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Huap já pensa em 
criar nova unidade

Projeto de Hospital Universitário Antônio Pedro 2 é apresentado ao ministro da Saúde

DEDICAÇÃO À REABILITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

CIDADES\PÁG. 3

Ministro Queiroga visitou ontem o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, sendo recebido pelo reitor da UFF, Antonio Claudio Nóbrega, pelo superintendente do Huap, Tarcisio Rivello, e pelo secretário municipal de Saúde

Divulgação/UFF

Rio retoma 
projeto Legado 
Olímpico

PANORAMA\PÁG. 2

Orçamento desbloqueado
Foram liberados pelo Governo Federal R$ 4,52 bilhões que estavam contingenciados

CIDADES\PÁG. 5

Mulheres 
roubam a cena 
em Niterói
A peça “Elas também...
só pensam naquilo” entra 
em cartaz no Theatro 
Municipal de Niterói, 
nesta sexta e sábado, 
às 19 horas.

PÁG. 2

CULTURA
Sergio Ronaldo/Divulgação

“Elas também...só pensam naquilo” 
em cartaz nesta sexta e sábado

Contratado na última terça-
feira, treinador será apresentado 
hoje, mas terá pouco tempo para 
trabalhar, já que estreia amanhã 
contra o Guarani pela Série B.

ESPORTES

Homens caem 
mais em golpes 
financeiros

CIDADES\PÁG. 4

Presos por furto 
de energia em 
Itaboraí e Maricá

CIDADES\PÁG. 4

Pix agora 
também nos 
aplicativos

CIDADES\PÁG. 5

Lisca ‘Doido’ 
inicia trabalho 
no Vasco

Enderson pede 
novos reforços 
para o Botafogo

O Brasil estreou com tudo nas Olimpíadas de Tóquio, vencendo a Alemanha por 4 a 2, com show de 
Richarlison. O ex-atacante do Flu marcou três vezes. Paulinho, criado no Vasco, fechou o placar.

Lucas Figueiredo / CBF

Richarlison é abraçado por Antony na comemoração de um de seus gols na vitória sobre a Alemanha, ontem, na estreia dos Jogos de Tóquio

Seleção estreia nos Jogos com fome de ouro

Fluminense terá 
Abel Hernández 
em São Paulo

ESPORTES\PÁG. 8
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CARTA DO LEITOR

Vacina da gripe
Vejo muita gente preocupada com as vacinas do coronaví-
rus, que graças a Deus já estão se encaminhando bem para 
todas as idades, mas tem muita gente esquecendo de se pre-
venir contra outras doenças. A vacina da gripe está ai, dis-
ponível, mas tem uma galera deixando de tomar pois acha 
que só a da covid-19 resolve. Em tempos frios como o que 
estamos vivendo no Rio, a atenção precisa ser redobrada!
Ana Carla Amaral

Volta das aulas presenciais
O retorno dos alunos às escolas de maneira presencial, 
por mais que me preocupe por conta do contágio do 
coronavírus, é essencial! Estudante precisa estar na es-
cola, aprendendo cara a cara com o seu professor. Essa é 
a melhor forma de supervisioná-lo e conseguir um bom 
resultado como educador.
Suzana Pascoal

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.

Guedes defende 
reforma tributária
O ministro da Economia Paulo 
Guedes voltou a defender uma 
reforma tributária ampla. Du-
rante debate sobre a reforma 
do Imposto de Renda (IR), 
realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o 
ministro disse que a proposta 
atualmente em discussão no 
Congresso Nacional é o “pri-
meiro capítulo”. Guedes ressal-
tou que, embora a versão inicial 
apresentada pelo governo para 
a reforma tenha sido “mais con-
servadora”, o momento agora é 
de arriscar para o “outro lado”.

Segundo o ministro, a pro-
posta inicial do governo sempre 
foi de uma reforma ampla 
que mexesse, inclusive, com 
os encargos trabalhistas, mas 
o debate “foi interditado”. O 
ministro disse ainda que a 
reforma tributária terá como 
vetores tributar lucros e divi-
dendos e reduzir a tributação 
sobre as empresas, que ele 
classificou como “máquinas de 
investimentos e de geração de 
emprego e renda”. 

Tour pelo Noroeste Fluminense

O deputado federal Luiz An-
tônio Corrêa (PL) percorreu 
seis municípios do Noroeste 
e reafirmou o compromis-
so em conseguir recursos. 
Todas as cidades visitadas 
(Santo Antônio de Pádua, 
Miracema, Itaperuna, Na-

Divulgação

tividade, Porciúncula, Varre 
e Sai e Bom Jesus do Ita-
bapoana) tiveram verba 
garantida pelas emendas 
parlamentares de autoria 
do deputado. No total, mais 
de R$ 9,2 milhões já foram 
destinados à região.

Legado do Parque Olímpico 
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou ontem (22) 
o projeto do legado do Par-
que Olímpico da Barra da 
Tijuca. A Prefeitura vai re-
tomar o projeto original de 
2016, desmontar a Arena do 
Futuro e o Centro Aquático 
Olímpico, além de conceder 
por 15 anos à iniciativa pri-
vada as Arenas Carioca 1 e 
2, além do Centro Olímpico  
de Tênis.

“Vamos implantar o le-
gado previsto na época que 
fizemos o planejamento para 
os Jogos Rio 2016. Foi uma 
das Olimpíadas mais bara-
tas da história, com o maior 
volume de investimento pri-
vado e não tem um elefante 
branco aqui. O legado urba-
no também está aí. Foram 
obras que a Olimpíada trouxe 
como oportunidade e que 
servem atualmente à popu-
lação, como o sistema BRT, 
o Porto Maravilha e o VLT”, 
frisou Paes.

No momento, a Prefei-
tura do Rio é a responsável 
por administrar no Parque 
Olímpico a Arena 3 e a Via 
Olímpica. As Arenas Carioca 

Beth Santos/Prefeitura do Rio

Eduardo Paes apresenta projeto do legado do Parque Olímpico. Proposta original de 2016 vai ser retomada

1 e 2, o Velódromo, além do 
Centro Olímpico de Tênis 
são de responsabilidade do 
Governo Federal.

No novo plano de legado, 
a Prefeitura continua res-
ponsável pela Arena 3, mas 
vai gerenciar o Velódromo. 
Já As Arenas Carioca 1 e 2 
e o Centro de Tênis serão 
concedidos à iniciativa pri-

vada, por 15 anos, com in-
vestimento de R$ 25 milhões.  
Além das instalações, o ven-
cedor da licitação será res-
ponsável pela conservação 
predial de todo o Parque 
Olímpico, além da transfor-
mação da Arena 3 em um 
Ginásio Experimental Olím-
pico (GEO), construção de 
uma nova pista de atletismo 

e montagem de uma pisci-
na olímpica no complexo. 
O Ginásio Experimental 
Olímpico da Arena Carioca 
3 será administrado pela 
Prefeitura e terá capacidade 
para receber 850 alunos em 
horário integral, com 24 sa-
las de aulas, laboratórios de 
ciência e mídias e duas salas 
multiuso. 

OAB Niterói e 
CEF em parceria

Linha de crédito 
Pronampe

Vai mais um tributo 
ai, cidadão?

O presidente da OAB Niterói, 
Claudio Vianna, concretizou 
na quarta-feira parceria com 
a Caixa Econômica Fede-
ral de Niterói viabilizando 
atendimento diferenciado 
para empréstimo aos advo-
gados que tenham pessoa  
jurídica.

A parceria foi firmada 
durante reunião na sede da 
OAB Niterói, com a partici-
pação do presidente Claudio 
Vianna, Alan Delfino dos 
Santos, superintendente 
da Caixa Econômica Fede-
ral da Região Metropolita-
na do RJ; Ivanuel Verdan,  
gerente geral da Caixa Eco-
nômica Federal do Posto 
de Atendimento do TRT 
Niterói; e Ralph de Andrade,  
diretor-tesoureiro da OAB 
Niterói.

“Trata-se de mais um 
canal de possibilidades para 
atender a advocacia. Esta 
parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal auxiliará 
muitos advogados nesse 
momento”, declarou o pre-
sidente Claudio Vianna.

“A parceria visa facilitar 
o atendimento dos inscritos 
na OAB Niterói que possuem 
empresas, na sua solicitação 
do Pronampe da Caixa”, 
destacou Alan Delfino dos 
Santos. 

Segundo a Caixa, a linha de 
crédito concedida no âmbito 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) é direcionada 
para o desenvolvimento e o 
fortalecimento dos peque-
nos negócios.

A Caixa disponibilizou 
três canais para atendimen-
to diferenciado: Agência 
Niterói (Av. Amaral Peixo-
to, 335/6º, Centro), e-mail: 
sev5331rj@caixa.gov.br e  
Whatsapp:  99696-0234. 

“Quem vamos tributar e onde 
vamos tributar para poder 
desonerar a Previdência?” 
questionou Guedes. “Então, 
uma reforma tem que ser feita 
aos poucos até para as pessoas 
refletirem. Então vamos fazer 
primeiro uma reforma para 
imposto de valor adicionado, 
vamos acabar com 100 regi-
mes [de tributação] diferentes, 
com o IVA [Imposto de Valor 
Agregado]. Está no Congresso, 
é a CBS [Contribuição sobre 
Bens e Serviços]”, acrescentou.

O ministro disse ainda 
que as reformas caminham 
em um ritmo “satisfatório” 
e que o parlamento tem um 
viés reformista e que o pre-
sidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL), 
também “está comprometido 
com a implementação das  
reformas”. 

Serviços de saúde na Via Lagos

Para comemorar o Dia do 
Motorista, celebrado em 
25 de julho, a CCR ViaLagos 
oferecerá serviços de saúde 
para os motoristas que pas-
sarem pela rodovia, hoje 
(23) e amanhã (24). Pode-
rão ser verificados os níveis 

Divulgação/Via Lagos

de glicose e pressão arterial 
e também a temperatura, 
com a equipe médica da 
concessionária, no Sho-
pping Graal (km 23), em 
Rio Bonito, das 9h às 16h. 
Também haverá orientação 
sobre o coronavírus.

Panorama RJPanorama RJ

Mulheres em cena no 
Municipal de Niterói 
A peça “Elas também...só 
pensam naquilo” entra em 
cartaz no Theatro Munici-
pal de Niterói, nesta sexta 
e sábado, às 19 horas. A 
capacidade do teatro será 
limitada em 30%, seguindo 
todos os protocolos do com-
bate à covid-19. Os ingressos 
terão preços populares ao 
custo de R$ 30 (inteira) e 
R$15 (meia).

Com realização da Lo-
bianco Produções, texto 
autoral e direção de Ansel-

mo Fernandes e baseado 
em relatos de várias mulhe-
res, o espetáculo conta, de 
maneira bastante realista, 
o que muitos pensam ser 
uma temática apenas para 
mulheres, se surpreendem 
ao assistir “Elas também.... 
só pensam naquilo”.

A montagem retrata os 
bastidores de uma conversa 
entre amigas, que pode ser 
vista pela visão feminina 
ou masculina. Ingressos à 
venda no site Sympla. 

CULTURA FABIANA MAIA

Dança
Pelo segundo ano consecu-
tivo, a bailarina e coreógrafa 
Dudude Herrmann voltará 
ao Polo Sociocultural Sesc 
Paraty para mais uma tem-
porada do curso ‘Decanto de 
Dança’. As atividades serão 
on-line e, para esta edição, 
haverá encontros mensais 
com mestres da cultura po-
pular e pesquisadores com 
foco no patrimônio imate-
rial e na diversidade da cul-
tura brasileira. As inscrições 
podem ser realizadas no site 
do Sesc Paraty.

EXPOSIÇÃO – Até domingo, o público pode conferir a 
exposição coletiva “Arte, Cidade e Patrimônio: futuro e 
memória nas poéticas contemporâneas”, no Oi Futuro. 
A curadoria é de Adriana Nakamuta e reúne 10 artistas 
de seis estados, em que se debate memória e futuro 
através de poéticas urbanas. Agendamento: https://
oifuturo.org.br e 3131-3060. A entrada é gratuita.  

PLAYLIST – A DJ Camilla Brunetta seleciona playlist 
com hits que exaltam o melhor de suas origens. A artis-
ta, que se divide entre as raízes argentinas e brasileiras, 
acaba de lançar seu primeiro single autoral, “Hacer 
Maldade”, unindo os dois mundos, e agora indica 
cinco músicas para quem quer curtir na mesma vibe. 
Disponível em todas as plataformas digitais.

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

Sergio Ronaldo/Divulgação

 “Elas também...só pensam naquilo” em cartaz nesta sexta e sábado

Guto Muniz/Divulgação

A bailarina e coreógrafa Dudude 

Herrmann oferece curso virtual
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Marcelo Queiroga conheceu instalações e projetos e revelou ter tido a melhor impressão do hospital

Ministro da Saúde visita o Huap
O Hospital Universitário An-
tônio Pedro (Huap), da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF), recebeu, ontem (22), 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. A visita dos mem-
bros do ministério teve como 
principais objetivos: conhe-
cer a Unidade e os espaços, 
ouvir as demandas para a 
continuidade do trabalho 
e apresentar dados relacio-
nados ao contexto da saúde 
nacional. Além disso, foram 
abordados pontos importan-
tes sobre a covid-19 e os pró-
ximos passos para o controle 
da pandemia. O resultado da 
visita, segundo o ministro, foi 
bastante positivo:

“Hoje eu visitei o Hospital 
Antônio Pedro, da Universi-
dade Federal Fluminense e 
constatei o que eu já sabia: 
aqui é uma instituição de 
excelência. A universidade 
também é um orgulho para 
todos os cidadãos do Rio de 
Janeiro. Tem uma formação 
muito importante de resi-
dentes, mestres e doutores, 
que são fundamentais para 
o sistema de saúde do Brasil. 
Então, eu saio daqui com a 
melhor impressão possível. 
Estou certo de que nós vamos 
colaborar para construir um 
sistema de saúde cada vez 
melhor para o Brasil”, afirmou 
Queiroga.

A reunião contou também 
com a presença do Reitor da 
UFF, professor Antonio Clau-
dio Lucas da Nóbrega, do su-
perintendente do Huap, Tar-
cisio Rivello, e do secretário 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira. De acordo com o rei-
tor, foram pontuadas algumas 
demandas permanentes da 
comunidade e que são con-

sideradas de alta relevância 
para a sociedade e o estado 
do Rio de Janeiro, como a 
contratação de pessoal para 
ampliação dos serviços e au-
mento de leitos do hospital.

“Além disso, temos proje-
tos para ampliar a relevância 
da UFF no desenvolvimento 
do Complexo Industrial da 
Saúde - CIS no estado, como 

a construção de um biotério 
central para o atendimento 
à pesquisa básica na área de 
novos bioprodutos em todas 
as instituições do Rio de Ja-
neiro. Hoje o mundo estuda 
a chamada “síndrome pós 
Covid”, que deverá ter um 
grande impacto em todo o 
sistema de saúde e a Univer-
sidade apresenta um projeto 

de um HUAP 2, uma Unidade 
hospitalar dedicada a rea-
bilitação multidisciplinar -, 
enfatizou Antonio Claudio.

Após a reunião, o superin-
tendente do Huap levou Mar-
celo Queiroga e os membros 
do ministério para conhece-
rem as instalações do hos-
pital, como o ambulatório, a 
Unidade Coronariana e a He-
modinâmica. O ministro teve 
a oportunidade de conversar 
com pacientes da quimiote-
rapia e com funcionários da 
Unidade. 

Ao fim da visita, Tarcisio 
Rivello explicou que a reunião 
teve diversos assuntos abor-
dados e foi muito importante 
para a continuidade do traba-
lho. Ele se disse honrado com 
essa visita ao hospital:

“O ministro da Saúde tam-
bém é médico e é o repre-
sentante de um dos maiores 
ministérios que têm na rede 
pública federal. Eu fico lison-
jeado, pois essa vinda dele 

aqui ao Hupa demonstra o 
respeito que ele tem pelo 
SUS. E isso é fundamental, 
porque nós somos 100% SUS, 
porta única de entrada. Além 
disso, ele vindo aqui prestigia 
também a importância de um 
hospital universitário na rede. 
O ministro pôde verificar a 
importância de um HU como 
cenário de ensino/aprendiza-
gem e pesquisa, bem como 
da assistência de qualidade 
em respeito ao paciente SUS. 
Afinal, tudo roda em torno da 
rede SUS”, disse Rivello.

O secretário de Saúde de 
Niterói também comentou 
sobre a importância da visita 
a Niterói, principalmente 
considerando a história do 
Huap de compromisso com 
a vida dos cidadãos, além da 
grande qualificação técnica. 
“O Huap é patrimônio do SUS 
do município e do estado do 
Rio de Janeiro. Ele cumpre 
papel decisivo no cuidado 
à saúde aqui em Niterói e 
região, e por isso deve sem-
pre ser valorizado e ter um 
forte investimento público, 
seja federal, municipal ou 
do estado. O fortalecimento 
do Huap é condição para 
o pleno desenvolvimento 
do sistema de saúde de Ni-
terói e a garantia à saúde  
do nosso povo”, finalizou 
Rodrigo.

UFF apresenta 
projeto de criar 
um novo Huap, 
voltado para 
a reabilitação 
multidisciplinar

Divulgação/UFF

Superintendente do Hospital Universitário Antônio Pedro, Tarcisio Rivello, ciceroneou o ministro da Saúde na visita

Maricá quer diminuir 
acidentes no trânsito
Em função do aumento nos 
acidentes de trânsito nos 
últimos meses em Maricá, 
a Secretaria de Trânsito já 
está adotando medidas para 
reduzir os índices. São várias 
ações, com destaque para 
a implantação de redutores 
de velocidade nos principais 
cruzamentos de Itaipuaçu. O 
distrito responde pela maior 
parte do total de acidentes 
em relação aos outros bairros 
da cidade.

“Teremos já nos próximos 
dias a construção de diversos 
redutores de velocidade em 
alguns cruzamentos”, afirma 
o secretário da pasta, Márcio 
Carvalho.

Nos meses de junho e 
julho deste ano, 45,8% dos 
acidentes aconteceram em 
Itaipuaçu, entre eles 68,1% 
sendo colisões, nos quais 
54,3% foram entre automó-
veis e 32,6% envolveram 
motocicletas.

O secretário informou 
ainda que pretende desen-

volver um projeto envol-
vendo a Operação Lei Seca 
e a Secretaria de Educação 
do município para oferecer 
palestras nas escolas da rede 
municipal, visando a educa-
ção no trânsito. “Precisamos 
cada vez mais mostrar a im-
portância da pessoa se colo-
car no trânsito. Vários fatores 
precisam ser falados, como as 
consequências da ingestão 
de bebida alcoólica e da falta 
do uso de capacetes para os 
motociclistas. Precisamos 
mostrar para as pessoas a 
importância do respeito não 
só pela própria vida, mas 
também com a do próximo”, 
afirmou.

Na manhã de ontem (22), 
na Rua Professor Cardoso de 
Menezes (Rua 01), esquina 
com a Rua 34, também em 
Itaipuaçu, agentes da Se-
cretaria de trânsito estavam 
orientando os motoristas que 
passavam pelo local, justa-
mente por ser um trecho com 
alto índice de acidentes.

Itaboraí busca apoio 
para infraestrutura
O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, participou 
acompanhado do deputado 
federal, Altineu Cortes, de 
um encontro com o secre-
tário das Cidades do Estado 
do Rio de Janeiro, Uruan 
Cintra, na sede da secre-
taria, em busca de investi-
mentos para o município. 
Durante o encontro, entre 
as demandas apresentadas, 
o chefe do Executivo muni-
cipal expôs a necessidade de 
melhorias de infraestrutura 
da cidade, aplicação de as-
falto, drenagem, e resultou 
em um acordo pela realiza-
ção das obras.

“Dessa vez a reunião foi 
na Secretaria Estadual das 
Cidades e mais uma vez fiz 
questão de apresentar as 
demandas para melhorias 
de suma importância em 
nossa cidade. Os projetos 
apresentados têm o objeti-
vo de contemplar todos os 
bairros com obras de rees-
truturação e pavimentação, 
começando por nossa 22 de 

Maio. Além da obra da São 
Miguel, que contará com 
toda a dragagem passando 
por Visconde e indo até a 
RJ 493. Com a parceria que 
formamos com o deputa-
do Altineu Côrtes estamos 
trabalhando para transfor-
mar a nossa cidade. Vamos 
nessa”, comentou Marcelo 
Delaroli.

Receptivo às solicitações, 
o secretário das Cidades do 
Estado do Rio de Janeiro, 
Uruan Cintra firmou o com-
promisso com o prefeito 
Marcelo Delaroli. Ainda no 
decorrer da conversa, foi 
possível estreitar laços, tra-
tar assuntos relacionados ao 
bem-estar da população de 
Itaboraí e alinhar o trabalho 
em conjunto, entre Estado 
e município. Segundo o 
prefeito, o Governo do Es-
tado destinará verbas para 
a realização de obras de 
drenagem, pavimentação e 
mobilidade urbana da cida-
de, em pontos com este tipo 
de demanda.

SG: internados em CTI têm 
atendimento odontológico

Pacientes internados no Cen-
tro de Tratamento Intensivo 
(CTI) do Pronto Socorro Cen-
tral de São Gonçalo, no Zé Ga-
roto, também têm assistência 
odontológica. A Subsecretaria 
de Odontologia da Secretaria 
de Saúde de São Gonçalo ini-
ciou os atendimentos com a 
Odontologia Hospitalar na 
unidade. O objetivo é mini-
mizar complicações causadas 
por infecções bucais nos pa-
cientes durante a internação. 

 O início do trabalho foi 
um pedido do secretário mu-
nicipal de Saúde, Dr. André 
Vargas, que vai ampliar este 
tipo de atendimento para 
outras unidades com CTI. A 
implantação do serviço segue 
a lei federal 2776/2008, que 
trata da odontologia hospi-
talar, onde um profissional de 

saúde bucal atua para preve-
nir outras doenças, inclusive 
a diminuição da infecção 
hospitalar. 

 “Os cuidados odontológi-
cos no CTI são muito impor-
tantes para prevenir várias 
outras doenças que podem 

começar por infecções bu-
cais. Complicações odonto-
lógicas no paciente internado 
podem evoluir para doenças 
sistêmicas (doenças que afe-
tam todo o corpo humano). 
Exemplo disso é a gripe, que 
causa efeitos variados, como 
problemas de respiração, do-
res musculares e de cabeça e 
outras  infecções”, disse o sub-
secretário de Odontologia, Dr. 
Paulo Alberto do Nascimento.

 O serviço também será 
implantado no Hospital de 
Retaguarda para covid-19 
(antigo Menino de  Deus).

Assistência está sendo feita inicialmente no Pronto Socorro Central
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O início do trabalho foi um pedido do secretário de Saúde, Dr. André Vargas

Objetivo é 
minimizar as 
infecções bucais

SG tem novo canal para denunciar 
a violência doméstica e sexual

A Sala Lilás, no Instituto Mé-
dico Legal de Tribobó, em São 
Gonçalo, ganhou um novo 
meio de comunicação para 
atender as demandas do espa-
ço. A partir de agora, a popula-
ção pode ligar para o número 
de telefone (21) 3715-2155, que 
auxiliará no atendimento dire-
to entre a equipe da Sala com 
a população, além de servir 
como um canal que passará as 
informações que o local ofere-
ce. A novidade foi apresentada 
durante reunião entre a equipe 
do IML com as profissionais do 
Centro Especial de Orientação 
à Mulher (Ceom), ontem (22). 

“Ter esse novo canal de 
comunicação é uma grande 
vitória para Sala Lilás, pois vai 
fazer com que as informações 
sejam passadas de maneira 
mais precisa. Percebe-se que 
o cuidado vai além do técnico, 

envolvendo o emocional da ví-
tima e da família. Neste local se 
faz necessário um atendimen-
to extremamente humanizado 
para que as vítimas se sintam 
bem acolhidas. Esse primeiro 
atendimento é primordial e 

a equipe vem desenvolvendo 
bem esse trabalho”, declarou 
Ana Cristina da Silva, subse-
cretária de Políticas Públicas 
para as Mulheres.  

O Projeto Sala Lilás é um 
ambiente mais acolhedor, 

que presta atendimento às 
vítimas de violência doméstica 
e familiar, com incidência nas 
violências física e sexual, que 
chegam ao local para realizar o 
exame de corpo de delito, após 
registrarem ocorrência nas de-
legacias. O objetivo é fornecer 
atendimento humanizado, 
especializado e dar suporte à 
vítima diante da violência que 
foi exposta.

Ontem, a Sala Lilás tam-
bém recebeu a doação de 
brinquedos por técnicos do 
Ceom, que se uniram para 
presentear as crianças que ali 
são atendidas. “A maioria das 
crianças que chegam na Sala 
Lilás para ser atendidas está 
em vulnerabilidade social. 
Muitas delas são vítimas de 
abuso sexual”, contou Silvia 
Carvalho, assistente social da 
Sala Lilás.

Sala Lilás, no IML de Tribobó, ganha linha telefônica para auxiliar atendimento
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Espaço tem acomodações e brinquedos para crianças vítimas de agressões
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Um delegado, três policiais civis, um perito criminal e outras seis pessoas estão com R$ 2,8 milhões indisponíveis

Policiais têm bens bloqueados
O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) conseguiu na 6ª Vara 
de Fazenda Pública da Ca-
pital o bloqueio de bens no 
valor de R$ 2,8 milhões e a 
quebra dos sigilos fiscal e 
bancário de 11 réus, entre 
eles um delegado da Polícia 
Civil, três policiais civis, um 
perito criminal e outras seis 
pessoas que conforme as 
investigações praticaram 
atos de improbidade admi-
nistrativa.

A 6ª Vara de Fazenda Pú-
blica da Capital do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) determinou ainda o 
afastamento dos agentes 
públicos de seus cargos. No 
dia 30 de junho, o delegado 
e outras cinco pessoas foram 
presas, durante a Operação 
Carta de Corso, deflagrada 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado do MPRJ (GAE-
CO/RJ), para desmontar a 
organização criminosa.

A ação civil pública do 
MPRJ aceita pela Justiça do 
Rio faz parte da segunda fase 
da Carta de Corso e indica 
que a prática dos atos de im-
probidade administrativa re-
lacionados aos crimes narra-
dos na denúncia da primeira 
fase da Operação Carta de 
Corso incluem organização 
criminosa, concussão, falsa 
perícia, inserção de dados 
falsos em sistemas públicos, 
obstruções às investigações, 
lavagem de dinheiro e enri-
quecimento desproporcio-
nal dos agentes públicos.

Segundo o MPRJ, as in-
vestigações conduzidas pelo 

Gaeco/RJ indicam que a 
organização criminosa, che-
fiada pelo delegado, apare-
lhou a estrutura da Polícia 
Civil para praticar diversos 
atos ilícitos, incluindo a 
omissão dos agentes esta-
tais no combate ao crime, 
em troca do recebimento de 
vantagens ilícitas. As inves-
tigações apontaram ainda a 
existência, entre os anos de 
2018 e 2021, da organização 
criminosa que se instalou na 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes Contra a Propriedade 
Imaterial (DRCPIM), que na 
época tinha o delegado como 
titular.

“Ficou constatado que, ao 
invés de reprimir a prática de 
delitos como a ‘pirataria’ na 
famosa Rua Teresa, em Pe-
trópolis, os acusados exigiam 
dos lojistas o pagamento 
de vantagens financeiras 
para que estes continuas-
sem comercializando rou-
pas falsificadas”, informou  
o MPRJ.

O Gaeco/RJ comprovou, 
também, que utilizando as 
estruturas da Polícia Civil, 
os réus praticaram diversos 
atos de obstrução às investi-
gações contra a organização 
criminosa, incluindo a des-
truição de aparelhos celula-

res apreendidos pelo estado, 
que continham provas con-
tra o grupo. As investigações 
concluíram ainda que para 
desviar o foco das investiga-
ções foram deflagradas duas 
fases da Operação Raposa no 
Galinheiro, forjada pelo de-
legado apontado como chefe 
da organização criminosa 
para prender o delegado de 
polícia, que o investigava na 
Corregedoria da Polícia Civil.

O objetivo da Raposa no 
Galinheiro era denegrir a 
imagem de outros delegados 
que também participavam 
da investigação. Além disso, 
pretendia conduzir para a 

DRCPIM pessoas que teste-
munharam contra os réus, 
em tentativa de intimidação. 
O delegado apontado como 
chefe da organização crimi-
nosa se aproveitou das ações 
para ter espaço nos veículos 
de comunicação “de forma a 
caluniar, coagir e desacredi-
tar quem se colocava como 
empecilho para a atuação da 
organização”.

Segundo o MPRJ, os réus, 
principalmente o delegado, 
apresentavam um padrão de 
vida incompatível com seus 
rendimentos declarados. 
Além de ser dono de três 
veículos de luxo blindados, 

o delegado fez a locação de 
mansões na Costa Verde do 
Rio por meio de pagamentos 
em dinheiro, a compra de 
dezenas de relógios e a guar-
da de grandes quantias de 
dinheiro em espécie no seu 
apartamento, em condomí-
nio de luxo na Barra da Tiju-
ca, na zona oeste do Rio. Lá a 
busca e apreensão realizadas 
na primeira fase da Operação 
Carta de Corso encontrou 
uma mala do delegado com 
a quantia aproximada de  
R$ 250 mil.

De acordo com as investi-
gações, os policiais e o perito 
executavam diligências em 
represália aos lojistas que 
se recusavam a pagar os 
valores exigidos, enquanto 
os comerciantes envolvidos 
na organização “eram res-
ponsáveis pela operação do 
esquema ilegal, recolhendo 
os valores cobrados pela or-
ganização e ameaçando os 
lojistas para que efetuassem 
os pagamentos”.

Apesar de não integrarem 
formalmente a organização, 
três dos réus realizavam pas-
sivamente ação pelo exer-
cício de atividades impor-
tantes para a consolidação 
dos crimes praticados para 
consumação das ilegali-
dades. Um advogado teve 
papel relevante no planeja-
mento e execução das duas 
fases da Operação Raposa 
no Galinheiro. Os outros 
dois atuaram de forma inci-
siva na lavagem de dinheiro 
da organização criminosa, 
permitindo a ocultação de 
patrimônio obtido com os 
crimes.

Divulgação/Prefeitura de Petrópolis

Rua Teresa, em Petrópolis: segundo MPRJ, em vez de reprimir a pirataria, acusados exigiam pagamento dos lojistas que vendiam produtos falsificados

Rio: declaração de 
imóveis até dia 31
O prazo para a entrega da 
Declaração Anual de Dados 
Cadastrais do imóvel (De-
CAD), se encerra dia 31 para 
moradores da Região Central, 
Zona Sul e parte da Zona Nor-
te do Rio. Até ontem, cerca de 
46 mil declarações de casas 
e apartamentos nessas áreas 
haviam sido entregues. A Se-
cretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento esclarece que 
a Decad não é obrigatória, 
mas beneficiará o contribuin-
te que a realizar com desconto 
de 5% no valor do IPTU do 
ano seguinte.

Simplificada, a Decad 
pode ser feita em apenas 10 
minutos e de graça, segundo 
a Secretaria Municipal de Fa-
zenda do Rio. Os contribuin-
tes devem acessar o portal 
Carioca Digital, se cadastrar 
ou entrar com seu cadastro, 
clicar na opção DeCAD e di-
gitar o número da inscrição 
imobiliária. Entre os dados 
que devem ser confirmados 
estão endereço, nome e CPF 
do contribuinte e área edifica-
da. A novidade desburocratiza 
o processo, que antes exigia 
12 documentos e hoje pode 
ser feito com apenas 4. Um 
passo a passo completo está 
disponível na plataforma.  

Inédita no país, a DeCAD 

é uma nova forma de declarar 
a atualização de informações 
pessoais e de imóveis que 
os contribuintes de IPTU na 
cidade poderão fazer anual-
mente. Nesta primeira fase, a 
declaração vale para 469.162 
casas e apartamentos locali-
zados nos bairros das Áreas 
de Planejamento 1 e 2 da 
cidade. Na próxima etapa, do 
dia 1º a 31 de agosto, será a 
vez da Área de Planejamento 
3, que contempla o restante 
dos bairros da Zona Norte. A 
expectativa do município é 
ampliar o projeto para todo 
o município até o fim do 
ano, contemplando 1.672.349 
imóveis. 

Além de incentivar os con-
tribuintes a realizarem a de-
claração espontaneamente, 
a SMFP permitirá que aque-
les que deixaram de atuali-
zar suas informações com 
o fisco, como um eventual 
aumento de área, tenham a 
oportunidade de regularizar 
seu cadastro sem sofrer co-
brança retroativa. A cobrança 
referente a anos anteriores 
poderá acontecer para aque-
les que não fizerem a DeCAD 
ou declararem dados incor-
retamente, o que pode ser 
constatado pela fiscalização 
municipal.

Homens são as principais 
vítimas de golpes financeiros
Sondagem feita pelo Centro 
de Estudos Comportamentais 
e Pesquisas (Cecop), da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), revela que, de maneira 
geral, os homens são as princi-
pais vítimas de golpes financei-
ros (91%), estão em sua maioria 
na faixa de 30 a 39 anos de idade 
(36,5%), têm ensino superior 
completo com pós-graduação 
(38%) e  renda familiar mensal 
entre dois e cinco salários míni-
mos (23%). 

A pesquisa foi feita com base 
em reclamações de investidores 
enviadas à autarquia, vinculada 
ao Ministério da Economia, en-
tre 2017 e 2019. Essas reclama-
ções, entretanto, não envolviam 
apenas fraudes financeiras, mas 
situações diversas, esclareceu, 
o superintendente de Proteção 
e Orientação aos Investidores 
(SOI) da CVM, José Alexandre 
Vasco.

Ao todo, foram analisadas 
1.002 respostas e detectadas 178 
vítimas de golpes financeiros. 
Criptomoedas foram o produto 
de investimento mais citado 
pelas vítimas, sendo menciona-
das por 43,3% dos consultados. 
Seguem-se mercado Forex, para 
transações de câmbio (29,8%); 
opções binárias (16,9%); e ações 
(15,2%). O principal meio de 
divulgação para atrair as vítimas 
foi o Whatsapp (27,5%), seguido 
pela divulgação boca a boca 
pessoalmente (19,7%), e-mail e 
ligação telefônica (12,4% cada), 
mostrou a sondagem da CVM.

Segundo explicou o supe-
rintendente da CVM, embora 
a participação das mulheres 
no mercado de capitais tenha 
crescido, o maior número de 
investidores ainda é do sexo 
masculino. 

“De modo que era natural 
mesmo esperar ter um número 

maior, uma predominância de 
homens” entre as vítimas de 
golpes financeiros, disse Vasco. 
Outro fator que pode justificar 
esse cenário é o apetite por 
investimentos alternativos, de 
maior risco, por parte dos ho-
mens, enquanto as mulheres 
demonstram maior descon-
fiança de seu conhecimento em 
termos financeiros e, por isso, 
evitam grandes riscos.

Os valores perdidos oscila-
ram de R$ 100 a mais de R$ 100 
mil. A maior parte das vítimas 
investiu entre R$ 10.001 e R$ 50 
mil (22,5%) e entre R$ 1.001 e R$ 
5.001 mil (21,3%).

>>De acordo com a pesqui-
sa da CVM, muitas das vítimas 
de fraudes têm alta confiança 
em sua capacidade de investir. 
“Talvez esse excesso de con-
fiança seja uma característica 
de confiança mais dos inves-
tidores masculinos do que das 

investidoras. Essa dúvida talvez 
tenha salvado muitas pessoas 
de caírem em uma coisa al-
ternativa ou estranha”, disse o 
superintendente.

Ele esclareceu que nem 
todas as ofertas sem registro na 
CVM são fraudes financeiras. 
Às vezes, é uma oferta irre-
gular, mas não é uma fraude. 
“Mas, nos casos de golpes ou 
fraudes financeiras, eles usam 
sempre os temas do momento. 
Lá atrás era boi gordo, avestruz, 
contratos de risco coletivo”. 
Com o tempo, os golpes foram 
mudando e os fraudadores 
buscaram novos temas. Agora, 
são as criptomoedas. “Por se-
rem uma coisa inovadora, elas 
têm predominado nos golpes. 
Daqui a cinco anos, se a gente 
fizer uma nova pesquisa, será 
outra coisa. Porque a prática 
não muda; o que muda são os 
embustes”, afirmou.

Maioria está na faixa entre 30 e 39 anos, tem ensino superior e pós-graduação

Furto de energia: seis são 
presos em Maricá e Itaboraí

A Enel encontrou furto de 
energia elétrica em três resi-
dências e estabelecimentos 
comerciais localizados duran-
te duas operações realizadas 
pela empresa esta semana, 
em parceria com a 118ª Dele-
gacia de Polícia em Araruama, 
82ª Delegacia de Polícia em 
Maricá e 71ª Delegacia de Po-
lícia de Itaboraí. Seis pessoas 
foram presas em flagrante, 
sendo duas por furto de ener-
gia e quatro por formação de 

quadrilha, e quatro foram 
apenas autuadas, pois não se 
encontravam no local.  

No bairro Jardim Atlântico, 
em Maricá, foram encontra-
das irregularidades em um 
bar, uma oficina mecânica 
e um salão de festas. Duas 
pessoas foram presas em 
flagrante e tiveram fiança 
estabelecida, o proprietário 
do salão de festas não foi en-
contrado e responderá pelo 
crime.  

Em Araruama, a ação 
aconteceu nos bairros Praça 
da Bandeira, onde foram 
encontradas irregularidades 
em duas residências, e Rio 
Limão, onde uma lanchonete 
foi autuada. Ainda no bairro 
Rio Limão, foram encon-
trados indícios de furto de 
energia em uma residência 
e um depósito de bebidas. O 
proprietário do estabeleci-
mento, dois funcionários e o 
morador da residência foram 

conduzidos à 118ª DP, onde 
foram presos em flagrante por 
furto de energia e formação 
de quadrilha, sem direito à 
fiança.  

Em Itaboraí, um haras en-
contrava-se sem fornecimen-
to de energia da distribuidora 
desde janeiro de 2019. No 
local, foi identificado que ha-
viam irregularidades no con-
junto de medição, que regis-
tra a energia. O arrendatário 
foi conduzido à delegacia.

Enel encontrou irregularidades em residências e estabelecimentos comerciais
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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: 27/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Doutor Armando Lopes - Charitas - Niterói 15505063
13:30 às 17:30 Ruas F, G - C. Aruã - Charitas - Niterói 15505063

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua 7 de Setembro - Gradim - São Gonçalo 15488377
13:00 às 17:00 Rua Dom Pedro I - Gradim - Paraíso - São Gonçalo 15488377

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 1, 3, 7 - Costa Verde - Estrada Velha Itapeba - Itaipuaçu - Maricá 15501667
08:00 às 12:00 Rua Capitão Melo - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501667
08:00 às 12:00 Avenida 15 de Novembro - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Avenida Benvindo Taques Horta Junior - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Ruas 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 6, 15 - Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, E - Estrada Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua do Canal - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Condomínio Floresta do Elefante - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Condomínio Horiz Floresta do Elefante - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Adair Farah Mota - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Adilles Carvalho Manhães - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Aldair Farah da Mota - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Ana Ferreira da Silva - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Anna Silva Ferreira - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Doutor Dirceu Paulo Neto - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Jornalista Raymundo Monteiro - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Luiz Vieira - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Otavio J Pereira - Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Paulo Neto de Freitas - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Ruth Sabrosa Pereira Caldas - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15501741
08:00 às 12:00 Rua Soraya M. Dias Freitas - Estrada Velha Itapeba - Maricá 15501741
08:30 às 12:30 Rua Duas Águas - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15502147
08:30 às 12:30 Rua das Águas - Espraiado - Maricá 15502147
08:30 às 12:30 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15502147
08:30 às 12:30 Rua Dolores Rangel - Jardim Balneário Bambuí  - Maricá 15502147
08:30 às 12:30 Rua Gualberto Batista de Macedo - Espraiado - Maricá 15502147
08:30 às 12:30 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 15502147
09:00 às 12:00 Avenida do Contorno - Estrada de Bambuí  - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Ruas 135, 143, 144 - Balneário Bambuí - Jardim B Bambuí  - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Rua Braulino V Costa - Bambuí  - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Rua Hum - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Rua Palmira F. de Carvalho - Balneário Bambuí - Maricá 15501763
09:00 às 12:00 Rua Charqueada - Centro - Maricá 15503889
09:00 às 12:00 Rua D - Centro - Maricá 15503889
09:00 às 12:00 Rua Eugênio dos Santos - Centro - Maricá 15503889
09:00 às 12:00 Rua Homero Queiroz da Silva - Parque Eldorado - Maricá 15503889
09:00 às 12:00 Rua Joaquim Eugênio Santos - Centro - Maricá 15503889
12:00 às 16:00 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 15501871
12:00 às 16:00 Rua Parque Way - Estrada de Bambuí - Maricá 15501871
12:00 às 16:00 Estrada do Café - Balneário Bambuí - Maricá 15501871
12:00 às 16:00 Ruas 70, 71, 78, 131, 132 - Bambuí - Manoel Ribeiro - Praia Lagoas-

Co - Maricá 
15501871

12:00 às 16:00 Rua Projetada - Bambuí - Maricá 15501871
13:30 às 17:30 Avenida 2 - Centro - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Avenida Maisa - Guaratiba - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Rua Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Lt 16 Quadra 64 - Guaratiba - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Ruas 54, 55 - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15502189
13:30 às 17:30 Rua 1 - Barra de Maricá - Pr. Lagoas-Za - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua Antônio Costa - Zacarias - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua Interna Projetada - Europa - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua Jerônimo Marques Monteiro - Barra de Maricá - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua Pampulha - Estrada Velha São José - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Pr. Lagoas-Za - Maricá 15504037
13:30 às 17:30 Rua 1 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15505559
13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Itaipuaçu - Maricá 15505559
13:30 às 17:30 Rua Professor Cardoso Menezes - Itaipuaçu - Maricá 15505559
14:00 às 18:00 Rua Marques de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Ruas 37, 46, 89, 109, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - Jardim Atlântico 

- Maricá 
15501879

14:00 às 18:00 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Rua Gilmar T dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Rua Romualdo Monteiro de Barros - Itaipuaçu - Maricá 15501879
14:00 às 18:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Avenida Litorânea - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Rua Allan Bueno Guapiassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Rua Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Lote 08 Quadra 404 - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Ruas 1, 37 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15501935
14:00 às 18:00 Rua 12 Antiga 106 - Itaipuaçu - Maricá 15502027
14:00 às 18:00 Ruas 83, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 - Cordeirinho - Guaratiba 

- Jardim Atlântico - Maricá 
15502027

14:00 às 18:00 Rua Benvindo T. Horta Junior - Jardim Atlântico - Maricá 15502027
14:00 às 18:00 Rua Douglas Marques Rience - Jardim Atlântico - Maricá 15502027
14:00 às 18:00 Ruas 7, 8, 9, 10, 32, 34, 108 - Jardim Atlântico - Maricá 15502075
14:00 às 18:00 Rua General Emir - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 15502075
14:00 às 18:00 Rua João Goulart - Jardim Atlântico - Maricá 15502075
Dia: 28/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Arthur Pereira da Mota - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Conjunto Residencial Maria Tereza - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Estrada Poço Largo - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Estrada Viçoso Jardim - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua 41 - Itaipu - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Ruas A, B, D - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Almerinda Barbosa - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Almesina Barbosa - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Antônio Barbosa - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Daniel Rienti - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua do Alto - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Doutor Gustavo Moreira - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Morro do Céu - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Tenente Marinelson de Abreu - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Rua Zulmira Barbosa - Viçoso Jardim - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Travessa da Horta - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Travessa Fernando - Caramujo - Niterói 15508411
12:00 às 16:00 Travessa Tranin - Caramujo - Niterói 15508411
13:00 às 17:00 Travessa Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói 15508159
14:00 às 18:00 Estrada Paciência - Várzea das Moças - Niterói 15507319
14:00 às 18:00 Rodovia RJ 106 - Várzea das Moças - Niterói 15507319
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Niterói 15507319
14:00 às 18:00 Rua 7 - Várzea das Moças - Niterói 15507319
14:00 às 18:00 Ruas C, E - Várzea das Moças - Niterói 15507319

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15489805
08:00 às 10:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 15489805
14:00 às 18:00 Estrada Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 15507319
14:00 às 18:00 Estrada de Ferro Maricá - Rio do Ouro - São Gonçalo 15507319
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Ferro Velho - Rio do Ouro - São Gonçalo 15507319

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua Ibiapina - Estrada Velha de São José - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Ruas 6, 10, 11, 76 - São José - Jardim Atlântico - Pr. Amendoeiras 

- Maricá 
15507367

08:00 às 12:00 Rua Cananeia - Estrada Velha de Maricá - São José Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Cassiporé - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Corupiré - São José Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Coruripé - São José Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Curuca - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Cururipi - São José - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Itamaracá - São José de Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Itapeva - São José Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Rua Itaúnas - São José de Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Travessa Poti - São José Imbassai - Maricá 15507367
08:00 às 12:00 Avenida A - Cajueiros - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Ruas 1, 3 - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Rua Central Cordeirinho Maricá - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Lt 5 - Centro - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Rua 17 de Novembro - Itaipuaçu - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, E, H, L, M, N, R, Y, Z - Cajueiros - Caxito - Jardim 

Inoã - Jardim Atlântico - Maricá 
15507493

08:00 às 12:00 Rua Condomínio dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Rua dos Cajueiros - Condomínio Pedra de Inoã Lt - Cajueiros - Maricá 15507493
08:00 às 12:00 Rua Oscar Vieira da Costa - Itaipuaçu - Maricá 15507493
13:30 às 17:30 Ruas 26, 27, 30, 32, 33, 34 - Bosque Fundo - Inoã - Jardim Atlântico 

- Maricá 
15507179

13:30 às 17:30 Rua Arino de Souza Mattos - Inoã - Maricá 15507179
13:30 às 17:30 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá 15507179
13:30 às 17:30 Estrada Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá 15508263
13:30 às 17:30 Estrada Var Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15508263
13:30 às 17:30 Rua da Penetração - Ponta Negra - Maricá 15508263
13:30 às 17:30 Rua Manoel Ribeiro Barbosa - Ponta Negra - Maricá 15508263
13:30 às 17:30 Rua Matheus Ribeiro Barbosa - Estrada do Jaconé - Maricá 15508263
13:30 às 17:30 Rua Variante P/ Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15508263
14:00 às 18:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada da Embratel - Estrada do Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada da Sacristia - Jardim B Maricá - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada de Rodagem - Bananal - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Nova de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Rep Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada Velha de Maricá - Jardim Inohan - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Estrada de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Ruas B, D - Estrada do Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Rua da Sacristia - Ponta Negra - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Rua do Horto - Estrada do Jaconé - Maricá 15507533
14:00 às 18:00 Rua Itajuba - Ponta Negra - Maricá 15507533

Novos serviços devem ser oferecidos aos usuários a partir de 30 de agosto

Pix também poderá ser usado 
nos aplicativos de compras 
O Banco Central (BC) anun-
ciou ontem uma atualização 
do Pix para ampliar o uso 
do sistema de pagamentos 
instantâneos. Com as alte-
rações, será possível fazer 
transferências por meio de 
aplicativos de mensagens e 
redes sociais, além de pa-
gar as compras feitas pela 
internet.

Para isso, uma resolução 
do BC, anunciada ontem, 
regulamenta regras para 
as instituições financeiras 
participantes do open ban-
king (sistema de compar-
tilhamento de dados). So-
mente essas instituições 
poderão oferecer os novos 
serviços. Foram definidos 
os requisitos técnicos e os 
procedimentos operacionais 
para o compartilhamento 

do serviço de iniciação de 
transação de pagamento de 
Pix. A chamada iniciação 
ocorre quando a instituição 
que faz a transação do paga-
mento com Pix é diferente 

do banco que detém a conta 
do usuário pagador. Ou seja, 
o usuário poderá efetuar o 
pagamento por meio de ou-
tro aplicativo que não é o do 
seu banco onde a conta com 

a chave Pix foi cadastrada.
A previsão é que o serviço, 

que é uma nova modalidade 
para pagamentos instan-
tâneos no Pix, comece a 
funcionar a partir do dia 30 
de agosto.

Novidades - O serviço vai 
permitir a movimentação de 
contas bancárias a partir de 
diferentes plataformas e não 
apenas pelo aplicativo ou 
site do banco. Ou seja, com 
a atualização, será possível 
efetuar o pagamento com Pix 
usando o serviço de outras 
instituições.

Entre as inovações tam-
bém está a possibilidade 
de realizar uma transferên-
cia por meio de aplicativos 
como os de mensagens ou 
mesmo pelas redes sociais.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Com pouco tempo no mercado, Pix já apresenta evoluções e amplia serviços

Internet 
instável 
prejudica 
serviços
Diversos sites e serviços bra-
sileiros passaram por um 
período de instabilidade ini-
ciado por volta de 11h da ma-
nhã de ontem (22), informou 
a plataforma internacional de 
monitoramento de servidores 
Downdetector.

Segundo o serviço,  o 
Akamai - a maior rede de 
entrega de conteúdo (content 
delivery network, CDN na si-
gla em inglês) do mundo pas-
sa por dificuldades técnicas. 
A Akamai é responsável por 
cerca de 30% dos servidores 
de distribuição de conteúdo 
digital da rede mundial.

Uma CDN usa redes de 
servidores especializados 
que estão distribuídos geo-
graficamente para acelerar a 
velocidade com que o usuário 
recebe as requisições feitas 
no navegador. Na prática, 
páginas que são hospedadas 
no Japão ou na Europa, por 
exemplo, são copiadas em 
um servidor fisicamente mais 
próximo do usuário para que 
o tempo de download da in-
formação seja reduzido.

Serviços bancários, como 
os da Caixa, do Banco Safra, 
a corretora de valores Clear e 
a financeira Sicredi, ficaram 
inacessíveis.

Governo 
desbloqueia 
todo o 
Orçamento
A redução de várias estima-
tivas de gastos obrigatórios 
criou espaço no teto federal 
de gastos e fez o governo des-
bloquear todo o Orçamento 
de 2021. Segundo o Relatório 
Bimestral de Avaliação de Re-
ceitas e Despesas, divulgado 
ontem (22) pelo Ministério da 
Economia, foram liberados 
R$ 4,522 bilhões que esta-
vam contingenciados des-
de a sanção do Orçamento,  
em abril.

A pasta mais beneficiada 
foi o Ministério da Educa-
ção, com R$ 1,558 bilhão 
liberados. Em seguida, vêm 
os ministérios da Economia  
(R$ 830,5 milhões), da De-
fesa (R$ 671,7 milhões) e do 
Desenvolvimento Regional  
(R$ 382,7 bilhões).

Da verba que estava blo-
queada, R$ 2,8 bilhões pode-
rão ser liberados para gastos 
discricionários, como inves-
timentos. Também aumen-
tou em R$ 25,44 bilhões, 
de R$ 99,495 bilhões para  
R$ 124,935 bilhões, a previsão 
de créditos extraordinários.
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Hernández 
pega 1 jogo 
e encara o 
Palmeiras

O Fluminen-
s e  g a n h o u 
mais um re-
forço para o 
confronto de 
amanhã no 

Campeonato Brasileiro, 
contra o Palmeiras, em 
São Paulo. O atacante 
Abel Hernández foi libe-
rado ontem após julga-
mento no Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
 (STJD).

O uruguaio foi julgado 
pela expulsão contra o 
Corinthians, pelo Cam-
peonato Brasileiro. No 
entanto, Abel Hernán-
dez pegou apenas um  
jogo de suspensão.  A 
pena já foi cumprida no 
confronto seguinte, na 
derrota por 4 a 1 para o 
Athletico-PR, e está apto 
para jogar.

A tendência é que Abel 
fique no banco de reser-
vas, pois Fred tem chance 
de retornar ao time após 
se recuperar de lesão.

O Fluminense teve a 
semana livre para traba-
lhar visando este confron-
to. Os tricolores tentam se 
recuperar para voltar a se 
aproximar dos líderes do 
Brasileiro.

Brasil é superior e vence Alemanha por 4 a 2

Início com pé 
direito nos Jogos

Em busca do 
bicampeonato, 
a seleção bra-
sileira venceu 
a  A l e m a n h a 
ontem, por 4 a 
2, na estreia do 

futebol masculino nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Ri-
charlison foi o destaque, com 
três gols. Paulinho fechou o 
placar. 

No primeiro tempo, des-
taque para Richarlison, com 
atuação impecável. Logo aos 
seis minutos, ele chutou for-
te, o goleiro Müller espalmou 
e, na sequência, o pombo 
estufou a rede adversária.

O segundo dele foi aos 
21. Desta vez, o camisa 10 
aproveitou o cruzamento do 

lateral-esquerdo Guilherme 
Arana, marcando de cabeça. 
Oito minutos depois, aos 
29, Richarlison ampliou em 
batida cruzada, indefensável 
para Müller.

Após o intervalo, a Ale-
manha ensaiou reação, mas 
teve um jogador expulso. 
Mesmo com um jogador a 
menos, aos 38, o atacante 
Ache, de cabeça, diminuiu o 
marcador.

Os brasileiros consegui-
ram eliminar a possibili-
dade de empate somente 
nos acréscimos. Aos 48, o 
atacante Paulinho invadiu 
a grande área e bateu forte 
no canto direito, fechando o 
placar. Final de jogo: Brasil 4 
x 2 Alemanha.

Lucas Figueiredo / CBF

Paulinho comemorou simulando uma flechada em homenagem ao orixá Oxóssi

Atacante 
uruguaio 
foi expulso 
contra o 
Corinthians 
na 7ª rodada

Lisca fará apenas um 
treino antes de estrear

Renato prega pés no 
chão no Flamengo

O Vasco agiu 
r á p i d o  a o 
a n u n c i a r  o 
técnico Lisca 
para o lugar de 
Marcelo Cabo, 
demitido no 

início da semana. No en-
tanto, o novo treinador terá 
pouco tempo de trabalho 
antes de sua estreia.

Lisca chegou ao Rio de 
Janeiro ontem à noite. As-
sim, o comandante terá 
somente uma sessão de 
treino com o elenco. O 
Vasco volta a campo neste 
sábado, contra o Guarani, 
em São Januário. Os cruz-
-maltinos precisam acabar 
com a sequência de empa-

O Flamengo 
vem crescendo 
sob o comando 
de Renato Gaú-
cho. O técnico 
emplacou três 

vitórias seguidas, sendo duas 
goleadas (Bahia e Defensa y 
Justicia). O treinador sabe 
que pode ajudar ainda mais 
o Flamengo. Ele não se ilude 
com os triunfos.

“Nas vitórias, todo mun-
do elogia, gosta, fica contente 
e feliz. No caso do treinador, 
também fico feliz, mas meu 
trabalho é ver alguns erros 
e corrigir. Quanto mais eu 
corrigir no treino tático e no  
vídeo, menos possibilidades 
daremos para os adversários. 
Não vou ter uma equipe 
perfeita, mas quanto menos 

tes na Série B.
Lisca sabe que não po-

derá contar com o volante 
Andrey, lesionado, além 
do meia Matheus Nunes, 
suspenso. No entanto, o 
treinador deverá ter os re-
tornos dos volantes Michel 
e Rômulo.

Andrey sentiu uma lesão 
no aquecimento em Maceió 
e será avaliado quando 
chegar ao Rio de Janeiro. No 
entanto, dificilmente terá 
condição de jogo.

O Vasco está atualmente 
na oitava posição da Série 
B, com 19 pontos. Os cru-
z-maltinos estão quatro 
atrás do G-4 da competi-
ção.

erramos menor será a chan-
ce de sofrer gol”, disse.

Porém, nem tudo são 
flores. O sistema o Fla do-
minava o primeiro tempo 
e vencia por 1 a 0, quando 
Diego recuou e Diego Alves 
chutou a bola em cima de 
Loaiza, culminando em gol 
do Defensa. Na etapa final, 
o time voltou a deslanchar 
e construiu o placar de 4 
a 1, mas o erro chamou a 
atenção.

“Se ficar falando tudo que 
a gente treina, vou dar arma 
para os inimigos. Eu acho 
importante ter a saída de 
bola e dou liberdade porque 
são jogadores de qualidade. 
Infelizmente, tomamos o 
gol”, analisou Renato Gaú-
cho.

Enderson 
pede mais 
reforços 
para o Bota

Com a defini-
ção de Ender-
son Moreira 
como novo 
técnico no 
lugar do de-

mitido Marcelo Chamusca, 
o Botafogo deve acelerar a 
busca por reforços para a 
sequência do Campeonato 
Brasileiro da Série B.

Sem muito poder de 
investimento, o Botafogo 
não pode se dar ao direi-
to de errar, sobretudo em 
um momento delicado na 
temporada, no qual está 
distante do G-4 da segunda 
divisão.

“A gente precisa fazer 
uma avaliação muito rápi-
da e eu tenho conversado 
muito não só com o [di-
retor-executivo Eduardo] 
Freeland, mas com todos 
da comissão permanente do 
clube sobre os atletas para 
que a gente possa ter uma 
avaliação o quanto antes”, 
apontou Enderson Moreira.

“Precisamos ser bem 
criativos e muito inteligen-
tes para fazer movimentos 
importantes dentro das pos-
sibilidades de mercado. Até 
porque não é uma questão 
só do Botafogo, mas de qua-
se todos os clubes, que têm 
dificuldade de fazer grandes 
investimentos”, completou.

O Botafogo tem algumas 
lacunas no elenco. A lateral 
esquerda, desde a saída de 
PV para o Internacional, 
tem sido um problema.  
O clube não conta com 
muitas opções para a zaga 
e pode buscar um novo 
atacante, pois Ronald virou 
desfalque.


