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Maricá já adota medidas 
para impedir revacinação

Já em Nilópolis, prefeitura procura por pessoas que tomaram doses com validade vencida para reaplicar a vacina 

MEDO E DESCONFIANÇA LEVAM PESSOAS DE VOLTA AOS POSTOS
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“A imunização é a principal arma para conter o caráter pandêmico. As vacinas que temos, com exceção de uma delas [Janssen], necessitam de duas doses”, ressaltou Marcelo Queiroga

Reprodução/Twitter

INSS faz alerta 
para tentativa 
de golpes
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Vereador quer 
área de escape 
na Alameda

PANORAMA\PÁG. 2

Detran agenda um novo mutirão
Para sábado, estão sendo oferecidas mais de 8 mil vagas em 136 postos no estado

CIDADES\PÁG. 3

O zagueiro Marquinhos afirmou ontem durante entrevista coletiva 
na Granja Comary, em Teresópolis, que a Seleção Brasileira está 
pronta para encarar a Argentina de Messi e Ángel Di María na grande 
decisão da Copa América, sábado, no Maracanã. 

Lucas Figueiredo / CBF

Zagueiro Marquinhos é um dos pilares da defesa da Seleção Brasileira na Copa América

Pronto para encarar Lionel Messi

Chay pode 
desfalcar o 
Botafogo
Meia-atacante do Glorioso 
sentiu dores na parte 
posterior na coxa direita 
e pode ficar fora do duelo 
contra o Cruzeiro, sábado, 
no Nilton Santos.

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Governo lança 
campanha pela 
segunda dose

O Ministério da Saúde lançou, 
ontem, a nova campanha para 

reforçar a importância da 
vacinação contra a covid-19. 
Um dos focos da iniciativa é 

convocar as pessoas para que 
não deixem de tomar a segunda 

dose do imunizante. 
O ministro Marcelo Queiroga 

alertou que há cerca de 3,5 
milhões de pessoas com a 

aplicação da segunda dose 
em atraso. Por isso, o esforço 

definido para essa nova 
campanha, que terá peças 

publicitárias divulgadas em 
veículos de mídia e na internet.

“A imunização é a principal arma 
para conter o caráter pandêmico. 

As vacinas que temos, com 
exceção de uma delas [Janssen], 

necessitam de duas doses”, 
disse o ministro.

CIDADES/PÁG 3

História de 
Dalal Achcar 
no Municipal
o “Theatro Municipal 
Palco Livre” apresenta 
nesta quinta, às 17h30, no 
Facebook, a trajetória de 
um dos maiores nomes da 
dança do país: Dalal Achcar. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Dalal deixou sua marca registrada na 
Fundação Theatro Municipal do Rio 

Técnico Marcelo Chamusca tem 
problemas para escalar o Botafogo
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Alameda perigosa
As autoridades não admitem, mas desde que criaram o corredor 
viário na Alameda São Boaventura, a via foi transformada em 
uma área de perigo. As pistas, muito estreitas, não deixam espaço 
para que os carros desviem em caso de necessidade e cami-
nhões largos não cabem em uma única pista. Para os ciclistas, 
a situação é bem pior. Só não há mais acidentes com eles porque 
quase a totalidade, sem alternativa segura, trafega pela calçada, 
roubando sem querer o espaço dos pedestres. Pronto, falei!
Geremias Aquino

População de rua
De nada parece ter adiantado a ação da prefeitura para a reti-
rada de moradores em situação de vulnerabilidade social da 
Rua Noronha Torrezão, em Santa Rosa, onde buscam abrigo 
nas marquises de lojas que fecharam por conta da crise gerada 
pela imposição do isolamento social. Já estão todos de volta, 
sob marquises, em acampamentos improvisados. Uma pena!
Lúcia Santoro

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.

A trajetória de Dalal 
Achcar no Municipal
No mês em que o Theatro 
Municipal do Rio de Janei-
ro completa 112 anos de 
vida, o “Theatro Municipal 
Palco Livre” apresenta uma 
live super especial, nesta 
quinta, a partir das 17h30, 
no Facebook. A trajetória 
e experiência de um dos 
maiores nomes da dança do 
país: Dalal Achcar. 

São trinta anos desta ar-
tista que deixou sua grande 
marca registrada na Funda-
ção Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro. Os detalhes, 
curiosidades, revelações, os 
bastidores incríveis de baila-
rina para bailarina.

Bailarina e coreógra-
fa. Dalal nasceu no Rio de 
Janeiro. Aprimorou seus 
conhecimentos em Paris, 
Nova York e Londres. Como 
coreógrafa, notabilizou-se 
por criações de grande porte 
como Floresta Amazôni-
ca. Fundou a Associação 
de Amigos do Theatro, a 
primeira do gênero no país.  

CULTURA FABIANA MAIA

Coletiva
O Oi Futuro apresenta, até 25 de julho, a exposição coletiva “Arte, 
Cidade e Patrimônio: futuro e memória nas poéticas contemporâ-
neas”, sob curadoria de Adriana Nakamuta, com 10 artistas de seis 
estados brasileiros, em que se debate memória e futuro através de 
poéticas urbanas, apresentadas em diversas plataformas. A mostra 
segue todos os protocolos de segurança sanitária e deve ser agenda-
da no site https://oifuturo.org.br ou 3131-3060. A entrada é gratuita. 

CINEMA – O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 
traz para o Brasil uma retrospectiva da obra do sul-
-coreano Hong Sang-soo, um dos mais premiados 
cineastas contemporâneos. A mostra presencial “En-
contros à deriva: Retrospectiva Hong Sang-soo” exibirá 
todos os 24 longas do diretor, em 36 sessões. Todas as 
atividades são gratuitas.  

UM NOVO OLHAR – Estão abertas, até o dia 12, as 
inscrições para a segunda turma do curso “Música + 
Educação + Acessibilidade”. Aberto a professores de 
qualquer disciplina, o curso é gratuito e será realizado 
em ambiente virtual, com início no dia 19. A iniciativa 
faz parte do projeto “Um Novo Olhar”, parceria da 
Funarte com a UFRJ. 

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

Divulgação

Dalal deixou sua marca registrada na Fundação Theatro Municipal do Rio 

Mauricio Pokemon/Divulgação

A exposição “Arte, Cidade e Patrimônio” está em cartaz no Oi Futuro

Navegando em outras águas

O Empório Saccaria, no Jardim 
Goiás, em Goiânia (GO), foi 
palco do recente encontro en-
tre o empreendedor Leandro 
Daher, sócio-diretor da Tropi-
cal Urbanismo, e o velejador e 
bicampeão olímpico Torben 
Grael. A reunião marcou a 
assinatura do contrato entre 
o Escarpas Eco Parque, condo-
mínio em construção no Lago 

Divulgação/Tulio Moreira

Corumbá IV, em Abadiânia, e 
a Intermarinas, empresa de 
Torben, que ficará responsá-
vel pela operação da marina 
guarda-barcos do empreen-
dimento. O encontro contou 
ainda com o também veleja-
dor Klaus “Cacau” Peters, só-
cio de Torben, e do empresário 
Rogério Giordani, sócio-pro-
prietário do Saccaria. 

Parada forçada Selo para quem 
cumpre a leiO vereador Renato Cariello 

(PDT) está sugerindo que o 
Executivo de Niterói solicite 
ao governo do Estado a cria-
ção de uma área de escape 
próximo à Caixa D’Água, 
para evitar novos acidentes 
na Alameda São Boaventura, 
no Fonseca, como o ocorrido 
nesta semana, que deixou 
um morto e vários feridos 
após um caminhão perder 
os freios. A ideia é que seja 
usado o acostamento entre a 
Rua Makenzie e Rua Teixeira 
de Freitas, uma extensão de 
cerca de 160 metros. No local 
já ocorreram vários outros 
acidentes graves com veículos 
que perderam os freios na 
descida e se depararam com 
o trânsito congestionado da 
Alameda. 

Comum em rodovias pelo 
país, a área de escape é re-
pleta de cascalho, pedregu-
lho, pedras britadas, argila 
expandida ou outros tipos 
de materiais que fazem o 
veículo perder velocidade e 
parar devido ao atrito. 

Vendo a necessidade de uma 
melhor fiscalização nas filas 
dos caixas de supermerca-
dos para o cumprimento 
das prioridades de idosos 
com mais de 80 anos, a As-
sociação de Supermercados 
do Estado do Rio (ASSERJ) 
passará a certificar as redes 
associadas que tenham um 
bom cumprimento das nor-
mas exigidas pela Lei.

A rede que cumpre com 
todas essas etapas recebe 
da ASSERJ um selo que cer-
tifica que o estabelecimento 
corresponde as normas da 
Lei de 2017, e se preocupa  
com o idoso de mais de 80 
anos.

A primeira rede associada 
a receber o selo será o Su-
perKibarato Supermercados, 
em Belford Roxo, nesta quin-
ta-feira. A certificação será 
entregue pelo presidente da 
ASSERJ, Fábio Queiróz, e a 
superintendente da ASSERJ, 
Keila Prates. 

POR JEFFERSON LEMOS

Encontro trata de acessibilidade

O vereador Casota (PSDB) 
se reuniu com a secretária 
municipal de Acessibilidade, 
Jennifer Lynn, para apresentar 
duas leis, de sua autoria, san-
cionadas recentemente pelo 
prefeito Axel Grael. 
“Discutimos a implantação 
da Lei 3.594/2021 que trata 
da instalação de brinque-

Divulgação

dos adaptados em praças e 
parques públicos. Já temos 
uma emenda federal que irá 
ajudar na compra desses brin-
quedos. Já a Lei 3.599/2021, 
determina que pessoas com 
Transtorno de Espectro Autis-
ta podem estacionar em vagas 
destinadas às pessoas com 
deficiência”, explicou Casota. 

Mais moradias no Porto Maravilha

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, participou on-
tem do anúncio do se-
gundo empreendimento 
residencial do Porto Ma-
ravilha, um mês depois de 
o primeiro ter sido lança-

Beth Santos/Prefeitura do Rio

do. O novo investimento 
marca a consolidação da 
Região Portuária como 
foco do mercado imobi-
liário em trazer pessoas 
para morar ao lado do 
Centro da cidade. Todas 
as unidades do primeiro 
foram vendidas em pouco 
mais de duas semanas.  O 
empreendimento ficará 
na esquina das ruas Cor-
deiro da Graça e Equador, 
no Santo Cristo. A Cury 
Construtora comprou por 
R$ 15 milhões o terreno, 
de 7.175 m², do fundo de 
investimento da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Por-
to do Rio (Cdurp), empre-
sa pública do município. 
Além disso, a construtora 
teve que desembolsar R$ 
21 milhões na compra de 
Certificados do Potencial 
Adicional de Construção 
(Cepacs)

Panorama RJPanorama RJ

Com vistas às férias de ju-
lho, a Secretaria de Estado 
de Turismo lançou, nesta 
semana, a campanha Fé-
riasRJ. A apresentação, que 
contou com a presença do 
governador Cláudio Castro 
e representantes do setor 
de turismo, aconteceu na 
terça, no Hotel Fairmont, 
em Copacabana, durante 
um evento que encerrou um 
dia de comemorações dos 

129 anos do bairro. A ideia é 
aproveitar as férias escolares 
para trazer visitantes de esta-
dos próximos e do próprio 
Rio de Janeiro. As peças serão 
publicadas no Instagram da 
Secretaria de Turismo (@
setur_rj). Gustavo Tutuca, 
secretário de estado de Tu-
rismo, apresentou artes da 
campanha digital FériasRJ, 
com imagens da Capital e do 
interior fluminense. 

Incentivo ao turismo nas férias
Larissa Cargnin/Divulgação Governo do Estado

Na foto, a estilista Aline Ciafri-
no, a modelo e bailarina Suza-
na Quintanilha, a fotógrafa Re-
nata Xavier e o Secretário das 
Culturas Leonardo Giordano, 
durante a abertura da expo-
sição “Presente Distópico”, 
ontem, no Museu de Arte Con-
temporânea (MAC) de Niterói. 
Diante das incertezas profis-

sionais e emocionais trazidas 
pela pandemia, Renata, Aline 
e a maquiadora Christina Gall 
resolveram criar, como forma 
de curar a alma e sobreviver 
ao caos. Suzana foi convidada 
para interpretar uma persona-
gem que representa a vida e 
a beleza que estão dentro de 
cada um. 

‘Presente Distópico’ em exposição
Leo Zulluh/FAN/SMC
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Pessoas têm procurado os postos omitindo já terem sido vacinadas e buscando um novo imunizante

Revacinação preocupa em Maricá
Seguindo as recomendações 
do Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MP-RJ), 
divulgadas em 30 de junho e 
enviadas a vários municípios, 
a Prefeitura de Maricá, através 
da Secretaria de Saúde, passa 
a adotar medidas imediatas 
a fim de evitar casos de reva-
cinação contra a Covid-19 no 
município. Tal ação, além de 
ser considerada prática cri-
minosa, tem consequências 
desconhecidas e graves.

Tais medidas preveem a 
verificação prévia se o can-
didato à vacinação já possui 
outros registros nos sistemas 
informatizados por outra va-
cina de combate a Covid-19. 
Além disso, no momento da 
colheita de dados do candi-
dato à imunização, as equipes 
atuantes no município passa-
rão a advertir expressamente 
os munícipes, com a adoção 
de documento por escrito a 
esse respeito, acerca da im-
possibilidade de revacinação, 
questionando inclusive se 
o indivíduo já teve acesso a 
outras doses de vacina contra 
a covid-19.

Ainda por orientação do 
MP, nos registros manuais de 
vacinação constará uma aba 
específica referente à impos-
sibilidade de revacinação, a 
fim de comprovar a ciência 
de tal advertência por parte 

do indivíduo.
“Algumas pessoas têm 

procurado os postos de va-
cinação omitindo já terem 
sido vacinadas e solicitan-
do vacinação com um novo 

imunizante. A revacinação é 
um procedimento que pode 
trazer riscos à saúde, pois não 
existem estudos que garan-
tam a sua segurança. Além 
do mais, quem fraudar a vaci-

nação, omitindo ter recebido 
um imunizante previamente, 
incorre em responsabilidade 
criminal e cível, podendo ser 
multado, entre outras san-
ções”, alertou Solange Olivei-

ra, subsecretária de Atenção 
Primária à Saúde de Maricá.

Solange destacou ainda 
que o Ministério Público já in-
vestiga esses casos e solicitou 
o nome de todos os que forem 
identificados nessa prática.

“É importante que a popu-
lação valorize a ciência e que 
compreenda que a vacinação 
consiste em uma proteção 
coletiva e não individual. Se 
todos estiverem vacinados, 
com qualquer um dos imuni-
zantes aprovados no país, re-
duzimos a circulação do vírus, 
as formas graves da doença e 
as mortes por Covid-19. O im-
portante é que todos compa-
reçam aos postos e recebam a 
vacina que estiver disponível. 
Ela evitará mortes”, assegura 
a subsecretária.

Investigação em Nilópo-
lis - A Secretaria Municipal 
de Saúde de Nilópolis, na 
Baixada Fluminense, está in-
vestigando, desde sexta-feira 
(2), casos suspeitos de lotes 

vencidos da vacina AstraZe-
neca. Ao todo, são 727 lotes 
que, conforme o sistema do 
município, constam como 
dose tomada após a data de 
expiração do lote. De acordo 
com a prefeitura, já foram 
imunizadas 177 pessoas que 
estavam nesta situação. Além 
disso, dez pessoas foram va-
cinadas novamente em casa.

O trabalho de busca ativa 
está sendo feito por cinco 
funcionárias da Secretaria 
de Saúde, que ligam para os 
moradores. Até o momento, 
pelo menos 400 pessoas fo-
ram contatadas e  deverão 
comparecer ao posto com 
o cartão de vacinação para 
que seja confirmado se a 
aplicação da vacina ocorreu 
fora do prazo. “Nos casos 
confirmados, as pessoas es-
tão sendo convocadas para 
se vacinarem novamente no 
Posto Central, caso o morador 
tenha passado 28 dias desde 
a última dose”, informou a 
prefeitura, em nota.

Na avaliação, também foi 
possível constatar que muitas 
vacinas foram aplicadas den-
tro da validade. “Esse número 
está sendo investigado pela 
Secretaria de Saúde por meio 
de busca ativa por telefone 
e visita domiciliar, quando 
não se consegue contato te-
lefônico.

Prática é 
considerada 
criminosa 
e pode ter 
consequências 
graves

Marcos Fabrício / Prefeitura de Maricá

Saúde de Maricá passou a adotar medidas para evitar a revacinação. MP já enviou recomendações a vários municípios

Vacinação: nova 
campanha é lançada
O Ministério da Saúde 
lançou, ontem (7), a nova 
campanha para reforçar a 
importância da vacinação 
contra a covid-19. Um dos 
focos da iniciativa é convo-
car as pessoas para que não 
deixem de tomar a segunda 
dose do imunizante.

O ministro Marcelo Quei-
roga alertou que há cerca de 
3,5 milhões de pessoas com 
a aplicação da segunda dose 
em atraso. Por isso, o esfor-
ço definido para essa nova 
campanha, que terá peças 
publicitárias divulgadas 
em veículos de mídia e na 
internet.

“A imunização é a prin-
cipal arma para conter o ca-
ráter pandêmico. As vacinas 
que temos, com exceção de 
uma delas [Janssen], neces-
sitam de duas doses. É fun-
damental que a população 
que tomou a primeira dose 
volte para tomar a segunda, 
pois só assim a imunização 
estará completa”, disse o 

ministro.
Queiroga defendeu que 

governo federal, estados e 
municípios devem reforçar a 
comunicação para estimular 
a procura das pessoas que 
já tomaram a primeira dose 
para que completem o ciclo 
no prazo previsto.

Ele salientou que houve 
avanço na campanha de 
vacinação, com vários dias 
de junho com aplicação de 
mais de 1 milhão de doses 
diárias. A meta do ministério 
é imunizar todos os brasilei-
ros com mais de 18 anos até 
setembro com a primeira 
dose e até dezembro com a 
segunda dose.

Brasil- O número de pes-
soas infectadas pelo co-
ronavírus desde o início 
da pandemia subiu para 
18.909.037. Em 24 horas, 
foram registrados 54.022 
novos casos de covid-19.

Já a quantidade de pes-
soas que sucumbiram à 
covid-19 chegou a 528.540.

Detran agenda para 
mutirão no sábado
Começou ontem (7), o agen-
damento para o 32º mutirão 
de serviços do Detran.RJ, 
que acontecerá no próximo 
sábado (10), em todo o es-
tado. Serão oferecidas 8.090 
vagas em 136 postos para os 
serviços de identidade, habi-
litação e registro de veículos.

O agendamento pode 
ser feito tanto pelo site do 
departamento (www.detran.
rj.gov.br) quanto pelos nú-
meros do teleatendimento: 
(21) 3460-4040, 3460-4041 
ou 3460-4042, que funciona 
das 6h às 21h.

“Nosso objetivo é criar 
novas oportunidades para 
suprir a demanda da po-
pulação. Com as 32 edições 
especiais, ou seja, com os 
mutirões realizados aos sá-
bados, teremos oferecido 
aos cidadãos fluminenses 
mais de 147 mil vagas ex-
tras”, afirmou o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Kon-
der.

Serviços de veículos, 
como transferência de pro-

priedade, 2ª via de CRV, 
alteração de características, 
mudança de cor, transfor-
mação de combustível, bai-
xa e inclusão de alienação, 
alteração de nome/razão 
social, inclusão de ANTT, 
blindagem e intenção de 
venda poderão ser feitos 
das 8h às 13h, nos seguin-
tes postos: Infraero; Nova 
Iguaçu; Reduc; Itaboraí; 
Haddock Lobo; Nilópolis; 
Mesquita; Valença; Cordeiro; 
Volta Redonda; Barra Man-
sa; Vassouras; Bom Jesus de 
Itabapoana; Macuco; Barra 
do Piraí; Resende e Miguel 
Pereira.

O Detran.RJ reforça que 
é preciso respeitar o horário 
agendado, sem antecipação 
ou atrasos, para que não 
ocorram filas e aglomera-
ções. O departamento pede 
a colaboração dos usuários 
para que não levem acom-
panhantes aos postos. E, aos 
que não puderem ir, o de-
partamento pede que des-
marquem o agendamento.

São Gonçalo vacina pessoas a 
partir de 22 anos nesta quinta

A Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil de São Gonçalo con-
tinua a vacinação de jovens 
com mais de 22 anos nesta 
quinta-feira (8). Doze pontos 
de vacinação estão dispo-
níveis, três deles com drive-
-thru. A Clínica Gonçalense 
do Mutondo e a Clínica Dr. 
Zerbini, no Arsenal, funcio-
nam até 21h. Nestas duas 
unidades, os gonçalenses 
devem chegar até as 20h30 e 
nos outros locais até 16h30. 
Na próxima sexta-feira (9), a 
cidade chega aos jovens de 
18 anos na vacinação contra 
a covid-19.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizan-
te 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 comorbida-
des, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente também podem 
tomar esta vacina, segundo o 
informe técnico do Governo 
do Estado. No entanto, não 
há exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas. Para ter 
escolha do imunizante, o 
gonçalense deve ter um laudo 
médico indicando a aplica-
ção da vacina escolhida e os 
motivos. 

A Secretaria 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, puérpe-
ras e lactantes com bebês de 
até 12 meses sem comorbida-
des com autorização médica; 
estagiários da saúde atuan-
do em unidade hospitalar, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas, pes-
soas com deficiência perma-
nente, pessoas com síndrome 
de Down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde – todos 
acima dos 18 anos.  

Para a segunda dose, as 
vacinas AstraZeneca e Co-

ronaVac estão disponíveis. A 
primeira para quem tem mais 
de 12 semanas de vacinado 
e a segunda para quem tem 
mais de 21 dias de vacinado. 
A segunda dose da Pfizer 
ainda não está disponível. 
Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da vacina aplicada no 
município.     

Comprovante de residên-
cia – Para a vacinação, todos 
devem apresentar CPF ou 
cartão do SUS, caderneta de 
vacinação e comprovante de 
residência no próprio nome. 
Quem não tiver comprovante 
de endereço no próprio nome 
poderá apresentar compro-
vante no nome de seus pais 
ou cônjuge, desde que com-
prove tal parentesco.

Imunizantes estão disponíveis em 12 pontos de vacinação, três com drive-thru

Ilha Grande: 
dose única 
para toda 
população
O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis, vai vacinar 
no próximo sábado (10) 
toda a população da Ilha 
Grande que tenha 18 anos 
ou mais. 

A iniciativa, que rece-
beu o nome de VacinAÇÃO 
Ilha Grande, será acompa-
nhada de um estudo epide-
miológico para monitorar 
a resposta dos moradores 
ao esforço de imunização 
em massa. 

A previsão é vacinar 
cerca de 2.500 pessoas com 
18 anos ou mais e que ain-
da não tenham recebido 
a primeira dose da vacina 
contra a covid-19. 

Os moradores da Ilha 
Grande serão imunizados 
com a vacina Janssen, que 
requer apenas uma dose.

Convênio já foi assinado entre a prefeitura do município e a instituição

Mangaratiba vai ganhar base 
na PRF no trevo do Sahy

O município de Mangarati-
ba vai ganhar uma base da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) em breve. A novidade 
foi anunciada pelo prefeito 
Alan Bombeiro, e represen-
tantes da PRF, na assinatura 
do convênio entre a prefeitura 
e a instituição. O posto será 
instalado no trevo do Sahy, 
às margens da Rodovia Rio 
Santos.

Com a instalação da base, 
a Polícia Rodoviária Federal 
poderá ampliar seu raio de 
atuação em toda a região e 
ajudar a reforçar as ações de 
segurança pública no muni-
cípio.

“Estamos dando mais um 
passo para reforçar a segu-
rança pública na nossa Man-
garatiba. Apesar de já sermos 
uma cidade onde a segurança 
funciona de verdade, a Ro-
dovia Rio Santos corta todo 
nosso município e é uma 
estrada utilizada como rota de 

fuga. Mas, tendo um posto da 
PRF aqui, temos certeza que a 
população estará mais prote-
gida. Além disso, poderemos 
estreitar ainda mais o laço 
com a PRF e ampliar nossas 
ações de fiscalização e segu-
rança”, explicou o prefeito.

A PRF faz patrulhamento 
e policiamento ostensivo de 
rodovias federais, além de 
fiscalização de trânsito e veí-
culos, suporte aos motoristas, 
incentivo a cidadania e ações 
de combate a crimes e o tráfi-
co de drogas.

Rafael Castilho/Prefeitura de Mangaratiba

Prefeito Alan Bombeiro recebeu representantes da PRF para acertar acordo
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Huap oficializa unidade com 
foco na atenção psicossocial
Juntos, serviços de psicologia, psiquiatria e serviço social fazem um acompanhamento multiprofissional
O Hospital Universitário An-
tônio Pedro (Huap) oficiali-
zou, recentemente, a Unidade 
de Atenção Psicossocial. Ela 
já existia no organograma da 
unidade médica, mas ainda 
não estava instituída no hos-
pital. A unidade reúne três 
setores: Psicologia, Psiquiatria 
e Serviço Social. A ideia de 
juntar os profissionais que 
trabalham nessas áreas é fazer 
um acompanhamento multi-
profissional e integral com os 
pacientes do Huap, realizando 
o gerenciamento do cuidado. 
Dessa forma, o usuário será 
atendido adequadamente e 
com uma linguagem única de 
propostas.

“As chefias desses serviços 
vão trabalhar conjuntamente 
para aplicar ações que pos-
sam melhorar o cuidado com 
os pacientes do hospital. Uma 
das funções primordiais é 
fazer com que as equipes se 
inter-relacionem e se desen-
volvam. Embora com suas es-
pecificidades em cada serviço, 
elas estarão voltadas a buscar 
o aprimoramento de cada 
função. Outro trabalho funda-
mental é a implementação de 
diretrizes da gestão da clínica 
e da clínica ampliada, visando 
a linha do cuidado”, explica a 
chefe da Unidade de Atenção 
Psicossocial, a psicóloga Tânia 

Ventura.
A Unidade vai avaliar pro-

tocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas, além de propor 
atividades de educação per-
manente das equipes, para 
serem desenvolvidas no Huap 
e na rede de atenção à saúde. 
O principal objetivo com esse 
trabalho conjunto é fomentar 

a horizontalização do cuidado 
multi, articulando o víncu-
lo dos profissionais com o 
paciente e seus familiares. 
A ideia é que o ser humano 
deve ser visto como um todo, 
não em partes. De acordo 
com Tânia, são três setores 
que precisam entender as 
necessidades específicas do 

usuário para pensar as ações 
de forma global:

“A área de saúde men-
tal deve ser sempre olhada 
com a visão de atendimen-
to multiprofissional. Cada 
questão que chega para ser 
solucionada, pode e deve ser 
desenvolvida pelas equipes 
em conjunto, e não separada-

mente. A partir do momento 
que um paciente entra aqui 
no hospital, ele passa a ser 
visto e acompanhado pela 
Unidade o tempo inteiro. Se 
você trabalha o cuidar dessa 
pessoa de forma integral, 
você consegue compreender 
melhor e, consequentemente, 
facilitar as ações com ela. Se 
você tem uma visão psico-
lógica em união com a visão 
social, você vai fazer ele se 
sentir melhor e mais acolhi-
do. Quem ganha é o paciente 
e o hospital como um todo”, 
conclui Tânia Ventura.

Cuidar dos que cuidam- 
Com foco no cenário desafia-
dor e doloroso da pandemia, 
um grupo de professores e 
alunos do Instituto Biomédi-
co, do Instituto de Humanida-
des e Saúde (Campus Rio das 
Ostras) e do Hospital Univer-
sitário Antônio Pedro (Huap) 
da UFF, além de professores 
e alunos de outras quatro 
universidades públicas (Uerj, 
UniRio, UFRJ e Ufop), desen-
volveu um projeto que alerta 
sobre a urgência de olharmos 
com atenção para a ainda 
muito elevada quantidade 
de óbitos diários pelo novo 
coronavírus e para a neces-
sidade de rompermos com o 
silenciamento em torno deles. 
A equipe é multidisciplinar 

e envolve pesquisadores das 
neurociências, psicologia, 
psiquiatria, epidemiologia, 
entre outras áreas.

Ao identificar fatores que 
podem agravar ou minimizar 
o adoecimento mental desses 
profissionais, são oferecidas 
informações importantes 
para os gestores dos ambien-
tes hospitalares e do sistema 
de saúde como um todo, que 
podem ser usadas para redu-
zir o impacto desse momen-
to na saúde mental desses 
indivíduos, diz Mirtes Garcia 
Pereira, professora do Insti-
tuto Biomédico e uma das 
coordenadoras do PSIcovidA.

Inaugurado no ano de 
2020, no auge da pandemia 
no país, o PSIcovidA, que é 
coordenado pela UFF e tem 
como intuito investigar a 
saúde mental dos profissio-
nais de saúde ao longo desse 
período, busca tornar visível 
a dor das pessoas que têm 
convivido com essas milha-
res de mortes invisíveis. Mais 
especificamente, o objetivo é 
o de compreender os efeitos 
do Transtorno do Estresse 
Pós-Traumático e da depres-
são daqueles que trabalharam 
(ou seguem trabalhando) em 
ambientes hospitalares e em 
unidades de pronto atendi-
mento durante a pandemia.

Divulgação/UFF

Tânia Ventura, chefe da unidade, ressalta que serviços vão trabalhar juntos para melhorar o cuidado com os pacientes

Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso passa oferecer estimulação cognitiva com música e alongamento

SG com mais atividades para idosos
Dedicado especialmente aos 
idosos, o Espaço Avançado 
de Atenção Integral ao Ido-
so de São Gonçalo, no Jar-
dim Catarina, ganhou nova 
atividade essa semana – o 
Projeto Memomúsica, que é 
uma oficina de estimula-
ção cognitiva com música 
 e alongamento. Disponível 
para os pacientes atendidos 
na unidade, o projeto visa 
melhorar a atenção, concen-
tração e memória através da 
música, com o canto, expres-
sões corporais e da interação 
social.

O local, que tem 236 ido-
sos cadastrados, oferece 
atendimento multiprofissio-
nal especializado em idosos 
com geriatra, enfermeiros, 
fisioterapeutas e assistente 

social. Além das consultas, 
os idosos são encaminhados 
para as oficinas, dependen-
do das suas necessidades. 
Atualmente, o espaço ofere-
ce oficinas de alongamento 
fisioterapêutico, de memória 
e estimulação cognitiva, de 
cinema e outras de orienta-
ção de saúde.

O Espaço Avançado de 
Atenção Integral ao Idoso 
tem consultas agendadas e 
acompanhamento do idoso, 
mas também atende à livre 
demanda. Ou seja, qual-
quer idoso pode se dirigir 
diretamente ao espaço e 
será atendido. Em junho, 
 foram prestados 490 aten-
dimentos entre as especia-
lidades. 

Para se cadastrar, basta se 

cia é feito o plano terapêutico 
singular, que pode incluir a 
fisioterapia, serviço social, 
oficinas de estimulação cog-
nitiva, oficina de alongamen-
to fisioterapêutico e outros 
serviços na rede.

“O Programa Municipal 
da Saúde da Pessoa Idosa, 
através do Espaço do Idoso, 
oferece atividades que aju-
dam no desenvolvimento do 
idoso que já perdeu alguma 
habilidade, por exemplo. A 
nova oficina também en-
volve a emoção, o fazer rir, 
chorar, relaxar e relembrar 
momentos. É uma oficina de 
descobertas e redescobertas 
com interação social e fisio-
terapia. É o exercitar mente e 
corpo beneficiando a saúde”, 
explicou a fisioterapeuta e 

coordenadora do programa, 
Maria da Conceição Lopes de 
Souza Mendonça.

Além do espaço exclusivo 
do Jardim Catarina, a cidade 
oferece a especialidade de 
geriatria nos polos sanitá-
rios Augusto Sena, em Rio 
do Ouro; Washington Luiz 
Lopes, Zé Garoto; Paulo Mar-
ques Rangel, Porto do Rosa e 
no PAM Neves. Para consultas 
nestes locais, o gonçalense 
deve agendar previamente. 

O Espaço Avançado de 
Atenção Integral ao Idoso 
fica na Avenida Albino Impa-
rato, 1.501, Jardim Catarina 
(em frente à Lona Cultural) 
e funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h. Mais 
informações pelo telefone 
21-2702-5667.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Projeto Memomúsica está disponível para pacientes atendidos na unidade

dirigir ao Espaço Avançado 
com cartão do SUS, identi-
dade, CPF e comprovante de 
residência para marcar o pri-

meiro atendimento. No dia 
marcado, é feita a consulta 
de enfermagem e agendada a 
consulta médica. Na sequên-

Transplantes pediátricos realizados no CHN foram os primeiros em hospital privado do Norte-Leste Fluminense

Pioneirismo salva vidas de crianças
Rafaella Araujo Sena, de apenas 
10 meses, precisou transplantar 
o fígado e contou com a doação 
de parte do órgão do seu pai, 
Rafael Araujo. Fábio Gomes de 
Alcântara, de 9 anos, nasceu 
com má-formação no trato 
urinário e também precisou 
de um transplante. As cirurgias 
aconteceram recentemente no 
Complexo Hospitalar de Niterói 
(CHN) e foram os primeiros 
procedimentos desse tipo rea-
lizados em hospital privado da 
região Norte-Leste Fluminense.

“No Brasil, existem poucos 
serviços habilitados e especia-
lizados em transplantes pediá-
tricos, procedimentos ainda 
mais complexos se comparados 
com as cirurgias feitas em adul-
tos por causa da anatomia da 
criança, principalmente em se 
tratando de pacientes com me-
nos de 10 quilos. E o CHN está 
nesse seleto grupo de hospitais 
capacitados para a realização 
de cirurgias desse porte”, co-

cemente. Entre os sintomas 
apresentados, ela possuía a pele 
amarelada (icterícia) e baixo 
ganho de peso.

Segundo a médica Marcia 
Angélica Valladares, hepatolo-
gista pediátrica do CHN e que 
cuidou de Rafaella, naquele 
momento, a substituição do ór-
gão era a única solução para sal-
var a vida da pequena paciente. 
A cirurgia aconteceu no dia 24 
de abril e foi considerada um 
sucesso. Rafaella recebeu 25% 
do fígado do seu pai e doador, 
Rafael Araujo. Ela pôde ir para 
casa no dia 17 de maio.

“Para curar essa doença, o 
transplante é a única alternati-
va terapêutica. E contar com a 
doação intervivos feita pelo pai 
melhorou muito a qualidade 
do procedimento e as chances 
de sucesso, que também são 
influenciadas pela aptidão da 
equipe cirúrgica, já que se trata 
de uma cirurgia extremamente 
delicada em uma paciente tão 

pequena”, comentou a doutora 
Marcia Angélica.

Já o paciente Fábio Gomes 
de Alcântara, de 9 anos, nasceu 
com uma má-formação cha-
mada válvula de uretra poste-
rior, quando há uma obstrução 
da uretra que causa dificulda-
des para urinar e agravamento 
da condição renal.

De acordo com a doutora 
Thaís Cleto, nefrologista pe-
diátrica do CHN e que acom-
panhou o caso, o transplante 
é a melhor alternativa de tra-
tamento para devolver a qua-
lidade de vida ao paciente. “O 
transplante renal é considerado 
uma terapia substitutiva renal e, 
no caso do Fábio, se não fizesse 
a cirurgia, ele ficaria dependen-
te de diálise por toda a vida, li-
mitando muito o seu bem-estar 
em razão da rotina desgastante 
desse tipo de tratamento”, afir-
ma a médica.

Fábio aguardou dois me-
ses na fila para receber um 

órgão até conseguir o rim de 
um doador falecido. A médica 
Thaís explica que, ao entrar na 
lista, as crianças recebem uma 
pontuação de acordo com a 
compatibilidade do possível 
doador, e o transplante pediá-
trico tem prioridade.

A cirurgia de Fábio acon-
teceu no dia 16 de março e foi 
bem-sucedida. Depois de 10 
dias de internação, ele recebeu 
alta hospitalar. Para Renata Go-
mes de Alcântara, mãe de Fábio, 
é fundamental que as pessoas 
conheçam a possibilidade do 
transplante pediátrico e como 
isso é importante para dar uma 
nova vida às crianças.

Mesmo com pouca idade, 
Rafaella e Fábio já têm gran-
des histórias de superação 
para contar. Os médicos ex-
plicam que eles levarão uma 
vida normal e crescerão sem 
sequelas; vão precisar apenas 
de acompanhamento médico 
periódico.

Divulgação

Junto à família, a pequena Rafaela de 10 meses, que transplantou o fígado

menta a médica Marcia Rejane 
Valentim, gerente do Setor de 
Transplantes do CHN, que foi a 
primeira unidade da rede priva-
da do estado do Rio de Janeiro 
a realizar um transplante renal 
pediátrico.

Com apenas 2 meses de 

vida, Rafaella enfrentou um 
duro diagnóstico: era porta-
dora de uma doença chamada 
atresia de via biliar, quando há 
ausência dos ductos biliares 
extra-hepáticos, e que pode 
evoluir para cirrose ou óbito 
caso não seja tratada preco-
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Deputado mais perto da punição
Conselho de Ética da Câmara aprova parecer que recomenda suspensão do mandato de Daniel Silveira
O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
(7), por 12 votos a 8, o parecer 
do deputado Fernando Ro-
dolfo (PL-PE) que recomenda 
a suspensão, por seis meses, 
do mandato do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ).

Fernando Rodolfo é rela-
tor da Representação 1/21, 
na qual Silveira é acusado de 
quebra de decoro parlamen-
tar por ter gravado e divulga-
do um vídeo em que incita 
a violência contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e exalta o Ato Institucio-
nal nº 5, o AI-5.

Notificada oficialmente 
da decisão pelo presidente 
do colegiado, deputado Paulo 
Azi (DEM-BA), a defesa abriu 
mão do recurso à Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. O parecer seguirá 
agora para análise pelo Plená-
rio da Câmara. Para ser apro-
vado, o parecer depende de 
257 votos, em votação aberta.

Ao manter o parecer pela 
suspensão por seis meses, 

o relator reiterou que um 
parlamentar perder o man-
dato pelo que fala seria “uma 
medida extrema”. “Seis meses 
talvez seja pouco, mas, por 
mais que ele tenha extrapo-
lado, ele não praticou ato de 
corrupção, não matou. Perder 
o mandato pelo que fala é 
muito grave e pode abrir um 
precedente”, disse.

Defesa -
Durante a discussão, a 

defesa de Silveira defendeu o 
parecer, mesmo consideran-
do a suspensão por seis meses 
“excessiva”. O advogado Sa-
muel Pinheiro alegou que não 
houve quebra de decoro por 
parte de Silveira. “O deputado 
não feriu o decoro e não colo-
cou em xeque a credibilidade 
da instituição Câmara dos 
Deputados”, disse. Ele defen-
deu a substituição da pena 
por censura ou advertência, 
a fim que o caso não abra 
“precedente perigoso”.

Também advogado, Jean 
Cleber Farias disse que o 
deputado está sendo perse-
guido por ter extrapolado nas 

adjetivações. Farias considera 
a prisão do deputado ilegal 
e negou que Silveira tenha 
violado as regras da prisão 
domiciliar.  Silveira não quis 
participar da reunião.

Cassação - Por discorda-
rem da pena atribuída pelo 
relator, cinco partidos (PSB, 
PSDB, PT, Psol e Novo) apre-

sentaram votos em separado, 
todos recomendando que 
Silveira fosse punido com a 
pena máxima: a cassação de 
mandato. Com a aprovação 
do parecer do relator, os vo-
tos em separado acabaram 
prejudicados.

Pelo Psol, os deputados 
Ivan Valente (Psol-SP) e Fer-
nanda Melchionna (Psol-RS) 

rebateram o argumento da 
defesa de que não houve 
quebra de decoro. “A condu-
ta do deputado coloca em 
xeque não só a credibilidade 
do Parlamento, mas a vida 
democrática, as instituições, 
o Supremo e muito mais”, 
disse Valente.

Imunidade - Diversos de-
putados usaram o tempo de 
fala para contestar a ideia de 
que a imunidade parlamentar 
ampara condutas como a de 
Silveira. “As falas do deputa-
do romperam a fronteira do 
razoável, tornando-se ato 
abusivo a caracterizar discur-
so de ódio”, disse o deputado 
Carlos Sampaio (PSDB-SP), 
vice-presidente do colegiado 
e também autor de voto em 
separado. “Não concordo 
que estaremos abrindo um 
precedente perigoso, porque 
não consigo imaginar outro 
deputado fazendo algo se-
quer assemelhado ao que fez 
Daniel Silveira”, concluiu.

Para o deputado Léo de 
Brito (PT-AC) – autor de voto 

em separado com os depu-
tados Célio Moura (PT-TO) e 
Rogério Correia (PT-MG) – , a 
imunidade não pode ser um 
“passaporte para a impuni-
dade”. Melchionna ressaltou 
que a imunidade parlamentar 
“não significa liberdade para 
oprimir, ameaçar ou atacar 
de forma sistemática oposi-
tores ou pessoas”. No mesmo 
sentido, o deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP) disse que 
parlamentares não podem 
usar o manto da imunidade 
para praticar atos contra a 
democracia.

Conselho de Ética- Silveira 
responde a nove representa-
ções no Conselho de Ética da 
Câmara, seis relacionadas ao 
vídeo do dia 3 de fevereiro. 
Em outra representação, foi 
condenado no começo de 
junho a dois meses de sus-
pensão. Nesse caso, o depu-
tado era acusado de gravar 
e divulgar, sem autorização, 
reunião reservada do PSL 
relacionada à escolha da li-
derança do partido.

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

Daniel Silveira: plenário da Câmara vai decidir o caso em votação aberta

Guedes defende pagamento 
de imposto pelos mais ricos
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu on-
tem (7) o pagamento de im-
posto pelos mais ricos. Em 
audiência pública na Comis-
são de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, 
ele reiterou o apoio à tribu-
tação dos dividendos (par-
cela do lucro das empresas 
distribuídas aos acionistas e 
sócios) em 20% e disse que a 
segunda fase da proposta de 
reforma tributária redistribui 
o peso dos impostos sobre a 
sociedade.

“Se reinvestir [o lucro], se 
[o lucro] ficar na empresa, 
o imposto deve ser baixo. 
Agora, se tirou para usufruto 
pessoal [sob a forma de divi-
dendos], que é natural, não 
tem problema nenhum ser 
rico. Não pode ter vergonha 
de ser rico, tem que ter ver-

gonha de não pagar imposto”, 
declarou Guedes.

O ministro admitiu que 
a equipe econômica pode 
mudar a proposta para acele-
rar a redução de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
em troca da tributação sobre 
os dividendos. O corte, que 
seria de 5 pontos percentuais 
(2,5 pontos em 2022 e 2,5 
pontos em 2023), poderia ser 
reduzido em até 10 pontos 
percentuais no próximo ano, 
desde que haja medidas com-
plementares que mantenham 
a arrecadação do governo.

“Ia reduzir 2,5 pontos 
[percentuais]? Reduz 5 [pon-
tos]. Ainda está pesado? Re-
duz 10 [pontos]. Ainda está 
pesando? Reduz 15 [pontos]. 
Essa é a pista que nós esta-
mos seguindo, e temos cer-
teza que estamos no caminho 

certo, tributando os mais 
ricos com os dividendos, e 
desonerando os assalaria-
dos, principalmente os mais 
frágeis, lá embaixo”, declarou.

Atualmente, as empresas 
pagam 15% de IRPJ para 
todo lucro até R$ 20 mil por 
mês e um adicional de 10 
pontos percentuais para todo 
lucro que passar esse limite, 
totalizando 25%. Além disso, 
pagam 9% de Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), chegando a uma tri-
butação de 34% no total.

Segundo o ministro, a pro-
posta de reforma tributária 
reduz a carga tributária para 
as empresas e os assalaria-
dos. Ele acrescentou que a 
tributação de dividendos e a 
retirada de alguns subsídios 
permitirão a diminuição de 
impostos para pessoas físicas 

e empresas.
“O Brasil é um país de bai-

xa renda. Não adianta você 
jogar os impostos em cima 
de 30 milhões de brasileiros 
com renda relativamente bai-
xa quando, do outro lado, 20 
mil proprietários de capital 
receberam R$ 400 bilhões de 
dividendos e tiveram isenção 
de R$ 50 bilhões ou R$ 60 
bilhões”, justificou Guedes.

Declaração simplificada 
- Guedes também admitiu 
revisar o limite de renda para 
a declaração simplificada das 
pessoas físicas. A proposta 
enviada ao Congresso no fim 
de junho restringe a utiliza-
ção do mecanismo a pessoas 
que ganhem até R$ 40 mil 
por ano. Na avaliação do mi-
nistro, atualmente ocorrem 
abusos por parte de pessoas 
com renda mais alta.

Ministro reiterou apoio à tributação de dividendos de ações em 20%

Saúde de 
São João 
de Meriti é 
premiada
O Ministério da Saúde reco-
nheceu, ontem (7), a excelên-
cia do trabalho realizado por 
equipes de saúde de cinco 
cidades para prevenir e con-
trolar a incidência do câncer 
entre usuários do SUS. Foram 
agraciadas na 1ª Edição do 
Prêmio Prevenção e Con-
trole do Câncer as equipes 
responsáveis pelos seguintes 
projetos municipais:

• Programa de Navegação 
de Pacientes com Câncer de 
Mama, de São João de Meriti 
(RJ); Projeto Caminhos do 
Cuidar, de Alagoinhas (BA); 
Odontologia na Saúde da 
Mulher, de Porto Belo (SC); 
Estratégias, de Balneário de 
Piçarras (SC);  Programa Pre-
vine Mulher, desenvolvido no 
município Imbuia (SC).

Cada equipe recebeu um 
certificado de reconheci-
mento pelos trabalhos, se-
lecionados por um comitê 
formado por representantes 
do ministério e convidados 
que avaliaram itens como as 
melhorias de acesso aos ser-
viços prestados à população, 
alinhamento com as políticas 
de atenção à saúde, capaci-
dade de respostas a crises; 
criatividade e inovação.

INSS alerta para 
tentativas de golpe
O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) divulgou ontem 
(7) uma nota na qual alerta que 
golpistas têm se aproveitando 
das revisões em alguns bene-
fícios para tentar obter dados 
pessoais dos beneficiários. “As 
abordagens podem ocorrer por 
carta, e-mail, telefonema ou 
mensagem de celular”, alerta o 
instituto.

Tentativas de golpe podem 
ser denunciadas por meio da 
Ouvidoria do INSS, no endere-
ço da Controladoria-Geral da 
União (CGU), ou pelo telefone 
135. Vítimas de golpe devem 
registrar um boletim de ocor-
rência e comunicar o caso aos 
órgãos envolvidos, que podem 
ser, além do próprio INSS, o 
banco por meio do qual é pago 
o benefício.

Para evitar cair em golpes 
desse tipo, o INSS sugere que o 
beneficiário mantenha seus da-
dos de contato (telefone, e-mail 
e endereço) sempre atualizados, 
o que pode ser feito pelo Meu 
INSS ou pelo telefone 135.

“Caso alguém faça qualquer 
comunicação pedindo dados 
ou fotos em nome do INSS, não 
atenda a solicitação, desligue a 
ligação e bloqueie o contato. O 
INSS nunca entra em contato 
direto com a pessoa para solici-
tar dados, nem pede o envio de 
fotos de documentos”, informa 

o órgão.
O número do SMS usado 

pelo INSS para informar os ci-
dadãos é 280-41. “O INSS nunca 
manda links nem pede docu-
mentos pelo SMS. Sempre que 
o INSS convoca o cidadão para 
apresentar documentos, essa 
convocação fica registrada no 
Meu INSS e pode ser verificada 
também pelo telefone 135”.

Ainda de acordo com o insti-
tuto, a pessoa deve utilizar ape-
nas os canais oficiais de atendi-
mento para cumprir qualquer 
solicitação do INSS, seja para 
agendar um serviço, seja para 
entregar algum documento.

“É bom saber que quando 
alguém liga para o telefone 135 
ou é atendido pelo chat huma-
nizado da Helô, o atendente 
pode pedir algumas informa-
ções. Esse é um procedimento 
de segurança para confirmar a 
identidade de quem telefonou 
ou acessou o chat”, complemen-
ta a nota.

Dólar tem 
nova alta e 
fecha o dia a 
R$ 5,24
Dividido entre o alívio no 
mercado externo e as ten-
sões internas, o dólar teve a 
sétima alta seguida e fechou 
no maior valor desde meados 
de maio. A bolsa de valores 
recuperou-se da queda de 
terça-feira (6) e voltou a 
superar os 127 mil pontos,  
ontem (7).

O dólar comercial encer-
rou o dia vendido a R$ 5,24, 
com alta de R$ 0,031 (0,6%). 
A cotação chegou a atingir 
R$ 5,28 na máxima do dia, 
por volta das 14h30, mas 
desacelerou após a divul-
gação da ata da reunião do 
Federal Reserve (Fed, Banco 
Central norte-americano).  
O documento previu que o 
órgão manterá os estímulos 
à maior economia do planeta 
por algum tempo.

A moeda norte-americana 
está no valor mais alto desde 
27 de maio, quando fechou 
em R$ 5,25. 

Na bolsa de valores, o dia 
foi marcado pela recupera-
ção. O índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 127.019 pontos, 
com alta de 1,54%. O indica-
dor operou em alta durante 
toda a sessão, mas acelerou 
os ganhos no meio da tarde.

Segurados têm 
sido alvo de 
abordagens 
a pretexto de 
revisão de 
benefícios

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: 11/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Doutor Nilo Peçanha  - Ingá - Niterói 15404793

08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes  - Charitas - Niterói 15404793

08:00 às 12:00 Rua Belisário Augusto - Icaraí - Niterói 15412155

08:00 às 12:00 Rua Coronel Moreira César - Icaraí  - Niterói 15412155

08:00 às 12:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Balneário Itaipu - Itaipu - Niterói 15412977

08:00 às 12:00 Rua 84  - Itaipu - Niterói 15412977

08:00 às 12:00 Rua Geraldo Faber  - Itaipu - Niterói 15412977

08:00 às 12:00 Rua Germano Faber - Itaipu - Niterói 15412977

14:00 às 18:00 Avenida Canal - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Ruas 2, 4, 27, 30, 31, 32 - Fazendinha - Engenho do Mato - Itaipu 
- Niterói 

15412999

14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Rua Esmeralda Nepumoceno - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Rua Maria de Lourdes Mattos - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Rua Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15412999

14:00 às 18:00 Sítio Dona Santa - Engenho do Mato - Niterói 15412999

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Floirana  - Sacramento - São Gonçalo 15408799

13:00 às 17:00 Rua José F Cunha - Monte Formoso - São Gonçalo 15408799

13:00 às 17:00 Rua Maurício de Araújo  Ribeiro - Monte Formoso - Santa Izabel - 
Sacramento - São Gonçalo 

15408799

13:00 às 17:00 Avenida Julio Lima - Laranjal - São Gonçalo 15408819

13:00 às 17:00 Rua Pátrio Vieira Porto - Sacramento - Monte Formoso - São Gonçalo 15408819

13:00 às 17:00 Rua Platão Vieira Porto  - Sacramento - São Gonçalo 15408819

13:00 às 17:00 Estrada Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 15408843

13:00 às 17:00 Rua Projetada - Sacramento - São Gonçalo 15408843

13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Sacramento - São Gonçalo 15408843

13:00 às 17:00 Rua Alfredo Taborda  - Sacramento - São Gonçalo 15408871

13:00 às 17:00 Rua C - Sacramento - São Gonçalo 15408871

13:00 às 17:00 Rua Dantão Coelho - Sacramento - São Gonçalo 15408871

13:00 às 17:00 Rua General Edgard Costa - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo 15408871

13:00 às 17:00 Rua Noemia Forneiro - Santa Izabel - São Gonçalo 15408871

13:00 às 17:00 Rua Professora Maria Joana - Sacramento - São Gonçalo 15408871

Dia: 12/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Arino de Matos  Vila Romana - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Frei Orlando - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Jacaré - Pendotiba - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Muriqui Grande - Rua Gonçalves de Abreu  - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Muriqui Paciência - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Ourives - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Estrada Paciência - Condomínio Vila Romana - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Travessa do Ourives - M Pequeno - Muriqui - Pendotiba - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Rua 1  - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Rua Gonçalves de Abreu  - Muriqui - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Rua Salomão Vila Cruz - Piratininga - Niterói 15372019

08:00 às 12:00 Rua José Agra - Engenhoca - Niterói 15416327

08:00 às 12:00 Travessa Maurício de Souza  - Engenhoca - Niterói 15416327

08:00 às 12:00 Rua Vereador Maurício Souza - Engenhoca - Niterói 15416327

13:00 às 17:00 Estrada Sapê - Sapê - Niterói 15416555

13:00 às 17:00 Rua A - Sapê - Niterói 15416555

13:00 às 17:00 Rua Amarinho Rangel Vieira - Pendotiba - Niterói 15416555

13:00 às 17:00 Rua Estevão Fasciotti - Sapê - Niterói 15416555

13:00 às 17:00 Rua Marinho R Vieira - Sapê - Niterói 15416555

13:00 às 17:00 Travessa Washington Luis - Sapê - Niterói 15420791

13:00 às 17:00 Rua Amadeu Gomes - Largo da Batalha - Badu - Niterói 15420791

14:00 às 18:00 Ruas 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30 - Mar Alegre - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Basílio Salles - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Cleber Feliciano Pinto - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Desembargador Leopoldo Muylaert  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Desembargador - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Doutor Kléber Pinto - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Doutor Drauzio Cazes  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Doutor Fontenelle Teixeira  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Doutor Kleber Feliciano Pinto - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Doutor Tabajara de A. Gama  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Hernani Vieira - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua João Batista Serrão - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Jorge Almeida - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Kleber Feliciano Pinto - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Professor Mazine Bueno - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Tabajara de A. Gama - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Vereador Hernani Vieira  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Rua Vereador Jorge de Almeida  - Piratininga - Niterói 15416935

14:00 às 18:00 Travessa 16  - Piratininga - Niterói 15416935

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Eugênio Borges - Arsenal - São Gonçalo 15415303

13:00 às 17:00 Rua Antenor G. Figueiredo - Arsenal - São Gonçalo 15415303

13:00 às 17:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 15415303

13:00 às 17:00 Rua Comendador Flores - Gradim - São Gonçalo 15415357

13:00 às 17:00 Rua Flores - Gradim - São Gonçalo 15415357

13:00 às 17:00 Rua Deolinda Sena - Gradim - São Gonçalo 15415357

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Central - Ser Cor - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - 

Maricá 
15416517

13:00 às 17:00 Avenida Lit - P Lag Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15416517

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá  - Pr. Lagoas-Co - Pr. 
Lagoas-BA - Maricá 

15416517

13:00 às 17:00 Ruas 106, 107, 108 - Ponta Negra - Cordeirinho Maricá -  Itaipuaçu  - 
Cordeirinho - Centro - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-Co - Maricá 

15416517

13:00 às 17:00 Rua 12 - Lot Marinelândia - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15416517

13:00 às 17:00 Rua Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15416517

13:00 às 17:00 Rua Eulina Mattos Rabello - Cordeirinho - Maricá 15416517

13:30 às 17:30 Avenida A - Estrada do Jaconé - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Estrada do Jaconé - Jardim Atlântico - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Condomínio Solar de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 RJ 102 - Canteiro II - Balneário Jaconé - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Rodovia B - Jaconé - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9  - Estrada do Jaconé - Condomínio Solar de - 
Ponta Negra - Jardim Atlântico - Jaconé - Maricá 

15415579

13:30 às 17:30 Ruas A, B - Jaconé - Condomínio Mar - Ponta Negra - Balneário - 
Estrada do Jaconé - Maricá 

15415579

13:30 às 17:30 Rua Alameda -Condomínio Solar - Cordeirinho Maricá - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Rua Projetada - Estrada do Jaconé - Jaconé - Maricá 15415579

13:30 às 17:30 Rua Um Condomínio Residencial S Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15415579

14:00 às 18:00 Ruas 7, 13, 24, 31, 32, 34, 44, 45, 47, 61, 62, 124 - Balneário  
Bambuí - Bambuí - Estrada de Bambuí - Jardim Bal Bambuí - Pr. 
Lagoas-Pn - Est. Cassorotiba - Maricá 

15416853

14:00 às 18:00 Rua Jardim Balneário  - Bambuí - Maricá 15416853
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Chay e 
Ronald 
preocupam 
no Botafogo

O Botafogo 
foi derrota-
do pelo CRB 
e segue lon-
ge dos líde-
res da Série 

B do Campeonato Brasi-
leiro. Para piorar, os alvi-
negros viram dois titulares 
saírem com problemas 
físicos da partida.

O atacante Ronald e o 
meia Chay foram substi-
tuídos e preocupam para a 
sequência da temporada. 
Marcelo Chamusca admi-
tiu que ambos pode ser 
desfalques.

“São duas situações 
preocupantes. O Ronald 
foi um traumatismo di-
reto, inclusive vai fazer 
exame para ver o grau da 
lesão. Chay sentiu descon-
forto na posterior depois 
de chute prensado na área. 
Imediatamente sinalizei 
para fazer a substituição, 
pediu para ficar um pouco 
mais e saiu. Vai fazer exa-
me de imagem. Mas são 
duas situações preocu-
pantes sim para o próximo 
jogo, porque no sábado 
voltamos a jogar”, disse.

Chay voltou a equipe 
nesta partida após cum-
prir suspensão. O meia 
vem sendo um dos des-
taques do Botafogo na 
Série B.

Já Ronald entrou no 
segundo tempo e ficou 
apenas quatro minutos em 
campo. O atacante sofreu 
torção no tornozelo e dei-
xou o gramado carregado. 
O departamento médico 
alvinegro já afastou a hi-
pótese de fratura.

Zagueiro destaca qualidades do craque, mas mostra confiança no Brasil 

Marquinhos comenta final 
contra Argentina de Messi

M a r q u i n h o s , 
titular da zaga 
da Seleção Bra-
sileira, conce-
deu entrevista 
coletiva ontem. 
Ele comentou 

sobre a final da Copa América 
diante da Argentina, analisou 
Lionel Messi e falou sobre o 
sistema defensivo da equipe.

Para o jogador de 27 anos, 
a decisão diante dos argen-
tinos é um “jogo que a gente 
gosta de jogar”. E mais: “vai 
muito além de um simples 
jogo de futebol”, completou.

Apesar de Messi ser “uma 
fera, um grande jogador, que 
pode desequilibrar o jogo” é 
necessário se atentar a outros 
atletas. Segundo ele: “Durante 
uma final há muitas coisas, 
que passam pelos aspectos 

mental e estratégico, muito 
mais do que o individual”, 
disse.

“Sabemos da qualidade 
que eles têm do outro lado, 
então a gente se prepara 
muito, analisando da melhor 
forma os pontos fortes e fra-
cos”, completa.

Perguntado sobre os bra-
sileiros que torcem para a 
conquista do craque argenti-
no, Marquinhos disse que “é 
normal as pessoas quererem 
que o Messi ganhe esse título 
pela história que tem, por 
tudo que já conquistou. Mas 
a gente está do outro lado e 
buscará trabalhar esse obje-
tivo.”

Ainda sobre o astro ar-
gentino, em relação às decla-
rações de que a última Copa 
América havia sido “arranja-

da” para o Brasil, Marquinhos 
afirmou: “A ferida foi muito 
mais nele do que na gente, 
porque a gente conseguiu 
o nosso objetivo. Quando 
ganhamos algum jogo ou 
passamos de fase sempre tem 
alguém falando, reclamando 
de alguma situação”, afirmou.

O jogador do Paris Saint-
-Germain afirmou que Messi 
não é o único motivado. Este 
sentimento também se aplica 
a Neymar: “Está com muita 
vontade de ganhar esse título 
com a Seleção Brasileira.”

Brasil e Argentina se en-
frentam na decisão da Copa 
América no sábado, no Mara-
canã. A última decisão entre 
as seleções aconteceu em 
2007, na Venezuela, com os 
brasileiros levando a melhor 
vencendo por 3 a 0.

Lucas Figueiredo / CBF

Titular da Seleção Brasileira, Marquinhos se prepara para disputar a final da Copa América, no sábado, no Maracanã

Vasco mira nos 
líderes para embalar

Atlético de Madrid 
desiste de Muniz

O Vasco vem 
fazendo cam-
panha irregular 
na Série B do 
Campeonato 
Brasileiro. Mes-
mo assim, os 

cruz-maltinos estão próxi-
mos do G4 do torneio.

Com 13 pontos, os cario-
cas iniciaram a 10ª rodada 
na sexta posição, apenas três 
pontos do grupo de acesso. 
Agora, o Vasco terá sequên-
cia importante para sua 
pretensão na competição.

Nas próximas três roda-
das, os cruz-maltinos terão 
pela frente os três primei-
ros colocados da Série B. O 
primeiro compromisso será 
nesta sexta-feira, contra o 

O atacante Ro-
drigo Muniz, 
do Flamengo, 
v e m  s e n d o 
alvo de clubes 
estrangeiros. O 
primeiro foi o 

Genk-BEL, que não chegou 
a um acordo com os rubro-
-negros.

Nesta janela de transfe-
rências, o Atlético de Madrid 
se interessou pelo atacante. 
No entanto, os espanhóis 
anunciaram a desistência 
nesta semana.

O clube espanhol ficou 
incomodado com o fato do 
Flamengo ter aumentado a 
pedida por Rodrigo Muniz. 
Se antes os rubro-negros 
iniciaram conversas por 

Sampaio Corrêa, que está 
em terceiro, em São Januário.

Já na próxima terça-feira, 
o duelo será contra o vice-
-líder Coritiba, no Couto 
Pereira. Por fim, no domingo, 
dia 18 de julho, o adversário 
será o líder Náutico, em São 
Januário.

A comissão técnica do 
Vasco sabe que bons resul-
tados contra estes adversá-
rios vai dar tranquilidade e 
motivação para a sequência 
da Série B.

5 milhões de euros (R$ 30 
milhões), agora os cariocas 
querem 8 milhões (R$ 49 
milhões).

Com isso, somente o Al 
Nasr, dos Emirados Ára-
bes Unidos, segue conver-
sando com a diretoria do 
Flamengo. Os árabes fize-
ram uma proposta abaixo 
dos 5 milhões de euros, 
mas ofereceram um salário  
alto para o staff de Rodrigo 
Muniz.

Time ocupa a 
sexta colocação 
com 13 pontos

Fla pediu 8 
milhões de euros 
para liberar o 
jovem atacante


