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São Gonçalo reduz casos e 
óbitos após acelerar vacinação
As quedas de abril a junho são de 45,21% nos casos confi rmados, 52% nos óbitos e 42,47% nos casos de internações  

CORONAVÍRUS

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Non Stop na 
retomada de 
shows do TMN
O grupo Non Stop, formado por 
integrantes da Orquestra da 
Grota, se apresenta neste sábado 
no Teatro Municipal de Niterói. 
O evento faz parte do processo 
de retomada das apresentações 
presenciais e celebra a trajetória 
do quinteto composto por Carlos 
Rodrigues, Fernando Brasil, 
Jonathan Rodrigues, Larissa Reis 
e William Macedo.

PÁG. 2

Divulgação

Quinteto formado por integrantes da Orquestra da Grota se apresenta neste sábado, às 17h

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, inaugurou, 
na manhã de ontem (16), a 
nova Unidade de Saúde da 
Família de Santa Isabel. A 
unidade, que possui dois 
consultórios, sala de vacinação 
e sala de curativo, chega 
para ampliar a assistência à 
população. O equipamento 
tem o objetivo de desafogar 
os hospitais, proporcionando 
um atendimento de qualidade 
próximo à residência dos 
munícipes. O prefeito 
aproveitou a oportunidade para 
visitar a Academia da Saúde e a 
E. M. Célia Pereira da Rosa

CIDADES\PÁG. 3

Santa Isabel 
ganha Saúde 
da Família

ESPORTES

Tricolor recebe 
o lanterna 
Grêmio no Rio
Flu vai em busca dos seis pontos 
hoje para encostar nos líderes do 
Brasileiro. Time não perde há três 
jogos na competição.

Mailson Santana / Fluminense

Abel Hernández será novamente o substituto de Fred no ataque do Fluminense

Ainda sem 
técnico, Bota 
visita o Brusque

PÁG. 8

Niterói entra 
em programa 
da Unicef

PANORAMA/PÁG. 2

CULTURA

Niterói terá 
consulta para 
urbanismo

CIDADES\PÁG. 3

Feira da Mulher 
Empreendedora 
é ampliada

PANORAMA/ PÁG. 2Ao lado de autoridades municipais e do deputado federal Altineu Côrtes, o prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson entregou a nova unidade de Saúde da Família aos moradores de Santa Isabel

CIDADES\PÁG. 5

Reinado de Hello 
Kitty chega ao 
fi m em SG
A trafi cante Rayane Nazareth 
Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 
e Alessandro Luiz Vieira Moura, o 
Vinte Anos, foram mortos na manhã 
de ontem (16) durante uma operação 
da PM no Salgueiro, em São Gonçalo.

CIDADES\PÁG. 5

PIB do Rio 
em alta no 
1º trimestre

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói já 
agenda para 
segunda dose

CIDADES\PÁG. 5
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Desorganização nos bancos
A pandemia pode ter piorado a situação, mas nada justi-
fica a grande falta de organização nas filas de espera dos 
bancos aqui de Niterói. Muita gente aglomerada na fila, 
um passando a frente do outro, 10 caixas para apenas dois 
funcionários... está complicado. O resultado são horas de 
espera.
Tarcísio costa

Olimpíadas chegando
Ando triste e desacreditada, mas se tem coisa para animar 
o meu ânimo são as olimpíadas. Sou fã do evento e morro 
de saudades do que aconteceu em 2016 aqui no Rio. Embo-
ra muita gente critique, eu só tenho saudade. Ansiosa para 
torcer a favor do Brasil em busca das medalhas.
Dirce Falcão

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.

Non Stop faz show 
ao vivo no Municipal
O grupo Non Stop, formado 
por integrantes da Orquestra 
da Grota, se apresenta neste 
sábado (17) no Teatro Mu-
nicipal de Niterói. O evento 
faz parte do processo de 
retomada das apresentações 
presenciais nos espaços pú-
blicos da cidade e celebra a 
trajetória do quinteto com-
posto por Carlos Rodrigues 
(flauta transversa), Fernando 
Brasil (baixo acústico), Jona-
than Rodrigues (pandeiro), 
Larissa Reis (voz e violão) e 

William Macedo (Cajon).
O conjunto foi formado 

há quatro anos no Espaço 
Cultural da Grota, um pro-
jeto social, localizado na 
comunidade da Grota do 
Surucucu, no bairro de São 
Francisco.  

Para a apresentação deste 
sábado serão vendidos 100 
ingressos, correspondentes a 
30% da capacidade do espa-
ço, em respeito às normas de 
prevenção contra a covid-19. 
O show começa às 17 horas. 

CULTURA FABIANA MAIA

#EmCasa
O aplicativo #CulturaEmCa-
sa será lançado, neste sá-
bado, com o musical “Auê”, 
da Cia. Barca dos Corações 
Partidos. A apresentação 
online, totalmente gratuita, 
terá transmissão ao vivo do 
Teatro Sérgio Cardoso, às 
20h. Em cena, a companhia 
apresenta 21 canções auto-
rais e inéditas, mesclando 
teatro, dança, performance 
e, claro, música. A verda-
deira farra teatral foi criada 
em processo coletivo com a 
diretora Duda Maia.

‘BRINCAR’ – Durante as férias escolares de julho, a São 
Paulo Companhia de Dança estreia a segunda parte da 
nova temporada de “Brincar e Dançar”, websérie que 
convida crianças e seus familiares a se reunirem para 
explorar a criatividade de forma divertida e lúdica. Os 
capítulos inéditos começam a ser apresentados neste 
sábado, às 13h, de modo gratuito, no Youtube.

JAZZ – A cantora niteroiense Giovana Adoracion, que 
coleciona anos de estrada e se reinventou durante a 
pandemia com seu projeto online Friday Hour, faz 
show presencial, neste sábado, às 20h, no Winter Jazz 
Festival, no Jazz Village Penedo. No show, Adoracion 
vai cantar um repertório repleto de jazz acústico, os 
mais finos temas e músicas autorais do EP 111.

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

Divulgação

Grupo Non Stop é formado por integrantes da Orquestra da Grota

Silvana Marques/Divulgação

O musical “Auê”, da Cia. Barca dos 

Corações Partidos, neste sábado

PIB do RJ em alta 
no 1º trimestre
O Produto Interno Bruto (PIB) 
fluminense registrou, no pri-
meiro trimestre de 2021, alta 
de 0,7% na comparação com os 
três últimos meses do ano pas-
sado, apesar do agravamento 
da pandemia da covid-19. Na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2020, período 
pré-pandemia, houve retração 
de 1,7%. Essa é a queda menos 
intensa dos meses de crise sa-
nitária na análise interanual. 
Os dados são do estudo “Rio 
de Janeiro: resultados e pers-
pectivas para o PIB”, divulgado 
pela Firjan. A estimativa feita 
pela federação mostra que no 
segundo trimestre de 2020 a 
queda da atividade econômica 
fluminense, na comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior, chegou a 9,9.

“Os dados do primeiro tri-
mestre confirmam o que temos 
observado em nosso dia a dia, 
que a economia fluminense 
dá sinais de retomada. Acre-
ditamos que, com a vacinação 
e um esforço no sentido de 
solucionar gargalos estruturais, 
o processo de recuperação seja 
intensificado. Na indústria de 
transformação, nossos estudos 
apontam que o crescimento 
pode chegar a 4,8% ou até 5% 
no ano”, destaca o presidente 
da Firjan, Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira. 

Projeções para 
2021 revisadas
A projeção de crescimen-
to da atividade econômica 
fluminense para 2021 foi 
revisada de 2,9% para 3,8% 
em cenário base, que consi-
dera a vacinação completa 
da população adulta contra 
a Covid-19 até o fim do ano, 
a normalização da mobili-
dade no segundo semestre, 
a maior resiliência da indús-
tria no processo de normali-
zação dos estoques e o avan-
ço das reformas estruturais, 
entre elas a administrativa e 
a tributária. 

SG: Código de 
Atividades Físicas

PicPay fecha com 
rede carioca

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, sancionou a 
lei que cria o Código de Ativi-
dades Físicas e Modalidades 
Esportivas do Município. 
Com isso, fiscais concursa-
dos da Secretaria de Espor-
te e Lazer passam a ter um 
documento normativo para 
fiscalizar a qualidade, segu-
rança, higiene e atendimento 
oferecidas por pessoas jurí-
dicas prestadoras de serviços 
da prática de atividades físi-
cas e esportivas em acade-
mias, agremiações, clubes, 
colégios e estabelecimentos 
congêneres. Além disso, a 
equipe também é responsá-
vel por fiscalizar e autorizar  
eventos e competições es-
portivas.
O objetivo é proporcionar o 
bem estar e a segurança da 
população do município. 
Neste momento, os fiscais 
estão fazendo o mapeamento 
para realizar as fiscalizações. 
A Secretaria de Esporte e La-
zer informa que a população 
pode realizar denúncias de 
locais que apresentam con-
dições irregulares para que 
os fiscais se dirijam até o local 
indicado. 

A carteira digital PicPay fe-
chou uma parceria com a 
tradicional rede carioca Su-
permercados Mundial e está 
oferecendo 10% de cashback 
para todos os clientes que 
pagarem suas compras com 
o aplicativo PicPay. A campa-
nha é válida para todas as 19 
lojas da rede no Estado do Rio 
de Janeiro e dura até o dia 31 
de julho.
Os consumidores podem ga-
nhar até 20 reais do dinheiro 
de volta. A promoção é válida 
para pagamentos acima de 50 
reais, à vista com cartão de 
crédito ou saldo da carteira. 
Cada CPF tem direito a um 
uso por mês. 

Panorama RJPanorama RJ

Rocinha recebe projeto da serra

O GPcomVC, projeto social 
do Grupo Petrópolis, por 
meio da marca Itaipava, aca-
ba de iniciar uma nova etapa 
de suas ações, começando 
pela comunidade da Rocinha, 
na capital carioca. O projeto, 
batizado de “100% Rocinha”, 

Divulgação

vai realizar ações de apoio aos 
moradores da maior comuni-
dade da América Latina, no 
período de um ano. A cerveja-
ria procurou a Associação de 
Moradores para entender as 
necessidades mais urgentes 
da população. 

Niterói em programa da Unicef
O presidente da Comissão de 
Educação da Câmara Muni-
cipal, vereador Binho Guima-
rães (PDT), reuniu-se ontem 
(16) com o prefeito Axel Grael 
para formalizar o cadastro 
de Niterói no Programa do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ) no 
Brasil “Busca Ativa Escolar,” 
que visa combater a evasão 
de alunos da rede pública de 
ensino.

A iniciativa de incluir o 
município no programa da 
agência da ONU partiu do 
vereador, que também apre-
sentou ontem o Projeto de 
Lei 251/2021, cujo objetivo 
é complementar as ações do 
programa em Niterói e servir 
de anteparo legal para que 
o mecanismo se torne uma 
política pública permanente 
no município.

O PL institui a Política 
Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, e 
define princípios e diretrizes 
para a formulação e imple-
mentação de políticas públi-
cas sobre o tema na cidade. A 
proposta prevê a articulação 
de ações entre diferentes 

Divulgação

A iniciativa de incluir o município no programa da ONU partiu do vereador, que também apresentou o Projeto 251/2021

Mais espaço para empreendedoras

 A Feira da Mulher Em-
preendedora de São Gon-
çalo (Femesg) já está fun-
cionando dois dias por 
semana na cidade. A am-
pliação - decidida após re-
união entre a subsecretária 
de Políticas Públicas para 

Divulgação

as Mulheres, Ana Cristina 
da Silva, com mulheres 
empreendedoras que tra-
balham na feira - visa be-
neficiar expositoras que 
aguardavam na fila de es-
pera para participar do 
projeto.  

órgãos municipais, estaduais 
e federais, bem como entida-
des não-governamentais, da 
sociedade civil e da iniciativa 
privada.

Binho Guimarães lembra 
que alguns fatores influen-
ciam na desistência dos alu-

nos, como a necessidade de 
trabalhar para ajudar na ren-
da familiar, a falta de interesse 
pelos estudos, a dificuldade 
no aprendizado e no acesso à 
escola, a gravidez precoce, o 
bullying e a falta de incentivo 
dos pais e dos responsáveis.

“A Política de Combate ao 
Abandono e Evasão Escolar 
visa reparar um problema 
antigo e que atinge muitas 
famílias em Niterói, e que foi 
agravado nos últimos meses 
por conta da pandemia”, diz 
Binho Guimarães. 
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Alunos da rede municipal terão recesso escolar com variada programação virtual, de 26 a 30 de julho

Partiu ConexãoFériasnaRede
O recesso escolar da Rede 
Municipal de Educação de 
Niterói terá atividades para os 
alunos. A Secretaria Munici-
pal de Educação e a Fundação 
Municipal de Educação vão 
realizar o #ConexãoFérias-
naRede entre os dias 26 e 30 
de julho, de maneira virtual. 
Na programação, ativida-
des como aulas de yoga, tai 
chi chuan e pilates, receitas 
práticas e experiências de 
Ciências, entre outras.  Já na 
área da Cultura, o projeto Arte 
Popular para Crianças trará, a 
partir deste sábado (17), posts 
com o trabalho de artistas que 
tiveram suas obras expostas 
no Museu Janete Costa de 
Arte Popular. O programa “Fé-
rias no Museu” traz uma série 
de vídeos com histórias de 
teatro de mamulengo, que se 
contextualizam na exposição 
“Tudo que move é Sagrado”, 
no Museu Janete Costa. A 
programação começa nesta 
segunda-feira (19) nas redes 
do @museujanetecosta.

 O secretário municipal de 
Educação, Vinicius Wu, res-
salta a importância de manter 
o vínculo dos estudantes com 
a escola, mesmo durante as 
férias. As atividades vão tra-
balhar o desenvolvimento e 
a socialização das crianças, 
mantendo o acolhimento 
neste ano atípico.

“Nossos alunos poderão se 
divertir e continuar conecta-
dos com a escola e seus co-
legas durante as férias. Além 
de movimentar e manter as 
crianças entretidas, elas terão 
novas experiências a partir de 
práticas educativas que irão 
estimular o desenvolvimento 
físico, emocional e intelectual 
delas”, disse.

O #ConexãoFériasnaRe-
de vai oferecer atividades 
remotas ao vivo e gravadas, 
que serão disponibilizadas 
no canal Portal Educacional 
SME/FME no Youtube e no 
site portal.educacao.niteroi.
rj.gov.br. Na programação, 
o projeto YogaEduca para a 
primeira infância, Curta Ciên-
cias com pequenas práticas 

e experimentos, Cozinhando 
com a tia Cris, que vai ensinar 
receitas práticas e gostosas 
para férias, Contação de His-
tórias e atividades de promo-
ção da saúde e qualidade de 
vida, como pilates e tai chi 
chuan para servidores, alunos 
e famílias.

A programação foi desen-
volvida pela Coordenação de 

Educação em Sustentabilida-
de, Esporte e Saúde (CESESS), 
através da Subsecretaria de 
Projetos Transversais, Coope-
ração e Articulação Institucio-
nal (SSPCA).

“Sabemos da importân-
cia dos estímulos à apren-
dizagem durante as férias 
escolares e, por isso, dare-
mos continuidade as diver-
sas ações que já estão sendo 
desenvolvidas nesse retorno. 
Prezamos pela autonomia 
dos alunos e a interação com 
as famílias, por isso, teremos 
atividades de ciências, bem 
como práticas de atividades 
para saúde física e mental”, 
afirma o subsecretário da 
SSPCA, Thiago Risso.

Férias no Museu e Arte 
Popular para Crianças - O 
Museu Janete Costa de Arte 
Popular está com a exposição 
temporária “Tudo que move 
é sagrado”, com curadoria de 
Jorge Mendes, aberta, presen-

cialmente, seguindo todos os 
protocolos sanitários contra 
a Covid-19. Para o período 
de recesso escolar, entram na 
programação algumas ativi-
dades virtuais. Entre elas, po-
dem ser destacadas “Férias no 
Museu” e “Arte Popular para 
Crianças”. A programação 
on-line será exibida nas redes 
pelo @museujanetecosta.

Programação #ConexãoFérias 
naRede:

26/07 - YogaEduca na pri-
meira infância - 10h, ao vivo 
no Youtube Portal Educacio-
nal SME/FME

27/07 - Cozinhando com 
a tia Cris - Vídeo publicado 
no site Portal Educacional 
SME/FME

27/07 - Curta Ciências - 
pequenas práticas, grandes 
ideias! - Vídeo publicado no 
site Portal Educacional SME/
FME

28/07 - Tai Chi Chuan em 
família - práticas ao por do 
sol - Vídeo publicado no site 
Portal Educacional SME/FME

28/07 - Contação de His-
tórias - Vídeo publicado no 
site Portal Educacional SME/
FME.

Na agenda, 
atividades como 
yoga e pilates 
prometem 
agitar as férias 
escolares

Luiz Kerche / Divulgação

Museu Janete Costa apresentará o programa “Férias no Museu”, com vídeos sobre histórias de teatro de mamulengo

Moradores da região de Santa Isabel são beneficiados. Objetivo do Executivo é replicar unidades como essa pela cidade

Reforço para a saúde de S. Gonçalo
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, inaugu-
rou, na manhã desta sex-
ta-feira (16), a nova Uni-
dade de Saúde da Família 
de Santa Isabel. A unidade,  
que possui dois consultó-
rios, sala de vacinação e 
sala de curativo, chega para 
ampliar a assistência à po-
pulação.

“Essa nova unidade da 
Saúde da Família vai bene-
ficiar milhares de pessoas. 
Esse é o resultado de muito 
trabalho e de responsabi-
lidade com o dinheiro pú-
blico. Gostaria de agradecer 
ao deputado federal Altineu 
Cortês, que tem sido um 
parceiro incansável, ao vice-
-prefeito Gevú, ao secretário 
de Saúde, Dr. André  Vargas, 
e ao subsecretário de Aten-
ção Básica, Maik Melo, além 
de todos os envolvidos nesse 
projeto”, ressaltou o prefeito 
Capitão Nelson.

Com a nova unidade, o 
objetivo é desafogar os hos-
pitais, proporcionando um 
atendimento de qualidade 
próximo à residência dos 
munícipes.

“O objetivo do governo 
é garantir que a população 
tenha acesso à saúde o mais 
próximo possível da sua 
residência. A Atenção Bási-

ca precisa funcionar muito 
bem engrenada para desafo-
gar os hospitais. Na verdade, 
é aqui que se inicia tudo. 
Em uma região como essa, 

em que nós não tínhamos a 
assistência que a população 
merece, isso é uma vitória 
para todos. O objetivo é re-
plicar unidades como essa 

por toda a cidade. É um tra-
balho longo, mas não temos 
a menor dúvida de que não 
podemos, em momento ne-
nhum, negligenciar a Aten-

ção Básica e, no mínimo, o 
que nós precisamos ter são 
unidades como essa”, disse o 
secretário de Saúde e Defesa 
Civil, Dr. André Vargas.

“Chegou a hora de São 
Gonçalo. A cara da cidade 
já está mudando. Gostaria 
de cumprimentar todos os 
profissionais de saúde. Essa 
foi mais uma vitória deste 
governo”, disse o deputado 
federal Altineu Côrtes, que 
também elogiou o trabalho 
do secretário de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas.

Também estiveram pre-
sentes no evento o secretário 
de Governo, Fabio Araújo, 
membros do Legislativo e 
profissionais de diversas 
áreas da Saúde.

Visitas - O prefeito Ca-
pitão Nelson aproveitou 
a oportunidade para visi-
tar e ver as demandas de 
melhorias para a Acade-
mia da Saúde e na Escola  
Municipal Célia Pereira da 
Rosa, que também estão lo-
calizadas no bairro de Santa 
Isabel.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson, inaugurou a unidade ao lado do vice Gevú, do deputado federal Altineu e do secretário de Saúde e Defesa Civil Dr. André Vargas

Moradores poderão opinar através do Colab sobre como deve ser ocupado o território da cidade nos próximos 10 anos

Niterói: Lei Urbanística em pauta
A Prefeitura de Niterói lança, 
nesta segunda-feira (19), às 
16h , uma consulta pública 
que vai orientar a revisão da 
Lei Urbanística de Niterói. 
A legislação é um conjunto 
de regras para definir como 
o território da cidade pode 
ser ocupado, considerando a 
segurança e o bem-estar dos 
cidadãos. A Lei Urbanística 
determina os afastamentos e 
a quantidade de andares per-
mitidos para casas e prédios, 
o tamanho de lotes e os tipos 
de uso, entre outras regras. A 
consulta vai acontecer pela 
plataforma Colab através do 
link https://consultas.colab.
re/leiurbanisticadeniteroi. 
Também será possível votar 
pelo aplicativo Colab dispo-

nível para download gratuito 
na Play Store (Android) e App 
Store (iOS).

“A consulta pública tem 
como objetivo escutar a 
população sobre as suas 
demandas, sobre o que en-
tendem que deve ser a Nite-
rói que queremos, o bairro 
que queremos. Vamos cons-
truir um projeto de lei com 
ampla participação social”,  
explica o secretário muni-
cipal de Urbanismo, Renato 
Barandier.

Niterói possui 4 Planos 
Ur b a n í s t i c o s  Re g i o n a i s 
(PUR) – da região Norte, das 
praias da Baía, Região Oceâ-
nica e Pendotiba – além de 
um conjunto extenso de leis, 

decretos e deliberações sobre 
o tema. O objetivo da revisão 
da Lei Urbanística é a sim-
plificação e atualização das 
normas, tornando o processo 
de licenciamento de imóveis 
mais transparente, ágil e me-
nos dispendioso.

“Atualmente, temos nor-
mas em vigor que datam da 
década de 1970 e algumas 
são absolutamente fora do 
tempo, como exigências so-
bre o número de quartos em 
imóveis em uma determi-
nada rua ou o tamanho de 
apartamentos que segregam 
a cidade, ou mesmo o tipo 
de comércio que pode ter 
em uma determinada qua-
dra. Esse é um dos grandes 
problemas que complica o 

processo de licenciamento, 
tornando-o mais caro e de-
morado. Com uma legislação 
moderna, o processo de li-
cenciamento de imóveis será 
mais simples, seja de uma 
casa ou de empreendimen-
tos de maior porte”, informa 
Barandier.

O secretário destaca que 
também será feito um novo 
zoneamento para a cidade, 
de mais fácil entendimento 
e apropriação pela popu-
lação. Assim como já foi 
feito no PUR de Pendotiba 
e como é determinado no 
Plano Diretor, serão criadas 
zonas de centralidade que 
vão incentivar a mistura 
de usos, bem como novos 
parâmetros qualificadores e 

formas de ocupação do solo 
que incentivem os modos 
mais sustentáveis, como o 
uso do transporte público e 
da bicicleta.

A consulta pública vai fi-
car no ar até o dia 8 de agosto. 
São 19 perguntas que abor-
dam temas como: quais tipos 
de serviços o cidadão con-
segue acessar caminhando 
por 10 minutos no entorno 
de sua casa; quais os serviços 
desejáveis e indesejáveis no 
bairro de residência; quais 
características que não agra-
dam na localidade onde vive; 
e como o niteroiense deseja 
que seja o bairro onde mora 
daqui há 10 anos.

“É essencial que a popula-
ção seja ouvida nesse proces-

so. Através desses questio-
namentos, os moradores de 
Niterói terão a possibilidade 
de expor sua visão sobre a le-
gislação urbanística da cida-
de, questões que se referem 
a parâmetros construtivos, 
potenciais construtivos, a di-
versificação de usos nos bair-
ros onde moram e trabalho. 
Tudo isso é impactado pela 
Lei Urbanística da cidade”, 
disse o secretário.

Além da consulta pelo Co-
lab, serão realizadas audiên-
cias públicas nos dias 3, 10 
e 17 de agosto. Os membros 
do Conselho Municipal de 
Políticas Urbanas (Compur) 
também estão debatendo 
sobre o tema e responderão 
uma consulta específica.
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O gerenciamento de 
riscos como atividade 

transformadora do 
gasto público

Cristiane Mara 
 Rodrigues Marcelino*

Todas as organizações, 
sejam elas públicas ou 
privadas, enfrentam incer-
tezas, que se traduzem em 
riscos e vulnerabilidades. 
Tais riscos estão presentes 
em todas as administra-
ções e têm potencial para 
destruir ou apresentar 
efetivas oportunidades 
de melhorias, agregando 
valores à gestão.

A partir de um geren-
ciamento dos riscos pos-
sibilita-se aos administra-
dores tratar com eficácia as 
incertezas, eliminando-as 
ou mesmo aceitando-as, 
através de estruturas de 
controle. O mesmo se dá 
quanto as oportunidades 
a eles associadas, a fim de 
melhorar a capacidade de 
geração de valor.

A nova lei de licitações, 
nº 14.133/21 traz um ca-
pítulo específico sobre 
gerenciamento de ris-
cos e estabelece que as 
contratações públicas 
deverão submeter-se 
a  p r á t i c a s 
contínuas e 
permanen-
tes de gestão 
de riscos e 
de controle 
preventivo, 
i n c l u s i v e 
m e d i a n t e 
adoção de 
recursos de 
tecnologia 
da informa-
ção, além de 
estar subordinadas ao 
controle social, e sujei-
tar-se-ão às 3 linhas de 
defesa.

As 3 linhas citadas na lei 
acima dizem respeito a um 
modelo do “The Institute 
of Internal Auditors” (IIA), 
conhecido como “modelo 
das 3 linhas”. A presente 
estrutura de gerenciamen-
to de riscos corporativos, 
representadas pelas 1ª li-
nha (Gestão operacional); 
2ª linha (Áreas de gover-
nança, Monitoramento de 
Riscos e Compliance) e 3ª 
linha (Auditoria Interna), 
já são uma realidade em 
Niterói-RJ, tanto em pro-
cessos de prestações de 
contas de governo, quanto 
em processos licitatórios e 
de contratações.

O Modelo tem como 
objetivos evitar respon-
sabilidades duais e con-
siderar a segregação de 
funções e tarefas essen-
ciais; criar e agregar valor 
às operações, atribuindo 
a cada linha funções di-
ferenciadas; demonstrar 
a inter-relação entre os 
órgãos e entidades; pos-
sibilitar um nível razoável 
de garantia em relação 
ao atingimento de certos 
objetivos e gerenciar os ris-

cos corporativos de 
forma a identificar, 
avaliar e adminis-
trar riscos diante de 

incertezas.

A partir 
d a  i m p l e -
mentação do 
modelo aci-
ma, Niterói 
tem eviden-
ciado uma 
descrição de 
responsabili-
dades quan-
to aos prin-
cipais prin-

cípios relacionados 
ao Compliance ob-
jetivando, essen-
cialmente, forne-

cer estratégias para a boa 
governança, assegurar o 
alinhamento das licitações 
ao planejamento estratégi-
co e às leis orçamentárias; 
estimular a transparência 
organizacional, fortalecer 
a accountability, proteger 
e agregar valores à gestão 
pública, submeter as con-
tratações públicas a prá-
ticas contínuas e perma-
nentes de gestão de riscos 
e promover um ambiente 
íntegro e confiável. 

A partir de um 
gerenciamento 

dos riscos 
possibilita-se aos 
administradores 

tratar com 
eficácia as 
incertezas

OPINIÃO

*Cristiane Mara 
  Rodrigues Marcelino
  Controladora-geral do 
  Município de Niterói

Divulgação

Criado Fundo Municipal de 
Cultura para Mangaratiba

A Fundação Mário Peixoto 
(FMP) acaba de garantir um 
importante avanço cultu-
ral para cidade. Trata-se da 
criação do Fundo Municipal 
de Cultura de Mangaratiba, 
um instrumento destinado 
a captação de recursos dos 
governos federal, estadual e 
até mesmo de empresas pri-
vadas, que serão destinados 
para fomentação de projetos 
culturais e incentivos a classe 
artística de Mangaratiba. O 
Fundo já está ativo no Banco 
do Brasil.

Segundo o presidente da 
FMP, Jefferson Dias Ricardo, 
o Fundo Municipal de Cultura 
é essencial para o desenvolvi-
mento do setor. 

“Anteriormente só podía-
mos receber investimentos 
do governo municipal, o que é 
super importante, mas não o 
suficiente. Agora o Fundo nos 
possibilitará voos mais altos, 
com a captação de recursos 
nos demais setores públi-
cos e privados. Realmente é 
uma grande conquista e um 

incentivo importante para a 
política pública cultural da 
cidade”.

O diretor de Cultura da 
FMP, Gil Del Carmo, comen-
tou que  a implantação do 
Fundo é um marco histórico 

para a cidade. 
“Estamos muito felizes, 

pois, a utilização do Fundo 
de Cultura viabilizará um 
trabalho de maior eficácia, 
além de ser fundamental para 
a criação da Lei e do Plano 

Municipal de Cultura, já que 
estão todos interligados”.

As empresas privadas que 
tiverem interesse em partici-
par do Fundo Municipal de 
Cultura já podem entrar em 
contato com a FMP.

Fundação afirma que instrumento é essencial para desenvolvimento do setor
Divulgação

Fundação Mário Peixoto conseguiu a criação do Fundo Municipal de Cultura de Mangaratiba, já ativo no Banco do Brasil

Área está localizada no anexo do Hospital Municipal Conde Modesto Leal

Base do SAMU tem novas 
dependências em Maricá
A equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Maricá passou 
a contar com novas depen-
dências em sua base de ope-
rações, que fica no anexo do 
Hospital Municipal Conde 
Modesto Leal. Agora com 
um total de 165 metros qua-
drados, a área tem uma sala 
de coordenação e outra para 
estudos e capacitação, além 
de um espaço para depósito e 
arquivo. O novo espaço foi en-
tregue aos cerca de 70 profis-
sionais numa cerimônia com 
a presença do vice-prefeito 
Diego Zeidan e da secretária 
de Saúde do município, Simo-
ne da Costa.

A secretária de Saúde de 
Maricá, Simone da Costa 
lembrou que sempre foi um 
sonho revitalizar o espaço e 
dar dignidade à equipe. “É 
uma entrega importante para 
eles, que estão o tempo todo 
na linha de frente. Para a po-
pulação, um dos benefícios 
será a melhoria no tempo-res-
posta às emergências, além de 
ter a equipe mais treinada e 
capacitada. Esse investimento 
no material humano se reflete 
na melhoria no atendimento”, 
afirmou, ao antecipar que 
uma das próximas metas para 
o SAMU é montar uma base 
descentralizada em Ponta 
Negra.

O vice-prefeito observou 
que a nova base vai de en-
contro ao crescimento que a 
cidade experimenta. “A cida-
de é um organismo vivo que 
cresce, e seus equipamentos 
também precisam crescer. O 
atendimento se tornará mais 
ágil e, com isso, mais vidas 

serão salvas”, concluiu Diego 
Zeidan.

A área externa da base 
operacional teve seu piso 
asfaltado para facilitar a cir-
culação das ambulâncias e 
também das ‘motolâncias’ 
que atendem aos chamados. 
De acordo com o coordenador 

Leonardo Ribeiro, a amplia-
ção simboliza uma vitória de 
quem atua no local. “É bom 
para dar maior conforto aos 
profissionais e também para 
sua capacitação, pois traba-
lhamos aqui com educação 
permanente, a cada plantão”, 
ressaltou.

Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá

Instalação de 165 metros quadrados possui espaço para depósito e arquivo, além de uma sala de coordenação

Cabo Frio: mais lazer 
na Praia do Forte
A partir deste sábado (17), 
o trânsito na orla da Praia 
do Forte, em Cabo Frio, fi-
cará parcialmente fechado 
para veículos motorizados. 
A medida vale até o dia 2 
de agosto, aumentando o 
espaço disponível para ati-
vidades de lazer e práticas 
esportivas, durante o perío-
do de férias escolares. O fe-
chamento acontece a partir 
do trevo do início da Praça 
das Águas, permitindo que 
os veículos façam o retorno, 
caso necessário.

A medida está prevista 
no Decreto Municipal Nº 
6.569/2021, disponível na 
edição Nº 232 do Diário Ofi-
cial, publicado no último dia 
2 de julho, e disponibilizado 
no Portal da Transparência, 
no site da Prefeitura.

Segundo o secretário de 
Mobilidade Urbana, Jeffer-

son Buitrago, o fechamento 
parcial da orla para veí-
culos motorizados atende 
aos termos da Lei Federal 
12.587/2012, que permite 
aos municípios a tarefa de 
planejar e executar a política 
de mobilidade urbana.

Geralmente a medida 
entra em vigor somente 
aos finais de semana, co-
meçando às 5h do sábado 
e seguindo até o mesmo 
horário da segunda-feira 
seguinte. No entanto, desta 
vez, em virtude do período 
de férias escolares, o De-
creto determina que a pista 
sentido bairro da Passagem 
será fechada ao trânsito a 
partir das 5h deste sábado 
(17), reabrindo novamente 
às 5h do dia 2 de agosto. 
Durante todo o período, o 
fluxo no sentido contrário, 
em direção ao Braga perma-
nece liberado.

Casimiro de Abreu ganha 
reforço na limpeza urbana
 A Prefeitura de Casimiro de 
Abreu, por meio da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, 
vem intensificando os traba-
lhos de limpeza urbana na 
cidade. Quem circula pelas 
ruas e avenidas pode obser-
var várias frentes de limpeza, 
com equipes de varrição, 
roçadas, pinturas de meio fio, 
recolhimento de entulhos e 
poda de árvores. 

Embora ainda reconheça 
uma série de problemas, mas 
que estão sendo atacados 
caso a caso para que sejam 

solucionados, o quanto antes 
e da melhor maneira possível 
pela equipe da Prefeitura, 
o prefeito Ramon Gidalte 
acredita que a situação já é 
bem diferente em muitos 
aspectos, como o visual da 
cidade, que aos poucos vai 
sendo tratado com o zelo que 
os munícipes merecem.

É possível observar diaria-
mente, em variados pontos da 
cidade, o trabalho de varrição 
e retirada de lixo e entulhos 
nos bairros, que estão sob os 
cuidados dos profissionais da 

empresa responsável pelos 
serviços, que atuam devida-
mente uniformizados e com 
os equipamentos de seguran-
ça determinados por lei.

Para garantir a execução 
dos serviços, sempre que 
preciso, os administradores 
de cada bairro viabilizam 
o fechamento de ruas ou a 
sua interdição parcial para 
que haja condições necessá-
rias ao desenvolvimento das 
ações.

“Esse trabalho é de fun-
damental importância, pois 

quem mora ou nos visita 
pode observar uma cidade 
limpa e bonita.  Além das 
ações de rotina, estamos 
realizando ações preventivas. 
Todo o nosso trabalho visa 
garantir a saúde pública e 
preservar o meio ambiente. 
Por isso, intensificamos a 
limpeza de todos os bairros a 
fim de evitar transtornos nas 
áreas mais vulneráveis. Mas, 
só vamos conseguir bons 
resultados com a colabora-
ção da sociedade”, afirmou 
Ramon Gidalte.

Por toda a cidade há várias frentes de limpeza, com equipes de varrição
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SG reduz casos e óbitos por 
c-19 após acelerar vacinação
Ocupação de leitos em hospitais também está em queda. Cerca de 20,42% da população já está imunizada 

São Gonçalo está obtendo 
resultados positivos após sua 
decisão de acelerar a vacina-
ção contra covid-19 e ampliar 
o público-alvo para toda a 
população acima de 18 anos, 
informa a prefeitura. Desde 
abril, os números de interna-
ções – tanto do Centro de Trata-
mento Intensivo (CTI) quanto 
enfermaria, casos confirma-
dos e óbitos pela doença vêm 
caindo - reflexo da vacinação, 
que alcançou 67,31% de todo 
o público-alvo com a primeira 
dose e 20,42% com as duas 
doses ou dose única. As quedas 
de abril a junho são de 45,21% 
nos casos confirmados, 52% 
nos óbitos, 42,47% nos casos 
de internações nas enfermarias 
e 10,71% nos casos de interna-
ções nos CTIs. 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
segue imunizando a popu-
lação com a segunda dose, a 
fim de garantir a continuidade 
da queda nos números com 
a conclusão do processo de 
imunização dos moradores. A 
vacinação com a primeira dose 
está suspensa por falta de imu-
nizantes. No entanto, quando 
novas remessas chegarem, 
toda a população com mais de 
18 anos poderá continuar se  
vacinando.

“A imunização (com a se-
gunda dose) é muito importan-
te. A vacina Astrazeneca causa 

algumas reações na primeira 
aplicação, o que confirma que 
o seu corpo está trabalhando 
a favor da vacina. Pedimos 
que quem tomou a primeira 
dose volte aos pontos de vaci-
nação para tomar a segunda, 
lembrando que só estaremos 
imunizados com as duas doses 
da vacina. Outra coisa muito 
importante é que vacina boa é 

vacina no braço. Não deixem 
de se vacinar para que a nossa 
cidade possa voltar ao normal 
o quanto antes”, disse o subse-
cretário de Atenção Básica, o 
enfermeiro Maik Mello. 

Os números confirmam 
como a vacinação é de extrema 
importância para erradicar a 
doença. Em abril deste ano, fo-
ram contabilizados 8.155 casos 

da covid-19 na cidade. Em maio 
foram 5.988; em junho, 4.468 
e, até o dia 13 de julho, 1.117. 
Em relação aos óbitos foram 
396 em abril, 328 em maio, 190 
em junho e 56 em julho – tam-
bém até o dia 13 deste mês. As 
internações despencaram de 
299 nas enfermarias em abril 
para 29 até o dia 12 de julho. Em 
maio, foram 259 internações 

nas enfermarias e outras 172 
em junho. Já nos CTIs, foram 
112 em abril e, agora, 21 em 
julho – também até o dia 12. Em 
maio foram 103; em junho, 100. 

As quedas de abril a junho 
são de 45,21% nos casos confir-
mados, 52% nos óbitos, 42,47% 
nos casos de internações nas 
enfermarias e 10,71% nos ca-
sos de internações nos CTIs. 
Em relação às internações em 
geral, a queda é de 33,81%. A 
tendência de diminuição dos 
números segue em julho, já que 
os valores são bem inferiores à 
metade do mês de junho.   

No sentido contrário, a va-
cinação da população só foi 
aumentando com o passar dos 
meses. Começou em janeiro 
com 12.031 doses aplicadas; 
em fevereiro, 34.970; em mar-
ço, 50.485; em abril, 185.896 
doses; em maio, 125.987; em 
junho, 188.019 e, na primeira 
quinzena de julho, já foram 
contabilizadas 145.474 vaci-
nas aplicadas entre primeira e 
segunda doses. 

Até a última quinta-feira 
(15), a cidade vacinou 573.466 
pessoas com a primeira dose 
ou dose única. Destas, 21.873 
receberam a vacina da Janssen. 
Ao todo, 152.105 mil pessoas fo-
ram imunizadas com a segun-
da dose. A população vacinável 
de São Gonçalo é formada por 
851.886 pessoas com mais de 
18 anos (população estimada 
de 424.052 mil pessoas de gru-
pos prioritários e 427.834 da 
população em geral).    

Atualmente, São Gonçalo 
está na fase “Amarelo 1”, com 
baixo risco de contaminação 
do coronavírus. Mesmo com 
a vacinação adiantada e os 
números em queda, a popu-
lação deve manter as medidas 
sanitárias de isolamento social, 
higienização das mãos e uso de 
máscaras, já que a imunização 
só acontece após 14 dias da 
aplicação da segunda dose da 
vacina e não evita o contágio, 
mas a forma mais grave da 
doença. 

A Secretaria de Saúde pre-
para outras estratégias para 
garantir o acesso de toda a 
população ao processo de 
imunização, inclusive com 
atendimento itinerante, pro-
posta prevista no planejamento 
desde o início da vacinação. A 
Secretaria de Assistência Social 
está atendendo à população 
em situação de rua, com o 
Consultório na Rua.

As quedas de 
abril a junho 
são de 45,21% 
nos casos 
confirmados, 
52% nos óbitos

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Ação da prefeitura de São Gonçalo em acelerar a vacinação causou um impacto direto na taxa de ocupação dos hospitais

Niterói abre agendamento via 
aplicativo para segunda dose 

A Prefeitura de Niterói dis-
ponibilizou o agendamento 
da vacina contra a Covid-19 
também para quem vai tomar 
a segunda dose do imunizan-
te. No final de junho, o agen-
damento da primeira dose 
foi liberado para os 10 pontos 
de vacinação do município. 
O calendário de imunização 
de julho segue em dois dias 
por idade, chegando até o 
fim deste mês na população 
a partir de 28 anos. A meta é 
chegar ao final de agosto com 
todos os adultos vacinados 
com a primeira dose.

Para receber a vacina, é 
necessário estar na idade cor-
reta do calendário e procurar 
a unidade de saúde levando 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de resi-
dência. A imunização pode 
ser agendada por meio do 

aplicativo Colab, disponível 
gratuitamente na Play Store 
(Android) e App Store (iOS). 
Também é possível agendar 
a vacinação pelo site www.
niteroi.rj.gov.br/agendamen-
tovacina. Basta seguir o passo 
a passo no cadastro.

O aplicativo, método mais 
prático que evita aglomera-
ções e agiliza o andamento 
da imunização, já tem 50 mil 
pessoas cadastradas. Só para 
este mês, são 26 mil agen-
damentos. Em transmissão 
ao vivo nas redes sociais, o 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
pediu aos niteroienses que 
façam o agendamento para 
receber a primeira e a segun-
da dose da vacina contra a 
Covid-19.

“O agendamento da va-
cinação através do Colab é 
eficiente, muito simples e 

acelera demais o processo. O 
niteroiense chega ao local de 
vacinação e em poucos mi-
nutos é atendido. Isso ajuda 
a Prefeitura de Niterói a se 
organizar e a população pode 
tomar a sua dose com muito 
mais rapidez. Não deixe de 
agendar a sua data”, pontuou.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
lembrou que é fundamental 
que todos tomem as duas do-
ses da vacina para ampliar a 
imunização da população. Ele 
também destacou os benefí-
cios de agendar a vacinação.

“A estratégia de agenda-
mento da vacinação está 
funcionando muito bem. A 
pessoa que agenda consegue 
tomar a sua dose em questão 
de minutos, porque não pre-
cisa pegar fila e sabe a hora 
que será atendida. Estamos 

liberando, agora, o agenda-
mento da segunda dose para 
que esse fluxo seja cada vez 
mais eficiente. Não deixe de 
tomar as suas doses de forma 
agendada, programada e com 
conforto”, aconselhou.

Calendário de pagamen-
to – Durante a transmissão 
ao vivo, a secretária mu-
nicipal de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão, Ellen Benedetti, 
falou sobre o calendário dos 
benefícios pagos pela Prefei-
tura de Niterói para o mês de 
julho. No dia 10 foi iniciado 
o cronograma de pagamen-
to para as famílias inscritas 
no CadÚnico. No sábado, 
receberam as pessoas com 
nomes iniciados de A até F. 
No dia 11, aqueles com nome 
iniciado de G até M, e no dia 
12, para iniciais de N até Z.

Meta é terminar agosto com todos os adultos imunizados com a 1ª dose

Outros dois homens também morreram no confronto com a polícia

Hello Kitty e Vinte Anos 
são mortos no Salgueiro

A traficante Rayane Naza-
reth Cardozo da Silveira, 
a Hello Kitty, e Alessandro 
Luiz Vieira Moura, o Vin-
te Anos, foram mortos na  
manhã desta sexta-feira du-
rante uma operação da Polí-
cia Militar no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana 
do Rio.

A dupla e outros dois 
criminosos morreram após 
serem baleados durante um 
confronto com agentes. PMs 
estavam no local para uma 
ação contra o tráfico de dro-
gas que atua na localidade.

Segundo o porta-voz da 

Polícia Militar, major Ivan 
Blaz, agentes do Batalhão de 
São Gonçalo e policiais civis 
da 72ª DP (São Gonçalo) fo-
ram até a comunidade após 
receberem várias denúncias 
pela central 190 dando conta 
que uma família era mantida 

refém. No local, a informa-
ção não foi confirmada. No 
entanto, os agentes encon-
traram Hello Kitty e o seu pai. 
Após o confronto, os agentes 
apreenderam dois fuzis e 
duas pistolas.

Polícia Militar  divul-
gou em suas redes sociais 
ter trocado tiros com os 
criminosos. Um blindado 
do 7º BPM atuou no local.  
Por volta das 8h, um helicóp-
tero da corporação decolou 
do Grupamento Aeromóvel 
(GAM), em Niterói, e fez um 
monitoramento da região. 
Não há informações sobre 
presos.

Policiais civis da De-
legacia de Proteção 
a o  Me i o  A m b i e n t e 
(DPMA) desencadea-
ram, nesta quinta-feira 
(15/07), a Operação 
Quisquiliae para re-
primir o descarte clan-
destino de resíduos 
de lixo e de materiais 
hospitalares no Parque 
Duque, nas proximi-
dades da comunidade 
Beira-Mar, em Duque 
de Caxias, na Baixada 
Fluminense. A ação 
irregular estava sendo 
feita por uma empresa 
instalada no bairro Pe-
nha, Zona Norte do Rio. 
Quatro funcionários fo-
ram detidos e autuados 
em flagrante.

Civil faz ação 
em Caxias

A PM e agentes 
da 72ª DP foram 
até o local após 
denúncias de que 
uma família era 
mantida refém

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: 22/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Alameda das Amendoeiras - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Rua dos Flamboyants - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Rua das Acácias - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Ruas 2, 4, 5 - Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Rua Alameda de Cambucá - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Rua C - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Rua Juriti - Itaipu - Niterói 15477937

08:00 às 12:00 Avenida 3 - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Avenida Celso Kelly - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Avenida dos Pescadores - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Avenida Doutor Acúrcio Tôrres - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Ruas 12, 13, 18  - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Chico Xavier - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Hermes da Matta Barcelos  - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Milton da Rocha Soares - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15478173

08:00 às 12:00 Rua Orestes Barbosa - Piratininga - Niterói 15478173

13:30 às 17:30 Travessa do Jacaré - Jacaré - Niterói 15473949

13:30 às 17:30 Travessa Frei Orlando - Jacaré - Niterói 15473949

13:30 às 17:30 Rua Alarico de Souza - Ititioca - Niterói 15481277

13:30 às 17:30 Rua Antônio Sergio - Ititioca - Niterói 15481277

13:30 às 17:30 Rua Caminho da Rua D - Ititioca - Niterói 15481277

13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 3 - Ititioca - Niterói 15481277

13:30 às 17:30 Rua D - Ititioca - Niterói 15481277

13:30 às 17:30 Travessa Francisco Julião - Ititioca - Niterói 15481277

14:00 às 17:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 15483751

14:00 às 18:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15480711

14:00 às 18:00 Estrada Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói 15480711

14:00 às 18:00 Travessas 1, 3 - Itaipu - Niterói 15480711

14:00 às 18:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 15480711

14:00 às 18:00 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 15480711

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Albertino Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Travessa Carolina de Assis - Barro Vermelho - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Rua Jacyr Menezes - Barro Vermelho - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Rua José Terra - Barro Vermelho - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Travessa Eurico Ferreira - Paraíso - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Travessa Helena Pereira - Paraíso - São Gonçalo 15471823

12:00 às 16:00 Travessa Ribeiro - Paraíso - São Gonçalo 15471823

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua Nova Friburgo - Parque Ubatiba - Maricá 15477857

08:00 às 12:00 Rua Itaperuna - Parque Ubatiba - Maricá 15477857

08:00 às 12:00 Rua Rio Bonito - Ubatiba - Maricá 15477857

08:00 às 12:00 Rua Saquarema - Ubatiba - Maricá 15477857

08:00 às 12:00 Rua Volta Redonda - Parque Ubatiba - Maricá 15477857

13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Estrada Velha - São José - Maricá 15481427

13:30 às 17:30 Ruas 3, 4, 5, 6, 9 - Cajueiros - Estrada do Macaco - Jardim Inoã - Lot 
Manuela - São José Imbassai - Maricá 

15481427

13:30 às 17:30 Rua Cândido Silveira da Rocha - Estrada Velha - São José - Maricá 15481427

13:30 às 17:30 Rua do Canal - Estrada do Macaco - Maricá 15481427

14:00 às 18:00 Ruas 16, 18, 33, 34, 36, 56, 137 - Balneário Lagomar - Jacaroá - 
Maricá 

15480769

14:00 às 18:00 Rua Angola - Jacaroá - Maricá 15480769

14:00 às 18:00 Rua Libéria - Jacaroá - Maricá 15480769

14:00 às 18:00 Rua Lincon Silva Bretas  - Jacaroá - Maricá 15480769

14:00 às 18:00 Travessa do Catete - Caju - Maricá 15480769
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Sem técnico, 
Botafogo 
visita o 
Brusque-SC

O Botafogo 
vai a campo 
neste sába-
do, contra o 
Brusque, às 
19 horas (de 

Brasília), no estádio Au-
gusto Bauer, no interior 
de Santa Catarina, pela 
12ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série 
B. Os alvinegros terão o 
interino Ricardo Resende 
no banco nesta partida.

O Brusque começou 
bem a Série B, mas em-
placou uma série negativa 
na competição. Agora, os 
catarinenses começam 
a se preocupar em se 
aproximar da zona de 
rebaixamento.

O técnico Jerson Tes-
toni não divulgou a esca-
lação e tem uma série de 
dúvidas. Os donos da casa 
buscam o resultado para 
voltarem a ficar na parte 
de cima da classificação.

Do outro lado, o Bo-
tafogo também não vive 
bom momento na Se-
gundona. A diretoria al-
vinegra demitiu na últi-
ma terça-feira o técnico 
Marcelo Chamusca e vão 
ter o interino Ricardo Re-
sende, de 41 anos, a beira 
do campo.

Em termos de escala-
ção, o jovem Lucas Me-
zenga ficou com o lugar 
de Gilvan, suspenso. Já 
Rafael Carioca e Marco 
Antônio voltam a ter uma 
chance entre os titulares.

O objetivo do Botafogo 
é vencer para não deixar 
o G-4 distante para a se-
quência da temporada.

Tricolor recebe hoje a equipe gaúcha, lanterna da competição nacional

Flu tenta embalar no 
Brasileiro contra o Grêmio

O Fluminense 
entra em campo 
neste sábado, 
às 21 horas (de 
Brasília), contra 
o Grêmio, pela 

12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. A partida no Ma-
racanã pode fazer os cariocas 
encostarem nos líderes da 
competição.

O técnico Roger Machado 
não vai poupar os titulares. 
A boa vitória contra o Cerro 
Porteño-PAR, no Paraguai, 
deu tranquilidade aos donos 
da casa para utilizarem seus 
principais jogadores.

A única baixa segue sendo 
o atacante Fred, lesionado. 
Com isso, Abel Hernández 
continua como titular.

O lateral-esquerdo Egídio 
minimizou a atuação situação 
do Grêmio na tabela e pregou 
foco na vitória.

“É jogo de Brasileirão, 
uma corrida longa. Desde o 
começo do ano, com os cam-
peonatos que a gente vem 
disputando, tem que virar a 
chave. Viemos de uma vitó-
ria na Libertadores, agora já 

muda. Temos um jogo impor-
tante contra o Grêmio, que é o 
último colocado, mas ali não é 
bem o lugar dele. Temos que 
tirar proveito do nosso bom 
momento, jogando em casa, 
de volta ao Maracanã”, disse.

No Grêmio, a chegada de 
Felipão já fez as coisas mu-
darem. Tanto que os gaúchos 
venceram a LDU-EQU, no 
meio de semana, na altitude 
de Quito.

Para melhorar a situação, 
o Grêmio terá os retornos 
de Geromel, Rafinha, Victor 
Bobsin e Pinares. Destes, só 
Rafinha é dúvida para come-
çar o jogo. Por isso, Vanderson 
está de sobreaviso.

O Grêmio precisa da vitó-
ria para sair da lanterna.

Mailson Santana / Fluminense

Ainda sem Fred, lesionado, Abel Hernández está confirmado no ataque tricolor no jogo desta noite contra o Grêmio

Fluminense 
conquistou 
duas vitórias 
nas últimas 
três rodadas do 
Brasileirão

Vasco admite 
chance de reforços

Gabi projeta futuro 
de Filipe Luís no Fla

O Vasco tenta 
entrar no G-4 
do Campeona-
to Brasileiro da 
Série B nas pró-
ximas rodadas. 
Os cruz-malti-

nos vem crescendo de pro-
dução e terão pela frente o 
líder Náutico.

O técnico Marcelo Cabo 
parece ter encontrado a 
formação ideal da equipe. 
No entanto, as atuações do 
Vasco ainda rendem críticas.

Por isso, a possibilidade 
de reforços segue sendo ana-
lisada. Só que o diretor-exe-
cutivo Alexandre Pássaro 
destacou que novos nomes 
serão tratados com calma 
pela diretoria.

O Flamen-
go vem tentan-
do manter a 
base que con-
quistou quase 
tudo em 2019. 

Quem deve permanecer é o 
lateral-esquerdo Filipe Luís, 
que fez parte da campanha 
da Libertadores e do Cam-
peonato Brasileiro.

O experiente jogador tem 
contrato com o clube cario-
ca até o fim da temporada, 
mas já negocia a renovação 
do vínculo. Ontem, em vídeo 
publicado pela “Fla TV”, Ga-
bigol brincou com o compa-
nheiro sobre o assunto.

O atacante antecipou a 
renovação de contrato de 
Filipe Luís e já projetou o la-

“O Vasco não vai destruir 
um time e contratar outro 
neste momento. Acho que 
temos um time com con-
dições de fazer mais que 
fazemos. Antes de achar que 
a solução está nos reforços é 
nos cobrarmos. É lógico que 
estaremos sempre atentos 
ao mercado. Hoje só pode-
mos contratar jogadores 
das Séries A e B. Em agosto, 
teremos um leque maior de 
opções. Caso for necessário, 
vamos atrás de peças”, disse 
ao canal “Atenção Vascaí-
nos”, do Youtube.

O Vasco precisa vencer 
o Náutico amanhã, em São 
Januário, e torcer por outros 
resultados para terminar a 
rodada no G-4 da Série B.

teral como futuro treinador 
rubro-negro.

“Muita saudade de você. 
Tão calmo dentro de campo. 
Sabe que você vai renovar, 
vai me treinar daqui um 
tempo. E eu não vou te res-
peitar. E outra, se eu não for 
capitão do seu time eu vou 
ficar p***”, brincou Gabigol.

Recentemente em entre-
vista à imprensa espanhola, 
o jogador disse que não pen-
sa no fim da carreira.

“Quero jogar o máximo 
que puder, tenho 36 anos 
e quero chegar aos 40. Isso 
vai depender do meu de-
sempenho, do meu corpo, 
mas quero jogar o máximo 
possível”, afirmou ao jornal 
espanhol “As”.


