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Niterói não vai antecipar 
2ª dose da AstraZeneca

Como não há previsão de antecipação de remessas da vacina, município vai manter intervalo de 12 semanas

SEM RISCO DE FALTAR IMUNIZANTE

CIDADES\PÁG. 3

 Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. À tarde, foi levado para São Paulo. Médicos farão exames para verificar necessidade de cirurgia

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Recuperação do 
Centro do Rio 
em pauta

PANORAMA\PÁG. 2

SG atraente para empresas
Segundo Junta Comercial, houve aumento de 96% na abertura de novos negócios

CIDADES\PÁG. 4

O papa Francisco recebeu ontem alta do Hospital Agostino Gemelli, 
em Roma. Ele deixou o hospital por volta das 10h30 (horário local). 
Antes de retornar ao Vaticano, Francisco se dirigiu até à Basílica de 
Santa Maria Maior para orar. O sumo pontífice agradeceu o sucesso de 
sua cirurgia e fez uma prece pelos doentes.

CIDADES\PÁG. 5

Divulgação / Vaticano

Em franca recuperação, o Papa estará em breve de volta as suas atividades com os fiéis

Papa Francisco deixa o hospital

Vasco quer 
resgatar um 
antigo amor
Um dos pilares do título 
da Copa do Brasil em 
2011, o nome de Diego 
Souza entrou na pauta da 
diretoria do Vasco.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Uebel / Grêmio

Educação 
e arte para 
todos
O Programa CCBB Educa-
tivo - Arte & Educação todo 
mês oferece visitas educati-
vas, cursos, oficinas, encon-
tros e práticas culturais. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Programa CCBB Educativo desenvolve
ações que estimulam a criação

Diego Souza, do Grêmio, não 
esconde seu carinho pelo Vasco

Vacinação alivia 
sobrecarga 
nas UTIs

CIDADES\PÁG. 3

Bolsonaro é 
internado em 

São Paulo

CIDADES\PÁG. 5

O presidente Jair Bolsonaro foi 
internado na madrugada de 

ontem no Hospital das Forças 
Armadas, em Brasília, e depois, 

à tarde, transferido para São 
Paulo, por decisão do médico 
que o operou em decorrência 
da facada que sofreu durante 
a campanha eleitoral de 2018. 

Há dias o presidente vinha 
apresentando desconforto 

com soluços insistentes, que 
causavam até dificuldade para 

se expressar. Exames realizados 
ontem identificaram obstrução 

intestinal e a transferência 
para a capital paulista teve o 
objetivo, segundo o médico, 

da realização de exames 
complementares, que podem 

determinar necessidade de 
cirurgia de emergência. Apesar 

da internação, Bolsonaro se 
manteve ativo nas 

redes sociais.
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Bolsonaro internado
Acho que independente do lado político que as pessoas 
estejam, é importante demonstrar empatia e respeito ao 
próximo. Vi muita gente fazendo gracinha e comemoran-
do a internação do presidente Bolsonaro. Acho que mesmo 
pensando diferente, temos que ter mais amor ao próximo!
Sheila Villaça 

Vacinação em São Gonçalo
É bom ver o avanço da vacinação contra a covid-19 em São 
Gonçalo. Infelizmente nossa cidade sofreu com os casos 
de coronavírus durante a pandemia, mas certamente as 
coisas agora vão começar a melhorar para o nosso lado. 
Jessica Lemos

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.

‘Arte & Educação’ 
para todas as idades
O Programa CCBB Educati-
vo – Arte & Educação desen-
volve ações que estimulam 
a experiência, a criação, a 
investigação e a reflexão 
através de processos peda-
gógicos, artísticos e cura-
toriais. Todo mês oferece 
visitas educativas, cursos, 
oficinas, encontros e práti-
cas culturais. 

As atividades dialo-
gam com a programação 
do CCBB e destinam-se 
a todos os públicos, com 

ações inclusivas e afirmati-
vas para estreitar as relações 
com a comunidade escolar, 
educadores, pessoas com 
deficiência, famílias e pro-
fissionais da arte. 

Neste momento, em 
que protocolos especiais 
de visita e permanência são 
necessários, as atividades 
presenciais têm número de 
participantes reduzidos e 
regras para agendamento e 
participação. Informações: 
www.ccbbeducativo.com

CULTURA FABIANA MAIA

Fotografia
A partir de agosto, os aman-
tes da fotografia de todo o 
país poderão participar, gra-
tuitamente, do curso on-line 
“Fotografia, Periferia e Me-
mória”, promovido pelo Polo 
Sociocultural Sesc Paraty. 
Em um ciclo de palestras 
com 17 encontros sema-
nais, a proposta é mostrar a 
importância da imagem na 
sociedade atual, com ênfase 
na produção fotográfica nas 
periferias a partir dos anos 
2000. Inscrições: http://
www.sescparaty.com.br.

‘SABADÃO GAIOLINHA’ – O selo Hitzada lançou uma 
faixa que promete ser sucesso em todas as festas e 
bailes. Na internet, pelo menos, já mostra que é um hit. 
“Sabadão Gaiolinha”, com participação de Gorilla Mc, 
Mc Neneco e DJ Edy da Penha. O single pode ser ouvido 
em todas as plataformas digitais. A música junta todas 
as referências do ritmo e convida a todos para dançar.

NAIARA AZEVEDO – O ano de 2021 tem trazido bons 
frutos para Naiara Azevedo. A cantora lança mais uma 
canção, dessa vez unindo forças com o forrozeiro Raí 
Saia Rodada, no single dançante ‘Olha o Que Cê Per-
deu’. A faixa fica disponível em todas as plataformas 
digitais. O público pode conferir o videoclipe, dirigido 
por Fred Siqueira, no Youtube de Naiara.

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

Divulgação

Programa CCBB Educativo desenvolve ações que estimulam a criação

Ratão Diniz/Divulgação

Abertas as inscrições para o curso 

“Fotografia, Periferia e Memória”

POR DANIEL ALVESPanorama RJPanorama RJ

Solidariedade e 
amor ao próximo

Fim do genocídio 
da juventude negra

A primeira-dama de Ni-
terói, Christa Vogel Grael, 
recebeu ontem 650 Kg de 
alimentos doados pelo Co-
légio Objetivo Camboinhas à 
Campanha Niterói Solidária, 
coordenada por ela de forma 
voluntária. A doação foi arre-
cadada junto à comunidade 
escolar. Pelas redes sociais, 
a primeira-dama agradeceu 
a colaboração do colégio e 
reforçou que a campanha 
continua arrecadando ali-
mentos, materiais de limpe-
za, de higiene e agasalhos em 
todos os postos de vacinação 
contra a covid-19 na cidade. 
“É muito bom saber que a 
solidariedade e a empatia 
fazem parte do cotidiano es-
colar e da formação dos nos-
sos jovens. Parcerias como 
a do Colégio Objetivo são 
fundamentais para ampliar 
o alcance da nossa campa-
nha. A Niterói Solidária tem a 
alegria de contar com várias 
instituições parceiras, que 
se mobilizam para arrecadar 
itens e contribuem de ma-
neira muito positiva nessa 
causa. Todos podem con-
tribuir, não somente aque-
les que estão se vacinando.  
A doação de cada um faz a 
diferença na vida de muitas 
pessoas”, publicou Christa 
Grael. 

O prefeito Axel Grael (PDT) 
sancionou a lei que deter-
mina o dia 18 de maio como 
“Dia Municipal de Luta pelo 
Fim do Genocídio da Ju-
ventude Negra - João Pe-
dro Mattos”. A lei que foi 
publicada ontem (14) faz 
referência ao assassinato do 
jovem João Pedro, de ape-
nas 14 anos, morto em uma  
operação da polícia no Sal-
gueiro, em São Gonçalo. O 
autor do texto é o vereador 
afastado Paulo Eduardo Go-
mes (Psol).

Exposição de 
Cordeiro Imaterial
A tradicional Exposição de 
Cordeiro, na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, chega em 
2021 ao seu centenário. São 
100 anos que fazem parte 
da história de vida de mi-
lhares de pessoas, não só 
de municípios fluminenses, 
mas de cidades de diversos 
estados brasileiros. Como 
presente, o Projeto de Lei 
4072/2021, apresentado este 
ano na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) pelo deputado Felipe 
Peixoto (PSD), acaba de ser 
sancionado pelo governador 
Cláudio Castro, através da Lei 
9352/2021, declarando este 
importante e reconhecido 
evento como Patrimônio Cul-
tural de Natureza Imaterial.

Atletas de equitação visitam prefeito

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e o vice-prefeito 
Paulo Bagueira receberam 
os atletas de equitação 
Gabriel Tortelly e Maria 
Clara Lisboa, que treinam 
no Parque Rural de Nite-

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

rói, no Engenho do Mato. 
Os dois se preparam para 
representar a cidade em 
competições nacionais e 
falaram um pouco de sua 
trajetória no esporte e pla-
nos para os próximos anos.

Rio: Plano Reviver Centro
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, o secretário 
municipal de Planejamento 
Urbano, Washington Fajardo, 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Carlo Caiado, e ve-
readores participaram, ontem  
(14), da cerimônia de sanção 
do conjunto de leis que ins-
titui o Plano Urbano Reviver 
Centro, no Rio Scenarium, no 
Centro. O programa pretende 
promover a recuperação ur-
banística, social e econômica 
dos bairros da região central 
e vai estabelecer diretrizes 
para a gestão, qualificação e 
manutenção do espaço pú-
blico e dos bens históricos de 
uma área de 5,72 quilômetros 
quadrados.

“Criamos todas as con-
dições para dar viabilidade 
econômica a esse proces-
so. O projeto Reviver Centro 
precisa agora da força do 
setor privado, de trazer em-
preendimentos imobiliários 
para cá, preferencialmente 
residenciais. Essa é a melhor 
área para trabalhar, a pessoa 
está com a melhor vista, a 50 
minutos de São Paulo (em voo 
do Santos Dumont) e com VLT 

Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e outras autoridades municipais na sanção das leis do projeto, no Rio Scenarium

Obras avançam 
no Morro do Mic
As obras da da rampa de aces-
sibilidade da Comunidade 
Morro do Mic, na Ilha da Con-
ceição, seguem em ritmo in-
tenso. O equipamento, que 
irá beneficiar milhares de 
moradores, é uma importante 
conquista da comunidade, 
que tem como grande mentor 
o presidente da Câmara de 
Vereadores, Milton Cal.

RJ adere à ação de 
castração e doação
O Governo do Estado adere, 
nesta quinta-feira (15), à 
campanha de castração e 
doação de ração para cães e 
gatos realizada pelo projeto 
Rio Eco Pets. Até o fim do 
ano, a Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e Abas-
tecimento e o RioSolidario 
participam da ação, que vai 
arrecadar tampinhas e óleo 
de cozinha para reciclagem. O 
valor da venda dos materiais 
será destinado a abrigos e 
protetores de animais cadas-
trados pelo Rio Eco Pets.

Maternidade segura: R$ 150 milhões

Ao lado da primeira-dama 
Aneline, o  governador 
Cláudio Castro lançou o 
programa Laços – Mater-
nidade Segura. A iniciativa 
prevê o repasse de mais de 
R$ 150 milhões anuais para 

Rafael Campos/Palácio Guanabara

custeio e investimento nas 
unidades cadastradas. Dos 
70 municípios que têm ma-
ternidade municipal, 53 já 
aderiram ao programa. O 
investimento vai permitir 
abertura de novos leitos.

para se deslocar. Quando vai 
para casa tem uma série de 
meios de transportes e uma 
infraestrutura pronta”, disse 
o prefeito, lembrando que 
o poder público já fez um 
conjunto de intervenções na 

região do Centro ao longo 
dos últimos anos, como o VLT, 
o Porto Maravilha, além da 
construção e recuperação de 
vários equipamentos.A nova 
legislação prevê, entre outras 
medidas, incentivos fiscais 

e edilícios e permissões de 
novos usos para fomentar a 
construção de moradias e o 
retrofit de prédios comerciais 
ociosos, convertendo-os em 
edifícios de uso residencial 
ou misto. 
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Sem novas remessas, cidade optou por não acatar medida para que não ocorra falta da vacina para os niteroienses

Niterói não vai antecipar 2ª dose
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói informou 
ontem, por meio de nota, 
que, como não há previsão 
de antecipação de remessas 
da AstraZeneca, o município 
não vai antecipar a segunda 
dose da imunização contra 
a Covid-19. O objetivo é que 
não ocorra falta da vacina 
para os moradores de Niterói. 
A campanha de vacinação é 
planejada de acordo com a 
quantidade de doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde.

Segundo pesquisas da 
Fiocruz, a vacina demonstra 
uma proteção significativa já 
com a primeira dose. Além 
disso, a AstraZeneca apre-
senta a produção de uma boa 
resposta imunológica quando 
as duas doses são aplicadas 
em intervalos de 12 semanas.

Na capital do Rio de Janei-
ro, o intervalo de 12 semanas 
está mantido e o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, informou que somen-
te após a conclusão das apli-
cações da primeira dose na 
população acima de 18 anos, 
que está previsto para o fim de 
agosto, pode fazer uma nova 
avaliação sobre a redução do 
intervalo. Por enquanto, a 
secretaria segue “alinhada ao 
Ministério da Saúde e tam-
bém alinhada com a bula”, 
conforme Soranz.

A Secretaria de Saúde de 
São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio, também 
vai manter o intervalo de 12 
semanas da vacina AstraZe-
neca. A Prefeitura de Búzios, 
na Região dos Lagos, disse 
que aguarda orientações e 
instruções da SES, sobre “o 

envio de doses suficientes, 
orientação formal e oficial, 
para seguir as determinações 
recomendadas, sem orienta-
ções do governo do estado 
não podemos antecipar a 
segunda dose”, concluiu em 
nota.

Na Baixada Fluminense, 

o município de Belford Roxo 
também decidiu não mudar 
o intervalo para oito sema-
nas. Segundo a prefeitura, 
“a campanha de imunização 
está avançando bem (faixa 
etária de 35 a 39 anos) e a 
prioridade é vacinar logo toda 
a população com a primeira 

dose”. Ainda conforme a pre-
feitura, estudos apontam que 
a Astrazeneca tem eficácia de 
80% quando o intervalo para a 
segunda dose é de três meses. 
Com a redução de intervalo, a 
eficácia cai para 59%.

“Uma avaliação cuidadosa 
está sendo feita no que se re-
fere à antecipação proposta 
pelo estado, pois a prefeitura 
teme não ter estoque disponí-
vel para seguir as determina-
ções da Secretaria Estadual de 
Saúde e voltar a conviver com 
filas e tumultos, cenas que já 
estão ocorrendo em alguns 
municípios da região metro-
politana”, completou a nota.

Em Nilópolis, também na 
Baixada Fluminense, ainda 
não há previsão de antecipar 
a data da segunda dose.

Antecipação - Em outros 
municípios do Estado, ante-
cipação da segunda dose da 
vacina AstraZeneca vai ser 
seguida. A diminuição do 

prazo de 12 para oito semanas 
entre as doses foi autorizada 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), em acordo 
com o Conselho das Secre-
tarias Municipais de Saúde  
(Cosems).

O município de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, está entre os que decidi-
ram antecipar a aplicação da 
segunda dose da vacina Astra-
Zeneca para todas as pessoas 
que tomaram a primeira dose 
até o dia 17 de maio. Para isso, 
a prefeitura disponibilizará 
16 unidades de saúde que 
funcionarão de hoje (15) até 
o próximo domingo (18).

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova Iguaçu 
informou que divulgará o 
calendário de antecipação da 
segunda dose da AstraZeneca 
até o final desta semana. O 
município de Magé, segundo 
a prefeitura, está seguindo a 
orientação da SES de ante-
cipar a segunda dose, aten-
dendo o intervalo mínimo 
de oito semanas da primeira 
aplicação para garantir a indi-
cação que consta na bula do 
imunizante.

Ainda na Baixada Flu-
minense, o município de 
Seropédica também decidiu 
encurtar o prazo da vacinação 
da segunda dose de AstraZe-
neca.

A Secretaria de 
Saúde de São 
Gonçalo também 
vai manter o 
intervalo de 12 
semanas

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Niterói informou que não há previsão de antecipação da segunda dose de Astrazeneca e segue com o planejamento

Fiocruz: mais dez 
milhões de doses
A Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz) vai disponibilizar 
mais quatro milhões de doses 
da vacina que produz em 
parceria com a Universidade 
de Oxford e a farmacêutica 
AstraZeneca para o Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI).

Segundo o Ministério da 
Saúde, as doses chegarão nos 
próximos dois dias. Com isso 
começarão a ser distribuídas 
aos estados, conforme parâ-
metros do plano de operacio-
nalização do PNI.

Ainda conforme o Minis-
tério, parte das doses será 
direcionada a brasileiros em 
cidades próximas de fronteiras 
com outros países. Outra par-
cela dos lotes será destinada a 
bancários e trabalhadores dos 
Correios.

Na semana passada, o 
ministro da pasta, Marcelo 
Queiroga, anunciou a inclusão 
destas duas categorias entre 
os públicos prioritários do 
Programa Nacional de Imu-

nizações.
Para o mês de julho, a 

previsão é de entrega de 12 
milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca pela Fio-
cruz. Para os meses de agosto 
e setembro, a expectativa é 
de disponibilização de mais 
50 milhões de doses, além de 
outras 60 milhões da Oxford 
produzidas pela Fiocruz em 
seu complexo de Biomangui-
nhos.

Uma nova carga do in-
grediente farmacêutico ativo 
(IFA) da vacina  deve chegar no 
próximo sábado (17). Segundo 
a Fiocruz, o avião que trará o 
lote ao Brasil está programado 
para as 19h35, no Aeropor-
to Internacional Tom Jobim 
(RIOgaleão).

A nova remessa do IFA será 
usada para a produção de dez 
milhões de doses. De acordo 
com a fundação, o lote irá 
garantir entregas no mês de 
agosto, após a realização das 
etapas de processamento final 
e controle de qualidade.

MPF move ação para 
aulas presenciais
O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com ação 
civil pública para que os 
estabelecimentos federais 
de ensino superior e básico 
no Rio de Janeiro retornem 
as aulas presenciais até o 
próximo dia 18 de outubro, 
tendo em vista o calendário 
estadual de vacinação. 

A ação assinada pelos 
procuradores da República 
Fábio Moraes de Aragão 
e Maria Cristina Manella 
Cordeiro pedem que seja 
determinada o retorno das 
aulas presenciais no Colégio 
Brigadeiro Newton Braga 
(CBNB), vinculado à Dire-
toria de Ensino do Comado 
da Aeronáutica, na Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), no Colégio 
de Aplicação da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(CAP-UFRJ), na Universida-
de Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO), na Uni-
versidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), no 
Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca (CEFET-RJ), no 
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ), no 
Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos (INES) e no 
Colégio Pedro II (CPII).

“Diante do novo cenário 
de crescente imunização da 
população adulta brasileira, 
a excepcionalidade pontual 
que fundamentou a edição 
de atos normativos autori-
zadores de ensino integral-
mente à distância contando 
como carga horária letiva, a 
exemplo da Portaria n. 617, 
de 03 de agosto de 2020, 
do Ministério da Educa-
ção, e do Parecer CNE/CEB 
05/2020, não encontra mais 
respaldo na atual situação 
em que se encontra o país, 
especialmente o Estado do 
Rio de Janeiro, podendo e, 
mais que isso, devendo o Po-
der Judiciário conferir nova 
ponderação aos interesses 
em conflito”, esclarecem os 
procuradores.

Vacinação reflete diretamente 
na ocupação dos leitos de UTI
O avanço da vacinação con-
tinua a reduzir a internação 
de pacientes com covid-19 
em unidades de terapia in-
tensiva (UTIs) no país e, 
pela primeira vez desde de-
zembro de 2020, nenhuma 
unidade da federação está 
com mais de 90% desses 
leitos ocupados. O dado 
consta do Boletim Obser-
vatório Covid-19, divulgado 
hoje (14) pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).  
Segundo os pesquisado-
res da Fiocruz, a vacinação 
tem feito diferença e traz 
reflexos positivos ao quadro 
pandêmico à medida que é 
ampliada.

O boletim mostra que 
quatro unidades da federa-
ção permanecem na zona 
de alerta crítico, com mais 

80% dos leitos ocupados. A 
pior situação é a de Santa 
Catarina (82%), seguida por 
Goiás (81%), Paraná (81%) e 
Distrito Federal (80%).

A maior parte do país en-
contra-se na zona de alerta 
intermediário, em que as 
taxas de ocupação variam 
entre 60% e 80%, e sete esta-
dos estão na zona de alerta 
baixo, com menos de 60%: 
Acre (24%), Amapá (47%), 
Espírito Santo (55%), Paraíba 
(39%), Rio de Janeiro (57%), 
Rio Grande do Norte (55%) e 
Sergipe (50%).

Entre as capitais, Goiânia 
é a única com mais de 90% 
dos leitos ocupados (92%), 
e a situação também é con-
siderada crítica em Brasília 
(80%), Rio de Janeiro (81%) 
e São Luís (81%). De acordo 

com a Fiocruz, 12 capitais 
estão fora da zona de alerta: 
Porto Velho (57%), Rio Bran-
co (24%), Belém (48%), Ma-
capá (52%), Natal (53%), João 
Pessoa (40%), Recife (50%), 
Maceió (55%), Aracaju (50%), 
Salvador (52%), Vitória (54%) 
e Florianópolis (53%). As de-
mais estão na zona de alerta 
intermediário.

Os pesquisadores avaliam 
que a imunização tem feito a 
diferença para a queda dos 
percentuais, mas alertam 
que as vacinas têm capaci-
dade limitada de bloquear 
a transmissão do vírus, que 
continua a circular de for-
ma intensa. “As vacinas são 
especialmente efetivas na 
prevenção de casos graves”, 
resume o estudo, que pede 
a continuidade do distancia-

mento social, do uso de más-
caras e dos cuidados com a 
higiene, além de reforçar que 
todos devem buscar a vaci-
nação conforme o calendário 
de seus municípios.

“A preocupação com a 
possibilidade de surgimento 
de variantes com potencial 
de reduzir a efetividade das 
vacinas disponíveis é perti-
nente e não pode ser perdida 
de vista.”

O relatório destaca ainda 
que os indicadores de in-
cidência e mortalidade da 
covid-19 no país estão em 
queda pela terceira semana 
seguida. Apesar disso, a pan-
demia mantêm patamares 
altos, com média de mais de 
46 mil novos casos e 1,3 mil 
óbitos diários nos últimos 
sete dias.

Nenhuma unidade da federação está com mais de 90% de ocupação

Walterson Rosa / Ministério da Saúde

Segundo o ministro, o país não pode ficar o tempo inteiro parado

Queiroga aprova protocolos da 
Copa América contra covid-19
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem (14) que 
a realização da Copa América 
no Brasil foi um sucesso em ter-
mos de protocolos preventivos 
contra a covid-19, de forma a 
provar ser possível vislumbrar 
a reabertura de atividades no 
país, em especial o retorno dos 
estudantes às salas de aula.

“Em relação à Copa Améri-
ca, tivemos sim uma prova de 
que é possível compatibilizar, 
mesmo dentro de um ambiente 
pandêmico, a prática de outras 
atividades que são importan-
tes, porque o país não pode 
ficar o tempo inteiro parado. 
Caso contrário, não teremos 
arrecadação de imposto e o or-
çamento que aqui é reclamado 
não resultará em verba”, disse 
o ministro durante audiência 
pública da Comissão de Se-
guridade Social e Família, da 

Câmara dos Deputados.
Segundo o ministro, por 

meio de “protocolo rigoroso se 
conseguiu realizar um evento 
com sucesso e, ao contrário do 
que se dizia, de que a pande-
mia ficaria descontrolada por 

conta da Copa América, o que 
assistimos foi uma melhora dos 
indicadores econômicos”.

Queiroga disse que, seguin-
do os protocolos, os jogadores 
identificados com a covid-19 fo-
ram “adequadamente isolados”. 

“Esse exemplo deve ser cita-
do como uma forma de realizar 
um evento dentro desse contex-
to, já que nós, com o controle da 
pandemia, já temos de vislum-
brar a reabertura das atividades, 
como por exemplo as aulas, que 
devem voltar porque é impos-
sível que nossos alunos fiquem 
fora das aulas por tanto tempo.”

O ministro informou que 
cerca de 600 milhões de vacinas 
já foram contratadas, o que dá 
ao governo certeza de que até 
o final do ano todos com idade 
acima de 18 anos já tenham re-
cebido as duas doses de vacina. 
“Não estaremos absolutamente 
tranquilos, porque teremos 
uma série de outras situações 
relacionadas ou não à covid-19 
para enfrentar”, disse referindo-
-se, também, às “consequências 
ainda graves de indivíduos 
recuperados”.

Para o ministro, o ‘sucesso’ mostra ser possível o retorno de outras atividades
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Segundo a Junta Comercial do Estado, foram abertos 1.101 novos negócios no primeiro semestre de 2021

SG: mais empresas na cidade
A Prefeitura de São Gonçalo 
alcançou um ótimo desempe-
nho econômico no primeiro 
semestre de 2021, com o au-
mento de 96% no número de 
abertura de empresas, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. Segundo dados da 
Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro, foram abertas 
1101 empresas nos primeiros 
seis meses de 2021 contra 560 
no mesmo período de 2020. 
Ainda segundo o levantamen-
to da autarquia, a cidade ficou 
em quarto lugar no ranking 
dos municípios e o mês de 
destaque foi maio, com nada 
menos que 214 empresas.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcio Picanço, esses dados 
são reflexos das ações adota-
das pelo município junto ao 
Governo do Estado.

“Esses números são o re-
sultado dos esforços e trabalho 
da Prefeitura e o Governo do 
Estado, como o alvará on-li-
ne em parceria com a Junta 
Comercial e o convênio com  
a AgeRio, que possibilita cré-
dito para micro e pequenos 
empresários com baixos juros. 
Estamos trabalhando para ge-
rar mais oportunidades para o 
empreendedor e o empresário 
de São Gonçalo, e melhorar 
ainda mais esses números no 
segundo semestre”, disse o 
secretário.

A retomada da economia é 
uma das prioridades da atual 
gestão. O prefeito Capitão 
Nelson reforça que as ações 
diárias de limpeza e reca-
peamento asfáltico, as obras 
de drenagem e o reforço na 
segurança com novas equipes 

da Operação São Gonçalo 
Presente já mudaram a cara 
da cidade e estão começando 
a atrair investidores e novos 
empreendedores. 

Dentre algumas das em-
presas dos mais diferentes 
segmentos que agora desfilam 
pelo território podemos citar a 
Rumo ao Mar materiais náu-
ticos (empresa construtora de 
pequenas embarcações), Alvo 
Atacadista e a Magazine Luiza.

“A escolha da cidade para 
receber uma loja foi devido ao 
potencial da cidade e temos a 
expectativa de ser a filial com o 
maior faturamento do Estado 
do Rio”, disse Felipe Rodrigues, 
gerente de Operações da Ma-

galu, que destacou a ótima 
receptividade da população 
de São Gonçalo com a loja 
que abriu 33 vagas fixas e 20 
intermitentes, que trabalham 
de acordo com a necessidade 
de demanda.

Cursos profissionalizantes 
- As inscrições para alguns 
cursos profissionalizantes da 
parceria entre a Secretaria de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais de São Gonçalo com 
a Firjan Senai foram prorroga-
das para 21 de julho. As vagas 
são preferencialmente para os 
moradores dos condomínios 
do atual Programa Casa Verde 
Amarela, antigo Programa 
Minha Casa Minha Vida. Os 

cursos oferecidos são voltados 
para a população de baixa ren-
da, para que possa desenvolver 
a qualificação profissional e 
facilitar o ingresso no mercado 
de trabalho.

Os cursos que tiveram as 
inscrições prorrogadas foram: 
técnicas de fabricação de do-
ces finos, fabricação de sal-
gadinhos, pizzaiolo, operador 
de computador, eletricista ins-
talador predial, montagem e 
manutenção de computadores 
e capacitação para o mercado 
de trabalho.

Mais informações pelo 
telefone (21) 2476-3529 e (21) 
2476-3510. E as inscrições de-
verão ser realizadas na unida-

de da Firjan Senai, na Rua Dr. 
Nilo Peçanha, 134, no Centro. 
Os documentos pedidos são 
xerox do RG, CPF, comprovan-
te de residência, comprovante 
de escolaridade e duas fotos 
3×4.

Ao final do curso, os alunos 
que obtiverem o mínimo de 
presença exigida e o aprovei-
tamento necessário receberão 
um certificado de conclusão 
da Firjan Senai, que poderá ser 
usado em processos seletivos 
de trabalho.

Cursos com inscrições 
prorrogadas:

- Preferencialmente para 
moradores de condomínios 
Residencial Vista Alegre I e 
Vista Alegre II, em Vista Alegre, 
serão destinados os cursos: 

. Técnicas de Fabricação de 
doces finos - (16 vagas manhã 
e 16 vagas tarde 40h). Pré-re-
quisitos: Ensino Fundamental 
completo.*

. Fabricação de salgadinhos 
– (16 vagas manhã e 16 vagas 
tarde 20h)). Pré-requisitos: a 
partir de 16 anos e 9º ano do 
Ensino Fundamental.*

. Pizzaiolo - (16 vagas ma-
nhã – 160h). Pré-requisitos: a 
partir de 16 anos e 6º ano do 
Ensino Fundamental.*

*Esses cursos serão na uni-
dade Firjan Senai, na Rua Dr. 

Nilo Peçanha, 134, no Centro 
de São Gonçalo. 

- Preferencialmente para os 
moradores dos Condomínios 
Residencial Cozumel I, Resi-
dencial Cozumel II, Residen-
cial Cozumel III, Residencial 
Aruba, Condomínio Parque 
dos Sabiás, Condomínio Par-
que das Gaivotas, Condomínio 
Parque dos Bem Te Vis, Condo-
mínio Parque das Araras, todos 
situados no bairro Jóquei serão 
destinados os cursos.  

. Operador de Computador 
- (20 vagas manhã e 20 vagas 
tarde 180h). Pré-requisitos: 
a partir de 16 anos e Ensino 
Fundamental completo.** 

Eletricista Instalador Pre-
dial – (20 vagas tarde 140h). 
Pré requisitos : a partir de 16 
anos e 9º ano do Ensino Fun-
damental.** 

**Esses cursos serão rea-
lizados na unidade da Firjan 
Senai, na Rua Dr. Nilo Peçanha, 
134, no Centro de São Gonçalo. 

- Preferencialmente para 
os moradores do condomínio 
Residencial Venda da Cruz, em 
Venda da Cruz, serão destina-
dos os cursos: 

. Montagem e Manutenção 
de Computadores - (20 vagas 
manhã 90h). Pré-requisitos: 
a partir de 16 anos e Ensino 
Fundamental I (1º a 5º ano) 
completo.*** 

. Capacitação para o mer-
cado de trabalho - (20 vagas 
manhã e 20 vagas tarde 20h). 
Pré-requisitos: a partir de 16 
anos e Ensino Fundamental 
incompleto.***

***Esses cursos serão na 
1ª igreja Batista em Venda da 
Cruz, Rua Doutor Porciúncula, 
415.

E parceria 
com Firjan 
Senai garante 
qualificação 
a quem mais 
precisa

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

 Marcio Picanço, secretário de Desenvolvimento Econômico, comemora aumento de 96% na abertura de empresas

Racismo: 
Niterói tem 
Núcleo de 
Atendimento
Niterói passa a contar com 
o Núcleo de Atendimento 
a Vítimas de Racismo cria-
do a partir de um Acordo 
de Cooperação Técnica 
assinado ontem (14) entre 
a Prefeitura de Niterói, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos 
(SMDH), e a Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
por meio do Programa de 
Educação sobre o Negro 
da Sociedade Brasileira 
(Penesb). 
O Núcleo integra o Centro 
de Cidadania, equipamen-
to voltado ao atendimento 
e acompanhamento de 
vítimas de violações de 
direitos.

O secretário municipal 
de Direitos Humanos, Ra-
phael Costa, reforçou que 
racismo é crime e precisa 
ser combatido.

“A criação do Núcleo 
oferece um espaço qua-
lificado de atendimento, 
acolhimento e orientação 
para qualquer pessoa que 
for vítima de racismo. Uma 
equipe técnica, formada 
em parceria com a UFF, 
está, a partir de hoje, à 
disposição dos cidadãos”, 
disse o secretário.

R a c i s m o  é  c r i m e 
inafiançável e impres-
critível, previsto na Lei 
7.716/89. Qualquer pessoa 
que sofrer racismo, pode 
procurar o Núcleo que faz 
parte do Centro de Cida-
dania (Cecid), localizado 
na Rua Cônsul Francisco 
Cruz, 49 ou enviar mensa-
gem pelo Zap da Cidadania 
(21) 96992-9577.

Iniciativa do Governo estadual, de empresa e uma Ong visa formação para o primeiro emprego

Oportunidades para 6 mil jovens
Uma parceria entre o Gover-
no do Estado do Rio, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, com 
a Procter & Gamble e com a 
Organização Não-governa-
mental Instituto Proa oferece 
oportunidades de desenvol-
vimento e empregabilidade 
para jovens de baixa renda. 
O objetivo é ajudar a formar 
e inserir 6 mil jovens no mer-
cado de trabalho

“É um orgulho ter a P&G e 
o Instituto Proa promovendo 
a inclusão produtiva do jo-
vem fluminense no mercado 
de trabalho. Temos certeza 
de que essa parceria apoiará 
a todos os jovens que buscam 
o primeiro emprego”, afirmou 

o governador Cláudio Castro. 
No primeiro mês da inicia-

tiva,  foram cadastrados 1.700 
jovens que irão se aperfeiçoar 
para o mercado de trabalho 
e se conectar com vagas de 
emprego.

“Conduziremos ao me-
nos mil jovens a vagas em 
empresas parceiras do Proa, 
em municípios do Estado e 
na própria P&G”, explica a 
presidente da P&G no Brasil, 
Juliana Azevedo.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico par-
ticipa ajudando a inserir os 
formados no mercado de 
trabalho.  

“A presença de profis-
sionais qualificados é fun-
damental para novas atrair 

empresas e investimentos. 
Quanto maior a capacitação, 
maior a produtividade e a 
competitividade do Estado”, 
explica o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Vinícius Farah. 

Acesso gratuito - No pro-
grama, os jovens de 17 a 22 
anos que concluíram o Ensi-
no Médio em escolas públicas 

e que buscam seu primeiro 
emprego, têm acesso gratui-
to à plataforma on-line que 
oferece 100 horas de aulas 
com orientação e apoio de 
tutores em encontros sema-
nais ao vivo. Ao final, os alu-
nos que concluírem estarão 
aptos para participarem de 
processos seletivos para va-
gas de posições de início de 
carreira e primeiro emprego. 
Todos recebem certificado 
de conclusão emitido pelo 
Proa e têm acesso a vagas 
de emprego disponíveis no 
mercado.

“Estamos muito felizes 
em conectar esses jovens a 
oportunidades para entra-
rem no mercado de trabalho. 
Entrevistamos mais de 70 

empresas com o objetivo de 
entender as reais demandas, 
assim como as competências 
necessárias para os jovens es-
tarem preparados para o iní-
cio de carreira. Vai ser incrível 
ver esses mais de 1.700 jovens 
do Rio transformarem suas 
vidas”, afirma Alini Dal’Ma-
gro, CEO do Instituto Proa. 

Como participar - As ins-
crições para as turmas que 
vão começar no mês de se-
tembro já estão abertas no 
site: https://plataforma.proa.
org.br/. São 2.800 vagas dis-
poníveis. Para participar é 
preciso ter entre 17 e 22 anos, 
estar cursando ou ter concluí-
do o 3º ano do Ensino Médio 
em escola pública e morar no 
Estado do Rio de Janeiro.

Três editais foram lançados ontem, voltados para medicina de precisão e estudos sobre doenças

Faperj: R$ 27,5 milhões em pesquisas
A Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) lançou ontem três  
novos editais no valor total de 
R$ 27,5 milhões. 

O primeiro edital, no valor 
de R$ 8,5 milhões, apoiará 
projetos no campo de pesqui-
sa da medicina de precisão. O 
objetivo do Edital é consolidar 
Centros de Pesquisas em Me-
dicina de Precisão. Este edital 
visa estimular a realização de 
projetos de pesquisa básica, 
aplicada e desenvolvimento 
tecnológico em instituições 
sediadas no Estado do Rio de 
Janeiro em consonância com 
os objetivos do Programa 
Genomas do Brasil do Minis-
tério da Saúde e o apoio da 
Secretaria de Ciência, Tecno-
logia e Inovação do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Os projetos deverão ser nas 

áreas de ômica em doenças 
infecciosas e parasitárias, crô-
nico-degenerativas, doenças 
raras, treinamento de má-
quina e inteligência artificial 
no diagnóstico de doenças, 
biobancos e farmacogenô-
mica e poderão ter duração 
de 36 meses.

O segundo edital, no valor 
de R$ 9,75 milhões, apoiará 
projetos de infraestrutura 
em doenças infecciosas e 
covid-19. Serão seleciona-
dos projetos multiusuários 
para realização de pesquisas 
científicas e tecnológicas no 
campo das doenças infec-

ciosas e que necessitem de 
instalações de biossegurança 
nível 3 para realização de 
experimentos de covid-19 a 
partir de cultura de células e/
ou manipulação de animais 
infectados.

Os investimentos em pro-
jetos de pesquisa translacio-
nais e clínicos em unidades 
hospitalares e de saúde sobre 
as afecções pós-covid é o foco 
do terceiro edital lançado 
pela Faperj. Neste edital se-
rão financiados estudos que 
englobem aspectos clínicos 
da doença, diagnóstico e tra-
tamento das manifestações, 
epidemiologia, controle da 
doença e enfrentamento das 
afecções pós-covid-19 no Es-
tado do Rio de Janeiro. O total 
de recursos para este edital é 
de R$ 9 milhões, sendo que 
cada proposta poderá ser de 
até R$ 2,5 milhões.

Divulgação

Projetos sobre experimentos de covid e biossegurança serão selecionados

Acordo de 
cooperação foi 
assinado entre 
Prefeitura e UFF

Presença de 
profissionais 
qualificados é 
fundamental 
para atrair 
investimentos

Há um edital 
específico sobre 
as afecções 
pós-covid
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Bolsonaro é levado para SP e 
pode ser operado de emergência
Presidente foi internado pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e transferido à tarde

O presidente Jair Bolsonaro, 
que foi internado no Hospital 
das Forças Armadas (HFA), em 
Brasília, na manhã de ontem 
(14), foi transferido para São 
Paulo, onde fez exames com-
plementares para verificar a 
necessidade de uma cirurgia 
de emergência. A decisão foi 
tomada pelo médico Antonio 
Luiz Macedo, responsável pe-
las cirurgias no abdômen do 
presidente.

Por volta das 16h30, Bol-
sonaro deixou o hospital e foi 
levado de ambulância para a 
Base Aérea de Brasília, onde 
um avião o aguardava. O pre-
sidente chegou ao local por 
volta das 17h.

Em nota oficial, a Secretaria 
de Comunicação Social do 
Ministério das Comunicações 
informou que Bolsonaro foi 
diagnosticado com um quadro 
de obstrução intestinal. Nos 
últimos dias, o presidente vi-
nha apresentando soluços per-
sistentes, além de mal-estar, 
que o levaram a ser internado 
durante a madrugada no HFA.    

“Após exames realizados 
no HFA, em Brasília, o dr. 
Macedo, médico responsável 
pelas cirurgias no abdômen 

do presidente da República, 
decorrentes do atentado a faca 
ocorrido em 2018, constatou 
uma obstrução intestinal e 
resolveu levá-lo para São Paulo 

onde fará exames comple-
mentares para definição da 
necessidade, ou não, de uma 
cirurgia de emergência”, diz 
a nota.

Desde o atentado na cam-
panha eleitoral de 2018, Bol-
sonaro já passou por um total 
de sete cirurgias na região do 
abdômen para correção das 

lesões sofridas no intestino. 
Há alguns meses, ele afirmou 
a apoiadores que faria ainda 
uma nova operação, dessa vez 
para remover uma hérnia.

Em postagem no Twitter, o 
presidente comentou sobre o 
seu estado de saúde e voltou a 
mencionar o atentado que so-
freu.  “Um atentado cruel não 
só contra mim, mas contra a 
nossa democracia. Peço a cada 
um que está lendo essa men-
sagem que jamais desista das 
nossas cores, dos nossos valo-
res! Temos riquezas e um povo 
maravilhoso que nenhum país 
no mundo tem. Com honesti-
dade, com honra e com Deus 
no coração é possível mudar 
a realidade do nosso Brasil. 
Assim seguirei!” escreveu. 

Em outras postagens no 
Twitter, Bolsonaro agradeceu 

o apoio que tem recebido de 
seus seguidores: “Agradeço a 
todos pelo apoio e pelas ora-
ções. É isso que nos motiva a 
seguir em frente e enfrentar 
tudo que for preciso para tirar 
o país de vez das garras da cor-
rupção, da inversão de valores, 
do crime organizado, e para 
garantir e proteger a liberdade 
do nosso povo”.

Em outra manifestação na 
rede social, o presidente enca-
ra a internação como mais um 
desafio pessoal: “Por Deus foi 
nos dada uma nova oportuni-
dade. Uma oportunidade para 
enfim colocarmos o Brasil no 
caminho da prosperidade. E 
mesmo com todas as adversi-
dades, inclusive uma pande-
mia que levou muito de nossos 
irmãos no Brasil e no mundo, 
continuamos seguindo por 
este caminho”. E completou: 
“Mais um desafio, consequên-
cia da tentativa de assassinato 
promovida por antigo filiado 
ao PSOL, braço esquerdo do 
PT, para impedir a vitória de 
milhões de brasileiros que 
queriam mudanças para o 
Brasil. Um atentado cruel não 
só contra mim, mas contra a 
nossa democracia”.

Transferência 
foi decidida 
pelo médico 
que operou o 
presidente no 
caso da facada

Reprodução do Facebook

Ainda internado no Hospital das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto em suas redes sociais 

CPI: diretora de empresa 
contradiz outros depoentes
A diretora executiva da Pre-
cisa Medicamentos, Ema-
nuela Medrades, negou que 
a companhia tenha ofertado 
a dose da vacina indiana 
Covaxin a US$ 10, valor bem 
abaixo do contratado pelo 
Ministério da Saúde a US$ 
15. Em depoimento à CPI 
da Pandemia ontem (14), a 
diretora da empresa disse 
que nunca houve essa oferta 
e que as informações da ata 
da reunião entre o Ministério 
da Saúde e a Precisa sobre o 
assunto, em 20 de novembro, 
são “imprecisas”.

As dúvidas sobre o valor 
superior da dose fechado 
pelo governo com a empresa 
foram levantadas pelo relator 
Renan Calheiros (MDB-AL) e 
reforçadas pelos senadores 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), Izalci Lucas (PSDB-DF) 
e Simone Tebet (MDB-MS).  

Eles argumentaram que 
a Covaxin foi o imunizante 
mais caro contratado pelo 
Ministério da Saúde em um 
contrato de R$ 1,6 bilhão 

para fornecer 20 milhões de 
doses. A vacina é fabricada 
pelo laboratório indiano 
Bharat Biotech e tem como 
representante no Brasil a 
Precisa Medicamentos.

A depoente afirmou que 
na reunião de 20 de novem-
bro houve uma “expectativa” 
de preço da dose abaixo de 
U$ 10 dólares, mas que até 
aquela data nem mesmo o 
laboratório tinha a estima-
tiva do valor. Segundo Ema-
nuela Medrades, a empresa 
recebeu a primeira oferta da 
dose da Bharat Biotech em 
dezembro, a U$ 18 dólares, 
e que houve uma “insisten-
te tentativa” de negocia-
ção para redução do preço, 
chegando ao valor final de 
U$ 15 por dose, já inclusos 
impostos, frete e riscos rela-
cionados.

“Existia sim uma expecta-
tiva de precificação, de que 
o produto custasse menos 
do que 10 dólares. Não sei 
porque colocaram [memó-
ria da reunião] que custaria 

10 dólares, porque não foi 
ofertada. O que existia no 
momento era uma expectati-
va, e eu consigo demonstrar 
através de todas as minhas 
comunicações”, afirmou ao 
ler e-mails com as negocia-
ções com o laboratório.

Para o senador Marcos 
Rogério (DEM-RO) as expli-
cações de Emanuela foram 
esclarecedoras.

“É importante esclarecer 
que se se tratou realmente de 
uma projeção, de uma esti-
mativa, de uma expectativa”.

Já o relator, Renan Ca-
lheiros, rebateu a afirmação 
ao salientar que os e-mails 
complementam a memó-
ria da reunião elaborada 
pelo Ministério da Saúde. Na 
sua visão, a comissão só vai 
conseguir avançar na inves-
tigação sobre a precificação 
quando for disponibilizado o 
contrato entre o laboratório e 
sua representante no Brasil.

“Os e-mails que acabam 
de ser lidos não desautori-
zam a memória. Ao contrá-

rio: ele colabora. O que de-
sautoriza a evolução, a partir 
da memória da reunião, é o 
contrato sigiloso que esta 
CPI ainda não teve acesso de 
quanto a Bharat remunerou 
a Precisa, que é a dúvida 
que nós temos em toda essa 
negociação. É isso que vai 
explicar toda a variação do 
preço”.

Para a senadora Simo-
ne Tebet, o depoimento de 
Emanuela à CPI não trouxe 
nada de novo, restando então 
que o contrato para a venda 
da Covaxin ao governo  con-
tém várias irregularidades.

“O seu depoimento para 
mim, que analisei o contrato 
da Covaxin, que fiquei o final 
de semana sobre ele, ele não 
acrescenta nada quanto à 
materialidade [dos fatos]. 
Para mim está comprovado 
que é um contrato fraudu-
lento, superfaturado, de um 
esquema de propina dentro 
do Ministério da Saúde”, dis-
se a senadora {a depoente.
(Agência Senado).

Emanuela Medrades nega que Precisa tenha ofertado dose da Covaxin a US$ 10

Papa Francisco recebe alta 10 
dias após cirurgia no intestino

O papa Francisco recebeu on-
tem alta do Hospital Agostino 
Gemelli, em Roma, dez dias 
após ter passado por uma 
cirurgia intestinal. O pontífice 
deixou o local por volta das 
10h30 (horário local, 5h30 de 
Brasília).

Antes de regressar o Va-
ticano, segundo o porta-voz 
do Vaticano, Matteo Bruni, 
Francisco foi até à Basílica de 
Santa Maria Maior agradecer 
“pelo bom êxito da sua cirurgia 
e dirigiu a Nossa Senhora uma 
oração por todos os doentes, 
especialmente por aqueles que 

o papa encontrou durante os 
dias de sua internação”, diz o 
comunicado da Santa Sé.

Mais tarde, através da sua 
conta oficial no Twitter, o papa 
Francisco, de 84 anos, escre-
veu: “Agradeço a todos que 
estiveram próximos de mim 
com a oração e o carinho du-
rante os dias de hospitalização. 
Não nos esqueçamos de rezar 
pelos doentes e por aqueles 
que os assistem”.

Na terça-feira, quando o 
Vaticano anunciou que em 
breve o religioso teria alta, 
Francisco visitou a unidade 

de oncologia do hospital, no 
mesmo andar onde estava in-
ternado, saudando as crianças, 

médicos e enfermeiros.
Já no último domingo, o 

papa fez sua primeira apari-
ção pública desde a cirurgia, 
ficando de pé por cerca de 10 
minutos enquanto discursava 
da varanda de sua suíte no 
hospital.

O papa Francisco não tem 
compromissos marcados para 
o restante do mês, exceto suas 
bênçãos dominicais, embora o 
Vaticano esteja fazendo planos 
para uma visita papal à Eslo-
váquia e à capital da Hungria, 
Budapeste, em meados de 
setembro.

Ao sair do hospital, pontífice agradeceu a Nossa Senhora pela recuperação 
Agencia Brasil/Tânia Rêgo

Papa recebeu alta ontem do Hospital 
Agostino Gemelli, em Roma

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: 18/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15456109
13:30 às 17:30 Avenida Ernani do A Peixoto - Centro - Niterói 15456109
13:30 às 17:30 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15456387
13:30 às 17:30 Rua Otavio Carneiro - Icaraí - Niterói 15456463
Dia: 19/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:05 às 12:00 Estrada Paciência - Cantagalo - Niterói 15458519
14:00 às 18:00 Ruas 4, 5, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Várzea das Moças - 

Engenho do Mato - Niterói 
15458487

14:00 às 18:00 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 15458487
14:00 às 18:00 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 15458487
14:00 às 18:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 15458487
14:00 às 18:00 Rua Pau Brasil - Engenho do Mato - Niterói 15458487
14:00 às 18:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Várzea das Moças 

- Niterói 
15458487

14:00 às 18:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15458487
14:00 às 18:00 Avenida Senador Vasconcelos Torres - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Ruas 5, 23, 33 - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Ruas 23, 34 - Maravista - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Rua Cezar Donadel - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Rua Maria Isabel Bolckan - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Rua Repórter Cesar Donald - Maravista - Itaipu - Niterói 15467801
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15467873
14:00 às 18:00 Rua Ignez Peixoto - Itaipu - Niterói 15467873
14:00 às 18:00 Rua Jornalista J E M Soares - Itaipu - Niterói 15467873
14:00 às 18:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 15467873
14:00 às 18:00 Ruas X, Y - Itaipu - Niterói 15467873

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Estrada São Pedro - Vista Alegre - São Gonçalo 15455945
08:30 às 12:00 Rua Luci Duarte Pinto - Laranjal - São Gonçalo 15455945
08:30 às 12:00 Rua P Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15455945
09:05 às 12:00 Estrada Paciência - Maria Paula - Rio do Ouro - São Gonçalo 15458519
09:05 às 12:00 Estrada Rio Ouro - Rio do Ouro - São Gonçalo 15458519
09:05 às 12:00 Estrada Velha de Maricá - Paciência - São Gonçalo 15458519
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Sta Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Comércio Sacramento - Santa Izabel - Bairro 

Alegre - São Gonçalo 
15450325

12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - Bairro 

Alegre - São Gonçalo 
15450325

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atilio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Sta Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Romão de Moraes - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
12:00 às 16:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15450325
13:00 às 17:00 Rua Alaíde Cardoso - Porto Novo - São Gonçalo 15451097
13:00 às 17:00 Rua Mario Quintão - Almerinda - Porto Novo - São Gonçalo 15451097
13:00 às 17:00 Travessa Joselina de Andrade - Porto Novo - São Gonçalo 15451097
13:00 às 17:00 Rua Ramos - Porto Novo - São Gonçalo 15451097

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua Central - P Lag Guarat - Pr. Lagoas-Gu - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15458601
08:00 às 12:00 Ruas 67, 68 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Pr Lagoa - Cordeirinho - 

Centro - Maricá 
15458601

08:00 às 12:00 Rua Maria José R. de Lima - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15458601
08:15 às 12:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 15466207
08:15 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Lot Praia das Lagoas - Ponta Negra - Maricá 15466207
08:15 às 12:00 Estrada Beira Lagoa - P Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15466207
08:15 às 12:00 Rua 149 - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15466207
08:15 às 12:00 Rua Central - P Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15466207
12:00 às 16:00 Rua Beira Rio II - Beco - Jardim Inohã - Inoã - Maricá 15466743
12:00 às 16:00 Est de Itaipuaçu - Jardim Inohan - Maricá 15466743
12:00 às 16:00 Ruas 1, 9 - Inoã - Centro - Maricá 15466743
12:00 às 16:00 Rua Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 15466743
12:00 às 16:00 Rua Primeiro - Inoã - Maricá 15466743
12:00 às 16:00 Travessa Arthur - Jardim Inoã - Estrada Itaipuacu - Maricá 15466743
13:00 às 17:00 Rua Central - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - 

Cordeirinho - Maricá 
15466391

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Guar - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15466391
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 15466391
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Maricá 15466391
13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 15466391
13:00 às 17:00 Ruas 80, 81 - Boqueirão - Bambui - Cordeirinho Maricá - Ponta Negra 

- Pr Lagoas Gorde - Pr. Lagoas-Co - P Lagoas - Centro - Maricá 
15466391

13:00 às 17:00 Rua Antônio Santaballa Porben - Cordeirinho - Maricá 15466391
13:00 às 17:00 Rua Newton Estillac - Cordeirinho - Maricá 15466391
13:30 às 17:30 Alameda 6 - Vale da Figueira - Maricá 15467123
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Manoel Ribeiro - Maricá 15467123
13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 4, 5, 6, 8 - Vale da Figueira I, II, III - Ponta Negra - Manoel 

Ribeiro - Loteam Vale da Figueira - Estrada de Bambui - Maricá 
15467123

13:30 às 17:30 Rua A - Granja do Sítio Geraldina - Vale da Figueira I, III - S 
Geraldina M Rib - Manoel Ribeiro - Maricá 

15467123

13:30 às 17:30 Rua Projetada - Vale Figueira III - Maricá 15467123
13:30 às 17:30 Rua Renato Costa Lima - Manoel Ribeiro - Maricá 15467123
13:30 às 17:30 Sítio Geraldina - Manoel Ribeiro - Maricá 15467123
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Botafogo 
segue sem 
técnico após 
não de Lisca

A demissão do 
técnico Marcelo 
Chamusca fez 
com que a dire-
toria do Botafo-
go tivesse que 

correr atrás de um substituto, 
só que a grave crise financeira 
atrapalha na negociação com os 
principais nomes pretendidos 
pelos cariocas.

O preferido da diretoria do 
Botafogo era Lisca, ex-técni-
co do América-MG e livre no 
mercado. No entanto, o pro-
fissional recusou proposta dos 
alvinegros. O treinador era o 
único que contava com apoio 
unânime dentro e fora do clube.

Com isso, os dirigentes pas-
sam a mirar em novos nomes. 
Um dos alvos já acertou com 
outro clube: Antônio Carlos 
Zago foi anunciado pelo Bolí-
var-BOL.

Já Vanderlei Luxemburgo, 
que chegou a dizer que gostaria 
de comandar a equipe alvine-
gra, não foi procurado. O salário 
do treinador e sua comissão 
técnica é considerado muito 
alto pela diretoria.

O Botafogo espera definir o 
substituto de Marcelo Chamus-
ca nesta semana. O objetivo é 
ter o novo treinador no banco 
contra o Brusque, no interior 
catarinense.

Diretoria cruz-maltina vislumbra a contratação de Diego Souza, do Grêmio

Vasco de olho em velho 
conhecido da torcida

O Vasco está de 
olho em um ve-
lho conhecido. 
Trata-se de Diego 
Souza. A negocia-
ção, entretanto, 
não foi iniciada, 

mas já houve uma sondagem.
O atleta está em situação 

delicada no Grêmio, lanterna 
do Campeonato Brasileiro. O 
Tricolor Gaúcho pode reformu-
lar o elenco no meio da compe-
tição e isso abriria espaço para 
a saída de Diego Souza.

O jogador, que foi campeão 
da Copa do Brasil de 2011 pelo 
Vasco, tem o aval da torcida. O 
presidente Jorge Salgado pro-
curou o empresário do jogador, 
Eduardo Uram, e ouviu que as 
conversas podem avançar nos 

próximos dias. Mas não foi 
falado de salário.

Um fator que pesa muito 
para um desfecho favorável ao 
Vasco é a vontade dele de voltar 
a jogar no futebol carioca, pois 
quer morar no Rio de Janeiro. 
Sem espaço no Flamengo, no 
Fluminense ou no Botafogo, 
o Vasco surge como caminho 
mais viável.

Com contrato com o Grê-
mio até 31 de dezembro, Diego 
Souza já está livre para assinar 
um pré-contrato com qualquer 
clube. Entretanto, para defen-
der agora o Vasco, dependeria 
de uma liberação do Grêmio.

Elogios - O técnico Marcelo 
Cabo não poupou elogios ao 
atacante Germán Cano, que 
na última terça-feira mais uma 
vez deixou sua marca, desta 
vez no empate em 1 a 1 com o 
Coritiba.

“Cano é uma referência, 
um expoente dentro do Vasco, 
um líder dentro do grupo junto 
com Castán, Rômulo e Vander-
lei. Ele se doa para o Vasco, ves-
te essa camisa na concepção da 
palavra”, declarou.

Lucas Uebel / Grêmio

Com passagem marcante pelo Vasco, Diego Souza, atualmente o Grêmio, nunca escondeu seu carinho com o Cruz-maltino

Diego Souza foi 
um dos grandes 
destaques do 
Vasco campeão 
da Copa do 
Brasil há 10 anos

Conmebol confirma 
erro a favor do Flu

Campeão europeu 
troca Milan pelo PSG

Os áudios da 
cabine do VAR 
no lance do gol 
anulado do Cer-
ro Porteño, do 
Paraguai, contra 

o Fluminense foram divulga-
dos ontem pela Conmebol.

A partida ocorrida na ter-
ça-feira, válida pela ida das 
oitavas de final da Taça Liber-
tadores da América, contou 
com o equívoco do VAR no 
gol mal anulado de Boselli, 
ex-atacante do Corinthians.

“O assistente, em um cru-
zamento, levanta sua bandei-
ra, assinalando impedimento 
de forma equivocada. O VAR 
checou a jogada com um ân-
gulo muito fechado, deixando 
de levar em conta um defensor 
que está na parte inferior da 

O Paris Saint-Germain anun-
ciou oficialmente a contra-
tação do italiano Gianlui-
gi Donnarumma, ontem. O 
goleiro de 22 anos assinou 
um contrato válido até 30 de 
junho de 2026.

“Estou muito feliz por fa-
zer parte deste grande clube 
que é o Paris Saint-Germain. 
Sinto-me pronto para en-
frentar este novo desafio e 
continuar a crescer aqui. Com 
o Paris, quero ganhar o máxi-
mo possível e dar alegria aos 
torcedores”, disse.

O arqueiro encerrou seu 
vínculo com o Milan na últi-
ma temporada e estava livre 
no mercado. Por conta disso, o 
clube francês conseguiu con-

tela para a colocação de linhas 
virtuais. Esse defensor habili-
taria todos os atacantes, carac-
terizando um erro na decisão 
final”, afirmou o narrador.

Além do VAR, o trio de 
arbitragem também errou. 
O assistente não seguiu as 
instruções para deixar o lance 
ser finalizado e levantou a 
bandeira antes de Boselli ba-
lançar a rede.

tratar Donnarumma de graça.
O arqueiro defendeu o 

time profissional dos rossone-
ros de 2015 a 2021. Neste mês, 
o italiano se sagrou campeão 
da Eurocopa e foi eleito o me-
lhor jogador do torneio.

Donnarumma chega para 
brigar pela vaga de titular. Nas 
últimas duas temporadas, 
Keylor Navas foi o principal 
goleiro do PSG.

Na  Fr a n ç a ,  a l é m  d e 
Neymar e Mbappé, Donna-
rumma terá como compa-
nheiro o zagueiro espanhol 
Sérgio Ramos, que após 16 
temporadas defendendo o 
Real Madrid, foi apresentado 
na última terça-feira pelo 
clube parisiense.

Luxemburgo é 
um nome na 
pauta, mas o 
custo de sua 
comissão técnica 
assusta

Tricolor saiu 
na frente no 
confronto pelas 
oitavas de 
final da Taça 
Libertadores


