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Grávidas poderão tomar 
segunda dose da Pfi zer

Ministério da Saúde libera imunizante a gestantes que tomaram 1ª dose da AstraZeneca

NOVA ORIENTAÇÃO
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Prata em Tóquio, a skatista Rayssa Leal, de 13 anos, é atleta mais jovem a conquistar uma medalha olímpica para o país. Após seu feito, a maranhense parecia não acreditar: ‘a fi cha ainda não caiu’

Wander Roberto/COB

Futebol 
feminino busca 
a liderança

PÁG. 8

Niterói terá 
núcleo para 
refugiados

PANORAMA\PÁG. 2

Começam inscrições para o Fies
Prazo vai de hoje até sexta-feira (30). Resultado da pré-seleção sai no dia 3 de agosto
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A Prefeitura de São Gonçalo segue com as obras de melhorias no 
corredor auxiliar que vai de Santa Luzia até o Jardim Catarina. As 
intervenções têm objetivo de absorver o trânsito após o fechamento 
do retorno do Catarina, por conta das obras do viaduto. 
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Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Segundo o Executivo, a Rua Adelaide Lima, que recebe melhorias, deve ser pavimentada até amanhã

Ruas de S. Gonçalo recebem obras

Flu volta 
suas fi chas 
para Copa BR
Tricolor tenta esquecer a 
derrota na última rodada 
do Brasileirão e foca no 
confronto desta noite 
contra o Criciúma, fora de 
casa, pelo mata-mata.

PÁG. 8

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

‘Fadinha’ 
conquista a 

prata e o Brasil
A skatista maranhense Rayssa 

Leal, de 13 anos, escreveu 
ontem seu nome na história 

do esporte brasileiro ao se 
tornar a mais jovem medalhista 
olímpica do país ao levar a prata 

no skate street nas Olimpíadas 
de Tóquio. Com sua simpatia, 

ela conquistou as redes sociais 
e elogios de personalidades do 

mundo esportivo, como o Rei 
Pelé, e o craque da Copa do 

Mundo de 1994, Romário.

Concerto 
virtual nesta 
quarta
No Instagram da 
Sala Carlos Couto, o 
violoncelista Diogo Moura 
e a pianista Amanda Kohn 
apresentam a obra de 
Edmundo Villani-Côrtes.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

A pianista Amanda Kohn se 
apresenta no concerto de amanhã

Fred treinou normalmente no CT do 
Corinthians e encara o Criciúma

Preso por 
agredir mulher 
em Niterói

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Rayssa Leal é prata
Que orgulho ver alguém tão jovem conseguindo uma con-
quista deste tamanho nas olimpíadas. É impressionante 
como essa nova geração de atletas está vindo forte princi-
palmente no skate. Fico feliz demais de ver o esporte que 
antes era muito julgado principalmente pelos mais con-
servadores, ter seu espaço e importância nas olimpíadas!
Suzana Silva

Volta do trânsito
À medida que as coisas vão voltando para a normalidade, 
os congestionamentos voltam junto. O trânsito triplicou 
nas últimas semanas, está mais do que insuportável andar 
de carro em Niterói, Não importa a hora, está tudo cheio 
sempre.
Clarice Porto

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.

Mangaratiba: 
cadastro CadÚnico
A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos (SMASDH), con-
cluiu ontem (26) o primeiro 
dia de atendimentos referen-
tes ao CadÚnico na Fazenda 
Ingaíba. A ação foi desempe-
nhada pela equipe técnica da 
SMASDH na Escola Municipal 
Batatal, e teve como objetivo 
facilitar o acesso dos mo-
radores locais ao serviço. A 
próxima ação na localidade 
vai acontecer amanhã, 28, das 
9h às 12h.

Entre os atendimentos 
prestados estão: realização 
de novos cadastros para a 
obtenção do CadÚnico; atua-
lização de dados (para quem 
já é cadastrado); e orientações 
e esclarecimentos sobre o 
benefício .Os moradores de 
Mangaratiba que desejam 
se cadastrar no CadÚnico, 
devem comparecer a um dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) do 
município. 

Workshop para ciclistas

Representantes da Coor-
denadoria Niterói de Bi-
cicleta da Prefeitura de 
Niterói e da Diretoria de 
Educação para o Trânsito 
da NitTrans participaram 
do I Workshop de Direção 
Segura para Ciclistas,  no 

Divulgação

fim de semana. O evento, 
promovido pelo Fika Bike 
Café, abordou temas como 
conscientização, seguran-
ça e legislação de trânsito e 
também comportamentos 
no trânsito, segurança e 
empatia.

Núcleo para migrantes e refugiados
A Prefeitura de Niterói, por 
intermédio da Secretaria de 
Direitos Humanos, assinou 
Acordo de Cooperação Téc-
nica com a Organização das 
Nações Unidas (ONU) Mi-
gração, ontem (26), visando 
a capacitação de pessoal 
para criação de um Núcleo de 
Atendimentos aos Migrantes 
e Refugiados para acolhi-
mento às suas demandas na 
cidade. O prefeito Axel Grael 
lembrou que Niterói é uma ci-
dade com grandes influências 
migratórias, inclusive da sua 
própria família.

“A parceria é muito im-
portante para que possamos 
implementar políticas públi-
cas para acolher essas pessoas 
que vêm para cá fugindo de 
conflitos. Este, inclusive, foi o 
caso da minha avó, que veio 
para cá na época da guerra. 
Aqui em Niterói começamos 
um programa de transfe-
rência de renda, em abril do 
ano passado, em função da 
pandemia, com crédito de 
R$ 500, que beneficiou 50 mil 
famílias. O que me preocupa é 
que, provavelmente, esses mi-
grantes e refugiados não estão 

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Niterói assinou ontem acordo com a ONU Migração para criar Núcleo de Atendimento a Migrantes e Refugiados

Dia dos Pais: live 
para vender mais
O Dia dos Pais, que será ce-
lebrado em 8 de agosto, é 
mais uma data importante 
para as vendas do comércio 
varejista. Para estimular os 
pequenos negócios a atrair 
mais clientes e potencializar 
as vendas, o Sebrae Rio e o 
Sistema Fecomércio RJ pro-
movem nesta terça (27), a live 
gratuita “Dia dos Pais – Como 
fazer campanhas a custo bai-
xo e vender mais”. O evento 
ocorre às 17h30.

“Com o conhecimento do 
público e potencializando 
suas redes sociais, o em-
preendedor aperfeiçoará as 
melhores estratégias para se 
comunicar da melhor forma 
com o seu cliente”, explica a 
Poliana Valente, analista do 
Sebrae Rio, reforçando os 
principais pontos abordados 
na live. 

no CadÚnico e nos registros 
da assistência social, o que os 
deixa fora das políticas públi-
cas da cidade. Agora estamos 
criando uma moeda social, a 
Moeda Arariboia, e essa é uma 
oportunidade de pensar em 
uma forma de incluir e bene-
ficiar esse público através de 
um cadastro na Assistência 
Social para que eles possam 

ser incluídos nos programas 
da prefeitura”, destacou o 
prefeito.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Direitos Hu-
manos, Raphael Costa, está 
sendo estruturado o Núcleo 
de Atendimento a Migrantes e 
Refugiados, um órgão vincu-
lado ao Centro de Cidadania 
(Cecid). O objetivo é oferecer 

atendimento, projetos de in-
tegração social e orientação 
jurídica, social e psicológica 
aos migrantes e refugiados.

A parceria prevê uma con-
sultoria técnica e capacitação 
dos servidores municipais, de 
forma contínua, pela equipe 
da ONU, para o atendimento 
aos migrantes e refugiados 
que residem em Niterói. 

Boates são 
interditadas

Agricultura familiar 
na merenda

Duas boates foram interdi-
tadas pela Prefeitura do Rio 
neste fim de semana — uma 
no Jardim Botânico, na Zona 
Sul, e outra na Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste. O último 
decreto publicado pelo órgão 
sobre as medidas restritivas 
na cidade, com vigência até 9 
de agosto, manteve proibida 
a abertura desse tipo de esta-
belecimento.

Os eventos foram desco-
bertos pelo setor de inteligên-
cia da Secretaria de Ordem 
Pública (Seop) após denún-
cias enviadas pela população 
de que os locais tinham aglo-
meração.

Os dois estabelecimentos 
foram interditados por tempo 
indeterminado pela Vigilân-
cia Sanitária e receberão mul-
ta de R$ 15 mil por infrações 
sanitárias constatadas pelos 
agentes. A ação contou com 
apoio da Guarda Municipal.

“Mesmo que não ocorram 
irregularidades no momento 
da fiscalização, as informa-
ções, fotos e vídeos recebidos 
posteriormente servem como 
fundamento para aplicação 
de multas e até interdição 
desses locais. Até o fim da 
pandemia, as fiscalizações 
vão continuar”, disse o o se-
cretário de Ordem Pública 
Brenno Carnevale. 

Após dois anos sem reali-
zar compras de produtos da 
Agricultura Familiar para 
merenda escolar, a Prefei-
tura de Itaboraí, através das 
Secretarias Municipais de 
Educação (Semed) e Agri-
cultura (Semagri) iniciaram 
ontem (26), a distribuição de 
produtos locais para compor 
a alimentação escolar das 95 
unidades de ensino munici-
pal. A primeira remessa de 
entrega vai até quarta-feira 
(28).

Operação Sossego em Casimiro

A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu realizou no final 
de semana a “Operação 
Sossego”, para evitar aglo-
merações, a perturbação 
do sossego e garantir o 
cumprimento das medi-
das de prevenção à c-19. 

Divulgação/Prefeitura de Casimiro de Abreu

A fiscalização ocorreu em 
comércios e praças no dis-
trito sede, Professor Souza, 
Rio Dourado e em Barra de 
São João. Participaram a 
Guarda Municipal, Defesa 
Civil, Vigilância Sanitária, 
Posturas e a PM.

Panorama RJPanorama RJ

Quarta é dia de 
concerto virtual
Quarta é dia de concerto no 
Instagram da Sala Carlos 
Couto, com o violoncelista 
Diogo Moura e a pianista 
Amanda Kohn, que apre-
sentam a bela música de Ed-
mundo Villani-Côrtes. O pú-
blico poderá acompanhar a 
apresentação no Instagram 
@salacarloscouto, às 18h.

Admirado por sua res-
pectiva história de supe-
ração e conquistas, Diogo 
Moura de Souza é Bacharel 
em violoncelo pela UFRJ 

sob a tutoria dos mestres 
violoncelistas Iura Ranevsky 
e Marcos Ribeiro e Janaina 
Salles. 

A pianista Amanda Kohn 
iniciou seus estudos de pia-
no aos 11 anos e se graduou 
pela UFRJ, sob a orientação 
dos professores Ronal Sil-
veira e Luiz Senise. Na sua 
carreira como musicista, se 
apresenta em recitais solo, 
festivais de música, além de 
Masterclasses com grandes 
nomes. 

CULTURA FABIANA MAIA

Virtual
O público pode fazer uma 
visita virtual imersiva à ex-
posição Una(S)+, que reúne 
cerca de 80 obras de 15 
artistas mulheres da Argen-
tina e Brasil, com curadoria 
de Maria Arlete Gonçalves. 
Com tecnologia de fotogra-
fia digital 360°, o tour virtual 
permite um passeio com-
pleto pela mostra coletiva, 
como se o visitante estivesse 
caminhando pelas várias 
galerias do centro cultural, 
sem sair de casa. Onde: ht-
tps://oifuturo.org.br.

INSCRIÇÕES – Estão abertas as inscrições para a 31a 
edição do Festival Curta Cinema – Festival Internacio-
nal de Curtas do Rio de Janeiro - que acontecerá entre 
os dias 3 e 7 de novembro. Filmes com até 30 minutos 
de duração realizados nos anos 2020 e 2021 podem 
se inscrever até 6 de agosto pelas plataformas www.
festhome.com ou www.shortfilmdepot.com.

ARTHUR NOGUEIRA – Em voz e violão, o paraense Ar-
thur Nogueira percorre 50 anos de música em 10 can-
ções. O álbum “Sucesso Bendito” reúne composições 
de Caetano Veloso de diferentes épocas, que carregam 
em si aspectos fundadores deste país e tiveram papel 
fundamental também na construção da poética do 
artista. Disponível nas plataformas digitais.

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

Divulgação

A pianista Amanda Kohn e o violoncelista Diogo Moura são as atrações

Divulgação

A exposição Una(S)+ reúne cerca de 
80 obras de 15 artistas mulheres
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Ministério da Saúde recomendou a aplicação de Pfizer a gestantes que tomaram 1ª dose da AstraZeneca

Vacinação de grávidas muda
O Ministério da Saúde anun-
ciou ontem uma nova reco-
mendação para a vacinação 
de gestantes e puérperas 
contra a covid-19. Aquelas 
que receberam a primeira 
dose da AstraZeneca pode-
rão tomar a segunda dose 
de outro tipo de imunizante 
para completar o ciclo vaci-
nal. A preferência é que essa 
nova aplicação seja da vacina 
da Pfizer/BioNTech.

A recomendação, até ago-
ra, era que mulheres nesse 
grupo esperassem o fim do 
puerpério para a tomar a se-
gunda dose. Essa orientação 
foi dada após a morte de uma 
gestante no Rio de Janeiro, 
cujo falecimento teria rela-
ção com o fato de ter sido 
tomada a primeira dose da 
vacina AstraZeneca.

“O Ministério da Saúde 
recomendou a interrupção. 
E, como sabemos, com o au-
mento da morbidade neste 
grupo, retomamos a vacina-
ção e, hoje, apresentaremos 
a modificação”, explicou a 
secretária Extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Rosana Leite.

Ela destacou, contudo, 
que essa situação é excep-
cional. Nos demais casos, a 
aplicação de doses diferentes 
em uma pessoa (chamada 
tecnicamente de intercam-

bialidade) deve ser tratada 
como erro.

“Não é permitida a in-
tercambialidade nos casos 
normais. Ainda é conside-
rado erro de vacinação. E, 
quando isso ocorrer, deve ser 

tratado como erro vacinal e 
registrado no e-SUS [sistema 
de dados do Sistema Único 
de Saúde]”, disse a secretária.

Para as grávidas e puérpe-
ras que ainda não se vacina-
ram, segue a orientação para 

que tenham a aplicação de 
doses sem o vetor viral, como 
CoronaVac ou Pfizer.

Terceira dose - Na entre-
vista coletiva onde foi apre-
sentada a nova orientação, a 

secretária responsável pelo 
enfrentamento à covid-19 
afirmou que a pasta não re-
comenda a aplicação de uma 
terceira dose, mas que o as-
sunto está sendo discutido.

“Essas tratativas são mo-

tivos de estudos e análises 
nas câmaras técnicas. Esta-
mos planejando a vacina-
ção do próximo ano. Isso 
será motivo de um fórum 
para que possamos debater 
quais serão os esquemas  
para o próximo ano”, infor-
mou.

Perguntada sobre o cres-
cimento de casos da variante 
delta do coronavírus, Rosane 
Leite classificou esta como 
“a maior preocupação do 
ministério no momento”. 
Ela lembrou que o Programa 
Nacional de Imunizações 
reforçou a vacinação em 
faixas e linhas de fronteira, 
como forma de tentar evitar 
que novos casos entrem por 
países vizinhos.

A secretária reforçou que 
a vacinação com a primeira 
dose é uma estratégia fun-
damental para combater 
a disseminação do vírus e 
para evitar que as pessoas 
tenham quadros evoluindo 
para situações graves ou para 
mortes.

Rosana Leite disse que a 
previsão da pasta para agos-
to é receber 63 milhões de 
doses. Diante da chegada de 
mais remessas, o ministério 
também avalia a possibilida-
de de redução do intervalo 
entre a primeira e segunda 
dose.

Reprodução / TV Brasil

Grávidas e puérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca poderão tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante para completar o ciclo vacinal

Rio retoma aplicação 
da primeira dose
A cidade do Rio de Janeiro 
irá retomar amanhã (28) a 
vacinação contra a covid-19, 
conforme anunciou na tarde 
de ontem (26), pelo Twitter, 
o prefeito Eduardo Paes. A 
expectativa da prefeitura é 
que todos os cariocas acima 
de 18 anos sejam vacinados 
nas próximas três semanas. 
A aplicação da primeira dose 
da vacina está suspensa des-
de sexta-feira (23), por falta 
de estoques do imunizante.

“Na quarta retomamos a 
vacinação e vamos manter 
as idades previstas para essa 
semana. Se não houver mais 
falhas na entrega, nas próxi-
mas três semanas teremos 
todos os cariocas acima de 
18 anos devidamente imuni-
zados com a primeira dose! 
Bora distribuir acelerado!”, 
diz Paes. A expectativa era 
que a vacinação fosse reto-
mada na quinta (29), mas o 
prefeito anunciou que isso 
será possível já na quarta-
-feira.

Segundo calendário pu-
blicado na rede social, na 
quarta serão imunizados, 
pela manhã mulheres e, à 
tarde, homens, de 34 anos. 
Na quinta (29), mulheres de 
33 anos e, à tarde, repesca-
gem para aqueles com 34 
anos ou mais. Na sexta (30), 
homens com 33 anos e à tar-
de, repescagem para aqueles 
com 33 anos ou mais. No 
sábado (31), a imunização 
segue para aqueles com 33 
anos ou mais.

A retomada do calendá-
rio de vacinação será possí-
vel porque o Ministério da 
Saúde comprometeu-se a 
enviar novos lotes de vacina 
a partir desta segunda-feira. 
Também pelo Twitter, a pas-
ta informou que enviará 10,2 
milhões de doses do imuni-
zante para todos os estados e 
para o Distrito Federal. 

Paes ressalta que a se-
gunda dose foi aplicada on-
tem e será efetuada também 
normalmente hoje (27).

Niterói: 40% dos 
adultos vacinados
Niterói alcançou a mar-
ca de 40% da população 
adulta com o esquema va-
cinal completo contra a 
Covid-19. A Prefeitura de 
Niterói contabiliza 163 mil 
pessoas com as duas doses 
de Astrazeneca, Pfizer e Co-
ronavac ou a dose única do 
imunizante Janssen. Até o 
último sábado (24), 336.205 
pessoas já tinham recebido 
ao menos uma dose, o que 
representa 82% da popu-
lação maior de 18 anos. 
Nesta terça-feira (27) é a 
vez das pessoas a partir de  
30 anos tomarem a primei-
ra dose.

O calendário de julho 
vem seguindo em dois dias 
por idade, chegando até o 
fim deste mês na população 
a partir de 28 anos. A meta 
do município é chegar ao fi-
nal de agosto com todos os 
adultos vacinados pelo me-
nos com a primeira dose. A 
imunização está ocorrendo 
em 10 pontos espalhados 
pela cidade, de segunda a 

sexta-feira, de 8h às 17h.
O secretário municipal 

de Saúde, Rodrigo Olivei-
ra, destacou o empenho 
da pasta na campanha e a 
participação da população.

“A população de Niterói 
compreendeu que a vacina 
é nossa principal aliada 
contra esse vírus. Por isso, 
seguimos comprometidos 
e empenhados em imunizar 
o mais rápido possível os 
nossos cidadãos, avançan-
do o calendário conforme 
o número de doses que o 
Ministério da Saúde dispo-
nibiliza para o município”, 
pontuou.

Agendamento por apli-
cativo - Os moradores de 
Niterói podem agendar a 
vacinação contra Covid-19 
em todos os postos da ci-
dade. Para realizar o agen-
damento, é preciso baixar 
o aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente 
na Play Store (Android) e 
App Store (iOS), e realizar o 
passo a passo do cadastro.

Ministério da Saúde distribui 
mais 10 milhões de vacinas

O Ministério da Saúde infor-
mou que vai distribuir mais 
10,2 milhões de vacinas con-
tra a covid-19 aos estados. 
As remessas começarão a 
chegar a partir de amanhã 
(27). A entrega de todos os 
lotes deve ser finalizada na 
quarta-feira (28).

De acordo com a pasta, 
serão distribuídas 4,8 mi-
lhões de doses da AstraZene-
ca, 3,3 milhões da Coronavac 
e 2,1 milhões da Pfizer.

Desde o início da vacina-
ção, foram distribuídas 174 
milhões de doses para todo 
o país, por meio do Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ção. Mais de 131 milhões de  
doses foram aplicadas (D1 
- 94.5 milhões e D2 - 37 mi-
lhões).

Butantan - O Instituto Bu-

tantan, em São Paulo, entre-
gou na manhã de ontem (26) 
mais 1,5 milhão de doses da 
vacina contra o SARS-CoV-2 
ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), do Mi-

nistério da Saúde.
Com a nova entrega, as 

liberações chegam à marca 
de 60,149 milhões de doses 
fornecidas ao Ministério da 
Saúde desde 17 de janeiro 

deste ano, quando o uso 
emergencial do imunizante 
foi aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

De acordo com dados do 
Instituto Butantan, desde o 
dia 14 de julho até ontem, 
foram entregues 7 milhões 
de doses da vacina. Essas no-
vas entregas são referentes à 
produção de um novo lote de 
10 milhões de doses proces-
sadas a partir dos 6 mil litros 
de ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA), recebidos no dia 
26 de junho.

As vacinas liberadas fa-
zem parte do segundo con-
trato firmado com o Ministé-
rio da Saúde, de 54 milhões 
de vacinas. O primeiro, de 46 
milhões, foi concluído em 12 
de maio.

Remessas já começaram a ser enviadas para todo país nesta segunda (26)

País registra 
169 casos 
da variante 
Delta
Balanço divulgado ontem 
(26) pelo Ministério da 
Saúde informou que o nú-
mero de casos da variante 
Delta do novo corona-
vírus subiu para 169. Na 
atualização divulgada na 
sexta-feira (23), o número 
estava em 143. Deste total, 
13 pacientes tiveram qua-
dro grave e morreram em 
decorrência da covid-19.

O local com mais re-
gistros até o momento foi 
o Rio de Janeiro, com 88 
casos mapeados. O Distri-
to Federal teve um salto e 
assumiu o segundo lugar, 
com 30 casos, contra seis 
na sexta-feira.

Em seguida vêm São 
Paulo com 15, Paraná com 
13, Maranhão com sete, 
Santa Catarina com cin-
co, Goiás com quatro, Rio 
Grande do Sul e Pernam-
buco com três cada e Mi-
nas Gerais com um.

Vacina da Sinopharm  é produzida a partir de um vírus inativado

Anvisa recebe pedido para 
uso de mais um imunizante

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu, nesta segunda-feira 
(26), uma nova solicitação de 
autorização temporária de 
uso emergencial para vacina 
contra covid-19. Dessa vez, 
o pedido foi feito pelo labo-
ratório chinês Sinopharm e 
apresentado pela empresa 
Blau Farmacêutica, que re-
presenta o imunizante no 
Brasil.

Tecnologia - A vacina da 
Sinopharm é produzida a 
partir de um vírus inativa-
do. O imunizante é aplicado 
em duas doses, com um 
intervalo de três a quatro 
semanas entre elas. O pro-
duto é recomendado para 
pessoas acima de 18 anos 
de idade, de acordo com 
os dados conhecidos até o  
momento.

“O desenvolvimento da 
vacina não teve estudos clí-
nicos conduzidos no Brasil, o 

que não impede a submissão 
do pedido de autorização 
para uso emergencial ou 
registro na Anvisa. As pes-
quisas foram desenvolvidas 
em países como Argentina, 
Peru, Emirados Árabes, Egito 
e China”, explicou a Anvisa.

Em maio, esse imuni-
zante foi aprovado para uso 
emergencial pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS).

Segundo o protocolo da 
Anvisa, as primeiras 24 horas 
serão utilizadas para fazer 
uma triagem do processo e 
verificar se os documentos 
necessários para avaliação 
estão disponíveis. Se houver 
informações importantes 
faltando, a agência pode 
solicitar as informações adi-
cionais ao laboratório.

A análise do pedido de 
uso emergencial é feita por 
uma equipe multidisciplinar 
que envolve especialistas 

das áreas de Registro, Mo-
nitoramento e Inspeção de 
Medicamentos.

Pela norma, o prazo de 
avaliação será de sete dias 
quando houver desenvolvi-
mento clínico da vacina no 
Brasil ou quando o relatório 
ou parecer técnico emitido 
pela autoridade sanitária es-
trangeira seja capaz de com-
provar que a vacina atende 
aos padrões de qualidade, de 
eficácia e de segurança esta-
belecidos pela OMS ou pelo 
ICH (Conselho Internacional 
para Harmonização de Re-
quisitos Técnicos para Me-
dicamentos de Uso Humano, 
do inglês International Cou-
ncil for Harmonisation of 
Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human 
Use) e pelo PIC/S (Esquema 
de Cooperação em Inspe-
ção Farmacêutica, do inglês 
Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme).

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Entrega de todos os lotes deve ser finalizada nesta quarta-feira (28)



4 Terça-feira, 27/7/2021ofluminense.com.br Cidades

O exemplo de Niterói no 
enfrentamento à pandemia 

e os novos rumos da 
retomada econômica

Em julho deste ano a Prefei-
tura de Niterói chega à marca 
de R$ 1 bilhão de investimento 
em ações de combate à pan-
demia e seus efeitos, valor 
que equivale a mais de 28% 
do seu orçamento anual, de 
R$ 3,5 bilhões, o que revela a 
responsabilidade do governo 
para proteger a população e 
salvar vidas. Após 18 meses 
de pandemia, Niterói colhe os 
frutos de uma boa gestão da 
crise, apresentando números 
animadores de recuperação 
econômica e saúde fiscal para 
realizar a transição das políti-
cas emergenciais para políti-
cas permanentes de proteção 
social.

Niterói foi uma das primei-
ras cidades do país a decretar 
medidas rígidas de isolamento 
social. A atuação rápida per-
mitiu conter o avanço do vírus 
que, juntamente com as me-
didas sanitárias e de amplia-
ção da retaguarda hospitalar, 
salvaram milhares de vidas. 
A implantação do Hospital 
Oceânico em abril de 2020, 
consagrado como primeiro 
hospital público do país exclu-
sivo para casos de Covid-19, 
permitiu oferecer tratamento 
de ponta à população e, des-
de sua criação, já alcançou 
a marca de duas mil altas de 
pacientes recuperados.

A Prefeitura realizou um 
esforço financeiro para ga-
rantir proteção às famílias 
mais vulneráveis e apoio às 
micro e pequenas empresas, 
rompendo com a falsa di-
cotomia entre salvar vidas e 
proteger a economia. Em abril 
do ano passado, foi lançado 
o Programa Renda Básica, 
que beneficia 50 mil famílias 
- o que corresponde a 40% 
da população total do muni-
cípio e cobertura de 100% da 
população mais vulnerável 
do município. Enquanto o 
benefício niteroiense teve o 
valor mensal de R$ 500, cida-
des maiores como São Paulo 
e mesmo os estados como 
Pará concederam parcelas de 
apenas R$100. Para termos 
uma ideia da grandiosidade 
desses programas proporcio-
nalmente, enquanto o mu-
nicípio de São Paulo investiu 
o equivalente a R$ 40,47/
hab, Niterói aportou R$ 797/
hab - o que corresponde a um 
montante 16 vezes maior que 
o paulistano.

O Empresa Cidadã benefi-
ciou mais de 2.800 empresas, 
apoiando diretamente 15 
mil postos de trabalho com 
o pagamento de um salário 
mínimo entre abril de 2020 e 
julho de 2021. Como contra-
partida, as empresas compro-
meteram-se em não reduzir 
os postos de trabalho. E, com 
o “Fundo Supera Mais”, foi 
garantido o acesso ao crédito 
emergencial para mais de 410 
micro e pequenas empresas, 
cooperativas e profissionais 
liberais, sem qualquer taxa de 
juros, o que viabilizou mais de 
R$17,2 milhões em capital de 
giro na cidade.

Os resultados para a ma-
nutenção do dinamismo eco-
nômico da cidade já podem 
ser percebidos. Enquanto o 
desemprego atinge recordes 
históricos no país, Niterói 
registrou sucessivos saldos 
positivos de emprego desde 
setembro do ano passado, 
de acordo com o Rais/Caged. 
Já os meses de maio e junho 

deste ano revelam bons sinais 
de retomada econômica com 
a emissão de 570 e 550 mil 
notas fiscais no município, 
configurando-se entre os 
melhores meses de toda a 
série histórica de emissão de 
notas fiscais eletrônicas em 
comparação com o mesmo 
período de anos anteriores.

Os resultados positivos de 
Niterói se devem a um histó-
rico de gestão sobre as contas 
públicas e qualidade dos ser-
viços prestados à população 
que colocam a cidade em 
um patamar diferenciado do 
restante da região e mesmo do 
país.  A garantia de segurança 
de renda à população só tem 
sido possível em razão da 
própria saúde financeira do 
município. Em 2019, Niterói 
registrou R$ 1,2 bilhão de sal-
do nas contas públicas e, entre 
2014 e 2019, um aumento de 
137% no caixa municipal.

Os auxílios emergenciais 
concedidos no período de 
crise sanitária em diversas 
cidades têm levantado o de-
bate acerca da importância 
de programas perenes de 
renda básica universal para 
a proteção social das famílias 
mais vulneráveis. A Prefeitura 
de Niterói está empenhada 
em garantir que as medidas 
do Plano de Retomada Econô-
mica apontem para a inclusão 
social com o olhar para as co-
munidades mais vulneráveis.

Uma importante iniciativa 
que viabilizará a transição 
das políticas emergenciais 
de auxílio, para uma política 
permanente de promoção 
econômica e social é a criação 
do Programa da Moeda Social 
Arariboia, que injetará R$ 68 
milhões por ano para garan-
tir uma renda básica de R$ 
90 a todos os munícipes em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza, podendo alcançar o 
valor mensal de R$ 540 por 
família. O valor poderá ser 
gasto apenas no comércio da 
cidade, com foco na inclusão 
de micro e pequenos em-
preendimentos das próprias 
comunidades.

O comprometimento de 
Niterói no enfrentamento à 
pandemia foi reconhecido 
no Congresso Smart City, em 
conjunto com a ONU Habitat, 
em outubro de 2020. A cidade 
figurou como a única brasi-
leira entre outras quatro da 
América Latina em reconhe-
cimento pela resposta rápida, 
priorização da população 
mais vulnerável e mitigação 
do impacto da Covid-19.

A administração pública 
de Niterói fez o seu dever de 
casa modernizando a sua 
estrutura, gerindo os seus 
recursos de forma responsá-
vel e ampliando as políticas 
de bem-estar social. Por sua 
destacada atuação no en-
frentamento à pandemia, o 
município possui condições 
para sair na frente e realizar 
a transição para o cenário 
pós-pandêmico, conjugando 
responsabilidade fiscal, o 
desenvolvimento econômico 
sustentável e a ampla cober-
tura da proteção social. 

OPINIÃO

Marília Ortiz é secretária de 

Fazenda da Prefeitura de Niterói

Ellen Benedetti é secretária 

de Planejamento, Orçamento 

e Modernização da Gestão da 

Prefeitura de Niterói

Divulgação

SG: prefeitura faz melhorias 
em vias auxiliares a RJ-104

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
segue com as obras de me-
lhorias no corredor auxiliar 
que vai de Santa Luzia até 
o Jardim Catarina. As inter-
venções no trecho de cerca 
de 3,5 km, que tiveram iní-
cio na última segunda-feira 
(19), tem por objetivo, neste 
primeiro momento, absorver 
o trânsito após o fechamento 
do retorno do Jardim Catari-
na, na semana passada, por 
conta das obras no viaduto 
do bairro. As intervenções 
também avançam para ga-
rantir a fluidez com o fecha-
mento da RJ-104, que ainda 
está sendo programado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), na altura 
da obra.

Ao sair da RJ-104, os mo-
toristas acessam o corredor 
auxiliar por meio da Avenida 
Padre Vieira, que já recebeu 
melhorias. Na sequência, 
pelo menos quatro vias apa-
recem como opções para 

os motoristas retornarem 
para a RJ-104. Dessas, as 
ruas Américo Miranda e a 
Gonçalves Chaves já recebe-
ram operação tapa-buraco. 
Atualmente, as equipes estão 
realizando limpeza e drena-
gem na Rua Adelaide Lima, 

que deve ser pavimentada 
até esta quarta-feira (28). 
Na sequência, será a vez da 
Rua Bernardes Faria receber 
melhorias.

Uma equipe da Secretaria 
de Transporte de São Gon-
çalo já esteve no local. Os 

desvios das vias estão sen-
do elaborados para melhor 
atender a população.

Obra - Com investimen-
to de R$ 53.192.954,650, o 
viaduto faz parte das obras 
que estão sendo executadas 
pelo governo estadual para 
melhorar a circulação em São 
Gonçalo.

Praça - Além das ações de 
melhorias nas vias, a Praça 
Albino Imparato também 
recebeu limpeza e uma nova 
pintura, mudando o aspecto 
desse importante equipa-
mento para os moradores do 
Jardim Catarina.

Objetivo é diminuir impacto no trânsito com obras do DER no Catarina
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Obras seguem em ritmo intenso e nova fase deve ser finalizada amanhã

Em Niterói, CÉU Ismael Silva, em Jurujuba, será reaberto hoje, às 9 horas

São Gonçalo retoma aulas 
na rede pública municipal
 Após 15 dias de recesso, os 
alunos da rede municipal de 
São Gonçalo retornaram às 
aulas ontem (26). Seguindo 
os protocolos de segurança 
contra a covid-19, a Secreta-
ria de Educação informa que 
segue com o sistema híbrido 
de ensino, método adotado 
no início do ano letivo. A 
Secretaria de Educação de 
São Gonçalo possui 48.195 
alunos matriculados, dis-
tribuídos em 116 unidades, 
sendo 28.079 no sistema 
remoto e 17.856 no híbrido. 
O município possui ainda 31 
creches conveniadas, com 
1073 alunos no híbrido e 
1187 no remoto.

“Após o recesso escolar, 
voltamos a receber os nos-
sos alunos para o segundo 
semestre, respeitando o pro-
tocolo de segurança com re-
lação ao coronavírus. Segui-
mos trabalhando e evoluindo 
neste ano atípico, em que o 
aprendizado tem sido cons-
tante”, disse a secretária de 
Educação, Lícia Damasceno.

Os profissionais da Edu-
cação foram treinados e 
passam por constante ca-
pacitação para receber os 
alunos seguindo todas as 
medidas de proteção, como 
o distanciamento, o uso 
obrigatório de máscara e a 
oferta de álcool em gel. As 

turmas estão respeitando o 
limite de 50% dos alunos em 
sala de aula.

A expectativa é de que as 
aulas presenciais sejam reto-
madas em setembro, quando 
todos os profissionais da 
Educação estarão imuniza-
dos com as duas doses da 
vacina contra a covid-19.

CEU reabre em Jurujuba 
- Em Niterói, o Centro de 

Artes e Esportes Unificados 
(CEU) Ismael Silva, em Juru-
juba, será reaberto hoje (27) 
com uma série de atividades 
esportivas e culturais para 
os alunos do projeto e o 
público em geral. O espaço, 
administrado pela Adminis-
tração Regional de Jurujuba, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal das Culturas e a 
Fundação de Arte de Niterói 
(FAN), passou por uma re-

forma e será reinaugurado 
seguindo todos os protocolos 
sanitários contra a covid-19, 
como controle de acesso, 
aferição de temperatura, 
oferta de álcool em gel e uso 
obrigatório de máscaras.

A reabertura acontecerá 
às 9h. Entre as atividades, 
haverá contação de histórias 
para as crianças com a equi-
pe da biblioteca do CEU e ati-
vidades de futsal, capoeira, 
ballet, skate e hip hop. 

Construído em uma área 
de 3 mil metros quadrados, 
em Jurujuba, o CEU Ismael 
Silva recebeu este nome em 
homenagem ao compositor, 
nascido no bairro, que foi o 
fundador da escola de sam-
ba “Deixa Falar”, no morro 
de São Carlos, no bairro do 
Estácio, em 1928.

“As atividades de Cultura 
Comunitária são muito im-
portantes e, neste processo 
de transição gradual para o 
novo normal, a oferta de ser-
viços públicos de qualidade, 
na ponta, para as pessoas de 
Niterói, é essencial. O CEU 
de Jurujuba é um equipa-
mento fundamental para 
reafirmar a Cultura como 
Direito. Estamos muito ani-
mados com a programação e 
trabalho à frente”, disse Leo-
nardo Giordano, secretário 
municipal das Culturas.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Volta às aulas em São Gonçalo aconteceu após duas semanas de recesso

Divulgação

Marília Ortiz Ellen Benedetti

Até amanhã deve 
ser pavimentada 
a Rua Adelaide 
Lima. Depois, 
será a vez da 
Bernardes Faria

Inscrições para evento 
de Assistência Social 
Estão abertas as inscrições para 
a 14ª Conferência Municipal de 
Assistência Social de São Gon-
çalo, com o tema “Assistência 
Social: Direito do Povo e Dever 
do Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as desi-
gualdades e garantir proteção 
social”, que acontecerá nos 
dias 23 e 24 de agosto, de forma 
remota, através do aplicativo 
ZOOM da Câmara Municipal 
de São Gonçalo. As inscrições 
vão até a próxima sexta-feira 
(30). 

A Conferência será aberta à 
participação de toda e qualquer 
instituição e cidadão que se 
interesse e/ou atue no campo 
da Assistência Social. As inscri-
ções serão realizadas através do 
formulário Google neste link: 

https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSdt55blkkk-
cSDIM2wWhgC6iHLaGzoB-
Q9OpGATzr9EX8Uw2jWw/
viewform?usp=sf_link

Os representantes das insti-
tuições da sociedade civil que 
queiram participar da eleição 
para o assento no CMAS de-
verão realizar a sua inscrição 
presencialmente no sede da 
Assistência Social (Rua Doutor 
Porciúncula, 395, Venda da 
Cruz), levando ofício em papel 
timbrado da Instituição que 
representam.

O edital completo pode ser 
conferido no Diário Oficial do 
dia 20 de julho de 2021, através 
do link https://servicos.pmsg.
rj.gov.br/diario/2021_07_20.
pdf
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Falso site 
rouba dados 
de servidor 
federal
Pela segunda vez em poucos 
dias, o Ministério da Economia 
pediu a suspensão de um site 
falso registrado no exterior que 
rouba informações de servido-
res públicos federais. A página 
captura usuários e senhas do 
aplicativo SouGov.br.

O alerta foi publicado hoje 
(26) pela Secretaria de Gestão 
e Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia. O 
endereço falso é servidor.sou-
govbr.online.

Lançado em maio, o Sou-
Gov.br substituiu o aplicativo Si-
gepe Mobile. A ferramenta tem 
cerca de 30 serviços disponíveis 
aos servidores federais, como 
fornecimento de contracheque, 
consultas de prévia de salário, 
envio de atestados médicos e 
prova de vida para aposentados 
e pensionistas .

A secretaria do Ministério da 
Economia orienta os servidores 
federais a digitar o login e a 
senha do SouGov.br somente 
no aplicativo baixado da loja 
virtual oficial do governo. Caso 
alguém tenha inserido os dados 
no site falso, o órgão pede a tro-
ca imediata da senha do Portal 
Gov.br e dos sistemas Sigac/
Sigepe.

Policial é 
acusado de 
estuprar neta 
em Maricá
Policial civil do Piauí, um ho-
mem de 62 anos foi acusado de 
estuprar a neta, de 14 anos, na 
madrugada de sábado (24), em 
Inoã, Maricá.

Policiais militares do 
12°BPM (Niterói) receberam 
denúncias sobre um possível 
caso de estupro no local indi-
cado. Na residência, além de 
dois adultos, a adolescente 
confirmou o caso.

O avô policial que cometeu 
o crime foi levado para a 82° 
DP (Maricá), onde o caso foi 
registrado. Contudo, o acusado 
acabou liberado, pois, segundo 
informou a polícia, o suspeito 
não houve flagrante.

Prouni: comprovação para 
1ª chamada termina amanhã
Foram ofertadas 134.329 bolsas em instituições privadas para diversos cursos em todo o país

Até a próxima quarta-feira (28), 
os candidatos selecionados 
na primeira chamada do Pro-
grama Universidade para To-
dos (Prouni) deverão compro-
var as informações prestadas  
na ficha de inscrição junto à 
instituição em que foi pré-se-
lecionado. 

Segundo o Ministério da 
Educação, é de responsabili-
dade do candidato verificar, 
na instituição, os horários e o 
local de comparecimento para 
a conferência das informações. 
A perda do prazo ou a não 
comprovação das informações 
implicará, automaticamente, 
na reprovação do candidato.

Segunda chamada - O resul-
tado da segunda chamada será 
divulgado no dia 3 de agosto, 
com período para comprovar as 
informações de 3 a 11 de agosto.

Lista de espera - Candidatos 
não selecionados na primeira 
e segunda chamadas poderão 
manifestar interesse pela lista 
de espera, nos dias 17 e 18 de 
agosto.

Bolsas - De acordo com o 
MEC, nesta edição foram ofer-

tadas 134.329 bolsas. 
São 69.482 bolsas integrais 

e 64.847 parciais, em 10.821 
cursos ministrados em 952 ins-
tituições de ensino superior da 
rede privada.

Critérios - Para concorrer 
a bolsas integrais, o estudante 
deve comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de até 
1,5 salário mínimo. No caso de 
bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser 
de até três salários mínimos, 
por pessoa.

Fies - Começam nesta ter-
ça-feira (27) as inscrições para 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo se-
mestre de 2021. Os candidatos 
interessados poderão efetuar a 
inscrição no portal do Fies entre 
até o dia 30 de julho.

Os estudantes que reali-
zaram o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a partir 
da edição de 2010 poderão 
pleitear uma bolsa no programa 
de financiamento deste ano. 
Além disso, os estudantes de-
verão ter média mínima de 450 
pontos e nota superior a zero 
na redação.

Divulgação / Agência Brasil

Segundo o Ministério da Educação, é de responsabilidade do candidato verificar, os horários e o local de comparecimento para a conferência das informações

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: 30/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 2, 4, 27, 30, 31, 32 - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Betha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Esmeralda Nepumoceno - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Maria de Lourdes Mattos (Ant. Rua 31) - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15510397
08:00 às 12:00 Rua Suécia - Várzea das Moças - Niterói 15517241
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Cala Boca - Niterói 15517241
08:00 às 12:00 Rua 1 - Condomínio Boa Esperança - Várzea das Moças - Niterói 15517241
08:00 às 12:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15519009
08:00 às 12:00 Rua 84 - Itaipu - Niterói 15519009
08:00 às 12:00 Rua Governador Germano Faber - Itaipu - Niterói 15519009
13:00 às 17:00 Rua Aridio Martins - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua Athayde Parreiras - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua D - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua José Lins Cunha - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua Manoel Correia - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Macedo - Fátima - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua Otavio Carneiro - Icaraí - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Rua Raul Pompeia - Centro - Niterói 15518755
13:00 às 17:00 Travessa José Luiz Cunha - Fátima - Niterói 15518755
13:30 às 17:30 Rua Alice Gonçalves Pereira - Cafuba - Niterói 15517817
13:30 às 17:30 Rua Godofredo Garcia Justo - Cafuba - Niterói 15517817
13:30 às 17:30 Rua 415 - Cafuba - Santa Rosa - Niterói 15517817
13:30 às 17:30 Travessa Antônio Neves - Cafuba - Niterói 15517817
14:00 às 18:00 Avenida dos Pescadores - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Ruas 4, 24, 27, 28, 29, 31 - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua Abelardo Zaluar - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua Aloísio Palhano - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua D O da Silva - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua dos Golfinhos - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua dos Mariscos - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua dos Pampos - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua dos Tatuis - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua Doutor David Gebaily - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua Pescadores - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Rua Tatuis - Piratininga - Niterói 15520869
14:00 às 18:00 Avenida 5 - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Avenida Doutor Geraldo de Melo Ourivio - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Ruas 1, 33, 145 - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua Carlos N Ferreira - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua da Graça - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua Dante Laginestra - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua Desembargador Nicolau Mary Junior - Piratininga - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua Michelle S de Moraes - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Rua Renato Garcia - Camboinhas - Niterói 15520995
14:00 às 18:00 Ruas 11, 35, 51, 64, 66, 67 - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua das Gaivotas - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua das Garças - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua dos Flamingos - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua Doutor Francelino Barcelos - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua Doutor Hélio Rosa - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua Doutor Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 15521053
14:00 às 18:00 Rua Eng Carlos A Quintela - Piratininga - Niterói 15521053

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 15517241
12:00 às 16:00 Estrada de São Tomé - Santa Izabel - São Gonçalo 15515163
12:00 às 16:00 Rua Capitão Alberto Soares - Santa Izabel - São Gonçalo 15515163
12:00 às 16:00 Rua Vitalino Amorim - Santa Izabel - São Gonçalo 15515163

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 3, 4, 13, 14 - Itaipuaçu - Jardim Inohan - Maricá 15517575
12:00 às 16:00 Avenida Gilberto Carvalho - Vivendas de Itaipua - Inoã - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Ruas 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 36 - Inoã - Jardim Atlântico - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Laura Rafanelli - Itaipuaçu - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Maria T M S da Costa - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Particular - Jardim Atlântico - Maricá 15521887
12:00 às 16:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15521887
13:30 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15522495
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Itapeba - Estrada V. Itapeba - Maricá 15522495
13:30 às 17:30 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - São José de Imbassaí - Maricá 15522495
13:30 às 17:30 Rua 2 - Rodovia A. Peixoto - Maricá 15522495
13:30 às 17:30 Ruas A, E, F, G - Itapeba - Ponta Grossa - São José de Imbassaí - 

Maricá 
15522495

14:00 às 18:00 Ruas 8, 9, 10, 18, 23, 25 - Itaipuaçu - Recanto - Maricá 15520819
14:00 às 18:00 Rua Capitão Melo - Itaipuaçu - Maricá 15520819
14:00 às 18:00 Rua Deoclécio Machado - Recanto - Maricá 15520819
14:00 às 18:00 Rua Q Loteamento Chácaras de Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15520819

Policiais civis da 78° DP 
prenderam em flagrante 
um lutador de artes mar-
ciais acusado de agredir 
sua ex-companheira. A 
prisão aconteceu no bairro 
Fonseca, em Niterói, nes-
ta segunda-feira (26/07), 
após a mulher registrar 
ocorrência na delegacia

Segundo os policiais, a 
agressão aconteceu após 
uma discussão entre o 
autor e a vítima. O homem 
deu socos no rosto dela, 
que ficou muito machu-
cada. Ela foi à delegacia, 
comunicou o fato e a equi-
pe da 78ª DP foi ao local e 
prendeu o autor.

Preso por agredir ex-companheira 
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Fluminense 
visita o 
Criciúma pela 
Copa BR

O Fluminense 
entra em cam-
po pelas oitavas 
de final da Copa 
do Brasil nesta 
terça-feira. Os 

cariocas encaram o Criciú-
ma, às 19h15 (de Brasília), 
no estádio Heriberto Hulse, 
em Santa Catarina.

Os visitantes vão para a 
partida buscando um bom 
resultado para definirem a 
vaga no Maracanã. Só que 
o Fluminense vem de duas 
derrotas seguidas no Cam-
peonato Brasileiro.

No entanto, o técnico 
Roger Machado elogiou a 
atuação da equipe no fim de 
semana, contra o Palmeiras. 
Os tricolores querem fazer 
valer a força de seu elenco.

O comandante tricolor 
terá o retorno do zagueiro 
Luccas Claro. Ele participou 
do treinamento tricolor de 
ontem, em São Paulo.

Luccas Claro ficou fora 
da derrota para o Palmei-
ras por apresentar desgaste 
muscular. Ele ficou no Rio de 
Janeiro e se juntou ao elenco 
tricolor em São Paulo, no 
domingo.

Como participou da ati-
vidade de ontem, a última 
antes do jogo, a tendência 
é a de que o jogador forme 
dupla de zaga com Manoel.

Rayssa Leal faz história como a mais jovem medalhista olímpica do país

‘Fadinha’, a nova estrela 
do esporte brasileiro
Um show de simpatia e caris-
ma: Rayssa Leal, de apenas 
13 anos, dançou para relaxar 
e, na hora decisiva, mostrou 
personalidade para conquis-
tar, ontem, a medalha de 
prata no skate street dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Ela se 
tornou a mais jovem brasilei-
ra a subir no pódio olímpico.

“Não caiu a ficha ainda. 
Poder representar o Brasil e 
ser uma das mais novas a ga-
nhar uma medalha. Eu estou 
muito feliz, esse dia vai ser 
marcado na história”, disse 
a atleta, conhecida como 
Fadinha.

Sempre com um sorriso no 
rosto, Rayssa conta como en-
cara o skate em sua vida. “Eu 
tento ao máximo me divertir 
porque eu tenho certeza de 
se divertindo as coisas fluem, 
deixa acontecer naturalmen-
te, se divertindo”, destacou.

Logo após ganhar a meda-
lha, Rayssa destacou a impor-
tância de seu resultado para 
o futuro da modalidade, que 
apareceu pela primeira vez no 
programa dos Jogos.

“Minha história e a histó-
ria de muitas outras skatistas 
que quebraram todo esse 
preconceito, toda essa barrei-
ra de que o skate era só para 
menino, para homem, e saber 
que estou aqui e posso segu-

rar uma medalha olímpica, é 
muito importante para mim”, 
comentou.

Logo após a prata no skate 
street - o pódio foi comple-
tado pelas japonesas Momiji 
Nishiya e Funa Nakayama, 
ouro e bronze, respectiva-
mente - Fadinha virou uma 
verdadeira sensação nas re-
des sociais. 

O Twitter, por exemplo, re-

gistrou mais de duas milhões 
de postagens mencionando 
a atleta desde a última sexta-
-feira. Inclusive, a rede social 
criou uma seção especial 
para ela.

Ídolos do futebol, como 
Pelé e Romário, homena-
gearam a Fadinha. Gabigol e 
Richarlison, da Seleção Bra-
sileira, também postaram na 
rede social.

Wander Roberto / COB

A skatista Rayssa Leal, de 13 anos, virou sensação após a prata em Tóquio

Bota enfrenta o CSA 
em partida atrasada

Lisca projeta duelo 
contra o São Paulo

O Botafogo en-
tra em campo 
nesta terça-feira, 
às 21h30 (de Bra-
sília), no estádio 
Nilton Santos. O 

confronto contra o CSA é válido 
pela sexta rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Os alvinegros chegam mo-
tivados após a vitória sobre o 
Confiança. A partida marcou 
a estreia do técnico Enderson 
Moreira.

No  e n t a n t o,  E n d e r -
son não vai estar no banco  

O Vasco goleou 
o Guarani na es-
treia do técnico 
Lisca. O resul-
tado encheu os 
cruz-maltinos de 
motivação visan-

do a sequência da temporada.
Só que os vascaínos vão ter 

que mudar o foco. Isso porque 
o próximo desafio é contra o 
São Paulo, nesta quarta-feira, 
pela Copa do Brasil.

Após a vitória pela Série B, 
o técnico Lisca admitiu que 
ainda iria montar a estratégia 
para o jogo no Morumbi.

“Não tive tempo para trei-

de reservas. Isso porque o trei-
nador foi expulso em Aracaju.

A tendência é a de que o 
Botafogo tenha apenas uma 
alteração. Warley também foi 
expulso na última rodada. Ênio 
é o favorito a começar entre os 
titulares.

Do outro lado, o CSA vem 
em ascensão na Série B. Os 
alagoanos não perdem há três 
rodadas.

O confronto é direto para 
o CSA, que será ultrapassado 
pelo Botafogo em caso de der-
rota.

nar e também não tive muito 
tempo para pensar no próxi-
mo jogo. Ainda não me reuni 
com comissão, departamento 
médico, fisiologia. Vamos ver 
os jogadores que estarão em 
melhor condições. O Daniel 
Amorim eu sei que não posso 
jogar. Com certeza vamos mui-
to fortes, respeitando demais 
o São Paulo, que está em um 
momento ótimo na Liberta-
dores”, disse.

O Vasco vai em busca de 
um bom resultado na capital 
paulista. O time decide uma 
vaga nas quartas de final em 
São Januário.

Treinador do Rubro-Negro fala em preservar atletas em alguns confrontos

Renato sinaliza rodízio no Fla

O técnico Re-
n a t o  Ga ú c h o 
está em alerta 
e preocupado 
com o desgaste 
dos jogadores 

do Flamengo nesta sequência 
de partidas. O lateral-direito 
Isla foi poupado na goleada 
sobre o São Paulo, no domin-
go, no Maracanã, pelo Brasi-
leiro. O técnico sinalizou que 
será preciso fazer rodízio.

Com desgaste muscular, 

Isla foi cortado da lista de 
relacionados e deu lugar a 
Matheuzinho. A tendência é a 
de que Renato Gaúcho passe 
a rodar o elenco.

“Eu conversei com o Isla 
no quarto depois do almoço, 
até porque ele saiu com a 
perna muito pesada do jogo 
em Brasília. Era um risco co-
locá-lo em campo mesmo se 
sentindo bem. Assim como 
tem outros jogadores que 
vamos revezando para que 

eles não se machuquem”, 
declarou.

O técnico está ligado no 
desgaste e conta com a força 
do elenco para não correr 
risco e evitar lesões.

“De vez em quando a gen-
te vai tirar um ou outro jo-
gador justamente para que 
a gente não perca. São três 
competições dificílimas e o 
que menos queremos é que 
um jogador vá para o depar-
tamento médico”, finalizou.

Seleção feminina de futebol encara a Zâmbia, hoje, às 8h30 (de Brasília)

Brasil tenta garantir liderança

A Seleção Bra-
sileira feminina 
de futebol fecha 
a fase de grupos 
nesta terça-feira, 
às 8h30 (de Bra-
sília). Para con-

firmar a classificação nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a equipe 
enfrenta a Zâmbia no estádio 
de Saitama e busca a liderança 
do grupo F.

O Brasil está virtualmente 
classificado para a próxima 

fase. Ainda assim, o último jogo 
define as posições do grupo e a 
Seleção ainda busca roubar a 
liderança da Holanda.

As holandesas têm dois gols 
a mais de saldo e por isso, em 
caso de vitória, o Brasil precisa 
balançar a rede em mais de uma 
oportunidade.

Por isso, Pia Sundhage pode 
até escalar um Brasil alternativo 
contra a seleção africana. No 
entanto, a tendência é manter 
o time e buscar o primeiro lugar.

Do lado oposto, a Zâmbia 
ainda sonha com a classifica-
ção e precisa surpreender as 
brasileiras. Em busca de pelo 
menos o terceiro lugar do gru-
po, as africanas precisam secar 
as chinesas contra a Holanda.

A esperança de gol está na 
atacante Banda. A zambiana di-
vide a artilharia da competição 
com a neerlandesa Miedema, 
ambas com seis gols - Banda 
anotou três tentos em cada uma 
das partidas.


