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Niterói vai pagar hoje a 
primeira parcela do 13º
Servidores, aposentados e pensionistas receberão 50% do salário sem incidência de impostos

DINHEIRO NA CONTA

CIDADES\PÁG. 3

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou ontem da entrega das obras de reforma da escola municipal na Ititioca, na Zona Norte da cidade

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Câmara aprova 
programa para 
gerar emprego

CIDADES\PÁG. 4

Fiocruz: mortes 
por covid estão 
em queda

CIDADES\PÁG. 3

IRPJ pode ter redução maior
Paulo Guedes diz que governo pode propor redução de até 10 pontos percentuais da alíquota
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Escola na 
Ititioca é 
reformada
A Escola Municipal Vila Costa 
Monteiro, na Ititioca, foi entregue 
reformada ontem. Além de 
pintura geral em todos os 
ambientes, a escola ganhou uma 
quadra poliesportiva coberta 
e rampas de acessibilidade. A 
unidade era da rede estadual e 
foi absorvida pela Prefeitura em 
2009. Desde então, passou por 
várias intervenções. Atualmente, 
a unidade atende quase 400 
alunos, com idades entre 3 e 
11 anos, no sistema remoto e, 
segundo o governo, deve reabrir 
para atividades presenciais em 
breve.

CIDADES\PÁG. 3

Fundada em 2020, a Ita (Itapemirim Transportes Aéreos) fez seu primeiro voo 
comercial de São Paulo para Brasília ontem. O governador Cláudio Castro 
acompanhou o início da operação no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o 
Galeão. Inicialmente, a empresa aérea atuará em oito cidades brasileiras.  

CIDADES\PÁG. 4

Rogerio Santana/GOV RJ

Governador Cláudio Castro acompanhou ontem o início da operação comercial da Ita

Ita começa a operar no RioGaleão

Repertório 
plural e 
empoderado
Expoente da nova geração 
da música, Luedji Luna 
apresenta em live o 
repertório de seu novo 
álbum, que fala sobre a 
condição da mulher negra

PÁG. 2

CULTURA
Helen Salomão / Divulgação

Luedji Luna apresenta o show “Bom 
Mesmo É Estar Debaixo D’Água”

Brasil joga 
por vaga na 
semifinal
Últimos campeões da 
Copa América, Brasil e 
Chile se enfrentam hoje 
à noite no estádio Nilton 
Santos pelas quartas de 
final da competição.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar está confiante em fazer 
mais um grande jogo pelo Brasil

Niterói facilita 
o pagamento 
de dívidas

CIDADES\PÁG. 3

Vacinação já estaria causando 
impacto no número de mortes e 
reduzindo taxa de ocupação de UTIs.

Rede de lojas 
prevê abertura 
de 3 mil vagas

CIDADES\PÁG. 4

Região dos 
Lagos: 800 
oportunidades
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Filas quilométricas
Levei esta semana mais de quatro horas na fila de vacina-
ção contra o coronavírus localizada no posto do Campo 
de São Bento, em Icaraí. Um desrespeito com o cidadão. 
Muita gente acaba desistindo e ficando sem a imunização. 
Podia ter mais gente vacinada na cidade se as autoridades 
fossem mais competentes.
Sônia Regina

Aumento absurdo
Um absurdo a Aneel autorizar o aumento de mais de 50% 
na bandeira da conta de luz. As pessoas estão desem-
pregadas, pegando dinheiro emprestado e fazendo bico 
para sobreviver e ainda levam uma facada pelas costas do 
governo. O problema é que a população é muito ordeira. 
Aceita tudo sem reclamar. 
Daniel Lima

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.

Luedji Luna mostra 
seu novo repertório
A cantora e compositora 
baiana Luedji Luna apre-
senta o show “Bom Mesmo 
É Estar Debaixo D`Água”, 
homônimo ao seu segundo 
e mais recente disco, lança-
do em 2020. Neste sábado 
(3), às 19h no Instagram (@
sescaovivo).

Acompanhada por um 
quinteto, Luedji mostra as 
composições do trabalho, 
que transitam entre o jazz 
e ritmos africanos. O ál-
bum traz reflexões sobre 

a afetividade de mulheres 
negras - a partir do olhar 
da artista sobre suas expe-
riências, atravessadas por 
sua condição de mulher e 
negra - e sobre os impactos 
da sociedade machista e 
LGBTfóbica na constitui-
ção da subjetividade desses 
corpos. O trabalho, que tem 
como referência a água (ele-
mento ligado às emoções e a 
Oxum, Orixá ligado ao amor 
e a maternidade) além de 
múltiplas referências. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Ao vivo
A cantora, compositora e 
pianista Delia Fischer é a 
atração do Teatro Rival Refit 
neste 2, quando a casa abri-
rá com 40% da capacidade 
máxima. Ela apresenta o 
show “Hoje”. No repertório, 
sucessos de Ivan Lins, Gui-
lherme Arantes, Taiguara, 
Beto Guedes, Beatles, Björk 
e muito mais. O Teatro Ri-
val Refit fica na Rua Álvaro 
Alvim, 33 - Cinelândia, Rio. 
Sexta (2), às 19h30. A partir 
de R$ 47,50, na plataforma 
Sympla. (21) 2240-4469 

PIPAS - Como parte do projeto Zona Aberta, neste 
sábado (3), o MAM Rio promove a atividade gratuita 
“Oficinas de Pipa”. O museu faz um convite a todos 
para participar de duas oficinas presenciais, das 10h às 
12h, e das 14h às 16h, para criar pipas com o coletivo 
I love MP, ocupando o jardim e os céus do MAM. Sem 
inscrição. Classificação indicativa livre.

EAV - Durante o mês de julho, a Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage oferecerá mais de 20 cursos livres on-
-line, de curta duração, voltados a pessoas interessadas 
em se aproximar ou aprofundar conhecimentos e 
práticas em artes visuais. Com foco em arte contem-
porânea, os cursos  têm duração de quatro a oito aulas. 
Mais informações: eavparquelage.rj.gov.br  

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Helen Salomão / Divulgação

Luedji Luna apresenta o show “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água”

Nando Chagas / Divulgação

Delia Fischer interpreta um panorama 
particular afetivo em seu novo show

POR JEFFERSON LEMOS

Subestação Maria 
Paula é entregue
A presidente da Enel Dis-
tribuição Rio, Anna Paula 
Pacheco, e o responsável da 
empresa pelo setor de In-
fraestrutura e Redes, Mihai-
-Constantin Peste, apre-
sentaram ontem, durante 
evento virtual, um pacote 
de obras e ações na rede de 
distribuição para este ano. 
A cerimônia contou com a 
participação do vice-prefeito 
de Niterói, Paulo Bagueira, 
e do prefeito de Resende, 
Diogo Balieiro. Ao todo, a 
companhia tem a previsão 
de realizar 31 obras de am-
pliação e modernização de 
27 subestações, localizadas 
nos municípios da área de 
concessão da companhia. 
Uma dessas obras, uma das 
maiores planejadas para esse 
ano, foi entregue durante o 
evento: a Subestação Maria 
Paula, em Niterói. 

Nova linha, mais concorrência

A plataforma de viagens de 
ônibus wemobi começou 
ontem a operação do trecho 
São Paulo-Cabo Frio, pas-
sando por Niterói. A nova 
rota faz parte da expansão 
da wemobi na região Sudes-
te e foi lançada para atender 
a demanda já existente. O 
embarque e desembarque 

Divulgação

serão feitos nas rodoviárias, 
sendo em São Paulo no 
Terminal Tietê, com saídas 
diárias simultâneas às 20h45 
e 23h.As passagens possuem 
uma das faixas de preço 
mais acessíveis do mercado 
- a partir de R$ 49,90 - e es-
tão disponíveis para compra 
no site www.wemobi.me. 

Menos interrupção 
no fornecimento
A Enel investiu R$ 40 mi-
lhões no sistema dessa nova 
subestação, que vai bene-
ficiar 40 mil clientes dos 
bairros de Maria Paula, Rio 
do Ouro, Matapaca, Vila 
Progresso, Badu, Muriqui, 
Jacaré, Pendotiba, Canta-
galo e Santa Bárbara, em 
Niterói, e Arrastão, Tribobó, 
Arsenal, Engenho do Roçado 
e Ipiíba, em São Gonçalo.  
Segundo a empresa, tam-
bém será possível garantir 
o atendimento a futuros 
aumentos de demanda, 
com a capacidade adicio-
nal de 765 mil  clientes.  
A Enel garante que a nova 
unidade vai proporcionar 
uma maior confiabilidade 
no fornecimento de energia 
para os clientes desses mu-
nicípios, fazendo com que, 
em casos de perda ou falha, 
a carga seja remanejada sem 
provocar interrupção para os 
clientes. 

Mais proteção 
para as mulheres

Comissão 
Itinerante

A Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, novas nor-
mas para ampliar a divulga-
ção de números de centrais 
para denúncias de violência 
contra a mulher (Ligue 180) 
e de violações de direitos 
humanos (Disque 100). O 
substitutivo ao projeto de 
lei 226/2019, adotado pela 
redatora, deputada Daniela 
do Waguinho (MDB-RJ), re-
cebeu 348 votos a favor e 8 
contrários. Agora a proposta 
segue para análise no Senado 
Federal.
Segundo o substitutivo de 
Daniela do Waguinho, a divul-
gação desses números deverá 
ser feita com placas em esta-
belecimentos como motéis, 
restaurantes, supermercados, 
bares e casas de eventos e 
shows, além daqueles pró-
ximos a rodovias. Ou seja, 
locais de alta circulação de 
pessoas, nos quais mulheres 
e pessoas vulneráveis estão 
mais expostas. 

A deputada Dani Monteiro 
(Psol) inicia hoje, em Volta Re-
donda, o projeto Comissão de 
Direitos Humanos Itinerante. 
O objetivo é percorrer as vá-
rias regiões do estado para di-
vulgar os trabalhos da Comis-
são e formar lideranças locais 
para garantir atendimento em 
todo o território fluminense. 
A segunda parada, também 
este mês, será em Teresópolis, 
na Região Serrana.

“Nossa meta é que os cida-
dãos, em qualquer região, te-
nham pleno conhecimento de 
seus direitos e saibam a quem 
e como recorrer em caso de 
violação. A Comissão oferece 
vários canais para receber 
denúncias, mas precisamos 
espalhar essa informação e 
garantir o atendimento mais 
humano possível”, explica a 
parlamentar, que é presidente 
da CDDHC. 

Incentivo fiscal para 14 municípios

A Alerj aprovou ontem, 
em discussão única, o PL 
1.320/19, que autoriza o Go-
verno do Estado a conceder 
incentivos fiscais às indús-
tiras de 14 municípios, para 
diminuir as desigualdades 
regionais. O PL, dos deputa-
dos André Ceciliano (PT) e 
Marcelo Cabeleireiro (DC), 
segue para apreciação do 
governador. O projeto com-

Divulgação/Alerj

plementa a Lei 6.979/15, que 
já concede incentivos fiscais 
a vários municípios flumi-
nenses, sobretudo do Norte e 
Noroeste. O PL inclui outros 
14 municípios: Angra dos 
Reis, Arraial do Cabo, Barra 
Mansa, Duque de Caxias, 
Itaguaí, Paraty, Piraí, Porto 
Real, Quatis, Resende, Rio 
Claro, São Gonçalo, Tanguá 
e Volta Redonda. 

Panorama RJPanorama RJ

A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Animais da 
Câmara Municipal  de 
Niterói, presidida pelo 
vereador Daniel  Mar-
ques (DEM), a OAB-Ni-
terói, a Royal Rações e a 
Sociedade Niteroiense 
Protetora dos Animais 
(Sonipa) criaram a Cam-
panha Tigela Cheia, de 
doação de ração. A ideia 

é ajudar os protetores de 
animais que estão com 
dificuldades para com-
prar ração para seus pets.  
A arrecadação será feita 
em qualquer loja da Ro-
yal Rações e também em 
pontos itinerantes. Ain-
da é possível contribuir 
com R$ 8 (equivalente a 
1kg) pelo Pix da Sonipa: 
03.914.411/0001-80. 

Campanha Tigela Cheia
Divulgação

A Alerj aprovou, ontem, 
o PL 1.403/19, que isenta 
várias entidades do ICMS 
vinculado aos serviços de 
energia e gás. A medida é de 
autoria original do ex-de-
putado Welberth Rezende, 
atual prefeito de Macaé, e 
do deputado Márcio Gual-
berto (PSL), na foto acima. 

Serão contempladas APAEs 
e Associações Pestalozzi; 
Associação Brasileira de 
Assistência aos Cancero-
sos, AFAC, associações de 
Apoio à Adoção de Crian-
ças e Adolescentes, Retiro 
dos Artistas, e Associação 
Niteroiense de Deficientes 
Físicos (Andef). 

Mais isenção para entidades
Divulgação/Alerj
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Boletim da Fiocruz diz que é efeito da vacinação nos grupos de pessoas com maior risco e exposição

Mortes por covid já diminuem
O avanço da vacinação contra 
a covid-19 já produz impac-
to na mortalidade causada 
pela doença e na ocupação 
de leitos nas unidades de 
tratamento intensivo (UTI), 
segundo edição extraordiná-
ria do Boletim Observatório 
Covid-19, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz). Apesar 
da manutenção de níveis 
altos de transmissão da doen-
ça, em um patamar estável 
ainda mais elevado que o 
do ano passado, os pesqui-
sadores observaram queda 
na incidência de mortes. A 
razão para esse descolamento 
nas tendências, segundo o 
boletim, pode ser explicada 
pela vacinação dos grupos 
de maior risco e exposição, 
como idosos, portadores de 
doenças crônicas e profissio-
nais de saúde.

“Hoje, a cobertura vaci-
nal dentro desses grupos é 
mais ampla em relação ao 
restante da população. Ao 
mesmo tempo, a circulação 
de novas variantes do vírus 
pode aumentar a sua trans-
missibilidade sem que isso 
represente, no entanto, um 
aumento no número de casos 
graves com necessidade de 
internação”, diz um trecho 
do estudo, que ressalta que 
a transmissão em patamares 
elevados gera casos graves 

entre grupos populacionais 
não vacinados ou com vulne-
rabilidade potencializada por 
fatores individuais ou sociais.

O boletim mostra que, en-
tre 20 e 26 de junho, foi man-
tida uma incidência média 
de 72 mil novos casos de co-
vid-19 por dia no país, o que 
representa uma oscilação de 

-0,2% ao dia em relação à se-
mana anterior. Já a mortalida-
de média foi de 1,7 mil vítimas 
por dia, o que corresponde a 
uma queda diária de 2,5%. 
Apesar da redução no número 
de óbitos, que chegou a uma 
média de 3 mil por dia no 
pico da pandemia, a Fiocruz 
ressalta que a mortalidade 

ainda é considerada muito 
alta e “não permite afirmar 
que haja qualquer controle da 
pandemia no Brasil”.

Ocupação de leitos - Sobre 
a internação de casos graves 
da doença, os pesquisadores 
destacam que as taxas de 
ocupação de leitos de UTI 
covid-19 para adultos no Sis-

tema Único de Saúde  (SUS), 
observadas no dia 28 de junho 
de 2021, mostram quedas 
expressivas no Nordeste e 
nos estados do Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso, no 
Centro-Oeste. Por outro lado, 
Tocantins, Paraná e Santa Ca-
tarina são os que apresentam 
situação mais preocupante.

“A vacinação começa a dar 
sinais de resultados positivos 
de forma mais sensível com 
a ampliação da cobertura de 
grupos etários de menos de 
60 anos. O estudo verificou 
também que a situação dos 
leitos de UTI - que atingiu o 
nível máximo de sobrecarga 
e colapso em meados de 
março - parece ir se conso-
lidando em patamares me-
lhores, ainda que em cenário 
de predominância de algum 
alerta, requerendo cuidados 
para evitar nova piora”, diz um 
trecho do boletim.

Segundo o levantamento, 
oito unidades da federação 
(UF) estão com mais de 80% 
dos leitos de UTI para co-
vid-19 ocupados, o que é 
considerado cenário de aler-
ta crítico. São elas: Distrito 
Federal (81%), Goiás (85%), 
Mato Grosso do Sul (88%), 
Paraná (94%), Roraima (87%), 
Sergipe (88%), Santa Catarina 
(92%) e Tocantins (90%).

O grupo de UFs em alerta 
crítico é o menor desde o 
boletim de 1° de fevereiro, 
quando sete estados esta-
vam nessa situação. No pior 
momento da pandemia para 
a ocupação de leitos, em 
15 de março, o país chegou 
a ter 24 estados e o DF em  
situação crítica simultanea-
mente.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Atualmente, oito estados estão com ocupação de leitos de UTI elevada. Em março, eram 24, mais o Distrito Federal, em situação crítica simultaneamente

Prefeitura: Niterói 
paga 1ª parte do 13º
A Prefeitura de Niterói vai 
depositar, hoje (2), a pri-
meira parcela do décimo 
terceiro salário de 2021 para 
os servidores ativos, inativos 
e pensionistas do municí-
pio. O prefeito Axel Grael 
destacou que a antecipação 
do pagamento será possível 
porque a administração se 
preparou, com uma gestão 
fiscal eficiente e planeja-
mento estratégico, espe-
cialmente neste momento 
de crise causada pela pan-
demia. O investimento do 
município será de mais de 
R$ 50 milhões.

“A antecipação desse 
pagamento é uma das ações 
para mitigar os impactos 
provocados pela Covid-19, 
além de valorizar os nossos 
servidores, aposentados e 
pensionistas”, destaca Axel 

Grael. “A medida também 
vai injetar mais de R$ 50 mi-
lhões na cidade, aquecendo 
a economia local, uma das 
nossas prioridades para a 
retomada no período pós 
pandemia”.

O pagamento da primei-
ra parcela do benefício cor-
responde a 50% do salário 
sem incidência de impostos.

“A antecipação do paga-
mento do décimo terceiro 
salário demonstra a solidez 
fiscal do município. Niterói 
pode adiantar o benefício 
porque mantém o equilí-
brio das suas contas, mes-
mo com a pandemia. Essa 
medida reforça o nosso 
compromisso em honrar 
os salários dos servidores e 
fornecedores”, informou a 
secretária de Fazenda, Ma-
rilia Ortiz.

Dívida ativa: débitos 
podem ser negociados
Contribuintes com débitos 
com o município de Nite-
rói poderão negociar suas 
dívidas, com novos prazos 
e formas de pagamento. A 
Lei 3.605/2021, sancionada 
e publicada ontem, define 
parâmetros para descontos 
e parcelamentos de tributos 
que entraram na Dívida Ati-
va, como IPTU, taxas muni-
cipais, ISS, ITBI e multas. De 
acordo com a Procuradoria 
Geral do Município (PGM), 
o objetivo é ampliar a efe-
tividade na arrecadação 
municipal, o que possibilita 
maiores recursos para novas 
políticas públicas.

A lei, que entrará em 
vigor após 15 dias da sua pu-
blicação, prevê possibilida-
des melhores para quitação 
de débitos, como descontos 
em casos de créditos irrecu-
peráveis ou de difícil recu-
peração, melhores prazos 
e substituição de garantias 
apresentadas em processos 
pelo devedor. A lei pre-
vê, ainda, a possibilidade 
de desconto de 20% sobre 
determinados acréscimos 
legais quando o pagamento 
dos débitos do contribuinte 
for realizado à vista. Tam-

bém serão regulamentados 
mecanismos de facilitação 
para pagamento da entra-
da, como parcelamento 
por cartão de crédito, pix e 
outros meios de pagamento 
aceitos pelo Banco Central.

O parcelamento será 
dividido em duas catego-
rias: dívida de até R$ 100 
mil, que poderá ter entrada 
de até 10% e restante em 
até 84 parcelas (pessoas 
jurídicas), ou entrada de 
até 5% e restante em até 96 
parcelas (pessoas físicas, 
microempresas ou empre-
sas de pequeno porte); e 
dívida acima de R$ 100 mil, 
que poderá ter entrada de 
até 20% e restante em até 
120 parcelas, para pessoas 
jurídicas em geral; ou entra-
da de até 10% e restante em 
até 144 parcelas, para pes-
soas físicas, microempresas 
ou empresas de pequeno 
porte.

SG vacina nesta sexta-feira 
pessoas a partir de 28 anos
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
começa a vacinação contra o 
coronavírus para as pessoas 
com mais de 28 anos nesta 
sexta-feira (2). Doze pontos 
de vacinação, quatro deles 
com drive thru, estão dispo-
níveis nesta sexta e sábado 
(3). Dez locais funcionam 
das 8h às 17h. A Clínica Gon-
çalense do Mutondo e a Clí-
nica Dr. Zerbini, no Arsenal, 
funcionam até 21h. O objeti-
vo é atender os gonçalenses 
após o retorno do trabalho, 
desafogando os pontos de 
vacinação nas primeiras ho-
ras da manhã e aos sábados. 
Nestas duas unidades, os 
gonçalenses devem chegar 
até as 20h30 e nos outros 
locais até 16h30. 

São Gonçalo também va-

cina portuários, trabalha-
dores da Educação, profis-
sionais de Educação Física, 
guardas municipais, veteri-
nários – que precisam estar 
trabalhando e comprovar o 
vínculo com São Gonçalo 
(empregatício ou de resi-
dência); grávidas, puérperas 
e lactantes com bebês de até 
12 meses sem comorbidades 
com autorização médica; 
estagiários da saúde atuan-
do em unidade hospitalar, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas, pes-
soas com deficiência perma-
nente, pessoas com síndrome 
de Down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde – todos 
acima dos 18 anos.  

Para a segunda dose, as 

vacinas AstraZeneca e Co-
ronaVac estão disponíveis. 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 segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da vacina.

Só as grávidas, puérperas 
e lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbida-
des, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente 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. Para ter 
escolha do imunizante, o 
gonçalense deve ter um laudo 
médico indicando a aplica-
ção da vacina escolhida e os 
motivos. 

Niterói-  Para reforçar a 
importância da vacinação 
contra a Covid-19 e do uso 
de máscaras, as secretarias 
municipais de Governo e do 
Idoso e realizarão hoje (2), às 
10 horas, uma ação social na 
calçada do Clube Central, em 
Icaraí, um dos pontos de vaci-
nação da Secretaria de Saúde. 
O grupo Non Stop, formado 
por integrantes da Orquestra 
de Cordas da Grota, fará uma 
apresentação especial e de 
cunho educativo. Na ocasião, 
serão distribuídas duas mil 
máscaras para quem estiver 
vacinado.

Em Niterói, haverá distribuição de máscaras em ponto de vacinação

Mulher: Rio 
firma pacto 
contra as 
violências
A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro firmou ontem (1º), 
com 13 instituições muni-
cipais, estaduais e federais, 
o Pacto de Cooperação 
pelo Enfrentamento às 
Violências contra a Mulher. 
O evento foi realizado no 
Museu do Amanhã, no Rio. 
O acordo visa a união de 
esforços para uma atuação 
coordenada, com ações 
integradas na prevenção e 
no combate desse tipo de 
crime contra as mulheres.

O pacto prevê a am-
pliação dos Centros Espe-
cializados de Atendimento 
à Mulher (Ceam) para as 
zonas Norte e Oeste; inte-
gração dos dados dos dife-
rentes canais de denúncia 
e notificação; criação de 
fluxos de atendimento 
para encaminhamento das 
mulheres em situação de 
violência no serviço pú-
blico, entre outras ações.

Vila Costa Monteiro é a terceira unidade escolar recuperada este ano

Escola municipal na Ititioca 
passa por reforma geral

 A reforma da Escola Muni-
cipal Vila Costa Monteiro, 
na Ititioca, foi entregue pela 
Prefeitura de Niterói, ontem 
(1º). Esta é a terceira unidade 
totalmente reformada neste 
ano. A revitalização do espaço 
faz parte do plano de metas 
de 100 dias de governo da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção e da Fundação Municipal 
de Educação. Além de pintura 
geral em todos os ambientes, 
a escola ganhou uma quadra 
poliesportiva coberta e ram-
pas de acessibilidade.

O prefeito Axel Grael des-
tacou a importância das obras 
para melhoria da infraestru-
tura na educação municipal.

“A gente vê que vocês co-
locam sentimentos e muito 
amor em cada detalhe. Esse 
tipo de obras é necessário e 
é uma obrigação da adminis-
tração, assim como cuidar do 
que foi feito é uma obrigação 
de cada um. Dá uma satis-

fação enorme perceber que 
estamos melhorando, cada 
vez mais, a infraestrutura de 
educação. Estamos melho-
rando a parte pedagógica e 
agregando a tecnologia. Tudo 
isso vai render bons frutos 
para as gerações que estão 

nas escolas e as que virão. É 
isso que faz com que a cidade 
avance”, disse o prefeito.

A unidade está inserida 
no projeto de modernização 
da rede que, de acordo com 
a SME e a FME, é uma das 
prioridades da gestão.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

O prefeito Axel Grael participou da inauguração: instalações revitalizadas

Lei prevê 
melhores 
possibilidades 
para quitação
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Mais uma companhia aérea 
passa a operar no RioGaleão
Fundada em 2020, a Itapemirim vai atuar em oito cidades. A previsão é de atender 35 destinos em um ano

O governador Cláudio Castro 
acompanhou, ontem (1/7), 
no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, o RIOGaleão, o 
início da operação comercial 
da Ita (Itapemirim Transpor-
tes Aéreos) no Rio de Janeiro. 
Fundada em 2020, a empresa 
fez seu primeiro voo na ter-
ça-feira (29/6), de São Paulo 
para Brasília.

Inicialmente, a Ita atuará 
em oito cidades brasileiras: 
Rio, São Paulo, Brasília, Belo 
Horizonte (MG), Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS), Porto 
Seguro (BA) e Salvador (BA).  
Até junho de 2022, o plano da 
companhia é estar presente 
em 35 destinos do país, com 
50 aviões na frota.

“O Rio de Janeiro é a porta 
de entrada do nosso país. 
Temos como missão tornar 
o Rio atrativo novamente. 
Fazer com que o estado vol-
te a ter o protagonismo que 
ele não poderia ter perdido. 
Por isso, a chegada da Ita ao 
RIOGaleão é tão importante. 
Minha fala hoje é de agrade-
cimento por mais esta par-
ceria de sucesso”, destacou 
o governador Cláudio Castro.

O secretário de Estado de 
Turismo, Gustavo Tutuca, 
reforçou a importância da 
iniciativa para o fomento 
do setor.

“O turismo no Rio de 
Janeiro precisa ficar de pé, 
e o Governo do Estado está 

dando todo o apoio para isso. 
Estamos em grande esforço 
de reerguer o RIOGaleão, e 
a essa iniciativa da Ita é im-
portante para o nosso país”, 
disse.

O presidente da Ita, Sid-
nei Piva, também ressaltou 
que as operações aéreas 
podem ajudar a acelerar o 
desenvolvimento do estado. 

“O Rio de Janeiro repre-

senta o nosso país no tu-
rismo mundial, e hoje ini-
ciamos uma história muito 
importante aqui no estado. 
É com muita satisfação que 
vamos fazer esse trabalho de 
desenvolvimento e fomentar 
o turismo no Rio”, enfatizou.

Recuperação do Galeão 
- Com o aumento da po-
pulação vacinada contra a 
covid-19, a expectativa é de 

que o brasileiro volte a viajar. 
Para assegurar a recuperação 
do setor aéreo e do fluxo de 
turistas no Rio de Janeiro 
pós-pandemia, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, recebeu 
esta semana o governador 
do estado, Cláudio Castro, e 
o prefeito da capital, Eduar-
do Paes.

“Buscamos uma conver-

gência de esforços dos go-
vernos Federal, estadual 
e municipal, visando à re-
cuperação econômica e, 
consequentemente, ao au-
mento do movimento de 
passageiros no Galeão, que 
não tem recuperado seu 
movimento como Santos 
Dumont e outros aeroportos 
do país, como temos visto já 
nos últimos meses, com a 

intensificação da imuniza-
ção da população”, disse o 
ministro. “A ideia é construir 
conjuntamente uma solução 
que dê saúde financeira para 
o Galeão, de forma que ele 
tenha poder de investimento 
e possa negociar mais voos. 
Há margem para a retoma-
da no crescimento do fluxo 
de passageiros”, resumiu 
Tarcísio.

Investimentos - Para o 
ministro, os entes públicos 
devem investir na melhoria 
da segurança e infraestru-
tura do estado. As próximas 
rodadas de concessões de 
ativos federais, previstas 
entre o segundo semestre 
de 2021 e até o fim de 2022, 
injetarão investimentos pri-
vados no Rio.

Na lista, estão o próprio 
Santos Dumont, a Nova Du-
tra, a Rio-Teresópolis (BR-
116, hoje administrada pela 
CRT) e trechos ferroviários 
geridos pela MRS Logística 
no estado, além de ativos do 
setor de óleo e gás. 

“Preparamos ainda o ree-
quilíbrio de longo prazo 
no contrato e estudamos a 
possibilidade de renegocia-
ção da outorga do Galeão, 
que deve ser paga em 2023, 
o que dará mais condições 
negociação à concessionária 
para atrair voos, stopovers e 
[novos] investimentos”, con-
cluiu o ministro.

Rogério Santana/Palácio Guanabara

 Governador Cláudio Castro participou, na manhã de ontem, da cerimônia de chegada do voo inaugural da ITA, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Gigante do varejo, o Ma-
gazine Luiza vai inau-
gurar suas primeiras 23 
lojas físicas no estado 
Rio de Janeiro, tanto na 
capital como no inte-
rior, a partir da próxima 
segunda-feira, dia 5. 
As demais 27 unidades 
estão previstas para co-
meçar a funcionar até o 
final de 2021, com ex-
pectativa de criação de 
mais de 3 mil empregos 
somente este ano.

As novas lojas do 
Magazine Luiza serão 
espalhadas pelos bair-
ros de Copacabana, Ti-
juca, Bangu e Pavuna, 
no Rio, e pelos muni-
cípios de Niterói, São 
Gonçalo, Belford Roxo, 
Petrópolis e Volta Re-
donda, entre outros. A 
cantora Anitta estará 
na campanha publici-
tária.

Niterói e SG: 
Magalu vem aí

Câmara de Niterói aprova a criação do ‘Programa Meu Primeiro Emprego’, que auxilia o início da vida profissional

Inserção de jovens no mercado
A Câmara Municipal de Ni-
terói aprovou ontem (30) a 
criação do ‘Programa Meu 
Primeiro Emprego’, que  visa 
auxiliar e viabilizar o início 
da vida profissional. O pro-
jeto, que segue para sanção 
do prefeito Axel Grael, está 
desenvolvido em cima de 
três pilares: facilitar a inser-
ção dos jovens no mercado 
de trabalho; promover a es-
colarização e a capacitação 
profissional dos jovens; e 
incrementar a participação 
da sociedade no processo 
de formulação de políticas e 
ações de geração de trabalho 
e renda para os jovens no 
município.

O autor do texto, o verea-
dor Binho Guimarães (PDT), 
explica que a falta de recursos 

financeiros e de oportunida-
des de qualificação adequada 
tem levado muitos jovens a se 
distanciar das oportunidades 
profissionais. Para Binho, é 
fundamental que o poder 
público busque e promova 
alternativas para garantir que 
essas pessoas se insiram no 
mercado de trabalho.

“A carreira profissional 
dos nossos jovens, além do 
comprometimento pessoal, 
depende deste incentivo do 
poder público, no ofereci-
mento de uma qualificação 
adequada, que fará o dife-
rencial quando atuarem nas 
mais diversas atividades, 
contribuindo significativa-
mente com a sua entrada e 
permanência no mercado 
de trabalho, além de fortale-

cer o crescimento do setor, 
combatendo o desemprego 
e distribuindo renda às famí-
lias”, disse o Binho.

Com a aprovação do Meu 
Primeiro Emprego, a Prefei-
tura de Niterói fica autoriza-
da a criar políticas públicas 

por meio da concessão de 
benefícios fiscais às empre-
sas que aderirem ao pro-
grama. Para terem direito 
aos benefícios, elas deverão 
atender a uma das seguintes 
condições:

– Criar iniciativas a proje-
tos de geração de empregos e 
renda no município;

– Desenvolver projetos de 
qualificação e requalificação 

profissional de jovens;
– Estimular programas de 

apoio à gestão e ao desen-
volvimento de cooperativas 
de trabalho, incubadoras 
tecnológicas e projetos de 
economia solidária;

– Desenvolver parcerias 
com órgãos oficiais e em-
preendedores privados com 
o objetivo de implantar pro-
jetos de incubadoras de mi-
cro e pequenas empresas.

As empresas que ade-
rirem ao programa deve-
rão reservar pelo menos  
20% das vagas de trabalho 
aos jovens em busca do pri-
meiro emprego pelo perío-
do mínimo de 12 meses, a 
partir da data do início da 
concessão do benefício e/ou 
incentivo.

Divulgação

Vereador Binho Guimarães com o projeto do ‘Programa Meu Primeiro Emprego’

Parceira público-privada vai gerar 800 oportunidades no município a partir da próxima semana

Empregos em São Pedro da Aldeia
O Ceasp, centro privado de 
abastecimento de alimentos, 
que está sendo construído 
em São Pedro da Aldeia, e a 
Prefeitura local assinaram 
convênio para viabilizar 
postos de trabalho para a 
população do município. A 
partir da próxima semana, 
as vagas serão divulgadas 
pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, Trabalho e Pes-
ca, que será a responsável 
por cadastrar os currículos 
e fazer a pré-seleção dos 
candidatos.

“Esse termo de convênio 
é uma espécie de PPP – Par-
ceria Público Privada, cujo 
objetivo é a promoção de 
emprego e renda para a re-
gião, em especial para a po-
pulação do município onde 
está localizado o Ceasp. Para 
nós é muito gratificante ter 

a Prefeitura como a ‘porta 
de entrada’ no processo se-
letivo, pois além de possuir 
uma equipe extremamente 
qualificada, conhecedora 
do perfil dos moradores e 
capaz de fazer a pré-sele-
ção para encaminhar ao 
centro de abastecimento, é 
capitaneada pelo Fábio do 
Pastel, prefeito que sem-
pre se posiciona de forma 
sensível e proativa para o  
acolhimento das principais 

demandas de São Pedro da 
Aldeia”, declarou Gustavo 
Scarambone, um dos só-
cios-empreendedores do  
Ceasp.

Para o prefeito Fábio do 
Pastel, a assinatura do ter-
mo de cooperação com os 
representantes do Ceasp 
m a r c a  m a i s  u m  p a s s o  
para a geração direta de 
novos empregos na nossa 
cidade. 

“Serão 800 vagas de em-
prego para a população al-
deense. Estou muito con-
tente por trazer essa notícia 
para os nossos moradores. 
Receber o Centro de Abaste-
cimento no município facili-
tará não só a vida de quem é 
comerciante na região, como 
também dos consumidores 
que compram a varejo”, re-
latou.

Projeto tem 3 
pilares: inserção, 
capacitação 
dos jovens e 
participação da 
sociedade

Gustavo Scarambone/Divulgação

Ceasp e prefeitura assinaram convênio para viabilizar postos de trabalho 

Secretaria do 
Trabalho será 
responsável 
por cadastrar 
currículos e fazer 
pré-seleção



Cidades 5Sexta-feira, 2/7/2021 ofluminense.com.br

Ouvido na CPI da Pandemia, representante de empresa que negociava venda de vacinas disse que a proposta ocorreu

Pedido de propina confirmado
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pandemia 
do Senado ouviu ontem (1º) 
o policial militar Luiz Paulo 
Dominguetti Pereira. Após ser 
questionado pelos senadores, 
o policial teve que assinar 
um termo circunstanciado e 
seu celular foi apreendido. O 
equipamento foi lacrado na 
presença dos senadores da 
comissão.

Dominguetti confirmou 
que participou de uma re-
união com integrantes do 
Ministério da Saúde na qual 
teria sido pedido propina de 
US$ 1 pela venda de cada uma 
das 400 milhões de doses, em 
negociação com a pasta, da 
vacina Oxford/AstraZeneca.

Segundo ele, o encontro 
ocorreu em fevereiro, em um 
restaurante em Brasília, com 
a presença do então diretor 
do Departamento de Logís-

tica do Ministério da Saúde, 
Roberto Ferreira Dias, e do 
coronel da reserva Marcelo 
Blanco da Costa, à época 
diretor substituto do mesmo 
departamento. Os dois foram 
exonerados na quarta (30) 
da pasta após reportagem 
sobre o assunto publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo. 
Luiz Paulo Dominguetti disse 
ainda que uma quarta pessoa, 
que ele não sabe o nome, 
também esteve no encontro.

Suspeita - Aos senadores, o 
vendedor causou estranheza 
ao garantir ser representante 
da empresa Davati no Brasil 
desde janeiro e que tinha 
autorização para negociar 
com o governo em nome dela. 
Dominguetti disse que está na 
Davati há um ano e meio, mas 
que, por ser servidor público, 
não tem contrato formal e 
que acumula a função priva-

da com o trabalho de policial, 
o que é ilegal, para comple-
mentar a renda. Perguntado 
se a Davati tem licença da As-
traZeneca para comercializar 
imunizantes, Dominguetti 
disse que somente o dono da 
empresa brasileira, Herman 
Cárdenas, que tem acesso a 
documentos confidenciais, 
poderia responder a essa 
pergunta.

Áudio- Dominguetti Perei-
ra surpreendeu os senadores 
ao ser questionado se teve 
conhecimento de algum par-
lamentar que teria tentado 
negociar diretamente a com-
pra de vacinas com a Davati. 
“A informação que tenho é de 
um: o que aqui que fez acu-
sação contra o presidente da 
República”, respondeu numa 
referência ao deputado fede-
ral Luis Miranda (DEM-DF). 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Guedes disse que redução pode 

chegar a 10 pontos percentuais

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: 06/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Senador Vasconcelos Torres - Itaipu - Niterói 15380867
08:00 às 12:00 Avenidas 5, 23, 33, 34 - Itaipu - Maravista - Niterói 15380867
08:00 às 12:00 Rua César Donadel - Itaipu - Niterói 15380867
08:00 às 12:00 Rua Maria Isabel Bolckan - Itaipu - Niterói 15380867
08:00 às 12:00 Rua Repórter César Donald - Maravista - Itaipu - Niterói 15380867
14:00 às 18:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74 - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Helenice C Tebet - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15381079
14:00 às 18:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 15381079

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Castruci Justi - Dona Ieda - Santa Izabel - São Gonçalo 15383645
12:00 às 16:00 Estrada Bonsucesso - Santa Izabel - Dona Ieda - São Gonçalo 15383645
12:00 às 16:00 Rua Dona Clara - Santa Izabel - São Gonçalo 15383645
12:00 às 16:00 Rua EF, GH, IJ, NO, PQ, CD - Dona Ieda - São Gonçalo 15383645
12:00 às 16:00 Rua Murilo Portugal - Dona Ieda - Santa Izabel - São Gonçalo 15383645
13:00 às 17:00 Rua Rebentão - Ipiiba - São Gonçalo 15383597

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Doutor Antônio Marquês Mathias - Jardim Atlântico -

Itaipuaçu - Maricá 
15385161

08:00 às 12:00 Ruas 14, 33, 36 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15385161
08:00 às 12:00 Rua dos Professores - Jardim Atlântico - Maricá 15385161
08:00 às 12:00 Rua Professor Nelson Rapello - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Jardim 

Atlântico do Oeste - Maricá 
15385161

09:00 às 12:00 Avenida São Lourenço - São José Imbassaí - Maricá 15396531
09:00 às 12:00 Estrada Ferro - São José - Maricá 15396531
09:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José de Imbassaí - Estrada do Macaco

- Estrada Velha São José - Maricá 
15396531

09:00 às 12:00 Ruas 9, 10, 11, 12 - 17, 19 Estrada do Macaco - Retiro - Centro - 
Caxito - Estrada Velha São José - Estrada Velha São José - Maricá 

15396531

09:00 às 12:00 Rua José Lourenço da Silva - São José de Imbassaí - Maricá 15396531
09:00 às 12:00 Rua Luiz M da Silva - Jardim Atlântico - Maricá 15396531
13:00 às 17:00 Avenida Henriqueta Rios Rosa - Jardim Atlântico - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Ruas 32, 33, 34, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 172, 173 - Jardim Atlântico - 

Itaipuaçu - Maricá 
15394777

13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg C. Francisco - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Rua Henriqueta Rios Rosa - Itaipuaçu - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 15394777
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico Leste - Estrada Cassorotiba - Maricá 15394777
Dia: 07/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Caminho do Jacaré - Muriqui - Niterói 15295137
08:00 às 12:00 Estrada Brígido Tinoco Ltb Fte - Muriqui - Niterói 15295137
08:00 às 12:00 Estrada Jacaré - S dos Arcos - Muriqui - Niterói 15295137
08:00 às 12:00 Estrada Prefeito Brígido Tinoco - Muriqui - Niterói 15295137
12:00 às 16:00 Cam M Céu - Viçoso Jardim - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Estrada Cam do Poço Largo - Ititioca - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Estrada Sapê - Ititioca - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Rua Antônio Carlos Brandão - Viçoso Jardim - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Rua Poço Largo - Ititioca - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Travessa Doutor C Antônio - Viçoso Jardim - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Travessa Joaquim Souza - Ititioca - Niterói 15401581
12:00 às 16:00 Travessa Joaquina - Ititioca - Niterói 15401581
12:30 às 16:30 Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15393169
12:30 às 16:30 Rua Laions Clube - Santa Rosa - Niterói 15393169
12:30 às 16:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 15393169
12:30 às 16:30 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15393169
12:30 às 16:30 Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói 15393169
12:30 às 16:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 15393169
14:00 às 18:00 Rua Duarte Galvão - Fonseca - Niterói 15404413

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Bairro Alegre - de Recuperação - Santa Izabel -

São Gonçalo 
15397909

12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Comércio Sacramento - Santa Izabel -
Bairro Alegre - São Gonçalo 

15397909

12:00 às 16:00 Expedicionário Atau A. Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17, 50 - Bairro Alegre - Sacramento - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Atau P L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande -

Bairro Alegre - São Gonçalo 
15397909

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909
12:00 às 16:00 Rua Sebastião Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15397909

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Central - P Lag Cordeiro - Pr Lagoas - Guaratib -

Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho - Maricá 
15392927

13:00 às 17:00 Avenida João Saldanha - Barra de Maricá - Maricá 15392927
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 15392927
13:00 às 17:00 Avenida Maisa - Cordeirinho - Maricá 15392927
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15392927
13:00 às 17:00 Ruas 13, 99, 104, 105, 106 - Cordeirinho Maricá - Pr Lag Cordeiro - 

Pr. Lagoas-Co - Centro - Ponta Negra - Maricá 
15392927

13:00 às 17:00 Rua Litorânia Futuro - Cordeirinho - Maricá 15392927
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15401489
13:30 às 17:30 Ruas 33, 84, 85, 86, 96 - Jardim Atlântico Itaipuaçu - Maricá 15401771
13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 15401771
13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 15401771
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 15401771
14:00 às 18:00 Ruas 3, 10, 15, 16, 19 - Planta - Loteamento Rincão - Itaipuaçu - 

Itaocaia Valley - Chácara Rincão Mimoso - Jardim Inoã - Chácaras 
Inoã - Cajueiros - Maricá 

15404489

14:00 às 18:00 Rua José de Oliveira - Itaipuaçu - Maricá 15404489
14:00 às 18:00 Ruas 8, 9, 18, 23, 25 - Itaipuaçu - Jacaroá - Recanto Itaipuaçu - Deoclé-

cio Machado - Recanto II, III - Chácaras Inoã - Parque Jardim - Maricá 
15404531

14:00 às 18:00 Rua Deoclécio Machado - Recanto - Maricá 15404531
14:00 às 18:00 Rua Melo - Itaipuaçu - Maricá 15404531

IRPJ pode 
cair mais, diz 
ministro da 
Economia

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse ontem (1º) que o 
governo pode propor a redução 
de até 10 pontos percentuais do 
imposto de renda cobrado de 
pessoas jurídicas (empresas, 
fundações, sociedades, igrejas, 
organizações não governamen-
tais e partidos políticos) caso 
consiga aprovar, no Congresso, 
o fim da concessão de isenções 
“bilionárias para poucas em-
presas”. 

De acordo com o ministro, a 
equipe econômica está refazen-
do os cálculos que embasaram 
a proposta da reforma tributária 
entregue ao Congresso Nacio-
nal na semana passada.

No texto já apresentado, o 
governo propõe reduzir o Im-
posto de Renda de Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) dos atuais 15% para 
10% de forma escalonada. Pela 
proposta original, a mudança 
na alíquota ocorreria em duas 
etapas, a alíquota diminuiria 
para 12,5% ainda este ano e 
para 10% apenas em 2023, to-
talizando uma redução de 5 
pontos percentuais.

“Já estamos reavaliando 
para uma redução imediata de 
cinco [pontos percentuais] e, 
talvez, de até 10 [pontos percen-
tuais] de queda imediata nas 
alíquotas [cobradas] das em-
presas, desde que consigamos 
aprovar a remoção de isenções 
bilionárias que, às vezes, [be-
neficiam] uma única empresa”, 
disse Guedes, ao apresentar os 
resultados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Novo Caged) de maio, mês em 
que houve um saldo de 280,6 
mil postos de trabalho formais.

O ministro disse que os 
subsídios alcançam cifras bi-
lionárias e contemplam poucas 
grandes empresas que foram 
capazes de, no passado, fazer 
valer seus interesses. “Geral-
mente cartéis, oligopólios e até 
mesmo monopólios em um 
ou dois setores da economia”, 
disse Guedes, argumentando 
que, ao mesmo tempo em que 
tenta reduzir a carga tributária 
para o conjunto das empresas, 
a proposta da reforma tributária 
do governo quer, também, ali-
viar o peso sobre a parcela dos 
contribuintes pessoas físicas de 
menor poder aquisitivo.

Dominguetti ressaltou, no 
entanto, que não conhece o 
parlamentar que, na verdade, 
teria conversado com o CEO 
da Davati no Brasil, Cristiano 
Alberto Carvalho. 

“O Cristiano me relatava 
que volta e meia tinha par-
lamentares procurando, e o 
que mais o incomodava era 
o Luis Miranda”, declarou. O 
vendedor acrescentou que 
Carvalho lhe enviou um áudio 
pedindo uma live, que tinha 
um cliente recorrente que 
comprava pouco e em menor 
quantidade, mas que poderia 
“colocar a vacina para rodar”.

Dominguetti, então, mos-
trou um áudio em que supos-
tamente Miranda negociava 
vacinas. A gravação teria sido 
enviada para Carvalho e, 
posteriormente, ele encami-
nhou ao policial. Segundo o 
depoente, o áudio foi enviado 

junto a críticas ao depoimen-
to de Miranda durante a CPI 
da Pandemia. “Olha ele lá [na 
CPI], porém falando o inver-
so. No áudio, a prática era 
tentativa de aquisição de va-
cinas”, ressaltou o depoente.

Outro lado - Diante das 
acusações Luis Miranda este-
ve no Senado para confrontar 
o depoente, mas foi impedido 
pela segurança da Casa de 
entrar no plenário da CPI. 
Apesar disso, ele conversou 
reservadamente com o pre-
sidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), e os senadores 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
líder do governo no Senado, e 
Marcos do Val (Podemos-ES). 
“O que ele [Luis Miranda] dis-
se é que esse áudio é de 2020, 
uma negociação dos Estados 
Unidos, e que o que está aqui 
foi editado para prejudicá-lo”, 
contou Aziz.

Ainda segundo o presi-
dente da CPI, o deputado foi 
à polícia fazer uma denún-
cia-crime, e vai disponibilizar 
o áudio original à CPI. Mais 
tarde, em entrevista coletiva 
no Senado, Luis Miranda dis-
se que o áudio se tratava da 
intermediação para aquisição 
de luvas pela empresa dele 
nos Estados Unidos.

Novo depoimento - Após 
a reprodução do áudio da 
conversa do deputado Luis 
Miranda, Omar Aziz confir-
mou a reconvocação do par-
lamentar para próxima terça 
(6) em audiência aberta e não 
secreta como havia solicitado 
o deputado. “Se o deputado 
Luis Miranda estiver envol-
vido com maracutaia, se ele 
pegou pernada, isso é proble-
ma dele, não é nosso. Não tem 
que proteger ninguém aqui 
não”, ressaltou Aziz.
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Roger 
descarta 
mudar estilo 
do Tricolor

A  g o l e a d a 
para o Athle-
tico-PR, na 
última quar-
ta-feira,  l i-
gou o sinal 
de alerta no 

Fluminense. Isso porque 
os Tricolores acumulam 
quatro jogos sem vencer 
no Campeonato Brasi-
leiro.

Com dez pontos, o Flu-
minense está no meio da 
tabela de classificação e os 
líderes mais distantes. Os 
maus resultados começa-
ram a colocar em xeque o 
trabalho do técnico Roger 
Machado. O comandante 
tricolor foi questionado 
quanto a mudanças, mas 
o treinador descartou uma 
eventual alteração no esti-
lo de jogo.

“O que a gente precisa 
fazer é recuperar os joga-
dores do ponto de vista 
emocional e dar confiança 
para que, dentro do mode-
lo que a gente conseguiu 
nos melhores momentos, 
a gente volte a fazer. É o 
que não dá é para que a 
gente entenda que é terra 
arrasada, que tudo está 
errado, mesmo diante 
de um resultado que nos 
entristece e tenho certeza 
que deixa o torcedor extre-
mamente decepcionado, 
mas a gente tem que ana-
lisar com tranquilidade”, 
declarou.

O Fluminense vai em 
busca da recuperação no 
próximo domingo, quan-
do terá o clássico contra o 
Flamengo, às 16 horas (de 
Brasília), em São Paulo.

Confronto pelas quartas de final da Copa América acontece no Nilton Santos

Brasil duela com Chile 
por vaga na semifinal

O Brasil vai em 
busca de uma 
vaga na semi-
final da Copa 
América nesta 
sexta-feira. A Se-
leção Brasileira 

encara o Chile, às 21 horas 
(de Brasília), no estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro.

Os brasileiros chegam para 
a partida embalados pela boa 
campanha na fase de grupos. 
O Brasil venceu Peru, Vene-
zuela e Colômbia, além de ter 
empatado com o Equador.

Para esta partida, o técnico 
Tite vai colocar em campo 
o que tem de melhor. Isso 
porque o comandante pou-
pou alguns titulares contra os 
equatorianos.

“A gente oportunizou todas 
as situações e, agora, que-
remos manter uma equipe 
equilibrada, que mantenha 
a média de gols e a criação. 
Prefiro a análise qualitativa à 
quantitativa. Criamos sete ou 
oito chances no gol por jogo, 
posse de bola e efetividade 
e marcamos de dois a três a 
cada jogo. Nesse equilíbrio da 

equipe, projetamos agora esse 
duelo com o Chile. Eles são 
bicampeões da Copa América 
nas duas edições anteriores às 
que o Brasil ganhou, em 2019”, 
afirmou Tite.

Do outro lado, os chilenos 
fizeram campanha irregular 
na fase de grupos. No entanto, 
a equipe poderá ter o retorno 
do atacante Alexis Sánchez, 
que ainda não atuou na Copa 
América.

De certo, brasileiros e chi-
lenos terão mais um obstáculo 
pela frente. O gramado do 
Nilton Santos foi muito criti-
cado, mas sofreu reparos nos 
últimos dias.

Quem avançar, terá pela 
frente o vencedor do duelo 
entre Peru e Paraguai.

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar deu uma de goleiro ontem, na Granja Comary, no último treino antes do jogo decisivo de hoje contra o Chile

Após poupar 
contra o 
Equador, Tite vai 
escalar o time 
principal da 
Seleção

Chay vira dor de 
cabeça no Botafogo

Cabo minimiza 
desfalques no Vasco

O  B o t a f o g o 
passou pelo 
Vitór ia e  se 
aproximou do 
G-4 da Série B 
do Campeo-

nato Brasileiro. Só que o 
técnico Marcelo Chamusca 
ganhou um desfalque de 
peso para a próxima ro-
dada.

O meia Chay recebeu 
o terceiro cartão amarelo 
e vai cumprir suspensão 
amanhã, quando o Botafo-
go encara o Avaí. A partida 
será na Ressacada.

Chay vem sendo um dos 
principais jogadores do 
Botafogo na campanha na 
Série B. O meia foi o autor 
do gol da vitória neste meio 

O Vasco sofreu 
mais uma der-
rota na Série 
B,  na última 
quarta-feira. A 
equipe de Mar-
celo Cabo não 

consegue embalar na com-
petição e, após oito rodadas, 
ainda não conseguiu duas 
vitórias consecutivas.

O Cruz-maltino aparece 
em nono lugar na tabela e 
tem o pior início das quatro 
vezes que disputou a segun-
da divisão. Em 2009 e 2014, 
o Vasco somava 13 pontos 
a esta altura, e em 2016, 19. 
Em 2021, são 10 pontos e 
apenas 41,7% de aproveita-
mento.

Para o duelo de amanhã, 

de semana.
“O Diego Loureiro, nosso 

goleiro, já tinha falado que o 
goleiro deles vinha tentan-
do adivinhar o cruzamento. 
Por isso, tentei chutar para 
o gol. Não queria colocar 
onde ela exatamente foi, 
mas ainda bem que deu 
tudo certo”, disse.

O experiente jogador já 
marcou três vezes na com-
petição. Por isso, a ausência 
de Chay será sentida pelos 
alvinegros.

A tendência é a de que o 
técnico Marcelo Chamusca 
opte pelo retorno de Marco 
Antônio. O meia perdeu 
a vaga na equipe titular 
contra o Vitória para Diego 
Gonçalves.

contra o Confiança, em São 
Januário, a equipe terá vá-
rios desfalques. Cinco atle-
tas estão suspensos e não 
poderão entrar em campo. 
Além de Bruno Gomes e 
Juninho, que receberam o 
vermelho, Galarza, Léo Jabá 
e Morato levaram o terceiro 
amarelo. Mas o técnico Mar-
celo Cabo confia na força do 
elenco vascaíno.

“A gente tem um elenco 
que vai me propor montar 
uma equipe competitiva 
para que a gente possa bus-
car nossa terceira vitória 
consecutiva dentro de casa. 
A gente tem dois jogos den-
tro de casa e vamos buscar 
esses seis pontos”, garantiu 
o treinador.


