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SG: servidor vacinado 
só volta 14 dias depois
Para o funcionário que não se imunizou, prefeitura determina retorno às atividades presenciais

FIM DO TRABALHO REMOTO COM A SEGUNDA DOSE

Jonne Roriz / COB

Capitão recebe 
medalhistas do 
Jiu-Jitsu
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, em 
seu gabinete, os atletas vice-
campeões por equipe do 
Campeonato Mundial Jiu-Jitsu, 
na tarde da última quinta-feira 
(22). O campeonato contou 
com 213 equipes e São Gonçalo 
conseguiu a importante marca 
de fi car em segundo lugar no 
quadro geral de medalhistas.
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Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson cumprimentou os atletas vice-campeões mundiais por equipe

Com atraso de um ano devido 
à pandemia da covid-19 que já 
ceifou milhares de vida em todo 
o mundo, a capital japonesa 
celebrou ontem a abertura da 
32ª edição dos Jogos Olímpicos, 
com uma adaptada por conta 
do coronavírus, mas que não 
deixou de lado a beleza e 
emoção. A delegação brasileira 
foi representada pela judoca 
Ketleyn Quadros e o levantador 
de vôlei Bruninho.

Tóquio ‘vence’ 
c-19 e recebe 
Olimpíadas

ESPORTES

Lisca já chega 
ao Vasco 
trabalhando
Treinador, apresentado ontem, já 
estreia hoje à noite no comando 
do Vasco no duelo contra o 
Guarani, em São Januário.

Vitor Brügger / Vasco

Apresentado ontem, Lisca teve o primeiro contato com os jogadores antes da estreia

Bota estreia 
Enderson contra 
o Confi ança

PÁG. 8

Diogo 
Almeida em 
Copacabana

Neste sábado, às 20h, o 
humorista Diogo Almeida 
é a atração do Teatro Claro 
Rio, em Copacabana, com 
o show “Vida de Professor 
II – Segunda Chamada”.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

O humorista Diogo Almeida é a atração 
do Teatro Claro Rio, em Copacabana

STF mantém 
condenação de 
Wilson Witzel
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Robert Scheidt 
fará história 
nos Jogos

ESPORTES/ PÁG. 8Estádio Olímpico de Tóquio foi palco ontem da abertura das Olimpíadas. Por conta da pandemia da covid-19, foi a primeira vez que a cerimônia não contou com a presença de público
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SG tem 22% 
da população 
imunizada

CIDADES\PÁG. 3



Cidades2 Sábado, 24/7/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Farra em Pendotiba
Não é a primeira vez que falo, mas tem gente abusando 
das festas aqui em Pendotiba. Com o recesso das escolas, 
parece que não tem dia e nem horário para as festas. É som 
alto a madrugada toda e pouco respeito aos vizinhos. Uma 
hora não vou aguentar e chamar a polícia. 
Cláudia Mello

Nova geração e as Olimpíadas
Antigamente percebia uma geração muito mais animada e 
ansiosa pelos jogos olímpicos. Hoje vejo os adolescentes e 
crianças sem ao menos se interessar o saber sobre o evento. 
Lembro que eu assistia todas as modalidades, torcia pelo 
Brasil, assistia todos os canais. Hoje a galera fica perdida 
no celular e parece não ligar mais.
Mauro Soido

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 
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cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Curso de extensão 
em São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Educação, firmou mais um 
convênio com a Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) para ofertar 
cursos de extensão. Alunos 
e profissionais da Educação 
de Jovens e Adultos podem 
realizar o curso: Educação de  
Jovens e Adultos: textos e 
contextos. As inscrições 
acontecem de 26 de julho a 
02 de agosto.

A proposta tem por ob-
jetivo promover um diálogo 
entre a escola básica pública,  
universidade e profissionais  
da Educação que atuam na 
EJA. O curso, que será minis-
trado pela internet, possui 
uma carga de 60 horas e 
contará com 50 vagas.

Os interessados podem 
realizar as inscrições através 
do link https://forms.gle/
JKPbnCp2URbzdRnR9

PM inicia blindagem de viaturas

Nove meses após a apro-
vação e sanção da Lei n° 
9.103/20, de autoria do 
deputado estadual Coronel 
Salema, que dispõe sobre a 
blindagem das viaturas da 
Polícia Militar, da Polícia 
Civil e da Polícia Penal do 

Divulgação

Estado do Rio de Janeiro, 
o secretário de Estado de 
Polícia Militar, coronel Ro-
gério Figueredo, anunciou 
o início da blindagem dos 
carros. O anúncio foi feito 
ontem (23) durante soleni-
dade no 16°BPM (Olaria).

Heat: mais de 50 mil atendimentos
Mais de 54 mil pacientes fo-
ram atendidos nos setores de 
urgência e emergência, cen-
tro de trauma e ambulatório 
de pós operatório do Hospi-
tal Estadual Alberto Torres 
(Heat), em São Gonçalo, no 
primeiro semestre deste ano. 
O número de exames realiza-
dos na unidade também cha-
ma a atenção. Foram mais de 
440 mil exames laboratoriais 
e 54 mil de imagens, entre 
eles de tomografia compu-
tadorizada e ressonância 
magnética. O Heat é especia-
lizado no atendimento de alta 
complexidade a pacientes 
com múltiplos traumas, conta 
com tecnologia de ponta e é 
referência no Estado do Rio 
de Janeiro quando o assunto 
é salvar vidas. 

No mesmo período, a uni-
dade também realizou mais 
de 15 mil cirurgias, entre 
urgência e emergência, ur-
gência programada, ambu-
latorial, ortopédica, neuroci-
rúrgica e de grandes queima-
dos. “São centenas de profis-
sionais envolvidos 24 horas 
por dia, para garantir um 
atendimento rápido, eficaz e 

Divulgação

No mesmo período, a unidade hospitalar localizada no Colubandê também realizou mais de 15 mil cirurgias

Capacitação para 
guias de turismo
Os empreendedores e guias 
turísticos de São Pedro da Al-
deia terão a oportunidade de 
se qualificar para um melhor 
atendimento aos visitantes. 
Uma parceria entre a Se-
cretaria Municipal Adjunta 
de Turismo e o Governo do 
Estado oferece o curso de 
Turismo Rural 

gratuito aos profissionais 
do setor. Interessados devem 
realizar a inscrição até o dia 3 
de agosto via e-mail setcel@
pmspa.rj.gov.br.

As vagas são limitadas, 
apenas 10, e o candidato vai 
precisar de cópias de RG, 
CPF e comprovante de resi-
dência na hora da inscrição. 
As aulas serão realizadas  
em formato on-line e pre-
sencial. 

Os módulos presenciais 
serão ministrados no Horto 
Escola Artesanal, localizado 
na Rodovia Amaral Peixoto, 
no bairro Balneário. 

humanizado ao paciente. Va-
mos continuar investindo na 
qualidade de nossos serviços, 
buscando sempre novas tec-
nologias, para prosseguirmos 
desempenhando um papel 
relevante na saúde pública”, 
garante o diretor do Heat, 
Raphael Riodades. 

A estrutura do Heat é com-
posta por 243 leitos com 
perfil de alta complexidade, 
entre enfermarias clínico-ci-
rurgicas, salas de cuidados 
intensivos e semi-intensivos, 
isolamentos, leitos de apoio a 
emergência e de CTIs adulto 
e pediátrico. 

A unidade mantém um 
moderno centro de imagens 
com ressonância magnética, 
tomografia computadoriza-
da, raio x, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, ultras-
sonografia, ecodoppler,  en-
doscopia, colonoscopia e 
broncoscopia. 

Ciclistas: 
direção segura 
em workshop

Areal busca 
melhorias na Saúde

Educação no trânsito e legis-
lação será tema do Workshop 
de direção segura voltada para 
ciclistas, neste fim de semana 
(24 e 25) no Fika Bike Café, 
em Niterói. A cidade teve um 
aumento de cerca de 300% no 
fluxo de ciclistas nas principais 
vias, segundo dados oficiais da 
Prefeitura.  O evento tem entre 
as finalidades, conscientizar a 
sociedade, respeitando o direito 
de ir e vir de ciclistas, pedestres, 
motocicletas, ônibus e carros, e 
diminuir o fluxo de acidentes. 

A palestra será realizada 
pela chefe do Departamento 
de Educação para o Trânsito 
da NitTrans, Priscila Rocha. 
O trabalho de orientação aos 
ciclistas acontece em parceria 
com o programa Niterói de 
Bicicleta.

“Sabemos que com a pan-
demia houve um aumento 
considerável de ciclistas na 
cidade, que precisam aprender 
a conviver entre si no trânsito 
com carros, pedestres e ônibus. 
Niterói sempre veio à frente fa-
zendo em prol do ciclista, pen-
sando nos modais e planejando 
lugares seguros para ciclovias. 
Isso é questão de educação e 
comportamento, pensando em 
uma mobilidade melhor e mais 
segura para todos”, conta.  

Interlocutor de municípios 
com o governo estadual, o de-
putado Marcus Vinícius (PTB) 
levou representantes de Areal 
até o secretário de Estado de 
Saúde para discutirem me-
lhorias no setor, em especial 
o Hospital Nossa Senhora das 
Dores.

Marcus Vinícius, junto 
com o prefeito Gutinho Ber-
nardes, relataram ao secretá-
rio estadual de Saúde, Alexan-
dre Chieppe, a necessidade de 
reforma do hospital, além de 
aparelhos. 

Homenagem à Tereza de Benguela

A Prefeitura de Cabo Frio 
iniciou ontem (23) as ativi-
dades da Semana Tereza de 
Benguela, promovida em 
alusão ao Dia Internacional 
da Mulher Negra, Latino 
Americana e Caribenha, ofi-
cialmente comemorado em 

Divulgação/Prefeitura de Cabo Frio

25 de julho. A programação 
segue até o próximo dia 28 
com atividades virtuais e 
presenciais. O evento home-
nageia Tereza de Benguela, 
que no século XVIII liderou 
o Quilombo Quariterê, entre 
Mato Grosso e Bolívia.

Panorama RJPanorama RJ

Diogo Almeida em 
‘Vida de Professor II’ 
Neste sábado, às 20h, o hu-
morista Diogo Almeida é 
a atração do Teatro Claro 
Rio, em Copacabana, com 
o show “Vida de Professor 
II – Segunda Chamada”. A 
apresentação contará com 
40% da capacidade total do 
público e cercada de proto-
colos de segurança.

No espetáculo, Diogo 
relata o cotidiano dos pro-
fessores e profissionais da 
área da educação e suas 
particularidades.

Nesse novo show, o ar-
tista relata cinco histórias 
do cotidiano escolar, conta 
suas peripécias que fazia 
quando ainda estudava, 
relata a relação com a sua 
mãe professora e ainda, a 
relação com os seus colegas 
de profissão. São as famo-
sas Histórias Pedagógicas 
contadas no palco de for-
ma descontraída levando a 
plateia ao riso. Os ingressos 
variam de R$ 70 a R$ 90 no 
site Sympla. 

CULTURA

Live
Ronaldo Barcellos, artista 
que brilhou no “The Voice+”, 
vai fazer mais uma live neste 
sábado, às 19h, pelo canal 
dele no Youtube, com parti-
cipação das cantoras Priscila 
Gouveia e Jhusara, que foi 
do Trio Ternura, e do par-
ceiro Jota Maranhão. Além 
de sucessos de sua autoria – 
como “Cada um, cada um (A 
namoradeira)” e “Problema 
emocional” –, o artista vai 
homenagear Nelson Sargen-
to, que faria 97 anos neste 
domingo, dia 25. 

EMICIDA – Emicida e seu aclamado show “Amarelo” é 
a live de destaque, deste sábado, do #CulturaEmCasa. 
O rapper apresentará no repertório as novas canções, 
como a faixa-título e “Eminência Parda”, além de músi-
cas que marcaram a sua carreira. E, no domingo, é a vez 
do espetáculo teatral “Uma Peça para Salvar o Mundo, 
com Thiago Mendonça, Ivam Cabral e Silvio Eduardo. 

BRINCADEIRAS – Neste sábado, das 10h às 12h e 14h 
às 16h, o MAM Rio oferece brincadeiras de construir 
e criar com o educador Antonio Amador a partir das 
bandeirinhas dos presentes nas festas de junho e na 
obra de Alfredo Volpi. A oficina faz parte do projeto 
Zona Aberta, um ateliê móvel que propõe atividades 
artístico-pedagógicas nas áreas externas do museu. 

Divulgação

Humorista Diogo Almeida é a atração do Teatro Claro Rio, em Copacabana

Divulgação

Ronaldo Barcellos faz live neste 

sábado, às 19h, no Youtube

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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Previsão é do secretário municipal de Saúde. Capital teve 136 identificações de variantes na última semana

Variante deve predominar no Rio
O secretário municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, Da-
niel Soranz, disse ontem (23) 
que a variante Delta do coro-
navírus deve ser predominan-
te na capital muito em breve. 
Segundo Soranz, na maioria 
dos países em que a Delta 
entrou, a circulação foi muito 
rápida, mas, apesar de a va-
riante ser mais transmissível, 
há hipótese de que seja menos 
letal, o que ainda está sendo 
analisado por pesquisadores 
em todo o mundo.

Soranz revelou que os qua-
tro casos de morte de pessoas 
com a variante Delta, que que 
ocorreram fora da capital, 
foram por falha na barreira 
vacinal.

De acordo com o secretá-
rio, é muito importante tomar 
a vacina. “Se estiver no seu 
dia, se já estiver elegível, vá 
se vacinar. A vacina protege 
contra casos graves, protege 
contra o óbito. A variante Del-
ta, na maioria dos países, têm 
avançado nas pessoas que 
deixaram de se vacinar na data 
correta. Tem muitos países 
com dificuldade de vacinar as 
pessoas, mesmo tendo a va-
cina, e aqui no Rio de Janeiro, 
recomendamos que, se está 
elegível, vá no seu dia”, reco-
mendou Soranz, ao divulgar 
o 29º Boletim Epidemiológico 
da Prefeitura do Rio.

Variantes - Nesta sema-
na, foram identificados 136 
resultados de variantes em 
moradores do Rio. Conforme 
dados apresentados ontem 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, até agora, foram ano-
tados 908 casos, sendo 769 
em moradores na cidade. A 
maioria dos registros (730) é 
da variante Gamma, a P.1 de 

Manaus, 12 são da variante 
Alfa, B.1.1.7 britânica, e 27, 
da Delta, a B.1 617.2 indiana. 
O número de altas ou curas 
chegou a 700 e o de óbitos, 48. 
Há 21 internadas.

O superintendente de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Márcio 
Garcia, informou que os dados 
da Delta ainda se referem ao 

mês de junho e que a predo-
minância ainda é dos casos 
da variante Gamma. “Com a 
introdução da Delta no mês 
de julho, estamos aguardando 
novos resultados.” Segundo 
Garcia, hoje são 27 casos de 
delta, mas os laboratórios de 
referência ainda não libera-
ram os demais resultados e, 
por isso, não é possível calcu-

lar a taxa de predominância 
desta variante.

Garcia disse que a prefei-
tura está atenta à chegada da 
variante Delta na capital. “Nos 
27 resultados de identifica-
ção da Delta em moradores 
do Rio, não se tem diferença 
mais importante em relação 
ao sexo. Em relação à idade, 
a predominância é a faixa 
etária de adulto jovem, de 
20 a 59 anos. A maioria ab-
soluta (96,3%) dos casos é 
de síndrome gripal, não tem 
praticamente casos de Delta 
causando síndrome respira-
tória aguda grave, ou óbito, e 
mesmo os caos de síndrome 
respiratória aguda grave evo-
luíram para a cura.”

Monitoramento - O Centro 
de Vigilância e Informações 
Estratégicas, que funciona 
dentro da Secretaria Munici-
pal de Saúde, e os serviços de 
vigilância de cada área moni-
toram os casos das variantes e, 

com base nos comunicados, é 
feito o rastreamento das pes-
soas que tiveram contato com 
infectados. Soranz disse que 
até agora não foi identificado 
nenhum caso de transmissão 
entre os contatos na cidade do 
Rio. “A princípio, são poucas 
as pessoas que ainda estão 
em monitoramento entre os 
27 casos”, afirmou.

“Na verdade, nem temos 
óbitos referentes à variante 
Delta na cidade do Rio de 
Janeiro. Este é um ponto posi-
tivo, mostrando que a vacina 
e essa ampliação de vacinação 
que estamos fazendo no Rio 
de Janeiro vêm funcionando, 
mas ainda falamos com muita 
cautela, porque são só os pri-
meiros resultados. Entrando 
no final de julho, começo de 
agosto, vamos ter um perfil 
da varianteDelta com mais 
clareza”, completou Márcio  
Garcia.

Estabilidade - O superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde chamou a atenção 
para a estabilidade nos aten-
dimentos da rede de urgência 
e emergência de casos de 
síndrome gripal e síndrome 
respiratória aguda grave nos 
últimos dias, diferentemente 
do que se espera no inverno, 
quando seria normal o au-
mento de atendimentos.

Até ontem havia 
908 registros 
de variantes, a 
maioria do tipo 
Gamma, a P.1 de 
Manaus

Divulgação / Governo do Estado

Os quatro casos de morte com a variante Delta, que que ocorreram fora da capital, foram por falha na barreira vacinal

Pfizer: intervalo maior, 
mais anticorpos
Um intervalo maior entre 
as duas doses da vacina da 
Pfizer contra a covid-19 pro-
porciona um nível maior de 
anticorpos do que um inter-
valo mais curto, concluiu um 
estudo britânico, embora 
haja uma queda brusca nos 
níveis de anticorpos após 
a primeira dose. O estudo 
pode ajudar a traçar estra-
tégias de vacinação contra 
a variante Delta, que reduz 
a eficácia de uma primeira 
dose da vacina contra a co-
vid-19, ainda que duas doses 
sejam eficientes na proteção.

“Para o intervalo mais 
longo de doses, os níveis de 
anticorpos neutralizantes 
contra a variante Delta fo-
ram induzidos de maneira 
fraca após uma única dose, e 
não se mantiveram durante 
o intervalo até a segunda 
dose”, apontaram os autores 
do estudo, que está sendo 
conduzido pela Universida-
de de Oxford.

“Após duas doses da va-

cina, os níveis de anticorpos 
neutralizantes eram duas 
vezes maiores após o inter-
valo mais longo de doses se 
comparado com o intervalo 
menor.”

Os anticorpos neutra-
lizantes são importantes 
para construir imunidade 
contra o coronavírus, mas 
não agem sozinhos, já que as 
células T também desempe-
nham um papel.

O estudo descobriu que 
os níveis gerais de células 
T eram 1,6 vez menor com 
um intervalo longo se com-
parados com o cronograma 
mais curto de entre três a 
quatro semanas, mas que 
uma proporção mais alta 
era de células T “ajudantes”, 
que fortalecem a memória 
imunológica. Os autores en-
fatizaram que qualquer um 
dos intervalos produziu uma 
resposta forte de anticorpos 
e de células T no estudo fei-
to com 503 profissionais de 
saúde.

Mangaratiba: fraude 
em fila é investigada
A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Mangaratiba está 
investigando três casos de 
fraude na fila de vacinação 
contra a Covid-19. Em to-
das as situações, moradores 
de Mangaratiba teriam se 
vacinado mais de uma vez 
com imunizantes distintos 
e em municípios diferentes. 
Se comprovada as denún-
cias, os cidadãos poderão 
responder criminalmente.

O processo de investiga-
ção, iniciado este mês, está 
mobilizando as secretarias 
de Saúde de Mangaratiba, 
da cidade Rio de Janeiro, 
Belford Roxo e de Itaguaí, e 
agora seguirá para o Minis-
tério Público.

De acordo com os da-
dos apurados, na primeira 
ocorrência, o cidadão, mo-
rador do 3° distrito, havia se 
vacinado em 19/06 com a 
primeira dose da vacina As-
traZeneca em uma unidade 
de saúde da cidade do Rio de 
Janeiro, e onze dias depois, 
mesmo já imunizado, agen-

dou e tomou a dose única 
da vacina Janssen na ESF de 
Itacuruçá. O segundo caso 
foi semelhante, entretanto, a 
1ª aplicação de vacina havia 
sido feita no município de 
Itaguaí. Já a terceira situação 
, que envolve um morador 
do 6° distrito, tem um agra-
vante. O cidadão já havia 
completado a imunização 
na cidade de Belford Roxo, 
quando tomou uma terceira 
dose de vacina AstraZeneca 
na ESF Praia Grande.

As três fraudes só fo-
ram identificadas quando 
as equipes da Secretaria 
de Saúde de Mangaratiba 
foram registrar o CPF dos 
moradores no Sistema do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (SI-PNI). O SI-PNI, que 
é de abrangência nacional, 
registra todos os dados pes-
soais e as informações sobre 
as vacinas aplicadas.

Todas as informações e 
provas colhidas serão apre-
sentadas ao MP e a Promo-
toria de justiça.

Anticorpos de quem teve c-19 
não protegem contra variante
Estudo internacional com 
participação de pesquisa-
dores da Universidade de 
São Paulo (USP) revela um 
mecanismo que explica o 
motivo pelo qual ocorrem as 
reinfecções de covid-19. Tes-
tes em laboratório mostra-
ram que a variante Gamma, 
anteriormente conhecida 
como P.1, originada no Bra-
sil, é capaz de escapar dos 
anticorpos neutralizantes 
que são gerados pelo sis-
tema imunológico a partir 
de uma infecção anterior 
com outras variantes do  
coronavírus.

Os pesquisadores des-
tacam, no entanto, que os 
resultados foram obtidos in 
vitro, ou seja, em laboratório. 
Além disso, o estudo não in-
clui outros tipos de resposta 

imune do organismo, como 
imunidade celular. “É funda-
mental entender que pessoas 
infectadas podem ser infec-
tadas novamente”, aponta 
William Marciel de Souza, 
da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP, 
primeiro autor do artigo. O 
trabalho foi publicado como 
artigo na revista científica 
The Lancet em 8 de julho.

Foram analisadas amos-
tras do plasma de pacientes 
que tiveram a doença, e tam-
bém de pessoas imunizadas 
pela vacina CoronaVac. “A 
pesquisa mostra que pessoas 
que foram vacinadas ainda 
estão suscetíveis à infec-
ção, se você tomou a vacina 
continue usando máscara, 
continue com distanciamen-
to social, continue usando 

as medidas de higiene para 
evitar a transmissão para 
outras pessoas”, aconselha 
o pesquisador.

Souza lembra que os es-
tudos clínicos mostram a 
eficiência da CoronaVac 
contra formas graves da 
doença, reduzindo interna-
ções e mortes. “A vacina não 
é contra infecção, infecção 
pode acontecer a qualquer 
momento, com qualquer 
vacina, o objetivo da vacina 
é contra a doença, a forma 
grave, da pessoa morrer, ter 
sequelas graves.”

Outros estudos - O pes-
quisador citou outro estudo 
que analisou casos de co-
vid-19 em idosos moradores 
de um convento e uma casa 
de repouso. Ele aponta que, 
embora os locais fossem 

pouco movimentados, o ví-
rus entrou nessas moradias 
e infectou as pessoas com 
mais 70 anos que estavam 
vacinadas. “Mesmo com 
idade bem avançada quase 
todos foram assintomáticos 
ou com sintomas leves, não 
precisaram de hospitaliza-
ção. Isso mostra a importân-
cia das vacinas.”

Sobre a variante Delta, 
Souza aponta que os estudos 
também vêm demonstran-
do a proteção contra for-
mas mais graves da doença. 
“Mesmo locais com alta taxa 
de vacinação, por exemplo 
os Estados Unidos, em que 
hoje a Delta é a linhagem 
mais dominante, o número 
de mortes e hospitalizados 
não aumentou mesmo com 
a introdução dela.”

Estudo mostra que vacinados podem estar suscetíveis à reinfecção

SG tem 
22% da 
população 
imunizada
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
já vacinou com a primeira 
dose de imunizantes con-
tra o coronavírus cerca de 
70% da população vaci-
nável, um total de 592.952 
pessoas dos 851.886 gon-
çalenses com mais de 18 
anos. Estão imunizados 
– com a dose única da Jans-
sen ou a segunda dose dos 
outros imunizantes - 22% 
do público-alvo. Os dados 
colocam São Gonçalo bem 
acima das médias nacional 
e estadual de vacinação. 
A média nacional com a 
primeira dose é de 44,03% 
enquanto que a estadual é 
de 41,08%. Já das pessoas 
imunizadas, a média na-
cional é de 17,25% enquan-
to a estadual é de 16,67%. 
Para seguir avançando na 
vacinação, a cidade segue 
aplicando as doses neste 
sábado.

Município prorroga restrições para conter avanço da doença na cidade

SG determina retorno de 
servidores após vacinação
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através de decreto publicado 
na última quinta-feira (22), 
determinou que todos os ser-
vidores públicos integrantes 
da Administração Direta e In-
direta, que tenham recebido a 
segunda dose da vacina contra 
a covid-19, ou a dose única, 
retornem às suas atividades la-
borais de forma presencial após 
14 dias da aplicação da vacina.

Aqueles servidores que 
não tenham recebido a apli-
cação da vacina contra a 
covid-19, apesar de já ter sido 
disponibilizada de acordo 
com o calendário amplamen-
te divulgado, também devem 
retornar às atividades presen-
ciais. Apenas gestantes devem 
seguir com o trabalho remoto.

A determinação entra em 
vigor na próxima segunda-
-feira (26). 

Medidas restritivas - São 
Gonçalo segue na fase 1 de 
transmissão da covid-19, 

que representa baixo risco, 
de acordo com os indicado-
res epidemiológicos. E, por 
isso, segue permitido até o 
dia 2 de agosto, desde que se 
cumpra a determinação de 
50% da capacidade de lota-
ção do local, a realização de 
eventos de qualquer atividade 
com presença de público, 
tais como eventos despor-
tivos (profissional ou ama-
dor), shows, casas noturnas, 
carros de som, trio elétrico, 
comício, passeata, parques 
externos e internos, salas de 
jogos, cinemas, espaços de 
entretenimento externos e  
internos.

Bares, restaurantes, lan-
chonetes e estabelecimentos 
congêneres também podem 
funcionar no horário normal, 
com 50% da capacidade dos 
respectivos locais. O uso de 
máscaras, o distanciamento e 
a oferta de álcool em gel pelos 
estabelecimentos seguem 

sendo uma das normas do 
decreto.

Lojas de conveniência 
podem atuar no horário nor-
mal, vedada a permanência 
contínua e a aglomeração. 
Demais estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços podem funcionar de 
8h às 18h. Shopping centers, 
centros comerciais e galerias, 
inclusive praça de alimen-
tação, podem abrir às 10h e 
fechar às 22h. 

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas; su-
permercados, padarias, mer-
cados, açougues e peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência vete-
rinária, postos de combus-
tíveis, chaveiros, locação de 
veículos e serviços funerários 
– podem funcionar com 50% 
da capacidade.
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Bora voltar para escola?!

Por Amil Tanure e 

José Ricardo Marques

A Educação é uma das atividades 
mais importantes de uma socie-
dade, envolvendo direta e indire-
tamente 30% de toda população 
de um país. Já estamos no segun-
do semestre de 2021 e há mais de 
1 ano e 4 meses da pandemia do 
Covid-19 e até agora pouquíssi-
mos municípios liberaram a volta 
às aulas presenciais do ensino 
fundamental na sua totalidade, o 
mesmo em estados da federação.  
Este fato contrasta com os países 
europeus e os EUA onde, em sua 
maioria, as aulas presenciais já 
retornaram desde o início de 
agosto ou no início de setembro 
de 2020. Na Alemanha, foi iden-
tificado um surto de transmissão 
numa escola em Hamburgo onde 
26 alunos e três professores tive-
ram teste positivo para o vírus, e 
as autoridades de saúde suspei-
tam que pelo menos dois alunos 
podem ter sido infectados por 
um professor. Nesse ínterim, a 
sexta e a oitava séries foram pos-
tas em quarentena, e as máscaras 
foram tornadas obrigatórias em 
todas as salas de aula. Contudo, 
o ministro alemão da Educação 
(KMK), Ties Rabe, manteve a 
decisão de reabrir as escolas. 
Naquele momento de dúvidas, 
ele justificou e enfatizou que os 
alunos precisam da orientação e 
motivação dos professores, dos 
colegas e dos amigos e, mais im-

portante, precisam de locais de 
estudo e trabalho bem equipados 
para o desenvolvimento cogniti-
vo e intelectual, bem como para o 
envolvimento colaborativo. 

Num país desigual como o Bra-
sil, manter as escolas públicas 
fechadas e as crianças fora da 
sala de aula pode ser um fator 
de aprofundamento do nosso 
fosso social. Além disso, a escola 
pública é o local onde as crianças 
aprendem a ser cidadãos, têm 
uma alimentação balanceada 
(muitas vezes inexistente em 
casa, nas camadas mais pobres) 
que desonera o orçamento fami-
liar médio; onde aprendem tam-
bém noções de higiene pessoal e 
praticam o convívio social. Nas 
camadas mais pobres, a escola 
é um local onde os pais podem 
deixar seus filhos para trabalhar.  
Acreditamos que devemos en-
gendrar esforços para o retorno 
pleno das escolas públicas, com 
segurança; e devemos fazê-lo de 
uma maneira monitorada. 

Uma maneira de impedir a pro-
pagação do Covid-19 nas escolas 
é a triagem diária de sintomas na 
entrada dos estabelecimentos de 
ensino para identificar funcio-
nários/alunos com suspeitas da 
doença. Uma vez identificados 
os indivíduos com suspeita, 
os mesmos devem fazer testes 
que detectem a infecção ativa 
através do teste molecular ou 
do teste rápido de antígeno.  No 
entanto, as infecções podem ser 
clinicamente silenciosas (assin-
tomáticas). Entre 15 a 50% das 
crianças e 10 a 30% dos adul-
tos, aproximadamente, podem 
não apresentar os sintomas do 
Covid-19 enquanto seu sistema 
imunológico combate a infecção 
(portadores assintomáticos) ou 
tornarem-se infecciosos entre 1 
a 3 dias antes início dos sintomas 
(portadores pré-sintomáticos). 
Os testes de diagnóstico atuais 
não podem identificar infecções 
silenciosas de forma confiável e 
não são suficientemente rápidos 
e baratos para fazer um sistema 
de vigilância baseado em tes-
tes em toda a escola.  Assim, 
a ferramenta mais eficaz para 

minimizar o risco de infecções 
nas escolas é reabri-las somente 
quando as taxas na comunida-
de local estiverem controladas. 
Como exemplo, países com alto 
nível de testagem começaram a 
abrir as escolas, com medidas 
de segurança rigorosas em vigor, 
quando menos de 30 a 50 novas 
infecções foram observadas em 
7 dias por 100 mil residentes, du-
rante um período de três meses. 
Cumpre-se ressaltar que a inci-
dência de novos casos semanais 
na cidade do Rio de Janeiro é 
de 13 casos/100 mil habitantes, 
indicando um risco bem baixo 
para o retorno às aulas, como 
quando o retorno foi adota-
do pela maioria dos países 
europeus. 

Todos os países 
que abriram as es-
colas implemen-
taram medidas de 
mitigação básica, 
como: distancia-
mento das cadei-
ras, máscaras fa-
ciais usadas em 
corredores (mas 
não nas salas de 
aula), higiene das 
mãos, ambiente 
ventilado (janelas 
e portas abertas), e, alunos 
e funcionários ficarem em 
casa quando do surgimento 
de sintomas sugestivos da 
doença. 

O Covid-19 se espalha através 
de gotículas contendo o vírus 
e geradas pela respiração, fala, 
grito, canto, tosse e espirro de 
indivíduos infectados. A rápida 
sedimentação de gotas grandes 
saídas dos indivíduos infectados 
fundamenta as recomendações 
para distanciamento, desinfec-
ção de superfície, ventilação e 
higiene das mãos. Já as partículas 
líquidas menores dispersas como 
aerossóis permanecem no ar por 
mais tempo. Sabemos também 
que é necessário um milhão de 
partículas virais numa gota de se-
creção para que se tenha um inó-
culo infectante. Além disso, não 
é só a distância de outra pessoa 
que determina o risco de trans-

missão, mas também a duração 
da exposição. Ações limitando a 
aglomeração de alunos, evitando 
atividades como cantar também 
são extremamente relevantes no 
controle da transmissão viral. 

Máscaras reduzem a propaga-
ção em gotículas e aerossóis, 
limitando a liberação e inalação. 
A propagação por gotículas é 
muito menos provável ao ar 
livre, porém, a prática esportiva 
coletiva que promova contato 
físico deve ser evitada. Grandes 
surtos na escola podem ser mi-
nimizados através da limitação 
da transmissão secundária ao 

menor número possível de 
pessoas. Dessa forma, deve-
mos evitar aglomerações de 
diferentes classes de alunos 

nos intervalos, man-
tendo-os relativa-
mente isolados para 
poder minimizar a 
transmissão pessoa 
a pessoa e facilitar 
o rastreamento do 
contato em caso de 
surtos. A detecção 
precoce de indiví-
duos infectados por 
meio de vigilância de 
sintomas e testes de 
diagnóstico rápido 

de antígeno podem limitar 
medidas de quarentena 
para debelar surtos na es-
cola. Assim evitaremos ter 

que fechar as classes ou a escola 
inteira.

Ademais, parece razoável esta-
belecer medidas de controle de 
casos escolares com a implanta-
ção de um programa de testagem 
intermitente e indiscriminada 
(por teste rápido sorológico) 
em uma amostragem escolar 
(uma unidade escolar, ou pou-
cas turmas de diferentes faixas 
etárias, por exemplo; como es-
tudos-piloto) com frequência 
semanal ou mesmo quinzenal;  
a fim de estabelecer a evolução 
de casos nos primeiros meses 
de retorno e comparar os núme-
ros obtidos de novos casos com 
aqueles da população em geral. 
Só assim saberemos o impacto 
real deste retorno na saúde de 

alunos e profissionais de ensi-
no, monitorando a eficácia das 
ações preventivas e garantindo o 
processo educacional em sua in-
tegralidade, com saúde, sensatez 
e responsabilidade.

Com o avanço da imunização, 
especialmente de professores e 
todos os profissionais que utili-
zam os espaços escolares, devem 
minimizar os riscos, mas deve-
mos lembrar que as vacinas não 
são a cura e tem eficácia limitada.

Sanitizar locais de acesso comum 
e coletivo e estimular programas 
e protocolos incluindo na grade 
matérias sobre riscos iminentes 
de doenças provocadas por mi-
croorganismos, a necessidade de 
higiene e limpeza, de cuidados 
com o meio ambiente e novos 
hábitos em um novo normal, 
são providencias que podem 
antecipar o retorno às aulas com 
segurança.

É notório que o mundo passa por 
um novo processo de adaptação 
e que não devemos negligenciar 
novas ondas de endemias e pan-
demias.

Estamos diante de um mun-
do em que a biotecnologia e a 
segurança de ambientes com 
monitoramento permanente 
serão normais em um século 
marcado por esta tragédia sem 
precedentes.

Abrir as escolas é mais que uma 
ação para eliminar desigualdades 
sociais, uma necessidade para ter 
um futuro competitivo.

Nossa educação tem esta ran-
queada entre as piores do mundo 
e sequer temos um postulante 
ao Nobel.

A paralisação com a pandemia 
piora ainda mais este cenário e 
este é o maior desafio que en-
frentamos.

Uma maneira 
de impedir a 
propagação 
do Covid-19 

nas escolas é a 
triagem diária 

de sintomas 
na entrada

OPINIÃO

Amil Tanure é médico virologista e 

professor titular da UFRJ;

José Ricardo Marques, 

advogado e cientista político
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A programação conta com capacitação e orientação aos empreendedores

Niterói: Centro de Economia 
Solidária comemora dois anos
O primeiro centro público mu-
nicipal de referência em eco-
nomia solidária no Estado do 
Rio comemora dois anos na 
próxima segunda-feira (25). O 
local, conhecido como Casa 
Paul Singer, foi inaugurado pela 
Prefeitura de Niterói, em 2019 
como um espaço de acolhi-
mento, formação, capacitação 
e orientação aos empreende-
dores da economia solidária, 
cooperativas e associações, que 
recebe trabalhadores de Niterói 
e de municípios vizinhos. A Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Economia Solidária, 
em parceria com o Fórum de 
Economia Solidária de Niterói, 
preparou uma semana inteira 
de atividades para comemorar 
os dois anos da Casa. A pro-
gramação contará com lives 
transmitidas pelas redes da @
smases e oficinas que aconte-
cerão na Casa Paul Singer, com 
vagas limitadas em respeito às 
normas sanitárias em razão da 
pandemia da Covid-19.

O Secretário Municipal de 
Assistência Social e Economia 
Solidária, Vilde Dorian, destaca 
que a Casa Paul Singer é um 
espaço de impulsionamento da 
política de economia solidária.

“O Centro Municipal de Re-
ferência em Economia Solidária 
Paul Singer é um espaço de 
impulsionamento desta política 
tão cara à nossa secretaria e à 
nossa gestão. Comemorar os 

dois anos desse equipamento é 
também celebrar a exitosa par-
ceria entre o Poder Público e o 
Fórum Municipal de Economia 
Solidária. Teremos uma semana 
de atividades para celebrarmos 
a possibilidade de uma outra 
economia e finanças solidárias”, 
comemora o secretário.

A Casa Paul Singer conta 
com um espaço de comercia-
lização, onde diversos produ-
tores podem expor e vender 
seus produtos feitos de maneira 
artesanal, como roupas, mel, 
sabonetes, itens de casa etc. 
Além disso, o local possui uma 
sala de atendimento psicosso-
cial e uma área destinada ao 
Fórum de Economia Solidária, 
sendo gerenciada de maneira 
compartilhada, com recursos 
de convênio firmado com o 

Ministério do Trabalho/Secre-
taria Nacional de Economia 
Solidária.

Maicon Carlos, coordena-
dor de Economia Solidária, 
reforça que a Casa é uma refe-
rência em todo o País.

“A Casa Paul Singer é uma 
referência, não só no Estado do 
Rio, como no Brasil. É resultado 
do esforço e da luta dos traba-
lhadores da economia solidária 
organizados na cidade, mas 
também, da sensibilidade do 
governo, passado e do atual, 
com a causa”, disse Maicon.

A programação se estende 
por toda semana, de forma 
virtual ou presencial. Para par-
ticipar das oficinas é necessário 
fazer inscrição pelo e-mail 
coordena.ecosol@gmail.com 
ou pelo número (21) 99038-

4409. As oficinas acontecem na 
Casa Paul Singer, localizada na 
Avenida Amaral Peixoto, 901, no 
Centro de Niterói.

- Segunda, dia 26/07
16h - Live de aniversário de dois 
anos do Centro Público de Re-
ferência em Economia Solidária 
Paul Singer com o Secretário de 
Assistência Social e Economia 
Solidária Vilde Dorian
Transmissão pelas redes da @
smases e do Fórum de Econo-
mia Solidária de Niterói

 - Terça, dia 27/07
13h - Oficina de tear com Ma-
rilda Bravo

 - Quarta, dia 28/07
13h - Oficina de Pet com Cris 
Santos
16h - Live com as mulheres 
negras da economia solidária 
em comemoração ao Dia da 
Mulher Negra, Latino America-
na e Caribenha, transmitida nas 
redes da @smases, do Fórum de 
Economia Solidária e no canal 
da Casa da Utopia

- Quinta, dia 29/07
11h - Inauguração das salas 
de leitura e de oficinas com o 
Prefeito Axel Grael e o Fórum 
de Economia Solidária

- Sexta, dia 30/07
13h - Oficina de velas com Tel-
ma Tavares.

Programação conta com lives e oficinas que acontecem durante a semana

Jiu-jitsu: prefeito 
recebe medalhistas
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, 
em seu gabinete, os atletas 
vice-campeões por equipe 
do Campeonato Mundial 
Jiu-Jitsu, na tarde da última 
quinta-feira (22). 

“Nossa cidade é um celei-
ro de talentos. Sabemos que, 
através do esporte, muitas 
pessoas se tornam cidadãos 
de bem e não vamos poupar 
esforços e incentivo para 
formar campeões”, garantiu 
o prefeito. 

O campeonato contou 
com 213 equipes e São Gon-
çalo conseguiu a importante 
marca de ficar em segundo 
lugar no quadro geral de 
medalhistas.

Entre os atletas campeões 
presentes estavam Ana Luiza 
Barros, de 6 anos; Ana Lopes 
Kmiec, de 11 anos; Daniel 
Transmontano, de 6 anos; 

Ravi Belo, de 6 anos; Daniel 
Cruz, de 17 anos; e Bernardo 
Silveira, de 14 anos.

Mais de 150 atletas de São 
Gonçalo participaram do 
campeonato, que aconteceu 
na Arena da Juventude, no 
Rio de Janeiro, entre os dias 
16 e 18 de julho. A secretária 
de Esporte e Lazer de São 
Gonçalo, Simone Monteiro, 
destacou a importância do 
incentivo aos talentos da 
cidade nas competições es-
portivas. 

“Fui convidada pela equi-
pe Icon de São Gonçalo, que 
levou os atletas gonçalenses 
que fazem parte do  proje-
to Vencedores em Cristo. 
Foi um prazer participar do 
evento com uma organização 
especial e que volta a reunir 
tantos atletas em busca da 
realização de seus sonhos”, 
conta Simone.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson destacou a vocação da cidade para o esporte

Advogado José Ricardo Marques
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STF mantém o resultado do 
julgamento de Wilson Witzel
Ministro Alexandre de Moraes rejeita alegação apresentada pelo ex-governador contra tribunal misto

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Alexandre 
de Moraes, rejeitou o pedido 
ajuizado pelo ex-governador 
do Rio Wilson Witzel e mante-
ve o resultado do julgamento 
e da condenação por crime de 
responsabilidade na gestão 
de contratos na área de saúde 
do estado.

O julgamento foi realizado 
no dia 30 de abril deste ano 
pelo Tribunal Especial Misto, 
composto por cinco deputa-
dos e cinco desembargadores 
do Estado do Rio.

O ex-chefe do Executivo 
fluminense alegava ter sido 
julgado por um tribunal de 
exceção, uma vez que o pa-
rágrafo 3º do artigo da Lei do 
Impeachment, que dispõe so-
bre a composição do Tribunal 
Especial Misto, não teria sido 
acolhido pela Constituição 
Federal de 1988 e seria in-
compatível com o princípio 
da impessoalidade.

De acordo com Witzel, ao 
negar a concessão de liminar 
em mandado de segurança, o 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ), teria aplicado 
indevidamente as teses jurí-

dicas firmadas pelo STF em 
diversos precedentes. Para 
o ex-governador, o Supremo 
“nunca apreciou a não re-
cepção do artigo da Lei do 
Impeachment por incompa-
tibilidade com o Inciso 37º 

do Artigo 5º da Constituição 
Federal, que veda a criação 
de tribunais de exceção”. 
Com este argumento, Witzel 
pretendia anular a eficácia 
de seu julgamento e de sua 
condenação pelo Tribunal 

Especial Misto até o julga-
mento final do mandado de 
segurança no TJRJ.

O ministro Alexandre de 
Moraes considerou que não 
existe violação às decisões 
do STF apontadas por Witzel, 

porque o juízo natural para 
o processo e julgamento de 
crime de responsabilidade 
praticado por governador de 
estado é o Tribunal Especial 
Misto. Na visão do ministro, 
em respeito ao processo le-
gal e ao princípio do juízo 
natural, o STF já declarou 
expressamente a recepção da 
norma referente à formação 
do tribunal para o julgamento 
de governadores. Alexandre 
de Moraes descartou qual-
quer violação aos princípios 
da impessoalidade ou impar-
cialidade.

“Não há, portanto, qual-
quer violação aos princípios 
da impessoalidade ou impar-
cialidade, mesmo porque, a 
participação de parlamenta-
res é condição indissociável 
ao procedimento investigati-
vo de crime de responsabili-
dade, diante de sua natureza 
política”, disse.

“Diante do exposto, com 
base no art. 161, parágrafo 
único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, 
julgo improcedente a pre-
sente reclamação, ficando 
prejudicada a apreciação da 

questão de ordem suscitada 
pelo reclamante. Por fim, nos 
termos do art. 52, parágrafo 
único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, 
dispenso a remessa dos autos 
à Procuradoria-Geral da Re-
pública.”

Witzel foi afastado do car-
go no dia 28 de agosto do ano 
passado, por decisão do mi-
nistro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Benedito Gon-
çalves, após investigações do 
Ministério Público Federal 
(MPF) que apuraram desvios 
de recursos na saúde.

A decisão do ministro le-
vou ao afastamento do ex-go-
vernador por 180 dias. Depois 
disso, em uma votação no 
plenário da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) por 69 a 0, os deputa-
dos estaduais decidiram dar 
prosseguimento ao processo 
de impeachment do governa-
dor no Tribunal Misto. Com 
a notificação e formação do 
tribunal, o governador se 
tornou novamente afastado 
por 180 dias até ser concluído 
o julgamento que o afastou 
definitivamente do cargo.

Fernando Frazão / Agência Brasil

O julgamento do ex-governador do Rio de Janeiro foi realizado no dia 30 de abril deste ano, pelo Tribunal Especial Misto

Sítio de Burle Marx pode ser 
Patrimônio Mundial Cultural
A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) 
começa a avaliar neste sába-
do (24), na China (o horário 
do país asiático tem uma dife-
rença de 11 horas em relação 
ao brasileiro), as candidaturas 
aos próximos patrimônios 
mundiais culturais e natu-
rais. O Brasil é representado 
pelo Sítio Roberto Burle Marx 
(SRBM), em Barra de Guara-
tiba, zona oeste da cidade do 
Rio de Janeiro. Cada país só 
pode apresentar um bem a 
cada ano.

A 44ª sessão do Comitê 
do Patrimônio Mundial da 
Unesco será realizada na 
cidade de Fuzhou, na China, 
após o intervalo de um ano. 
A reunião será presidida pelo 
vice-ministro da Educação da 
China e diretor da Comissão 
Nacional da China para a 

Unesco, Tian Xuejun.
O comitê analisará as indi-

cações da lista da Unesco, co-
meçando pelas candidaturas 
que não puderam ser avalia-
das no ano passado, devido à 
pandemia de covid-19. O sítio 
brasileiro é um desses casos. 

Ele está na lista ao lado do 
Observatório Solar de Chan-
killo e centro cerimonial, no 
Peru; da Capela Scrovegni de 
Giotto e os ciclos de afrescos 
de Pádua do século 14, da 
Itália; dos Monumentos de 
Pedra de Cervos e Locais 

Relacionados, o Coração da 
Cultura da Idade do Bronze, 
da Mongólia, entre outros 
locais culturais.

A decisão sobre o Sítio 
Burle Max é aguardada para 
segunda-feira (26). De acordo 
com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), que passou a gerir o 
sítio a partir de 1994, após a 
morte de  Burle Max, a chan-
cela pode garantir ao Brasil o 
23º bem na lista de patrimô-
nios mundiais da Unesco. O 
local sintetiza a obra do paisa-
gista, como um laboratório de 
experimentações botânicas e 
paisagísticas.

O 22º bem nacional chan-
celado como patrimônio 
mundial misto de cultura e 
biodiversidade é o conjunto 
das localidades de Paraty e 
Ilha Grande, na Costa Verde 
fluminense.

Unesco inicia avaliação neste sábado, na China. Decisão é aguardada para 2ª
Tomaz Silva / Agência Brasil                               

O Brasil é representado pelo Sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba

Projeto de Niterói presente 
no Congresso de Arquitetos
Niterói foi representada no 
27º Congresso Mundial de 
Arquitetos (UIA2021-RIO). 
O evento, que seria realizado 
no ano passado mas foi adia-
do por conta da pandemia, 
aconteceu de forma on-line, 
na última quinta-feira (22), 
e teve o Brasil e o Rio de 
Janeiro como sede pela pri-
meira vez. A transmissão foi 
realizada para mais de 160 
países com a participação 
de profissionais de todas as 
partes do mundo.

Durante o Congresso foi 
realizada a premiação dos 
vencedores do concurso 
público nacional para a es-
colha do projeto que vai re-
qualificar a orla de Charitas. 
A seleção foi uma iniciativa 

da Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria de Ur-
banismo, em parceria com 
o Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB-RJ) e recebeu 19 
propostas.

O projeto tem como ob-
jetivo transformar o trecho 
entre a Praça Radio Amador e 
o Clube Naval em um grande 
espaço público. A iniciati-
va do município de Nite-
rói foi concebida com base 
no Plano Diretor, que está 
elaborando o Programa de 
Requalificação Urbana das 
Praias da Baía da Guanabara.

O secretário municipal 
de Urbanismo, Renato Ba-
randier, ressaltou que este é 
um investimento importan-
te não só para a retomada 

da economia por conta da 
pandemia, mas também no 
resgate dos espaços públi-
cos. Ele também destacou 
a qualidade dos trabalhos 
apresentados.

“A pandemia serviu tam-
bém para reforçar a im-
portância que os espaços 
abertos, os espaços públicos 
de encontro e lazer têm na 

vida de cada cidadão. Esta 
orla ganhou importância 
estrutural de transporte para 
a cidade nos últimos anos e 
tem grande complexidade 
social, bem como a voca-
ção para esportes náuticos, 
esportes de areia, além da 
vocação paisagística e turís-
tica com uma vista maravi-
lhosa que Niterói tem para 
a cidade do Rio. Os projetos 
foram de altíssima qualida-
de. Este trabalho constitui 
um legado para a cidade. 
A partir de agora, temos 
um grande acervo de ideias 
que certamente serão apro-
veitadas não só na orla de  
Charitas, mas em projetos 
futuros da cidade”, disse 
Barandier.

Premiação do concurso para orla de Charitas aconteceu em evento mundial

Transmissão foi 
realizada para 
mais de 160 
países com a 
participação de 
profissionais

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: 29/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada Tronco Norte Fluminense - Baldeador - Niterói 15516157
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 15516157
13:30 às 17:30 Rua Quintino Bocaiúva - Caramujo - Niterói 15505023
14:00 às 18:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 73,74 - Lot Terrabrás - Jardim 

Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 
15509615

14:00 às 18:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua das Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua Evaldo de Oliveira - Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 15509615
14:00 às 18:00 Rua Helenice C Tebet - Engenho do Mato - Niterói 15509615

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 15489967
08:00 às 10:59 Travessa João Constantino - Porto Novo - São Gonçalo 15489967
08:00 às 10:59 Travessa E Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 15489967
08:30 às 12:00 Rua Henrique de Matos - Gradim - São Gonçalo 15504329
08:30 às 12:00 Rua José M Almeida - Gradim - São Gonçalo 15504329
08:30 às 12:00 Rua Teodoro Lima - Gradim - São Gonçalo 15504329
13:00 às 17:00 Rua Aragão - Covanca - Pita - São Gonçalo 15504841
14:30 às 17:30 Avenida Porto do Rosa - Portão do Rosa - Boaçu - São Gonçalo 15504375
14:30 às 17:30 Avenida Professor Josué de Castro - Portão do Rosa - São Gonçalo 15504375

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Chácaras Inoã - Estrada 

Cassorotiba - Itaipuaçu - Parque Vera Cruz - Maricá 
15507665

08:00 às 12:00 Rua B - Inoã - Maricá 15507665
08:00 às 12:00 Rua Mauá - Chácaras Inoã - Maricá 15507665
08:00 às 12:00 Rua Taquari - Parque Vera Cruz - Maricá 15507665
08:00 às 12:00 Rua Tietê - Chácaras Inoã - Maricá 15507665
13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 71, 72, 73 - Jardim Atlântico - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg Cabral Francisco - Itaipuaçu - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Itaipuaçu - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 15515275
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15515275
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Araçatiba - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Ruas 9, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Araçatiba - Jardim Balneario 

Maricá - Maricá 
15516379

13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Araçatiba - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Araçatiba - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15516379
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15516379
14:00 às 18:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Avenida do Canal - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Avenida Litorânea - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Avenida Mqe de Maricá - Itaipuaçu - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Ruas 37, 116, 123, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 - Jardim 

Atlântico - Ponta Negra - Recanto - Maricá 
15509687

14:00 às 18:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua do Canal - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Envindo Taques H Junior - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Gloria B Dick - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Ivan Dias Pereira - Itaipuaçu - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Rua Pedro Araújo - Jardim Atlântico - Maricá 15509687
14:00 às 18:00 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Ruas 34, 35, 87, 88, 89, 92, 110, 187, 189 - Cordeirinho - Jardim 

Atlântico - Maricá 
15510263

14:00 às 18:00 Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua dos Professores - Itaipuaçu - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua Governador Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua Hilário Cisneiros - Itaipuaçu - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua Jardim Atlântico - Jardim Atlântico - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 15510263
14:00 às 18:00 Rua São José - Jardim Atlântico - Maricá 15510263

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, acompa-
nhou, na última sexta-feira 
(23), o início das obras de 
pavimentação no bairro 
Joaquim de Oliveira. Ao 
todo, a Rua Darly Lobosco 
começou a receber um 
quilômetro de asfalto, 100 
metros de rede de águas 
pluviais, meio-fio, calçadas 

e intervenções de paisa-
gismo. 

A região foi a primeira 
contemplada com o mate-
rial produzido pela Usina 
de Asfalto. A intervenção 
é apenas o começo iní-
cio de um dos principais 
objetivos da atual gestão, 
que é asfaltar as ruas do 
município.

Pavimentação nas ruas de Itaboraí
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Mundo celebra abertura dos 
Jogos Olímpicos da esperança
Adiadas em 2020 devido à pandemia, Olimpíadas quer mostrar através do esporte que tudo voltará ao normal

Ap ó s  a d i a -
mento de um 
ano, a cerimô-

nia de abertura da Olimpíada 
de Tóquio ocorreu ontem no 
Estádio Olímpico de Tóquio, 
na capital japonesa. Na aber-
tura da 32ª edição dos Jogos 
Olímpicos, a tenista japonesa 
Naomi Osaka foi a responsável 
por acender a Pira Olímpica 
portando a Tocha Olímpica.

Logo após os discursos da 
presidente do Comitê Organi-
zador de Tóquio 2020, Seiko 
Hashimoto, e do presidente 
do Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), o imperador 
Naruhito, autoridade máxima 
do país, declarou ofi cialmente 
aberto os Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020. Posteriormen-
te, a bandeira olímpica foi 
hasteada ao lado da bandeira 
japonesa. Na sequência, o re-
vezamento da Tocha Olímpica 
no estádio terminou nas mãos 
de Naomi Osaka.

A cultura e tradição ja-
ponesas também ficaram 
evidentes na cerimônia, com 
dançarinos vestidos em ho-
menagem aos bombeiros 
voluntários japoneses, uma 
tradição secular no Japão.

Conforme a tradição, a 

Grécia foi a primeira delega-
ção a desfi lar no evento. Na 
sequência, tivemos o Time 
Olímpico de Refugiados, for-
mado por pessoas que não 
podem competir pelo país de 
origem. A delegação brasileira 
foi a 151ª a se apresentar. 

Dos 302 competidores bra-
sileiros classifi cados para os 
Jogos, apenas quatro (número 
mínimo exigidos pelo COI) 
desfilaram, medida tomada 
pelo Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB) visando a prevenção 
do contágio de covid-19.

O jogador de vôlei Bruni-
nho e a judoca Ketleyn Qua-
dros foram os porta-bandeiras 
do Time Brasil.

A cerimônia prosseguiu 
com uma atuação de artistas 
celebrando a diversidade e a 
inclusão nos Jogos Olímpicos. 

Além disso, drones formaram 
o símbolo da Olimpíada de 
Tóquio e um globo terres-
tre, acompanhada da trilha 
sonora Imagine, do cantor e 
compositor britânico John 
Lennon.

Homenagem - A abertu-
ra da 32ª edição dos Jogos 
Olímpicos fi cou marcada pela 
ausência de público devido à 
pandemia da covid-19. Esta foi 
a primeira vez na história que 
a abertura ofi cial aconteceu 
sem a presença de especta-
dores.

Com um minuto de silên-
cio, a festividade aproveitou 
para homenagear as vítimas 
em todo o mundo acometidas 
pelo vírus. Além disso, uma 
apresentação de atletas se 
exercitando de forma isolada 
representou a difi culdade dos 
competidores de treinar em 
meio à pandemia.

Favoritos - Judô? Vôlei? 
Natação? Atletismo? Futebol? 
De onde virão as medalhas de 
ouro para o Brasil? O sonho 
de chegar ao topo do pódio 
olímpico pode ser conside-
rado mais próximo para al-
guns atletas brasileiros com 

trajetória de enfi leirar títulos 
recentes.

Há um consenso entre os 
entrevistados de que a boxea-
dora Bia Ferreira, de 28 anos, 
é uma grande favorita na ca-
tegoria até 60 quilos (kg). No 
surfe, os campeões mundiais 
Gabriel Medina e Ítalo Ferreira 
têm desempenhos em 2021 
que indicam o caminho da 
onda ao pódio.

Com três pódios em 2016, 
o canoísta Isaquias Queiroz, 
(canoagem velocidade 1.000 
metros, categoria C1), que é 
campeão mundial, é outro 
favorito ao ouro. Ele também 
vai competir em dupla (C2, na 
mesma distância) com Jacky 
Goodman.

Na vela, as campeãs no Rio 
2016, Martine Grael e Kah-
ena Kunze, na classe RS:FX, 
aparecem como potenciais 
medalhistas.

No vôlei de praia, as prin-
cipais chances, segundo eles, 
estão com a dupla feminina 
Ágatha e Duda, embora não 
descartem Ana Patrícia e Re-
becca. Para o masculino, a 
tarefa de Evandro e Bruno 
Schmidt é de tentar superar os 
favoritos noruegueses (Sorum 
e Mol).

Jonne Roriz / COB

Bruninho, da seleção de vôlei, ao lado da judoca Ketleyn Quadros, foram os porta-bandeiras da delegação brasileira

Na base da conversa, Lisca 
estreia como técnico do Vasco

O Vasco encara 
hoje, às 21 ho-
ras (de Brasília), 
o Guarani, em 
São Januário. A 
grande novida-
de para o con-

fronto da 14ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B é a estreia do técnico 
Lisca.

Os cruz-maltinos vêm 
de uma série de empates 
na Segundona. Com isso, os 
cariocas se afastaram do G-4 
da Série B.

O Vasco começou a ro-
dada quatro pontos atrás do 
quarto colocado. Por isso, 
uma vitória é fundamental 
para a sequência da equipe 
na competição.

Lisca fez apenas um trei-
no com o elenco do Vasco 
antes da partida. O treinador 
terá que mexer na escalação, 

pois não poderá contar com 
o volante Andrey e o meia 
MT.

“O tempo para esse jogo é 
curto. O trabalho não é só do 
Lisca, é do Vasco. Tenho uma 

equipe. Obviamente obser-
vei demais o Guarani, time 
que está na parte de cima da 
tabela. Precisamos encostar 
no pelotão de cima. É jogo 
decisivo, todos são. Tenho 

minhas análises e observa-
ções sobre o Vasco. Conheço 
bem a equipe, acompanhei 
praticamente todas partidas. 
Tenho algumas ideias. Vou 
ver os jogadores que estão 
à disposição”, disse o novo 
treinador.

A tendência é que Bruno 
Gomes e Léo Jabá sejam titu-
lares diante do Guarani. Já na 
lateral direita, Léo Matos vol-
ta após cumprir suspensão.

O Guarani vem embalado 
na Série B. Os paulistas estão 
na terceira posição, em uma 
sequência positiva.

No entanto, o Bugre viu 
sua série de vitórias aca-
bar com um empate em 
casa com o Sampaio Cor-
rêa. A partida deve marcar 
a despedida de Davó, ne-
gociado pelo Corinthians 
com o futebol dos Estados 
Unidos.

Apresentado ontem, treinador teve pouco contato com jogadores do clube
Vitor Brügger / Vasco

Lisca estará no banco de reservas hoje, em São Januário, contra o Guarani

Flu tenta quebrar tabu 
na casa do Palmeiras

O Fluminen-
se busca a re-
cuperação no 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro nes-
te sábado, às 19 
horas (de Brasí-

lia), contra o Palmeiras. O con-
fronto contra o líder da Série 
A, válido pela 14ª rodada no 
Allianz Parque, não traz boas 
lembranças para os tricolores.

Isso porque o Fluminense 
perdeu todas as vezes que 
atuou no estádio do Palmei-
ras. Ao todo, foram sete der-
rotas e apenas três gols mar-
cados.

O lado positivo para esta 
partida é o fato do Fluminense 
ter tido a semana livre para 
treinar. O duelo contra o Cerro 
Porteño-PAR, pela Libertado-
res, foi adiado após a morte do 
fi lho do técnico Arce.

Por conta disso, o técnico 
Roger Machado deve contar 
com força máxima. O atacante 
Fred se recuperou de lesão e 
trabalhou normalmente com 
o elenco.

O time paulista vive seu 

melhor momento na tem-
porada. Líder do Brasileiro 
com 28 pontos e classifi cado 
para as quartas de final da 
Libertadores, a equipe do téc-
nico Abel Ferreira chega à 13ª 
rodada do torneio nacional 
em busca da sua nona vitória 
seguida somando todas as 
competições.

No meio de semana, o Al-
viverde bateu a Universidad 
Católica-CHI em São Paulo 
por 1 a 0 e garantiu seu lugar 
nas quartas da Libertadores, 
quando terá o São Paulo como 
próximo adversário.

Para o jogo contra o Flu, 
o técnico Abel Ferreira não 
estará presente devido ao car-
tão amarelo sofrido no último 
jogo, contra o Atlético-GO. 
O auxiliar João Martins deve 
fi car no comando da equipe. 
Entre os jogadores, o Palmei-
ras não deve contar com o 
zagueiro Luan e o atacante 
Rony, ambos em processo de 
transição física. Luiz Adriano 
também será ausência, já que 
ainda está tratando de um 
edema no joelho direito.

Landim celebra volta 
da torcida do Fla

O  F l a m e n -
g o  a t u o u  e m 
Brasília neste 
meio de sema-
n a  p e l a  Ta ç a 
L i b e r t a d o r e s 
da América. Os 

rubro-negros golearam o 
Defensa y Justicia por 4 a 
1 e avançaram às quartas 
de final  da competição, 
onde enfrentarão o Olim-
pia-PAR.

A grande novidade na 
partida foi a presença do pú-
blico no Mané Garrincha. Foi 
a primeira vez que um jogo 
do Flamengo teve a presença 
de torcedores desde o início 
da pandemia, em março de 
2020.

O  t i m e  c a r i o c a  c o -
locou 18 mil ingressos à 
venda, mas pouco mais de 
cinco mil entradas foram 
comercializadas. Mesmo 

assim, o presidente Rodol-
fo Landim afirmou que a 
decisão de mudar o jogo de 
local para ter público foi um 
sucesso.

“Ainda em número pe-
queno, mas uma festa linda, 
seguindo todos os protoco-
los. Todo mundo saiu feliz. 
O futebol é outro espetáculo 
com público, se transforma 
em outra coisa. 

Eu tenho certeza que esse 
calor humano da torcida 
também serviu para impul-
sionar os nossos atletas em 
campo com essa vitória tão 
linda que a gente acabou 
tendo”, disse à “Fla TV”.

A CBF pode liberar a vol-
ta do público nas quartas 
de final da Copa do Bra-
sil. No entanto, ainda não 
há uma decisão sobre o as-
sunto no Campeonato Bra-
sileiro.

Enderson Moreira inicia hoje sua trajetória no comando do Glorioso

Sob nova direção, Botafogo 
visita o Confi ança em Aracajú

O Botafogo volta 
a campo neste 
sábado, às 16h30 
(de Brasília), 
contra o Con-
fi ança. A partida 

em Aracaju, válida pela 14ª ro-
dada da Série B, marca a estreia 
do técnico Enderson Moreira.

Tanto Confiança quanto 
Botafogo vivem péssimo mo-
mento na Segundona. Os alvi-
negros estão na parte de baixo 
da classifi cação, enquanto os 
alagoanos seguem na zona de 
rebaixamento.

O Botafogo tem uma série 
de desfalques para esta parti-
da. Kanu, Hugo, Luís Oyama, 
Pedro Castro e Chay estão fora.

A única boa notícia para 
Enderson Moreira é o retorno 
do lateral-esquerdo Guilherme 

Santos.
Os alvinegros necessitam 

de um bom resultado. Isso 
porque podem entrar na zona 
de rebaixamento em caso de 
derrota.

Do outro lado, o Confi ança 
tenta sair da degola. Os do-
nos da casa vêm de empate 
fora de casa e buscam acabar 
com a sequência diante dos 
cariocas.

Vela: Robert 
Scheidt fará 
história no 
Japão
Robert Scheidt começa a es-
crever mais um capítulo da 
história do esporte do Brasil. 
O velejador vai se tornar re-
cordista nacional de parti-
cipações em Olimpíadas na 
madrugada deste domingo. 
Será a sétima vez que o atle-
ta compete no Jogos. Ele já 
conquistou cinco medalhas, 
sendo duas de ouro.

“Mesmo sendo a sétima 
Olimpíada, sempre dá um frio 
na barriga. E essa ansiedade 
é normal. Passa quando a 
disputa começa e acredito 
estar bem preparado e na 
briga por uma medalha”, diz 
o bicampeão olímpico.

Serão 11 regatas, dez na 
fase de classifi cação e a medal 
race, programada para dia 1º 
de agosto.

Vitor Silva / Botafogo

Estreante do dia, Enderson Moreira sabe que passou da hora do Bota reagir


