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Covid-19: Rio confirma novos 
casos de variante indiana

Governo está levantando com municípios se as pessoas foram infectadas dentro ou fora do estado

ALERTA PARA NOVA CEPA
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Desde ontem, o programa Segurança Presente começou a atuar com o horário estendido, com mais seis horas de policiamento, em Copacabana e também no Leme

Carlos Magno/Palácio Guanabara

Copa ganha 
reforço no 
policiamento
O governador Cláudio Castro 
anunciou ontem, durante as 
comemorações do aniversário 
de 129 anos de Copacabana, 
a ampliação em seis horas no 
funcionamento do programa 
Segurança Presente no 
bairro, que passa a reforçar o 
policiamento nas ruas das 8h 
às 2h.  Cláudio Castro também 
anunciou a retomada das obras 
do Museu da Imagem e do 
Som (MIS) até o fim do ano. A 
Secretaria de Infraestrutura 
e Obras vai lançar, em até 90 
dias, o edital para a escolha 
da empresa que concluirá 
a construção do museu até 
dezembro de 2022.

CIDADES\PÁG. 4

Câmara aprova 
urgência para 
‘Marco da IA’

PANORAMA\PÁG. 2

Vindo de derrota no clássico do último final de semana e com a torcida 
perdendo a paciência com o técnico Rogério Ceni, Flamengo enfrenta o 
perigoso time do Atlético-MG, hoje à noite, em Belo Horizonte.

PÁG. 8

Atividades 
retornam no 
planetário
A Fundação Planetário do 
Rio de Janeiro apresenta 
a exposição: “Da Gênese 
ao Apocalipse”, que reúne 
38 meteoritos no Museu 
do Universo, que integra o 
Planetário.

PÁG.2 
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Divulgação

 “Da Gênese ao Apocalipse”, que 
apresenta 38 meteoritos no Museu 

ESPORTES

Flu tenta 
embalar no 
Brasileirão
Vencedor do Fla-Flu da 
última rodada, o Tricolor 
recebe o Ceará, hoje, às 
21h30,  em São Januário, 
disposto a embalar e se 
aproximar dos líderes.

Mailson Santana / Fluminense

Equatoriano Cazares segue mantido
no meio-de-campo tricolor

Marcelo Cortes / Flamengo

Rogério Ceni está enfrentando críticas da torcida após últimas atuações do Fla no Brasileirão

Pressionado, Fla encara o Galo

São Gonçalo 
amplia vacinação 
contra gripe

CIDADES\PÁG. 5

Niterói: edital 
vai premiar 330 
obras culturais

CIDADES\PÁG. 3

Magalu abre 23 lojas de uma vez
Esta semana começam a funcionar as primeiras das 50 que estarão pontas até o fim do ano no Rio

PÁG. 4
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Escolhendo vacina
Esta semana fui tomar a primeira dose contra a covid-19 
e percebi que as pessoas estão escolhendo que vacina vão 
tomar. Nos postos de Niterói onde são oferecidas a chinesa 
CoronaVac e a AstraZeneca quase não há espera. Já nos 
postos em que há vacinas da Pfizer e a Jansen, as filas são 
quilométricas e a espera é longa.
Luiza Martinez

Para quê vagas para táxis?
A cada dia a prefeitura de Niterói acaba com mais vagas de 
estacionamento rotativo. Nos polos comerciais do Centro 
e Icaraí, só há praticamente vagas para idosos, deficientes 
e motocicletas. As demais são pontos de táxi. Para quê 
ponto de táxi em plena era do aplicativo de transporte? E 
pior, em que o próprio motorista de táxi está no aplicativo.
Joana Macedo

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.

Planetário volta 
com as atividades
A Fundação Planetário do 
Rio apresenta a exposição: 
“Da Gênese ao Apocalipse”, 
que reúne 38 meteoritos no 
Museu do Universo, que 
integra o Planetário. O con-
junto conta com parte da 
coleção do Museu Nacional/
UFRJ, entre eles o meteori-
to Santa Luzia, o segundo 
maior já encontrado no país.

O evento marca também 
o reinício das atividades do 
Planetário e Museu do Uni-
verso, que passam a abrir de 

terça a domingo para visitas, 
com gratuidade para o pú-
blico todas as terças.

Gledson Machado, pre-
sidente da Fundação Plane-
tário, ressalta a importância 
do acesso a esse acervo, 
resgatado do incêndio do 
Museu Nacional, em 2018:

“É a chance de tocar e co-
nhecer objetos mais antigos 
que a própria Terra”. 

O Planetário fica na Rua 
Vice-Governador Rubens 
Berardo, 100, na Gávea. 

CULTURA FABIANA MAIA

Concerto
Sob a batuta da maestrina 
Priscila Bomfim, a Orquestra 
Sinfônica Brasileira estreia, 
nesta quarta, às 20h, mais 
um concerto inédito da 
Temporada 2021. Na oca-
sião, o grupo apresentará 
obras de Paul Dukas, Heitor 
Villa-Lobos, Gilberto Ga-
gliardi, Richard Strauss e 
Charles Gounod. O concer-
to, sem a presença do públi-
co, foi gravado no Theatro 
Municipal de Niterói e será 
transmitido no Facebook e 
no Youtube da OSB.

LIVROS – Quem ainda não visitou a Nova Feira do Li-
vro, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, tem até 
esta quarta. No espaço, a Secretaria Municipal de Cul-
tura faz uma exposição de livros de autores da cidade, 
além de palestras, contação de histórias, entre outras 
atividades, além de disponibilizar uma sala de leitura. 
É possível encontrar publicações a partir de R$ 2. 

LANÇAMENTO – Tarcisio do Acordeon lança a segunda 
parte do DVD “Meu Sonho” em todas as plataformas 
digitais. Os fãs podem apreciar: “Eu tenho a senha”, 
“Vaqueiro Ferido” e “Hoje dói”. “Estou muito feliz com 
o êxito deste trabalho. A primeira parte do DVD foi um 
sucesso. Tenho certeza que, essa segunda parte, vai ser 
ainda melhor”, afirma o cantor.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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 “Da Gênese ao Apocalipse” apresenta 38 meteoritos no Museu do Universo

Marina Andrade/Divulgação

Sob a batuta de Priscila Bomfim, a 
OSB se apresenta nesta quarta

POR JEFFERSON LEMOS

Rio lidera 
alta da gasolina

O preço médio da gasolina re-
gistrou variação positiva pelo 
13º mês seguido. Em junho, o 
valor subiu 1,41% nos postos de 
combustíveis do País – em mé-
dia, o litro foi vendido a R$ 5,915 
(no mês anterior, o preço médio 
foi de R$ 5,832). Nos primeiros 
seis meses de 2021, o preço da 
gasolina subiu 25,48% no Brasil 
– em dezembro de 2020, o valor 
médio era de R$ 4,714. A cidade 
do Rio (R$ 6,341) apresentou 
o maior preço médio no mês 
passado. As informações são 
de levantamento da ValeCard, 
empresa especializada em so-
luções de gestão de frotas. 

Escola pública: ponto de referência

Miguel Pereira recebeu nesta 
semana o ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, e e re-
presentantes de municípios, 
que debateram como será a 
educação na região sul flu-
minense. Ribeiro falou sobre 
os esforços do MEC em trazer 
de volta às escolas públicas 
o posto de referência de en-

Divulgação

sino. “Nesses últimos anos, 
a escola pública pegou um 
despenhadeiro e foi caindo 
a qualidade, juntando com 
essa queda veio a violência, 
as drogas e tudo mais”, disse 
o ministro, que aparece, na 
foto, ao lado do professor 
Walquer Figueiredo e do pre-
feito André Português. 

Aspa faz aposta 
em Niterói
Como parte da celebração dos 
90 anos de atuação no mercado 
de gestão de propriedades ur-
banas, a APSA aposta no figital 
(do inglês phygital: o melhor 
do digital com a experiência do 
físico) para os próximos anos. 
Está lançando a sua primeira 
unidade-conceito, em Icaraí, 
Niterói, voltada para admi-
nistração de condomínios. É 
primeira a ser aberta desde o 
início da pandemia e que já vai 
incorporar o novo olhar sobre o 
atendimento presencial. Foram 
investidos R$ 2 milhões nessa 
expansão, que planeja captar 
150 condomínios em 2021 e se 
tornar a maior administradora 
da cidade já em 2022. 

Urgência para o 
‘Marco Legal da IA’

Anhanguera: 100 
cursos gratuitos

A Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, urgência 
para o PL 21/2020, do de-
putado Eduardo Bismarck 
(PDT-CE), que cria o Marco 
Legal da Inteligência Artifi-
cial no Brasil, estabelecendo 
princípios, direitos e deveres 
para a utilização dessa tec-
nologia. 

O deputado argumenta 
que a Inteligência Artificial 
já é uma realidade em nos-
sas vidas, está presente na 
segurança, na educação e na 
palma das mãos através dos 
celulares smarts. 

O projeto tem como ob-
jetivo principal a adoção 
da IA para promover a pes-
quisa e inovação, aumentar 
a produtividade, contribuir 
para uma atividade econô-
mica sustentável e positiva, 
melhorar o bem-estar das 
pessoas e ajudar a respon-
der aos principais desafios  
globais.

Só para lembrar, há al-
guns dias a ONU confirmou 
o primeiro ataque espontâ-
neo a humanos realizado por 
um drone militar do Governo 
Líbio, totalmente controlado 
por IA. 

A Faculdade Anhanguera Ni-
terói e Itaboraí está ofertando 
para a comunidade mais de 
100 cursos gratuitos e total-
mente EAD para pessoas que 
estão no último período do 
curso de graduação e para 
já formados. Entre os cur-
sos estão Gestão de Pessoas, 
Marketing Digital, Educação 
Especial, Libras, Gestão Es-
tratégica de Negócios, dentre 
outros. No final das 80h de 
curso a Faculdade Anhangue-
ra disponibiliza certificado. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas até dia 
31 de julho pelo site da insti-
tuição. É disponibilizado um 
curso por CPF. 

Governador é vacinado em quartel

O governador Cláudio Cas-
tro recebeu a 1ª dose da vaci-
na contra a covid-19, ontem 
pela manhã, no Quartel de 
Bombeiros de Copacabana. 
A campanha de imunização 
contra a doença começou 
em 18 de janeiro, desde 
então mais de 4 milhões de 
pessoas receberam doses 
da CoronaVac, AstraZeneca, 
Pfizer ou Janssen.

Carlos Magno

“Sempre acreditei no 
Plano Nacional de Imuni-
zações, e no Rio de Janeiro, 
não discutimos que vacina 
seria disponibilizada”, res-
saltou, aproveitando a oca-
sião para lembrar da im-
portância da 2ª dose para a 
imunização completa. Até 
o momento, foram envia-
das mais de 11 milhões de 
doses para todo o Estado. 

Panorama RJPanorama RJ

Em uma ação para anun-
ciar a abertura de 50 lojas 
físicas no Estado do Rio 
de Janeiro, uma delas em 
Niterói, a gigante do va-
rejo Maganize Luiza dis-
ponibilizará 1 mil bikes 
do sistema de bicicletas 
compartilhadas Bike Rio, 
administradas pela Tembi-
ci, em parceria com o Itaú.  
Durante trinta dias, todos 

os usuários poderão utilizar 
as bikes de forma gratuita 
por sete dias, por meio do 
“Plano Magalu”, especial-
mente criado para a cam-
panha, e ainda ganhar R$ 
20 para usar na 1ª compra 
do SuperApp ou qualquer 
loja do Magazine Luiza. A 
cantora Anitta estampa a 
campanha das, agora, bici-
cletas azuis. 

Anitta estampa campanha da Magalu
Divulgação

A aceitação do selo Pet Frien-
dly já se expandiu por mais 
de mil estabelecimentos 
fluminenses. A diversidade 
de lugares que se declaram 
amigos dos animais vai do 
setor hoteleiro até loja de 
artigos de balé. Quem aderiu 
recentemente foi a bailarina 
Ana Botafogo que incluiu 

uma linha exclusiva espe-
cífica para pets. Segundo o 
secretário de Estado de Agri-
cultura, Marcelo Queiroz, 
idealizador do selo e respon-
sável pelas políticas públicas 
de proteção e bem-estar ani-
mal, o Pet Friendly cumpre 
um papel importante para a 
economia fluminense. 

Ana Botafogo, amiga dos animais
Divulgação

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Trezentas e trinta obras serão premiadas em novo edital, que tem inscrições abertas até 16 de agosto

Cultura: nova chamada pública
A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Munici-
pal das Culturas, abriu na úl-
tima quinta-feira (1º), a cha-
mada pública para compra, 
aquisição e licenciamento 
de produtos artísticos. Se-
rão premiadas 330 obras, de 
diversas expressões e lingua-
gens, inclusive em versão di-
gital (e-books, vídeos, músi-
cas). A chamada pública tem 
um modelo simplificado, que 
permite inscrições pelo site 
ou aplicativo. As inscrições 
poderão ser feitas até as 18h 
do dia 16 de agosto.

O objetivo é estimular a 
economia criativa e incen-
tivar a produção cultural da 
cidade. O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, defende que a 
cultura, além de importante 
instrumento de inclusão 
social, é um dispositivo es-
tratégico para o processo de 
retomada da economia da 
cidade.

“A Cultura está entre os 
setores mais impactados 
pela paralisação das ativida-
des devido à pandemia. Para 
fazer essa cadeia criativa vol-
tar a circular, a Prefeitura de 
Niterói vem investindo em 
editais e chamadas públicas 
direcionadas aos artistas e 
ao setor produtivo cultural. 
Niterói é uma verdadeira 
usina de talentos, então é 

natural que o poder público 
municipal adquira esses pro-
dutos artísticos para exibição 
em nossa cidade”, explica o 

prefeito.
Diferentemente dos ou-

tros editais de fomento ao 
setor de cultura, essa chama-

da pública possibilita que os 
artistas ofereçam produtos 
finais, que serão expostos, 
apresentados e divulgados 

para toda a cidade. Quem 
explica a metodologia ino-
vadora é o secretário das  
Culturas, Leonardo Gior-
dano:

“Vivemos um momento 
atípico, em que os artistas 
estão com as atividades pú-
blicas paralisadas por conta 
da pandemia. Após muito 
diálogo com a sociedade 
civil, criamos este edital, 
que tem o objetivo de con-
templar o que a cultura de 
Niterói já produziu. São cli-
pes, obras de artes plásticas, 
espetáculos, livros, oficinas, 
músicas. Trabalhos que já 
estão prontos e que podem e 
devem ser de conhecimento 
público. A gente premia os 
artistas, estimula a produção 
e entrega às pessoas conteú-
do de qualidade.”

Giordano explica que os 
produtos adquiridos não 
serão de uso exclusivo da 
Prefeitura. “A ideia é poten-
cializar culturas. Os artistas 

continuarão proprietários 
das obras, podendo comer-
cializá-las, independente-
mente do prêmio.”

O presidente do Grêmio 
Recreativo Escola de Samba 
O Grilo da Fonte, Cosme 
França, da Zona Norte de 
Niterói, pretende participar 
do edital. “A iniciativa vem 
em um momento funda-
mental. A cadeia produti-
va do carnaval está parada 
devido à pandemia, e este 
edital vai ajudar várias pes-
soas que estão vivendo em 
situação de vulnerabilidade 
por causa daparalisação dos 
trabalhos.”

As inscrições podem ser 
feitas no portal de serviços 
da Prefeitura (www.servicos.
niteroi.rj.gov.br) ou pelo site 
www.culturaniteroi.com.
br. Outra opção, é pelo apli-
cativo “Niterói Serviços ao 
Cidadão”, disponível para 
Android e IOS.

Podem se inscrever pes-
soas físicas residentes no 
município de Niterói.  O 
edital conta, ainda, com 
polít icas afirmativas de  
cotas dedicadas a negros, 
mulheres, transexuais e tra-
vestis, e pessoas com defi-
ciência. Dúvidas já podem 
ser tiradas pelo e-mail: ati-
vosculturais.niteroi@gmail.
com

Ideia é 
potencializar 
culturas. Artistas 
continuarão 
proprietários de 
suas obras

Divulgação

Secretário das Culturas, Leonardo Giordano explica a diferença deste edital, que contempla obras já produzidas

Maricá: 3º Festival 
Gastronômico vem aí
Quem gosta de uma boa co-
mida não perde por esperar 
em Maricá. O 3º Festival 
Gastronômico de Inverno 
do munícípio, promovido 
pela Prefeitura, através das 
secretarias de Turismo, de 
Promoções e Projetos Es-
peciais e da Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), acontecerá de 9 
de julho a 8 de agosto e tem 
a organização da Federação 
de Convention & Visitors 
Bureau, Maricá Convention 
& Visitors Bureau e Rota Gas-
tronômica. Os pratos elabo-
rados para o festival custam 
entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 
e R$ 89. Os interessados 
podem adquirir os pratos 
presencialmente, delivery 
ou take away (pedido para 
retirada, sendo a coleta feita 
pelo próprio cliente, na loja). 
Os consumidores também 
poderão escolher e votar no 
melhor prato, avaliando o 
sabor, apresentação e aten-
dimento.

“Estamos consolidando a 
gastronomia de Maricá com 
a realização do 3º Festival 
Gastronômico de Inverno. 
São mais de 60 restaurantes 
de todos os cantos da cidade 
ofertando pratos incríveis. 
Todo o festival estará nas 
mãos das pessoas através 
do aplicativo Maricá Oficial 
que pode ser baixado gra-
tuitamente ou através do 
site https://conhecamarica.
com.br/ . Serão 30 dias de 
imersão no melhor da nossa 
culinária e esperamos rece-
ber muitas pessoas”, afirma 
o secretário de Promoção e 
Projetos Especiais de Mari-
cá, José Alexandre Almeida.

Para o presidente da Co-
demar, Olavo Noleto, o fes-
tival gastronômico organiza 
uma agenda do turismo para 
o ano junto com os outros 
festivais. “O festival cria uma 
oportunidade para aqueles 
que estão na arte da cozi-
nha maricaense poderem 
apresentar seus produtos”.

Saquarema: prédio 
na mira da polícia
Policiais civis da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA) e do Departamen-
to-Geral de Polícia Especia-
lizada (DGPE) deflagraram, 
ontem (6), a Operação Socó. 
Os agentes cumpriram dez 
ordens judiciais de busca e 
apreensão contra pessoas 
envolvidas no financiamento, 
construção e licenciamento 
irregular de um prédio de sete 
andares e 33 apartamentos 
em Saquarema, na Região dos 
Lagos, com valor estimado de 
R$ 20 milhões. A suspensão 
das atividades do empreendi-
mento também foi decretada.  

A operação aconteceu na 
capital do Rio de Janeiro; em 
Queimados, na Baixada Flu-
minense; e em Saquarema. 
Os agentes coletaram provas 
dos crimes de parcelamen-
to irregular de solo urbano 
(construção irregular), falta 
de licenciamento ambiental, 
advocacia administrativa, 
fraude em licenciamento 
ambiental, corrupção ativa 
e passiva, associação cri-

minosa e lavagem de di-
nheiro, constatados durante 
investigação da DPMA. A 
apuração começou após a 
interdição, no ano passado, 
de dois prédios residenciais 
em construção no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste da capital.

O nome da operação faz 
alusão à ave socó, que habita 
a lagoa de Saquarema. Os 
agentes também apuram 
se existe o envolvimento de 
milicianos que atuam no 
Recreio dos Bandeirantes e 
migraram para a Região dos 
Lagos com o objetivo de in-
vestir em empreendimentos 
semelhantes.

Estrada Teresópolis-Friburgo 
terá 60 Km revitalizados
No aniversário de 130 anos 
de emancipação de Teresó-
polis, em visita à cidade, o 
governador Cláudio Castro 
anunciou uma série de ações 
do Estado na Região Serrana. 
Entre as obras de infraestru-
tura mais esperadas está a 
revitalização dos 60 quilô-
metros da RJ-130, que liga o 
município à Nova Friburgo, a 
abertura de um novo Núcleo 
no Parque Estadual dos Três 
Picos e uma Casa do Traba-
lhador, a terceira na Região 
Serrana.

No lançamento da pedra 
fundamental das obras de 
recapeamento dos mais de 
60 quilômetros da RJ-130, 
o governador  ressaltou a 
relevância da obra para o 
turismo local. 

“A RJ-130 é uma estrada 

histórica. Graças à concessão 
dos serviços de saneamento, 
temos recursos para revita-
lizar a Teresópolis-Friburgo, 
essa rodovia fundamental 
para a agricultura, o desen-
volvimento econômico e o 
turismo de toda a região.

Durante a cerimônia, o 
governador Cláudio Castro 
anunciou que, em breve, a 
cidade vai receber o Bairro 
Seguro, o programa de po-
liciamento de proximidade 
que leva o policial mais perto 
da população, com rondas 
em bairros.

Novos leitos de UTI em 
Petrópolis - O Hospital das 
Clínicas de Teresópolis Cons-
tantino Ottaviano vai receber 
10 novos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva do Sistema 

Único de Saúde custeados 
pelo Estado. Durante a vi-
sita, o governador também 
habilitou a máquina de he-
modinâmica, para cirurgias 
cardíacas e vasculares.

Parque Estadual dos Três 
Picos - Às margens da BR-
116, o Estado entregou o 
Núcleo Vale da Revolta, no 
Parque Nacional dos Três Pi-
cos. A nova sede administra-
tiva tem centro de visitantes, 
espaço para apoio ao lazer, 
casa do pesquisador, aloja-
mento de guarda-parques, 
camping, estacionamento e 
banheiros, além da previsão 
de restaurante/lanchonete, 
trilhas para diferentes tipos 
de público e banho de rio. 
Todo o projeto empregou um 
conceito 100% sustentável.

“É um dia histórico, em 
que o governador junto com 
secretários de estado estão 
aqui conosco anunciando 
vários investimentos, como 
o recapeamento da RJ-130, 
o lançamento do Projeto 
Bairro Seguro, a inauguração 
do nosso Parque com a sede 
estadual dos Três Picos, ali 
no Vale da Revolta, e também 
inauguraremos a Casa do 
Trabalhador. Essa é a outra 
vacina que o governador 
fala muito, que é a geração 
de emprego, de combate à 
pobreza e da fome, então eu 
tenho certeza de que é só o 
início de um grande ciclo 
sem tempo a perder, mas 
principalmente, investir com 
sabedoria e responsabilida-
de”, disse o prefeito de Tere-
sópolis, Vinícius Claussen.

Lançamento da pedra fundamental das obras na RJ-130 aconteceu ontem

Petrobras: 
recorde 
para Jovem 
Aprendiz
A Petrobras divulgou a clas-
sificação final do processo 
de recrutamento e seleção 
para o segundo ciclo do 
Programa Petrobras Jovem 
Aprendiz (PPJA), que visa 
à qualificação profissional 
de adolescentes e jovens. 
Foram disponibilizadas 335 
vagas em municípios de seis 
estados e do Distrito Federal. 
No Estado do Rio de Janeiro, 
as cidades contempladas 
são Angra dos Reis, Duque 
de Caxias, Itaboraí, Macaé, 
Rio de Janeiro e Seropédica. 
O número de inscrições 
bateu recorde, com cerca de 
120 mil candidatos, número 
quatro vezes maior do que o 
registrado na seleção ante-
rior, iniciada em 2020. 

A classificação final do 
processo de recrutamento e 
seleção do Programa Petro-
bras Jovem Aprendiz 2021 
está em https://jobs.kenoby.
com/ppja2 

Estrutura de passarela será fixada na pista sentido Rio, na noite de amanhã

São Pedro da Aldeia: RJ 106 
terá interdição para obras

A Rodovia Amaral Peixoto (RJ-
106), no Km 110.5, terá as pis-
tas interditadas, amanhã (8), 
de 22h às 5h, em virtude da 
operação de lançamento da 
estrutura de travessia da pas-
sarela de pedestres, em frente 
à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de São Pedro da 
Aldeia, no bairro Balneário, 
na Região dos Lagos.

A primeira etapa será rea-
lizada na pista sentido Rio, 
entre 22h e 1h, onde a má-
quina que irá içar a estrutura 
da passarela, que será fixada 
e estabilizada. Nesta etapa, 
o tráfego será direcionado 
para a via de acesso a UPA. 
Esse trecho terá o trânsito to-
talmente interrompido entre 
23h e 00h.

Já na segunda e última 
fase, o serviço será executa-
do na via sentido São Pedro 
da Aldeia, entre 1h e 4h. O 
trânsito será desviado para a 
faixa da esquerda, com o blo-

queio total do tráfego apenas 
no lançamento da estrutura 
entre 2h e 3h da manhã.

O DER-RJ solicita a com-
preensão de todos que trafe-
gam na região. A interdição é 

necessária para a realização 
dos trabalhos e será temporá-
ria, ocorrendo à devolução da 
rodovia às condições normais 
de trafegabilidade tão logo a 
estrutura esteja instalada.

Divulgação

Passarela na RJ 106 está sendo erguida em frente à UPA do bairro Balneário

Responsáveis 
por construção 
irregular de sete 
andares e 33 
apartamentos 
foram alvos
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Religião e
vida humana

Dom José Francisco*

Muitas vezes, falar de 
religião instaura um cam-
po de divisão em nossa 
consciência coletiva: ela 
vem de fora ou de algu-
ma parte interna nossa, 
trata-se, afinal, de uma 
pergunta a nosso respeito 
ou uma resposta a respei-
to de nós?

As ciências humanas, 
comumente, acentuam 
aquilo que Auguste Com-
te chamou de caráter 
mitológico dos conceitos 
religiosos, um lugar sem 
lugar no momento cientí-
fico em que vivemos. 

Perguntar  se  Deus 
existe ou não é um péssi-
mo começo de conversa!

Afinal, qualquer Deus 
que se torne objeto de 
nossas argumentações 
será só isso, um obje-
to, uma coisa entre 
as outras do univer-
so. Os cientistas que 
r e f u t a r a m 
a  re l i g i ã o, 
na verdade, 
prestaram a 
ela um ines-
timável ser-
viço: eles a 
forçaram a 
reformular 
seu próprio 
significado. 

Na  v e r -
dade, a re-
ligião não é 
uma função a mais 
em nossas vidas, mas 
a dimensão de pro-
fundidade presente 
em todas as funções. A 
religião é o que dá à vida 
a dimensão 3D. Ela não 
se encontra em algum 
compartimento da vida 
humana, mas é ela que 
religa todos eles: religião 
vem de religar. É ela que 
revela o fundamento e a 
profundidade da vida hu-
mana, sempre encobertos 

pela poeira do cotidiano. 
A experiência do sa-

grado, profundamente 
inspiradora, é uma das 
fontes da coragem para 
continuar e sempre fazer 
melhor. 

Quando o mundo rea-
ge contra a religião, não 
percebe que tanto ele 
como a religião estão 

no mesmo barco 
das preocupações 
supremas. Se eles 
não se derem as 

mãos, o bar-
co naufraga 
e o desastre 
é  g r a n d e . 
Já vivemos 
isso nas ex-
p e r i ê n c i a s 
de inúme-
ras calami-
dades, e não 
foi bom.

À medi-
da em que 
nos damos 

conta desse hiato, 
os conflitos entre 
religião e mundo 
desaparecem, a 

religião ocupa seu lugar 
e concede ao mundo a di-
mensão espiritual de sig-
nificado último, a única 
que o tirou dos lodaçais 
onde ele se afundou.

A experiência 
do sagrado é 
inspiradora e 
uma fonte de 
coragem para 

continuar 
e fazer sempre 

o melhor

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia / Divulgação

Este mês, a equipe do 
eixo Diversidade da 
Coordenadoria de Po-
líticas e Direitos das 
Mulheres (Codim) da 
Prefeitura de Niterói 
promove uma série de 
atividades virtuais em 
campanha pela luta da 
Mulher Negra Latino-A-
mericana e Caribenha. 
Os eventos serão online 
devido às restrições da 
pandemia do coronaví-
rus. O Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino-
-Americana e Caribe-
nha, que é celebrado em 
25 de julho, relembra o 
marco internacional de 
luta e resistência contra 
o racismo e o sexismo 
vivido até hoje.

Contra o 
sexismo

Primeira parcela do benefício será paga junto com o salário de junho

Prefeitura do Rio antecipa 
metade do 13º salário hoje

Os quase 200 mil servidores 
do município do Rio de Ja-
neiro receberão, nesta quarta-
-feira, dia 7 de julho, metade 
do 13º salário de 2021, junto 
com a remuneração de junho. 
O retorno da antecipação da 
primeira parcela do 13º, que 
deixou de ser realizada nos 
últimos quatro anos, é um 
dos compromissos da gestão 
Eduardo Paes que a Secreta-
ria Municipal de Fazenda e 
Planejamento cumpre neste 
mês de  julho. Além disso, no 
próximo dia 15, mais de 24 mil 
servidores com salário bruto 
de R$ 4.000,01 a R$ 4.700,00 
receberão o 13º atrasado de 

2020, deixado em aberto pela 
antiga administração.

“Assumimos a prefeitura 
em 2021 com apenas 18 mi-
lhões em caixa e cerca de R$ 
5 bilhões de restos a pagar, 
valor que incluía os salários 
de dezembro de 2020 e o 13º 
não pago aos servidores”, diz 
o Secretário Municipal de 
Fazenda e Planejamento, Pe-
dro Paulo. “Esse pagamento 
de duas folhas a mais com 
recursos de 2021 só é possível 
devido ao grande esforço de 
redução de despesas e au-
mento das receitas feito por 
essa administração com res-
ponsabilidade e boa gestão”. 

Com isso, neste mês de 
julho parte dos servidores re-
ceberão três pagamentos: seu 
salário mensal, a antecipação 
de metade do 13º do ano de 
2021 e a totalidade do 13º sa-
lário devido do ano anterior. 

O pagamento do benefício 
devido desde 2020 será feito 
em 12 faixas de salário. Em 
agosto, será a vez de mais de 
20 mil servidores com venci-
mento bruto entre R$ 4.700,01 
e R$ 5.500,00 receberem os 
valores vencidos (veja o ca-
lendário abaixo). Ao final de 
2021, 84% dos servidores que 
hoje têm o 13º salário de 2020 
em aberto terão sido pagos.

Magazine Luiza abre 23 lojas 
de uma vez no Estado do Rio

O governador Cláudio Castro 
saudou a chegada da empresa 
Magazine Luiza ao Rio de Janei-
ro durante reunião virtual, na 
tarde desta terça-feira (06/07), 
com Frederico Trajano, CEO do 
grupo varejista. Esta semana, a 
empresa vai abrir suas primei-
ras 23 lojas no estado de um to-
tal de 50 que serão inauguradas 
até o fim do ano. A expectativa 
é gerar cerca de 3 mil empregos 
diretos.

“O leilão dos serviços da Ce-
dae foi um marco no Rio de Ja-
neiro e vem abrindo portas para 
a chegada de mais empresas 
em nosso território. Mostramos 
que temos segurança jurídica, 
que os números da segurança 
pública melhoram a cada dia, 
além de a arrecadação do esta-
do estar crescendo mês a mês. 
O Rio de Janeiro voltou a ter 
protagonismo, e a chegada do 
Magazine Luiza é um exemplo 
disso. A hora de investir aqui é 
agora”, ressaltou o governador.

Frederico Trajano destacou 
que um dos compromissos da 
empresa é fomentar o reco-

lhimento de impostos locais a 
partir das plataformas digitais. 
Segundo o CEO, o Magazine 
Luiza é líder no país no e-com-
merce formal brasileiro e no 
varejo de bens duráveis.

“O Rio de Janeiro é o símbo-
lo do Brasil e, por isso, estamos 
muito otimistas com a chegada 
ao estado. Dizem que a recupe-
ração tende a ser forte em mo-
mentos de pós-crise, e estamos 

demonstrando isso. Estamos 
antecipando essa recuperação, 
e, neste primeiro momento, 
vamos inaugurar 50 lojas. Nossa 
meta é em cerca de três anos 
aumentar para 150 estabeleci-
mentos no Rio de Janeiro. Creio 
que outras empresas possam 
acompanhar nosso movimento 
de expandir os negócios para o 
estado”, destacou.

Centro de distribuição em 

Caxias - Além das lojas físicas, 
o Magazine Luiza vai ampliar 
sua operação logística, com a 
expansão de seu centro de dis-
tribuição em Xerém, Duque de 
Caxias, que será ampliado dos 
atuais 30 mil metros quadrados 
para 80 mil metros quadrados 
até o final de 2021. O local, 
que atualmente emprega 300 
pessoas, vai gerar cerca de 800 
novos postos de trabalho.

“É um orgulho termos um 
grupo do tamanho e importân-
cia do Magazine Luiza apostan-
do em nosso estado. A empresa 
chega ao Rio de Janeiro em 
um momento novo, de mais 
confiança e credibilidade”, co-
memorou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Internacio-
nais, Vinicius Farah.

O Magazine Luiza fechou 
o ano de 2020 com o maior fa-
turamento de sua história – R$ 
43,5 bilhões –, crescimento de 
60% na comparação com 2019. 
Com o resultado, a companhia 
tornou-se em líder do varejo 
no país.

Até o fim do ano serão 50 novas unidades. Expectativa é por 3 mil empregos
Divulgação/Palácio Guanabara

Frederico Trajano, CEO do grupo varejista, foi saudado por Claudio Castro

Previsão é que o equipamento de cultura seja reaberto no início de 2023

Obras do Museu da Imagem 
e do Som serão retomadas
Ontem (6) durante as come-
morações do aniversário de 
129 anos do bairro de Copa-
cabana, na Zona Sul do Rio, 
o governador Cláudio Castro 
anunciou a retomada das 
obras do Museu da Imagem 
e do Som (MIS) até o fim do 
ano e a ampliação em seis 
horas no funcionamento do 
programa Segurança Pre-
sente no bairro, que passa a 
reforçar o policiamento nas 
ruas das 8h às 2h.

A Secretaria de Infraes-
trutura e Obras vai lançar, 
em até 90 dias, o edital para 
a escolha da empresa que 
concluirá a construção do 
museu até dezembro de 
2022. A previsão é que o MIS 
seja aberto ao público no 
início de 2023. No total, serão 
investidos pelo Governo do 
Estado R$ 52 milhões.

“Anunciar a retomada das 
obras do MIS, suspensas há 
cinco anos, no dia do ani-
versário de Copacabana, é 
uma alegria. É um presente 
que esse bairro e a popula-
ção merecem. Inspirado nas 
curvas do calçadão do bairro, 
o museu será mais um ponto 
turístico em um dos famosos 
cartões-postais do mundo. É 
um presente para todos. É, 
acima de tudo, a preservação 
da nossa cultura, tão marca-
da pela música e pela mu-

sicalidade do nosso povo”, 
ressaltou o governador.

Com 70% das obras con-
cluídas, o museu já recebeu 
R$ 79 milhões de recursos 
públicos e R$ 118 milhões 
captados pela Fundação 
Roberto Marinho junto à 
iniciativa privada. As duas 
primeiras fases incluíram de-
molição, fundação e execu-
ção da estrutura do edifício. 
A última etapa prevê serviços 
de revestimentos e instala-
ções (elétricas, hidráulicas, 
sanitárias, de prevenção 
contra incêndio e especiais), 
sistemas de sonorização, 
iluminação, entre outros. 

Após essa fase, será feita a 
implantação da museografia.

“Vamos lançar no mer-
cado sete editais, cada um 
com a sua função. Esta-
mos otimistas em relação 
à quantidade de empresas 
disputando esse certame. 
A obra é a consolidação do 
turismo no Rio de Janeiro, 
uma cidade amada por todo 
o mundo. O projeto é muito 
singular, ofertando serviços 
culturais de última geração 
para moradores do Rio e tu-
ristas”, disse o secretário de 
Infraestrutura e Obras, Max 
Lemos.

Copacabana Presente - 

Desde ontem, o Segurança 
Presente começou a atuar 
com o horário estendido, 
com mais seis horas de po-
liciamento, em Copacabana 
e no Leme. O efetivo de 51 
agentes - com policiais mi-
litares, agentes civis e assis-
tentes sociais - patrulha as 
principais ruas dos bairros 
como as avenidas Atlântica, 
Nossa Senhora de Copacaba-
na e Princesa Isabela, além 
das ruas Barata Ribeiro e 
Toneleros.

Desde a sua inauguração, 
em 20 de janeiro de 2020, o 
Copacabana Presente con-
duziu à delegacia mais de 
550 suspeitos, cumpriu 55 
mandados de prisão, reali-
zou cerca de 2,5 mil atendi-
mentos sociais e encontrou 
14 desaparecidos. No pri-
meiro trimestre deste ano, os 
roubos de celulares na região 
registraram queda de 54%, 
em comparação com o mes-
mo período do ano anterior. 
Os roubos a pedestres caíram 
45% e a estabelecimento co-
mercial, 27%.

Carlos Magno/Palácio Guanabara

Edital para a escolha da empresa que concluirá as obras sai em até 90 dias

Casimiro prioriza 
Turismo e Cultura
O prefeito de Casimiro de 
Abreu, Ramon Gidalte, re-
cebeu na tarde de ontem (6) 
a visita do deputado federal 
Chico D’Ângelo (PDT). Du-
rante o encontro que ocor-
reu no Sítio Agrícola, o par-
lamentar comunicou que 
irá apresentar uma emenda 
impositiva ainda este ano 
para área da Cultura.   

Ramon Gidalte destacou 
que os recursos da emenda 
servirão para alavancar o 
potencial cultural e turísti-
co do município.

“Fico feliz em receber a 
visita de mais de um depu-
tado federal em Casimiro de 
Abreu. Não foi o primeiro e 
muito menos será o último. 
O deputado já esteve em 
outras ocasiões visitando 
a cidade e dando a sua 
parcela de contribuição 
como deputado federal. 
Todo o recurso federal é 

bem-vindo e com certeza 
será revertido em melhorias 
para a população”, disse o 
prefeito.

A presidente da Funda-
ção Cultural, Luciana Gar-
cia, presenteou o deputado 
com um quadro do artista 
plástico Hilton Gimenez 
e um livro com crônicas e 
poesias do poeta Casimiro 
de Abreu.

“Sei que o município 
tem um nome e potencial 
turístico e cultural muito 
forte. Sei da importância 
de preservarmos nossas 
origens e nossa história. 
Por isso tenho dedicado 
meu trabalho à Cultura 
nos últimos anos. Quero 
construir uma parceria a 
médio e longo prazo. O 
meu compromisso já está 
assumido em Casimiro de 
Abreu”, comentou Chico 
D’Ângelo.

Jonathan Vidal/Divulgação

Deputado federal Chico D’Ângelo visitou Casimiro de Abreu, nesta terça (6)

Governo do 
Estado vai 
investir 
R$ 52 milhões
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RJ tem dois novos casos da 
variante Delta do coronavírus
Pacientes infectados são um homem e uma mulher, moradores da Baixada, segundo Secretaria de Saúde

A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro 
confirmou dois novos casos 
da variante Delta do novo 
coronavírus (B.1.617), que 
provoca a covid-19. Segundo 
autoridades sanitárias, os 
pacientes são um homem de 
30 anos e uma mulher de 22 
anos, moradores da Baixada 
Fluminense.

Os casos, dos moradores 
de Seropédica e São João de 
Meriti, foram anotados nos 
dias 16 e 17 de junho. Os mu-
nicípios foram comunicados 
e estão investigando se são 
transmissões autóctones, 
ou seja, ocorridas dentro do 
estado, ou importadas.

A Delta é também conhe-
cida como variante indiana 
e se espalhou por quase 100 
países. Um caso da cepa in-
diana já havia sido anotado 
no estado em maio deste 
ano. Apesar disso, a linha-
gem P.1 (brasileira) continua 
sendo a mais comum no 
estado.

Em nota, a Secretaria 
Estadual de Saúde ressaltou 
que as ações de prevenção e 
os métodos de diagnóstico 
e tratamento da covid-19 
seguem os mesmos, inde-
pendentemente da variante.

Entregas- A Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) do Rio 
está fazendo a distribuição 
de 755.400 doses de vacinas 

contra a covid-19 aos 92 
municípios do estado. Ao 
todo serão encaminhadas 
190.710 doses da Pfizer para 
primeira fase, 328.990 doses 
da vacina Oxford/AstraZene-
ca para segunda aplicação e 

235.700 doses de Janssen em 
dose única.

Os municípios do Rio de 
Janeiro, Niterói, São Gon-
çalo, Maricá e Itaboraí pu-
deram fazer a retirada das 

doses na segunda-feira (5), 
diretamente na Coordena-
ção Geral de Armazenagem 
(CGA) da SES, em Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio. 
Ontem (6), os comboios de 
vans e caminhões saíram do 

CGA, com escolta da Polícia 
Militar, para fazer as entregas 
aos municípios das regiões 
Metropolitana I e II, Médio 
Paraíba, Serrana e Centro 
Sul. Além disso, a SES utili-
zou quatro helicópteros para 
levar os lotes para as regiões 
da Costa Verde, Norte, No-
roeste e Baixada Litorânea. 
Uma aeronave é da Saúde, 
duas do governo do Estado e 
uma do Corpo de Bombeiros.

Repescagem diária no 
Rio- Esta semana, para au-
mentar a imunização no 
grupo de pessoas a partir de 
40 anos, a Prefeitura do Rio 
decidiu fazer repescagem na 
aplicação das doses da vaci-
na contra a covid-19 durante 
todos dos dias da semana. 
Quem perdeu a data previs-
ta para a vacinação deve se 
dirigir aos postos no período 
da tarde. Para as gestantes, 
puérperas e lactantes os dias 
de vacinação são sexta-feira 
(9) e na quarta-feira (14).

Conforme o calendário 

hoje (7) serão vacinadas pes-
soas com 41 anos ou mais, 
sendo mulheres pela manhã 
e homens à tarde. Na quin-
ta-feira mulheres de 40 anos 
ou mais, na sexta homens 
com a mesma faixa de idade 
e no sábado todos a partir de 
40 anos.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, disse que 80% das 
pessoas internadas por co-
vid-19 têm idade acima de 
40 anos. Nesse momento, 
segundo Eduardo Paes, as 
pessoas entre 40 e 59 anos 
de idade representam 45% 
de todas as internações. “Por 
isso, é muito importante 
completar logo a vacinação 
desta faixa etária. E estamos 
prontos para fazer isso até 
esse sábado. Excepcional-
mente, nessa semana vamos 
permitir a repescagem das 
pessoas de 40 anos ou mais, 
todos os dias à tarde. Isso 
não se repetirá mais à frente”, 
informou o prefeito no seu 
perfil no Twitter.

“Se você tem mais de 40 
anos e ainda não se vacinou, 
não deixe de fazê-lo logo. É 
importante para salvar sua 
vida e a dos outros. E muito 
importante: todas as vacinas 
são eficazes e têm ajudado 
muito na diminuição de 
mortes e casos graves! Bora 
vacinar”, completou na men-
sagem.

Ontem, órgão 
estadual 
distribuiu 
vacinas para 
municípios de 
várias regiões

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

No Município do Rio de Janeiro, nesta semana haverá repescagem de vacinação todos os dias no período da tarde

CPI: servidora diz não 
ter visto nada atípico

 A servidora do Ministério da 
Saúde Regina Célia Silva Oli-
veira, fiscal do contrato para a 
aquisição da vacina Covaxin, 
afirmou à CPI da Pandemia on-
tem (6) que a negociação com a 
fabricante indiana Bharat Bio-
tech não foi atípica. Nas quase 
sete horas de depoimento, ela 
também negou a existência de 
pagamento antecipado e disse 
nunca ter sido beneficiada por 
apadrinhamento político para 
exercer seu cargo. 

As explicações da servidora, 
no entanto, não convenceram 
oposicionistas e alguns sena-
dores considerados indepen-
dentes, que alegaram haver, 
sim, irregularidades em todo o 
procedimento de negociação. A 
senadora Simone Tebet (MDB-
-MS) classificou o depoimento 
como confuso e disse não ter 
dúvida da existência de um 
contrato “fraudulento e com 
desvio de finalidade”. O senador 
Rogério Carvalho (PT-SE) quis 
saber a quem a testemunha 
estava protegendo, “dado o 
diversionismo e a memória 
seletiva da depoente”.

O líder do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), por sua vez, de-
fendeu a necessidade de novo 
testemunho do servidor do Mi-
nistério da Saúde Luis Ricardo 
Miranda, o qual, segundo ele, 
mentiu à CPI, conforme do-
cumentação encaminhada ao 
colegiado. O parlamentar disse 
que apresentaria requerimento 
para nova convocação. 

Regina Célia chegou à CPI 
depois que os senadores ou-
viram Luis Ricardo Miranda e 

o irmão dele, o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF), em 25 de 
junho. Eles apontaram que 
faturas geradas para a com-
pra (invoice) traziam número 
menor de doses do que o com-
binado, determinação de pa-
gamento antecipado e o nome 
de uma empresa intermediária 
que não constava no contrato, a 
Madison Biotech, com sede em 
Cingapura. 

Já no início de seu depoi-
mento, Regina contradisse os 
irmãos Miranda ao negar a 
exigência de pagamento ante-
cipado. Segundo ela, o acerto 
só seria feito após entrega do 
produto e aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), o que não chegou a 
acontecer. 

“ Na fala do senhor Luis 
Miranda, foi dito que se faria pa-
gamento antecipado. Eu quero 
deixar claro aqui que a cláusula 
é muito expressa em relação a 
isso, pois o pagamento só seria 
feito após a entrega e após a 
aprovação integral pela Anvisa 
para uso emergencial e tempo-
rário ou registro definitivo. Não 
seria verdade o fato de se ter pa-
gamento antecipado para esse 
contrato”, destacou. (Agência 
Senado).

Vacinação acelera em Niterói 
e já está na idade de 38 anos
A Prefeitura de Niterói vai 
acelerar a vacinação contra 
Covid-19 para a população 
geral. Hoje (7), pessoas a par-
tir de 38 anos podem receber 
o imunizante. O calendário 
de julho vai seguir em dois 
dias por idade, chegando até 
o fim deste mês na população 
a partir de 28 anos. A imuni-
zação em agosto também será 
acelerada, chegando em 18 
anos até o dia 24 de agosto. 
Mais de 58% da população 
total de Niterói já recebeu a 
primeira dose da vacina. Con-
siderando 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 primei-
ra dose contra a Covid-19 
dos grupos prioritários de-

finidos pelo Ministério da 
Saúde (MS). Nesse momen-
to, além da população geral  
que segue sendo imuniza-
da por idade, pessoas com 
comorbidades, gestantes, 
puérperas 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 em Niterói e es-
tamos com boa cobertu-
ra 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 também 
podem agendar a vacinação 
contra Covid-19 em todos os 
postos da cidade pelo apli-
cativo Colab. Para realizar 
o agendamento, é preciso 
baixar o aplicativo Colab, que 
está disponível gratuitamen-
te na Play Store (Android) e 
App Store (iOS), e realizar o 
passo a passo do cadastro.  
É necessário estar dentro 
da idade de imunização e 
apresentar a documentação. 
Também é possível agendar 
a vacinação pelo site www.
niteroi.rj.gov.br/agendamen-
tovacina.

Confira o calendário de 
vacinação contra a covid-19 

Julho:
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
23 e 24/08 - a partir de 18 anos

Calendário vai avançar a cada dois dias e chegar a 28 anos até o fim do mês

Fiscal do 
contrato 
da Covaxin 
contradiz 
depoimento dos 
irmãos Miranda

A CPI da Pandemia deve 
votar hoje (7) a convoca-
ção de Andrea Siqueira 
Valle, ex-cunhada do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Em 
uma gravação divulgada 
na segunda-feira (5), ela 
acusa o presidente de en-
volvimento em esquema 

de “rachadinha” quando 
foi deputado. Segundo a 
denúncia, dinheiro que 
deveria ser usado para o 
pagamento de servidores 
da Câmara era “devolvido” 
para o então deputado 
Jair Bolsonaro. (Agência 
Senado).

Ex-cunhada pode ser convocada

Gripe: São Gonçalo inicia a 
imunização de toda população
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
começou a vacinar, ontem 
(6), toda a população, com 
mais de seis meses de idade, 
contra a gripe. A campanha 
de vacinação contra a gripe 
foi prorrogada e continuará 
por tempo indeterminado. 
Ao todo, 66 unidades de 
saúde oferecem a vacina, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 

A mudança na vacinação 
contra a influenza, que só 
atendia a grupos prioritários, 

é orientação do Ministério 
da Saúde, diante da baixa 
cobertura vacinal em todo o 
país. Os grupos prioritários 
elencados em três fases po-
dem continuar se vacinando 
normalmente. 

Os gonçalenses, no en-
tanto, têm que ficar atentos 
ao intervalo entre os imuni-
zantes da gripe e da covid-19, 
que deve ser de 14 dias. 
Quem já tomou a vacina da 
covid-19, tem que esperar 14 
dias para procurar as unida-
des de saúde para se vacinar 

contra a gripe. 
E quem já tomou a vacina 

da gripe também tem que 
esperar 14 dias para tomar a 
vacina contra o coronavírus. 
Quem tomou a primeira dose 
de qualquer vacina contra a 
covid-19 e está aguardando 
a segunda dose, pode to-
mar a vacina da gripe neste 
intervalo, sempre obede-
cendo o espaço de 14 dias  
entre elas.

Documentação - Para se 
vacinar, é preciso apresen-

tar a carteira de vacinação 
(adulto e criança), identida-
de ou certidão de nascimen-
to, cartão do SUS ou CPF e 
comprovante de residência. 
Todas as salas de vacinação 
de rotina aplicam o imuni-
zante, exceto os locais que 
aplicam a vacina contra a 
covid-19. Vale lembrar que 
se o indivíduo estiver com 
sintomas de gripe não pode 
se imunizar. É necessário 
aguardar a total recupe-
ração para a aplicação da  
vacina.

A partir de seis meses de idade, todos os moradores podem ser vacinados
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Pressionado, técnico pode não resistir caso o Flamengo perca hoje para o Atlético-MG, em BH

Rogério Ceni tenta se salvar da forca

C o m  o  a m -
biente contur-
bado e o time 
sob pressão, o 
Flamengo vai a 
Belo Horizonte 
encarar o Atlé-

tico-MG nesta quarta-feira. 
O duelo no Mineirão está 
marcado para às 19 horas 
e será válido pela décima 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Embora com elencos es-
trelados e alto investimento, 
Fla e Galo fazem campanhas 
irregulares no Brasileirão. 
Enquanto os mineiros apare-
cem no G-4 com 16 pontos, o 
Rubro-Negro é o décimo com 
12. Mas a equipe carioca tem 

dois jogos a menos.
No último domingo, após 

a derrota para o Fluminense, 
a paciência da torcida com o 
técnico Rogério Ceni acabou. 
Assim, a campanha pelo “Fora 
Ceni” voltou com força e 
sinais de desgaste aparecem 
até no elenco.

Para salvar o treinador, o 
meia uruguaio Giorgian De 
Arrascaeta, o lateral-direito 
chileno Mauricio Isla e o vo-
lante paraguaio Piris da Motta 
estão de volta após as elimi-
nações de suas respectivas 
seleções na Copa América. O 
camisa 14, em especial, deve 
ser titular no Mineirão, já que 
Vitinho recebeu o terceiro 
amarelo no Fla-Flu.

Do lado do Galo, o técni-
co Cuca teve uma péssima 
notícia esta semana. O meio 
campista argentino Nacho 
Fernández, um dos destaques 
da equipe, sofreu lesão na 
coxa e não joga. Ele se junta 
ao goleiro Rafael, ao lateral 
esquerdo Dodô e ao atacante 
Keno, que seguem em tra-
tamento no departamento 
médico.

Mas, assim como o Fla-
mengo, o treinador ganhou 
reforços de atletas que dei-
xaram a Copa América. O 
zagueiro paraguaio Junior 
Alonso e o atacante chi-
leno Eduardo Vargas já se 
reapresentaram e estão à  
disposição.

Apoiador estava no futebol português e não deve continuar na Colina

Vasco encaminha rescisão 
com o meia Bruno César

O  Va s c o  v e m 
buscando solu-
ções para não 
ficar em dívida 
com funcioná-
rios e jogadores. 
Um das iniciati-

vas é entrar em acordo com 
atletas que não fazem parte 
dos planos da comissão téc-
nica.

Um dos casos é o do meia 
Bruno César. 

O  j o g a d o r  vo l t o u  d e 
empréstimo junto ao Pe-
nafiel, de Portugal, mas o 
técnico Marcelo Cabo não  
contava com o retorno do 
atleta.

Com isso, Bruno César 
ganhou férias e uma nego-
ciação para a rescisão de 
seu contrato foi iniciada. 
Ao que parece, as partes 
entraram em acordo, que 
deve ser confirmado nesta  
semana.

Bruno César tem contrato 
até 2022 com o Vasco, mas 
seu salário é considerado 
alto para o atual momento 
financeiro do clube.

A tendência é a de que 
o meia retorne ao Penafiel, 
que já procurou Bruno Cé-
sar para fazer parte de seu 
elenco para a próxima tem-
porada.

Reforços - A diretoria do 
Vasco já trouxe alguns refor-
ços visando a Série B. Só que 
os novos nomes não devem 
parar por aí.

Em agosto, uma nova 
janela de transferências vai 
se abrir e provavelmente 
o Vasco traga reforços. No 
máximo, três jogadores vão 
chegar para melhorar o elen-
co cruz-maltino.

Entre as posições ca-
rentes, um zagueiro já vem 
sendo especulado em São 
Ja n u á r i o.  O  e x p e r i e n t e  
Dedé deixou o Cruzeiro e 
pode retornar ao clube ca-
rioca.

Bota pode perder 
Kanu para o Santos

O  B o t a f o g o 
pode ter pro-
blemas na zaga 
para a sequên-
cia da tempo-
rada. O clube 

negociou o jovem Sousa e 
perdeu Joel Carli por lesão nos 
últimos dias.

Para piorar, o Santos apa-
receu interessado em contar 
com Kanu. O clube paulista 
fez uma sondagem sobre o 
zagueiro de 20 anos. Kanu já 
esteve na mira de São Paulo e 
Atlético-MG nesta temporada. 
No entanto, o Botafogo só acei-
ta negociar 50% dos direitos do 
defensor por valores entre R$ 
6 milhões e R$ 7 milhões.

Em princípio, a diretoria 
carioca não aceita a inclusão 

de jogadores no negócio. O 
Botafogo precisa do dinheiro 
para manter a folha salarial 
em dia.

O Santos não fez qualquer 
proposta ao Botafogo até o 
momento. Caso haja uma 
negociação, o técnico Marcelo 
Chamusca terá que buscar um 
defensor nas categorias de 
base. Na última partida, Lucas 
Mezenga, do elenco sub-20, 
ficou no banco de reservas 
alvinegro.

Flu recebe 
o Ceará 
em São 
Januário

O Fluminen-
s e  v o l t a  a 
campo nesta 
quar ta-fei-
ra, contra o 
Ceará, pelo 
Campeonato 

Brasileiro. A partida será 
às 21h30 (de Brasília), em 
São Januário.

Os tricolores chegam 
motivados para o jogo 
após terem vencido o clás-
sico contra o Flamengo 
na rodada passada, em 
jogo disputado no estádio 
do Corinthians, em São 
Paulo. Agora, o objetivo 
dos donos da casa é se 
aproximar dos líderes da 
Série A.

Os cariocas estão com 
13 pontos na classificação 
e um triunfo pode fazer o 
Fluminense colar no G-4 
do Brasileiro.

O técnico Roger Ma-
chado deve repetir a es-
calação que começou o 
último jogo. 

Com isso, Cazares se-
gue como titular na vaga 
de Nenê.

Mailson Santana / Fluminense

Cazares segue como titular no 

meio-de-campo no lugar de Nenê

Alexandre Vidal / Flamengo

Com diversos desfalques, Rogério Ceni tenta acertar o time do Flamengo

Botafogo tem 
problemas para 
montar setor 
defensivo


