“Precisamos de mais al-
gum tempo. O pedido é por 
mais 90 dias, mas a expec-
tativa que nós temos é que 
não vamos gastar esse tempo 
todo”, afirmou Renan.

Amazonas - A CPI da Pan-
demia ouviu, ontem, o depu-
tado estadual do Amazonas 
Fausto Júnior (MDB). Os se-
nadores avaliaram que o foco 
ficou em questões locais. 
O senador Telmário Mota 
(Pros-RR) chegou a dizer que 
a CPI está perdendo seu foco. 

Ele disse que o depoimento 
do deputado Fausto Júnior e 
as manifestações de alguns 
senadores transformaram 
o dia da comissão em uma 
“disputa paroquial”, com 
foco no Amazonas.

Wizard- O empresário 
Carlos Wizard Martins - 
apontado como integrante 
do “gabinete paralelo” de 
aconselhamento ao presi-
dente Bolsonaro no enfren-
tamento à pandemia e já in-
serido na lista dos primeiros 
14 investigados da CPI - deve 
finalmente ser ouvido pela 
CPI nesta quarta-feira (30), 
às 9h. (Agência Senado).

O Ministério da Saúde 
lançou nesta terça-fei-
ra (29) um guia para 
estimular a população 
a praticar atividades 
físicas. Com a publica-
ção, o ministério espera 
promover hábitos sau-
dáveis e uma melhor 
qualidade de vida entre 
os brasileiros e reduzir o 
sedentarismo. 

Dividida em oito ca-
pítulos, a publicação 
orienta sobre a práti-
ca de atividades físicas 
em vários contextos, 
por variados grupos so-
ciais e faixas etárias, 
com recomendações 
sobre quantidade, in-
tensidade e exemplos de  
atividades.

Estímulo aos 
exercícios

Edu Andrade/Ascom/ME

Paulo Guedes anunciou recorde histórico na arrecadação: R$ 142 bi, em maio

O governo federal lançou 
ontem (29), no Palácio do 
Planalto, uma nova pla-
taforma para o recadas-
tramento de pescadores 
profissionais. O Sistema 
Informatizado de Registro 
da Atividade Pesqueira 
(SisRGP 4.0) dará início à 
regularização dos pescado-
res que estão exercendo a 
atividade somente com um 

protocolo de autorização 
ou com o registro irregular. 

De acordo com dados 
da Secretária de Aquicul-
tura e Pesca, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, 
há mais de um milhão de 
profissionais inscritos no 
Registro Geral da Pesca 
(RGP). Todos eles estarão 
aptos a fazer o recadastra-
mento.

Recadastramento de pescadores

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: 03/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Desembargador Aires Itabaiana Oliveira - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Rua João Dalossi - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Rua José Vergueiro da Cruz - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessas 1, 2, 3, 4 - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessas A, F - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa da Escalaria - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa Dalvo Vianna Fileres - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa José Ferreira - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa José Vianna Fileres - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa das Bananeiras - Vital Brazil - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa da Ligação - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Travessa do Campinho - Santa Rosa - Niterói 15376031

08:00 às 12:00 Avenida 3 - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Avenida Celso Kelly - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Avenida dos Pescadores - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua Comendador Manuel Azevedo Falcão - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua Hermes da Matta Barcelos - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Rua Orestes Barbosa - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 12:00 Servidão Celso Kelly - Piratininga - Niterói 15379307

08:00 às 15:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói 15390335

13:00 às 17:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói 15379135
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Bota encara 
o Vitória 
em Volta 
Redonda

O Botafogo 
volta a cam-
p o  n e s t a 
quarta-fei-
ra, às 21h30 
(de Brasília), 

contra o Vitória. O duelo 
será no Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série B.

Os alvinegros viram 
sua boa campanha nas 
primeiras rodadas ruir 
com as derrotas para Náu-
tico e Sampaio Corrêa.  
Agora, os donos da casa 
vão em busca da recupe-
ração.

O Botafogo está no 
meio da tabela de classi-
ficação. Uma vitória reco-
loca a equipe comandada 
por Marcelo Chamusca na 
briga pelo G-4.

Os alvinegros perde-
ram rendimento nos úl-
timos jogos. No entanto, 
Chamusca não definiu se  
vai fazer mudanças na 
equipe.

O Vitória chega pres-
sionado para a partida. Os 
baianos também perderam 
seus últimos compromis-
sos.

Só que os visitantes 
estão na zona de rebai-
xamento e precisam de-
sesperadamente dos três 
pontos.

Após início promissor, Tricolor vem de tropeços nas últimas rodadas

Flu mira a recuperação 
contra o Athletico-PR

O Fluminense 
volta a campo 
nesta quarta-
-feira, às 16 ho-
ras (de Brasília), 
contra o Athle-
tico-PR, no es-

tádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda. Os tricolores 
vão em busca da reabilitação 
no Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa não vêm 
de boa semana. O Fluminen-
se empatou com Fortaleza e 
Corinthians, além de ter sido 
derrotado pelo Atlético-GO.

Com isso, os tricolores 
caíram na tabela de classi-
ficação. Só que uma vitória 
recoloca a equipe de Roger 
Machado entre os líderes da 
Série A.

Para esta partida, o Flu-
minense terá os retornos de 
Nenê e Fred, poupados no 
fim de semana. 

O desfalque será de Abel 
Hernández, expulso contra o 
Corinthians.

“Vai ser um jogo muito 
difícil, decidido em um de-
talhe. Precisamos entrar bem 
atentos, ajustar algumas 
coisas e fazer um belo jogo”, 
disse o meio-de-campo Mar-
tinelli, confirmado na equipe 
titular do Fluminense.

Do outro lado, o Athle-
tico-PR faz ótimo início de 
Brasileiro. No entanto, os 
paranaenses não venceram 
nos últimos dois jogos.

Os visitantes querem se-
guir na briga pela liderança 
e a novidade será a pre-
sença de Nikão. O atacante  
foi relacionado e vai ficar 
como opção no banco de 
reservas.

Reforço - De olho no mer-
cado, o Fluminense mirou 
o Paulinho, que deixou o 
Guangzhou Evergrande, da 
China, nesta temporada.

No entanto, a sondagem 
assustou os tricolores. O 

salário pedido por Paulinho 
estaria muito acima do teto 
do Fluminense.

Paulinho vem treinando 
no CT do Bragantino. Com a 
oficialização de sua rescisão, 
vários clubes brasileiros fo-
ram atrás do jogador.

O jogador de 32 anos tem 
as características pedidas 
por Roger Machado. Um vo-
lante que tenha qualidade no 
setor ofensivo.

Atualmente, o Fluminen-
se não tem um substituto 
para Yago. André entrou no 
Fluminense na ausência do 
titular e foi elogiado pelo 
técnico tricolor.

Lucas Merçon / Fluminense

Fred retorna hoje ao Tricolor, que precisa vencer para seguir perto dos líderes

Fluminense 
perdeu pontos 
para o Atlético-
GO, Fortaleza e 
Corinthians nos 
últimos jogos

Vasco tenta entrar no 
G-4 contra o Goiás

Fla busca atacante 
criado no arquirrival

O  Va s c o  v a i 
em busca dos 
l í d e r e s  d o 
Campeonato 
Brasileiro da 
Série B nesta 
quarta-feira, 

quando encara o Goiás. 
A partida será às 19 horas 
(de Brasília). no estádio  
da Serrinha, em Goiânia 
(GO).

Os cruz-maltinos che-
gam embalados pela vitória 
sobre o Brusque-SC no últi-
mo final de semana, em São 
Januário. Com o resultado 
da rodada passada, o Vasco 
se aproximou do G-4 e tenta 
mais um triunfo para entrar 
no grupo de acesso.

Para a partida desta 

O Flamengo 
vem sofrendo 
com a perda 
de jogadores. 
O  o b j e t i v o 
da diretoria é 
manter as fi-

nanças em ordem durante a 
pandemia da covid-19.

Nesta temporada, os ru-
bro-negros só trouxeram o 
zagueiro Bruno Viana como 
reforço. Só que a diretoria 
pode buscar mais nomes 
para a sequência do ano.

O atacante Kenedy rea-
lizou tratamento de lesão 
no Ninho do Urubu e busca 
acertar seu futuro antes do 
início da próxima tempo-
rada europeia. O jogador 
deu sinal verde para os ru-

noite, o técnico Marcelo 
Cabo terá reforços. O go-
leiro Vanderlei, além dos 
volantes Michel e Bruno 
Gomes estão de volta.A 
única dúvida é a escalação  
de Zeca. O lateral segue 
com dores e pode ser subs-
tituído por Riquelme ou 
MT.

Só que do outro lado, o 
Goiás faz boa campanha 
na Série B. Os donos da 
casa começaram a roda-
da na terceira posição e  
querem fazer valer o fator 
casa.

O técnico Pintado fez 
mistério e admitiu que 
pode fazer mudanças por 
conta do desgaste físico dos 
atletas.

bro-negros buscarem um 
acordo com o Chelsea, da 
Inglaterra, clube com o qual 
tem contrato até 2024.

Kenedy, que iniciou a 
carreira no Fluminense, vem 
sendo emprestado a cada 
temporada. Na última, o 
atacante atuou pela Grana-
da, da Espanha, clube que 
chegou às semifinais da Liga 
Europa.

O Flamengo vai tentar 
o empréstimo de Kenedy 
sem pagar uma quantia. os 
rubro-negros vão alegar que 
podem dar visibilidade ao jo-
gador no Brasil, como acon-
teceu com Gérson, contrata-
do em 2019 junto a Roma e 
vendido recentemente para 
o Olympique de Marselha.

Triunfo hoje 
à noite coloca 
o Glorioso na 
briga pelo G-4


