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Niterói é primeira cidade 
a vacinar adolescentes

Jovens de 16 anos a 17 anos com comorbidades e deficiências, com indicação médica, serão imunizados hoje 

PIONEIRISMO NO ESTADO DO RIO

CIDADES\PÁG. 3

Polo Gastronômico do Centro de São Gonçalo inicia processo de revitalização que visa impulsionar a abertura de novos negócios no local e fortalecer também a economia da cidade

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Petróleo e 
gás: setor já 
emprega mais

CIDADES/PÁG 4

Pipas deixam 
mais de 250 mil 
sem energia

CIDADES\PÁG. 4

Magistério: maior carga horária
Professores da rede estadual estão autorizados a aumentar jornada, com salário proporcional

PANORAMA\PÁG. 2

Atual campeã olímpica, a Seleção Brasileira masculina de futebol 
estreia hoje nos Jogos de Tóquio, reeditando com a Alemanha a 
final de cinco anos atrás, no Maracanã. O jogo acontece às 8h30 (de 
Brasília), no estádio Internacional de Yokohama.

Lucas Figueiredo / CBF

Daniel Alves será a voz da experiência da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio

Começa a caminhada rumo ao bi

Dirigente 
quer voto de 
confiança
O diretor de futebol 
do Botafogo, Eduardo 
Freeland, pede apoio da 
torcida alvinegra para 
o que time possa se 
recuperar na Série B. 

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Repaginada na 
área do polo 

gastronômico
Com o objetivo de atrair 

mais frequentadores e novos 
empreendimentos para o polo 

gastronômico da Rua Salvatori, 
no Centro de São Gonçalo, 

foi dado início ao processo de 
revitalização do local. A área 

recebeu o nome de Espaço 
Repartição Salvatori. A ação, 
promessa feita pelo prefeito 
Capitão Nélson por ocasião 

da disputa pela prefeitura, 
começou pelos serviços de 

paisagismo, sendo realizado 
todo o processo de limpeza e 

plantio nos canteiros, além da 
troca dos vasos de plantas que 

estão deteriorados. O espaço 
também ganhará novas cores. 
Os canteiros já receberam três 
espécies de plantas, sendo 160 

éricas, 45 ixoras e 85 lanternas.

CIDADES/PÁG 5

Bandas 
de Niterói 
em ação
Nesta quinta, às 19h15, 
tem início o “Festival 
pras bandas de cá”na Sala 
Nelson Pereira dos Santos. 
Serão shows diários, mais 
de 20 atrações, até o dia 15.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Quem dá a partida no evento são os 
grupos BR80 e Gold Coast

Freeland destacou o currículo do 
novo técnico Enderson Moreira
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Futebol feminino
Assistir a força e garra das nossa meninas em busca do 
ouro nas Olimpíadas de Tóquio é coisa linda de se ver. 
Mesmo com horários complicados faço questão de acordar 
sempre para desfrutar dos jogos. É uma pena o futebol 
das mulheres ainda não ser tão valorizado. Eu consigo ver 
enorme evolução embora não seja justo comparar com o 
masculino.
Carla Prado

Bagunça no Centro
A desordem do trânsito no Centro de Niterói, principal-
mente nas ruas menores, é algo assustador. Pedestres não 
respeitam mais sinal, atravessam em frente aos carros, os 
motoristas são obrigados a frear fora da faixa. O tempo 
todo vejo carros ultrapassando em mão única. Fazem a 
farra quando não tem a Guarda por perto.
Claudia Soido

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.

Lei beneficia 
professores
Foi sancionada ontem a lei 
estadual, de autoria do pró-
prio Executivo, que autoriza 
que professores da rede do 
Estado com jornada de tra-
balho de 16 horas aumentem 
sua carga horária para 30 
horas, com salário propor-
cional à mudança. Antiga 
reivindicação do magistério, 
a nova legislação vale para 
os Docentes I, profissionais 
com licenciatura para atuar 
nos Ensinos Fundamental e 
Médio. De acordo com a nova 
lei, a administração da Se-
cretaria de Estado Educação 
(Seeduc) avaliará os pedidos 
de migração de jornada dos 
professores que solicitarem o 
benefício, priorizando as dis-
ciplinas que possuam matriz 
curricular compatível com a 
carga horária ampliada. 

Uma comissão mista - 
composta por representantes 
da Seeduc e do sindicato da 
categoria- será responsável 
por regulamentar os critérios 
de validação da mudança. 

Correios em Itacuruçá e Jacareí

O prefeito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, assinou ontem 
(21) acordo com os Correios, 
que vai permitir a reabertura 
das agências de Itacuruçá e 
Conceição de Jacareí. Segundo 
ele, o retorno das agências é 

Rhaysa Amaral/Prefeitura de Mangaratiba

um anseio antigo dos mora-
dores dos distritos. “Há mais de 
dois anos que haviam fechado 
as agências, o que dificultava 
o recebimento das correspon-
dências dos moradores de 
algumas localidades”.

Acolhimento familiar em SG
A Secretaria de Assistência 
Social promoveu, na manhã 
desta quarta-feira (21), a rei-
nauguração da sede do Servi-
ço de Acolhimento Familiar 
(SAF), no bairro Venda da 
Cruz. O serviço oferece aco-
lhimento dirigido a crianças 
em vulnerabilidade, de 0 a 
6 anos, afastadas de suas 
famílias de origem por me-
dida de proteção e que são 
encaminhadas para famílias 
acolhedoras previamente 
cadastradas.

“Por conta do serviço de 
excelência desenvolvido, 
o Serviço de Acolhimento 
Familiar no município é con-
siderado referência no Brasil. 
O papel mais importante da 
Assistência Social, no que 
diz respeito ao acolhimen-
to familiar, é garantir um 
ambiente familiar e forta-
lecer a função protetiva da 
família de origem, além de 
possibilitar a convivência 
comunitária e o acesso à 
rede de políticas públicas. 
Tudo isso se efetivará através 
dos encaminhamentos aos 
diversos serviços, programas 
e projetos existentes no mu-

Renan Otto / Prefeitura de Niterói

Atendimento oferecido é referência no País. Sede do Serviço de Acolhimento Familiar fica na Venda da Cruz

Seminário de 
Turismo em Maricá
Maricá sediou ontem (21) o 1º 
Seminário Estadual de Turis-
mo Rural e de Aventura, que 
teve como tema “Tendências 
e Oportunidades no Pós-Pan-
demia”, e reuniu autoridades 
e representantes do setor vin-
dos de mais de 50 municípios 
fluminenses e até de estados 
como Minas Gerais. O evento, 
uma parceria entre a Prefeitura 
e a Federação de Convention & 
Visitors Bureaux do Estado do 
Rio de Janeiro (FC&VB-RJ), foi 
realizado na Fazenda Pública 
Joaquín Piñero (antiga Fazenda 
Ibiaci), no Espraiado, bairro 
famoso pelo seu turismo rural.

Na abertura, o prefeito Fa-
biano Horta pontuou a di-
versidade turística da cidade, 
mas lembrou que o momento 
é de se reconectar com a terra, 
através das áreas rurais. 

nicípio”, disse o secretário de 
Assistência Social, Edinaldo 
Basílio.

O Serviço de Acolhimen-
to Familiar é responsável 
por selecionar, capacitar, 
cadastrar e acompanhar as 
famílias acolhedoras, bem 
como realizar o acompanha-
mento da criança acolhida e 
as famílias de origem, com 

uma equipe formada por 
assistente social, psicólo-
gas e educadores sociais. 
A proposta é acolher e tor-
nar novamente possível a 
convivência familiar e co-
munitária. Durante o aco-
lhimento, tanto as crianças 
quanto a família de origem 
e a família acolhedora rece-
bem apoio e orientação da 

equipe técnica da secretaria.  

A reforma - realizada 
com doações de diversas 
secretarias, fruto da inte-
gração entre as pastas - foi  
feita na sala da equipe téc-
nica, de coordenação, de 
atendimento individual das 
famílias e no salão de con-
vivência. 

Vendas on-line: 
estratégias

Inovação 
e desafios

A forma de consumo mu-
dou. Antes uma tendência, 
a aposta no digital reforçou 
a importância de estratégias 
específicas para esses canais. 
O Sebrae fez um novo levan-
tamento e aponta que, no 
Estado do Rio de Janeiro, 65% 
dos empreendedores estão 
apostando nas vendas on-line 
por redes sociais, aplicativos 
ou internet. Em contrapar-
tida, 35% disseram que não 
utilizam essas ferramentas 
para as vendas.

Mesmo com a aposta nos 
canais digitais, o estudo in-
dica que o faturamento dos 
empreendedores, tanto no 
Brasil quanto no Rio de Ja-
neiro, ainda é de um modelo 
híbrido (presencial e on-line). 

Dos pequenos negócios 
que apostaram nos canais 
digitais, 41% alegaram que 
as vendas on-line represen-
taram até 25% de todo o 
faturamento da empresa. 
Já 22% disseram que esse 
modelo já compõem de 25% 
até 50% do rendimento. Dez 
por cento explicaram que 
as vendas por meios digitais 
constituem de 51% até 75% da 
receita. Dezenove por cento 
manifestaram que as vendas 
digitais correspondem mais 
de 75% da arrecadação do  
negócio. 

“O empreendedor está desco-
brindo alternativas para man-
ter seu faturamento e, neste 
contexto, a inovação passou 
a ser peça fundamental e 
um grande desafio - já que é 
preciso planejamento e rees-
truturação do negócio para 
que esses empreendedores 
possam se posicionar dife-
renciadamente. A busca pelo 
conhecimento e reinvenção 
em tempos de crise é funda-
mental para a sobrevivência 
do negócio”, explica Simone 
Moura, analista do Sebrae.

Ação Itinerante recolhe resíduos 

Proporcionar um local cor-
reto para o descarte de re-
síduos, auxiliando na pre-
servação ambiental. Essa é 
a missão do projeto Ações 
Itinerantes, realizado pela 
Prefeitura de Maricá, atra-
vés da autarquia Serviços 

Divulgação / Prefeitura de Maricá

de Obras de Maricá (So-
mar), que na quarta-feira 
(21) esteve em frente ao 
prédio da prefeitura, no 
Centro, recolhendo re-
síduos eletrônicos, óleo 
vegetal usado, tampinhas 
de garrafa e agasalhos.

Panorama RJPanorama RJ

Niterói: festival tem 
25 dias de música
Nesta quinta, às 19h15, tem 
início o “Festival pras ban-
das de cá” que vai agitar 
a Sala Nelson Pereira dos 
Santos. Serão shows diá-
rios, mais de 20 atrações, 
até o dia 15. E quem dá a 
partida nesta noite são os 
grupos BR80 e Gold Coast.  
O evento, com bilheteria 
totalmente revertida para 
os próprios artistas, con-
tará com a participação de 
outros grupos niteroienses 
como Dizcoé, Sarau do Cah-

on, Violúdico, entre outros.
A iniciativa tem como 

objetivo contribuir para 
mitigar os impactos eco-
nômicos causados pela 
pandemia do coronavírus 
no setor artístico da cida-
de. Durante a programa-
ção, a Sala Nelson Pereira 
dos Santos, vai funcionar 
com 30% de sua capacida-
de de público presencial.  
O valor dos ingressos varia de  
R$ 50 a R$ 30, à venda no site 
Sympla. 

CULTURA

#EmCasa
Um show de Arrigo Barnabé 
marca o início do projeto 
“Modernismo Hoje”, da sé-
rie “Outras Vanguardas” e 
o lançamento do app #Cul-
turaEmCasa. A estreia, que 
será online e transmitida 
nesta quinta, às 21h30, inicia 
as atividades em homena-
gem aos 100 anos da Semana 
de 1922. Na série, compos-
ta de 10 episódios, serão 
apresentadas, sempre às 
sextas-feiras, performances 
e depoimentos de persona-
gens de diferentes gerações.

LIVES – No mês em que o Theatro Municipal do Rio 
completa 112 anos, o “Theatro Municipal Palco Livre” 
apresenta uma série de lives, toda quinta, às 19h. Hoje, 
participam da live “Próximos passos do TMRJ e da 
cultura Fluminense”: Danielle Barros, Secretária de 
Estado e Cultura, e Clara Paulino, Presidente da Fun-
dação Teatro Municipal. Onde: Facebook.

CONCERTOS – Entre esta quinta e o dia 1º, o público 
poderá conferir concertos da Orquestra Petrobras Sin-
fônica de estilos musicais diversos, como os de Roberto 
Carlos, Metallica, Coldplay, Legião Urbana e axé music. 
A turnê contará com 16 apresentações, com repertório 
personalizado por cidade. Hoje tem transmissões às 
11h, 19h30 e 20h. Onde: Youtube da OPS. 

Divulgação

Quem dá a partida no evento nesta noite são os grupos BR80 e Gold Coast

Divulgação

Show de Arrigo Barnabé marca início 
do projeto “Modernismo Hoje”

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Desse total distribuído pelo Ministério da Saúde, 125,3 milhões de doses já foram aplicadas nos brasileiros

Mais de 160 milhões de doses
O Ministério da Saúde (MS) 
ultrapassou a marca de mais 
de 160 milhões de vacinas 
contra a covid-19 distribuí-
das para os estados e Distrito 
Federal. Desse total, 125,3 
milhões de doses já foram 
aplicadas. São 90,6 milhões 
de pessoas com a primeira 
dose, isto é, 56,6% do públi-
co-alvo de 160 milhões de 
brasileiros com mais de 18 
anos. Além disso, 34,7 mi-
lhões com a segunda dose ou 
com dose única aplicadas e 
com a imunização completa, 
segundo o ministério.

Do total de doses envia-
das para as unidades da fe-
deração, 81,5 milhões são 
da AstraZeneca/Oxford, 60 
milhões são da CoronaVac/
Sinovac, 17,8 milhões da Pfi-
zer/BioNTech e 4,7 milhões 
da Janssen, imunizante de 
dose única.

De acordo com ministé-
rio, o governo federal já con-
tratou mais de 630 milhões 
de doses de vacinas covid-19, 
por meio de acordos com di-
ferentes laboratórios, a serem 
entregues até o fim do ano. 
Esse quantitativo é suficiente 
para imunizar toda a popu-
lação-alvo do país, ou seja, 
pessoas com 18 anos ou mais, 
com ou sem comorbidades.

Segunda dose - Em nota, 
o Ministério da Saúde re-

força que para imunização 
completa, é necessário que 
as pessoas tomem as duas 
doses. 

“A medida reforça o siste-
ma imunológico e reduz as 
chances de infecção grave, 
gravíssima e, principalmen-
te, óbitos em decorrência 
da covid-19”. No início de 
julho, lembra o ministério, 
foi lançada a campanha com 

a família do Zé Gotinha sobre 
a importância de todos com-
pletarem o esquema vacinal.

Ontem, na entrevista cole-
tiva de anúncio da ampliação 
das equipes e de profissionais 
de saúde vinculados à aten-
ção primária, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, foi 
questionado sobre a situação 
das vacinas contra a covid-19 
Covaxin e Sputnik V.

A vacina indiana (Co-
vaxin) teve sua contratação 
pelo ministério suspensa 
após denúncias, feitas pelo 
deputado Luís  Miranda 
(DEM-DF) e seu irmão, chefe 
de importação do Ministério 
da Saúde, Luís Ricardo Mi-
randa, de superfaturamento 
e de pressões atípicas para 
contratação.

Já o imunizante russo 

(Sputnik V) foi adquirido por 
uma série de governos esta-
duais do Nordeste. Nos dois 
casos, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a importação em 
caráter excepcional, mas 
impôs condicionantes.

Queiroga lembrou que 
a compra da Covaxin está 
suspensa para análise por 
recomendação da Controla-

doria Geral da União (CGU) 
e disse que a inclusão desse 
imunizante e da Sputnik V 
no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) será ana-
lisada.

“É preciso fazer análise de 
conveniência e oportunidade 
no momento em que temos 
mais de 600 milhões de doses 
de vacinas [compradas]. Se 
for do desejo dos governado-
res [do Nordeste] importar, 
pode importar. Mas para 
incluir no PNI é necessário 
que tenhamos os registros da 
Anvisa”, destacou Queiroga.

Variante Delta - O minis-
tro também foi perguntado 
sobre novas medidas diante 
do crescimento da variante 
delta do coronavírus no país. 
Até semana passada, foram 
confirmados mais de 100 
casos. Hoje o Distrito Federal 
informou que a variante foi 
detectada na capital.

“A campanha de vacina-
ção está sendo realizada. 
Temos adotado estratégias 
como reforçar vacinas nas 
regiões de fronteira. O cená-
rio epidemiológico aponta 
melhora, com diminuição 
do número de casos e óbitos 
e internações. Se teve uma 
variante diagnosticada, resta 
saber se ela é de importância”,  
respondeu.

REUTERS/Amanda Perobelli

De acordo com o Ministério da Saúde, o Governo Federal já contratou mais de 630 milhões de doses de vacinas contra covid-19, com diferentes laboratórios

Vacinação avança 
no Rio de Janeiro
A campanha de vacinação 
do Município do Rio de 
Janeiro contra a Covid-19 
destinou esta quinta-fei-
ra (22) para imunização 
das mulheres de 35 anos. 
O município ultrapassou 
a marca de 5 milhões de 
doses aplicadas. Já foram 
vacinadas com a primeira 
dose 3,5 milhões de pes-
soas, enquanto mais de 
1,3 milhão completaram a 
imunização com a segunda 
dose. Já quem recebeu a 
dose única foram mais de 
135 mil pessoas.

A Secretaria Municipal 
de Saúde recomenda que as 
pessoas prefiram se vacinar 
a partir das 10h, quando 
os postos ficam mais va-
zios. Quem vai receber a 
vacina deve apresentar 

identificação original com 
foto, número do CPF e, se 
possível, a caderneta de 
vacinação, além de docu-
mentação que comprove 
a elegibilidade, no caso de 
pessoas com deficiência 
conforme lista disponível 
em coronavirus.rio/vacina. 
Para a segunda dose, é imp 
ortante levar também o 
comprovante da primeira 
aplicação.

Itaboraí já vacinou 
metade do público
O município de Itaboraí 
já tem mais da metade do 
público-alvo da vacina-
ção contra Covid-19 (pes-
soas com idades acima 
de 18 anos) vacinado, ao 
menos, com a primeira 
dose. De acordo com da-
dos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SEMSA), 
até a última terça-feira 
(20/07), a cidade contabili-
zava 96.928 vacinados com  
doses de um dos quatro 
imunizantes já recebidos 
(AstraZeneca/Fiocruz, Co-
ronavac/Butantan, Pfizer 
ou Janssen).

O número de vacinados 
com a primeira dose repre-
senta 55,90% da popula-
ção itaboraiense apta para 
receber a vacina (173.395). 
Segundo a SEMSA, deste 
total, 19,57% (33.928) já 
completaram a imunização 
(com a segunda dose da 
vacina ou com dose única). 
O secretário municipal de 
Saúde, Sandro Ronquetti, 
ressalta a importância do 
cidadão retornar ao polo  
para completar a vacina-
ção.

“A imunização completa 
é o que garante a segurança 
e a eficácia das vacinas con-

tra a doença. Fique atento 
ao prazo estabelecido na 
caderneta de vacinação e 
não deixe de tomar a segun-
da dose na data marcada. 
Precisamos combater jun-
tos esse vírus”, afirmou o  
secretário.

Cabe destacar que quem 
recebeu a primeira dose 
da vacina da AstraZeneca/
Fiocruz a partir do dia 15 
de julho, de que retornar 
à unidade, após o prazo 
de oito semanas, para to-
mar a segunda dose. Mas 
a medida não tem caráter 
retroativo. Ou seja, quem 
já recebeu a primeira dose 
desta vacina anteriormente 
terá que cumprir o interva-
lo proposto de 12 semanas.  
O hiato entre as duas doses 
da Pfizer segue sendo de 12 
semanas. Já da CoronaVac, 
21 dias.

São Gonçalo vacina contra 
covid-19 nesta quinta-feira 

A Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil de São Gonçalo vacina 
contra o coronavírus, nesta 
quinta-feira (22), pessoas 
com mais de 18 anos com 
a primeira dose. A segunda 
dose das vacinas Astrazeneca 
e Coronavac também conti-
nuam sendo aplicadas. 

A secretaria informa que 
há poucas doses para a pri-
meira aplicação e, dependen-
do da procura, a vacinação 
pode ser suspensa. A vacina-
ção acontece em dez pontos 
de vacinação, das 8h às 17h. 
E nas clínicas do Mutondo 
e Dr. Zerbini, no Arsenal,  
até 21h. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, carteira de vacinação 

e cartão do SUS ou CPF. Para 
a segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo. 

Os gonçalenses devem 
chegar até 16h30 nas unida-
des que funcionam até 17h 
e até 20h30 nas clínicas que 
atendem até 21h.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. Vale lembrar que 
só as grávidas, puérperas e 
lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 

técnico do Governo do Esta-
do. No entanto, não há exclu-
sividade, já que estes grupos 
podem ser vacinados com ou-
tras vacinas. Para ter escolha 
do imunizante, o gonçalense 
deve ter um laudo médico in-
dicando a aplicação da vacina 
escolhida e os motivos. 

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 585.549 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 21.878 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 

32.281 trabalhadores da saú-
de, 136.927 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas, 
83.570 pessoas com comorbi-
dades, 1.338 pessoas com de-
ficiência permanente, 8.218 
trabalhadores da educação, 
382 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.878 acamados, 306.908 pes-
soas da população em geral 
com mais de 18 anos, 3.590 
pessoas privadas de liberda-
de, 238 pessoas em situação 
de rua, 306 portuários e 7.114 
gestantes, puérperas e lactan-
tes foram vacinados. Ao todo, 
159.839 mil pessoas foram 
imunizadas com a segunda 
dose.

Município segue aplicando primeira e segunda doses em dez pontos

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Vacinação começam às 8h no drive thru da Universidade Federal Fluminense

O número de 
vacinados com 
a primeira 
dose representa 
55,90% da 
população 

Nesta quinta-
feira (22) será 
a vez das 
mulheres de 35 
anos tomarem a 
primeira dose

Niterói inicia a imunização de 
adolescentes com comorbidades

A Prefeitura de Niterói será 
a primeira cidade do Estado 
do Rio de Janeiro a imunizar 
adolescentes de 12 anos a 
17 anos com comorbidades 
e deficiências permanentes, 
desde que com indicação 
médica. A vacinação começa 
nesta quinta (22), às 8h, com 
adolescentes de 16 e 17 anos. 
Os jovens receberão a vacina 
da Pfizer, atualmente a única 
com autorização da Anvisa 
para aplicação neste grupo 
no Brasil. 

A Prefeitura de Niterói 
vai aplicar a vacina da Pfizer, 
que é atualmente a única 
com autorização de apli-
cação nos mais jovens. A 
imunização será feita em 
dois pontos: Drive thru no 
campus do Gragoata da UFF, 
em São Domingos, e na Po-
liclínica Regional Dr. Carlos 

Antonio da Silva, no bairro 
de São Lourenço, a partir 
desta quinta-feira (22). No 
primeiro dia serão imuni-

zados adolescentes de 16 e 
17 anos. 

Quem fizer parte do pú-
blico-alvo deve buscar um 

dos dois postos de vacinação 
e apresentar documento de 
identificação, CPF, compro-
vante de residência e laudo 
médico indicando a con-
dição clínica e a indicação 
de aplicação do imunizante 
Pfizer. Serão vacinados os 
jovens com comorbidades e 
deficiência permanente lis-
tadas no Programa Nacional 
de Imunizações do Ministé-
rio da Saúde.

SERVIÇO:
Início da vacinação de ado-
lescentes com comorbidades 
e deficiências permanentes 
contra a Covid-19
Local: Drive thru na Univer-
sidade Federal Fluminense 
Horário: 8h
Endereço: - Campus Gragoa-
tá, Rua Alexandre Moura, 8, 
São Domingos, Niterói.

A vacinação começa nesta quinta (22), às 8h, com adolescentes de 16 e 17 anos

A cidade já 
vacinou 585.549 
pessoas com a 
primeira dose
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Rio com novo 
modelo de 
bilhetagem 
digital
 O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, e a secretária municipal 
de Transportes, Maína Celido-
nio, apresentaram ontem (21) 
o novo modelo de bilhetagem 
digital, no Palácio da Cidade, 
em Botafogo. O objetivo é 
garantir maior transparência 
financeira, planejamento com 
dados confiáveis e melhoria 
dos serviços das linhas de 
ônibus.

Inédita nas capitais brasi-
leiras e já adotada em diversos 
países, a bilhetagem tem seu 
edital de licitação previsto 
para ser publicado no dia 
30 de agosto. Esse modelo 
dará ao município o controle 
da arrecadação tarifária e o 
monitoramento da demanda 
de passageiros em todas as 
linhas, por meio dos dados 
de GPS instalados nos novos 
validadores.

A operação do novo siste-
ma está prevista para começar 
três meses após a assinatura 
do contrato com o concessio-
nário vencedor, o que deve 
ocorrer até o primeiro trimes-
tre do próximo ano. 

 Entre as vantagens para 
os usuários, serão aceitos 
diversos meios de pagamen-
to, como cartão bancário, 
QR Code, celular e pix. Há 
também a possibilidade de 
utilização de todos os cartões 
na integração com qualquer 
outro tipo de transporte, cuja 
integração será ampliada gra-
dualmente, incluindo Bike 
Rio e Taxi Rio. Haverá ainda 
facilidade na recarga e na 
troca de cartões e também na 
recuperação de créditos. O 
usuário poderá controlar a sua 
conta por meio de aplicativo 
e receberá o primeiro cartão 
gratuitamente.

Segundo a prefeitura, para 
facilitar o atendimento, serão 
disponibilizados 15 pontos 
presenciais comerciais de ven-
da de cartões, que represen-
tam uma quantidade três ve-
zes maior de postos da Riocard 
em funcionamento hoje.

Firjan: mercado de petróleo e 
gás já tem sinais de melhoria
Primeiro trimestre registra aumento de 100% no número de vagas em relação ao mesmo período de 2020

A pandemia da Covid-19 ain-
da não acabou, mas diversos 
segmentos do mercado de 
petróleo e gás já sentem sinais 
de melhoria da atividade. 
Para registrar a tendência de 
crescimento de vagas come-
ça a ser renovada, a Firjan 
produziu no mês passado, o 
levantamento “Oportunida-
des no mercado de petróleo, 
gás e naval no estado do Rio 
de Janeiro”, uma análise com 
o número de oportunidades 
criadas no mercado flumi-
nense de óleo e gás. Foram co-
letados dados desde fevereiro 
de 2020, com comparativo 
destacado entre o período 
mais recente: o último tri-
mestre do ano passado e o 
primeiro trimestre de 2021.

Conforme a análise das 
informações, o primeiro tri-
mestre do ano registrou um 
crescimento de 100% no nú-
mero de vagas em relação 
ao último trimestre de 2020. 
Somando os dois trimestres, o 
volume de vagas é maior que 
o período de fevereiro a junho 
de 2020. Enquanto no quar-
to trimestre de 2020 foram 
abertas 215 oportunidades de 
emprego; de janeiro a março 
deste ano, a Firjan detectou 
a abertura de 474 vagas no 
mercado de petróleo e gás 
fluminense.

Para elaborar a observa-
ção, a federação usou como 

fonte as informações de va-
gas nos sites das empresas 
do mercado situadas no es-
tado do Rio, além dos sites 
de busca de oportunidades, 
como por exemplo, o Lin-
kedIn. Conforme os dados 
registrados nas empresas, 
em fevereiro de 2020, início 
da pandemia no país, havia 
375 vagas. No mês de junho 

do mesmo ano foram apenas 
5 oportunidades mapeadas, 
confirmando o impacto da 
crise sanitária no país.

“A recuperação a partir do 
segundo semestre de 2020, 
mesmo que parcial, está 
atrelada principalmente a 
conjuntura internacional do 
aumento do preço do barril de 
petróleo e a expectativa de re-

tomada econômica mundial, 
com o avanço das campanhas 
de vacinação no combate 
à pandemia da Covid-19”, 
destaca Fernando Ruschel 
Montera, coordenador de 
Relacionamento de Petróleo, 
Gás e Naval da federação.

Os avanços regulatórios al-
cançados no cenário nacional 
também começam a refletir 

na tendência de surgimento 
de novas vagas. Conforme a 
nota técnica, também é possí-
vel observar que, com a acele-
ração no ritmo de divulgações 
de vagas, a maioria exige um 
elevado grau de qualificação.

Níveis de ensino e ocu-
pações - O levantamento 
registrou também que 56% 
das vagas formais no primei-
ro trimestre de 2021 foram 
destinadas ao nível superior 
completo. Para trabalhado-
res com curso superior em 
andamento foram 15% das 
oportunidades. Nível técnico 
registrou 14% e Ensino Médio, 
8% das vagas. Entre as ocupa-
ções de nível superior desta-
cam-se analistas, engenheiros 
e estagiários universitários.

A observação destaca, 
ainda, o aumento na parti-
cipação do Ensino Médio no 
total de vagas ofertadas no 
comparativo entre primeiro 
trimestre de 2021 e o último 
trimestre de 2020. Cargos 
como operador, assistente, 
auxiliar, jovem aprendiz, ins-
petor, projetista, entre outros, 
normalmente exigem so-
mente o Ensino Médio como 
formação.

Mesmo com uma grande 
preferência por profissionais 
com formação completa com 
nível superior e técnico, o 
documento “Oportunidades 
no mercado de petróleo, gás 

e naval no estado do Rio de 
Janeiro” confirma que há 
oportunidades para estudan-
tes (estagiários) tanto para 
curso superior quanto para 
profissionalizante. O mapea-
mento reforça a capacidade 
de atendimento pela Firjan 
SENAI para formação desses 
profissionais. São cursos téc-
nicos em Mecânica, Automa-
ção Industrial, Mecatrônica, 
Eletrotécnica, Segurança do 
Trabalho e Eletromecânica. 

“A Firjan SENAI tem inves-
tido na matriz tecnológica de 
cursos e na inovação para a 
formação profissional, com 
novas competências”, reforça 
Carlos Magno, gerente geral 
de Relacionamento Negócios 
na Firjan SENAI. São 2.500 va-
gas de cursos técnicos no SE-
NAI para o segundo semestre 
deste ano, com a reabertura 
de aulas presenciais.

Ao comentar sobre o perfil 
exigido pelo mercado, My-
riam Marques, gerente geral 
de Gestão de Pessoas e Cul-
tura Organizacional na Firjan 
SENAI, enumerou algumas 
habilidades importantes: 
pensamento analítico e de 
inovação, resolução de pro-
blemas complexos e pen-
samento crítico. “O jovem 
que faz o curso técnico tem 
o diferencial competitivo 
porque exercita todas as suas 
habilidades”, pontua.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A pandemia ainda não acabou mas o setor já mostra sinais de melhora e aquece o mercado de trabalho do setor

Levantamento da Enel mostra que Região dos Lagos, Magé e Campos são áreas mais atingidas

Pipas: mais de 250 mil sem energia
Levantamento da Enel aponta 
que, nos seis primeiros me-
ses do ano, mais de 258 mil 
clientes ficaram sem energia 
por causa de pipas que atingi-
ram a rede elétrica. As regiões 
que lideram o ranking com o 
maior número de incidências 
no período são Região dos La-
gos, Magé e Campos, seguidos 
por São Gonçalo, Região Ser-
rana, Niterói, Macaé e Região 
Sul. As informações foram le-
vantadas com base nos polos 
de atuação da distribuidora. 

Na Região dos Lagos, 
foram identificados 65.577 
clientes impactados entre 
janeiro e junho de 2021. Em 
Magé, foram 45.788 e em 
Campos 42.625 clientes. 
São Gonçalo, nesse mesmo 
período, teve 25.643 clien-
tes impactados, enquanto 
a Região Serrana computa 
25.472 e Niterói 22.812. Ma-
caé registra 21.250 clientes  
impactados e a região Sul 
9.566. 

A interrupção do forne-
cimento de energia causada 
por pipas pode ocorrer por 
diversas razões, segundo a 
Enel. Além do risco de rom-
pimento dos cabos, as linhas 
que ficam enroscadas na rede 
elétrica provocam desgaste 
na fiação, podendo ocasionar 
curtos-circuitos e risco de 
choque elétrico. Nesses ca-
sos, equipes da distribuidora 
são mobilizadas para reali-
zar os reparos necessários e 
substituir a fiação, a fim de 
restabelecer o serviço o mais 
breve possível.  

“As interrupções de ener-
gia, mesmo que de curta du-
ração, geram grandes trans-
tornos aos clientes, impac-
tando a atividade comercial e 
o dia a dia das pessoas. Neste 
sentido, é importante reforçar 
os riscos de se empinar pipa 
próximo da rede elétricas 
e a necessidade de os pais 
orientarem as crianças e os 
adolescentes sobre os cui-

ou da pipa enroscar nos fios, 
ocasionando descarga elé-
trica. Além disso, materiais 
metálicos não devem ser 
utilizados na fabricação da 
pipa, pois conduzem eletri-
cidade, aumentando a chance 
de choque elétrico, com risco 
de morte. 

• O uso de cerol (pó de 
vidro com cola) oferece mais 
um risco: ele corta os fios de 
alumínio ou de cobre. Além 
disso, o uso de cerol também 
pode provocar acidentes com 
motociclistas. 

• O uso da chamada linha 
chilena, que possui poder de 
corte quatro vezes maior que 
o cerol tradicionalmente usa-
do nas pipas, tem agravado a 
situação. O risco de acidentes 
fatais é alto para pedestres 
e motociclistas e os danos 
à rede elétrica também são 
maiores. 

• Em casos de cabos par-
tidos, deve ser avisada ime-
diatamente a distribuidora.

Secretaria de Fazenda de Niterói promove evento virtual nesta quinta-feira (22), às 10h

Live sobre ISS e plataformas digitais

A Secretaria de Fazenda de 
Niterói (SMF) promove nes-
ta quinta-feira (22) às 10h a 
live “O ISS e as plataformas 
digitais da economia com-
partilhada”. O evento virtual 
será transmitido pelas redes 
sociais da SMF e contará com 
a presença do prefeito de Ni-
terói, Axel Grael, da secretária 
municipal de Fazenda, Mari-
lia Ortiz, do procurador-geral 
do município, Michell Maron, 
e do representante do Forum 
Inova Cidades da FNP e tam-
bém Gerente Executivo do 
BrazilLab, Fernando Rabelo.

“A tecnologia está mu-
dando a economia numa 
velocidade impressionante, 

criando tendências e muitas 
possibilidades para novos 
negócios. A legislação tribu-
tária precisa ser revisitada, 
reinterpretada e revista à 
luz desses novos desafios. 
Na Secretaria de Fazenda 
estamos nos debruçando 
cotidianamente com diversas 
situações sobre como tributar 
novas economias, sendo os 
apps de economia compar-
tilhada ainda um assunto em 
aberto e que necessita maior 
maturação, por isso estamos 
promovendo esse debate com 
representantes da academia e 
do mercado”, explica a secre-
tária de Fazenda de Niterói, 
Marilia Ortiz.

das que agenciam serviços 
de transporte e hospedagem. 
Devem pagar o ISS? Quanto 
devem pagar? Para quem? 
Todas estas questões são im-
portantes para os Municípios 
e o seu estudo está ligado a 
uma política fiscal eficiente e 
moderna”, acrescenta o sub-
secretário de Receita da SMF, 
Juan Rodrigues.

Serviço:
Live: “O ISS e as plataformas 
digitais da economia compar-
tilhada”
Data: 22/07/2021
Horário: 10h
Canal Youtube:  https:// 
youtu.be/cELW4DPfJSw

Daniela Catisti / Agência Brasil

Informações foram levantadas com base nos polos de atuação da distribuidora

dados necessários”, afirma o 
responsável por Operação e 
Manutenção da Enel Distri-
buição Rio, Rogério Costa.   

Orientações importantes:
• Não encoste em qual-

quer objeto estranho e não 
tente recuperar nada que 
esteja pendurado na rede 

elétrica. Somente técnicos da 
distribuidora, treinados para 
este trabalho que exige o uso 
de equipamentos de seguran-
ça, estão aptos a manusear a 
rede. 

• Soltar pipas perto da 
rede elétrica é extremamente 
perigoso, sob risco da linha 

O painel técnico será me-
diado pelo subsecretário de 
Receita, Juan Rodrigues, e 
contará com a participa-
ção do presidente da As-
sociação Brasileira Online 
to Offline, Vitor Magnani, e 
do Professor de Direito Tri-
butário e Finanças Públicas 
da UERJ, Dr. Sergio André 
Rocha. Os palestrantes irão 
debater as questões que en-
volvem a tributação das novas  
tecnologias para os municí-
pios, especialmente no que 
se refere ao Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISS).

“A economia mundial pas-
sa por um processo acelerado 

de digitalização e a Adminis-
tração Pública precisa estar 
preparada para este momen-
to de mudanças, especial-
mente no que se refere ao 
aspecto tributário. É nesse 
contexto que se insere o deba-
te da tributação do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza sobre as platafor-
mas digitais da economia 
compartilhada, a exemplo 

O evento virtual 
será transmitido 
pelas redes 
sociais da SMF
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SG: Polo Gastronômico do 
Centro ganha repaginação

A Prefeitura de São Gonçalo 
iniciou o processo de revita-
lização do polo gastronômico 
da Rua Salvatori, no Centro. A 
ação, que foi uma das promes-
sas de campanha do Prefeito 
Capitão Nelson, veio por meio 
do Gabinete do chefe do Exe-
cutivo, que tem como objetivo 
receber novos empreendimen-
tos após a repaginada, além de 
atrair novos frequentadores. O 
local passa a se chamar Espaço 
Repartição Salvatori.

“Os investimentos que es-
tamos fazendo no polo são 
para resgatar sua importância 
na cidade, proporcionando 
aos gonçalenses atividades 
culturais, além de conforto e 
segurança. As intervenções 
no espaço estão obedecen-
do a critérios arquitetônicos 
já estabelecidos. Com a sua 
conclusão, implementamos 

uma agenda de eventos que 
contemplará as mais diversas 
manifestações artísticas e cul-
turais de nosso povo”, afirmou 
Capitão Nelson.

Para a revitalização do polo 
gastronômico, o prefeito so-
licitou os serviços de paisa-
gismo para a Subsecretaria 
de Parques e Jardins, ligada 

ao Desenvolvimento Urbano, 
sendo realizado todo o pro-
cesso de limpeza e plantio nos 
canteiros, além da troca dos 
vasos que estão deteriorados. 
O espaço também ganhará 
novas cores. Os canteiros já 
receberam três espécies de 
plantas, sendo 160 éricas, 45 
ixoras e 85 lanternas.

O subsecretário de Parques 
e Jardins, Edson Leal, expli-
cou que a ação faz parte do 
processo de restauração dos 
canteiros da cidade, propor-
cionando à população áreas 
de lazer mais floridas e com 
melhor aspecto.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marcio Pi-
canço, disse que a repaginada 
realizada pelo Executivo tem 
tudo para receber novos em-
preendimentos e atrair novos 
frequentadores.

Além do novo visual, local passa a se chamar Espaço Repartição Salvatori

MP volta a denunciar Jairinho 
por violência contra mulher
O ex-vereador Jairo Souza 
Santos Júnior, conhecido 
como Dr. Jairinho, que se en-
contra preso, foi denunciado 
mais uma vez pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ). Agora, a 1ª 
Promotoria de Justiça de In-
vestigação Penal de Violência 
Doméstica, da área Oeste/
Jacarepaguá do Núcleo Rio 
de Janeiro, ofereceu denún-
cia à Justiça pelos crimes 
de estupro, lesão leve, lesão 
grave, vias de fato e lesão na 
modalidade de dano à saúde 
emocional cometidos contra 
uma ex-namorada entre os 
anos de 2014 e 2020.

Na denúncia, a promo-
toria incluiu o pedido de 
prisão preventiva contra o 
ex-vereador. Para os promo-
tores, “os fatos tiveram como 

pressuposto motivação de 
gênero ou situação de vul-
nerabilidade decorrente da 
subjugação ou submissão 
feminina ocorrida dentro de 
uma relação íntima, ocasio-
nando violência doméstica 
consubstanciada em opres-
são contra a mulher”.

Conforme o MP, em ou-
tubro de 2015, depois de 
drogar a ex-namorada, Jai-
rinho praticou sexo sem o 
consentimento da vítima. E 
em dezembro de 2016, en-
furecido por ser ignorado, 
cometeu ofensas verbais e 
agressões físicas com chutes 
que provocaram fratura no pé 
da então namorada.

O MP relatou, ainda, que, 
durante um fim de semana 
de lazer em Mangaratiba, na 
região metropolitana do Rio, 

em 2020, após se irritar com a 
falta de acesso livre ao celular 
da vítima, Jairinho deu um 
golpe conhecido como ma-
ta-leão na ex-namorada, que 
foi arrastada para fora de casa 
a fim de não chamar atenção 
e, no jardim, ele praticou as 
agressões.

Outra agressão ocorreu 
em abril do mesmo ano. O 
ex-vereador chegou abrup-
tamente à noite na casa da 
vítima, “já alterado e cobran-
do explicações acerca de um 
comentário que a vítima 
havia feito nas redes sociais”. 
A mulher foi convencida a 
sair da casa para conversar 
e obrigada a entrar no carro 
de Jairinho, onde foi agredi-
da com violentos puxões de 
cabelo e um soco na lateral 
do rosto.

Desequilíbrio emocional
Ainda conforme a denún-

cia, entre novembro de 2014 
e outubro de 2020, houve 
várias violências praticadas 
pelo ex-vereador em “incon-
táveis oportunidades, com o 
firme propósito de promover 
desequilíbrio emocional da 
vítima a fim de dominá-la, 
mediante práticas de perse-
guição, invasão de domicílio, 
ameaças e ofensas morais. 
Jairo ocasionou dano à saúde 
da vítima, espécie de lesão 
corporal na modalidade de 
enfermidade emocional de-
nominada ansiedade, tendo 
a vítima sofrido taquicardia 
e chegado a receber atendi-
mento de emergência quan-
do constatados 230 bpm 
[batimentos cardíacos] em 
situação de repouso”.

Ele está preso no Rio, acusado de homicídio triplamente qualificado

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Quem passa pela Salvatori já percebe a mudança no local, com cores e flores

Alunos do 8º e 9º ano da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) de Itaboraí 
interessados em apren-
der mais sobre cultura 
digital podem participar 
do curso. No próximo dia 
2 de agosto,  a Prefeitura, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, em 
parceria com o Instituto 

Federal Fluminense (IFF) 
de Itaboraí, abre inscrições 
para o curso online de em-
preendedorismo e mídias 
sociais digitais. As matrí-
culas acontecem em uma 
das 17 unidades EJA do 
município e vão até 16/08. 
São 120 vagas disponíveis 
e o curso tem duração de 
três meses.

Itaboraí com cursos gratuitos

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: 25/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Banca de Jornal - Centro - Niterói 15483553
12:00 às 16:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15483553
12:00 às 16:00 Rua Visconde Sepetiba - Centro - Niterói 15483553
12:00 às 16:00 Travessa Anizia Conceição - Centro - Niterói 15483553
12:00 às 16:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15483565
12:00 às 16:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói 15483565
12:00 às 16:00 Avenida São Gualter - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Frei Fabiano - Sob Lot. Santo Antônio - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Estrada do Itaipu - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Ruas A, B - Santo Antônio - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Delfina de Jesus - Santo Antônio - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Manoel Bandeira - Itaipu - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Ministro Felício Toledo - Centro - Niterói 15488513
12:00 às 16:00 Rua Visconde de Sepetiba - Centro - Niterói 15488513
14:30 às 18:00 Rua Presidente Craveiro Lopes - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Rua José Antônio T Vicente - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Rua Ministro Villa Lobos - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Rua Pedro Pinto - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Rua Serv Comum - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Travessa do Silva - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Travessa H - Barreto - Niterói 15489291
14:30 às 18:00 Travessa Servidão - Barreto - Niterói 15489291

SÃO GONÇALO 
13:30 às 17:30 Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 15477265
13:30 às 17:30 Rua Aurélio Pinheiro - Pita - São Gonçalo 15477265
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pio Borges - Pita - Barro Vermelho - São Gonçalo 15477265
13:30 às 17:30 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15477265

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 5, 8, 11, 13, 19 - Lot. Mumbuca - Jardim Mumbuca - Centro - 

Manoel Ribeiro - Maricá 
15487221

08:00 às 12:00 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá 15487221
08:00 às 12:00 Rua Beira Rio - Mombuca - Centro - Maricá 15487221
08:00 às 12:00 Rua Clelia Ferreira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 15487221
08:00 às 12:00 Rua Clelia Pereira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 15487221
08:00 às 12:00 Rua Sebastião Viscente dos Santos - Centro - Jardim Mumbuca - Maricá 15487221
08:00 às 12:00 Rua Arlete Alcântara Melo - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Avenida Rob Silveira - Flamengo - Graciena - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Avenida Uirapurus - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Flamengo - Graciena - Centro - Colinas Maricá 

- Maricá 
15487261

08:00 às 12:00 Rua Abraão Norberto Cabral - Flamengo - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua Concessa Colasso - Flamengo - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua das Garças - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua G - Flamengo - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua J J Bitencourt - Flamengo - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua João dos Santos Mendes - Flamengo - Graciena - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua José Luiz da Costa - Flamengo - Jardim Vera Cruz - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua Matheus R Barbosa - Ponta Negra - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua Protássio Peres - Flamengo - Graciena - Centro - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua Vereador Luis Antônio da Cunha - Flamengo - Maricá 15487261
08:00 às 12:00 Rua Virapurus Gleba - Colinas Maricá - Flamengo - Maricá 15487261

Dia: 26/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:10 às 12:00 Rua Carolina Alves - Centro - Niterói 15498559
08:10 às 12:00 Rua Ana Carolina - Pendotiba - Niterói 15498559
14:00 às 18:00 Rua Desembargador Aires Itabaiana Oliveira - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Rua Gomes Angelim - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Rua João Dalossi - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Rua José Vergueiro da Cruz - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessas 1, 2, 3, 4 - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessas A, F - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa da Escalaria - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa da Ligação - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa Dalvo Vianna Fileres - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa das Bananeiras - Vital Brazil - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa do Campinho - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa José Ferreira - Santa Rosa - Niterói 15498801
14:00 às 18:00 Travessa José Vianna Fileres - Vital Brazil - Niterói 15498801

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Travessa Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Travessa Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Travessa Mauricio de Abreu - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15482449
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 15483419
12:00 às 16:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 15483419
12:00 às 16:00 Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo 15483419
12:00 às 16:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 15483419
12:00 às 16:00 Rua Lucio Thome Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São 

Gonçalo 
15489823

12:00 às 16:00 Rua Egberto Magalhães - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Rua Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Rua Minervinha de Jesus - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Travessa Arlindo Goulart - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Travessa Cruz e Souza - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Travessa Nova Olinda - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
12:00 às 16:00 Travessa Rio Branco - Barro Vermelho - São Gonçalo 15489823
13:00 às 17:00 Rua Domingos Damasceno Duarte - Trindade - São Gonçalo 15483487
13:00 às 17:00 Rua Aracaju - Trindade - São Gonçalo 15483487
13:00 às 17:00 Rua Ouro Preto - Trindade - São Gonçalo 15483487
14:00 às 17:00 Rua Olindo Pereira - Neves - Porto Velho - Vila Lage - São Gonçalo 15457841

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Avenida Lagoa de Guarapina - Jardim Bal Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Rua A - Estrada de Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Rua Parky Way - Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Estrada Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Ruas 14, 66, 67, 68 - Jardim Bambuí - Guaratiba - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Rua das Conchas - Estrada de Bambuí - Maricá 15498529
08:00 às 12:00 Rua São Pedro Apóstolo - Ponta Negra - Maricá 15498529
08:20 às 12:00 Praça M Bittencourt - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Ruas 11, 12 - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Adelaide Bezerra - Caju - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Alfredo José de Melo - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Barcelar Silva Bezerra - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Coronel Bittencourt - Boa Vista - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Fulvio Chebabe Guida - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua José Custódio Soares - Boa Vista - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Mario A Byrion - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Mirene S Bittencourt - Centro - Maricá 15498615
08:20 às 12:00 Rua Professor Diorgio - Centro - Maricá 15498615
08:25 às 12:00 Ruas 7, 8, 23, 24, 25 - Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá 15498641
08:25 às 12:00 Rua Mauro Gabriel - Barroco - Maricá 15498641
08:25 às 12:00 Rua Projetada - Itaipuaçu - Maricá 15498641
08:25 às 12:00 Rua Santana - Itaipuaçu - Maricá 15498641
08:25 às 12:00 Rua São Benedito - Itaipuaçu - Maricá 15498641
08:25 às 12:00 Rua São Paulo - Itaipuaçu - Maricá 15498641
08:30 às 12:30 Avenida 1 - Estrada de Bambuí - Maricá 15498483
08:30 às 12:30 Rua B - Estrada de Bambuí - Maricá 15498483
08:30 às 12:30 Ruas 83, 120, 121, 125 - Centro - Estrada de Bambuí - Maricá 15498483
08:30 às 12:30 Avenida Albina Arandas Rego - Balneário Bambuí - Maricá 15498489
08:30 às 12:30 Avenida E - Estrada de Bambuí - Maricá 15498489
08:30 às 12:30 Ruas 89, 118, 119 - Estrada de Bambuí - Maricá 15498489
08:30 às 12:30 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí - Maricá 15498489
08:30 às 12:30 Rua Maria Helena Rosa - Bambuí - Maricá 15498489
09:30 às 10:30 Avenida João Batista Andrade - Caju - Maricá 15490941
09:30 às 10:30 Travessa do Catete - Caju - Maricá 15490941
09:30 às 10:30 Ruas 34, 35, 51, 59, 65 - Caju - Jacaroá - Santo Antônio - Maricá 15490941
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Ruas 104, 105, 106 - Cordeirinho - Ponta Negra -Pr. Lagoas-Co - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Rua Eulina M Rabello - Cordeirinho - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Rua Litorania Futuro - Cordeirinho - Maricá 15499289
13:30 às 17:30 Estrada 1 - Jacaroá - Maricá 15499897
13:30 às 17:30 Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá 15499897
13:30 às 17:30 Ruas 69, 73 - Jardim Interlagos - Maricá 15499897
13:30 às 17:30 Ruas 1, 72 - Jacaroá - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15499983
13:30 às 17:30 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 15499983
13:30 às 17:30 Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá 15499983
13:30 às 17:30 Ruas 46, 48, 52 - Caju - da Amizade - Maricá 15500301
13:30 às 17:30 Rua João Batista Deminices - Jardim Miramar - Maricá 15500301
13:30 às 17:30 Rua João Gumercindo de Souza - Araçatiba - Maricá 15500301
13:30 às 17:30 Rua José Gumercindo de Souza - Araçatiba - Maricá 15500301
13:30 às 17:30 Rua Reginaldo G Fonseca - Caju - Maricá 15500301
13:30 às 17:30 Rua Cambuci - Parque Ubatiba - Maricá 15500479
13:30 às 17:30 Rua Saquarema - Caxito - Maricá 15500479
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Estrada Espraiado - Manoel Ribeiro - Vale da 

Figueira II - Maricá 
15498745

14:00 às 18:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 15498745
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 15498745
14:00 às 18:00 Rua Santa Tereza - Vale da Figueira - Maricá 15498745
14:00 às 18:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 15498745

Consulta para a revisão da Lei Urbanística está disponível pelo Colab

Niteroienses poderão 
opinar sobre urbanismo
Os moradores de Niterói já 
podem opinar sobre a revisão 
da Lei Urbanística do muni-
cípio. A consulta pública está 
disponível gratuitamente pela 
plataforma Colab através do 
link https://consultas.colab.
re/leiurbanisticaniteroi e pelo 
aplicativo Colab, disponível 
para download gratuito na Play 
Store (Android) e App Store 
(iOS).

A consulta pública vai ficar 
no ar até o dia 8 de agosto. São 
19 perguntas que abordam te-
mas como: quais tipos de servi-
ços o cidadão consegue acessar 
caminhando por 10 minutos 
no entorno de sua casa; quais 
os serviços desejáveis e indese-
jáveis no bairro de residência; 
quais características que não 
agradam na localidade onde 
vive; e como o niteroiense 
deseja que seja o bairro onde 
mora daqui a 10 anos. Além 
da consulta pelo Colab, serão 
realizadas audiências públicas 
nos dias 3, 10 e 17 de agosto.

“A Lei Urbanística é um con-
junto de regras que determina 
como o território da cidade 
pode ser ocupado, consideran-
do 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. 
Queremos escutar a população 
sobre as suas demandas, sobre 
o que entendem que deve ser a 
Niterói que queremos, o bairro 
que queremos”, afirma o secre-
tário municipal de Urbanismo, 
Renato Barandier.

Niterói possui 4 Planos 
Urbanísticos Regionais (PUR) 
– da região Norte, das praias 
da Baía, Região Oceânica e 
Pendotiba – além de um con-
junto extenso de leis, decretos 

e deliberações sobre o tema. O 
objetivo da revisão da Lei Urba-
nística é a simplificação e atua-
lização das normas, tornando o 
processo de licenciamento de 
imóveis mais transparente, ágil 
e menos dispendioso.

Também será feito um novo 
zoneamento para a cidade, 
de mais fácil entendimento e 
apropriação pela população. 
Assim como já foi feito no PUR 
de Pendotiba e como é deter-
minado 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.

Os membros do Conselho 
Municipal de Políticas Urbanas 
(Compur) também estão deba-
tendo sobre o tema e responde-
rão uma consulta específica.

Reprodução / Freepik

A consulta vai ficar no ar até o dia 8 de agosto. São 19 perguntas que abordam temas referentes à dinâmica urbana
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Dirigente do 
Botafogo 
pede voto de 
confiança

O Botafogo 
anunciou o 
técnico En-
derson Mo-
reira como 
novo técni-

co. O novo comandante 
já começa seu trabalho 
pressionado pela cam-
p a n h a  r u i m  n a  S é r i e  
B do Campeonato Brasi-
leiro.

O diretor-executivo 
Eduardo Freeland falou 
sobre a chegada do novo 
comandante após a derro-
ta para o Goiás, no Nilton 
Santos.

“Anunciamos o En-
d e r s o n  Mo re i r a ,  t e m 
dois títulos na Série B, 
 tem um aproveitamen-
to nos clubes que pas-
sou bastante importan-
te.  Estamos convictos 
de que ele irá contribuir  
com sua competência 
e capacidade para que 
alcancemos nossos obje-
tivos”, disse.

Freeland pediu um 
voto de confiança para a 
torcida alvinegra para a 
sequência da temporada.

“Estamos acreditando 
nesse trabalho e peço 
que acreditem junto com 
a gente. Entendemos o 
m o m e n t o ,  n i n g u é m 
está satisfeito, mas es-
tamos trabalhando para  
reverter esse cenário”, 
declarou.

O Botafogo volta a 
campo no próximo sá-
bado, quando viaja para 
enfrentar o Confiança, em 
Sergipe. A partida vai mar-
car a estreia do técnico 
Enderson Moreira.

Na estreia de Tóquio 2020, Brasil reedita com a Alemanha última final

Seleção Brasileira inicia 
trajetória rumo ao bi

O Brasil vai es-
trear hoje nos 
Jogos Olímpicos 
de Tóquio no fu-
tebol masculino. 
A Seleção Bra-
sileira terá pela 

frente a Alemanha, às 8h30 (de 
Brasília), em Yokohama.

As duas seleções estão no 
grupo D, ao lado de Costa do 
Marfim e Arábia Saudita. Am-
bas se enfrentam mais cedo, no 
mesmo local.

A partida é marcada por 
fatos históricos. O primeiro é a 
reedição do duelo que valeu a 
inédita medalha de ouro para 
o Brasil no Rio de Janeiro, em 

2016.
Na ocasião, os brasileiros 

levaram a melhor na disputa 
de pênaltis. O confronto ficou 
empatado por 1 a 1 após tempo 
normal e prorrogação.

Esse torneio olímpico terá 
um sabor especial para um 
jogador. Daniel Alves, de 38 
anos, é um dos jogadores mais 
vitoriosos na história do fu-
tebol mundial – são 41 títulos 
na carreira. Entretanto, não 
ganhou todos que gostaria. 
Dentre os que faltam, está a 
medalha olímpica.

Mesmo depois de tantas 
finais e estreias, o lateral-direi-
to ainda sente frio na barriga 

antes de a bola rolar em sua 
primeira Olimpíada.

“Poder estar aqui é muito 
especial para mim. Bati na 
trave duas vezes e, na terceira, 
aconteceu. Sou muito grato 
pela confiança e pelo respeito 
ao trabalho construído em 
toda a carreira. Eu sou uma 
pessoa que tem espírito muito 
jovem. Independentemente da 
história que se tenha, a primei-
ra vez é sempre muito especial, 
a primeira vez sempre tem o 
friozinho na barriga, aquele 
nervosismo bom, saudável. 
Espero estar à altura não só da 
competição como também da 
minha seleção”, disse.

Marco Galvão / CBF

O ‘vovô’ Daniel Alves, de 38 anos, será responsável por comandar a garotada do Brasil na busca pelo bi olímpico

Flu pode ter reforços 
da dupla Grenal

Flamengo pensa em 
nome para lateral

O Fluminense 
ligou o sinal de 
alerta com a 
queda de ren-
dimento em al-
guns jogos re-

centes. Com isso, a diretoria 
se movimentou e pode trazer 
reforços para o técnico Roger 
Machado.

Os tricolores negociam 
com o volante Nonato, do 
Internacional. A chegada do 
jogador é um pedido de Roger, 
que não vê um substituto es-
pecífico para Yago no elenco.

Nonato tem 23 anos, 91 
partidas com a camisa colo-
rada e sete gols marcados. Só 
que o Inter quer um atleta do 

A diretoria do 
Flamengo se-
gue em busca 
de reforços e 
uma das posi-
ções considera-

das carentes é a lateral esquer-
da. A situação atual de Filipe 
Luís está fazendo o Rubro-Ne-
gro se movimentar em busca 
de reforços para o setor.

Aos 35 anos, Filipe Luís não 
é mais sombra do jogador que 
brilhou há dois anos. Tendo a 
força física como arma, já não 
apoia mais como fazia. Além 
disso, pode acabar compro-
metendo em jogos que seu 
setor fique muito exposto.

Internamente, há quem 
defenda a utilização do lateral-
-esquerdo no meio-de-cam-
po. Isso porque enxergam nele 
habilidade para isso. Entretan-
to, a falta de opções no setor 

Fluminense e o atacante Mi-
guel surge como opção.

O jogador de 18 anos en-
trou em litígio com o Flu e 
tenta sua liberação na Justiça. 
Só que as conversas estão 
paralisadas após o pai de Mi-
guel ter sofrido um acidente 
de carro.

O Fluminense tem outro 
alvo no Rio Grande do Sul. Os 
tricolores tentam a contrata-
ção de Léo Chú, do Grêmio.

O atacante, que marcou 
três gols em 21 jogos na tem-
porada, vem tendo poucas 
chances no Tricolor Gaúcho 
e pode chegar sem custos ao 
Flu. No entanto, as conversas 
estão em estágio inicial.

torna a mudança uma ruptura 
que deixaria o craque exposto.

Dois anos após a chegada 
de Filipe Luís, Renê continua 
sendo o substituto natural. 
Apesar da raça que mostra em 
campo, o jogador está longe de 
ser uma unanimidade.

O problema se torna maior 
no Flamengo porque existem 
outras posições consideradas 
ainda mais carentes no clube. 
O Rubro-Negro, por exemplo, 
procura um volante para su-
prir a ausência deixada por 
Gérson, negociado com o 
futebol francês.

O vice de futebol, Marcos 
Braz, evita falar das posições 
carentes, mas diz que o clube 
vai ao mercado para trazer 
jogadores que resolvam o 
problema. Resta saber se ele 
considera a lateral-esquerda 
um problema.


