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BB prorroga prazo de 
inscrição para concurso

São 4.480 vagas para nível médio, com salário inicial de R$ 3.022,37. Inscrições vão até 7 de agosto

OPORTUNIDADES

CIDADES\PÁG. 5

Seleção masculina de futebol venceu ontem a Arábia Saudita por 3 a 1, carimbando a vaga para as quartas de fi nal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde no sábado enfrentará o Egito

Lucas Figueiredo / CBF

Fomenta Maricá: mil 
contratos assinados

PANORAMA/PÁG 2

O futebol masculino passou às quartas de fi nal ao bater a Arábia Saudita, por 3 a 1. Na canoagem, o Pedro Gonçalves, no 
caiaque individual (K1), conquistou um lugar na semi. Já a niteroiense Fabiana Silva, do badminton, deu adeus ao Japão.

SG planeja 
regularizar 
imóveis

CIDADES\PÁG. 4

PANORAMA\PÁG. 2

Silva Jardim: MPE 
cumpre mandados

Homenagem a Nelson Sargento
Nelson Sargento, que teria completado 97 anos este mês, será 
lembrado hoje, no Teatro Rival Refi t, em show com Áurea Martins, 
Moacyr Luz, Agenor de Oliveira e Paulão 7 Cordas.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Show em homenagem ao saudoso artista falecido este ano começa às 19h30

Frio: Niterói faz 
ação de acolhimento 

CIDADES\PÁG. 3

O Flamengo é franco favorito para o confronto desta noite, às 20 
horas, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de fi nal da Copa 
do Brasil. O adversário é o ABC-RN, que disputa a Série D.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol, que passou em branco no último domingo, está confi rmado para o jogo de hoje

Com a obrigação da vitória

Futebol e canoagem avançam rumo às medalhas em Tóquio

PÁG. 8

SG oferece 
tratamento 
pós covid-19
A Clínica do Mutondo oferece 
tratamento especial para 
pessoas que fi caram com 
sequelas respiratórias e de 
musculatura pós-covid-19. O 
trabalho é desenvolvido por uma 
educadora física, duas vezes por 
semana, no período da manhã 
ou da tarde. Para as atividades, 
que começaram ontem (28), 
as inscrições estão abertas e 
podem ser feitas na academia da 
unidade de saúde, às segundas e 
quartas, das 8h às 17h.

CIDADES\PÁG. 3

Presidente do 
Fla e mais 4 são 
denunciados

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Chuva e trânsito
Parece que andam juntos! Começa a chover e com o con-
gestionamento as principais vias de Niterói ficam paradas. 
Levo horas para percorrer pequenos caminhos. Choveu, já 
era! Preciso sempre sair com muita antecedência, ou aca-
bo me atrasando em todos os compromissos marcados.
Mauro Soido

Noite de terror no Centro
Que tristeza o que aconteceu na madrugada de terça para 
quarta. Quem mora no Centro de Niterói sabe como foi 
terrível escutar tantos barulhos de tiros de perto. Parecia 
que o tiroteio estava rolando na minha cozinha. Não temos 
paz nem dentro de casa ultimamente.
Leila Venâncio

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.

MPE em ação 
em Silva Jardim
O Ministério Público Elei-
toral (MPE), por meio da 
Promotoria de Justiça junto à 
63ª Zona Eleitoral, cumpriu, 
nesta quarta-feira (28), man-
dados de busca e apreensão 
em endereços ligados ao 
prefeito interino de Silva 
Jardim, Fabrício Azevedo 
Lima Campos. A operação 
busca reunir elementos de 
convicção para apurar possí-
vel abuso de poder político. 
Até o final manhã foram 
apreendidos documentos, 
celulares e computadores, 
os quais serão devidamente  
periciados, visando à con-
tinuidade das investigações 
no MPE.  

Também foram alvos de 
busca e apreensão os en-
dereços da subsecretária 
municipal de Comunicação 
Social de Silva Jardim, Lú-
bia Fernandes Cardoso, da 
procuradora-geral do mu-
nicípio, Lívia Costa Braga 
Mazzei, e do advogado Paulo 
Maurício Mazzei.  

Rio de Mãos Dadas em SG

Esculturas do projeto Rio 
de Mãos Dadas serão ex-
postas em dois shoppings 
de São Gonçalo. Até 15 
de agosto o público terá a 
oportunidade de apreciar 
obras especiais no São 
Gonçalo Shopping e no 

Divulgação

Pátio Alcântara. O projeto 
visa valorizar o espírito de 
solidariedade e positivida-
de. No Pátio Alcântara, a 
escultura “Feito com cari-
nho”, na área de eventos, 
traz a visão da artista Loo 
Stavale sobre o tema. 

Mil vezes Fomenta Maricá 
Foi realizada nesta terça-feira 
(27/07) a cerimônia de assina-
tura do contrato de número 
1.000 do Programa Fomenta 
Maricá. A solenidade, que 
contou com a presença do 
prefeito Fabiano Horta, do 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Comércio, 
Indústria, Petróleo e Portos, 
Igor Sardinha e de outras 
autoridades, aconteceu no 
auditório da pasta, no centro 
da cidade. A iniciativa im-
plementada pela secretaria 
disponibiliza linhas de cré-
ditos aos empresários locais 
e microempreendedores in-
dividuais (MEIs) que foram 
prejudicados pela pandemia 
da Covid-19.

Durante o ato simbólico, 
que respeitou os protocolos 
de segurança sanitária impos-
tos pela pandemia, o prefeito 
Fabiano Horta parabenizou 
todos os 10 empresários e 
MEIs ali presentes e citou que 
o Fomenta Maricá, ao lado do 
Programa de Amparo ao Tra-
balhador (PAT) e do Programa 
de Amparo ao Emprego (PAE), 
foi um grande impulsionador 
da economia local.

Vinícius Manhães / Prefeitura de Maricá

No ato, o prefeito Fabiano Horta parabenizou as ações para movimentar e desenvolver a economia do município

SG realiza 
capacitação
Com o objetivo de instruir 
e aprimorar os trabalhos da 
Operação São Gonçalo Pre-
sente e da Guarda Municipal, 
os agentes participaram de 
três dias de treinamento, de 
segunda-feira (26) a quar-
ta-feira (28), no Auditório 
da Guarda Municipal Mario 
Batista, na Venda da Cruz, 
em São Gonçalo. 
A palestra foi organizada 
pelo Gerenciamento e Con-
trole de Trânsito (GCT ), 
que permitiu a capacita-
ção dos agentes, garantindo 
novas especializações no  
trânsito. 

Durante a palestra foram 
abordados assuntos sobre 
os serviços de fiscalização 
de trânsito, além do policia-
mento ostensivo de proximi-
dade que já é realizado pelas 
equipes. 

Contente em assinar o 
contrato de número 1.000, a 
empresária Karina Requena, 
de 34 anos, contou que o 
empréstimo de R$ 8 mil con-
seguido através da iniciativa 
foi fundamental para manter 
o quadro de funcionários e 
investir em equipamentos 
mais modernos que contri-

buíram para o diferencial de 
sua empresa, uma clínica de 
estética.

“Para minha empresa o 
Fomenta Maricá foi um salva-
mento porque foi um período 
muito difícil. Isso possibilitou 
que mantivéssemos nossos 
funcionários e o nosso espaço 
funcionando. Estou muito 

honrada em ser uma mulher 
empreendedora e ter essa 
oportunidade maravilhosa 
de ser o contrato de número 
1.000”, disse empolgada.

As inscrições para o mi-
crocrédito continuam abertas 
e podem ser feitas através 
do site sim.marica.rj.gov.br/
fomenta 

Responsabilidade 
social em 2 ações

Rio contra 
a corrupção

O shopping Multicenter Itai-
pu, na Região Oceânica de 
Niterói, promove duas ações 
de responsabilidade social: 
a Campanha do Agasalho e 
o Ponto de Coleta de Banco 
de Sangue. A Campanha do 
Agasalho apoia instituições 
sociais locais que amparam 
pessoas em vulnerabilida-
de e arrecada agasalhos e 
cobertores para doação. A 
unidade beneficiada este 
ano é o Gepar, situado à beira 
da Lagoa de Piratininga em 
Niterói, que desenvolve um 
trabalho de assistência mo-
ral, espiritual, educacional e 
de promoção social junto à 
comunidade de baixa renda 
do Cafubá, nas adjacências 
da lagoa. O ponto de doa-
ção está localizado no SAC 
(subsolo) do Multicenter, de 
segunda a sábado, das 10h 
às 22h e aos domingos, das 
12h às 21h.

A outra ação social acon-
tecerá nos dias 5 e 6 de agos-
to, das 9h às 15h, no audi-
tório do shopping, que será 
ponto de Coleta do Banco de 
Sangue da Clínica de Hemo-
terapia, o principal banco 
de sangue  de Niterói e São 
Gonçalo.. O agendamento 
será através do contato (21) 
2608-0011. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
aderiu ao Programa de Trans-
parência e Integridade em 
Municípios e Estados, criado 
pela Controladoria-Geral 
da União (CGU), conhecido 
como “Time Brasil”. Com a 
adesão, o município reforça 
o compromisso de combate 
à corrupção, além de atuar 
para o aprimoramento da 
gestão pública. A iniciativa 
incentiva o aperfeiçoamento 
das ações públicas com foco 
em três eixos: transparência, 
integridade e participação 
social.

Esporte unido na Costa Verde

A Prefeitura de Mangara-
tiba, através da Secretaria 
de Educação, Esporte e 
Lazer, realizou ontem o I 
Encontro de Secretários e 
Representantes de Espor-
tes e Lazer da Costa Verde, 
no Iate Clube de Itacuruçá, 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

com o objetivo mobilizar 
os municípios de Mangara-
tiba, Paraty, Angra dos Reis, 
Rio Claro e Itaguaí para  
fomentar o esporte e lazer 
local. Na ocasião foi criado 
o Conselho de Esporte e 
Lazer da Costa Verde.

Panorama RJPanorama RJ

Homenagem a Nelson 
Sargento no Rival
Nesta quinta tem show em 
homenagem a Nelson Sar-
gento, que completaria 97 
anos no último dia 25, no 
Teatro Rival Refit. Como o 
músico gostava de come-
morar reunindo amigos e 
fãs, vai ter show com par-
ticipações de Áurea Mar-
tins, Moacyr Luz, Agenor  
de Oliveira e Paulão 7 Cor-
das. 

Com público presencial 
e, ao mesmo tempo, trans-
missão pelo canal do Teatro 

no Youtube, o show híbrido 
será a partir das 19h30. O 
espetáculo fará uma retros-
pectiva autoral dele. 

O show vai passar por 
clássicos como “Agoniza, 
mas não morre”, “Primave-
ra” e “Falso amor sincero”;  e 
também composições iné-
ditas. 

Os ingressos custam en-
tre R$ 35 e R$ 70, já a doação 
amiga durante a transmis-
são R$ 15 (+ R$ 2,50 taxa). 
No site Sympla. 

CULTURA

Candongueiro
Na sexta é dia do grupo 
Candongueiro no Festival 
“Pras Bandas de Cá”, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos. 
O grupo se apresenta junto 
com Andrea Beat, às 19h30. 
O espetáculo conta com 
apenas 30% do público em 
função da pandemia e toda 
a renda será revertida para 
os artistas, visando diminuir 
os impactos econômicos 
causados pela pandemia. O 
ingresso custa R$ 40 e R$ 20 
(meia entrada) e estão à ven-
da no site e app da Sympla.

HUMOR – Após lançarem nomes como Fabio Porchat, 
Mauricio Meirelles, entre outros grandes talentos, o 
grupo Comédia em Pé, em parceria com a produtora 
Brain+ e o canal Parafernalha, retomarão a iniciativa de 
lançar novos talentos do humor. Entre os dias 2 e 7 de 
agosto, o Theatro Bangu Shopping recebe o Festival de 
Teatro e Humor Ria Rio, com transmissão no Youtube.

FESTIVAL – Até o dia 31, a Aliança Francesa inscreve 
para a 14ª edição do Festival da Canção Aliança France-
sa 2020. Trata-se de um concurso gratuito, em formato 
virtual e aberto a cantores amadores e profissionais 
com transmissão ao vivo nas redes sociais. Os interes-
sados podem se inscrever no site do festival e obter o 
regulamento: http://festivaldacancaoaf.com.br/.

Divulgação

Show terá participações de vários cantores nesta quinta, às 19h30

Divulgação

Andrea Beat sobe ao palco da Sala 

Nelson Pereira dos Santos com o grupo

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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Clínica Gonçalense do Mutondo cuida de sequelas respiratórias e de musculatura por causa da doença

Saúde oferece tratamento para 
pacientes do pós-covid em SG
A Clínica Gonçalense do Mu-
tondo oferece tratamento 
especial para pessoas que 
ficaram com sequelas res-
piratórias e de musculatura 
pós-covid-19. O trabalho é 
desenvolvido por uma edu-
cadora física, duas vezes por 
semana, no período da manhã 
ou da tarde. Para as atividades, 
que começaram nesta quarta-
-feira (28), as inscrições estão 
abertas e podem ser feitas na 
academia da unidade de saú-
de, às segundas e quartas, das 
8h às 17h.

O trabalho de reabilitação 
pós-covid-19 é para aque-
les que estão apresentando 
problemas respiratórios e de 
força após o acometimento da 
doença. No espaço serão tra-
balhados exercícios para a rea-
bilitação. “Através da prática de 
exercícios físicos (treinamento 
aeróbico e treinamento resis-
tido), temos como objetivo a 
melhora da independência, 
resistência cardiorrespirató-
ria, força muscular, equilíbrio, 
flexibilidade, coordenação 
motora, controle das comor-
bidades, correções posturais 
e manutenção do peso ideal”, 
disse a educadora física Jéssica 
da Silva Santos.

Outro trabalho da educa-
dora física que será oferecido 
na clínica é para autistas, pes-
soas com síndrome de down e 

deficiência mental. As oficinas 
irão acontecer às segundas e 
quartas pela manhã ou à tarde 
e as inscrições também estão 
abertas. 

“Para os especiais, serão 
trabalhadas a psicomotricida-

de – melhora do movimento 
do corpo, coordenação mo-
tora, equilíbrio e ritmo – e  a 
interação social”, explicou 
Jéssica. As turmas vão contar 
com dez pessoas cada. Para 
as inscrições, os interessados 

devem apresentar identidade 
e cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Especialidades – A Clínica 
Gonçalense do Mutondo tem 
o diferencial de funcionar 

até as 22h e oferece várias 
especialidades (clínico geral, 
fisioterapeuta, educador físico, 
nutricionista, psicólogo, fo-
noaudiólogo, dentista, cardio-
logista, proctologista, obstetra 
para gravidez de alto risco) e 

o programa de aleitamento 
materno. O atendimento da 
maioria acontece com livre de-
manda, ou seja, os gonçalenses 
podem procurar a unidade 
para marcar as consultas. Os 
atendimentos com cardiolo-
gista e proctologista são agen-
dados através da regulação da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil. 

O local também oferece 
exames diversos de análises 
clínicas, como sangue e pre-
ventivo, teste rápido do co-
vid-19, DSTs, raio-x dentário, 
pré-natal, puericultura e co-
locação de DIU. O local realiza 
os testes do pezinho, da orelhi-
nha, aplica todas as vacinas de 
rotina e contra o coronavírus. 
Para mais informações sobre 
os atendimentos, os gonçalen-
ses podem entrar em contato 
através do telefone: (21) 3857-
2139. A Clínica Gonçalense do 
Mutondo fica na Rua Alfredo 
Backer, 358, em frente ao 7º 
Batalhão de Polícia Militar.

O local, que 
também é 
um ponto de 
vacinação, agora 
atua em duas 
frentes contra covid

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O trabalho na Clínica do Mutondo é desenvolvido por uma educadora física, duas vezes por semana, no período da manhã ou tarde. Inscrições estão abertas

Equipes realizaram cerca de 700 atendimentos durante toda a manhã

Prefeitura de Niterói faz 
ação social na Engenhoca

A Prefeitura de Niterói rea-
lizou, ontem (28), uma ação 
social na Comunidade Nova 
Brasília, no bairro da En-
genhoca. Foram oferecidos 
diversos serviços, como aferi-
ção de pressão, testes rápidos 
de glicose e hepatite e vacina-
ção contra a Influenza. A ação 
foi realizada pela Unidade 
Básica de Saúde da Engenho-
ca e Médico de Família da 
Nova Brasília, com apoio da 
Administração Regional da 
Engenhoca e Tenente Jardim.

As equipes estimam em 
700 atendimentos realizados 
durante toda a manhã, em 
uma quadra localizada na 
comunidade. Foram aplica-
das cerca de 200 vacinas da 
Influenza. A equipe atendeu 
50 pessoas com medição de 
glicemia capilar, 25 tiveram 
a pressão arterial aferida e 
15 fizeram teste rápido para 
doenças sexualmente trans-
missíveis. Foram distribuídas 
cerca de mil camisinhas femi-
ninas e masculinas.

A ação também contou 
com informações sobre ta-
bagismo que atendeu e deu 
orientação a aproximada-
mente 300 pessoas. A Regio-
nal da Engenhoca e Tenente 
Jardim distribuiu 400 más-
caras de proteção do tipo 
lavável e reaproveitável para 
a população que esteve no 
local. As máscaras são de uso 
obrigatório e, se utilizadas da 
forma correta cobrindo boca 
e nariz, ajudar a proteger o ci-
dadão contra o coronavírus.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Na oportunidade também foram distribuídas 400 máscaras de proteção laváveis, para prevenir contágio do coronavírus

SG segue aplicando 1ª e 2ª doses de vacinas contra covid-19
São Gonçalo continua a va-
cinação contra o coronaví-
rus de todos os gonçalenses 
com mais de 18 anos nesta 
quinta-feira (29). As vacinas 
CoronaVac e Astrazeneca es-
tão sendo aplicadas naqueles 
que têm mais de 21 dias e 12 
semanas, respectivamente, 
de vacinados com a primeira 
dose. Com o avanço na vaci-
nação, a cidade contabiliza 
70,80% da população vaci-
nada com a primeira dose 
e 23,51% de imunizados, 
números acima das médias 

nacional e estadual.
As vacinas estão sendo 

aplicadas nos doze pontos 
de vacinação. Dez pontos 
atendem das 8h às 17h. As 
clínicas do Mutondo e Dr. 
Zerbini, no Arsenal, atendem 
das 8h às 21h. O drive do 
Mauá, em tempos de chuva, 
fica inoperante. Para a apli-
cação da primeira dose, as 
pessoas com mais de 18 anos 
precisam levar comprovante 
de residência, carteira de 
vacinação e cartão do SUS 
ou CPF. Para a segunda dose, 

é obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose em São 
Gonçalo. Os gonçalenses 
devem chegar até 16h30 nas 
unidades que atendem até 
17h e até 20h30 nas clínicas 
que atendem até 21h.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. Vale lembrar que 
só as grávidas, puérperas e 

lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbida-
des, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente também podem 
tomar esta vacina, segundo o 
informe técnico do Governo 
do Estado. No entanto, não 
há exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas. Para 
ter escolha do imunizante, 
o gonçalense deve ter um 
laudo médico indicando a  
aplicação da vacina escolhida 

e os motivos. 

Balanço –  Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 603.174 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 21.896 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.317 trabalhadores da saú-
de, 137.030 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcioná-
rios e pessoas em Instituições 
de Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas, 
83.737 pessoas com comorbi-

dades, 1.339 pessoas com de-
ficiência permanente, 8.218 
trabalhadores da educação, 
383 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.883 acamados, 323.580 
pessoas da população em 
geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 259 pessoas em si-
tuação de rua, 306 portuários 
e 7.733 gestantes, puérperas 
e lactantes foram vacinados. 
Ao todo, 178.393 mil pessoas 
foram imunizadas com a se-
gunda dose.

Atendidos poderão ou não se manter nos serviços sociais do município

Frio: população em situação 
de rua recebe acolhimento

A Prefeitura de Niterói orga-
nizou, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Economia Solidária (SMA-
SES), e iniciou ontem (28) uma 
ação intensificada das equipes 
de abordagem nas ruas dos 
bairros que concentram a 
maior parte da população em 
situação de rua na cidade. O 
objetivo é oferecer acolhimen-
to emergencial nesses dias de 
frio intenso e, posteriormente, 
os serviços dos equipamentos 
da secretaria para aqueles que 
demonstrarem interesse.

O secretário de Assistência 
Social e Economia Solidária, 
Vilde Dorian, ressaltou que 
esta é uma ação preventiva por 
conta da esperada onda de frio 
na cidade.

“Em função da frente fria, 
intensificamos nossa aborda-
gem com pessoas em situação 
de rua. Direcionamos, tempo-
rariamente, alguns profissio-
nais de outros equipamentos 
da secretaria para essa ação. O 
objetivo é garantir os direitos 
desse público em um mo-
mento tão delicado”, reforçou 
o secretário.

A ação teve início na manhã 
de quarta-feira, com 18 funcio-
nários da secretaria divididos 
pelos locais que agrupam a 
maior parte da população em 

situação de rua de Niterói. Pela 
manhã, 19 pessoas aceitaram 
acolhimento temporário e 
irão para uma das unidades 
da secretaria. Na parte da 
tarde, mais 16 acolhimentos 
foram realizados. A ação está 
concentrada nas regiões sul e 
central da cidade, porém todos 
que precisem de acolhimento 
podem procurar o Centro Pop 
(Rua Coronel Gomes Macha-
do, 259 – Centro).

De acordo com o coorde-
nador da equipe de aborda-
gem, Eric Moura, “os acolhidos 
nesse período serão atendidos 
nos equipamentos, poden-

do ou não continuar com o 
acolhimento de acordo com 
a demanda e perfil de cada 
usuário”.

Niterói possui uma rede de 
atendimento para população 
em situação de rua que conta 
com equipes de abordagem 
social especializada, Centro 
de Referência Especializado 
para População em Situação  
de Rua (Centro Pop) e cin-
co unidades de acolhimento 
(abrigos). A Secretaria ampliou 
as vagas em acolhimento com 
a contratação de hospedagem 
em hotel - aumento de 60% 
das vagas.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Essa é uma ação preventiva por conta da esperada onda de frio na cidade
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Projeto para regularização 
de imóveis em São Gonçalo
Prefeitura planeja beneficiar 200 famílias do Jardim Catarina com a documentação de suas residências
A Prefeitura de São Gonçalo 
assinou um termo de coope-
ração técnica com a Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF), para execução de 
um projeto de regularização 
fundiária que irá beneficiar 
aproximadamente 200 famí-
lias de baixa renda no bairro 
Jardim Catarina, na área 
que compreende o antigo 
conjunto da Companhia Es-
tadual de Habitação (Cehab). 
A parceria é o primeiro pas-
so para que essas famílias 
recebam a documentação 
legal de propriedade de suas 
residências. 

O prefeito Capitão Nelson, 
assinou na tarde de ontem 
(27), o termo de cooperação 
com o projeto “Ações de 
regularização fundiária em 
comunidades de baixa renda 
de municípios do Estado do 
Rio de Janeiro”.

O projeto é executado 
pela UFF com apoio finan-
ceiro do Ministério de Desen-
volvimento Regional (MDE). 
O trabalho já foi realizado 
em bairros de municípios 
vizinhos, como a Comunida-
de do Sabão, em Niterói, do 
Engenho Velho, em Itaboraí, 
na Vila Inhomirim e Barbuda, 
em Magé, e Inoã, em Maricá.

“É uma iniciativa que só 
tem a beneficiar essas famí-
lias, que há vários anos vivem 
sem a documentação de suas 
casas”, destacou o prefeito 

Capitão Nelson.
A cooperação técnica 

inicia com uma visita de 
reconhecimento, reunião 
de apresentação do projeto 
aos moradores, cadastro 
socioeconômico e físico das 
famílias e elaboração de um 

projeto urbanístico local, 
o qual a prefeitura deverá 
executar, com participação 
dos moradores que serão 
atendidos. Posteriormente, 
os cadastros de moradores 
e o projeto urbanístico são 
entregues à Prefeitura como 

forma de certidão de re-
gularização fundiária, com 
informações de todas as 
famílias beneficiadas com a 
regularização. Na etapa final, 
a Prefeitura dá entrada em 
cartório para que, enfim, os 
moradores recebam o título 

de propriedade de seus lotes.
O projeto e cadastro dos 

moradores serão executados 
por alunos graduandos e 
pós-graduandos dos cursos 
de Direito, Serviço Social, 
Arquitetura e Urbanismo e de 
Economia da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
que ficarão encarregados 
de fazer um questionário 
socioeconômico básico aos 
moradores. O procedimento 
leva em média 15 minutos 
por residência. Todos estarão 
uniformizados e devidamen-
te identificados, garantindo a 
segurança das informações 
prestadas pelos moradores. 

O processo de regulari-
zação traz uma verdadeira 
transformação para a vida 
das famílias que serão bene-
ficiadas.

“A regularização além de 
trazer dignidade, traz se-
gurança jurídica para essas 
famílias que não possuem 
documentação válida das re-
sidências onde vivem”, disse 
o secretário de Gestão Inte-

grada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas.

“As pessoas passam a 
ter autonomia sobre seus 
imóveis. Podem vender,usar 
como garantia. Com a regu-
larização, as pessoas passam 
a valorizar seus imóveis, 
reformam, fazem melhorias, 
porque sabem que é um bem 
que poderão passar para seus 
filhos”, disse o coordenador 
do Programa de Regulariza-
ção Fundiária e professor da 
Faculdade de Economia da 
UFF, Carlos Enrique Guan-
ziroli.

O vereador Juan Oliveira, 
morador do bairro Jardim 
Catarina, vai auxiliar e acom-
panhar as equipes da UFF no 
processo de mapeamento e 
cadastro de moradores no 
período em que estiverem 
realizando o trabalho.

Participaram da reunião 
com o prefeito Capitão Nel-
son, o Secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Espe-
ciais (Semgipe), Douglas 
Ruas; Maria Gabriela Bessa, 
subsecretária de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais; 
Jeferson Tomaz, arquiteto da 
Semgipe, o coordenador do 
programa e professor da Fa-
culdade de Economia da UFF, 
Carlos Enrique Guanziroli; o 
arquiteto Claudio Crispim; 
Mylena Milato, secretária 
executiva de Projetos da UFF, 
e o vereador Juan Oliveira.

Proposta de 
regularização 
fundiária 
conta com 
a  cooperação 
técnica da UFF

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson assinou um termo de cooperação com o projeto que é voltado a pessoas de baixa renda

Censo de 
animais 
domésticos 
em Casimiro
Durante este mês e em 
agosto, a Secretaria de Saú-
de de Casimiro de Abreu, 
por meio da Coordenação 
de Vigilância em Saúde 
Ambiental, está realizando 
o censo populacional dos 
animais domésticos, com 
o objetivo de levantar a 
população real ou a mais 
próxima do real.

Os moradores vão re-
ceber a visita do agente de 
Combate à Endemias que, 
além do trabalho de rotina, 
apresenta um formulário e 
colhe informações sobre os 
animais, tais como quan-
tos animais há na residên-
cia, se estão vacinados e 
castrados, etc. A ação faz 
parte do Programa Muni-
cipal de Educação em Saú-
de, Guarda Responsável e 
Controle Populacional de 
Cães e Gatos.

A população de animais 
está crescendo considera-
velmente a cada ano, prin-
cipalmente os animais que 
ficam nas ruas, podendo 
gerar um problema de 
saúde pública, trazendo 
consequências negativas 
para todos. Os cachorros 
derrubam os latões de lixos 
e há registros do aumento 
do número de zoonoses 
transmitidas dos animais 
para o homem. Estes ani-
mais de rua são chamados 
de errantes e as informa-
ções serão passadas pelos 
inúmeros cuidadores es-
palhados pelo município.

Muitos dos animais que 
estão nas ruas não são de 
rua, eles têm casas onde se 
alimentam mas não ficam 
restritos ao imóvel. Estes 
animais são chamados de 
semidomiciliados.

Quem quiser saber 
mais informações é só ligar 
para a Secretaria de Saúde 
de Casimiro de Abreu, no 
telefone 2778-1248, ramais 
234 e 239.

Orientação foi realizada em Maceió e contou com a participação de dois instrutores da Siesp

Mangaratiba capacita guardas

Agentes da Seção de Instru-
ção Especializada da Guarda 
Civil Municipal de Manga-
ratiba (Siesp) participaram 
do curso de ‘Instrutor de Ar-
mamento e Tiro’. A capacita-
ção foi realizada em Maceió, 
capital alagoana, e contou 
com a participação de dois 
instrutores da Siesp.

Com a formação, os agen-
tes ficam aptos a instruir e 
replicar os conhecimentos 
adquiridos para outros co-
legas da Guarda Municipal. 
Além disso, segundo a Prefei-
tura de Mangaratiba, a capa-
citação representa mais um 
passo para dar andamento 
ao processo de armamento 
da Guarda Municipal, geran-
do economia para os cofres 
públicos.

“Com este curso concluí-
do, a Polícia Federal pode-
rá homologar e credenciar 
nossos dois instrutores para 

realizar a formação de outros 
agentes de segurança pública 
em armamento e tiro. Eles 
irão ministrar a mesma ins-

trução do curso de formação 
que participaram para os 
demais agentes da GCM. Com 
isso, economizaremos em 

média R$ 300 mil na formação 
em tiro, valor que seria pago a 
outros instrutores credencia-
dos pela PF”, explica o secre-
tário de Segurança e Trânsito, 
capitão Norberto Marques. 
Além do curso de Instrutor de 
Armamento e Tiro, os agentes 
também fizeram formações 
de armeiro básico, recarga 
de munição e atualização de 
protocolos de tiro tático.

Formação é
mais um 
passo no 
processo de 
armamento da 
Garda Municipal

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Com a formação, os agentes ficam aptos a instruir a repassar os conhecimentos adquiridos para outros agentes

Projeto ‘Centro LGBTI+ Itinerante’ leva para ruas os servidos oferecidos no Centro de Referência

SG: diversidade sem fronteiras
A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo, através 
Centro de Referência LGBTI+, 
criou o projeto “Centro LGB-
TI+ Itinerante”, cujo objetivo 
é levar para seu público-alvo, 
de maneira acessível, os ser-
viços que são oferecidos na 
sede do Centro.

“Esse projeto foi pensado 
para que o Centro de Re-
ferência se desloque até a 
população, pois sabemos 
que há pessoas que não têm 
condições financeiras para ir 
até a sede da nossa unidade. 
É um serviço itinerante que 
vai funcionar a cada 15 dias 
nos principais centros de 
movimentação de São Gon-
çalo”, disse o coordenador do 
Centro, Wallace Ferreira.

O local escolhido para re-
ceber o projeto pela primeira 
vez foi a Praça do Alcântara, 

na Rua Yolanda Saad Abuzaid. 
Ontem (28), os agentes ofe-
receram orientação jurídica, 
atendimento social, inscri-
ções no Cadastro Único, en-
caminhamento para acesso 
aos programas sociais do Go-
verno Federal e orientações 
sobre os grupos de vivência e 
oficinas oferecidos no Centro 
de Referência LGBTI+. O pró-
ximo local que irá receber a 
ação do projeto será a Praça 
Dr. Luiz Palmier (Praça da 
Marisa), no Centro, no dia 18 
de agosto, às 10h.

Serviço vai 
funcionar por 15 
dias percorrendo 
vários locais

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Ação teve início nesta quarta no Alcântara oferecendo orientação jurídica, atendimento social, entre outros serviços
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A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem (28) um 
resultado recorde nas con-
tratações do crédito imobi-
liário no primeiro semestre 
deste ano. Foram R$ 65,4 
bilhões em concessões, 
um crescimento maior que 
36% na comparação com o 
mesmo período de 2020.
Com o resultado, a carteira 
de crédito habitacional da 
Caixa alcançou o volume 
de R$ 528,9 bilhões, um 
crescimento de 9,4% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. O banco 
segue como o maior fi-

nanciador da casa própria 
no país, com 67,7% de 
participação no mercado, 
5,76 milhões de contratos, 
crescimento de 5,5% em 
relação ao primeiro semes-
tre de 2020.
Junho apresentou o maior 
valor já registrado pelo 
banco em um único mês, 
com R$ 13,1 bilhões con-
tratados. As contratações 
com recursos da poupança 
somaram R$ 7,8 bilhões, 
crescimento de 67,4% em 
comparação a junho de 
2020 e de 500,2% com rela-
ção a junho de 2018.

Recorde em crédito imobiliário

Os primeiros pagamentos devem acontecer em novembro, após o fim do auxílio

Governo vai reestruturar 
os programas sociais
Uma medida provisória com a 
reestruturação dos programas 
sociais do governo, que devem 
ser unificados num único pro-
grama, será publicada no iní-
cio de agosto, afirmou ontem 
(28) o ministro da Cidadania, 
João Roma.

Mesmo com a publicação 
da reformulação, contudo, 
um valor médio para os paga-
mentos do novo programa de 
transferência de renda do go-
verno ainda não foi definido.

“A questão do ticket médio 
e do valor desse programa será 
eventualmente tratada com a 
área econômica mais à frente”, 
disse João Roma. “Pretende-
mos que esse valor seja o má-
ximo possível”, acrescentou.

Nesse primeiro momen-
to, devem ser promovidas 
mudanças operacionais para 
o funcionamento do novo 
programa. “Existe toda uma 
operacionalização que precisa 
ser feita, fazer ajustes com Da-
taprev, com a Caixa Econômi-
ca Federal”, disse o ministro.

Roma já havia dito, no iní-
cio do mês, que os primeiros 
pagamentos do novo progra-

ma de transferência de renda 
devem ocorrer em novembro, 
após o fim do auxílio emer-
gencial.

O novo programa deve 
englobar, além do Bolsa Fa-
mília, o programa nacional 
de aquisição de alimentos e 
iniciativas de capacitação e 
microcrédito, disse Roma, 
após ser questionado por 
jornalistas sobre quais progra-
mas seriam unificados. “Será 
um programa único”, afirmou 

o ministro.
As declarações foram da-

das após reunião de Roma 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que disse que o 
novo programa será custeado 
com recursos já disponíveis no 
Orçamento.

“Os programas sociais es-
tão sendo feitos dentro da 
responsabilidade fiscal, com 
respeito ao teto”, disse Guedes. 
Ele afirmou que a reforma tri-
butária proposta pelo governo 

também deve promover dis-
tribuição de renda, ao cobrar 
imposto sobre os dividendos 
das empresas.

A reforma do Imposto de 
Renda proposta pelo gover-
no prevê o pagamento de 
20% sobre o valor distribuído 
por empresas aos acionistas. 
Nesta quarta-feira (28), Gue-
des afirmou, contudo, que as 
empresas que aderiram ao 
Simples devem ficar de fora 
da regra.

Governo 
trabalha para 
proporcionar 
o maior valor 
possível no novo 
programa

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro João Roma informou que um valor médio para os pagamentos do novo programa ainda não foi definido

MP denuncia o presidente 
do Flamengo e mais quatro
O Ministério Público Fe-
deral denunciou à Justiça 
o presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, e outras 
quatro pessoas pelo crime 
de gestão fraudulenta por 
terem atuado em uma ope-
ração financeira que causou 
prejuízo de R$ 100 milhões 
a fundos de pensão de fun-
cionários de estatais. Landim 
também recentemente foi 
nomeado pela Justiça como 
um dos interventores no co-
mando da CBF. Procurada, 
sua defesa afirmou que ainda 
não tomou conhecimento da 
denúncia.

A investigação faz parte 
da Operação Greenfield, da 
Procuradoria da República 
no Distrito Federal, que apu-
ra prejuízos milionários aos 
fundos de pensão. Landim e 
os demais eram gestores do 
Fundo de Investimento em 
Participações Brasil Petró-
leo 1, que captou recursos 
da Funcef (aposentados da 
Caixa), Petros (da Petro-
bras) e Previ (do Banco do  
Brasil).

Entre 2011 e 2016, Lan-
dim atuou na empresa Mare 
Investimentos, que foi uma 
das responsáveis por gerir o 

FIP. Cálculos efetuados pela 
Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar), órgão que 
fiscaliza os fundos de pen-
são, apontam que a Funcef 
investiu R$ 102 milhões no 
FIP Brasil Petróleo 1 e teve 
prejuízo de R$ 92 milhões; a 
Petros aportou também R$ 
102 milhões e teve perda se-
melhante de R$ 92 milhões; a 
Previ investiu R$ 76 milhões 
e perdeu R$ 69 milhões.

Segundo a denúncia, esse 
FIP Brasil Petróleo 1 realizou 
uma manobra ilegal para 
destinar esses recursos a 

uma empresa nos Estados 
Unidos, o que não é permi-
tido pelo regulamento da 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM). Landim, que 
integrava o comitê gestor do 
fundo, deu aval à manobra.

O crime prevê pena de 
reclusão de três a doze anos 
e multa. O MPF chegou a 
oferecer aos alvos a possibi-
lidade de assinar um acordo 
de não persecução penal, por 
meio do qual seria possível 
confessar o crime e pagar 
uma multa para encerrar o 
processo, mas não recebeu 
resposta.

Grupo está sendo investigado por gerar prejuízo da ordem de R$ 100 milhões

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 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: 01/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói 15517365

07:00 às 11:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói 15517365

08:00 às 12:00 Praça Doutor José Vitorino - Ponta da Areia - Niterói 15517313

08:00 às 12:00 Travessa Santa Clara - Ponta da Areia - Niterói 15517313

08:00 às 12:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 15517721

08:00 às 12:00 Rua Domingues de Sá - Icaraí - Niterói 15517721

08:00 às 12:00 Rua Lemos Cunha - Icaraí - Niterói 15517721

13:30 às 17:30 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15522283

13:30 às 17:30 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 15522283

13:30 às 17:30 Rua Maestro Felício Toledo - Centro - Niterói 15522283

14:00 às 18:00 Avenida 4 - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Ruas 10, 23, 30, 31, 32 - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Cícero Barreto - Engenho do Mato - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Doutor Cassio R do Amaral - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Doutor Cícero Barreto - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Geremias de Mattos Fontes - Maravista - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Maria Isabel Bolckan - Itaipu - Niterói 15521155

14:00 às 18:00 Rua Mercedes Ayres Neves - Maravista - Niterói 15521155

MARICÁ
13:30 às 17:30 Praça Conselheiro Macedo Soares - Centro - Maricá 15522919

13:30 às 17:30 Rua Abreu Sodré - Mumbuca - Maricá 15522919

13:30 às 17:30 Rua Capitão Guil Cunha - Centro - Maricá 15522919

14:10 às 18:00 Ruas 3, 6, 7, 22, 43, 47 - Boqueirão - Centro - Jardim Balneário - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Adelaide Bezerra - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Alferes Gomes - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Azamor José da Silva - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Caibar de Souza Schutel - Araçatiba - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Clímaco Pereira - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Edinese - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua João C dos Santos - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Lucio Alves da Silva - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Padre Arlindo Vieira - Araçatiba - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Pereira Neves  - Centro - Maricá 15522873

14:10 às 18:00 Rua Udinese - Centro - Maricá 15522873

Dia: 02/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Ruas 10, 21, 36, 40, 41 - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Rua Augusto G S Sobrinho - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Rua Cassio R do Amaral - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Rua João Bittencourt - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Rua Maria Luzia Gomes Costa - Engenho do Mato - Niterói 15524279

08:00 às 12:00 Rua Nicarágua - Serra Grande - Niterói 15524279

08:30 às 10:00 Ruas 35, 36 - Camboinhas - Niterói 15524593

08:30 às 10:00 Rua Doutora Yone T de Moura Cruz - Camboinhas - Niterói 15524593

08:30 às 10:00 Rua Luiz Lebreiro - Camboinhas - Niterói 15524593

08:30 às 10:00 Rua Professora Stephane Vannier - Camboinhas - Niterói 15524593

13:30 às 17:30 Estrada Celso Peçanha - Cafubá - Niterói 15534885

13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Cafubá - Niterói 15534885

13:30 às 17:30 Ruas 57, 423 - Cafubá - Niterói 15534885

13:30 às 17:30 Rua Jornalista Osias Stutz - Cafubá - Niterói 15534885

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Eugenópolis - Paciência - São Gonçalo 15498953

08:00 às 12:00 Estrada da Paciência - Paciência - São Gonçalo 15498953

08:00 às 12:00 Estrada do Rio do Ouro - Paciência - São Gonçalo 15498953

08:00 às 12:00 Rua 67 - Paciência - São Gonçalo 15498953

08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Estrada Meia Noite - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Ruas 5, 9, 17, 50  - Bairro Alegre - Sacramento - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Amazonas  - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Atau P L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São 
Gonçalo 

15504035

08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Atilio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Pereira L Filho  - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15504035

08:00 às 12:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 15506831

08:00 às 12:00 Rua Café Filho  - Sacramento - São Gonçalo 15506831

08:00 às 12:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Sacramento - São Gonçalo 15506831

08:00 às 12:00 Avenida Dakar - Rio do Ouro - São Gonçalo 15524425

08:00 às 12:00 Rua Hungria - Rio do Ouro - São Gonçalo 15524425

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua Eugênio José Dias - Balneário Campo Mar - São José Imbassaí 

- Maricá 
15524467

08:00 às 12:00 Rua Palmira Figueiredo de Carvalho - São José de Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Irineu Marinho - Pr. Amendoeiras - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Estrada Amaral Peixoto - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Estrada José do Imbassaí - São José de Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Estrada Velha de Maricá - São José de Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, E, F, G - Estrada Velha de São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Alarico Maciel - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Antenor José da Cruz - Estrada Velha de São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Aristídes A de Azevedo - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Imperatriz - Parque São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jerônimo M. Monteiro - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Lourival Duarte - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Moacir Shutel - São José de Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Raymundo Monteiro - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Walter Rocha - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua Projetada - Estrada Velha de São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua São Paulo - São José Imbassaí - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Rua São Pedro - Estrada Velha de São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Travessa São José - Estrada Velha de São José - Maricá 15524467

08:00 às 12:00 Travessa Jornalista Sardo Filho - São José Imbassaí - Maricá 15524467

09:00 às 10:00 Rodovia Ernani Amaral Peixoto - São José Imbassaí - Maricá 15525019

09:00 às 10:00 Rua 9 - Estrada do Macaco - Maricá 15525019

13:30 às 17:30 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Rua Carlos Maringuela - Inoã - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Condomínio Campo e Mar I - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Jardim 
Inoã - Maricá 

15524193

13:30 às 17:30 Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Rua das Camélias - Itaipuaçu - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Rua das Hortências - Chácaras Inoã - Maricá 15524193

13:30 às 17:30 Rua dos Bouganvilles - Condomínio Campo Mar Residencial Park 
I - Chácara de Inoã - Maricá 

15524193

13:30 às 17:30 Rua dos Cajueiros  - Itaipuaçu - Maricá 15534959

13:30 às 17:30 Ruas 18, 53 - Jardim Inoã - Jardim Atlântico - Maricá 15534959

13:30 às 17:30 Rua Augusto Lopes do Amaral - Chácara de Inoã - Maricá 15534959

13:30 às 17:30 Rua J - Estrada Itaipuaçu - Maricá 15534959

13:30 às 17:30 Rua Oscar Vieira da Costa - Itaipuaçu - Maricá 15534959

13:30 às 17:30 Ruas 61, 62, 66, 69 - Jardim Interlagos - Jacaroá - Maricá 15535019

14:00 às 18:00 Ruas 3, 10, 15, 16, 19 - Itaipuaçu - Itaocaia Valley - Rincão Mimoso 
- Maricá 

15519043

14:00 às 18:00 Rua José de Oliveira - Itaipuaçu - Maricá 15519043

14:00 às 18:00 Avenida João Messas - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Avenida Teresópolis - Parque Ubatiba - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 13, 16, 17, 18, 118 - Itaipuaçu - Costa Verde - São Bento 
da Lagoa - Maricá 

15524559

14:00 às 18:00 Estrada de Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua 17 de Novembro - Costa Verde - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Jupter - Itaipuaçu - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Marte - Itaipuaçu - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Nossa Senhora das Mercês - São Bento da Lagoa - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Rosa Bassier - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Terra - Itaipuaçu - Maricá 15524559

14:00 às 18:00 Rua Vênus - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15524559

Ação policial mata 
mais na Baixada
A violência policial é maior nos 
municípios que compõem a 
Baixada Fluminense. A taxa 
de letalidade das ações poli-
ciais nessa região é superior à 
registrada na capital e no es-
tado do Rio, segundo boletim 
lançado ontem (28) pelo Fó-
rum Grita Baixada (FGB). Nos 
primeiros seis meses de 2021, 
255 pessoas foram mortas por 
policiais na região, com uma 
taxa de letalidade de 6,52. Na 
capital foram 291 mortes, com 
taxa de letalidade de 4,31, no 
estado foram 804 vítimas, com 
letalidade de 4,66.

As análises do boletim se 
baseiam em números oficiais 
do Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP) do Rio de Janeiro e 
mostram que, no ano passado, 
a polícia matou 404 pessoas na 
Baixada Fluminense.

As taxas indicam que, pro-
porcionalmente, a polícia 
mata mais na Baixada, onde a 
maioria da população (62,25% 
em média) se identifica como 
preta ou parda, o que faz da re-

gião, a mais negra do estado do 
Rio de Janeiro. As cidades com 
maior percentual de habitan-
tes negros são Japeri (69,43%), 
Belford Roxo (66,59%) e Quei-
mados (65,02%).

Das 404 pessoas mortas 
pela polícia em 2020 em toda 
a Baixada, 73% eram pretas 
ou pardas, de acordo com os 
registros feitos pelos próprios 
policiais. Ainda conforme os 
números do boletim, mais 
da metade das cidades da 
Baixada apresentaram taxas 
de letalidade da ação policial 
superior à cidade do Rio no 
primeiro semestre de 2021.

Japeri tem quase 8 vezes 
mais mortes por 100 mil ha-
bitantes em ações policiais 
do que a cidade do Rio. Bel-
ford Roxo tem quase 3 vezes 
mais na mesma comparação. 
Itaguaí e Mesquita são outras 
cidades que apresentam altas 
taxas de letalidade da ação 
policial, inserindo a região 
entre os lugares do Brasil onde 
a polícia mais mata.

BB: inscrição para 
concurso prorrogada
Organizadora do concur-
so do Banco do Brasil em 
2021,a  Fundação Cesgran-
rio prorrogou, ontem (28), 
o período de inscrições até 
7 de agosto.  O prazo, que 
terminaria ontem, já havia 
sido ampliado para pessoas 
com deficiência e agora serve 
para todos os candidatos. 
São 4.480 vagas no total.

E s t ã o  d i s p o n í ve i s  a s 
áreas de agente de tecnolo-
gia e agente comercial, sendo 
2.240 imediatas e 2.240 para 
formação de cadastro de re-
serva, com salário inicial de 
R$ 3.022,37, mais benefícios.

Para se candidatar é pre-
ciso se inscrever pelo site 
www.cesgranrio.org.br. O 
pagamento pode ser feito até 
9 de agosto.

Para participar da sele-
ção, é preciso ter certificado 
de conclusão ou diploma 
de curso de nível médio e 
idade mínima de 18 anos 
completos, até a data da 
contratação.

Serão ofertadas vagas em 
dependências situadas em 
todos os estados e no Dis-
trito Federal. No momento 
da inscrição, o candidato 
deverá escolher a cidade de 
realização das provas.

A remuneração inicial é 
de R$ 3.022,37, para jornada 
de 30 horas semanais, ajuda 
alimentação/refeição de R$ 
831,16 por mês e, cumulati-
vamente com o benefício de 
ajuda alimentação/refeição, 
o Banco concede a cesta ali-
mentação, no valor mensal 
de R$ 654,87, na forma do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
- ACT. Há ainda possibilidade 
de participação nos lucros ou 
resultados, nos termos da le-
gislação pertinente e acordo 
sindical vigente; vale-trans-
porte; auxílio-creche; auxí-
lio a filho com deficiência; 
previdência complementar; 
e assistência à saúde, confor-
me regras vigentes à época 
da admissão aos quadros do 
Banco.
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Futebol e canoagem passam de fase nas Olimpíadas; vôlei masculino conhece primeira derrota

Brasil brilha na grama e na água
O s  J o g o s 
Olímpicos 
de Tóquio 

chegaram ontem ao seu 6º dia 
de competição com o Brasil 
obtendo bons resultados em 
várias modalidades, como a 
canoagem e o futebol, e decep-
ções, no judô e no vôlei.

A seleção masculina de 
futebol avançou ontem às 
quartas de fi nal nos Jogos em 
primeiro lugar no grupo D. 
A liderança foi defi nida após 
vitória sobre a Arábia Saudita 
por 3 a 1. A equipe vai enfrentar 
o Egito, segundo colocado do 
grupo C, no próximo sábado.

Na canoagem, o Brasil con-
quistou duas vagas nas semi-
finais da slalom. O paulista 
Pedro Gonçalves, o Pepê, se 
classifi cou para as semifi nais 
do caiaque individual (K1). Sua 
prova acontecerá na madru-
gada de sexta. Além dele, Ana 
Sátila também avançou na ca-
noa individual (C1). Porém, sua 
prova seria após o fechamento 
desta edição. 

Mas nem só de vitória foi o 
6º dia do Brasil em Tóquio. Teve 
uma derrota, bastante doída, 

por sinal. A judoca Maria Porte-
la foi eliminada nas oitavas de 
fi nal da categoria até 70 kg, em 
uma luta histórica e polêmica, 
no Budokan. O combate entre 
a gaúcha e a russa Madina 

Taimazova durou mais de 14 
minutos, dez só de golden sco-
re (tempo extra no qual vence 
o atleta que pontuar primeiro). 
A vitória da russa foi decretada 
após a brasileira receber um 

terceiro shido (punição) por 
falta de combatividade.

A niteroiense Fabiana Silva 
também deu adeus aos Jogos. 
A atleta de badminton, que 
completou 33 anos na terça-

-feira, se despediu do torneio 
feminino da modalidade ainda 
na primeira fase, ao perder da 
chinesa naturalizada norte-a-
mericana Beiwen Zhang por 2 
sets a 0, com parciais de 9/21 
e 10/21, no Parque Florestal 
Musashino.

Número 69 no ranking, 
Fabiana precisava vencer a 
rival sem perder sets e com 
uma diferença maior que 14 
pontos para fi car à frente na 
classifi cação do Grupo H.

Já no vôlei, a seleção bra-
sileira masculina sofreu o pri-
meiro revés nas Olimpíadas. 
A equipe foi derrotada pelo 
Comitê Russo (ROC, na sigla 
em inglês) por 3 sets a 0, com 
parciais de 25/22, 25/20 e 
25/20.

Niteroiense 
Fabiana Silva 
se despediu de 
Tóquio um dia 
após completar 
33 anos de idade

Júlio César Guimarães / COB

A niteroiense Fabiana Silva, do badminton, deu adeus aos Jogos após derrota para a norte-americana Beiwen Zhang  

Rayssa Leal 
chega ao 
Brasil com a 
prata no peito
Rayssa Leal, medalhista de 
prata nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, desembarcou no 
Brasil ontem pela manhã. A 
skatista postou em suas redes 
sociais sua chegada e o perfi l 
do Instagram do Aeroporto 
de Guarulhos, em São Paulo, 
também fez registros do mo-
mento de seu desembarque.

A jovem de apenas 13 anos 
relatou que sua chegada se 
deu por volta das 5h10 (de 
Brasília) e, escreveu na legen-
da de uma foto: “chegamos”. 
No aeroporto, Rayssa tirou al-
gumas fotos com fãs e chegou 
a andar de skate no saguão.

Em seguida, Rayssa seguiu 
para sua cidade, Imperatriz, 
no Maranhão, onde foi rece-
bida por amigos e familiares.

Rayssa foi medalhista de 
prata na modalidade skate 
street e se tornou um dos 
grandes fenômenos das Olim-
píadas. Ela fez história ao se 
tornar a atleta mais jovem 
a conquistar uma medalha 
olímpica pelo Brasil. Momiji 
Nishiya e Funa Nakayama 
completaram o pódio.

Flamengo recebe o 
ABC pela Copa BR

O  F l a m e n g o 
vem detonando 
os adversários 
desde a chega-
da do técnico 
Renato Gaúcho. 
Hoje, às 20 ho-

ras, os rubro-negros encaram 
o ABC, no Maracanã, pelo 
jogo de ida das oitavas de fi nal 
da Copa do Brasil.

Os cariocas buscam mais 
uma vitória para encaminha-
rem a classificação para as 
quartas de fi nal. Por isso, Re-
nato Gaúcho vai colocar em 
campo o que tem de melhor.

O pensamento é de abrir 
boa vantagem para decidir 
a classifi cação em Natal. E o 
retrospecto recente enche os 
rubro-negros de confi ança.

Para esta partida, Renato 
Gaúcho deve repetir a forma-
ção que goleou o São Paulo no 

fi m de semana.
O jogo de hoje segue sem 

público por conta da pande-
mia. Mas o vice de futebol, 
Marcos Braz, cobrou o pre-
feito do Rio, Eduardo Paes, 
uma solução para a volta da 
torcida.

Braz aproveitou um co-
mentário de Paes sobre a 
retomada da aplicação da 
primeira dose da vacina con-
tra a covid-19 para “marcar 
terreno”.

“Que legal! Agora pode-
mos jogar no Maracanã com 
público?” postou o dirigente 
do Flamengo, que também é 
vereador no Rio.

“Vereador, na hora que a 
secretaria de saúde autorizar. 
Doido para ver o Rio voltar ao 
normal. Inclusive com as vi-
tórias e títulos do Flamengo”, 
respondeu Paes.

Roger já projeta volta 
contra o Criciúma

O Fluminense 
viu o Criciúma 
abrir vantagem 
nas oitavas de 
final da Copa 
d o  B r a s i l .  A 
derrota fora de 

casa por 2 a 1, porém, não 
abala a confi ança do clube 
carioca. O Tricolor, com uma 
postura diferente, sabe que 
pode dar o troco no duelo 
de volta, no Maracanã, no 
sábado.

O técnico Roger Machado 
mantém a serenidade. Ele 
sabe que o Fluminense pode 
render mais, como mostrou 
na temporada, e que a clas-
sifi cação na Copa do Brasil é 
um objetivo possível.

Como perdeu o jogo de 
ida por 2 a 1, o Fluminense 
precisa vencer o Criciúma 
por dois gols de diferença 

para definir a situação no 
tempo normal. Caso vença 
por um, a decisão irá para 
os pênaltis.

“A postura é de quem es-
tará jogando dentro de casa, 
precisando de um resultado 
de vitória para conquistar 
uma classifi cação. Não tem 
nada de muito diferente. 
Quando você joga em casa 
você precisa propor o jogo, 
colocar intensidade, buscar 
o resultado. Ainda mais em 
uma situação como essa. 
Mas é um resultado que 
é perfeitamente possível 
de conquistar pela nossa 
qualidade, pelos jogos que 
já fi zemos, mas, sobretudo, 
pelo fato de nós termos que 
tirar essa diferença que o ad-
versário conquistou em casa. 
A disputa está em aberto”, 
disse.

Bragantino 
estaria de 
olho em meia 
do Vasco

Botafogo 
pode repatriar 
lateral 
Jonathan

O Vasco pode tra-
zer reforços para 
a sequência da 
temporada. No 
entanto, os cru-
z-maltinos tam-
bém contam com 

a possibilidade de perder um 
jogador do elenco nesta janela 
de transferências.

O Bragantino estaria interes-
sado na contratação do volante 
Andrey. O jogador de 23 anos 
tem vínculo somente até o fi m de 
2021 e poderia assinar um pré-
-contrato com qualquer clube.

Andrey já falou que não tem 
pressa na renovação, que vem 
sendo discutida de forma muito 
lenta com a diretoria. Isso por-
que todo o planejamento vascaí-
no depende da volta à Série A.

O Botafogo vive 
nova fase após 
a chegada do 
técnico Ender-
son Moreira. 
Os alvinegros 

venceram os dois jogos des-
de a estreia do novo treina-
dor. A diretoria ainda busca 
reforços para melhorar o 
elenco, tanto que o nome do 
lateral-esquerdo Jonathan 
segue próximo de General 
Severiano.

Jonathan é cria das cate-
gorias de base do Botafogo e 
foi negociado há alguns anos 
com o Almería-ESP. Agora, o 
jogador pode retornar por 
empréstimo e fazer com que 
a diretoria libere o lateral-es-
querdo Rafael Carioca.


