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Niterói dá mais tempo 
para a música ao vivo

Funcionamento dos bares e restaurantes também foi estendido às sextas, sábados e vésperas de feriado

MAIS UMA HORA PARA TOCAR E CANTAR
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Túnel Roberto Silveira, em Icaraí, será o primeiro a entrar em obras, que serão realizadas de madrugada. De dia, veículos terão duas pistas liberadas. Raul Veiga só entrará em reparos depois
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Auxílio emergencial: 
mensagem pelo ‘zap’
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Bolsonaro: 
quadro evolui 
com tratamento
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Quatro milhões se 
inscrevem no Enem

Peça on-line chega à 3ª temporada
Com novas personagens que mostram outras faces da diversidade 
feminina, o espetáculo “Mulheres Nascidas de um Nome” chega 
à terceira temporada, com estreia nesta sexta, às 18h
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CULTURA
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“Mulheres Nascidas de um Nome” fica em cartaz até 22 de agosto

Niterói lança Prêmio de 
Direitos Humanos

PANORAMA\PÁG. 2

O Fla poderá contar com o apoio da torcida no arquibancada, 
mas longe do Rio. O jogo contra o Defensa y Justicia será no Mané 
Garrincha (DF), após liberação de 25% da capacidade do estádio.

PÁG. 8

ESPORTES

André Borges / Agência Brasília

Torcida do Flamengo voltará ao estádio após mais de um ano longe devido à pandemia

Reforço da torcida na Liberta

Túneis terão 
obras de 
manutenção
A partir de segunda-feira, dia 19, 
o trânsito da Zona Sul de Niterói 
vai sofrer algumas modificações 
por conta do início das obras de 
manutenção nos túneis Roberto 
Silveira e Raul Veiga. Os reparos 
serão executados de madrugada 
e começam pelo Roberto 
Silveira, que liga os bairros de 
Icaraí e São Francisco. Durante 
o dia, o túnel permanecerá 
aberto, com duas faixas 
liberadas para os veículos.

CIDADES\PÁG. 3

S. Francisco e 
Charitas com 
mais ciclovias

CIDADES\PÁG. 3
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Enem se aproxima
O Enem está chegando e é inevitável pensar que o desem-
penho dos alunos dessa vez pode ser prejudicado por esse 
longo período pandêmico que passamos. A forma de se 
estudar mudou, o conteúdo teve que ser passado de forma 
diferente para os alunos e acredito que isso possa influen-
ciar nas notas. Ansioso para ver como será o desempenho 
de cada aluno neste ano.
Pedro Souza

Motos desrespeitosas
Em Niterói o respeito acabou mesmo. Não existem mais 
faixas para motos, os motociclistas andam na contramão, 
entram na frente dos carros do nada, não querem saber. Se 
a punição por essas atitudes imprudentes não for rigorosa, 
provavelmente novos acidentes continuaram acontecendo 
nas vias da cidade.
Simone de Paula

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.

Espetáculo on-line 
chega à 3ª temporada
Com novas personagens 
que mostram outras faces 
da diversidade feminina, o 
espetáculo internacional 
online “Mulheres Nasci-
das de um Nome” chega à 
terceira temporada, com 
estreia nesta sexta, às 18h. 
Baseada no livro homônimo 
do argentino radicado em 
Portugal, Claudio Hochman, 
a peça é a primeira do Brasil 
a reunir nomes de outros 
países em atuações virtuais, 
com idealização e produção 

de Michelle Raja Gebara. 
A montagem fica em 

cartaz até 22 de agosto, sem-
pre de sexta a domingo, no 
Youtube.

Nesta nova fase, seis atri-
zes e cantoras do Brasil e 
da Argentina se juntam a 
outras artistas do Brasil, 
Portugal, Espanha, Panamá, 
Peru, Colômbia, Uruguai, 
Paraguai, Venezuela, Costa 
Rica e Bolívia em cenas que 
têm como título nomes de 
mulheres.  

CULTURA FABIANA MAIA

Festival
O Festival Sesc de Inverno 
está de volta em formato 
híbrido. Com maior parte 
da programação virtual, a 
19ª edição está repleta de 
atrações em literatura, au-
diovisual, música, teatro, 
dança, circo e artes visuais. 
Quem abre o evento é a 
cantora Maria Rita, com li-
ve-show nesta sexta, às 20h, 
no qual celebrará o samba 
ao interpretar clássicos do 
gênero. A apresentação, 
transmitida pelo Youtube  
(/portalsescrio).

PRESENCIAL – O Centro Cultural do Oi Futuro e o 
Museu de Comunicações e Humanidades (Musehum), 
no Rio, estão abertos para atividades presenciais. A 
visitação segue todos os protocolos de segurança sa-
nitária previstos pelos órgãos responsáveis e deve ser 
agendada por meio do site https://oifuturo.org.br ou 
por telefone: 3131-3060. A entrada é gratuita. 

FÉRIAS – Poesia e teatro de animação tornam o 
espetáculo “O Paraíso Mais Belo do Mundo” boa di-
versão para as férias de julho. Encenação da obra de 
Valter Hugo Mãe pode ser assistida gratuitamente no 
Youtube. A programação durante o mês de julho traz 
também palestras, debates e oficinas para crianças e 
adolescentes. Onde: Youtube da Biblioteca Paraíso.

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

Divulgação

“Mulheres Nascidas de um Nome” fica em cartaz até 22 de agosto

Divulgação

Quem abre o evento é a cantora 
Maria Rita, com live-show, às 20h

Rio lança plano 
de investimentos
Após assumir a Prefeitura do 
Rio com disponibilidade fi-
nanceira de apenas R$ 12 mi-
lhões para quitar restos a pa-
gar superiores a R$ 6 bilhões, 
a gestão do prefeito Eduardo 
Paes alcançou o equilíbrio 
fiscal, atingiu o superávit e 
deixou as contas no azul. Com 
isso, o município fechou o 
primeiro semestre com R$ 4 
bilhões em caixa e a previsão 
é a de chegar ao fim de 2021 
com R$ 6 bilhões. Agora, com 
as finanças organizadas, a 
gestão Paes anunciou o Plano 
Estratégico da Cidade, que 
especificou uma injeção de 
R$ 14 bilhões em políticas 
públicas para alavancar a 
economia e melhorar a vida 
do carioca.

Serão 93 metas 
até 2024
Os números foram apresenta-
dos pelo secretário Municipal 
de Fazenda e Planejamen-
to, Pedro Paulo, em reunião 
extraordinária do Conselho 
da Cidade, nesta quinta-fei-
ra (15/07), com a presença 
do prefeito Eduardo Paes, 
no Palácio da Cidade, onde 
também foi lançado o Pla-
nejamento Estratégico para 
os próximos quatro anos. O 
documento prevê 93 metas 
a serem cumpridas até 2024 
em diversas áreas do Rio, 
com recursos que serão dis-
tribuídos de acordo com as 
necessidades de cada região. 
A Zona Norte e parte da Zona 
Oeste vão concentrar 70% do 
total dos recursos, 35% cada.  

PM vai modernizar 
identificação

Cantareira no 
Festival de Cannes

A mudança na carteira de 
identificação de policiais 
militares, que passará a ter 
um código QR para arma-
zenamento de informações, 
não é única na história da 
corporação. Em 2006, foi re-
gistrada a primeira alteração 
significativa.
Policial militar durante mais 
de 30 anos, o deputado esta-
dual Coronel Jairo (SDD) foi 
autor da Lei 4848/2006, que 
mudou a carteira funcional 
de PMs e bombeiros ao irem 
para a reserva. 
A identidade profissional 
passou a registrar o posto 
ou graduação que os servi-
dores ocupam na reserva, de  
acordo com seus vencimen-
tos. 
Agora, segundo a Secretaria 
de Estado de Polícia Militar, 
a nova carteira de identifi-
cação com código QR per-
mitirá o armazenamento de 
informações como validade 
do documento e restrições 
judiciais e sanitárias. A no-
vidade vale para ativos, ina-
tivos e pensionistas. 

O Cinema brasileiro acaba 
de ser premiado no Fes-
tival de Cannes. A Mostra 
Cinéfondation deu ao filme 
Cantareira, o terceiro lugar 
da mostra focada em novos 
diretores, ainda estudantes 
do Festival. O filme, dividiu 
o prêmio com o curta ro-
meno “Love Stories on the 
Move” de Carina-Gabriela 
Dasoveanu.

O filme mostra a história 
de Bento e Sylvio, neto e avô 
respectivamente, ambos 
com raízes profundas na 
Serra da Cantareira, mas 
em momentos diferentes 
de vida. O paradoxo entre a 
metrópole e a natureza que 
literalmente a rodeia ganha 
corpo numa localidade: a 
Serra da Cantareira. 

Panorama RJPanorama RJ

Reforço para a Saúde de SG

A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
recebeu 50 computadores 
e equipamentos médico-
-hospitalares do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
nesta quinta-feira (15). A 
negociação contou com a 

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

colaboração das equipes 
dos setores do CPD/FMS, 
Patrimônio/FMS e direção 
da Maternidade Municipal 
Dr. Mário Niajar, em Alcân-
tara que terá o trabalho 
facilitado com as novos 
equipamentos. 

Renatinho recebe homenagem
Niterói lança o Prêmio de 
Direitos Humanos Vereador 
Renatinho para o reconhe-
cimento de boas práticas 
no trabalho pela promoção 
e defesa dos direitos huma-
nos na cidade. A portaria foi 
assinada ontem (15), data 
em que foi instituído o Dia 
Municipal de Direitos Hu-
manos em homenagem ao 
aniversário do ex-vereador 
(Lei Municipal 3.587/21) e 
será publicada com as regras 
para participação. A premia-
ção será anual e marcará as 
comemorações do Dia Na-
cional de Direitos Humanos, 
celebrado em 12 de agosto.

Gezivaldo Renatinho Ri-
beiro de Freitas, o Renatinho, 
foi vereador em Niterói por 
cinco mandatos e faleceu 
este ano, vítima da covid-19. 

As  indicações devem 
ser enviadas para o e-mail 
smdh@smdh.niteroi.rj.gov.
br mediante o envio de For-
mulário de Indicação que 
deve conter as seguintes 
informações: indicação da 
categoria (pode concorrer 
em até cinco categorias); 
identificação da pessoa físi-

Divulgação

A premiação será anual e marcará as comemorações do Dia Nacional de Direitos Humanos, celebrado em 12 de agosto

Alto da Boa Vista mais seguro

O governador Cláudio Cas-
tro anunciou, ontem (15), 
que o Alto da Boa Vista vai 
receber o Bairro Seguro, 
programa de policiamen-
to que funciona durante 
24 horas com policiais 
militares capacitados que 

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

trabalham mais próximos 
da população. O anúncio 
foi feito no 6º Batalhão 
de Polícia Militar (Tiju-
ca), onde o governador 
também inaugurou uma 
moderna central de moni-
toramento. 

ca ou jurídico indicada com 
breve histórico, em espe-
cial, da atuação na área de 
direitos humanos com uma 
síntese das ações relevan-
tes no período entre 2019 e 
2021; endereço completo/

telefone ou e-mail da pessoa 
física ou jurídica indicada; 
indicar práticas inovadoras 
da pessoa física ou jurídica  
em relação ao tema da ca-
tegoria que for concorrer; 
justificativa para a indica-

ção; nome da pessoa física 
ou jurídica responsável pela 
indicação, com respectiva 
identificação.

Serão aceitas as indica-
ções enviadas até as 23h e 59 
min do dia 31 de julho. 

Fernando Frazão/Agência Brasil
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Reparos durante a madrugada serão iniciados pelo Roberto Silveira e só depois se estenderão para o Raul Veiga

Túneis em obras a partir de 2ª
Os túneis Roberto Silveira 
(Icaraí-São Francisco) e Raul 
Veiga (São Francisco-Ica-
raí), na Zona Sul de Niterói, 
passarão por obras de ma-
nutenção. As intervenções 
começam nesta segunda-
-feira (19), a partir das 21h e, 
com isso, haverá alteração no 
trânsito em algumas vias de 
Icaraí. As intervenções serão 
realizadas de madrugada. 
Durante o dia, os túneis con-
tinuarão abertos ao trânsito 
com duas faixas liberadas ao 
tráfego de veículos.

O trabalho será realiza-
do pela Emusa e terá início 
pelo túnel Roberto Silveira. 
Somente após o término da 
obra nesta galeria será inicia-
do o trabalho no Raul Veiga. 
A NitTrans fará a sinalização 
e a interdição dos trechos em 
obras e contará com opera-
dores para orientar os moto-
ristas sobre os desvios neces-
sários. A interdição do túnel 
Roberto Silveira acontecerá 
entre 21 horas e 6 horas. Os 
desvios serão realizados ape-
nas no horário da obra, com o 
objetivo de evitar transtornos 
no trânsito durante o dia.

O túnel Roberto Silveira 
é o acesso de quem está em 
Icaraí e deseja seguir para 
São Francisco. A galeria está 
localizada entre a rua Lemos 
Cunha e a Estrada Leopoldo 

Fróes. Durante as obras, o 
desvio do trânsito será feito 
pela Estrada Fróes. Os moto-
ristas que estiverem na Ave-
nida Jornalista Alberto Fran-
cisco Torres deverão acessar 
a Estrada Fróes. Os ônibus 
que circulam de madrugada 

entre Icaraí e São Francisco 
farão o trajeto em uma faixa 
reversível montada dentro do 
túnel Raul Veiga. E para quem 
estiver na Rua Joaquim Tá-
vora e adjacências, será pre-
ciso retornar na Rua Lemos 
Cunha, que estará operando 

em mão dupla, e seguir para 
a Avenida Ary Parreiras. 

O presidente da Emusa, 
Paulo César Carrera, explica 
que o trabalho de manu-
tenção prevê a recuperação 
das abóbadas dos túneis. De 
acordo com ele, será feita a 

limpeza com hidrojato em 
toda a abóbada, a verificação 
das estruturas e a perfuração 
para instalação de grampos 
tirantes com tela e jateamen-
to em concreto.

“A previsão é que todo o 
trabalho seja feito em cinco 
meses. No túnel Roberto 
Silveira, a expectativa é que 
as equipes realizem os ser-
viços em um período de até 
dois meses. Terminando esta 
galeria, iniciaremos as inter-
venções no Raul Veiga, que 
é um pouco maior, e devem 
durar aproximadamente de 
três a quatro meses. Será um 
trabalho que vai demandar a 
integração de vários órgãos 
da Prefeitura para que a gente 
possa concluir o serviço com 
o menor impacto possível na 
rotina da cidade”, enfatiza.

Quando as intervenções 
forem iniciadas no túnel Raul 
Veiga, que está localizado 
entre as Avenidas Quintino 
Bocaiúva e Roberto Silveira, e 

é o acesso para os motoristas 
que estão em São Francisco e 
seguem em direção a Icaraí, 
o desvio será feito com a im-
plantação de faixa reversível 
com dois sentidos no túnel 
Roberto Silveira.

Neste sistema, os motoris-
tas que estiverem na Avenida 
Quintino Bocaiuva irão aces-
sar à esquerda a faixa reversí-
vel sentido túnel Roberto Sil-
veira. Aqueles que estiverem 
na Rua Presidente Roosevelt 
deverão seguir até acessar a 
faixa reversível sentido túnel 
Roberto Silveira. Na saída 
da reversível, os motoristas 
deverão acessar a Rua Lemos 
Cunha, depois a Rua General 
Silvestre Rocha e, em seguida, 
a Avenida Roberto Silveira.

O presidente da NitTrans, 
Gilson Souza, ressalta que as 
interdições e desvios serão 
monitorados pelo Centro de 
Controle Operacional, em 
apoio aos 50 operadores que 
trabalharão na operação.

“Durante todo o período 
de obras, operadores da 
NitTrans estarão posiciona-
dos em pontos estratégicos 
para garantir a fluidez do 
trânsito. Os principais pon-
tos serão as entradas e saí-
das dos túneis interditados, 
os acessos às faixas reversí-
veis e ao longo dos trajetos”, 
afirma Gilson Souza.

Durante 
o dia, eles 
permanecerão 
abertos ao 
trânsito em 
duas faixas

Divulgação

A NitTrans fará a sinalização e a interdição dos trechos em obras e contará com operadores para orientar os motoristas 

SG: parceria para 
novas oportunidades
A Prefeitura de São Gonçalo 
foi representada pelo subse-
cretário de Trabalho, Wagner 
Ventura, em um encontro na 
manhã de ontem (15), no 
Cras de Vista Alegre, com a 
Fundação Santa Cabrini, que 
é uma referência nacional no 
que diz respeito à reinserção 
social de ex-detentos. Em 
pauta, a parceria para inse-
rir os egressos do sistema 
prisional no mercado de tra-
balho gonçalense. Um novo 
encontro será marcado para 
alinhar os trabalhos entre as 
esferas estadual e municipal.

“Vejo com muito bons 
olhos essa parceria e já es-
tamos trabalhando para 
sair do papel. Acho de suma 
importância ter o Sine de São 
Gonçalo como um impor-
tante braço para a inserção 
dessa força de trabalho no 
mercado. Estamos de por-
tas abertas para as ações da 
Fundação Santa Cabrini”, 
disse o subsecretário de 
Trabalho, Wagner Ventura, 
que estava acompanhado de 

Daniele Gonçalves, Coorde-
nadora de Promoção a Igual-
dade Racial, da Secretaria de 
Assistência Social.

O município, que pos-
sui 40 alocados e uma fila 
de espera de cerca de 200, 
tem potencial para dimi-
nuir essa lista, contribuindo 
diretamente para o desen-
volvimento econômico do 
município.

“O objetivo é dar um foco 
na região. Como a maioria 
das vagas está na região me-
tropolitana, a pessoa que é 
egressa do sistema peniten-
ciário e que precisa se des-
locar para essa região acaba 
tendo um custo muito alto 
e perde o interesse. A ideia 
é justamente trazer vagas 
e oportunidades, tanto de 
qualificação quanto de tra-
balho, para as pessoas de São 
Gonçalo, para proporcionar, 
cada vez mais, a possibilida-
de de ressocialização”, disse 
Pedro Ivo, gerente de Co-
mercialização da Fundação 
Santa Cabrini.

Obras no Santo Cristo serão 
finalizadas em duas semanas
A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) concluirá 
o trabalho de recuperação 
estrutural da plataforma de 
ônibus de Santo Cristo, na 
Alameda São Boaventura, no 
Fonseca, em duas semanas. O 
local precisou ser interditado 
em dezembro de 2020 quando 
parte do piso cedeu após forte 
chuva que atingiu a cida-
de. Esta semana, a Seconser 
iniciou nova intervenção no 
corredor viário da Alameda, 
desta vez na plataforma do 
Getulinho.

A intervenção da platafor-
ma de Santo Cristo acontece 
no trecho entre as ruas Santo 
Cristo e São Januário. De acor-
do com a Seconser, o objetivo 
da obra é restaurar a parede 
do canal que havia sido rom-
pido nesta área.

“A Seconser já finalizou 
a restauração da parede do 
canal que havia sido rompido 
neste trecho e, agora, trabalha 
na finalização das interven-
ções”, explica a secretária 

municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa.

A obra foi planejada após 
a inspeção robótica que está 
sendo realizada em galerias 

pluviais subterrâneas na cida-
de. Esta é a primeira vez que a 
técnica é usada no município. 
Para este trabalho, a Seconser 
realizou uma vistoria para o 
diagnóstico do local.

“Vamos colocar também 
o piso tátil, o gradil e os pos-
tes da iluminação pública 
que precisaram ser retirados. 
Também vamos realizar o 
plantio de ipês”, acrescenta a 
secretária.

Já na plataforma do Getu-
linho, a intervenção consiste 
na remoção do pavimento 
danificado e construção de 
outro em concreto armado. 
No momento, as equipes da 
Seconser trabalham na pista 
sentido Caramujo. Após a 
conclusão da intervenção 
neste trecho, será realizada a 
recuperação do piso na pista 
sentido Centro.

Secretaria de Conservação também recupera plataforma do Getulinho
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Plataforma Getulinho, no Fonseca, está sendo recuperada pela prefeitura

Ciclistas vão ganhar mais 2,3 quilômetros em São Francisco e Charitas. Quintino Bocaiúva já está sendo recapeada

Ciclovia será ampliada na Zona Sul
A malha cicloviária de Niterói 
será ampliada em mais um 
trecho. Serão 2,3 quilômetros 
entre áreas novas e requa-
lificadas ao longo de toda a 
Avenida Quintino Bocaiúva, 
em São Francisco, e da Ave-
nida Silvio Picanço, em Cha-
ritas. Todo o trajeto também 
receberá nova sinalização. 
Para isso, já está sendo feito 
o recapeamento da Avenida 
Quintino Bocaiuva pela pre-
feitura. Atualmente, a cidade 
tem malha cicloviária de 45 
quilômetros. O projeto é da  
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta.

Responsável pela Coorde-
nadoria, Filipe Simões explica 
que será implantada uma 
ciclovia segregada em todo 
o trecho da saída do túnel 
Roberto Silveira (Icaraí-São 
Francisco) até a entrada da 
garagem subterrânea, em 
Charitas. A partir deste ponto 
será feita a requalificação da 

ciclovia que segue até a entra-
da do túnel Charitas-Cafubá.

De acordo com Simões, a 
ciclovia na Av. Quintino Bo-
caiuva será implantada junto 
ao canteiro central da via no 
trecho entre o skatepark de 
São Francisco até a igrejinha 
de São Francisco e, dali em 
diante ela passará para a pista 
sentido Centro, já na altura da 
Avenida Sílvio Picanço.

“Hoje, temos um trecho de 
ciclovia em Charitas que cor-
responde a aproximadamente 
30% deste trajeto e, agora, es-
tamos implantando os outros 
70%. Através desta iniciativa 
da Prefeitura, será atendida 
a demanda por uma infraes-
trutura mais segura nesta 
região por parte daqueles 
que optam pela bicicleta em 
seus deslocamentos diários. 
Também será uma forma de 
incentivar ainda mais o pas-
seio, lazer e turismo de bike 
neste eixo. Em uma consulta 

pública realizada através do 
aplicativo Colab sobre a práti-
ca de cicloturismo na cidade, 
o trajeto entre a Zona Norte, 
as praias da Baía e a Região 
Oceânica, foram apontados 
como preferidos pela maioria 
dos participantes”, conta.

Filipe Simões lembra, ain-
da, que com a criação da 
Área de Proteção ao Ciclista 
de Competição (APCC), que 
acontece através de adap-
tação da operação de trân-
sito nas faixas exclusivas de 
ônibus do sistema BHLS da 

Transoceânica, a ciclofaixa 
temporária em São Francisco, 
ao longo da Avenida Quintino 
Bocaiúva, implantada com o 
intuito de ser uma faixa exclu-
siva para o uso do ciclismo de 
competição, será desativada.

A APCC, que entrou em 
operação 1 de julho, funciona 
de 4h às 6h, diariamente, no 
corredor de ônibus ao longo 
do túnel Charitas-Cafubá, em 
suas duas galerias, garantindo 
as condições de segurança 
necessárias para a prática do 
esporte.

“A medida teve como ob-
jetivo dar mais segurança 
aos ciclistas niteroienses em 
seus treinamentos de ciclis-
mo de estrada. Esta era uma 
reivindicação dos ciclistas de 
competição da cidade. Com 
as alterações da intensidade 
do tráfego viário nos bairros 
de São Francisco e Charitas, 
após a inauguração do túnel 
Charitas-Cafubá, a ciclofaixa 

temporária de treino teve 
uma perda considerável nas 
condições de segurança, uma 
vez que as avenidas Quintino 
Bocaiúva e Sílvio Picanço 
tornaram-se um dos princi-
pais eixos de conexão entre a 
Região Oceânica e os bairros 
centrais da cidade”, enfatiza 
Simões.

Considerando essa mu-
dança no contexto da infraes-
trutura viária destes bairros, 
tornou-se necessário alterar 
o local de treino dos ciclistas 
de competição, tornando 
as condições de mobilidade 
mais adequadas aos ciclistas, 
motoristas e passageiros do 
transporte público em São 
Francisco.

A NitTrans explica que a 
ação faz parte de uma série de 
ajustes viários promovidos, 
iniciados em maio, ao longo 
dos trajetos por onde passam 
os ônibus que operam as li-
nhas do BHL.

Divulgação

Av. Quintino Bocaiúva terá ciclovia no trecho entre Skateparque e a igreja
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Protocolo: Niterói amplia a 
autorização para música ao vivo
Apresentações poderão acontecer por toda a cidade das 11h às 22h, nas segundas, terças e quartas 

A Prefeitura de Niterói de-
finiu novas regras para as 
apresentações de música ao 
vivo na cidade. Segundo o 
decreto 14.084, publicado 
ontem (15), o período de 
apresentação musical passa 
a ser de 4 horas, dentro do 
intervalo das 11h às 22h, nas 
segundas, terças e quartas. E 
das 11h às 23h, nas quintas, 
sextas, sábados e vésperas 
de feriado. Com a nova regra, 
os músicos ganham mais 1 
hora para os shows. O horário 
de funcionamento de bares 
e restaurantes também foi 
estendido nas sextas, sábados 
e vésperas de feriado, até 1h 
da manhã.

As novas medidas têm 
validade até dia 15 de agos-
to, quando acontecerá uma 
nova reunião de avaliação. Na 
terça-feira (13), a Prefeitura 
promoveu mais um encontro 
virtual com músicos, artistas 
e produtores da cidade, para 
debater novas regras para a 
autorização das apresenta-
ções musicais, de acordo com 
os protocolos de combate à 
Covid-19. O objetivo é garan-
tir a retomada segura do setor.

“A classe dos músicos vem 
mostrando muita consciência 
nesse momento e isso traduz 
a Cultura da nossa cidade”, 
afirmou Marcos Sabino, pre-
sidente da Fundação de Arte 
de Niterói, que aproveitou 

para convidar os músicos e 
artistas a se inscreveram no 
banco de artistas da FAN, 
para que possam participar 
de programas como o “Vacina 

e Arte”, que prevê apresen-
tações musicais no posto de 
vacinação do Campo de São 
Bento.

Durante a primeira janela 

de autorização para a ativi-
dade, que começou em 23 de 
junho, músicos, produtores e 
donos de bares e restaurantes 
respeitaram as medidas e, 

inclusive, fizeram campanhas 
de conscientização, como 
frisou a superintendente de 
Saúde, Camila Franco.

O secretário municipal das 
Culturas, Leonardo Giordano, 
destacou a importância da 
flexibilização das regras e 
da necessidade de cuidados 
e lembrou que a Secretaria 
das Culturas vem apoiando o 
setor e vai lançar mais editais.

“Niterói vem sendo re-
ferência no combate ao co-
ronavírus, o governo tem 
praticado políticas de suporte 
ao setor cultural, e, só esse 
ano, mais de R$ 20 milhões já 
foram destinados à Cultura, 
através dos programas Ren-
da Básica Temporária, Busca 
Ativa, Empresa Cidadã e dos 
editais da Cultura”.

Protocolo – O decreto de-
termina que todos os presen-
tes precisam usar máscara de 
proteção facial, com exceção 
apenas para os músicos e 
cantores durante as apresen-

tações e sessões de hidrata-
ção. Pessoas com tempera-
tura acima de 37,2 graus ou 
quaisquer sintomas de gripe 
ou resfriado não poderão par-
ticipar das atividades.

Nos locais das apresenta-
ções deverá ser respeitado o 
distanciamento de 2 metros 
entre as pessoas em espa-
ços fechados e de 1,5 metro 
para os espaços abertos. O 
distanciamento terá que ser 
respeitado inclusive entre 
os músicos. Eles deverão se 
apresentar a uma distância 
mínima de 2 metros do pú-
blico.

Durante as apresentações, 
a prefeitura recomenda que 
se evite o compartilhamen-
to de instrumentos e equi-
pamentos, que deverão ser 
previamente higienizados 
com álcool 70%. Microfones 
e instrumentos de sopro não 
podem ser compartilhados.

Para os estabelecimentos, 
fica proibido espaço para pis-
ta de dança e a ocupação de 
corredores e áreas de circula-
ção entre mesas ou poltronas.

As equipes da Secretaria 
Municipal das Culturas e da 
Fundação de Arte de Niterói 
estão à disposição para dar 
suporte e tirar dúvidas de 
músicos, artistas e produto-
res, presencialmente, na sede 
da SMC / FAN ou pelas redes, 
através do @culturaniteroi.

De quinta 
a sábado e 
vésperas de 
feriado, o 
horário será 
de 11h às 23h

João Couto  / Divulgação

Com essa medida, a prefeitura tenta animar o setor de bares que tanto sofreu economicamente durante a pandemia

RJ adere à campanha 
de castração e doação
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro entrou ontem (15) 
na 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 plásti-
cas e óleo de cozinha para 
reciclagem. O valor da venda 
dos materiais será destinado 
aos abrigos e protetores de 
animais cadastrados pelo 
instituto.

“Proteger o ambiente e 
os animais é uma missão de 
todos nós. A causa animal 
é um tema que vem sendo 
defendida pelo Governo do 
Estado. Só neste ano, san-
cionamos a lei que cassa 
empresas que provocarem 
maus-tratos a animais, outra 
proibindo a realização de 
corrida de cachorros e tam-
bém uma que não permite 
a aplicação de tatuagens e 
piercings em animais do-
mésticos e silvestres”, afir-
mou o governador Cláudio 
Castro.

Segundo a primeira-da-
ma e presidente de honra do 

RioSolidario, Analine Castro, 
a ONG vai instalar pontos 
de coleta dos materiais em 
órgãos e secretarias esta-
duais. A ideia é conscientizar 
prefeituras e instituições 
cadastradas pelo RioSolida-
rio sobre a importância da 
campanha.

O secretário de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e Abas-
tecimento, Marcelo Queiroz, 
destacou que o projeto Rio 
Eco Pets é referência entre os 
protetores de animais.

“Essa é mais uma campa-
nha que abraçamos por meio 
da Subsecretaria de Proteção 
e Bem-Estar Animal (RJPet), 
que além de realizar ações de 
incentivo à adoção, realiza a 
prevenção e erradicação de 
doenças. Vamos continuar 
a proteger os nossos cães e 
gatos, os nossos animais”, 
explicou o secretário.

Rio Eco Pets - O Rio Eco 
Pets é um projeto sem fins 
lucrativos que, desde 2018, 
vende tampas plásticas para 
a reciclagem e doa o valor 
para abrigos e protetores ca-
dastrados realizarem castra-
ções e cuidados veterinários 
de seus animais.

Vestibular: Enem 2021 tem 
4 milhões de inscritos
O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) recebeu 
inscrições de 4.004.764 pes-
soas para a edição 2021 do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O número de 
inscritos corresponde às duas 
versões do exame, impressa 
e digital. As inscrições foram 
abertas no dia 30 de junho e 
encerradas ontem (14).

De acordo com o Inep, o 
número total de inscritos no 
exame, entretanto, só será 
confirmado após o paga-
mento das inscrições. A Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU Cobrança), no valor de 
R$ 85, poderá ser paga pelos 

não isentos até a próxima 
segunda-feira (19).

O Enem Digital será ex-
clusivo para quem já con-
cluiu o ensino médio ou está 
concluindo em 2021. Assim, 
quem deseja fazer o exame 
para fins de autoavaliação, 
os chamados treineiros, pode 
optar pela versão impressa. 
Como preveem os editais, os 
interessados tiveram de indi-
car a unidade da federação e 
o município onde desejam 
realizar as provas.

Provas - As provas do 
Enem 2021 serão aplicadas 
nos dias 21 e 28 de novembro 
– tanto a versão digital quanto 

a impressa. As duas versões 
também terão a mesma estru-
tura de prova: quatro cader-
nos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 ques-
tões de múltipla escolha, 
que, no caso do Enem Digital, 
serão apresentadas na tela 
do computador. Já a redação 

será realizada em formato 
impresso, nos mesmos mol-
des de aplicação e correção 
da versão em papel. Os parti-
cipantes receberão folhas de 
rascunho nos dois dias.

No primeiro dia, serão 
aplicadas as provas de lin-
guagens; códigos e suas tec-
nologias; e ciências humanas 
e suas tecnologias, além da 
redação. A aplicação regular 
terá cinco horas e 30 minutos 
de duração. No segundo dia, 
as provas serão de ciências da 
natureza e suas tecnologias; 
e matemática e suas tecnolo-
gias. Nesse caso, a aplicação 
regular terá cinco horas de 
duração.

Número corresponde às duas versões do exame, impressa e digital

As provas do 
Enem 2021 
serão aplicadas 
nos dias 
21 e 28 de 
novembro

Segurança no estado ganha 
reforço de 475 novos PMs
A segurança no Estado do 
Rio de Janeiro ganhou o re-
forço de mais 475 policiais 
militares que se formaram 
na manhã de ontem (15). O 
governador Cláudio Castro 
participou da cerimônia, 
no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças 
(CFAP), em Jardim Sulacap, 
na Zona Oeste da capital. Se-
gundo a Secretaria de Polícia 
Militar, 1.307 alunos estão 
em treinamento e vão se for-
mar este ano – uma turma em 
agosto e outra em dezembro.

“Esses policiais vão defen-
der programas importantes 
do Governo do Estado. O 
Cinturão de Divisas, uma 
ação da nossa gestão, vai 

atuar no foco de um dos 
problemas mais graves, que 
são armas e drogas que en-
tram pelas divisas do nosso 
estado e colocam a vida de 
todos em risco. Trabalhamos 
para que a segurança pública 
seja pautada pela inteligên-
cia e investigação e, prin-
cipalmente, com respeito à 
vida. Projetos como o Bairro 
Seguro, que acaba de com-
pletar um mês de atuação, 
e o aperfeiçoamento do Se-
gurança Presente, mostram 
que temos, atualmente, uma 
polícia mais próxima do ci-
dadão fluminense”, afirmou 
Cláudio Castro.

O governador ressaltou 
ainda a importância do tra-

balho realizado pela Patrulha 
Maria da Penha - Guardiões 
da Vida, que vai receber o 
reforço com novos agentes 
formados.

“Esta semana, mais um 
caso de violência contra a 
mulher teve repercussão. 
Muitos homens não perce-
beram ainda que este tipo de 
crime é um dos mais hedion-
dos. Por isso, ações como a 
Patrulha Maria da Penha, 
além de proteger as vítimas, 
faz com que a impunidade 
não reine”, ressaltou Castro.

O ingresso desses novos 
PMs permitirá o remaneja-
mento de efetivo nas uni-
dades da corporação. Além 
disso, ações estratégicas na 

área de segurança pública 
vão poder ser implementa-
das dentro do conceito de 
polícia de proximidade. Entre 
eles, estão o Bairro Seguro e 
a Patrulha Maria da Penha – 
Guardiões da Vida.

“Esta é a primeira turma 
de policiais militares forma-
dos neste ano. Tivemos que 
redimensionar as atividades 
da corporação em virtude 
da pandemia de Covid-19. A 
incorporação destes 475 no-
vos agentes vai possibilitar o 
lançamento de programas 
como o Cinturão de Divisas, 
voltado para guarnecer as 
divisas do estado”, afirmou o 
secretário de Polícia Militar, 
coronel Rogério Figueredo.

Chegada de novos agentes vai possibilitar o remanejamento e novos programas
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Caixa e WhatsApp fecham parceria inédita no mundo para envio de informações sobre o benefício emergencial

Auxílio com mensagens pelo ‘zap’
Nos próximos dias, os bene-
ficiários do auxílio emergen-
cial passarão a receber de 
graça as informações sobre 
datas de depósito, de paga-
mento e de saque no celular. 
A Caixa Econômica Federal e 
o WhatsApp fecharam parce-
ria, inédita no mundo, para o 
envio de mensagens sobre o 
benefício.

Uma conta oficial e ve-
rificada da Caixa passará a 
enviar as informações sobre o 
auxílio emergencial. Segundo 
o presidente do banco, Pedro 
Guimarães, cerca de 500 mi-
lhões de mensagens gratuitas 
deverão ser enviadas durante 
o pagamento das parcelas 
restantes do benefício.

Receberão os avisos os 
clientes do auxílio emergen-
cial com celular cadastrado 
no aplicativo Caixa Tem. O 
usuário poderá habilitar ou 
desabilitar o recebimento dos 
avisos. Serão enviadas men-
sagens sobre o calendário de 
crédito na conta poupança 
digital, o calendário de pa-
gamento ou de saque em di-
nheiro e demais informações 
e comunicados.

Segundo Guimarães, o 
uso do WhatsApp para enviar 
avisos é importante para ga-
rantir o acesso à informação 
a beneficiários muitas vezes 
sem acesso à internet. Essas 
pessoas, destacou o presi-
dente da Caixa, não têm con-

dições de entrar no site para 
tirarem dúvidas e fazerem 
consultas.

“Muitas das pessoas que 
vão receber essas mensagens 
de graça são pessoas mais 
humildes, que não teriam 
condições normalmente [de 
receber os avisos]. A parce-
ria vem de ter o WhatsApp, 
que é o maior programa de 
comunicação por celular do 
mundo e a Caixa, um banco 
com 146 milhões de contas 
ativas”, explicou Guimarães.

A parceria foi anunciada 
em transmissão ao vivo na 
internet na presença do di-
retor de Políticas Públicas 
para o WhatsApp no Face-
book Brasil, Dario Durigan. 

Segundo ele, o aplicativo está 
à disposição para colaborar 
com o banco no envio das 
informações gratuitas. “Num 
momento tão delicado como 
esse, é importante que os 
usuários evitem aglomera-
ções e estejam bem informa-
dos sobre o auxílio”, destacou.

Durigan ressaltou que as 
mensagens serão enviadas 
de uma conta oficial da Cai-
xa, verificada no WhatsApp, 
e pediu que os usuários fi-
quem atentos para evitarem 
cair em golpes. “Não haverá 
pedido de senha nem de 
dados pessoais. Apenas infor-
mações sobre o auxílio serão 
enviadas”, disse o diretor do 
aplicativo.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Clientes com celular cadastrado no Caixa Tem receberão os avisos

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: 20/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 39, 51, 52, 54, 55, 59 - Lot Terrabras - Condomínio Sun Ville - 

Itaipu - Engenho do Mato - Niterói 
15468471

08:00 às 12:00 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Itaipu - Niterói 15468471
08:00 às 12:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 15468471
08:00 às 12:00 Rua Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15468471
08:00 às 12:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15468497
08:00 às 12:00 Ruas 50, 65, 66, 74 - Lot Jardim Fazendinha - Lot Terrabras - V Feliz 

- Engenho do Mato - Niterói 
15468497

08:00 às 12:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15468497
08:00 às 12:00 Rua das Arueiras - Engenho do Mato - Niterói 15468497
08:00 às 12:00 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15468497
08:00 às 12:00 Rua dos Jequitibás - Lot Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 15468497
09:00 às 12:00 Travessa 4 - Itaipu - Loteamento Soter - Engenho do Mato - Serra 

Grande - Loteamento Fa - Itaipu - Niterói 
15473079

09:00 às 12:00 Ruas 29, 30, 34 - Lot Soter - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 15473079
09:00 às 12:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói 15473079
09:00 às 12:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói 15473079

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maia - Porto Velho - São Gonçalo 15468755
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo 15468755
13:30 às 17:30 Rua Ermogênio Monteiro Silva - Porto Velho - São Gonçalo 15467383
13:30 às 17:30 Rua Henrique Monteiro - Vila Lage - São Gonçalo 15467383
13:30 às 17:30 Rua Hermogênio Monteiro - Vila Lage - São Gonçalo 15467383
13:30 às 17:30 Rua José Ramos de Oliveira - Vila Lage - Porto Velho - São Gonçalo 15467383

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua 3 - São Bento da Lagoa - Costa Verde - Rincão Mimoso - Maricá 15473047
13:00 às 17:00 Rua 16 - Itaipuaçu - Maricá 15473047
13:00 às 17:00 Rua 28 - Barroco - São Bento da Lagoa - Maricá 15473047
13:00 às 17:00 Rua das Perpétuas - Barroco - Estrada Cassorotiba - Maricá 15473047
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - São Bento da Lagoa - Maricá 15473047
13:00 às 17:00 Estrada de Itaboraí - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Estrada de Ubatiba - Ubatiba - Saúde - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Estrada do Lagarto - Saúde - Silvado - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Estrada Maricá Itaboraí - Ubatiba - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Estrada Odemar Gudes Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Lagarto - Saúde - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Rua 19 - Lagarto - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15473135
13:00 às 17:00 Sítio São Luiz - Centro - Maricá 15473135
13:30 às 17:30 Avenida Central - Guaratiba - Maricá 15473269
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Guaratiba - P Lagoa Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu 

- Maricá 
15473269

13:30 às 17:30 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15473269
13:30 às 17:30 Rua Beira Lagoa - Guaratiba - Cordeirinho - Maricá 15473269
13:30 às 17:30 Ruas 55, 56, 57 - Lagoa Guaratiba - Pr das Lagoas - Pr. Lagoas-Gu - 

Barra de Maricá - Maricá 
15473269

13:30 às 17:30 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Ruas 58, 59, 60, 61, 62 - Jardim Balneário Maricá - Boqueirão - 

Araçatiba - Centro - Jardim Inoã - Maricá 
15473403

13:30 às 17:30 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Rua Rômolo Cavina - Jardim Balneário - Centro - Araçatiba - Maricá 15473403
13:30 às 17:30 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá 15473635
13:30 às 17:30 Rua 7 - Ponta Grossa - Santo Antônio - Maricá 15473635
13:30 às 17:30 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 15473635
Dia: 21/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15477459
14:00 às 18:00 Travessa Senador Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 15477691
14:00 às 18:00 Rua 3 - Rio do Ouro - Niterói 15477691
14:00 às 18:00 Rua Coronel Tamarindo - Gragoatá - Niterói 15477691
14:00 às 18:00 Travessa Celina Santos Oliveira - Rio do Ouro - Niterói 15477691

SAO GONÇALO 
10:00 às 12:00 Avenida Edson - Lindo Parque - São Gonçalo 15454915
10:00 às 12:00 Avenida Humberto Castelo Branco - Rocha - São Gonçalo 15454915
10:00 às 12:00 Rua Ari Barroso - Rocha - São Gonçalo 15454915
10:00 às 12:00 Rua Samuel Cardoso - Rocha - São Gonçalo 15454915
12:00 às 16:00 Condomínio Porto Segur - Almerinda - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Estrada Conceição - Almerinda - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Estrada Velha da Conceição - Monjolos - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Rua Marambaia - Monjolos - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Marambaia - Monjolos - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Rua Itatiba - Monjolos - São Gonçalo 15466833
12:00 às 16:00 Rua Missouri - Monjolos - São Gonçalo 15466833
13:00 às 17:00 Rua José de Oliveira - Neves - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Rua José Joaquim Oliveira - Vila Lage - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Mutondo - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Travessa José Mendonça - Vila Lage - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Travessa Lucilia Farias - Vila Lage - São Gonçalo 15473157
13:00 às 17:00 Travessa Neuza Pires - Vila Lage - São Gonçalo 15473157

MARICÁ 
08:00 às 12:00 Rua Tocantis - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua 17 - Rincão Mimoso - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Araguari - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Araribóia - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Comissário Rômulo - Rincão Mimoso - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua das Amêndoas - Rincão Mimoso - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Guaraci - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Irapuã - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Itaguaí - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Rincão Mimoso - Rincão Mimoso - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Sumaré - Itaocaia Valley - Maricá 15474637
08:00 às 12:00 Rua Tapajós - Itaipuaçu - Maricá 15474637
09:00 às 12:00 Lot 17 - Barroco - Maricá 15476077
09:00 às 12:00 Ruas 9, 25, 26, 27, 28, 29, 127 - Barroco - Estrada Itaipuaçu -São 

Bento da Lagoa - Maricá 
15476077

09:00 às 12:00 Rua das Perpetuas - Barroco - Maricá 15476077
09:00 às 12:00 Rua dos Narcisos - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15476077
09:00 às 12:00 Rua São Geraldo - Barroco - Maricá 15476077
09:00 às 12:00 Rua São Jorge - Barroco - Maricá 15476077
09:00 às 12:00 Rua São Judas Tadeu - Itaipuaçu - Maricá 15476077
09:30 às 12:00 Ruas 40, 41, 52, 53, 54 - Jardim Atlântico - Maricá 15477191
12:00 às 16:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 - Condomínio Paraíso D - Caxito - Jardim 

Atlântico - Maricá 
15475887

12:00 às 16:00 Avenida Beira do Canal - Estrada de Itaipuaçu - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Avenida Canal - Cajueiros - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Rua Circular - Itaipuaçu - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Estrada dos Cajueiros - Estrada de Itaipuaçu - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Estrada dos Cajueiros - Bananal - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Ruas A, B, C, K - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Rua Hélio Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico Central - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Rua Oscar V da Costa Junior - Itaipuaçu - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 15475887
12:00 às 16:00 Rua Fictício - Itaipuaçu - Maricá 15475887
13:30 às 17:30 Ruas 34, 44, 45 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15473393
13:30 às 17:30 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15473393
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Paz - Itaipuaçu - Maricá 15473393
13:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15473393
13:30 às 17:30 Rua Vila Bela - Jardim Atlântico - Maricá 15473393
13:30 às 17:30 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15478819
13:30 às 17:30 Ruas 32, 83, 84, 85, 86, 97 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15478819
13:30 às 17:30 Rua Douglas Marques Riente - Itaipuaçu - Maricá 15478819
13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 15478819
13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15478819
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 15478819
14:00 às 17:30 Avenida dos Pombos - Parque Nancy - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Ruas 10, 11 - Parque Nancy - Santo Antônio - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua Águias - Parque Nancy - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua Canarinhos - Parque Nancy - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua das Águias - Parque Nancy - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua das Araras - Parque Nancy - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua Rouxinol - Santo Antônio - Maricá 15478873
14:00 às 17:30 Rua Sabiá - Parque Nancy - Maricá 15478873

Bolsonaro: 
quadro 
evolui com 
tratamento
O presidente Jair Bolsonaro 
teve ontem (15) uma evolução 
considerada “satisfatória” pela 
equipe médica do Hospital Vila 
Nova Star, onde está internado 
desde a noite de quarta-feira 
(14) na capital paulista. Segun-
do o boletim médico divulgado 
no início da tarde, o tratamento 
segue como previsto e não há 
previsão de alta.

Bolsonaro foi para São Paulo 
por decisão do médico Anto-
nio Luiz Macedo, responsável 
pelas cirurgias no abdômen do 
presidente. Ele foi internado na 
manhã de quarta-feira no Hos-
pital das Forças Armadas (HFA), 
em Brasília, com uma crise per-
sistente de soluços e mal-estar. 
Após exames, o presidente foi 
diagnosticado com um quadro 
de obstrução intestinal.

Desde o atentado, quando 
recebeu uma facada na campa-
nha eleitoral de 2018, Bolsonaro 
já passou por sete cirurgias na 
região do abdômen para cor-
reção das lesões sofridas no 
intestino.

CPI: Carvalho 
entrega 
conversas 
sobre vacinas
Para o relator da CPI da Pande-
mia, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), o depoimento de 
Cristiano Carvalho, vendedor 
da Davati no Brasil, à CPI ontem 
(15), prova que houve atuação 
por parte de gestores do Mi-
nistério da Saúde tratando de 
propina na venda de vacinas. 
O diagnóstico de Renan foi 
feito após Carvalho dispor à 
CPI mensagens que trocou 
com Roberto Dias, ex-diretor de 
Logística da pasta, e outros que 
se envolveram nas negociações. 
Carvalho entregou perícia téc-
nica de seu telefone à CPI, com 
diversas mensagens de texto, 
vídeo e áudio, e descreveu con-
tatos que teve com Dias.

 “Como vocês vão verificar 
nas informações e mensagens, 
nunca entrei em contato com o 
Ministério. O Ministério é que 
me procurou através de Rober-
to Dias. Vou ser sincero com os 
senhores: fiquei absolutamente 
incrédulo que um funcionário 
do Ministério estava entrando 
em contato comigo, porque 
não fazia muito sentido. Foi dia 
3 de fevereiro, vocês vão ver que 
houve ligações e mensagens. 
Retornei pra ele por volta das 
21h, e ele conversou rapida-
mente comigo, se apresentou, 
que ele fazia a contratação das 
despensas internacionais de 
vacinas e tal. Fui até checar na 
internet, porque realmente eu 
estava achando que era fake 
news ou coisa que o valha, e 
verifiquei que realmente era 
o diretor de Logística”, disse 
Carvalho.
 (Agência Senado).
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Ex-técnico 
da Lusa-RJ 
ganha força 
no Botafogo

O  B o t a f o g o 
c o n t i n u a  a 
procura de um 
treinador e não 
tem uma defi-
nição em vista. 

Ontem surgiram as notícias 
de que a diretoria sondou 
Dorival Júnior e que Felipe 
Surian também estaria na 
lista.

Embora simpático à ideia 
e ao clube, Dorival não irá 
assumir o comando do time 
alvinegro neste momento. 
Segundo informações da 
“Rádio Tupi”, problemas 
pessoais impedem o acerto. 
Ele está sem clube desde 
que deixou o Athletico-PR, 
em 2020.

Já Felipe Surian, que fez 
um bom trabalho na Portu-
guesa-RJ no Campeonato Ca-
rioca, é um nome que agrada, 
mas de pouca experiência. 
Hoje no Sampaio Corrêa-MA, 
Surian foi alvo do CSA-AL 
na semana passada. Apesar 
de uma oferta salarial várias 
vezes maior, preferiu ficar na 
equipe maranhense.

A diretoria, que contava 
com o acerto com Lisca logo 
depois de demitir Marcelo 
Chamusca, ouviu a negativa 
do ex-treinador do Améri-
ca-MG e ficou sem muitas 
opções.

Vanderlei Luxemburgo 
está à disposição, mas o salá-
rio está acima do que o clube 
quer e pode pagar. O próximo 
da lista, Eduardo Baptista, 
teve o nome rejeitado por se-
tores do clube e pela torcida.

A ideia de um técnico 
estrangeiro também não 
agrada, especialmente ao 
elenco.

DF libera presença de público no estado e jogo passa para o Mané Garrincha

Flamengo terá volta da 
torcida na Libertadores

A  t o rc i d a  d o 
Flamengo deve 
enfim retornar 
n a  p r ó x i m a 
q u a r t a - f e i r a , 
no confronto 

de volta das oitavas de fi-
nal da Taça Libertadores da 
América, contra o Defensa y 
Justicia. Desde que a Conme-
bol liberou a presença do pú-
blico nas suas competições, 
vários clubes estão agindo 
para jogar com torcida.

A diretoria rubro-negra 
buscou a liberação da Pre-
feitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, mas, ao mesmo 
tempo, tentou a medida em 
Brasília. O governo da capital 
federal foi mais rápido e o 

confronto diante do Defensa 
y Justicia será com torcida.

Outro fator relevante é 
a diferença nos números 
permitidos. No Maracanã, 
o pleito é para a adoção do 
mesmo modelo da Copa 
América de 2021. A final en-
tre Brasil e Argentina contou 
com cerca de 6 mil pessoas, 
ou 10% da capacidade do 
estádio.

No Mané Garrincha, será 
permitida a presença de 
15 mil torcedores, ou seja, 
cerca de 25% da capacidade. 
Além disso, somente pessoas 
que apresentem teste PCR 
negativo poderão entrar no 
estádio.

O Flamengo também 

precisou da anuência do 
Defensa y Justicia, que teria 
aceitado uma compensação 
financeira. No jogo de ida 
das oitavas, em Buenos Aires, 
o Flamengo venceu por 1 a 0, 
sem a presença de público.

No desembarque da de-
legação rubro-negra ontem, 
no Rio, o presidente Rodolfo 
Landim confirmou as trata-
tivas avançadas para a rea-
lização da partida no Mané 
Garrincha.

“Brasília, mas temos que 
acertar ainda o processo de 
como seria a venda de in-
gressos. Precisamos conver-
sar primeiro com o pessoal 
aqui”, afirmou o mandatá-
rio.

Tony Winston / Agência Brasília           

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco do jogo de volta contra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira

Cobrança é 
minimizada 
por lateral 
tricolor

O Fluminense 
mostrou força 
no início desta 
semana ao ven-
cer na última ter-
ça-feira o Cerro 

Porteño-PAR, em Assunção. 
Com isso, os tricolores ficaram 
próximos da vaga às quartas de 
final da Libertadores.

Um dos gols dos cariocas 
foi do lateral-esquerdo Egídio. 
O jogador é um dos mais criti-
cados pela torcida tricolor, mas 
minimizou as cobranças.

“Cobrança a gente tem to-
dos os dias, a todo momento. 
Eu cresci assim, sempre joguei 
em time grande, sempre sofri 
cobranças. Meus números 
falam por mim. Ano passado 
fui o líder de assistências do 
time, agora também venho 
desempenhando bom pa-
pel, fiz um gol importante,  
então é nisso que me apego, 
nos números. Se não quiser 
cobrança vai para time peque-
no. Dou a resposta em campo, 
sem dar muito peso às críticas”, 
disse.

Egídio se firmou entre os 
titulares do Fluminense. O 
lateral tem contrato até o final 
da temporada. No entanto, as 
conversas parecem rumar para 
a renovação do vínculo.

Dentro de campo, o Flumi-
nense terá pela frente o Grêmio, 
amanhã, no Maracanã.

Cabo pode 
repetir time 
contra o líder 
Náutico

O  Va s c o  v e m 
crescendo de 
produção na Sé-
rie B do Cam-
peonato Brasi-
leiro. Os cruz-
-maltinos estão 

próximos do G-4 e podem 
entrar no grupo de acesso no 
fim de semana.

Os cariocas precisam ven-
cer o líder Náutico, em São 
Januário, no próximo domin-
go. Além disso, o Vasco tem 
que torcer por tropeços das 
equipes que estão acima na 
tabela de classificação.

O técnico Marcelo Cabo 
parece ter encontrado a for-
mação ideal do Vasco. Tanto 
que na próxima rodada a 
escalação pode ser repetida 
pela terceira vez seguida na 
Série B.

O setor que mais teve mu-
danças, o meio-de-campo 
do Vasco vem sendo elogia-
do. Andrey, Matías Galarza, 
Marquinhos Gabriel e MT se 
fixaram na equipe. Já no ata-
que, Gabriel Pec voltou a ser 
o companheiro de Germán 
Cano.

O Vasco está atualmente 
com 17 pontos, na sétima 
colocação. Os cruz-maltinos 
estão apenas dois atrás do G-4 
da Série B.

Vasco ocupa 
atualmente a 
sétima posição 
da Série B 
com 17 pontos 
marcados

Egídio marcou 
um dos gols 
na vitória 
tricolor sobre 
o Cerro


