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Niterói libera a vacina da 
gripe para toda a população

A partir de hoje, doses contra o vírus influenza não vão mais ser restritas aos grupos prioritários

RECOMENDAÇÃO É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CIDADES\PÁG. 3 

Galho de árvore caído na pista após passagem de caminhão interditou trecho da Rua Mariz e Barros, em Icaraí, causando transtornos para motoristas e também moradores do bairro

Jefferson Lemos

SuperaRJ: inscrições 
para linhas de crédito

CIDADES/PÁG 5

A queda de uma árvore interditou na manhã de ontem um trecho da Rua Mariz e Barros, em Icaraí. Segundo bombeiros, um caminhão que 
passava arrancou um galho, que caiu sobre a fiação e por pouco não atingiu um carro. O trânsito foi desviado para a Rua Nóbrega. A rede de 
energia precisou ser desligada para que fosse feito o corte e retirada do galho com a ajuda de técnicos da concessionária. Por sorte ninguém se feriu.

Auxílio 
emergencial é 
prorrogado

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4

Transportes já aceitam 
pagamento por celular

Lições de vida para a criançada
O espetáculo “O Paraíso Mais Belo do Mundo”, que reúne teatro 
de animação, música e literatura para crianças e jovens, pode ser 
conferido pelo canal do Youtube da Biblioteca Paraíso. 

PÁG.8 

CULTURA

Divulgação

Espetáculo traz os contos: “O Paraíso são os outros” e “As mais belas coisas do mundo”

Gasolina e gás de 
cozinha mais caros

CIDADES\PÁG. 4

Principal nome do elenco do Vasco e ídolo da torcida, o atacante 
argentino Germán Cano garantiu que deseja permanecer em São 
Januário após o término de seu contrato, no final do ano.

PÁG. 8

ESPORTE

Rafael Ribeiro / Vasco

O argentino Germán Cano chegou em 2020 ao Vasco e hoje é o grande nome da equipe

Artilheiro quer seguir no Vasco

Queda de árvore interdita rua e causa apagão na Zona Sul de Niterói

Niteroi vacina 
quem tem 18 
até 23 de agosto
Niterói segue acelerando a 
vacinação contra covid-19 para 
a população geral. Hoje, pessoas 
a partir de 39 anos continuam a 
receber o imunizante. O calendário 
deste mês vai seguir em dois dias 
por idade, chegando aos 18 anos 
até o dia 23 agosto. Mais de 58% 
da população total de Niterói 
já recebeu a primeira dose da 
vacina. Considerando apenas as 
pessoas acima de 18 anos (público 
vacinável), o percentual de aplicação 
da primeira dose é de mais de 73%.

CIDADES\PÁG. 3

Estado vai pagar 
servidor na 
sexta-feira

CIDADES\PÁG. 4
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Vacinação em Niterói
Que orgulho ver mais da metade da população da minha 
cidade vacinada. Já consigo andar na rua, fazer as tarefas 
do dia com muito mais confiança do que antes. Sinto que 
dessa vez estamos de fato vencendo o vírus. Em breve tudo 
estará de volta ao normal.
Ana Carla

Receita Federal
Há alguns dias tento entrar em contato com a Receita 
Federal para colocar em dia minha situação cadastral, 
mas não consigo falar com o suporte. O site é muito mal 
explicado e não respondem nossos e-mails. Não sei mais 
o que eu preciso fazer.
Solange Neves

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

POR JEFFERSON LEMOS

Sugestões para 
destinar recursos
Pelo terceiro ano seguido, o 
deputado federal Paulo Ga-
nime (NOVO-RJ) lança edital 
para selecionar projetos nas 
áreas de saúde, educação, 
segurança, infraestrutura, 
entre outras. As iniciativas 
escolhidas, em parceria com 
o deputado estadual Ale-
xandre Freitas (Novo), vão 
receber uma parcela dos R$ 
16 milhões em emendas in-
dividuais, a que o deputado 
tem direito no Orçamento da 
União de 2021.  

O edital, segundo ele, ofe-
rece transparência e equidade 
ao processo de liberação de 
emendas para que o dinheiro 
público seja investido com 
base em critérios técnicos 
e sem interferência de inte-
resses políticos. Os projetos 
devem obedecer critérios, 
como por exemplo, atender 
interesses da sociedade de 
forma ampla e não interesses 
de um grupo específico e es-
tar alinhados com os valores 
do NOVO. 

Empreiteira terá 
que reflorestar
O Ministério Público do Es-
tado obteve decisão liminar 
determinando que a Ocean 
Green Empreendimentos Imo-
biliários apresente, em 30 dias, 
a medida que adotará como 
compensação ambiental pela 
execução do empreendimento 
Terras Alphaville Cabo Frio, 
um loteamento para fins resi-
denciais. A Justiça determinou 
ainda que o reflorestamento 
seja feito em 90 dias, sob pena 
de multa diária de R$ 1 mil.

Segundo o MPRJ, o em-
preendimento não cumpriu 
com uma condicionante da 
autorização de supressão de 
vegetação emitida pelo Inea, 
que determinou a apresen-
tação, no prazo de 90 dias, de 
área de 5,88 hectares a ser reflo-
restada, com espécies nativas 
com as mesmas características 
ecológicas. 

Itália atrapalha 
ajuda, acusa MSF

Santander leiloa 
seus imóveis

Centenas de vidas estão sen-
do perdidas no Mediterrâneo 
central enquanto navios de 
ONGs humanitárias são de-
tidos, alerta Médicos Sem 
Fronteiras (MSF). O Geo Ba-
rents foi a última embarcação 
da organização a ser impedi-
da de circular pelas autorida-
des portuárias italianas. Na 
última sexta-feira, o navio foi 
detido após uma inspeção de 
14 horas no porto de Augusta, 
na Sicília. 

“Embora os controles se-
jam procedimentos legíti-
mos, essas inspeções foram 
instrumentalizadas pelas 
autoridades locais para deter 
navios de ONGs de forma 
discriminatória. Portanto, 
podemos apenas concluir que 
isso é uma ação de motiva-
ção política”, declara Duccio 
Staderini, representante das 
operações de busca e sal-
vamento de MSF. “As inspe-
ções de navios de ONGs nos 
portos italianos são longas e 
minuciosas, com o objetivo 
de encontrar irregularidades 
para evitar seu retorno ao 
mar. (...). Enquanto navios de 
ONGs humanitárias são de-
tidos, vidas continuam a ser 
perdidas desnecessariamente 
no Mediterrâneo”, acrescenta 
Staderini. 

Em tempos de bancos virtuais 
e fintechs, a Frazão Leilões vai 
promover, no próximo dia 19, 
às 11h, o leilão de 13 imóveis 
do Banco Santander no Rio, São 
Gonçalo e Itaboraí. São lotes de 
R$ 58.440 até R$ 384 mil, em sua 
grande maioria já desocupados 
e prontos para entrar.

Os interessados poderão 
participar do leilão pela inter-
net no site www.Frazaoleiloes.
com.br. O leilão será realizado 
na modalidade condicional, 
assim todos os lances serão 
condicionados à aprovação do 
Banco Santander. 

Panorama RJPanorama RJ

Rocinha através da lente

A Sociedade Fluminense 
de Fotografia (SFF) inau-
gura nesta quinta (8), às 
17h, a exposição do foto-
jornalista Alcyr Cavalcanti, 
“Rocinha: Contrastes e 
confrontos em uma favela 
carioca”. A mostra integra 
o 27º Congresso Mundial 

Divulgação

de Arquitetos, que acon-
tece durante este mês na 
cidade do Rio. A exposição 
ficará em cartaz até o dia 
31 de julho, de 9h às 18 (de 
segunda a sexta) e de 9h 
às 13h (aos sábados), na 
Galeria Octávio do Prado 
da SFF. 

Mais recursos para São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu no 
fim de semana o governador 
Claudio Castro, que foi visi-
tar as obras de mobilidade 
previstas no contrato do DER 
com o município. O governa-
dor anunciou o convênio de 
mais de 200km de recapea-
mento e firmou o compro-
misso da implantação do BRS 
(Bus Rapid System). Castro, 

Divulgação

que parece pavimentar muito 
bem seu caminho para uma 
possível reeleição, afirmou 
que ainda virão muitos re-
cursos para a cidade, que é o 
segundo maior colégio elei-
toral do estado. O deputado 
federal Altineu Côrtes (PL) 
e os estaduais Jalmir Junior 
(PRTB) e Coronel Salema 
(PSD) também acompanha-
ram da visita. 

O presidente da OAB Nite-
rói, Claudio Vianna, feste-
jou a reabertura, ontem, do 
Centro Médico, que funcio-
na no 7º andar da sede da 
16ª Subseção. Juntamente 
com os presidentes Lucia-
no Bandeira, da Seccional 
RJ; e Ricardo Menezes, 
da Caarj; ele não mediu 
esforços para retomar o 
atendimento, que havia 

sido interrompido em mar-
ço do ano passado, devido 
à pandemia. O espaço, que 
passou por reformas,  ofe-
rece tratamentos clínicos 
como RPG, fisioterapia e 
pilates, além de consultas 
de ginecologia e dermato-
logia, com valores abaixo 
dos praticados no mercado 
ou cobertos pelo plano de 
saúde Unimed.

OAB Niterói reabre centro médico
Ulisses Franceschi/OAB

Policiais do Batalhão de 
Ações com Cães (BAC) 
realizaram, ontem, trei-
namento tático com ca-
chorros para retomada de 
embarcação, em parceria 
com a CCR Barcas. O obje-
tivo foi preparar os agen-
tes e os animais para agir 

em incidentes nos barcos. 
Os militares receberam da 
CCR Barcas orientações 
sobre as peculiaridades 
das embarcações para 
simularem a retomada em 
caso de qualquer ocorrên-
cia durante a navegação 
na Baía de Guanabara. 

Barcas: PM faz treino com cães
Divulgação

Técnicos do governo estadual vistoriaram terreno. Unidade será modular

Búzios: Alto da Rasa terá 
escola para 1,8 mil alunos

Os moradores de Búzios, na 
Região dos Lagos, vão ganhar 
uma unidade escolar com 
capacidade para atender até 
1.800 alunos em breve. Re-
presentantes da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Obras (Seinfra), por meio da 
Subsecretaria de Projetos e 
Obras, realizaram uma visita 
técnica no terreno, que será 
cedido pela Prefeitura para a 
construção da unidade esta-
dual de ensino.  

A comitiva foi acompanha-
da pela assessora e pela arqui-
teta da Secretaria de Educação 
do Estado (Seduc), Viviane 
Schulz e Shaísa Gomes, res-
pectivamente; além da secre-
tária municipal de Educação 
de Búzios, Carla Nathália, do 
arquiteto Fabiano Arvia, e do 
geógrafo Rodrigo Viana, ambos 
representantes da Secretaria 
Municipal de Obras.  

Localizado no bairro Alto 
da Rasa, o espaço ocupa uma 
área aproximada de 7.800m² e 
foi aprovado pela equipe mo-
bilizada pela Seinfra.

“Saímos muito satisfeitos 
daqui hoje porque, além de 
reunirmos diversas esferas 
envolvidas neste projeto, pu-
demos definir a área que rece-
berá essa obra tão importante 
para o município de Búzios e 
região. Será uma unidade mo-

dular custeada pelo Governo 
do Estado, que quer alcançar 
os jovens e adolescentes que 
estão fora da escola”, declarou 
o subsecretário de Projetos e 
Obras, Pedro Ramos.  

Após a vistoria do terreno, 
a comitiva foi recebida pelo 
prefeito Alexandre Martins 
na sede da Subprefeitura da 
Rasa, onde foram debatidas 
as próximas etapas para que 

sejam iniciadas a confecção do 
projeto e a licitação das obras.

“O governador Cláudio 
Castro nos deu a missão de 
tocar obras por todo o estado 
e nessas obras estão incluí-
das as construções de novas 
escolas. Além de estimular a 
construção civil, essa inicia-
tiva vai gerar também novos 
empregos e receitas para as 
cidades, uma vez que o ISS 
(Imposto sobre Serviço) vai 
direito na veia da prefeitura. 
Nosso objetivo é lançar, dentro 
de no máximo dois meses, um 
pacotão de obras por todo o 
estado”, adiantou o secretário 
da Seinfra, Max Lemos.

Divulgação/Palácio Guanabara

Representantes de secretarias estaduais e municipais na visita técnica

Araruama 
terá mutirão 
virtual do 
Procon
O Procon do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro 
e o Procon de Araruama 
irão promover um muti-
rão virtual com a Águas 
de Juturnaíba para ajudar 
os consumidores a quitar 
os débitos. A concessio-
nária atua em Araruama, 
Saquarema e Silva Jardim. 
Os clientes que estiverem 
com contas em atraso há 
mais de 90 dias poderão 
participar. As inscrições es-
tarão abertas entre os dias 7 
e 9 de julho. Para participar, 
basta preencher o formulá-
rio através do link: https:// 
forms.gle/bcx1yo1e99XC-
JbLy9.

O evento é uma ação 
do Procon-RJ em parceria 
com o Procon de Araruama, 
que irá realizar inscrições 
presenciais para auxiliar 
aqueles que têm dificulda-
des com o ambiente virtual.

Segundo a Águas de Ju-
turnaíba, atualmente 8.400 
clientes não conseguiram 
pagar a conta de consumo 
e estão há mais de 90 dias 
inadimplentes. 

Os débitos poderão ser 
pagos sem entrada, multa e 
juros, com a possibilidade 
de parcelamento em até  
60 vezes, dependendo do 
caso.

Área será cedida 
pela Prefeitura 
para colégio
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Com o calendário definido, município pretende vacinar toda população acima de 18 anos até  agosto

Niterói acelera vacinação geral
A Prefeitura de Niterói vai 
acelerar a vacinação contra 
Covid-19 para a população 
geral. Nesta terça-feira (06), 
pessoas a partir de 39 anos 
podem receber o imunizante. 
Já na quarta-feira (07), é a vez 
de quem tem a partir de 38 
anos. O calendário de julho 
vai seguir em dois dias por 
idade, chegando até o final 
deste mês na população a 
partir de 28 anos. A imuniza-
ção em agosto também será 
acelerada, chegando em 18 
anos até o dia 23/08. Mais de 
58% da população total de 
Niterói já recebeu a primeira 
dose da vacina. Considerando 
apenas as pessoas acima de 
18 anos (público vacinável), 
o percentual de aplicação 
da primeira dose é de mais 
de 73%.

O município já concluiu 
a vacinação com a primeira 
dose contra a Covid-19 dos 
grupos prioritários definidos 
pelo Ministério da Saúde 
(MS). Nesse momento, além 
da população geral que se-
gue sendo imunizada por 
idade, pessoas com comor-
bidades, gestantes, puérpe-
ras e lactantes maiores de 
18 anos também podem se  
vacinar.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explica que Niterói programa 

o calendário de vacinação de 
acordo com o número de do-
ses recebidas pelo Ministério 
da Saúde. 

“Avançamos bastante na 
vacinação aqui em Niterói 

e estamos com boa cober-
tura vacinal. Completamos 
a imunização da primeira 
dose dos grupos prioritários 
e já imunizamos mais de 73% 
das pessoas acima de 18 anos 

com a primeira dose. Sempre 
que possível aceleramos o 
calendário, mas para isso é 
necessário avaliar o número 
de doses recebidas”, destaca 
o secretário.

Agendamento - Os mo-
radores de Niterói podem 
agendar pelo aplicativo Colab 
a vacinação contra Covid-19 
em todos os postos da cidade. 
Para realizar o agendamen-
to da vacina basta baixar o 
aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS), e realizar o passo 
a passo de cadastro. É neces-
sário estar dentro da idade e 
apresentar a documentação 
para receber a imunização. 
Também é possível agendar 
pelo site www.niteroi.rj.gov.
br/agendamentovacina.

Confira o calendário atuali-
zado de vacinação contra a 
Covid-19 em Niterói

Julho:
05, 06/07- a partir de 39 anos
07 e 08/07- a partir de 38 anos
09 e 10/07 – a partir de 37 anos
12 e 13/07 – a partir de 36 anos
14 e 15/07- a partir de 35 anos

16 e 17/07 – a partir de 34 anos
19 e 20/07 - a partir de 33 anos
21 e 22/07 - a partir de 32 anos
23 e 24/07 - a partir de 31 anos
26 e 27/07- a partir de 30 anos
28 e 29/07 - a partir de 29 anos
30 e 31/07 - a partir de 28 anos

Agosto:
02 e 03/08 – a partir de 27 anos
04 e 05/08 – a partir de 26 anos
06 e 07/08 - a partir de 25 anos
09 e 10/08 - a partir de 24 anos
11 e 12/08 - a partir de 23 anos
13 e 14/08 - a partir de 22 anos
16 e 17/08 - a partir de 21 anos
18 e 19/08 - a partir de 20 anos
20 e 21/08 - a partir de 19 anos
22 e 23/08 - a partir de 18 anos
 
Documentação:
População geral: Identidade 
com foto, CPF e comprovante 
de residência. 
Comorbidades: Identidade 
com foto, CPF e comprovante 
de residência e laudo médico 
atualizado. 
Gestantes: Identidade com 
foto, CPF e comprovante de 
residência. É necessário laudo 
médico nos primeiros estágios 
da gravidez. Puérperas:  Iden-
tidade com foto, CPF e com-
provante de residência e cer-
tidão de nascimento do bebê. 
Lactantes: Identidade com 
foto, CPF, comprovante de re-
sidência e laudo médico que 
comprove a amamentação.

Cidade já 
concluiu a 
vacinação com 
a primeira dose 
dos grupos 
prioritários 

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Niterói já imunizou mais de 70% do público-alvo e 58% do total de habitantes. Vacina pode ser agendada por aplicativo

Programas de saúde 
bucal em SG
A Subsecretaria de Odonto-
logia da Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil de São Gon-
çalo retomou os trabalhos 
de prevenção e promoção 
em saúde bucal. De forma 
gradual, as equipes estão 
em reorganização do tra-
balho nas unidades para o 
atendimento odontológico 
da população e, para isso, 
as 104 equipes da odonto-
logia das unidades de Saú-
de da Família estão sendo 
qualificadas no auditório 
da Secretaria de Saúde, no 
São Gonçalo Shopping. O 
Odontomóvel começou a 
prestar atendimento no 
Centro Especializado em 
Reabilitação (CER) de Neves, 
nesta segunda-feira (05), e 
permanecerá no local por 
tempo indeterminado.

Uma das primeiras ações 
realizadas pela nova gestão 
da Subsecretaria de Odon-
tologia foi a reorganização 
do atendimento das equipes 
de saúde bucal que traba-

lham na Atenção Primária 
em Saúde. Entre as ações, 
uma das prioridades é a 
qualificação dos cirurgiões 
- dentistas e auxiliares em 
saúde bucal em relação ao 
trabalho da odontologia 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS), Atenção Primária em 
Saúde, Estratégia Saúde da 
Família, seus indicadores e 
metas pactuadas pelo Minis-
tério da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde.

Outra ação realizada pela 
Subsecretaria de Odonto-
logia foi a reativação do 
Odontomóvel, que já está 
realizando os serviços de 
orientação de higiene oral, 
técnicas de escovação e 
aplicação de flúor no CER 
em Neves. As equipes aten-
derão de segunda-feira a 
quinta-feira, sempre das 
8h às 17h. Aos sábados, as 
equipes passarão a visitar 
escolas, igrejas e instituições 
conforme solicitado à Secre-
taria Municipal de Saúde.

Assistência noturna 
à vulneráveis sociais
Com a chegada da estação 
mais fria do ano, a Prefeitura 
de São Gonçalo, através da 
Secretaria de Assistência 
Social, intensificou as ações 
de assistência e acolhimento 
por toda a cidade, com o ob-
jetivo  de resguardar a inte-
gridade de toda a população 
e, em especial, das pessoas 
que vivem em vulnerabili-
dade social.

As ações realizadas em 
São Gonçalo, em locais 
como a Praça Dr. Luiz Pal-
mier, Praça do Colubandê, 
Neves, Zé Garoto e Viadu-
to do Alcântara, estão ali-
nhadas com as orientações 
técnicas do Ministério da 
Cidadania, que enviou o do-
cumento em conjunto com 
secretarias da esfera federal 
correlatas ao tema para re-
forçar a importância dessas 
ações. Já foram realizados 
mais de 30 atendimentos 
neste período do inverno.

“Essas atividades de as-
sistir e acolher a população 
mais vulnerável de nossa 

cidade é algo rotineiro, mas 
por conta das baixas tempe-
raturas do inverno, intensi-
ficamos as ações para evitar 
que essas pessoas fiquem 
expostas ao frio”, disse o 
secretário de Assistência 
Social, Edinaldo Basílio, 
lembrando que a campanha 
“Aquece São Gonçalo” segue 
até o dia 22 de julho.

Doação - As doações po-
dem ser entregues no Centro 
Pop - que fica localizado na 
Rua Maria Cândido, número 
42, no bairro Mutondo - de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. As doações serão 
aceitas até o dia 22 de julho 
(quinta-feira).

A Rota Gastronômica de 
São Gonçalo também entrou 
na campanha com 10 pon-
tos de arrecadação. A sede 
da Prefeitura de São Gonçalo 
também é um ponto que 
recebe as doações. 

Podem ser doados são 
casacos, mantas, edredons 
e cobertores novos ou se-
minovos.

São Gonçalo vacina população 
geral com mais de 25 anos
Jovens com mais de 25 anos 
podem continuar se vaci-
nando contra a covid-19, 
nesta terça-feira (6), em São 
Gonçalo. O calendário de 
vacinação segue avançando 
na cidade com objetivo de 
ofertar a vacina para toda 
a população vacinável com 
mais de 18 anos até a pró-
xima sexta-feira (9). Doze 
pontos de vacinação, três 
deles com drive thru, esta-
rão disponíveis. Dez locais 
funcionam das 8h às 17h. A 
Clínica Gonçalense do Mu-
tondo e a Clínica Dr. Zerbini, 
no Arsenal, funcionam até 
21h. Nestas duas unidades, 
os gonçalenses devem che-
gar até as 20h30 e nos outros 
locais até 16h30. 

Vale lembrar que, mesmo 
após as datas, as vacinas 

continuarão disponíveis 
para todos os munícipes 
e que não há necessidade 
de correria aos pontos de 
vacinação, principalmente 
nas primeiras horas da ma-
nhã. Para melhor atender 
os mais jovens, o drive thru 
da Unidade Municipal de 
Pronto Atendimento (Umpa) 
de Nova Cidade foi remane-
jado para o campo do Clube 
Mauá. Os funcionários da 
Umpa vão se concentrar na 
maior demanda de vacina-
ção de pedestres, que terão 
atendimento ampliado.      

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber 
a segunda dose da Pfizer, 
segundo informe técnico 
da Secretaria de Estado de 
Saúde. Essas grávidas estão 

aptas para esta vacina, em 
São Gonçalo, a partir do fim 
de julho. Vale lembrar que 
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. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo também con-

tinua vacinando 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.

Demais grupos prioritários de fases anteriores também são atendidos

Niterói 
amplia 
vacinação 
da gripe 
A Prefeitura de Niterói 
amplia, a partir desta ter-
ça-feira (6), a vacinação 
contra o vírus da Influen-
za, causador da gripe, 
para todas as pessoas a 
partir de 6 meses de idade. 
A decisão ocorreu após 
orientação do Ministé-
rio da Saúde (MS). Ante-
riormente, a imunização 
era destinada aos grupos 
prioritários definidos pela 
pasta.

A campanha de imuni-
zação começou no dia 19 
de abril e já vacinou mais 
de 90 mil pessoas, o que 
representa 45% da popu-
lação alvo. A expectativa 
do município é imunizar, 
ao todo, cerca de 200 mil 
pessoas. A vacina está 
disponível em 47 salas 
de vacinação em todas 
as regiões da cidade, de 
segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h.

Equipamentos hospitalares vão ajudar no combate à pandemia 

Hospital de Retaguarda 
Gonçalense recebe doações

O Hospital de Retaguarda 
Gonçalense (antigo Menino 
de Deus), no Centro, recebeu 
doações de equipamentos 
hospitalares do Partage Sho-
pping São Gonçalo, na tarde 
desta segunda-feira (5). 

“Toda ajuda ao município 
é bem vinda. O Partage tem 
sido um grande parceiro do 
hospital, sempre nos benefi-
ciando com doações, que são 
de extrema importância para 
auxiliar o nosso trabalho no 
combate à pandemia”, disse 
Tatiana de Souza Oliveira, 
diretora geral da unidade. 

Ao todo, foram 40 supor-
tes de soro regulável, oito 
escadas de beira de leito, oito 
válvulas para oxigênio e oito 
válvulas para comprimidos. 

Desde o início do seu 
governo, o prefeito Capi-
tão Nelson busca recursos, 
junto ao governo federal, 
para ampliação de leitos 
clínicos e cirúrgicos, além 

da ampliação do Hospital de 
Retaguarda. Nos próximos 
dias, a unidade vai abrir mais 
20 leitos de CTI para auxiliar 

no tratamento da covid-19. 
Atualmente, são 26 leitos de 
CTI e 19 de enfermaria em 
funcionamento.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Nos próximos dias a unidade vai abrir mais 20 leitos de CTI para covid-19
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Idosos com mais de 80 anos e beneficiários com dificuldade de locomoção podem solicitar o serviço

INSS: prova de vida em domicílio
O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) publicou portaria, 
no Diário Oficial da União de 
ontem (5), prevendo a possi-
bilidade de seus beneficiários 
com dificuldades de locomoção 
solicitarem a realização de prova 
de vida em casa, mediante visita 
de representante do instituto. 
Idosos acima de 80 anos tam-
bém poderão solicitar o serviço 
por meio de um requerimento.

De acordo com a Portaria 
1.321, a visita favorecerá bene-
ficiários “sem procurador ou 
representante legal cadastrado”. 
O requerimento que possibilita 
a comprovação de vida “por 
meio de pesquisa externa”, pode 
ser feito por terceiros, por meio 
da Central 135; pelo aplicativo 
MEU INSS; ou por meio de 
outros canais a serem dispo-
nibilizados pelo INSS, “sem a 
necessidade de cadastramento 
de procuração para esse fim es-

pecífico ou do comparecimento 
do beneficiário ou interessado 
a uma Agência da Previdência 
Social - APS”.

A portaria esclarece que um 
atestado médico ou declaração 
emitida pelo profissional com-
petente deverá ser apresentado, 
nos mesmos moldes dos docu-
mentos exigidos para inclusão 
de procuração para fins de 
recebimento de benefício”.

Nos casos de requerimento 
feito por meio do Meu INSS, é 
obrigatório que seja anexada a 
comprovação documental da 
dificuldade de locomoção, “sen-
do dispensada a apresentação 
de documentação original na 
solicitação”.

Nos casos em que o requeri-
mento é feito pela Central 135, 
a própria central fará o cadas-
tramento da tarefa. Também 
agendará o cumprimento de 
exigência para apresentação da 

ção”, do tipo tarefa, modalidade 
atendimento a distância, código 
4972, sigla PVIDADIFLO, cujo 
cumprimento deve ser feito de 
forma emergencial e prioritária.

Acima de 80 anos

Beneficiários com idade aci-
ma de 80 anos podem solicitar o 
atendimento por meio da tarefa 
“Solicitar Prova de Vida - Maior 
de 80 anos” - código 4952, sigla 
PVIDAIDOSO, cujo cumprimen-
to deve ser realizado de forma 

emergencial e prioritária.
“A tarefa ‘Solicitar Prova de 

Vida - Maior de 80 anos’ criará 
automaticamente a subtarefa 
‘Pesquisa Externa - Prova de 
Vida’ - código 4953, sigla PEX-
PROVIDA, que também deve ser 
cumprida de forma emergencial 
e prioritária”, informa a portaria.

De acordo com o INSS, a 
rotina de bloqueio de créditos, 
suspensão e cessação de bene-
fícios por falta de comprovação 
de vida não abrangerá os bene-
fícios cujo procedimento esteja 
pendente de pesquisa externa 
a cargo do INSS, requerida até 
o processamento da folha de 
pagamento referente à compe-
tência de aplicação da rotina.

A portaria prorroga por mais 
duas competências (julho e 
agosto) a rotina de suspensão de 
benefícios por impossibilidade 
da execução do Programa de 
Reabilitação Profissional.

Visita de 
representante do 
instituto deve 
ser solicitada 
por meio de 
requerimento

Marcello Casal JrAgência Brasil

INSS visa facilitar comprovação de vida sem necessidade de deslocamento

Aumento foi anunciado pela Petrobras: alinhamento com preço do exterior

Gasolina, diesel e gás de 
cozinha sobem de preço hoje

A Petrobras anunciou on-
tem (5) que vai aumentar 
os preços da gasolina, do 
diesel e do gás de cozinha 
(GLP) a partir de hoje (6). Se-
gundo a estatal, os reajustes  
acompanham a elevação nos 
patamares internacionais 
de preços de petróleo e de-
rivados.

Para a gasolina, o aumen-
to médio será de R$ 0,16 
(6,3%), fazendo com que o 
litro do combustível saia de 
R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69 
nas refinarias da estatal.

Já o diesel terá um reajus-
te médio de R$ 0,10 (3,7%) 
por litro, que passará custar 
R$ 2,81 nas refinarias da 
Petrobras.

A estatal anunciou ainda 
que o preço médio de venda 
do GLP para as distribui-
doras passará a ser de R$ 
3,60 por kg, refletindo um 
aumento médio de R$ 0,20 
por kg.

A Petrobras afirma que 
evita repassar imediatamen-
te a volatilidade externa aos 
preços do mercado interno, 
mas busca o equilíbrio de 
seus valores com o mercado 
internacional e a taxa de 
câmbio. Segundo a estatal, 

tal alinhamento “é funda-
mental para garantir que 
o mercado brasileiro siga 
suprido sem riscos de de-
sabastecimento pelos dife-
rentes setores responsáveis 
pelo atendimento às diversas 
regiões brasileira”.

Até chegar aos consu-
midores finais, os preços 
cobrados nas refinarias da 
Petrobras na venda às dis-
tribuidoras são acrescidos 
de impostos, custos para 
a mistura obrigatória de 
biocombustível, margem de 

lucro de distribuidoras e re-
vendedoras e outros custos.

“Para o GLP especifica-
mente, conforme Decreto nº 
10.638/2021, estão zeradas 
as alíquotas dos tributos 
federais PIS e Cofins inciden-
tes sobre a comercialização 
do produto quando desti-
nado para uso doméstico e 
envasado em recipientes de 
até 13 kg”, explica a Petro-
bras, que acrescenta que, no 
caso do GLP, o preço final é 
acrescido do custo de envase 
nas distribuidoras.

RiocardMais: celular 
já pode ser utilizado
Clientes do Riocard Mais 
podem utilizar o celular 
como forma de pagamento 
no transporte público. Já 
é possível comprar e vali-
dar créditos de passagem 
no aparelho, em ônibus de 
linhas municipais e inter-
municipais, metrô, trens, 
barcas, vans legalizadas e 
sistema BRT.

Desde ontem (5), a nova 
forma de pagamento por 
aproximação está disponível 
aos clientes da Riocard Mais. 
Para aderir à novidade, basta 
baixar gratuitamente o apli-
cativo Cartão Digital + Valida 
Mais na loja Google Play. 
O aparelho celular precisa 
contar com sistema opera-
cional Android e ter instala-
da a tecnologia NFC, que é a 
condição essencial para que 
ocorra a comunicação entre 
o equipamento e o validador 
do meio de transporte, que 
também deve possuir leitor 
de NFC. 

A nova forma de paga-
mento está acessível nos 
principais meios de trans-
porte, mas nem todos os 
validadores em uso atual-
mente estão aptos a aceitar 
o Cartão Digital. Como a tec-

nologia NFC é uma novidade 
em sistemas de pagamento 
no transporte público, os 
equipamentos mais antigos 
não possuem leitor de NFC. 
Para facilitar o uso do novo 
aplicativo, a Riocard Mais 
disponibiliza um site para 
consulta, o https://aceito-
cartaodigital.riocardmais.
com.br para consulta das 
empresas de ônibus e esta-
ções de metrô, trem, vans, 
barcas e BRT que contam 
com validadores com leitor 
NFC.

Não é preciso estar co-
nectado à internet ao usar o 
Cartão Digital:  basta apro-
ximar a tela do celular no 
validador com NFC, uma vez 
que as informações relativas 
aos créditos de transporte 
adquiridos já estão previa-
mente gravadas no aparelho. 
Outra facilidade é a possibi-
lidade de carregar o Cartão 
Digital com cartões de débito 
e crédito ou via Pix. Com o 
uso do celular, a experiência 
no transporte público tam-
bém se torna mais segura, 
reduzindo o contato com di-
nheiro em espécie, seguindo 
as recomendações sanitárias 
atuais.

Governo 
do Estado 
antecipa 
pagamento 

O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro vai quitar, antecipa-
damente, na sexta-feira (9), os 
salários de junho para 463.846 
servidores ativos, inativos e 
pensionistas. Esta é a 8ª vez, 
desde que o governador Cláudio 
Castro assumiu o comando do 
estado, que o pagamento é ante-
cipado, antes do 10 útil do mês. 

O valor líquido da folha de 
junho é de R$ 1,82 bilhão. Os 
depósitos serão efetuados ao 
longo do dia, mesmo após o tér-
mino do expediente bancário. 

“O pagamento antecipado 
dos salários é a nossa maneira 
de dizer obrigado aos servidores 
pelo bom trabalho realizado e 
reforçar o nosso compromisso 
de valorização do funcionalis-
mo”, destaca Castro

Já o secretário de Fazenda, 
Nelson Rocha, lembra que o 
depósito dos salários no 7º dia 
útil é resultado da boa gestão 
dos recursos públicos:

“Não podemos descuidar da 
responsabilidade fiscal. É graças 
a essa política que conseguimos 
antecipar o pagamento”, diz o 
secretário.

Banco de imagens

Reajuste médio da gasolina será de R$ 0,16 por litro. O do diesel, R$ 0,10

documentação comprobatória, 
“de forma que o requerente seja 
cientificado de imediato da data 
para comparecimento ou da 
possibilidade de anexação pelo 

Meu INSS”.
Beneficiários com dificulda-

de de locomoção deverão sele-
cionar o serviço “Solicitar Prova 
de Vida - Dificuldade de locomo-
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Leste Metropolitano gera mais 
empregos entre janeiro e maio
Foram 3.849 vagas nos primeiros cinco meses do ano. No acumulado de 12 meses, total é de 10.293

Levantamento feito pela Fir-
jan, divulgado através da pla-
taforma Retratos Regionais, 
aponta que os municípios do 
Leste Metropolitano (Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, 
Tanguá e Rio Bonito) geraram 
saldo positivo de 3.849 vagas 
de empregos entre janeiro e 
maio de 2021 nos quatro se-
tores econômicos (indústria, 
comércio, serviços e agrope-
cuária). Nos últimos 12 meses 
até maio, esse saldo aumenta 
para 10.293. Maricá (+1.629) 
e Niterói (+1.326) são os mu-
nicípios com os melhores 
desempenhos em 2021 nestas 
áreas agregadas. Maio deste 
ano, inclusive, foi o quinto mês 
consecutivo de saldo positivo 
de contratações no setor de 
serviços. 

A análise específica da in-
dústria da sub-região mostra 
que o setor tem saldo positivo 
de 1.665 novos postos de tra-
balho formais no acumulado 
deste ano. Niterói (+907) e 
São Gonçalo (+604) também 
se destacaram positivamente 
neste período. Os setores que 
impulsionaram este resultado 
foram a manutenção, repara-
ção e instalação de máquinas 
e equipamentos (+580) e a 
construção civil (+532).

“Os números da geração 
de empregos refletem a reto-
mada da economia regional. O 
conjunto de obras de infraes-
trutura, anunciadas recen-

temente pelo poder público, 
tem impacto estratégico para 
o ambiente de negócios do 
estado. A superação da pan-
demia e o desenvolvimento 
socioeconômico equilibrado 
vão beneficiar as indústrias e 
a sociedade em geral”, avaliou 
Luiz Césio Caetano, presidente 
da Firjan Leste Fluminense.

Análise estadual da indús-
tria

Em maio último, o estado 
do Rio de Janeiro abriu 17.610 
novos postos de trabalho for-
mais, quarto resultado posi-
tivo consecutivo e o melhor 
desempenho desde novembro, 
de acordo com a plataforma 
Retratos Regionais, da Firjan. 
O levantamento destaca que 
houve saldo positivo em to-
dos grandes setores: Serviços 
(+11.125), Comércio (+3.211), 

Agropecuária (+2.003) e Indús-
tria e Construção (+1.271).

Com esse resultado, no 
acumulado de 2021, já foram 
abertas 49.310 vagas no estado 
do Rio, com Serviços (+31.082) 
e o setor industrial (+13.643) 
liderando as contratações. Já 
a Agropecuária (+2.775) e Co-
mércio (+1.810) apresentam 
saldos menores, mas também 
registram resultado positivo 

no ano.
Em maio, no setor de Ser-

viços, os maiores volumes de 
contratações ocorreram nos 
segmentos de Atividades de 
Organizações Associativas 
(+3.221) e Atividades de Aten-
ção À Saúde Humana (+1.399). 
No setor de Comércio, desta-
caram-se o Comércio Varejista 
de Produtos Farmacêuticos 
para Uso Humano e Veteri-
nário (+618), Hipermercados 
e Supermercados (+553) e 
Minimercados, Mercearias e 
Armazéns (+426).

Na Agropecuária, as con-
tratações se concentraram 
nas Atividades de Apoio à 
Agricultura (+1.169) e no Cul-
tivo de Cana-de-açúcar (+718). 
Por fim, no setor Industrial, a 
Construção Civil (+599) seguiu 
se destacando, mas registram-
-se também as Indústrias Ex-
trativas (+272), Manutenção, 
Reparação e Instalação de 
Máquinas e Equipamentos 
(+256) e Fabricação de Produ-
tos de Minerais Não-Metálicos 
(+228).

Crescimento também nos 
municípios -

Na análise municipal, 71 
dos 92 municípios fluminenses 
apresentaram saldo positivo 
no mês. Os primeiros meses 
da pandemia da COVID-19 
impactaram profundamente o 
mercado de trabalho nacional 
e fluminense, uma vez que as 
empresas ainda precisariam se 
adaptar aos novos protocolos 
de funcionamento e às restri-
ções impostas pelas autorida-
des para conter a circulação do 
vírus. Com isso, entre março e 
julho de 2020, o estado do Rio 
fechou mais de 191 mil vagas 
com carteira assinada.

“A partir processo de recu-
peração gradual do emprego, 
entre agosto de 2020 e maio 
de 2021 houve a abertura de 
116.989 vagas. Em outras pala-
vras, isso indica que 6 em cada 
10 postos de trabalho com 
carteira assinada fechados nos 
primeiros meses da pandemia 
já foram reabertos no estado”, 
ressalta o gerente de Estudos 
Econômicos da Firjan, Jona-
thas Goulart.

Na maior parte dos mu-
nicípios, inclusive, as per-
das observadas no início da 
pandemia já foram mais do 
que compensadas: 56 dos 92 
municípios do estado apresen-
tam saldo líquido de geração 
de empregos no acumulado 
de março de 2020 a maio de 
2021.

Maricá, com 
1.629, e Niterói, 
com 1.326, 
apresentaram 
melhor 
desempenho

Pedro Ventura / Agência Brasil

Em maio, o estado do Rio abriu 17.610 novos postos de trabalho formais, melhor resultado desde novembro

Teto para MEIs é R$ 5 mil; para micro e pequenas empresas, até R$ 50 mil

SuperaRJ reabre inscrições 
para linhas de crédito

A Agência de Fomento do Es-
tado do Rio de Janeiro (AgeRio) 
reabriu, ontem (5), novas ins-
crições para as linhas de crédi-
to do Programa SuperaRJ a juro 
zero. É mais uma oportunidade 
para que os Microempreen-
dedores Individuais (MEIs), 
autônomos e profissionais 
informais consigam até R$ 
5 mil em recursos e, micro e 
pequenas empresas até R$ 50 
mil. A nova etapa de inscrições 
ocorre devido ao andamento 
das análises feitas dos 34.111 
pedidos que foram alcançados 
na primeira semana do lança-
mento do Programa SuperaRJ. 
O total destinado pelo Governo 
do Estado às linhas de crédito 
soma R$ 300 milhões. Os inte-
ressados devem acessar o site 
www.agerio.com.br.

Até a última sexta-feira (2), 
1.233 clientes foram aprova-
dos e receberam os recursos. 

No momento, 30.901 pedidos 
estão em processamento e 
1.977 não foram aceitos.  As 
solicitações negadas liberam 
recursos para novos candida-
tos a receber o auxílio. Os prin-
cipais motivos de negativa são 
CNPJ baixado/inapto, clientes 
estabelecidos fora do Estado 
do Rio – o que não é permitido 
pelo programa –, solicitações 
duplicadas e faturamento fora 
dos limites estabelecidos. Por 
isso, segundo a AgeRio, é im-
portante observar as regras do 
Programa SuperaRJ para con-
seguir ter acesso aos recursos.

As inscrições no site da 
AgeRio são efetuadas sem-
pre considerando o volume 
destinado à linha de crédito. 
A partir do momento em que 
os pedidos são analisados, há 
o prosseguimento de etapas 
legais até que haja a assinatura 
do contrato entre o cliente e a 

AgeRio. Sempre será conside-
rado o valor de R$ 300 milhões 
para encerramento de novas 
inscrições, uma vez que é ne-
cessário considerar os valores 
que já foram repassados aos 
clientes aprovados e os que 
estão em análise.

A linha de crédito do Pro-
grama SuperaRJ possui regras 
que devem ser cumpridas 
pelas pessoas e empresas que 
solicitam os auxílios. São obri-
gatórios o encaminhamento 
da documentação para análise, 
o enquadramento nas regras 
estabelecidas pelo programa e 
a entrega do contrato assinado 
à AgeRio para que seja provi-
denciada a liberação financeira 
dos recursos. 

Por ser uma agência de 
fomento, a AgeRio segue as 
diretrizes do Banco Central do 
Brasil e precisa cumprir exigên-
cias legais.

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: 09/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Armando de Sá Couto - Itaipu - Niterói 15394721
08:00 às 12:00 Rua Odrazil Lizardo Camilo - Itaipu - Niterói 15394721
08:00 às 12:00 Rua Santo Amaro - Itaipu - Niterói 15394721
09:00 às 10:00 Rua Domingues Sá - Icaraí - Niterói 15400899
12:30 às 16:30 Ruas 53, 76, 77, 78, 79 - Engenho do Mato - Niterói 15394613
12:30 às 16:30 Rua Geralda P. Miranda de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 15394613
12:30 às 16:30 Rua Luiz Geraldo Assed - Engenho do Mato - Niterói 15394613
12:30 às 16:30 Rua Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15394613
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 15411823
13:00 às 17:00 Rua Domingos S. N. Saad - Boa Viagem - Niterói 15412379
13:00 às 17:00 Rua Noronha Santos - Boa Viagem - Niterói 15412379
13:00 às 17:00 Rua Presidente Domiciano - Boa Viagem - Niterói 15412379
13:30 às 17:30 Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói 15415015
13:30 às 17:30 Rua Henrique Portugal - São Francisco - Niterói 15415015
14:00 às 18:00 Estrada Chibante - Muriqui - Niterói 15238473

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Clóvis Beviláqua - Santa Catarina - Galo Branco - São Gonçalo 15409289
13:00 às 17:00 Rua Getúlio Vargas - Santa Catarina - São Gonçalo 15409289
13:00 às 17:00 Travessa Godofredo T Guimarães - Santa Catarina - São Gonçalo 15409289
13:00 às 17:00 Rua Correia Garção - Monjolos - São Gonçalo 15409361
13:00 às 17:00 Rua Francisco Martins - Monjolos - São Gonçalo 15409361
13:00 às 17:00 Rua Martins Francisco - Monjolos - São Gonçalo 15409361
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 15408557

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida A - Estrada Itaipuaçu - Maricá 15415323
13:00 às 17:00 Condomínio Horiz Floresta do Elefante - Itaipuaçu - Maricá 15415323
13:00 às 17:00 Ruas A, E - Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Maricá 15415323
13:00 às 17:00 Rua 1 - Recanto - Maricá 15415323

Auxílio 
emergencial é 
prorrogado até 
outubro
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou ontem (5) o decreto 
que prorroga por três meses 
o pagamento do auxílio emer-
gencial à população de baixa 
renda afetada pela pandemia 
da covid-19. Com isso, o be-
nefício, que terminaria agora 
em julho, será estendido até 
outubro. O ato será publicado 
na edição de hoje (6) do Diá-
rio Oficial da União (DOU). A 
nova rodada de pagamentos 
prevê parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do perfil. As 
famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família chefiada por 
uma mulher recebe R$ 375; e 
pessoas que moram sozinhas 
recebem R$ 150.
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Teatro, música, literatura e 
palestras para crianças e jovens 
O espetáculo “O Paraíso Mais 
Belo do Mundo” reúne teatro 
de animação, música e lite-
ratura para crianças e jovens 
pelo canal do Youtube da 
Biblioteca Paraíso, também 
com uma versão traduzida 
em Libras.

O projeto contempla a 
finalização da produção, lan-
çamento e temporada de 
estreia no Rio do espetáculo 
infanto-juvenil, com texto 
para atores e bonecos de José 
Mauro Brant, inspirado na 
obra de Valter Hugo Mãe.

São dois contos num só 
espetáculo (“O Paraíso são os 
outros” e “As mais belas coisas 
do mundo”), transpondo para 
a cena as inestimáveis lições 

de vida das duas obras, pela 
primeira vez encenadas para 
crianças.

A peça fica em cartaz até o 
dia 1º de agosto. Além da en-
cenação, o evento inclui uma 
série de oficinas, palestras, 
debates e lives, todas com 
temas ligados à promoção da 
leitura e bibliotecas. 

Nesta quarta, às 18h, 
acontece a  “Biblioterapia: 
leitura (s) como reinvenção 
de vida”. As atividades serão 
online e gratuitas mediante 
inscrições.

Oficinas e 
palestras 
são online 
e gratuitas 
mediante 
inscrições

Petrópolis

A 11ª edição do Serra Wine 
Week, em Petrópolis, maior 
evento de vinhos do estado 
do Rio, começa na quinta e vai 
até dia 18. A gerente executiva 
do Petrópolis Convention & 
Visitors Bureau, Marcia de 
Paula, disse que o evento for-
talece a cidade imperial como 
destino de inverno da alta 
temporada, com gastrono-
mia de excelência. O público 
pode obter mais informações 
sobre o evento nas redes 
sociais oficiais do festival (@
serrawineweek no Instagram 
e Facebook).

Novo single
PRORROGAÇÃO – O Oi Futuro prorroga as inscri-
ções até sexta (9) para a 17ª edição do Programa 
Oi de Patrocínios Culturais Incentivados que con-
templa iniciativas culturais em todas as regiões do 
Brasil e também seleciona projetos para compor 
a programação do Centro. Produtores culturais 
e criadores devem fazer o cadastro no site www.
oifuturo.org.br.

HIP HOP – A relevância social do movimento Hip 
Hop e sua importância no tecido cultural brasi-
leiro é o tema do documentário “O Rap Pelo Rap 
2”, que vai ao ar nesta quarta (22h) e quinta (10h), 
para rede nacional, no canal de TV por assinatura 
Music Box Brazil e na plataforma Box Brazil Play. 
O documentário conta com depoimentos de 
grandes nomes do rap nacional.

Divulgação

 O espetáculo “O Paraíso Mais Belo do Mundo” reúne teatro de animação, música e literatura no Youtube

Divulgação

Na sexta, o cantor e DJ, Matheus Bala lança 

seu mais novo trabalho, a faixa, “Paradise”. 

O single reflete o poder da paixão sobre os 
nossos pensamentos, e como este sentimento 

domina a nossa mente. Música pode ser ouvi-

da em todas as plataformas digitais.

Divulgação

A 11ª edição do Serra Wine Week começa na quinta e vai até dia 18 

Botafogo 
viaja até 
Maceió para 
encarar o CRB

O  B o t a f o g o 
volta a campo 
hoje, quando 
encara o CRB, 
às 21h30 (de 
Brasí l ia) ,  em 

Maceió. As duas equipes 
duelam de olho no G-4 da 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro.

O CRB chega embalado 
para a partida após a vitória 
no clássico contra o CSA. 
O resultado deixou os ala-
goanos colados no G-4 da 
Segundona.

Agora, os donos da casa 
precisam passar pelos ca-
riocas para ficarem entre 
os líderes. Para esta parti-
da, o técnico Alan Aal tem 
o desfalque do atacante  
Ewerton.

Já o Botafogo arrancou o 
empate do Avaí nos acrés-
cimos e busca voltar a ficar 
perto do grupo de acesso. O 
técnico Marcelo Chamusca 
vem encontrando a forma-
ção ideal da equipe.

Contra o CRB, os alvine-
gros não terão o lateral-es-
querdo Guilherme Santos. 
Rafael Carioca será seu subs-
tituto.

Já no meio, Chay volta ao 
time após cumprir suspen-
são. Com isso, Barreto será 
opção novamente no banco 
de reservas.

Contrato do atacante argentino com o Cruz-maltino termina no final do ano

Germán Cano garante que 
deseja ficar no Vasco

O Vasco tem so-
frido para segurar 
seus principais 
jogadores nas úl-
timas tempora-
das. Neste ano, o 
atacante Germán 

Cano permaneceu em São Ja-
nuário para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasileiro.

O argentino exaltou o clube 
carioca e destacou que quer 
seguir nele por muito tempo. 
No entanto, Cano lembrou 
que sua permanência também 
depende de quem comanda o 
clube.

“Espero ficar muitos anos 
aqui, mas não depende só de 
mim. Existem outros fatores 
que não dependem de mim. 
Estou muito tranquilo e feliz 
aqui no Vasco. Espero ganhar 
muita coisa aqui no clube”, 
disse.

Cano falou também sobre 
seu gesto após o gol marcado 
na vitória por 2 a 1 contra o 
Brusque. O atacante levantou 
a bandeira de escanteio que 
continha as cores do arco-íris, 
em homenagem à comunida-
de LGBTQIA+.

“É a mensagem que eu 
queria passar. Todos nós somos 
iguais independente de cada 
pensamento. Todos sentimos 
de diferentes maneiras. Todos 
são iguais independente da cor, 

do que goste de fazer, e tem o 
direito de fazer tranquilamen-
te. Tem que ter igualdade de 
condição para todos. Essa é 

a mensagem que eu queria 
passar para todo mundo. Com-
promisso e responsabilidade. 
Eu quero muito essa camisa do 
Vasco e estou muito feliz por 
aqui”, declarou.

Dentro de campo, o Vasco 
volta a campo na próxima 
sexta-feira, quando enfrenta 
o Sampaio Corrêa, em São Ja-
nuário, às 19h (de Brasília), pela 
10ª rodada da Série B.

Rafael Ribeiro / Vasco

O artilheiro Germán Cano atualmente é o principal jogador do elenco vascaíno

Rogério Ceni justifica 
derrota no clássico

Luiz Henrique ainda 
comemora triunfo

O Flamengo foi 
derrotado pelo 
Fluminense, no 
domingo, pelo 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro. Com 
o resultado, os 

rubro-negros seguem dis-
tantes dos primeiros coloca-
dos da Série A.

O técnico Rogério Ceni 
ainda lamenta o resultado, 
mas viu o Flamengo melhor 
em campo.

“Sempre propusemos o 
jogo, tomamos a iniciativa 

O Fluminense 
venceu o Fla-
mengo, no úl-
timo domingo, 
e se recuperou 
no Campeona-
to Brasileiro. A 

partida foi especial para o 
atacante Luiz Henrique por 
outro motivo.

O jogador chegou a marca 
de 50 jogos como profissio-
nal pelo Tricolor. O atacante 
entrou no segundo tempo e 
deu a assistência para o gol 
da vitória marcado por André.

O atleta de 20 anos co-
memorou a marca após o 

em qualquer partida desde 
que chegamos aqui. Cria-
mos grandes oportunidades 
e nem sempre converte-
mos em gol. Não achei o 
segundo tempo tão abaixo. 
Temos muitos jogadores 
na seleção. Jogávamos com 
quatro camisa dez no meio. 
Um foi vendido, outro se 
machucou e dois estão na 
Copa América. Tivemos que 
mudar a maneira de jogar. 
Fomos muito superiores no 
primeiro tempo e o segundo 
foi equilibrado”, disse.

clássico, que foi disputado na 
capital paulista.

“Fico muito feliz de com-
pletar essa marca, parece que 
foi ontem o primeiro jogo. 
A gente sempre quer estar 
jogando, mas o mais impor-
tante é ajudar o Fluminense. 
E é isso que a gente quer con-
tinuar fazendo, temos duas 
oitavas de final para disputar, 
além dos pontos corridos”, 
declarou.

O Fluminense volta a cam-
po amanhã, quando recebe o 
Ceará, em São Januário, pela 
10ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Equipe vê oitavo título consecutivo de construtores cada vez mais longe

F-1: Mercedes está pessimista

Atual campeã da Fórmula 1, a 
Mercedes está lutando contra 
as probabilidades em sua 
batalha com a Red Bull, disse 
o chefe da equipe, Toto Wolff, 
depois que o GP da Áustria, 
no último domingo, resultou 
na quinta derrota seguida.

Antes dominante, a Mer-
cedes começou a temporada 
buscando seu oitavo título 
de construtores consecutivo 
e um oitavo título de piloto 
inédito para Lewis Hamilton.

Hamilton, agora, está 32 
pontos atrás de Max Versta-
ppen, jovem piloto holandês 

da RBR que venceu cinco de 
nove corridas, incluindo as 
três últimas, e a Mercedes está 
44 pontos atrás de sua rival.

“Estamos travando uma 
batalha dura no momento, 
contra todas as probabilida-
des a esta altura”, disse Wolff 
aos repórteres no circuito 
Red Bull Ring.”Está contra 
todas as probabilidades para 
nós agora, e isto está claro 
porque eles têm uma vanta-
gem geral de desempenho”. 
“Todos esses anos, tentei 
manter nossos pés no chão 
não me entusiasmando com o 

desempenho, e agora preciso 
fazer o contrário”, disse.

Wolff reconheceu a con-
trariedade, mas disse que a 
Mercedes lutará até o fim e 
que precisa continuar oti-
mista.

“Há 13 ou 14 corridas pela 
frente, estamos uma DNF 
[abandono de prova] atrás da 
Red Bull, nenhuma a mais, e 
perdemos mais pontos do que 
deveríamos ter perdido por 
causa de nossos próprios er-
ros... só precisamos arrumar a 
casa de forma geral”, afirmou 
o chefe da Mercedes.

Nos últimos 25 anos, o vôlei de praia brasileiro sempre esteve no pódio

Brasil conhece rivais na praia

O Brasil conheceu ontem seus 
primeiros adversários nas 
disputas do vôlei de praia nos 
Jogos de Tóquio. Pelo sorteio 
realizado em Moscou (Rússia), 
três das quatros duplas nacio-
nais serão cabeças de chave: 
Ágatha/Duda (Grupo C) e 
Ana Patrícia/Rebecca (Grupo 
D), e na disputa masculinas 
Alison/Álvaro Filho (Grupo D). 
Os parceiros Evandro/Bruno 
Schmidt caíram na chave E 
(Polônia, Chile e Marrocos). 

As adversárias de Ágatha 
e Duda no Grupo C serão 
Bansley/Brandie (Canadá), 

Wang/Xia (China) e Gallay/
Pereyra (Argentina). Na Grupo 
D, as cabeças de chave Ana 
Patrícia/Rebecca terão pela 
frente Claes/Spencil (EUA), 
Kravcenoka/Graudina (Letô-
nia) e Makokha/Khadambi 
(Marrocos).

Já na competição mas-
culina, Alison/Álvaro Filho 
enfrentarão no grupo D Brou-
wer/Meeuwsen (Holanda), 
Lucena/ Dalhausser e Azaad/
Capogrosso (Argentina). Por 
fim, Evandro/Bruno Schi-
midt competirão na chave E 
com Fijalek/Bryl (Polônia), 

Marco Grimalt/Esteban Gri-
malt (Chile) e Elgraoui/Abisha 
(Marrocos).

Do total de 24 duplas que 
iniciarão a disputa no pró-
ximo dia 24, avançam direto 
às oitavas de final as duas 
pr imeiras  colocadas  em 
cada chave (serão ao todo 
seis). Além delas, também 
se classificarão as duas me-
lhores terceiras colocadas. 
Haverá ainda repescagem 
entre o restante das tercei-
ras colocadas e a dupla que 
vencer também garantirá 
presença nas oitavas.

Cano voltou a 
pedir respeito 
à comunidade 
LGBTQIA+


