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Número de tiroteios em 
Niterói aumenta 500%

Total de baleados em junho chegou a 18, contra apenas um no mesmo período do ano passado

CIDADE NO FOGO CRUZADO

CIDADES\PÁG. 4

Brigada de incêndio em unidade hospitalar foi treinada no combate ao fogo e em primeiros socorros, para atuar em casos de emergência, podendo auxiliar os bombeiros em casos de necessidade

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Alerj libera corte 
de serviços 
essenciais

PANORAMA\PÁG. 2

Polícia já testa 
Caveirão mais 
compacto e ágil

CIDADES\PÁG. 4

Fiocruz antecipa entrega de vacinas
Três milhões de doses previstas para serem distribuídas amanhã foram liberadas ontem

CIDADES\PÁG. 3

São Gonçalo 
forma brigadistas 

em hospitais
São Gonçalo formou ontem, 

no Hospital Municipal Dr. Luiz 
Palmier (HLP), a primeira brigada 

de incêndio em uma unidade de 
saúde municipal do Estado. A 

ideia é estender a iniciativa para 
todas as outras unidades de saúde 

da cidade. Ao todo, 34 servidores 
se voluntariaram para o curso, 

que contou com treinamento 
teórico e prático de combate a 

incêndio e de primeiros socorros. 
A equipe treinada agora poderá 

ajudar no trabalho dos bombeiros, 
em caso de emergência.

CIDADES\PÁG. 4

Duas pequenas 
óperas por 
grandes vozes
Apresentações de obras 
de Händel e Haydn on-
line e gratuitas acontecem 
nesta sexta e sábado, às 
18h, pelas redes sociais do 
Theatro Municipal do Rio.

PÁG. 2

CULTURA
Lipe Portinho/Divulgação

“Armida Abbandonata”, de Händel, 
será uma das apresentações

O velejador e escritor Amyr Klink foi recebido ontem em Niterói pelo 
prefeito Axel Grael. Klink, que está  na cidade para participar do o 1º 
Simpósio Niteroiense de Va’a, conheceu o projeto Grael e também foi 
apresentado a vários pontos turísticos do município. 

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

O velejador Amyr Clink conheceu o Projeto Grael, acompanhado do prefeito de Niterói 

Amyr Klink ‘desembarca’ em Niterói

Coisa ficou 
feia para o 
Fluminense
Tricolor perde de virada 
por 4 a 1 para o Athletico-
PR, em Volta Redonda, 
e completa quatro 
partidas sem vencer no 
Campeonato Brasileiro.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Gabriel Teixeira começou bem o 
jogo, mas depois caiu de produção

PANORAMA PÁG 2 E CIDADES\PÁG. 3
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Que frio é esse?
A temperatura caiu absurdamente e mudou a paisagem na 
cidade de Niterói, onde agasalhos, toucas, luvas, meias e 
cachecois passaram a fazer parte da vestimenta obrigatória 
nas ruas. Será efeito efeito das mudanças climáticas geradas 
pelo aquecimento global? Só sei que estou virando picolé.
Jussara Abrantes

Motociclistas irresponsáveis
Deveria haver uma maior fiscalização contra os motoci-
clistas que circulam em Niterói. A maioria deles passa que 
nem louco entre os carros, buzinando como se fossem 
batedores de autoridades a exigir que os motoristas lhe 
abram espaço de passagem. Isso quando não avançam 
sinais, invadem as calçadas e circulam pelas ciclovias 
como se estivessem pedalando. Não é a toa que volta e 
meia um deles acaba no chão, esperando o SAMU.
Rubens Vilella

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.

‘Ópera de Câmara’ 
no Municipal do Rio 
A “Ópera de Câmara Série 
Vozes Femininas” é a atra-
ção do Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro, com apre-
sentações on-line e gratui-
tas, nesta sexta e sábado, 
sempre às 18h, pelas redes 
sociais do Theatro. 

A primeira, “Armida Ab-
bandonata”, de Händel, e a 
segunda, “Arianna a Naxos” 
de Haydn, ambas em forma-
to audiovisual, serão mos-
tradas em versão encenada 
com grandes artistas líricas 

brasileiras como Ludmilla 
Bauerfeldt e Luisa Frances-
coni. 

Com regência da maes-
trina Priscila Bomfim e con-
cepção e direção artística 
do maestro Ira Levin, no 
programa, as duas obras 
serão apresentadas com a 
participação da Orquestra 
Sinfônica do Theatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro e com 
direção de Julianna Santos, 
que explica que se trata de 
uma proposta inovadora.    

CULTURA FABIANA MAIA

Abstrato
O artista Mário Camargo 
abre, nesta quinta, às 17h, a 
exposição “Solo imaginário: 
limites sem amor dos hori-
zontes”, no Centro Cultural 
Correios, no Rio, com cura-
doria de Cesar Kiraly. São 
cerca de 20 obras, em gran-
des e médias dimensões, 
que ampliam o discurso 
pictórico e fazem surgir no-
vas sensações além da abs-
tração. O artista ressalta 
que o âmago da exposição 
é a liberdade e as formas 
descobertas. 

MAM – Seguindo a apresentação do trabalho de au-
tores e autoras que construíram suas obras nas duas 
primeiras décadas do século XXI, a Cinemateca do 
MAM apresenta, nesta quinta, o trabalho da cineasta 
Julia Murat. Murat pode ser incluída no chamado 
Novíssimo Cinema brasileiro. A exibição é gratuita e 
online. Onde: https://mam.rio.

LIVE – Xande de Pilares e Mumuzinho fazem live, no sá-
bado, a partir das 18h, pelo “Dia C − Dia de Cooperar Edi-
ção 2021”, promovida  pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo no Estado do Rio (Sescoop/
RJ). O evento reforçará a campanha “Transformando 
Desafios em Esperança”, criada para arrecadar recursos 
e alimentos para instituições sociais. Onde: Youtube.

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

Lipe Portinho/Divulgação

 “Arianna a Naxos”, de Haydn, terá apresentação online e gratuita pela série

Divulgação

Mário Camargo abre “Solo imaginário:

limites sem amor dos horizontes”

Sorria! Você está sendo filmado

A Alerj aprovou, em se-
gunda discussão, ontem, a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 46/20, de 
autoria original do deputa-
do Marcelo Dino (PSL), que 
garante aos parlamentares 
fluminenses a presença de 
assessoria e equipamento 
de gravação de áudio e 

Divulgação

vídeo durante a fiscaliza-
ção dos órgãos públicos 
da administração direta, 
indireta, fundacional e 
autárquica, e a fiscalização 
na aplicação dos recursos 
financeiros. A medida re-
cebeu 58 votos favoráveis 
e seis abstenções, e será 
promulgada pela Casa. 

Ação contra 
aumento de tarifa

Novo currículo 
gera discórdia

A Defensoria Pública do Rio e 
o Ministério Público estadual 
ajuizaram, ontem, ação civil 
pública, com pedido de tutela 
de urgência antecipada, contra 
a Supervia e o governo do esta-
do. A ACP tem como principal 
pedido que a Justiça determine 
aos réus que, no prazo de 48 
horas, apliquem o reajuste 
da tarifa sob o percentual do 
índice inflacionário do IPCA 
(4,52%), praticando o valor má-
ximo da tarifa do trem urbano 
de R$ 4,95, sob pena de multa 
diária de R$ 100 mil.

Apesar do momento de 
pandemia do novo corona-
vírus, com sérios impactos 
sociais e financeiros junto à 
população, que sofre com a 
perda de empregos e de parte 
da renda, foi divulgado, em ja-
neiro de 2021, reajuste na pas-
sagem a partir do índice IGPM, 
no patamar de 25%, a incidir 
a partir do dia 2 de fevereiro, 
elevando o valor da passagem 
de R$ 4,70 para R$ 5,90. 

A partir de 2022, a Secretaria de 
Estado de Educação (Seeduc) 
irá implementar uma nova 
base curricular para os alunos 
do Ensino Médio. A medida, 
que atende à Lei Federal nº 
13.415/2017 e cria uma Base 
Nacional Comum Curricular, 
foi debatida ontem, em au-
diência pública da Comissão 
de Educação da Alerj. Professo-
res e alunos que participaram 
do encontro discordaram da 
medida e pediram o adiamen-
to ou a suspensão da reforma.

A reforma prevê uma am-
pliação da carga horária do 
estudante na escola e uma 
nova organização curricular. 
No novo modelo o ensino 
será dividido em dois grupos, 
o de formação geral básica, 
contemplando as disciplinas 
de português e matemática 
obrigatórias para todos os 
estudantes; e as disciplinas 
complementares que serão op-
cionais ao aluno, como física, 
biologia e química. 

POR JEFFERSON LEMOS

Auxílio gonçalense

São Gonçalo pode ganhar 
auxílio emergencial para a 
população de baixa renda. 
A proposta foi apresentada 
pela vereadora Priscilla 
Canedo (PT), através de 
indicação legislativa ao 
Executivo e, segundo ela, já 
foi realizado até estudo de 
impacto financeiro. A ideia 

Divulgação

é que o auxílio emergencial 
seja concedido enquan-
to durar a pandemia da 
covid-19. A ideia é que os 
recursos sejam oriundos do 
Fundo Municipal da Assis-
tência Social ou suplemen-
tados por meio dos recursos 
próprios transferidos pelo 
município para este fim. 

Acordo pelas mulheres

Thamyris Elpidio, do Eixo 
de Combate à Violência da 
Codim, Ana Terra, coorde-
nadora de Atendimento 
a Violações de Direitos 
Humanos, Fernanda Sixel, 
coordenadora de Políticas 
e Direitos das Mulheres 
de Niterói e Andrea Pia-
cenzo, coordenadora de  
Atendimento a Violações 
Contra a Mulher (Ligue 

Divulgação

180), na assinatura do  
Acordo de Cooperação 
Técnica para que Niterói 
tenha acesso às informa-
ções do “Disque 180” e 
sobre casos de violações 
de direitos e violência à 
mulher. Com o acordo, a 
prefeitura também poderá 
utilizar o sistema nacio-
nal para acompanhar os 
casos. 

Panorama RJPanorama RJ

Apesar da crise econômi-
ca gerada pela pandemia, 
as concessionárias de 
serviços públicos essen-
ciais voltam a poder in-
terromper a prestação dos 
serviços dos clientes que 
estejam inadimplentes, 
caso não sejam de baixa 
renda. 
A lei, que antes impedia 
o corte durante a pande-

mia, agora permite que 
ele ocorra com inadim-
plentes por mais de 90 
dias e com, pelo menos, 
duas contas em atraso, 
graças ao PL 4.257/21, do 
deputado André Ceciliano 
(PT), aprovado ontem, em 
discussão única. O texto 
segue para apreciação 
do governador Cláudio 
Castro. 

Corte por inadimplência liberado
Divulgação

Em terras niteroienses, o ve-
lejador e escritor Amyr Klink 
visitou ontem o  Museu de 
Arte Contemporânea (MAC) 
ao lado da esposa, Marina 
Bandeira. Na foto, ele apare-
ce ao centro, com p prefeito 
de Niterói, Axel Grael. À es-
querda, Robert Voss, subse-
cretário de Esporte e Lazer. À 

direita, a bióloga, velejadora 
e escritora, Luiza Perin e Fa-
biano Faria, proprietário do 
Clube Itaipu Surf Hoe. Amyr 
está na cidade para a abertu-
ra do 1º Simpósio Niteroien-
se de Va’a, que vai discutir o 
desenvolvimento da canoa 
havaiana e o crescimento do 
esporte no país. 

Encontro no MAC
Divulgação
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Três milhões de doses de AstraZeneca foram liberadas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Fiocruz antecipa entrega de vacinas
A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) antecipou para ontem 
(30) a entrega de 3 milhões de 
doses da vacina Oxford-As-
trazeneca contra covid-19 ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). Inicialmente, 
esta remessa seria entregue 
amanhã (2).

Segundo a Fiocruz, a anteci-
pação foi possível por conta da 
liberação de lotes pelo controle 
de qualidade, que ocorreu no 
início da semana. Cerca de 
148 mil doses ficarão no Rio de 
Janeiro.

Desta forma, a fundação 
chega a 65,9 milhões de doses 
entregues ao PNI, incluindo 
as 4 milhões de vacinas im-
portadas do Instituto Serum, 
na índia. Só no mês de junho, 
foram fornecidos mais de 18 
milhões de imunizantes.

A Fiocruz tem ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para 
entregas semanais da vacina 
até 23 de julho.

Intervalo da AstraZeneca - O 
Ministério da Saúde distribuiu 
até agora cerca de 130 milhões 
de doses de quatro tipos de 
vacina contra covid-19 para 
todo o país. Quase metade é do 
imunizante desenvolvido pela 
universidade inglesa de Oxford 
com a farmacêutica anglo-sue-
ca AstraZeneca e fabricado no 
Brasil pela Fiocruz.

Inicialmente, o intervalo 

entre as duas doses dessa va-
cina era de quatro semanas. 
Logo depois aumentou para 
três meses. Agora, os pesqui-
sadores de Oxford indicam 
que pode ser mais vantajoso 
tomar a segunda dose 11 meses 
depois da primeira. Os dados 
preliminares mostram que esse 
intervalo maior pode aumentar 
a resposta imunológica até 18 

vezes.
O diretor da Sociedade Bra-

sileira de Imunizações, Renato 
Kfouri, comentou sobre a pos-
sibilidade de ampliar o inter-
valo entre as doses e destacou 
a importância dos estudos, mas 
que é preciso tomar a segunda 
dose no tempo estabelecido.

Ele disse que “em países 
mais pobres a imunização é fei-

ta com vários tipos de doações.” 
Frisou que é preciso respeitar a 
data da segunda dose anuncia-
da no cartão de vacinação.

Ou seja, apesar das pesqui-
sas, ainda é preciso - e muito 
importante - tomar a segunda 
dose da vacina na data indicada 
no cartão de vacinação. Outros 
estudos também são conduzi-
dos, por exemplo, para avaliar 

a possibilidade de concluir o 
esquema vacinal com uma 
dose, no caso da Janssen, ou 
com duas doses nas demais va-
cinas, e, depois, tomar a terceira 
dose como reforço. Essa dose 
poderia ser da mesma vacina 
ou de outro imunizante.

Intercâmbio de vacinas - Os 
pesquisadores também testam 
o que chamam de intercâmbio 

de vacinas, para aproveitar as 
diferentes respostas imuno-
lógicas provocadas por cada 
imunizante. Em Oxford, o teste 
é com a primeira dose da Astra-
Zeneca e a segunda da Pfizer.

Renato Kfouri destacou que, 
entre os motivos para pesqui-
sas desse tipo, está a vacinação 
em países mais pobres, que re-
ceberão doações de diferentes 
tipos de imunizante.

É o caso da cidade do Rio 
de Janeiro. Desde terça-feira, as 
gestantes que receberam a pri-
meira dose da AstraZeneca vão 
receber a segunda da Pfizer. No 
dia 12 de maio, o Ministério da 
Saúde decidiu que as grávidas 
não devem ser vacinadas com 
a AstraZeneca, devido ao risco 
de reações adversas.

Vale destacar que as pesqui-
sas conduzidas pela Universi-
dade de Oxford estão em fase 
inicial. São estudos de segu-
rança e resposta imunológica, 
e ainda não têm dados sobre 
eficácia.

Estudos de 
Oxford indicam 
que intervalo 
maior entre 
doses pode ser 
vantajoso

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Total de doses entregues pela Fiocruz chega a 65,9 milhões, quase a metade do que foi distribuído em todo o Brasil. Só em junho foram fornecidos 18 milhões

Covaxin: suspenso 
prazo para avaliação
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
informou ontem (30) que 
suspendeu o prazo de ava-
liação do pedido de uso 
emergencial da vacina in-
diana Covaxin, utilizada 
para imunização contra a 
covid-19.

Segundo a agência, a 
medida foi motivada pela 
ausência de documentos 
“obrigatórios e essenciais” 
para a análise sobre se o 
imunizante oferece eficácia 
e segurança conforme os pa-
râmetros mínimos exigidos 
para uso no Brasil.

Entre as informações 
faltantes estão relatórios 
de estudos pré-clínicos de 
segurança e imunogeni-
cidade, relatórios conten-
do parâmetros imunológi-
cos avaliados nos estudos 
pré-clínicos, dados sobre 
qualidade e tecnologia far-
macêutica para substância 
ativa e produto terminado, 
resultados de análise parcial 

ou finalizada dos estudos de 
fase 3 e dados de segurança 
dos estudos nas fases 1 e 2.

A Anvisa notificou a em-
presa Precisa, responsável 
no Brasil pelo pedido e que 
atua como representante 
da Bharat Biotech, farma-
cêutica indiana responsável 
pela Covaxin, para que dis-
ponibilize as informações 
pendentes urgentemente.

A análise em questão 
se refere ao pedido de uso 
em caráter emergencial 
entregue pela Precisa Me-
dicamentos à Agência na 
terça-feira (29). Esse não se 
confunde com o pedido de 
importação feito pelo Mi-
nistério da Saúde aprovado 
pela Anvisa em maio com 
ressalvas.

Este pedido de importa-
ção também foi suspenso 
pelo Ministério  para análise 
pela Controladoria Geral da 
União (CGU) do contrato 
de compra de 20 milhões de 
doses da Covaxin.

Codim itinerante 
estreia na Clin
Conscientizar as mulheres 
sobre os recursos legais 
disponíveis para comba-
ter a violência doméstica 
é o principal objetivo do 
“Codim Itinerante”, desen-
volvido pela Coordena-
doria de Políticas e Direi-
tos da Mulher (Codim). O 
projeto teve início ontem 
(30) na sede da Compa-
nhia de Limpeza de Nite-
rói (Clin) e vai acontecer,  
de forma itinerante, em 
espaços públicos e comu-
nidades. A iniciativa con-
tará com um balcão de 
informações, no qual uma 
equipe atuará no trabalho 
de conscientização de mu-
lheres da cidade. 

A abertura teve a apre-
sentação do coral “Vozes 
da Clin” e contou com a 
presença do presidente da 
Companhia, Luiz Fróes, e 
da coordenadora de Polí-
ticas e Direitos da Mulher, 
Fernanda Sixel. Fernanda, 
destacou a importância 
de o projeto começar pela 

Clin.
“Iniciar o trabalho de 

conscientização das mu-
lheres pela Clin é funda-
mental, pois é uma em-
presa muito significativa 
para o município, além 
de focarmos num grupo 
social que precisa destas 
informações sobre o com-
bate à violência doméstica.  
Queremos que os cola-
boradores também sejam 
multiplicadores dos nossos 
serviços para que, cada 
vez mais, a mulher saiba 
que ela pode contar com 
uma rede de acolhimento 
em sua cidade”, reforçou a 
coordenadora.

O presidente da Clin, 
Luiz Fróes, disse que a em-
presa está sempre aberta a 
participar de projetos com-
prometidos com o exercício 
da cidadania.

“Sentimos orgulho de 
receber este projeto e de 
iniciar o seu desenvolvi-
mento pela nossa compa-
nhia”, disse.

São Gonçalo vacina hoje 
pessoas a partir de 31 anos
Pessoas com mais de 31 anos 
da população em geral po-
dem continuar se vacinan-
do em São Gonçalo contra 
o coronavírus hoje (1º de 
junho). São doze pontos de 
vacinação, quatro deles com 
drive thru, disponíveis. Dez 
locais funcionam das 8h às 
17h. A Clínica Gonçalense 
do Mutondo e a Clínica Dr. 
Zerbini, no Arsenal, funcio-
nam até 21h. O objetivo é 
atender os gonçalenses após 
o retorno do trabalho, desa-
fogando também os pontos 
de vacinação nas primeiras 
horas da manhã e aos sába-
dos. Nestas duas unidades, 
os gonçalenses devem che-
gar até as 20h30 e nos outros 
locais até 16h30. As vacinas 
CoronaVac e AstraZeneca 
estão disponíveis em todas 

as unidades. A Pfizer está em 
nove locais.

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
também vacina portuários, 
trabalhadores da educação, 
profissionais de educação 
física, guardas municipais, 
veterinários – que precisam 
estar trabalhando e com-
provar o vínculo com São 
Gonçalo (empregatício ou 
de residência); grávidas, 
puérperas e lactantes com 
bebês de até 12 meses sem 
comorbidades com autori-
zação médica; estagiários da 
saúde atuando em unidade 
hospitalar, pessoas com co-
morbidades, pessoas que 
têm doenças neurológicas 
crônicas, pessoas com defi-
ciência permanente, pessoas 
com síndrome de down, tra-

balhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da 
saúde – todos acima dos 18 
anos. 

Para a segunda dose, 
as vacinas AstraZeneca e 
Coronavac estão disponí-
veis. A primeira para quem 
tem mais de 12 semanas 
de vacinado e a segunda 
para quem tem mais de 21 
dias de vacinado. A segunda 
dose da Pfizer ainda não  
está disponível. Para a se-
gunda dose, todos devem 
estar munidos com o com-
provante da primeira dose 
da vacina aplicada no mu-
nicípio.  

Só as grávidas, puérperas 
e lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-

cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Es-
tado. No entanto, não há 
exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas. Para 
ter escolha do imunizante, 
o gonçalense deve ter um 
laudo médico indicando a 
aplicação da vacina escolhi-
da e os motivos. 

Balanço – Ontem (30), o 
município vacinou 15.810 
pessoas. Desde o início da 
campanha, são 408.484 pes-
soas vacinadas. Destas, 8.396 
receberam a dose única da 
Janssen. Até as 16h de ontem 
(30), 141.860 pessoas tinham 
sido imunizadas com a se-
gunda dose.

Desde o início da campanha contra covid, município já imunizou mais de 408 mil

Amyr Klink vem a Niterói para 
evento e faz visita pela cidade

O velejador e escritor Amyr 
Klink chegou a Niterói ontem 
(30). Ele está na cidade para 
participar do o 1º Simpósio 
Niteroiense de Va’a que vai 
discutir o desenvolvimento 
da modalidade, conhecida 
como canoa havaiana ou 
canoa polinésia, e o cresci-
mento do esporte no país.

“Recebi  hoje  o  Amyr 
Klink, navegador, escritor e 
primeira pessoa a realizar a 
travessia do Atlântico Sul a 
remo, em 1984. Amyr é au-
tor de livros incríveis e eu e 
meus irmãos somos amigos 
e admiradores de seu traba-
lho, que inspira. Apresentei 
o Projeto Grael a este grande 
navegador e a sua esposa, 
Marina. Eles ficaram admira-
dos com o projeto, que já for-
mou mais de 20 mil jovens de 
Niterói”, destacou o prefeito 

Axel Grael, na recepção ao 
visitante ilustre. “Amyr está 
em Niterói para palestrar. 
É muito bom realizar essa 

troca. Isso fortalece o setor 
marítimo da nossa cidade, 
uma das grandes apostas 
para a retomada da econo-

mia e geração de emprego”.
Amyr Klink aproveitou 

para prestigiar outros pon-
tos da cidade. Ele e a esposa, 
Marina Bandeira, estiveram 
no Parque da Cidade e depois 
foram conhecer o Projeto 
Grael. A visita ao espaço con-
tou com a presença da bió-
loga, velejadora e escritora 
do livro “Vou de Canoa, um 
olhar sobre a cultura poliné-
sia e outras histórias do mar”, 
Luiza Perin.

“O Projeto Grael é sen-
sacional. Acompanho a dis-
tância, desde o começo. Sou 
muito amigo do Torben e do 
Lars, mas não sabia que era 
um espaço de tanto impacto. 
Sem dúvidas, Niterói virou 
referência no mundo náuti-
co e os Grael e o projeto têm 
uma contribuição importan-
te nisso”, disse Amyr.

Velejador esteve no Parque da Cidade e conheceu de perto o Projeto Grael
Luciana Carneiro/Prefeitura de niterói

Luiza Perin e Axel Grael acompanharam o casal Marina Bandeira e Amyr Klink 
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Niterói: número de tiroteios 
aumenta 500% em junho
Maioria dos casos aconteceu dentro das comunidades da cidade, em disputas entre facções criminosas

A violência foi uma inimiga 
constante dos moradores da 
periferia de Niterói em junho. 
A cidade conviveu com um 
aumento de 500% no número 
de tiroteios/disparos de arma 
de fogo em comparação ao 
mesmo mês no ano passado. 
O Instituto Fogo Cruzado con-
tabilizou 30 tiroteios no mês, 
enquanto no mesmo período 
em 2020 foram registrados 
cinco tiroteios.

No primeiro mês da ADPF 
635 (Arguição de Descum-
primento de Preceito Fun-
damental 635) em vigor, em 
junho de 2020, não houve 
registro de disparos envolven-
do agentes. Em compensação 
neste mês já somam 14, mais 
do que em maio de 2020, 
quando foram 12 registros 
com agentes antes da ADPF 
ser adotada. No total, este 
mês já conta 18 baleados em 
Niterói e em junho de 2020, só 
houve uma vítima.

Além do crescimento dos 
casos de disparo por arma de 
fogo entre os mesmos meses, 
este ano, desde março, a re-
gião de Niterói tem aumenta-
do seus índices com ápice em 
maio, sendo 35 tiroteios. Fo-
ram 19 e 25 tiroteios em março 
e abril respectivamente.

Segundo o Instituto Fogo 
Cruzado, o que se observa 
nas recentes disputas deste 
mês na região entre o Terceiro 
Comando Puro e o Comando 
Vermelho é que estouraram os 
embates nas favelas do muni-
cípio. O número de tiroteios 
chega a 67%, sendo o Morro 
do Estado, o mais afetado com 

cinco tiroteios.
Junho em dados - O Insti-

tuto Fogo Cruzado mapeou 
381 tiroteios/disparos de 
arma de fogo na Região Me-
tropolitana neste mês, dos 
quais em 26% deles (98) houve 
presença de agentes de segu-
rança. No mesmo mês do ano 
passado, foram 323 tiroteios 
com agentes envolvidos em 46 
deles. Isso quer dizer que este 
ano 1 em cada 4 disparos foi 
feito por agentes de seguran-
ça, enquanto no ano anterior 
foi 1 em cada 7.

No balanço do mês, 136 

pessoas foram baleadas no 
Grande Rio, 72 morreram e 
64 ficaram feridas. O número 
de mortos e de feridos foi 41% 
e 45% maior que o mesmo 
período de 2020, quando 51 
pessoas morreram e 44 fica-
ram feridas.

Em comparação a maio, 
com 479 registros, junho re-
gistrou queda de 20% no 
número de tiroteios/disparos 
de arma de fogo. Caiu em 27% 
o número de mortos e 3% o 
de feridos. No mês anterior 
foram 99 mortos e 66 feridos.

De acordo com o Institu-

to Fogo Cruzado, em junho 
aconteceram 4 chacinas na 
Região Metropolitana, que 
deixaram 13 mortos. Em 3 das 
4 chacinas havia a presença 
de agentes de segurança. Na 
comparação com o mesmo 
período de 2020, houve au-
mento de 33% nas chacinas, 
quando foram registrados 
3 casos, e 8% no número de 
mortos, que teve 12 - mas sem 
participação de agentes de 
segurança.

O balanço mostra, segun-
do o Instituto Fogo Cruzado, 
que 14 agentes de segurança 

foram baleados e 6 morreram 
(3 em serviço, 2 fora de serviço 
e 1 aposentado/exonerado). 
Oito ficaram feridos (6 em 
serviço, 1 fora de serviço e 1 
era aposentado/exonerado). 
O número de agentes balea-
dos subiu 75%, se comparado 
a junho do ano passado. Em 
2020, 8 foram baleados, 6 
morreram (2 em serviço, 3 fora 
de serviço e 1 era aposentado/
exonerado) e 2 ficaram feridos 
(todos fora de serviço).

Neste mês, na Região Me-
tropolitana do Rio, 8 pessoas 
foram vítimas de bala perdida: 
2 morreram e 6 das vítimas 
foram atingidas em situações 
envolvendo agentes de segu-
rança. Uma das mortes foi 
da decoradora de interiores, 
Kethlen Romeu, de 24 anos, 
grávida de 14 semanas do 
seu primeiro filho. A jovem 
foi morta a tiros durante uma 
ação policial no Complexo do 
Lins, em Lins de Vasconcelos, 
quando foi visitar a avó no dia 
8. Em junho de 2020, 6 pessoas 
foram vítimas de bala perdida: 
1 morreu. Das 6 vítimas, 5 
foram atingidas em situações 
em que havia agentes de se-
gurança envolvidos.

No Grande Rio, 4 adoles-

centes (entre 12 anos e 17 
anos) foram baleados em ju-
nho: 2 morreram. Três pessoas 
com mais de 60 anos também 
foram baleadas, uma delas 
morreu. No mesmo período 
do ano passado, 4 crianças 
(menores de 12 anos) e 4 ido-
sos foram baleados: todas as 
crianças e metade dos idosos 
morreram. 

Acumulado do ano - O 
relatório aponta para um 
avanço da violência na Região 
Metropolitana na compara-
ção entre o último ano. Um 
aumento de 7% nos tiroteios, 
14% no número de pessoas 
mortas e 3% no de pessoas 
feridas.

De janeiro a junho de 2021, 
foram 2.777 tiroteios/disparos 
de arma de fogo que deixa-
ram 1.131 pessoas baleadas: 
591 mortas e 540 feridas. No 
mesmo período de 2020, fo-
ram 2.604 tiroteios com 518 
mortes e 523 feridos.

Os cinco municípios da 
Região Metropolitana mais 
afetados são:

Rio de Janeiro: 207 tiro-
teios, 28 mortos e 27 feridos; 
São Gonçalo: 53 tiroteios, 6 
mortos e 25 feridos; Niterói: 
30 tiroteios, 10 mortos e 8 
feridos: Duque de Caxias: 21 
tiroteios e 6 mortos; e Belford 
Roxo: 17 tiroteios e 3 mortos.

A cidade do Rio concen-
trou mais da metade dos 
tiroteios acumulados em toda 
a Região Metropolitana do 
estado neste mês (381).

Município está 
entre os mais 
afetados pelo 
avanço da 
violência na 
região

Reprodução TV

O Instituto Fogo Cruzado contabilizou 30 tiroteios no mês, enquanto no mesmo período em 2020 foram registrados 5

Rio lança 
pacote 
de ações 
digitais
A Prefeitura do Rio lan-
çou, nesta quarta (30), 
um pacote de ações di-
gitais para fortalecer di-
retrizes de transparência 
e integridade pública.  
Os projetos são desenvol-
vidos pela Subsecretaria 
de Transparência e Go-
verno Digital da Secretaria 
de Governo e Integridade 
Pública (SEGOVI), como 
parte do Programa Ca-
rioca de Integridade e 
Transparência – o Rio In-
tegridade. Entre as ações, 
o cronograma de imple-
mentação do Sistema Ele-
trônico de Documentos 
e Processos – o Processo.
Rio. A efetivação gradual 
i rá  contemplar  todos 
os órgãos, até o fim de  
2022.

SG cria primeira brigada de 
incêndio em hospital

A Prefeitura de São Gonça-
lo formou, ontem (30), no 
Hospital Municipal Dr. Luiz 
Palmier (HLP), a primeira 
brigada de incêndio em uma 
unidade de saúde municipal 
do Estado do Rio de Janeiro. 
O objetivo da Secretaria de 
Saúde é estender a iniciativa 
para todas as unidades de 
saúde municipais.

Através de um curso de 
quatro encontros, que con-
tou com treinamento teórico 
e prático de combate a in-
cêndio e de primeiros socor-
ros, o HLP conta agora com 
34 servidores aptos para agir 
em situação de emergência, 
bem como prevenir possíveis 
acidentes. O treinamento 

foi ministrado por Tiago 
Moreira Cunha, engenheiro 
de Segurança do Trabalho 
e coordenador do Serviço 
Especializado de Engenharia 
e Medicina do Trabalho da 
Rede de Urgência e Emer-
gência de São Gonçalo.

“Gostaria de enaltecer a 

voluntariedade dos servido-
res que estão se colocando 
à disposição para entrar 
nessa batalha. Precisamos 
nos preparar. Os acidentes, 
infelizmente, acontecem e 
nosso hospital hoje está mais 
preparado para esses desa-
fios, sendo uma referência 
no Estado do Rio de Janeiro”, 
ressaltou o prefeito Capitão 
Nelson.

Conhecedores da dinâ-
mica e peculiaridade dos 
equipamentos municipais, 
a ideia da Secretaria é am-
pliar a iniciativa para ou-
tras unidades, auxiliando,  
assim, o trabalho dos bom-
beiros em caso de emer-
gência.

“Nosso objetivo é am-
pliar para todas as unidades 
municipais. Essa é uma ino-
vação, um critério de segu-
rança e uma preocupação de 
todo governo e da Secretaria 
de Saúde de ter segurança 
para os funcionários, pacien-
tes e familiares que frequen-
tam essas unidades”, disse o 
secretário de Saúde e Defesa 
Civil, André Vargas.

“A legislação não obriga, 
então a iniciativa é bem 
interessante. Espero que o 
exemplo seja seguido por ou-
tros municípios”, disse Sirlei 
dos Anjos Cunha, inspetor 
do CREA e presidente da 
Associação dos Engenheiros 
do Estado.

Ao todo, 34 servidores foram capacitados para agir em emergências

A Lei Zeca Palácio, em 
homenagem ao artista 
itaboraiense falecido,  
instituiu o Sistema Mu-
nicipal de Cultura. Ato 
foi oficializado pela san-
ção do  prefeito Marcelo 
Delaroli na edição do DO 
de sexta (25/06). Nova 
normativa promoverá 
condições para a melhor 
formulação e gestão da 
política pública de cultu-
ra no município. Seguin-
do os fundamentos do 
Plano Municipal de Cul-
tura, o sistema se cons-
titui como instrumento 
de articulação, gestão, 
fomento e promoção 
dos bens patrimoniais 
materiais e imateriais 
da cultura local. E ins-
titui um processo de 
gestão compartilhada 
com a União, o Estado, 
municípios vizinhos e a 
sociedade civil.

Avanço 
na Cultura

Objetivo é 
ampliar os 
treinamentos 
para outras 
unidades do 
município

Compacto e ágil, veículo é equipado com câmeras para filmar e garantir a transparência das operações realizadas

Novos blindados para a PM do Rio
Mais compacto e mais ágil, o 
novo blindado da Secretaria 
de Estado de Polícia Militar 
do Rio de Janeiro foi apresen-
tado no pátio do Batalhão de 
Polícia de Choque (BPChq). 
Projetado para operar em áreas 
conflagradas, com vias estrei-
tas e acidentadas, e oferecer 
maior segurança aos policiais 
militares, o primeiro protótipo 
do novo modelo de blindado 
será testado durante 30 dias 
por unidades operacionais da 
corporação.

Um dos fatores de ganho 
tecnológico nos novos modelos 
é que todos já virão equipados 

com três câmeras de seguran-
ça de última geração cada. Os 
equipamentos serão utilizados 
durante o emprego dos veí-
culos, inclusive em operações 
estratégicas, garantindo assim 
a transparência durante a atua-
ção policial.

Após a fase de teste, que 
determinará a necessidade ou 
não de pequenos ajustes, outros 
14 blindados começarão a ser 
entregues para fazer parte da 
frota operacional da corpora-
ção. Com blindagem nível 3, 
capaz de suportar tiros de fuzil, 
pneus com gel e capacidade 
para transportar dez pessoas, 

o novo blindado foi projetado 
para operar com mais eficiên-
cia e segurança nos cenários 
peculiares da zona urbana do 
Estado do Rio.

Com preço unitário de R$ 
652,5 mil, o contrato de compra 
estabelecido entre a Secretaria 
de Polícia Militar e a empresa 
fabricante Combat Armor prevê 
a aquisição de 15 veículos ini-
cialmente. O registro de preço 
firmado entre a corporação e a 
empresa prevê a possibilidade 
de entrega de outros 15 blinda-
dos com as mesmas caracterís-
ticas, caso haja necessidade e 
disponibilidade orçamentária. 

Inédito no país, o novo blin-
dado foi desenvolvido pela em-
presa acompanhando diretrizes 
traçadas por especialistas da 
Polícia Militar. Mesmo assim, 
a fase de teste se faz necessária 
com objetivo de serem ava-
liados possíveis ajustes finais, 
detectados com o emprego 
prático do veículo no terreno. 

Depois de testado, ajustado 
e aprovado, os primeiros 15 
veículos começam a ser entre-
gues e passarão a operar em 
unidades com maior demanda, 
de acordo com planejamento 
da Subsecretaria de Gestão 
Operacional.

Divulgação/Palácio Guanabara

Contrato prevê a aquisição de 15 veículos, pelo preço unitário de R$ 652,5 mil
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Wizard nega ter participação em 
‘gabinete’ e depois mantém silêncio
Beneficiado por habeas corpus, empresário se recusou a responder perguntas de senadores na CPI 
Amparado por um habeas 
corpus do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o empresário 
Carlos Wizard compareceu 
à CPI da pandemia ontem 
(30) e se recusou a responder 
as perguntas do senadores. 
Após falar por cerca de 20 
minutos e negar participação 
em um “gabinete paralelo” 
de aconselhamento do pre-
sidente da República sobre 
a pandemia, Wizard disse 
que usaria seu direito cons-
titucional de permanecer em 
silêncio diante da comissão. 
Senadores criticaram a pos-
tura do depoente. 

“Me reservo ao direito de 
permanecer em silêncio”, a 
frase foi repetida por diversas 
vezes por Wizard diante das 
perguntas dos senadores. 

Para o relator, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
a negativa de Wizard de res-
ponder aos senadores é mais 
um motivo para a não libe-
ração do passaporte do de-
poente, “pois são muitas as 
perguntas a serem feitas”. O 
presidente, Omar Aziz (PSD-
-AM), disse que ele poderia 
ficar em silêncio em uma 
pergunta que pudesse incri-

miná-lo e criticou Wizard.
“Se continuar a falar “me 

reservo ao direito de per-
manecer em silêncio”, seria 
melhor ele colocar um gra-

vador”, disse Aziz. 
Logo na chegada do em-

presário, senadores já critica-
vam a postura de Wizard em 
relação à CPI. Otto Alencar 

(PSD-BA) disse que Wizard 
debochou da CPI.

“O depoente debochou 
mesmo da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, quan-

do ele não quis comparecer 
aqui. Talvez pela posição 
dele, de ser uma pessoa mi-
lionária, ele não quis dar 
atenção. Mas permanente-
mente vinha visitar o presi-
dente da República, estava 
no “gabinete paralelo”.

Ricardo Barros convocado 
- A CPI da Pandemia aprovou 
ontem (30) uma série de re-
querimentos de quebras de 
sigilos, pedidos de informa-
ções e de convocações, entre 
elas a do deputado federal 
Ricardo Barros (PP-PR), líder 
do governo na Câmara. O de-
poimento foi marcado para a 
quinta-feira (8) da próxima 
semana.

A iniciativa partiu do se-
nador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE). No dia 25 de 
junho, ao depor à comissão 

de inquérito, o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) disse aos 
senadores que o presidente 
Jair Bolsonaro sabia que 
Barros estava envolvido em 
supostas irregularidades na 
compra da vacina indiana 
Covaxin.

Representantes de em-
presas da área farmacêutica 
e funcionários do Ministério 
da Saúde também serão ou-
vidos. É o caso de Túlio Sil-
veira e Emanuela Medrades, 
da Precisa Medicamentos, 
empresa que faria a interme-
diação com a Bharat Biotech, 
produtora do imunizante. O 
requerimento também foi 
apresentado por Alessandro 
Vieira. 

A denúncia de Luis Mi-
randa levou ainda o senador 
Humberto Costa (PT-PE) 
a pedir a convocação de 
Regina Celia Silva Olivei-
ra, servidora do Ministério 
da Saúde e fiscal do con-
trato que estava para ser 
celebrado entre a governo 
federal e a Bharat Biotech.  
Segundo ele, a funcionária é 
peça-chave para elucidar as 
suspeitas de corrupção nas 
negociações.

Convocado, 
deputado 
Ricardo Barros 
deverá prestar 
depoimento no 
próximo dia 8

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Após falar inicialmente por 30 minutos, empresário Carlos Wizard preferiu o silêncio e irritou integrantes da CPI

Pix poderá ser usado em locais 
sem conexão com a internet

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
confirmou ontem (30) que 
está em desenvolvimento 
uma funcionalidade offline 
para que as transações via 
Pix possam ser feitas mesmo 
em locais que estejam sem 
conexão com a internet. A tec-
nologia será disponibilizada 
“em breve”, afirmou ele.

Segundo o presidente do 
BC, há três alternativas em es-
tudo, sendo que a considerada 
mais segura até o momento é 
a utilização de um cartão por 
aproximação que poderá ser 
carregado pelo usuário. 

“Vai funcionar como um 
cartão de ônibus, com uma 
tecnologia supersegura”, afir-
mou, durante um seminário 
sobre moedas digitais promo-
vido pela banca Mattos Filhos 
Advogados.

“Você vai poder usar o car-
tão no mundo offline e, quan-
do voltar para o mundo online 
vai poder transferir seu saldo 
de volta”, explicou Campos 

Neto. Ele destacou o alcance 
do Pix e apresentou dados que 
mostram que a nova forma de 
transferir dinheiro já é utiliza-
da em 60% das transferências 

no Brasil.
O Pix é um sistema lan-

çado no ano passado pelo 
Banco Central que permite 
pagamentos e transferências 
instantâneas 24 horas, nos 
sete dias da semana, entre 
pessoas físicas e jurídicas, por 
meio de uma chave simples 
atribuída a cada conta ban-
cária. Tal chave pode ser um 
número de telefone, CPF ou 
CNPJ, por exemplo.

Segundo o presidente da 
instituição financeira, até o 
momento foram cadastra-
das mais de 125 milhões de 
chaves.

Tecnologia que permitirá transações bancárias será disponibilizada em breve

Esvaziamento e queda de passageiros no RioGaleão preocupa autoridades

Castro e Paes conversam 
sobre aeroporto com ministro

A revitalização do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, o 
RioGaleão, foi o tema de uma 
reunião, na manhã de ontem 
(30), em Brasília, entre o 
governador Cláudio Castro, 
o prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, e o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas. O objetivo do en-
contro foi mostrar a preocu-
pação com o esvaziamento 
do principal aeroporto do 
Estado do Rio e, em conjunto 
com o governo federal, bus-
car soluções para recuperar 
o movimento, com mais voos 
e passageiros.

Para o governador Cláu-
dio Castro, a reunião foi um 
primeiro passo importante.

“Essa aproximação entre 
as três esferas de governo 
– federal, estadual e muni-
cipal – mostra o interesse 

conjunto na resolução do 
problema. O Galeão tem 
sofrido com o esvaziamento 
e queda de passageiros nos 
últimos anos. Nossa missão 
é fazer dele um hub inter-
nacional, e vamos alcançar 
isso”, destacou.

O prefeito ressaltou que 
a recuperação do aeroporto 
internacional é uma neces-
sidade urgente.

“É importante ressaltar 
que o Galeão não compete 
com o Santos Dumont. O 
Galeão foi idealizado para 
ser um importante hub in-
ternacional no país, além de 
realizar o transporte de car-
gas. Por uma série de fatores 
ele tem perdido atratividade. 
Temos trabalhado para tra-
zer mais voos internacionais 
e gerar conectividade para o 
mundo todo por meio do Rio 

de Janeiro”, disse.
O ministro da Infraestru-

tura afirmou que o governo 
federal está à disposição para 
auxiliar no que for necessá-
rio, até por entender que o 
estado é um dos principais 
cartões-postais do país.

“O Rio de Janeiro é a nos-
sa principal rota turística, e 
a recuperação do Galeão terá 
impacto em outras áreas, 
especialmente no setor do 
turismo. Há margem para 
a retomada no crescimento 
do fluxo de passageiros. 
Certamente voltaremos a 
nos reunir em breve. Algu-
mas medidas precisam ser 
tomadas para fazer com que 
o Galeão se torne uma das 
portas internacionais de 
entrada para o Brasil. Tenho 
certeza que isso será feito”, 
frisou.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) aprovou 
ontem (30), com ressal-
vas e por unanimidade, 
as contas de 2020 do 
governo Jair Bolsonaro. 
Relator da matéria, o 
ministro Walton Alencar 
avaliou que problemas 
e ressalvas apontados 
pela equipe técnica do 
tribunal não compro-
metem a aprovação das 
contas do presidente 
pelo Congresso Nacio-
nal. Depois de apro-
vado, o parecer será 
enviado ao parlamento, 
onde será analisado. Na 
avaliação do ministro, 
os problemas encontra-
dos nas contas apresen-
tadas pelo presidente 
Bolsonaro não compro-
meteram a totalidade 
da gestão. Dessa forma, 
manifestou-se “favorá-
vel a sua aprovação com 
ressalvas”.

Contas 
aprovadas

Raphael Ribeiro/BCB

Roberto Campos Neto: “Vai funcionar como um cartão de ônibus”

BC diz que há 
três alternativas 
em estudo

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: 04/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15379175

13:05 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15379209

13:05 às 17:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15379209

 SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Pedro José de Souza Jardim - Arsenal - São Gonçalo 15377561

12:00 às 16:00 Estrada Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua 8 - Arsenal - Jockey - Jockey Club - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua Francisco S. Marmelo - Arsenal - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua General Mouzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua Morzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 15377599

12:00 às 16:00 Rua Clodomiro Antunes da Costa - Arsenal - Anaia - Jockey Club - 
São Gonçalo 

15377627

12:00 às 16:00 Rua Clodomiro Antunes da Costa - Jockey Club - São Gonçalo 15377657

12:00 às 16:00 Rua Luiz Henrique Fonseca - Jockey Club - São Gonçalo 15377657

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15379345

08:00 às 12:00 Ruas 35, 36, 44, 45, 46 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15379345

08:00 às 12:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15379345

08:00 às 12:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15379345

08:00 às 12:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 15379345

08:00 às 12:00 Rua Santos Guedes - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15379345

14:00 às 18:00 Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua 7 - Centro - Ponta Negra - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua Belo Horizonte - Ponta Negra - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua Lavras - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua Minas Gerais - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua Pampulha - Estrada V. São José - Maricá 15379359

14:00 às 18:00 Rua Três Corações - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 15379359

Dia: 05/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Paulo Freire - Itaipu - Niterói 15380131

07:00 às 11:00 Rua São João - Itaipu - Niterói 15380131

08:00 às 12:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Rua Acylla S. Ribeiro - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Rua Ignez Peixoto - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Rua Jornalista J E M Soares - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Ruas X, Y - Itaipu - Niterói 15380823

08:00 às 12:00 Ruas 39, 51, 52, 54, 55, 59 - Engenho do Mato - Niterói 15380893

08:00 às 12:00 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Itaipu - Niterói 15380893

08:00 às 12:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 15380893

08:00 às 12:00 Rua Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15380893

14:00 às 18:00 Ruas 4, 9 - Várzea das Mocas - Niterói 15380925

14:00 às 18:00 Estrada Engenho Velho - Várzea das Mocas - Niterói 15380925

14:00 às 18:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Várzea das Mocas - Niterói 15380925

14:00 às 18:00 Rua Pau Brasil - Várzea das Mocas - Niterói 15380925

14:00 às 18:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15380925

14:00 às 18:00 Avenida Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Avenida Prefeito A M Linhares - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Ruas 4, 10, 23, 30, 31, 32 - Maravista - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Rua Cícero Barreto - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Rua Doutor Cassio R do Amaral - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Rua Geremias de Mattos Fontes - Maravista - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Rua Maria Isabel Bolckan - Itaipu - Niterói 15381047

14:00 às 18:00 Rua Mercedes Ayres Neves - Maravista - Niterói 15381047

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Almirante Amorim do Vale - Vista Alegre - Marambaia - 

Patronato - Monjolos - São Gonçalo 
15377761

12:00 às 16:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Vista Alegre - São Gonçalo 15379299

14:00 às 18:00 Avenida Dakar - Rio do Ouro - São Gonçalo 15380985

14:00 às 18:00 Estrada Rio do Ouro - Rio do Ouro - São Gonçalo 15380985

14:00 às 18:00 Rua Hungria - Rio do Ouro - São Gonçalo 15380985

MARICÁ
09:30 às 12:00 Ruas 122, 123, 129 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15381149

09:30 às 12:00 Rua 35 - Jardim Atlântico - Maricá 15381149

09:30 às 12:00 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15381149

13:00 às 17:00 Ruas 33, 34, 60, 61, 63, 64 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Delio de Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Periferia - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Sargento - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlâtico Central - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Rua Walter Muniz dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 15383413

13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 15384259

13:00 às 17:00 Rua Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15384259

13:00 às 17:00 Rua 102 - Cordeirinho Maricá - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15384259

13:00 às 17:00 Rua Felipe Valverde da R Silva - Cordeirinho - Maricá 15384259

13:00 às 17:00 Estrada do Caju - Pindobal - Maricá 15384411

13:00 às 17:00 Estrada do Pindobal - Caju - Maricá 15384411

13:00 às 17:00 Estrada Oscarino F da Costa - Pindobal - Maricá 15384411

13:30 às 17:30 Ruas 77, 78, 79, 90 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15383943

13:30 às 17:30 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá 15383943

13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15383943

13:30 às 17:30 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico - Maricá 15383943

14:00 às 18:00 Rua Prefeito Odenir Francisco da Costa - Boqueirão - Araçatiba - Maricá 15384515

14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 20, 21 - Centro - Saco das Flores - Boqueirão - Jardim 
Balneário - Araçatiba - Maricá 

15384515

14:00 às 18:00 Rua Ademir Peixe Lourenço - Araçatiba - Maricá 15384515

14:00 às 18:00 Rua Murilo Kremer dos Santos - Araçatiba - Maricá 15384515

14:00 às 18:00 Rua São Pedro Apóstolo - Estrada do Jaconé - Maricá 15384515
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Fla busca 
recuperação 
contra o 
Cuiabá

O Flamengo 
vem de uma 
derrota amar-
ga diante do 
Juventude no 
campo alaga-
do do Alfredo 

Jaconi. Hoje, a partir das 
20 horas, visita o Cuiabá 
para voltar a vencer no 
Campeonato Brasileiro. A 
partida, a primeira entre 
as duas equipes na história, 
será disputada na Arena 
Pantanal.

Na capital mato-gros-
sense, entretanto, o Rubro-
-Negro deve encontrar uma 
condição de jogo muito di-
ferente. Não há previsão de 
chuvas e o gramado da Are-
na Pantanal está em boas 
condições. Em Caxias do 
Sul, a má drenagem do es-
tádio do Juventude deixou 
enormes poças d’água no 
campo que impediram o 
toque de bola rubro-negro. 

Além disso, foi por cau-
sa de uma poça que o Ju-
ventude conseguiu marcar 
o gol que lhe deu a vitória. 
Em um lance infeliz, o la-
teral-direito Matheuzinho 
fez um passe lateral na 
frente da área e a bola pa-
rou numa poça. Atento, o 
atacante Matheus Peixoto 
aproveitou e mandou um 
balaço no ângulo.

Para este confronto, o 
técnico Rogério Ceni deve 
fazer algumas mudanças 
na equipe. Diego Alves fi-
cou no Rio de Janeiro e será 
poupado. Além do gol, que 
deve ter Gabriel Batista, 
é possível que Matheu-
zinho perca o lugar para  
Rodinei.

Irreconhecível, Tricolor perde em casa por 4 a 1 para o Athletico-PR

Furacão deixa terra 
arrasada no Fluminense

Com uma fra-
ca atuação, o 
Fluminense foi 
derrotado on-
tem de virada 
para o Athleti-
co-PR, em Volta 

Redonda, por 4 a 1, pela oitava 
rodada do Brasileirão. Os gols 
de Richard, Vitinho, Zé Ivaldo 
e Nikão levaram o Furacão a 
14 pontos, brigando entre os 
líderes. Já o Tricolor ficou com 
11 pontos, no meio da tabela. 
Fred fez o gol dos cariocas.

As duas equipes ainda se 
estudavam quando o Flu abriu 
o placar no primeiro minuto. 
Cazares cruzou da direita e 
Fred cabeceou para as redes.

Mas aos 24 minutos, o 
Furacão empatou. Richard 

recebeu de Léo Cittadini, se 
livrou da zaga e chutou sem 
chances para Marcos Felipe.

As duas equipes deram a 
impressão de que não volta-
ram para o segundo tempo. 
O Furacão não conseguia 
segurar a bola no campo de 
ataque, mas também não so-
fria porque o Fluminense não 
tinha poder de penetração.

Após algumas mudanças 
que tornaram o time mais 
ofensivo, como a entrada de 
Nikão, o Furacão passou a do-
minar o jogo. Assim, chegou à 
virada aos 28 minutos. Vitinho 
fez o gol em um chute muito 
bem colocado. Ele levou a bola 
para o meio antes de fuzilar 
Marcos Felipe.

O Fluminense ficou ator-
doado e acabou levando o 
terceiro gol aos 30 minutos. 
Nikão cobrou falta e Zé Ivaldo, 
livre de marcação, cabeceou 
para o fundo da rede.

Nos acréscimos do segun-
do tempo, o árbitro usou o VAR 
para marcar pênalti de Marti-
nelli em Léo Cittadini. Nikão 
cobrou e fez o gol. Era o de-
creto da vitória paranaense.

Divulgação / Athletico

Observado pelo tricolor Paulo Henrique Ganso, Zé Ivaldo cabeceia para fazer o terceiro gol do Athletico em Volta Redonda

Com o placar 
de ontem, o 
Fluminense 
completou 
quatro rodadas 
sem vitórias

Esfria negociação 
com joia do Inter

Gabriel entra na 
Justiça contra o Bota

Há cerca de 15 
dias surgiu a 
notícia de que 
o Vasco estava 
em negocia-
ções avançadas 
com o atacante 

João Victor Tavares, do Inter-
nacional.

Com apenas 19 anos, o 
atleta foi um dos destaques 
da base do clube gaúcho 
e é conhecido por marcar 
muitos gols. Passados alguns 
dias, entretanto, não se ou-
viu mais falar no assunto.

Segundo apuração do 
canal “Atenção Vascaínos”, o 
diretor executivo Alexandre 
Pássaro não teria gostado 
do vazamento de informa-
ções sobre a negociação. O 

Buscando es-
capar da grave 
crise financei-
ra, o Botafogo 
tenta mudar 
a l g u m a s  d e 

suas diretrizes para se tor-
nar um clube/empresa. 
Apesar disso, a dívida do 
clube carioca aumenta por 
conta dos processos na 
Justiça.

O último a buscar ajuda 
judicial contra o Botafo-
go foi o zagueiro Gabriel. 
Atualmente no Atlético-
-MG, o defensor pede quase 
R$ 1,5 milhão em verbas 
rescisórias, 13º salário e 
férias proporcionais, FGTS 
e multas.

O defensor atuou pelo 

dirigente não se manifestou 
sobre a questão, mas o fato é 
que as conversas esfriaram.

Com cerca de 200 gols 
com a camisa do Colorado, 
Tavares conhece bem o Vas-
co. Nascido em Campos de 
Goytacazes, cidade do Norte 
Fluminense, o atleta entrou 
no futebol por uma escoli-
nha do clube na sua região. 
Além disso, ele já admitiu 
em suas redes sociais que 
tem a equipe de São Januá-
rio como seu time de cora-
ção e a segue no Instagram.

Tavares subiu para o pro-
fissional do Inter, mas per-
deu espaço com as chegadas 
de Taison e Carlos Palacios. 
Seu contrato terminou no 
final de maio.

Botafogo em 2019, empres-
tado pelo clube mineiro. A 
juíza do caso deu 15 dias 
para o Botafogo ser notifi-
cado ou buscar um acordo 
com Gabriel.

O Botafogo tentou o re-
torno de Gabriel no início 
desta temporada. No en-
tanto, o Atlético-MG negou 
o pedido dos cariocas.

Sousa - O Botafogo sa-
cramentou a saída do za-
gueiro Sousa. O jogador 
estendeu seu contrato com 
os alvinegros até 2025 e 
foi emprestado ao Cercle 
Brugge, da Bélgica, até 2023.

Os cariocas vão receber 
R$ 3,5 milhões pelo emprés-
timo de Sousa.


