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FINAL DA COPA AMÉRICA

A nata do futebol sulamericano desﬁla no Rio
Repleto de astros, Brasil e Argentina (com direito a público na arquibancada) se enfrentam hoje no Maracanã

Divulgação / Conmebol

Do lado brasileiro, Neymar. Pela argentino, Messi. E todos por um objetivo: deixar o Maracanã hoje à noite com o troféu da Copa América debaixo do braço. Craques prometem deixar a amizade de lado na luta pelo título sul-americano

ESPORTES\PÁG. 8

Divulgação

Chapa 2 vence
as eleições para
o Creci-RJ

SUA
SAÚDE
A importância
da alimentação
saudável

A chapa 2, Corretor para Corretor
-Gestão que pensa em vocêvenceu as eleições do Conselho
Regional de Corretores de
Imóveis do Rio de Janeiro (CreciRJ), com cerca de 47% dos votos
válidos. A chapa é liderada pelos
corretores de imóveis Marcelo
Moura e João Eduardo Corrêa, e
terá a missão cuidar da gestão do
Conselho no triênio 2022/2024.

PÁG. 5

Paes quer todos
vacinados antes
do Carnaval
CIDADES\PÁG. 3

Cai média de
mortes pelo
coronavírus
CIDADES\PÁG. 3

Marcelo Moura vai presidir o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro

CIDADES\PÁG. 5

CULTURA
Divulgação

#CulturaEmCasa
com Wanessa
Camargo
O #CulturaEmCasa, deste sábado,
apresenta Wanessa Camargo,
que traz um repertório repleto de
sucessos de sua carreira.

Sábado com
pagode em
Jurujuba
Wanessa traz um repertório repleto de sucessos como “O amor não deixa”

Assembleia de
Deus quer igreja
no Niemeyer
PANORAMA\PÁG. 2

Caxias: prefeito
é internado
com covid-19
Após pegar pela segunda vez a
doença, Washington Reis deu
entrada no Hospital Copa D’Or, na
capital fluminense, sentindo falta
de ar. Um exame PT-PCR realizado
ontem confi rmou a infecção.

PÁG. 2
CIDADES\PÁG. 3

Nova lei proíbe o reboque de veículos
Legislação vale para casos em que motorista esteja presente, mesmo quando o carro já estiver guinchado
PANORAMA\PÁG. 2
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Panorama RJ
Restrição
ao reboque

POR JEFFERSON LEMOS

BR-493: Obras retomadas

Nova igreja no Caminho Niemeyer
Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Divulgação

Os carros estacionados em
locais proibidos não poderão mais ser rebocados na
presença do proprietário ou
motorista. É o que determina
a Lei 9.351/21, de autoria do
deputado Samuel Malafaia
(DEM), sancionada pelo governador Cláudio Castro e
publicada no Diário Oficial
de ontem.
A medida valerá mesmo
quando o veículo estiver
guinchado ou em cima do
reboque e, caso o motorista
comprove que a liberação do
automóvel não foi permitida, o proprietário não será
obrigado a pagar a diária de
permanência no depósito público. A medida prevê como
provas fotografias e vídeos
do momento do içamento do
veículo.
Porém, os motoristas continuarão sujeitos às penalidades do estacionamento irregular. O objetivo é minimizar
os transtornos e a burocracia.

O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT ) retomou
as obras na BR-493 (Manilha-Magé). Com prazo
de 270 dias, está prevista
a conclusão de passagens
inferiores, obras de intervenção do pavimento e
recapeamento de vias laterais, além de trechos duplicados inacabados. Os serviços iniciais são sinalização

Faixas na orla de Piratininga

de obras e instalação de
canteiros.
As obras recomeçam
após pedido feito pelo deputado estadual Coronel
Salema (PSD) ao secretário
Nacional de Transportes
Terrestres, do Ministério
da Infraestrutura, Marcello
Costa. O parlamentar esteve com ele em Brasília, no
dia 9 de junho, para levar a
demanda.

Santa Rosa: barracos na calçada

de semana e feriados, para
a prática de esportes e o
lazer ao ar livre. Outra, com
os dizeres “Não queremos
ciclovia cortando a praça”
mostra insatisfação com o
projeto para revitalização
local. A prefeitura ficou
de ir hoje até lá para dar
explicações.

CARTA DO LEITOR

Convenção da Igreja Assembleia de Deus, pastor
Celso Brasil, ressaltou a
importância de manter o
diálogo com o governo municipal. Também participaram da reunião lideranças
como o pastor da Igreja
Plena em Icaraí, Fabrini
Viguier, além do vereador
Fabiano Gonçalves, que
representou o Legislativo
municipal.

Pessoas em situação de
vulnerabilidade continuam montando seus
barracos improvisados
com papelão, plástico e
pedaços de madeira na
Rua Noronha Torrezão, que
corta os bairros de Santa
Rosa e Cubango. Elas ocupam espaços na frente de

A Sociedade Beneficente
Froien Farain, localizada na
Tijuca, está com uma página
de rifas solidárias. A novidade
tem como objetivo ajudar a
arrecadar e manter um fundo
financeiro para dar suporte ao trabalho assistencial
da instituição. E o primeiro
prêmio a ser sorteado será
a Rifa do Zico, que também
é apoiador do projeto. O
“kit do Zico” é formado por
uma bola e uma camisa do
último “Jogo das Estrelas”,
ambas autografadas pelo
craque. O valor de cada rifa
é R$ 54 e cada pessoa pode
comprar quantos números
quiser.
O Froien Farain é a Instituição judaica mais antiga do
Rio de Janeiro, criada com a
missão de promover a justiça
social segundo o preceito da
tzedaká. Para participar do
sorteio, basta acessar https://
www.froienfarain.org.br/
rifa/produto/rifa-do-zico.

Paulo Gustavo por toda a cidade

Jefferson Lemos

Jefferson Lemos

Quem passa pela Orla de
Piratininga se depara com
uma série de faixas e placas de protesto espalhadas pelo local. Uma delas
pede a volta do Rolezão,
uma área, de 360 metros,
criada em 2014, a partir
do fechamento da pista da
orla sentido Trevo, nos fins

O prefeito de Niterói, Axel
Grael, se reuniu, ontem,
com líderes religiosos. No
encontro, que aconteceu na
zona Norte da cidade, foram
discutidas ações de combate ao coronavírus. Também
foi entregue ao prefeito um
pedido para a construção
de um templo evangélico
da Assembleia de Deus
no Caminho Niemeyer.
O presidente estadual da

‘Kit do Zico’
em sorteio

lojas fechadas, a maioria
devido à crise gerada pelo
isolamento social durante
a pandemia. Equipes da
prefeitura de Niterói já
estiveram no local, mas o
número de barracos em
plena calçada não para de
crescer. São pessoas que
precisam de ajuda.

CULTURA

Jefferson Lemos

Nascido e criado em Nierói,
o saudoso ator e humorista
Paulo Gustavo, que morreu
de covid, tem sido homenageado em cada canto da
cidade. Na Estrada Francisco da Cruz Nunes, ganhou
um painel na fachada de
um estabelecimento comercial. Quem passa pelo

local se encanta com a
arte em grafite e até para
a fim de garantir uma foto.
O ator, que já “cedeu” seu
nome a uma das principais
ruas de Icaraí, a antiga Coronel Moreira César, pode
até rebatizar a Ponte Rio
Niterói, como prevê um
projeto em Brasília.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Luz no fim do túnel

Apesar das previsões escatológicas parece que vamos fechar o ano com toda a população da região vacinada. Não
vejo a hora de poder andar na rua sem máscara e voltar
a abraçar os amigos. Desperdiçamos muito tempo de
nossas vidas e precisamos correr atrás do tempo perdido.
Enfim, uma luz no fim do túnel.
Raquel Menezes

Sujeira no mar

Um amigo me convidou para remar um dia desses e fiquei
impressionado com a quantidade de lixo flutuante na orla
de Niterói, principalmente nas praias da Baía de Guanabara. Quem fica fora d’água não tem noção da dimensão
do problema. Precisamos de mais educação ambiental e
também de fiscalização e ação das autoridades.
Rubens Vianna

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

O #CulturaEmCasa, deste
sábado, apresenta Wanessa
Camargo, que traz um repertório repleto de sucessos
de sua carreira como “O
Amor não Deixa”, “Shine It
On”, “Era Uma vez”, “Louca”,
“Não resisto a nós dois”,
“Apaixonada por você” e
“Nosso Som”. O show, online
e gratuito, acontece às 21h30
pela plataforma.
A cantora, compositora,
dançarina e atriz também
vai apresentar covers, como

Luiza Loroza
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Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Presente no cenário cultural
há cinco anos como atriz,
diretora e poeta, Luiza Loroza estreia como cantora
com o lançamento do single
“Pureza”, também registrado
em clipe. A canção foi escrita
por seu pai, Serjão Loroza,
há 30 anos, antes mesmo do
nascimento de Luiza, que,
ao encontrá-la durante a
pandemia, decidiu recriá-la
como resposta, dividindo
assim a composição, uma
provocação a olharmos para
os opostos.

“Primeiros Erros”, da banda
Capital Inicial, e “Como Eu
Quero”, do Kid Abelha.
Ao longo da carreira,
vendeu 2 milhões de álbuns e foi contemplada em
diversas premiações, tais
como Prêmio Multishow de
Música Brasileira, DJ Sound
Awards, Meus Prêmios Nick,
Troféu Internet e Prêmio
Jovem Brasileiro. Foi também indicada ao MTV Video
Music Brasil e ao Troféu
Imprensa.

Divulgação

Wanessa traz um repertório repleto de sucessos como “O amor não deixa”

Divulgação

PAGODE – O Guarderya Beach Club, em Jurujuba, será
palco do “Retrô do Alfredinho”, neste sábado, com
repertório de clássicos do pagode dos anos 90 com o
músico Alfredinho Cintra. O endereço do Guarderya
é Estrada General Eurico Gaspar Dutra, 211, Jurujuba.
A abertura acontece às 17h. Os preços dos ingressos
variam de R$ 20 a R$ 30.

Cantora lança o single “Pureza”,
escrito por seu pai, Serjão Loroza

FESTIVAL – Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as
inscrições para a 14ª edição do Festival da Canção
Aliança Francesa 2021. O concurso é nacional, gratuito
e aberto a cantores amadores e profissionais, com
transmissão ao vivo nas redes sociais das Alianças
Francesas. As inscrições podem ser feitas pelo site
http://festivaldacancaoaf.com.br.
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Rio já pensa em carnaval em 2022
Prefeito Eduardo Paes espera que imunização da população da cidade esteja concluída até a festa
Divulgação

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, disse ontem
(9) esperar que a imunização da população da cidade
esteja concluída no carnaval
de 2022 e que, com isso, seja
possível realizar a festa sem
que os foliões precisem apresentar resultado de testes.
Paes explicou que o carnaval tem características
diferentes de outros eventos
que concentram público.
“Para ter carnaval, não dá
para ficar exigindo: testou
entra no bloco, não testou,
não entra na Sapucaí. Isso
seria impossível. É torcida,
esperança, fé, crença de que
vamos ter carnaval porque
vai estar todo mundo protegido”, afirmou o prefeito
durante a apresentação do
27º Boletim Epidemiológico.
Com base no calendário
da prefeitura, Paes estimou
que a aplicação da primeira
dose será concluída no dia 15
de agosto e, acrescentando
três meses para a frente, em
novembro, a população acima de 18 anos estaria imunizada também com a segunda
dose. Segundo o prefeito,
com isso, a população alvo da
campanha estaria totalmente
vacinada.
“Isso significa vida normal. Então, vamos caminhar
com isso. Partindo dessa

Segundo Paes, a
prefeitura já vai
trabalhar com
a hipótese de
ter carnaval, se
houver condições
interromper”, disse ele, ao
ressaltar que espera e torce
para que isso não aconteça e
que haja carnaval.

Eduardo Paes também falou do réveillon. Segundo ele, o chamamento para a organização do evento ocorrerá em breve

premissa é que a gente tomou a decisão, até porque o
carnaval é uma celebração
complexa, que exige muita
preparação, de avançar não
só com o carnaval, mas também com o réveillon”, acrescentou Paes. Ele adiantou
que o chamamento para a
organização do réveillon será

divulgado em breve.
O prefeito lembrou que,
a partir do carnaval de 2022,
o evento terá uma inovação,
que é o acordo com a Liga
Independente das Escolas de
Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para os próximos quatro
anos, com garantia de estabilidade aos organizadores

para realização dos desfiles
na Marquês de Sapucaí. “Vamos trabalhar com a hipótese de ter carnaval. [É] óbvio
que, se houver alguma situação crítica no momento, eu
não queria ficar, nem deixar o
secretário Daniel especulando sobre hipóteses, mas, se
tiver que interromper, vamos

Prefeito de Caxias tem covid
pela segunda vez e é internado
Washington Reis passou mal em reunião com o governador e outros prefeitos
Agencia Brasil

O prefeito de Duque de Caxias
(RJ), Washington Reis, está
internado após contrair covid-19 pela segunda vez. Ele
deu entrada na quinta-feira
(8) no Hospital Copa D’Or, na
capital fluminense, após sentir
falta de ar. Um exame PT-PCR
realizado na manhã de ontem
(9) confirmou a infecção.
Reis havia deixado a cidade
da Baixada Fluminense para
participar de uma reunião na
capital do estado. Ele começou
a se sentir mal durante o encontro, que contou com a presença do governador Cláudio
Castro e de outros prefeitos,
incluindo o do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes.
Após deixar a reunião, o
prefeito de Duque de Caxias
foi atendido inicialmente no
Hospital Samaritano. Embora

Reis, de 54 anos, foi submetido ontem a exame, que confirmou a infecção

um primeiro exame tenha
dado negativo para a covid-19,
sua saturação estava baixa e
ele foi internado no Hospital

Copa D’Or.
Cláudio Castro ainda não
anunciou se fará teste ou se
adotará outras medidas. A

prefeitura do Rio informou que
Eduardo Paes já se submeteu
a um exame e que o resultado
foi negativo.
Uma nota foi divulgada
pela prefeitura de Duque de
Caxias. “O prefeito Washington
Reis, que tem 54 anos e comorbidades (hipertenso e diabético), tomou apenas a primeira
dose da vacina respeitando o
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ele tranquiliza
parentes, familiares e amigos,
informa que vai seguir o tratamento e que, em breve, estará
junto a todos”, diz o texto.
Washington Reis havia sido
infectado pela primeira vez no
ano passado, quando também
precisou de atendimento hospitalar. Em abril de 2020, ele
ficou internado por cerca de
duas semanas.

Itaboraí
vacina
trabalhador
da limpeza

Niterói vai reabrir mais 16
praças a partir deste sábado

Com o avanço da vacinação para a população
geral, chegou a vez dos
trabalhadores da limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos garantirem
a imunização contra a
Covid-19 em Itaboraí.
Na última sexta-feira (9),
os funcionários foram
vacinados na sede das
secretarias municipais
de Serviços Públicos e
de Obras, em Venda das
Pedras.
As vacinas foram aplicadas por profissionais
do Centro Integrado de
Segurança e Saúde Ocupacional, ligado à Secretaria Municipal de Administração. Este grupo
prioritário, assim como
rodoviários e outras categorias profissionais,
foi incluído no Plano Nacional de Imunizações
(PNI).

A Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços Públicos (Seconser) reabre, a partir
deste sábado (10), as praças
da cidade que são cercadas
com grades e que ainda estavam fechadas como medida
de combate ao avanço do coronavírus. Com esta iniciativa,
16 praças voltarão a funcionar
neste fim de semana.
As praças funcionarão das
7h às 16 horas com capacidade limitada a 30%. A secretária
municipal de Conservação e
Serviços Públicos, Dayse Monassa, alerta para a importância de a população manter os
protocolos sanitários, como
o uso de máscara, além do
reforço da higiene das mãos.
“É fundamental a população continuar a usar máscaras, álcool gel nas mãos e,
principalmente, vacina no
braço”, enfatiza a secretária.
As praças que serão reabertas são Roberto Silveira

Espaços funcionarão das 7h às 16h, com capacidade limitada a 30%
Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, reabre hoje para acesso ao público

(Ponta da Areia), Nereu Guerra (Santana), Getúlio Vargas
(Icaraí), Don Orione (São
Francisco), Rink (Centro),
São João (Centro), Descobrimento (Piratininga), Enéas
de Castro (Barreto), Raul de
Oliveira Rodrigues (Pé Peque-

no), Odir Sereno (Cachoeira),
Levi Francisco da Cruz Nunes (Largo da Batalha), Ivan
Silva (Badu), Carlos Magaldi
(Riodades), Vital Brazil, Dom
Manuel Victorino (Ponta da
Areia) e Nilo Peçanha (Boa
Viagem).

Risco moderado -Segundo o superintendente de
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,
Márcio Garcia, a cidade mantém a tendência de queda do
número de casos confirmados de covid-19, com pelo
menos cinco semanas de
redução. Nos casos de morte
pela doença, já são dez semanas de recuo gradativo.
Com base nas informações, o mapa de risco da
Semana 27 mostra que cinco
das 33 regiões da cidade estão com risco moderado para
contaminação pela covid-19,
como já estava na semana
anterior, mas com uma alteração: a zona portuária voltou para risco alto e a Barra
da Tijuca passou para risco
moderado. Penha, Ilha do

Governador, Santa Teresa e
Vigário Geral continuam em
risco moderado.
O restante das regiões está
em risco alto, e nenhuma em
risco muito alto. “Lá atrás,
toda a cidade estava com risco muito alto. Depois, avançou-se a para parte da cidade
em risco muito alto, vai para
alto e muito alto, ficando várias semanas com as regiões
administrativas todas em
risco alto. Agora, a gente já
vem desde a semana passada
em uma evolução gradativa
com cinco regiões em risco
moderado”, detalhou.
Intervalo menor entre
doses
O secretário Municipal de
Saúde, Daniel Soranz, informou que , após a conclusão
das aplicações da primeira
dose na população maior
de 18 anos, será avaliada a
possibilidade de reduzir o
prazo de intervalo para a
segunda dose da vacina. Soranz lembrou que a primeira
aplicação tem potencial de
imunogenicidade maior que
a dose de reforço. “Este é
o nosso planejamento, e é
assim que estamos trabalhando. Certamente todas as
pessoas vão ser vacinadas na
cidade do Rio com a primeira
e a segunda doses até o fim
do ano”, afirmou.

Cai média de mortes
por novo coronavírus
O número de mortes por
covid-19 vem caindo no
país de “forma consistente”
desde 19 de junho. Os dados
são do levantamento Monitora Covid-19, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
No último dia 19 foram
contabilizados 2.075,43 óbitos segundo a média móvel
de sete dias. Na quinta-feira
(8), esse número caiu para
1.440,57. O ápice de mortes
da segunda onda ocorreu
em 12 de abril, com 3.123,57
mortes diárias.
O número de casos diários de covid-19, segundo a média móvel de sete
dias, chegou a 48.636,86 na
quinta-feira (8). Segundo
a fundação, houve queda
expressiva em relação a 23
de junho, quando alcançou
o maior patamar da pandemia no Brasil, com 77.264,71
casos diários.
O epidemiologista Diego
Xavier, pesquisador do Instituto de Comunicação e In-

formação em Saúde (Icict),
da Fiocruz, destacou que,
apesar da tendência observada de queda no número
de casos e de óbitos, o nível
dos indicadores ainda está
muito alto no país.
“A média móvel de óbitos, em torno de 1,5 mil,
ainda é muito superior a
tudo o que a gente viu em
2020. Temos observado uma
tendência de diminuição
de mortes desde meados
de abril, e isso é efeito principalmente da vacinação
entre os mais idosos”, disse.
O pesquisador alertou,
entretanto, que, com o ritmo
de vacinação ainda lento e a
possibilidade de circulação
da nova variante Delta, com
origem na Índia e altamente
infecciosa, a população ainda precisa manter os cuidados como o uso de máscara e
o distanciamento social para
evitar a transmissão do novo
coronavírus e o surgimento
de novas variantes.

Associação entre
doenças e infecção
Um estudo internacional,
coordenado pelo Broad
Institute of MIT and Harvard, revela 13 marcadores genéticos associados à
infecção pelo SARS-CoV-2
e à gravidade da covid-19,
alguns deles relacionados
com o câncer de pulmão e
doenças autoimunes.
Publicado na revista
científica Nature, estudo
mostra que 13 locais no
genoma humano estão
“fortemente associados” à
infecção pelo SARS-CoV-2
e ao desenvolvimento grave
da covid-19.
O tabagismo e o alto
índice de massa corporal
(IMC) foram também alguns dos fatores identificados pelos cientistas.
Os resultados anunciados têm por base um dos
maiores estudos de associação do genoma já realizados, que incluiu cerca
de 50 mil pacientes com
covid-19 e o controle de 2
milhões de não infectados

pelo SARS-CoV-2.
De acordo com o trabalho, dos 13 locais identificados no genoma humano,
dois tiveram frequências
mais altas nos pacientes
oriundos do leste e sul Asiático, comparativamente aos
europeus.
Um desses dois locais
identificados no genoma
humano, próximo ao gene
FOXP4, está ligado ao câncer de pulmão, rdiz o artigo, acrescentando que a
variante FOXP4, associada
à covid-19 grave, “aumenta
a expressão do gene”.
“A inibição do gene pode
ser uma potencial estratégia terapêutica”, afirma o
documento.
Outros dos locais associados à covid-19 grave
incluíram o gene DPP9,
também associado ao
câncer de pulmão e à fibrose pulmonar, e o gene
TYK2, que está relacionado
a algumas doenças autoimunes.
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Cultura,
direito de todos!
Divulgação

Sábado, 10/7/2021

Iguaba Grande ganha a
primeira unidade da Faetec
Neste semestre, o novo espaço vai oferecer 156 vagas para sete cursos
Divulgação Governo do Estado

Cultura. Está na frente
de grandes capitais como
Você tem direito à saú- São Paulo (16º) e do Rio
de pública, educação, de Janeiro (34º).
A Lei Orçamentária
moradia, à alimentação,
e também tem direito Anual (2019) manteve a
à cultura. Possibilitar o tendência de crescimenacesso à cultura a todas e to no valor investido em
todos é uma obrigação do cultura, alcançando R$
governo. Está previsto na 70,24 por habitante. É
Constituição Federal e em um total significativo, se
comparado, no mesmo
tratados internacionais.
Cultura não é só entre- período, com os valores
tenimento. É uma ferra- gastos no setor de cultura
menta de transformação pelo governo do estado
social. Já imaginou quan- do Rio de Janeiro (em
tas vidas foram transfor- torno de R$ 9,50 per camadas por meio da arte? pita), ou pela Prefeitura
Já avaliou o papel pode- da capital (média de R$
roso que teve na vida das 31,60 per capita), ou, ainpessoas o samba, o funk, da, pelo Governo Federal
o grafite e todas as artes (em torno de R$ 13,00 per
visuais, a dança, entre capita).
A economia criativa
tantas outras expressões
e linguagens especial- do setor cultural fez com
mente ricas e diversas do que Niterói, e os investinosso país? Certamente mentos acima da média
feitos pela gestão
você conhece alguém
municipal, virasque, de alguma forma,
sem uma referênsuperou obstáculos,
cia nacional nas
acreditou no sonho
políticas púde fazer cultura, conse- Cultura não é só blicas culturais. Com
guiu realizar
entretenimento. e s s e re c o sua vocação
nhecimene hoje é um
É uma
to do poder
g ra n d e a rferramenta de
p ú b l i c o, e
tista.
transformação o s a p o r t e s
Elemenrealizados, a
to essencial
social. É o que
Cidade Sorda vida, a
afirma nossa
riso conseCultura é o
identidade.
gue manter
que evidenos estímulos
cia e afirma
necessários
nossa idenpara a produção
tidade. É através dela
cultural ter contique podemos ennuidade, mesmo
tender quem somos,
em meio à grave
como vivemos, onde
chegamos e de onde vie- crise sanitária em que
mos. A arte é o respiro da vivemos. Nos últimos
vida. É quando paramos seis meses, por exemplo,
para ouvir uma música cerca de R$ 20 milhões foque traduz exatamente ram destinados ao setor.
o que estamos sentindo. Recursos que amparam
É o que nos traz perten- trabalhadoras e trabacimento e desperta as lhadores que, de um dia
emoções, o que expressa para o outro, tiveram suas
os sentimentos do povo. atividades suspensas e
Infelizmente, no Brasil, a seu sustento compromeCultura ainda não tem o tido, devido à pandemia
reconhecimento neces- de Covid-19. Essa é uma
sário. Segundo dados do das formas de garantir o
IBGE, apenas 10% dos direito à Cultura.
Quando falamos em
municípios do país têm
cinemas. Museus estão Direitos Culturais, estapresentes em apenas 25% mos falando também em
das cidades, e teatros, formas de reconhecer
apenas em 20%. Números e garantir que as ações
muito baixos, para um sejam executadas, e que
país com tanta riqueza o público possa acessácultural.
-las. Criar mecanismos
Nos últimos anos, Ni- de fomento, estruturar os
terói foi uma das cidades espaços culturais, subsique mais investiu em cul- diar atividades e artistas,
tura. Segundo os dados ampliar investimentos,
do Mapa da Desigualdade desenvolver estratégias
de 2020 da Casa Flumi- de sustentabilidade, denense, o município su- mocratização e difusão
perou todas as cidades do da Cultura. Esses têm sido
estado do Rio de Janeiro os desafios e os resultaem termos de percentuais dos pelos quais a gestão
de receita destinada ao cultural de Niterói tem
setor. Se comparado com trabalhado. É com essa
os investimentos do Go- perspectiva que Niterói
verno Federal, Niterói in- está rompendo fronteiras
vestiu quase cinco vezes e levando as boas práticas
mais que a média per ca- de gestão cultural até
pita nacional. De acordo para fora do país. Mas
com os dados do Siconfi isso fica para um próximo
(Sistema de Informações texto. Em breve, trarei
Contábeis e Fiscais do boas novas!
Setor Público Brasileiro)
de 2018, Niterói ocupa
o 12º lugar entre os 50
municípios com maior *Leonardo Giordano é secretário
proporção de gastos em de Culturas de Niterói
Leonardo Giordano*

O Governo do Estado inaugurou ontem (9), a primeira unidade da Fundação de Apoio
à Escola Técnica (Faetec) da
cidade de Iguaba Grande,
na Região dos Lagos. Neste
semestre, o novo espaço vai
oferecer 156 vagas para sete
cursos com duração de 20
semanas.
“Os cursos da Rede Faetec
estão alinhados para qualificar os alunos de acordo com
a vocação econômica e as
demandas das empresas que
estão instaladas ou que ainda
vão se instalar em cada região.
O Governo do Estado do Rio
de Janeiro tem procurado
dar oportunidade a todos
porque, se o interior é forte,
isso se reflete no estado como
um todo. Temos a missão
de desenvolver o estado por
inteiro. Os jovens devem ter
possibilidades de estudarem,
trabalharem e empreenderem
nas cidades onde moram”,
disse o governador Cláudio
Castro, que participou da
inauguração.
A unidade de Iguaba vai
oferecer, entre outros cursos
de qualificação profissional,
os de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Encanador Instalador
Predial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão,
Operador de Computador,

Além da Faetec, no prédio também vai funcionar um pré-vestibular social

Programador de Dispositivos
Móveis, Assistente de Logística e Assistente de Administração.
“Temos a missão de interiorizar os cursos de qualificação profissional da Faetec.
O objetivo é que as pessoas
se qualifiquem e possam ser
empregados na região. E que
isso esteja alinhado com a
demanda econômica da cidade. Neste prédio também

vai funcionar, por meio da
Fundação Cecierj, o pré-vestibular social e pré-vestibular expresso para que mais
pessoas possam ter acesso
à universidade”, afirmou o
secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Doutor
Serginho.
A Faetec é responsável
pela implementação da política de Educação Profissional
e Tecnológica pública e gra-

tuita no Rio de Janeiro. São
mais de 110 unidades por
todo o estado, que oferecem
cerca de 200 cursos em várias
modalidades para mais de 80
mil alunos por ano.
“Estamos trabalhando
para que em Iguaba seja instalada uma Zona Especial de
Negócios. Outra iniciativa da
prefeitura é a reformulação
da legislação para que haja
incentivos fiscais. A inauguração da Faetec terá um papel fundamental na geração
de emprego e renda a partir
da qualificação profissional,
ressaltou o prefeito Vantoil
Martins.
Cinema - No início da
tarde, o governador esteve
no local onde, futuramente,
será instalado um cinema em
São Pedro da Aldeia. A nova
sala faz parte do programa
Cinema da Cidade, parceria
entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a
Agência Nacional do Cinema,
que vai construir cinco salas
de cinema em municípios do
interior (São Fidélis, Bom Jardim, Miracema e Cordeiro).
Acabou o tempo que as
pessoas do interior precisam
se deslocar para a capital
para ir ao cinema”, salientou a secretária de Cultura e
Economia Criativa, Danielle
Barros.

No Rio, programa para
capacitação abre inscrições
JUVRio tem como objetivo preparar 300 jovens para o mercado de trabalho
Divulgação

Jovens de 16 a 24 anos que
moram no município do Rio
de Janeiro podem se inscrever
a partir no ciclo formativo
de orientação e capacitação
sobre o mercado de trabalho
do programa Emprega Juv. A
iniciativa é da Secretaria Especial da Juventude Carioca
(JUVRio) em parceria com o
Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) e tem como
objetivo capacitar 300 jovens
em habilidades essenciais
para o mercado de trabalho,
tais como comunicação, cultura digital, pensamento criativo, cooperação e empatia.
As inscrições vão até o dia 18
de julho.
O secretário da pasta, Salvino Oliveira, explicou que
o programa prevê posteriormente a inserção desses jovens no mercado de trabalho.
“Estamos fazendo um movimento forte de empregabilidade da juventude carioca.
Primeiro vamos capacitá-los
com o ciclo formativo e de-

Jovens de 16 a 24 anos que moram o Rio podem participar ciclo formativo

pois a ideia é encaminhar
eles para o Programa Jovem
Aprendiz, atendendo a demanda das empresas que
necessitam cumprir as cotas
estabelecidas por lei”.
O projeto será gratuito e
realizado de forma virtual. O

ciclo formativo é composto
por 8 módulos ministrados
ao longo de dois meses, sendo
uma disciplina por semana,
com dois encontros de 2h
de duração cada, e o Projeto
Final com mais três encontros
onde os jovens terão a oportu-

SuperaRJ: 65 mil cartões
serão entregues pelo Detran
Novos beneficiados terão acesso ao documento neste fim de semana
Os novos beneficiados do
programa SuperaRJ receberão, neste fim de semana,
os cartões com o auxílio
emergencial. O Governo do
Estado realizará um mutirão
em sete postos do Detran
da Região Metropolitana
para agilizar a entrega para
o novo grupo, que inclui
também 33 mil desempregados já habilitados. Ao longo
da próxima semana, mais
pontos de distribuição serão abertos para quem não
conseguir pegar no sábado
ou domingo. A entrega para
o interior acontece a partir
de segunda-feira (12/07).

No total, serão distribuídos
cartões para 65 mil famílias.
Além do mutirão, outra
medida para acelerar as
entregas já foi implantada:
a distribuição nas unidades
do Poupa Tempo. Os beneficiados são avisados e podem
retirar os cartões com o auxílio nos postos de Duque de
Caxias, São João de Meriti e
Bangu. A ação é coordenada
pela Secretaria de Estado da
Casa Civil.
Datas: sábado (10/7) e
domingo (11/7)
Horário: das 8h às 16h
Locais: Sede do Detran
- Av. Presidente Vargas, 817

– Centro; Posto de Habilitação do Méier - Rua Joaquim
Méier, 51 - Méier;
Posto de Vistoria da Ceasa
- Av. Brasil, 19001 - Irajá; Posto de Vistoria Aerotown - Av.
Ayrton Senna, 2541 - Barra
da Tijuca;
Posto de Vistoria Campo
Grande - Estrada do Mendanha, 1672 - Campo Grande;
Posto de Vistoria Niterói Rua Desembargador Lima
Castro, 276 - Fonseca; Posto
de Belford Roxo - Av. Jorge
Júlio da Costa dos Santos,
200 - Belford Roxo.

nidade de colocar em prática
tudo o que aprenderam ao
longo da capacitação. Ao término, os alunos vão ganhar
um certificado emitido pelo
ISBET em parceria com a
JUVRio.
Juventude e emprego - Dados mais recentes do IBGE na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
Contínua do 1º trimestre de
2020 apontam que 152 mil
jovens cariocas entre 14 e 24
anos estavam desempregados. A taxa de desocupação
entre os jovens de 14 a 17
anos foi de 61,8% e a de jovens
entre 18 e 24 anos é de 32,6%
na mesma pesquisa. Esses
números refletem a pressão
e a dificuldade do início da
vida profissional dos jovens,
cenário que afeta de maneira ainda mais acentuada a
juventude negra e periférica.
O objetivo é diminuir o
quadro de desemprego que se
agrava por meio da promoção
de instrumentos e políticas
públicas.

Vagas de
estágios
Vagas para estudantes
de diversas áreas, em
uma grande empresa
com todas as áreas elegíveis, é o que oferece o
Novo Programa de Estágio 2021 da Firjan para
alunos da área técnica e
do ensino universitário.
Com inscrições abertas
até 01/08, o estágio tem
duração de seis meses a dois anos e carga
horária de quatro ou
seis horas diárias, com
benefícios que incluem
bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte,
seguro de vida e recesso.
O processo de seleção
do programa começa
com a inscrição on-line
no site da Firjan.
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O que é uma alimentação saudável?
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE
Pixabay

Todos nós no nosso dia a dia
nos preocupamos com tanta
coisa e às vezes deixamos de
fazer uma alimentação que
possa proporcionar nutrientes
necessários para a prevenção
de uma série de doenças.
Além de uma alimentação
equilibrada, é fundamental a
prática de atividade física para
garantir um bem estar físico e
mental.
Algumas dicas são importantes:
Beber líquidos durante o
dia, mastigar bem os alimentos
e não ingerir líquidos com as
refeições.
Beba bastante líquidos durante todo o dia, principalmente água, evitando o uso de
bebidas com alto teor de açúcar,
que poderia predispor um
aumento da glicose no sangue,
favorecendo a diabetes. Uma
ingestão satisfatória de água
durante todo o dia, faz com que
nosso corpo se mantenha bem
hidratado, ajudando no transporte de nutrientes necessários
para a digestão dos alimentos.
Um copo de água em jejum
com algumas gotas de limão, ou
até com meio limão é sempre
benéfico. Devemos lembrar
que beber líquido junto com
a comida, atrapalha a pessoa
a mastigar de forma adequada
os alimentos, atrapalhando no
processo digestivo. Recomen-

da-se que você possa beber o
líquido 30 minutos antes ou
60 minutos após as principais
refeições e que durante a alimentação os alimentos sejam
bem mastigados.
Evitar grande intervalo entre
as refeições.
Muitas pessoas resolvem
ficar sem comer, mas é melhor
comer pouco, várias vezes ao
dia, com intervalos curtos, do
que comer poucas vezes ao dia,
em grande quantidade. Nosso
corpo precisa de energia para
o nosso metabolismo e na falta
de alimentação, acaba ficando
mais lento, para poupar energia e isso dificulta a perda de
peso. Se o intervalo é grande,
na próxima refeição, acaba-se
optando por alimentos mais
calóricos, tentando compensar a ausência da alimentação
anterior. O ideal é que a alimentação seja feita de três em três
horas, e que nos intervalos entre
as grandes refeições, a pessoa
consuma lanches saudáveis,
incluindo as frutas.
Comer com calma.
Nosso corpo precisa de tempo para processar os alimentos
e o mecanismo de digestão se
dá através de vários estímulos,
que se iniciam pelos estímulos
sensoriais, tais como a visão,
o olfato, o tato, o paladar, estimulando a produção das
enzimas digestivas. Por isso

nerais, além de atuarem como
antioxidantes, protegendo as
nossas células.
Alimentos naturais são recomendados, evitando produtos industrializados, uma vez
que estes contem substâncias
como corantes e conservantes,
que predispõem à hipertensão
arterial (pressão alta), sobrecarregando os rins, pelas altas
quantidades de sódio existentes
nestes produtos.
Um prato colorido contendo legumes, hortaliças, proteínas, fibras, carboidratos, minerais e vitaminas é aconselhável.

Comida saudável contribui para o bem estar físico e a qualidade de vida

recomenda-se comer com calma, sempre mastigando bem os
alimentos. A digestão começa
na boca, com a mastigação dos
alimentos e a ação da saliva.
A mastigação transforma o
alimento numa consistência
pastosa, facilitando o processo
digestivo. Quando a pessoa
reserva um tempo equivalente
de ao menos 20 minutos para
cada refeição, e mastiga bem
os alimentos, facilita a sensação
de saciedade, fazendo com que
a pessoa não coma mais do que
o que realmente necessita.

Consumir alimentos
saudáveis
Alimentos integrais são ótimos para manter a glicemia
baixa (baixo teor de açúcar no
sangue), as fibras servem de
alimento para as bactérias auxiliando na digestão e na função
digestiva, ajudando o intestino
a trabalhar, proporcionando a
sensação de saciedade, além
de atuara no controle do colesterol. As frutas e hortaliças são
fontes de fibras, vitaminas e mi-

Oposição vence eleições no
Creci para o próximo triênio
Chapa de Marcelo Moura e João Eduardo Corrêa vence com 47% dos votos válidos
Com cerca de 47% dos votos
válidos, (entre as três chapas participantes) a Chapa
2 - Corretor para Corretor
- Gestão que pensa em você
- venceu as eleições do Conselho Regional de Corretores
de Imóveis do Rio de Janeiro
(Creci-RJ).
A chapa é liderada pelos
corretores de imóveis Marcelo Moura e João Eduardo
Corrêa, e terá a missão cuidar da gestão do Conselho
no triênio 2022/2024.
Eles têm o objetivo de fazer a renovação do Creci-RJ,
que, nos últimos três triênios
foi dirigido pelo mesmo
gestor, buscando tornar o
Conselho mais próximo dos
corretores e mais presente na

sociedade.
Segundo Marcelo Moura,
presidente eleito do Creci-RJ,
no triênio 2022/2024, serão
implantados uma série de
projetos 100% voltados para
o corretor de imóveis.
“Nosso objetivo é a aproximação dos corretores de
imóveis com o seu Conselho
em busca de uma gestão
mais participativa”, explicaram Marcelo Moura e João
Eduardo Corrêa, destacando o apoio que tiveram nas
eleições de todas as regiões
do estado.
Para eles, o programa
da renovação do Conselho
pretende realizar os projetos
de novas ideias para auxiliar
o dia a dia dos profissionais

do mercado.
Essa será uma parte importante do trabalho da
futura gestão e a busca pela
valorização profissional e
conscientização da sociedade sobre o trabalho dos
corretores de imóveis para a
segurança jurídica nas transações imobiliárias.
“Durante a nossa campanha, ouvimos diretamente a
voz do corretor. Tem muito
trabalho a ser feito e estamos
empenhados num propósito
grandioso de nossa classe”,
destacou a dupla, acrescentando que uma das preocupações da futura gestão
é mostrar a importância do
trabalho do corretor de imóveis junto a toda sociedade.

Propostas- Na campanha
de 2021, a Chapa 2 trabalhou
com um rol de 13 propostas
que pretende implantar na
direção do Conselho. Entre
elas estão o programa anuidade zero, via parcerias e o
sistema de cashback; o parcelamento da anuidade por
cartão de crédito; e a criação
da diretoria da mulher.
No caso Programa Anuidade Zero, a meta dos futuros gestores é a implantação
do sistema assim que assumirem o triênio e colocá-lo
em prática o mais rápido
possível. Para isso, serão
feitas parcerias com lojas,
e-commerce, drogarias, postos de gasolina, supermercados, restaurantes etc.

Niterói integra a campanha Rio
de Mãos Dadas, até o dia 24
Escultura gigante da artista Márcia Falcão estará exposta no Plaza Shopping
Niterói recebe, a partir deste sábado (10), a escultura
gigante A Cultura da Borda
na Palma da Mão, da artista
Márcia Falcão, que faz parte
da campanha Rio de Mãos
Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), série
de ações que visa envolver
as pessoas em um clima de
positividade em 2021 para
superar o difícil ano que passou. A obra estará exposta
no Shopping Plaza Niterói
(Rua Quinze de Novembro,
8 - Centro), até o dia 24 de
julho.
A intervenção urbana
itinerante, que já expôs as

obras em bairros e pontos
turísticos da capital e de sete
municípios fluminenses,
poderá ser vista também
nas cidades de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes,
Nova Iguaçu, Nova Friburgo,
Petrópolis, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e
Volta Redonda.
As obras de mais de 2 metros de altura, em formato de
pares de mãos, representam
a superação das dificuldades
de 2020 e a esperança de
retomada da normalidade
este ano e serão exibidas
em duas etapas: com as
mãos separadas, ilustrando

o afastamento imposto pela
pandemia, e, posteriormente, unidas, simbolizando a
esperança da retomada de
contatos, planos e afetos
em 2021, conferindo duas
oportunidades para o público apreciar as obras de
diferentes perspectivas.
Confeccionadas em fibra
de vidro, as mãos foram trabalhadas por dez artistas:
Agrade Camíz, Bruno Awful,
Cláudia Lyrio, Igor Nunes,
Loo Stavale, Márcia Falcão,
Maria Amélia Diegues, Mario Band’s, Robnei Bonifácio
e Yhuri Cruz.
“A intervenção urbana da

campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o
IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ
estão de mãos dadas com a
população fluminense neste
momento adverso. Ampliar
a visibilidade do símbolo
de união pelo estado do
Rio de Janeiro é uma forma
de fortalecer o nosso compromisso com milhares de
pessoas, de levar serviços de
cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos”, explica o
presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio
de Queiroz Junior.

Baixo teor de açúcar - Reduzir o consumo de açúcar previne a diabetes e a obesidade.
Quando a pessoa tem uma
alimentação saudável, consegue ter um sistema imunológico equilibrado, apresenta uma
melhor qualidade de sono, no
humor, em suas atividades
físicas e de concentração, favorecendo um trânsito intestinal
adequado.
As mulheres grávidas precisam ter uma alimentação saudável, para o melhor desenvolvimento do feto e essencial para
as mulheres que amamentam,
uma vez que o leite materno
exclusivo vai garantir o aporte
necessário para o desenvolvimento saudável do bebê.
Balanceados - Os alimentos

que fazem parte da nossa alimentação devem ser balanceados, estimulando o consumo
de carboidratos saudáveis, o
consumo de frutas, de proteínas
vegetais, proteínas animais, do
abacate, de fontes de ômega 3,
como o salmão, dentre outros,
da chia, da linhaça,da vitamina
A, nos ovos, cereais, cenoura,
das vitaminas do complexo B,
em carnes, leite e ovos, da vitamina C, em frutas como kiwi,
laranja e acerola, completando
um teor adequado nutricional
necessário para um equilíbrio
satisfatório das necessidades
do organismo.
Os carboidratos complexos,
cujo açúcar demora mais para
ser absorvido no sangue, e possui uma menor quantidade de
açúcar presente no alimento,
devem ser consumidos com
maior frequência, da mesma
forma que as fontes de proteínas de origem animal com menor concentração de gorduras
saturadas como os peixes, as
aves, os ovos e o leite semi-desnatado. As de origem vegetal,
como o feijão, a soja, a lentilha,
o grão de bico e a quinoa também são recomendadas.
O consumo da carne vermelha não deve ser exagerado,
uma vez que o excesso de carne
vermelha leva a um maior consumo de gorduras saturadas,
aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

Mais de 300 postos autuados
Trezentos e cinco postos
de combustíveis de 26 das
27 unidades da federação foram autuados nesta
semana devido a irregularidades nas bombas de
abastecimento identificadas durante uma operação
coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
Com foco no combate
à possibilidade de fraudes, a Operação Petróleo
Real vistoriou 1.755 estabelecimentos, dos quais
641 foram autuados por
diferentes problemas – incluindo os 305 postos em
que os fiscais identificaram
irregularidades nas bombas de combustível.

Em cada estabelecimento, foram verificados a
qualidade do combustível
comercializado, datas de
validade dos produtos, aferição das bombas de abastecimento e transparência
da composição dos preços
ao consumidor, além de
outros aspectos que podem
indicar infrações administrativas e criminais.
Ao todo, sete pessoas
foram presas – seis em
flagrante - durante a ação
integrada de órgãos federais e estaduais, como a
ANP, o Inmetro, a PF, a PRF,
as polícias Militar e Civil,
guardas civis municipais
e secretarias de Segurança
Pública.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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.
Dia: 15/07/2021
Horário
Endereço
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
12:00 às 16:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30

Nº Deslig.
NITERÓI
Avenida Roosevelt - Cachoeiras - Niterói
15444265
Rua Albino Pereira - Cachoeiras - Niterói
15444265
Rua Amapa - Ponta da Areia - São Francisco - Niterói
15444265
Rua Guaporé - São Francisco - Niterói
15444265
Rua Iguaçu - São Francisco - Niterói
15444265
Rua Lisandro P Silva - Cachoeiras - São Francisco - Niterói
15444265
Rua João G da Silva - Piratininga - Niterói
15444439
Rua Jorge Almeida - Piratininga - Niterói
15444439
Rua Professor Fernando J Almeida - Piratininga - Niterói
15444439
Rua Alice Gonçalves Pereira - Cafuba - Niterói
15450421
Rua Godofredo Garcia Justo - Cafuba - Niterói
15450421
Travessa Antônio Neves - Cafuba - Niterói
15450421
Rua 415 - Cafuba - Santa Rosa - Niterói
15450421
SÃO GONÇALO
Avenida 18 do Forte - Mutuá - São Gonçalo
15437599
Estrada Velha do Zumbi - Morro do Castro - São Gonçalo
15449865
Estrada Gracho Rangel - Baldeador - Novo México - São Gonçalo
15449865
Rua Rio das Pedras - Maria Paula - Baldeador - São Gonçalo
15449865
MARICÁ
Estrada de Ubatiba - B Ubatiba - Saúde - Maricá
15447953
Estrada do Silvado - Silvado - Maricá
15447953
Estrada Vereador Oldemar Gudes Figueiredo - Quiosque - Flamengo 15447953
- Maricá
Ruas 33, 74, 75, 76, 77 - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-BA - Itaipuaçu 15447021
- Maricá
Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15447021
Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá
15447021
Rua Georgilei Rodrigues - Loteamento 21 Leste - Jardim Atlântico - 15447021
Maricá
Estrada Real de Maricá - Praça Amendoeiras - Maricá
15449867
Estrada Velha de Itapeba - Condomínio Bosque de It 15449867
Estrada Velha de Itapeba - Maricá
Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Condomínio Bosque de Itapeba 15449867
- São José Imbassaí - Itapeba - Maricá
Rua 2 - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá
15449867
Ruas A, E, F, G - Condomínio Bosque de Itapeba - São José Imbassaí - 15449867
Ponta Grossa - Maricá
Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá
15450245
Avenida Praia - Recanto Itaipuaçu - Maricá
15450245
Ruas 37, 46, 138, 189, 140, 141 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15450245
Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá
15450245
Rua Gilmar T dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá
15450245
Rua Marquês Maricá - Jardim Atlântico - Maricá
15450245
Rua Projetada - Loteamento J - Maricá
15450245
Ruas 18, 20 - Vale da Figueira II - Bananal - Manoel Ribeiro 15450575
Ponta Negra - Maricá
Ruas 57, 58, 60, 63, 64 - Bambuí - Estrada de Bambuí 15450725
Jardim B Bambuí - Jardim B Maricá - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.
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IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

CLASSIFICADOS

Sábado, 10/7/2021

LEILÃO - 15 IMÓVEIS
RS • SC • PR • SP • RJ • GO • MA • MG • PA

Rio de Janeiro/RJ
Loja B no térreo c/ área privativa
QUA - 10h | ELETRÔNICO estimada no local de 172m² (IPTU)
respectiva fração ideal no terreno
Rua Mariz e Barros, nº 1.107
Bairro Tijuca
Lance Mínimo: R$ 1.199.804,00

28/07/2021

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

RESIDENCIAIS
COMERCIAIS
TERRENOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO LEILÃO:
- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo em até 12,
24, 36 ou 48x (exceto lotes 3 e 15);
- Financiado. c/ sinal e o saldo em até
360 meses.
Comissão de 5% à Leiloeira.

Edital completo, descrição
51 3535.1000 banco.bradesco/leiloes e fotos dos imóveis no site.

leiloes.com.br

ofluminense.com.br
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Maracanã abre as portas para
o maior clássico do futebol

Liderados por Neymar e Messi, Brasil e Argentina decidem hoje, no mítico estádio, a ﬁnal da Copa América

Lucas Figueiredo / CBF

Vitor Silva / Botafogo

Dois dos principais nomes do futebol mundial, Neymar e Lionel Messi serão os responsáveis por tentar levar as seleções do Brasil e Argentina, respectivamente, ao título da Copa América, na grande decisão de hoje à noite, no Maracanã

A t ã o a g u a rdada final da
Copa América
entre Brasil e
Argentina vai
acontecer neste
sábado. O esperado duelo
terá como palco o Maracanã,
a partir das 21
horas (de Brasília).
A Seleção
Brasileira chega em busca
de mais um título da competição em casa. Desta vez,
Neymar vai estar em campo,
o que não aconteceu na edição de 2019.
O técnico Tite destacou a

grandeza do confronto contra os hermanos.
“São os dois últimos sul-americanos campeões do
mundo. 2002, 1994, 86 a
Argentina. Tem uma dimensão, sem desprezar Colômbia, Uruguai, são ícones do
futebol mundial. Falar de
Messi e Neymar é falar de
excelência, virtudes técnicas,
mentais, físicas, capacidade
de criação muito alta. É um
grande desafi o, um grande
espetáculo”, disse.
Para esta partida, Tite
segue sem poder contar com
Gabriel Jesus, suspenso. Já
Alex Sandro se recuperou de
lesão, mas ainda é dúvida.
Do outro lado, a Argenti-

na encara o duelo como uma
final de Copa do Mundo. Os
hermanos querem acabar
com o jejum de títulos, que
vem desde 1993, quando
venceram a Copa América,
no Equador.
“Isso é passado, quando
a gente fica olhando para o
passado não é referência”,
disse Tite sobre a seca argentina. “Nós estamos invictos
na Copa América, os números são os melhores das
duas Copas Américas, então
não vejo significado maior”,
completou o treinador.
Os argentinos contam
com a motivação de Lionel
Messi. O atacante tem sido
fundamental na campanha

da seleção na competição.
O técnico Lionel Scaloni
minimizou o fato de Neymar
ter afirmado que gostaria
de encarar a Argentina na
decisão.
“Eles dizem isso porque
eles têm muita amizade, o
Neymar com o Messi e os
outros jogadores. Sei que eles
dizem isso com sinceridade.
Eles sempre falam bem de
nós”, declarou.
Torcida - O clássico sul-americano terá a presença
da torcida na arquibancada.
A Prefeitura do Rio acatou
ontem um pedido da Conmebol e liberou a presença
do público no Maracanã,

mas impôs o limite de 10%
de ocupação por setor do
estádio.
O prefeito Eduardo Paes
disse que se a Confederação
Sul-Americana de Futebol
(Conmebol), organizadora
da competição, decidir usar
todo o estádio, que tem capacidade para 65 mil pessoas,
significa que 6,5 mil pessoas
poderão entrar desde que
apresentem teste PCR das
últimas 48 horas para comprovar que não estão com a
covid-19. Além disso, devem
manter distanciamento nas
cadeiras e o uso de máscaras.
Paes disse que a autorização para a presença e público
na Copa América não deixa

de ser uma espécie de evento teste neste momento em
que as notícias sobre queda
de internações e de casos da
doença são melhores para
viver uma transição. O prefeito garantiu que não foi
pressionado pela Conmebol.
“Soube pela imprensa que
eles haviam feito uma solicitação. Consultei o secretário
de Saúde. Eles avaliaram com
a maior liberdade do mundo, decidiram ontem e me
informaram que não viam
problema em liberar. É um
evento importante em que
se presta mais atenção. Final
da Copa América jogo Brasil
e Argentina, mas não houve
nenhuma pressão”, disse.

Último teste antes do Cerro

Fla pode ganhar dois reforços

De olho no confronto com a equipe paraguaia na próxima semana pela
Taça Liberadores da América, Fluminense visita o Sport na Ilha do Retiro

Os convocados Gabigol e Everton Ribeiro têm chances de jogar amanhã
contra a Chapecoense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Fluminense
entra em campo neste sábado,
contra o Sport, às
19 horas (de Brasília), na Ilha do
Retiro. Os tricolores buscam um bom resultado
para seguir na parte de cima da
tabela do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa chegam
para a partida motivados pelo
empate conquistado contra o
Atlético-GO, fora de casa. No
entanto, o clima fora de campo
é de turbulência por conta do
atraso de salários.
Patric e Rentería entraram

O Flamengo precisa de um resultado positivo
amanhã diante
da Chapecoense para elevar a
moral do grupo
visando a Libertadores. O ambiente no Ninho do Urubu está
abalado após a equipe sofrer
duas derrotas consecutivas
para Fluminense e Atlético-MG. Com a primeira partida
das oitavas da Libertadores na
próxima quarta-feira, a pressão
no clube está altíssima.
Enquanto a torcida pressiona pela demissão do técnico

Tricolor terá
vários desfalques
contra o Leão
nesta semana na Justiça pedindo a rescisão de contrato. Além
disso, a exposição da insatisfação por parte dos jogadores
desagradou a diretoria, que
prometeu punição.
Dentro de campo, o técnico
Umberto Louzer tem apenas
uma dúvida. O lateral-direito
Hayner se recupera de um
problema no tornozelo. Caso
seja vetado, Ricardinho será

improvisado.
Do outro lado, o Fluminense vai com uma escalação
alternativa para o confronto.
Os tricolores estão focados no
duelo da próxima semana, pela
Libertadores, contra o Cerro
Porteño-PAR.
O técnico Roger Machado
tem vários desfalques para a
próxima semana e preferiu
preservar os titulares. Por isso,
a escalação é uma incógnita.
Alguns jogadores, como
Nenê e Ganso, devem começar
a partida. O volante Martinelli
também, pois está suspenso na
Libertadores.

Rogério Ceni, a diretoria tenta
contornar a situação para não
gerar uma ruptura num momento decisivo. Além disso,
demitir o treinador vai gerar
despesas que poderiam ser
destinadas a reforços.
O Rubro-Negro vem sofrendo desde o início de junho com
seguidos desfalques no seu
time titular. As convocações
para as seleções sul-americanas para Eliminatórias e Copa
América deixaram um rombo
no elenco. Para piorar, o volante Gerson deixou o clube rumo
ao futebol francês e Diego
Ribas sofreu lesão no joelho.

Assim, o Flamengo já pensa
até em usar o atacante Gabigol
e o meia Everton Ribeiro contra
a Chape. O confronto é visto
como um preparo para a partida contra o Defensa y Justicia,
em Buenos Aires.
A dupla estará com a Seleção Brasileira na final da Copa
América, hoje, no Maracanã.
Mas como eles não devem ser
titulares, se não entrarem em
campo ou se o fizerem por
poucos minutos, estarão em
condições de jogo. O fato da
partida ser no Rio de Janeiro
facilita por não haver necessidade de viagem.

Clássico RJ x MG na Série B Felipão estreia contra o Inter
Os gigantes Botafogo e Cruzeiro duelam hoje no estádio Nilton Santos

Experiente treinador e ídolo do Grêmio inicia trajetória no clube gaúcho

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 16h30
(de Brasília), no
estádio Nilton
Santos. As duas equipes
necessitam da vitória no
Campeonato Brasileiro da
Série B.
O confronto é crucial para
a permanência do técnico
Marcelo Chamusca. Um tropeço em casa deve decretar
a demissão do comandante
alvinegro.
Só que Chamusca tem
várias dúvidas para a partida.
Os volantes Luís Oyama e

A 11ª rodada do Campeonato
Brasileiro tem início neste
sábado, às 16h30, com o clássico Gre-Nal. Em má fase na
competição, as duas equipes
entram na Arena do Grêmio
em busca de recuperação. O
Tricolor conta com a estreia
de Felipão para tentar sair da
lanterna, enquanto o Internacional quer afundar o rival
ainda mais na tabela.
Na lanterna do Brasileiro,
a queda de Tiago Nunes no
comando do Grêmio não teve
saldo positivo a curto prazo.
Isso porque, comandado por
Thiago Gomes, o Tricolor
visitou o Palmeiras na última

Barreto sentiram e viraram
dúvidas. Além deles, Chay
e Ronald dificilmente vão a
campo por conta de problemas físicos.
Chamusca também deve
mexer no gol. O jovem Diego
Loureiro pode ganhar a vaga
do criticado Douglas Borges.
Do outro lado, o Cruzeiro está pressionado pela
campanha ruim na Série B.
Com 10 pontos, os mineiros
estão três acima da zona de
rebaixamento.
Para esta partida, o técnico Mozart não terá os volantes Rômulo e Matheus
Barbosa. A boa notícia é o

Técnico Marcelo
Chamusca pode
cair caso perca
hoje em casa
retorno do lateral direito
Raúl Cáceres.
Os visitantes devem ter
mudanças no ataque. Mozart
tem criticado as fracas atuações do setor ofensivo.
Ainda neste sábado, Operário e Brasil de Pelotas se
enfrentam em Ponta Grossa.
Já Confiança e Vitória jogam
em Aracaju.

rodada e sofreu um novo
revés - ainda sem vencer na
competição.
No meio tempo, o clube
bateu o martelo e cravou o retorno de Felipão ao comando
da equipe. A estreia do técnico acontece no meio do fogo
cruzado, que é o Gre-Nal, e o
experiente treinador vai ser
obrigado a mexer na equipe.
Com o cartão amarelo recebido por Matheus Henrique
na última rodada, o volante
é desfalque no clássico. Sem
mudar a estrutura, Felipão
deve contar com Darlan na
posição. Ao mesmo tempo, o goleiro Brenno serve a

Seleção Olímpica e Gabriel
Chapecó é o favorito para
substituí-lo.
Apesar de tudo, Felipão
tem peças suficientes para
mudar o esquema. A principal
dúvida é no meio de campo:
com Lucas Silva, Fernando
Henrique e Jean Pyerre, além
da manutenção de Bobsin.
O lateral Vanderson também
pode ser surpresa e aparecer
como ponta direita.
Do lado vermelho do clássico, Diego Aguirre tenta retomar o caminho das vitórias
com o Inter. Sem vencer há
quatro jogos, o Colorado
flerta com o rebaixamento.

