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Frio: municípios ampliam 
ajuda a quem está na rua
Niterói, São Gonçalo e Maricá intensifi cam ações para as pessoas em situação de vulnerabilidade

PARA AMENIZAR O CHOQUE DA BAIXA TEMPERATURA

CIDADES\PÁG. 3

A judoca Mayra Aguiar, bronze em Londres e no Rio, repetiu o feito em Tóquio. Já Rebeca Andrade, ao som de ‘Baile de Favela’, faturou a primeira medalha da história da ginástica artística brasileira

Júlio César Guimarães / COB

PÁG. 8

Mangaratiba: 
Guarda evita 
roubo de canos

CIDADES\PÁG. 4

Rio de Janeiro planeja reabertura
Em setembro, município espera ter 91% dos adultos vacinados e iniciar abertura em 3 etapas

CIDADES\PÁG. 3

Um dos grupos vocais mais longevos na música brasileira se 
apresenta nesta sexta-feira e sábado, às 19h30, no Teatro Rival 
Refi t, desfi lando sucessos de 63 anos de carreira.

CIDADES\PÁG. 2 

Divulgação

Ronaldo, Renato e Mário Correa são a atração desta sexta-feira e do sábado no Teatro Rival Refi t

Duas noites com Golden Boys

Milan está 
de olho em 
Arrascaeta
Imprensa italiana diz que 
clube estaria disposto a 
oferecer 18 milhões de 
euros pelo meio-campo 
do Flamengo que tem 
contrato até 2023.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Mulheres 
fazem história 

nas Olimpíadas
Dias após a ‘Fadinha’ Rayssa 

Leal, aos 13 anos, se tornar 
a medalhista olímpica mais 

jovem do Brasil, as mulheres 
seguem brilhando nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio. Ontem, 
duas atletas conseguiram 

feitos importantes e assim 
como a skatista maranhense, 

também escreveram seus 
nomes entre os maiores do país 

no esporte. A judoca Mayra 
Aguiar conquistou o bronze 

na categoria meio-pesado (até 
78kg) - repetindo o feito de 

Londres-2012 e Rio-2016 - e se 
tornando a primeira mulher 

a conquistar três medalhas 
olímpicas em um esporte 

individual. Já Rebeca Andrade, 
com sua prata, garantiu a 

primeira medalha da ginástica 
artística feminina para o Brasil.

CULTURA

Pelo porte 
de arma da 
segurança
O deputado federal 
Sargento Gurgel (PSL) 
defende porte de armas 
para servidores da 
Segurança Pública, em 
especial os que atuam em 
centros socioeducativos.

PANORAMA\PÁG. 2

Divulgação

Sargento Gurgel defende necessidade
de dar proteção aos policiais Arrascaeta é um dos principais 

nomes do elenco do Flamengo

Jonne Roriz / COB
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CARTA DO LEITOR

Frio intenso
Em muito tempo morando em Niterói, não lembro de ter 
vivenciado uma frente fria tão intensa como a que estamos 
vivendo nos últimos dias. Já senti frio por aqui, mas dessa 
vez está demais. Parece mesmo que a queda brusca da 
temperatura tem relação direta com os efeitos causados 
pelo aquecimento global. Só estou aturando pois gosto 
muito de frio.
Sônia Cardoso

Rebeca Andrade medalhista
Que orgulho de ver mais uma mulher representando com 
muito talento e carisma a ginástica olímpica brasileira. 
Tenho muita saudade de ver a Daiane do Santos em cena. 
Sinto que Rebeca será sua sucessora. Quem ganha com 
isso é o Brasil.
Mariana Muller

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.

Corredor
Rio-São Paulo
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) autorizou na 
última quarta-feira a realiza-
ção do leilão da BR-116/101/
RJ/SP. Após os ajustes reco-
mendados, o próximo passo 
é a aprovação do edital de 
licitação pela Diretoria Co-
legiada da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT). O leilão está previsto 
para acontecer este  ano. A 
concessão da BR-116/101/RJ/
SP vai fazer a ligação entre as 
duas maiores regiões metro-
politanas do país (São Paulo 
e Rio de Janeiro), sendo tam-
bém a principal ligação entre 
o Nordeste e o Sul do país e 
com o maior volume diário 
de tráfego. A extensão total 
do segmento compreende 
625,8 km. 

O contrato terá o prazo de 
30 anos. A concessão prevê 
o investimento de R$ 14,5 
bilhões e geração de 222.004 
empregos (diretos, indiretos 
e efeito-renda). 

SG: Assistência realiza oficinas

A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo deu 
início nesta semana ao 
ciclo de oficinas que tem 
como objetivo o aprimo-
ramento dos instrumentos 
técnicos utilizados pelo 
Centro de Referência Es-

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

pecializado da Assistência 
Social (Creas). A capacita-
ção contou com a partici-
pação de representantes 
dos Creas dos bairros Luiz 
Caçador, Mutondo, Jardim 
Catarina, Arsenal e Vista 
Alegre.

Porte de arma para a segurança
O deputado Sargento Gurgel 
(PSL) vem atuando de maneira 
incisiva na luta pelo porte de 
arma para servidores da se-
gurança pública, em especial 
para aqueles que trabalham 
em centros sócio educativos, 
onde mesmo com o contato 
com menores de idade, existe 
um risco à vida.

A movimentação de Gurgel 
acontece logo após uma deter-
minação judicial de revogação 
do porte de armas de fogo 
concedido a agentes ativos 
e inativos do Departamento 
Geral de Ações Socioeduca-
tivas (Degase), emitida na 
terça-feira (27).

A partir dessa afirmativa, 
cerca de 252 agentes terão 
que devolver, até o dia 26 de 
agosto, autorizações para por-
te de arma, ainda que a arma, 
por ser pessoal, possa conti-
nuar em posse dos servidores. 
Quem não entregar o docu-
mento no prazo terá o caso 
encaminhado à Corregedoria. 

Em campanha feita em 
suas redes sociais, Gurgel rea-
firma a importância de uma 
proteção a mais para esses 
funcionários do setor público, 

Reprodução

Sargento Gurgel tem atuado nas redes sociais na luta pelo porte de arma para servidores da segurança pública

ainda mais em um estado 
como o Rio, onde são altos os 
índices de mortes de policiais e 
outros servidores relacionados 
ao trabalho contra o tráfico de 
drogas.

“Meu mandato é pela se-
gurança pública. Os servi-
dores precisam ter direito 

à segurança, e deixo aqui 
meu apelo à Alerj e todo o 
poder público. Pode até ser 
discutível para a sociedade, 
mas para funcionários que  
trabalham com segurança 
pública, existe necessidade 
do porte de arma”, comentou 
Gurgel.

O deputado chegou a pro-
por com urgência à Câmara 
dos Deputados um projeto 
de lei 443/2019, classificando 
como ato terrorista o atentado 
contra a vida de policiais, bom-
beiros, militares, integrantes 
da Força Nacional ou de seus 
familiares até o terceiro grau. 

De Cabo Frio para 
missão espacial

Festa julina 
até domingo

Crimes ambientais 
em pauta

A estudante Caroline Lanzie-
ri - do 6º período do curso 
de Direito da Estácio Cabo 
Frio-RJ – foi selecionada 
para participar da simulação 
de uma missão espacial a 
Marte. Além dela, os uni-
versitários Davi Souza (Rio 
Grande do Norte), Manoel 
dos Santos Neto (Rio Grande 
do Norte), Luisa Mirelle (Per-
nambuco) e Fernando Oli-
veira (Pará) também fazem 
parte da equipe. A missão 
espacial análoga ocorrerá até 
o dia 2 de agosto na Estação 
de pesquisa Habitat Marte. 
Ela recebe o nome de Missão 
77 /Mission Olympics em 
homenagem às olímpiadas 
que ocorrem no período 
deste projeto. Durante esta 
experiência, ocorre a prepa-
ração física dos astronautas 
análogos, como atividades 
no Lava Cave Habitat, a su-
bida ao Pico do Cabugi, a 
manutenção e a melhoria 
dos sistemas de aquapo-
nia (que é um sistema de 
produção de alimentos que 
combina a aquicultura con-
vencional com a hidroponia 
em um ambiente simbióti-
co) com testes de medidas 
de conforto térmico, além 
da realização de protocolos 
regulares operacionais de 
funcionamento da estação 
espacial análoga. 

Desta sexta-feira até do-
mingo, o São Gonçalo Sho-
pping vai entrar em clima 
de arraiá com a Feira Julina, 
evento gastronômico com 
comidas típicas das festas 
de São João. Além disso, no 
domingo, a partir das 16h, 
haverá recreação infantil 
gratuita e muita diversão na 
Praça de Alimentação, com 
brincadeiras como pescaria, 
derruba lata, argola, boca do 
palhaço e quadrilha caipira 
improvisada.

A Secretaria de Cidade Sus-
tentável de Maricá está lan-
çando uma campanha visan-
do reduzir possíveis crimes 
ambientais no município, 
principalmente das quei-
madas, que ocorrem com 
maior frequência no período 
de tempo seco, onde uma 
ponta de cigarro pode dar 
início ao fogo. Para alertar 
a população sobre o perigo, 
equipes da pasta têm fixado 
cartazes em locais da cidade 
de maior movimento. 

Quem obser var algu-
ma situação que possa dar 
origem a queimada pode 
comunicar ao Linha Verde 
(21) 2253-1177,  Disque-
-Denúncia da  Secretaria de 
Ordem Pública  e Gabinete 
Institucional (SEOP) – (21) 
96809-1516 e através do 
e-mail ambiente.marica.rj@
gmail.com. 

Comitiva visita Centro de Mobilidade

O presidente da NitTrans, 
Gilson Souza, recebeu, em 
visita ao Centro de Contro-
le Operacional (CCO Mobi-
lidade), comitiva formada 
por diretores da empresa 
francesa de energia Engie, 
que atua na operação e ma-

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

nutenção dos equipamen-
tos do CCO Mobilidade. A 
diretoria da empresa veio 
observar o funcionamento 
do centro, tido como mo-
delo de tecnologia a serviço 
da gestão de trânsito, trans-
portes e mobilidade.

Panorama RJPanorama RJ

‘Pança’ reflete o 
consumo de notícias
A fábula “Pança”, que re-
flete sobre a circulação e 
o consumo de notícias no 
mundo atual, fará duas no-
vas temporadas: presencial, 
no Teatro Glaucio Gill (desta 
sexta ao dia 2, às 19h) e onli-
ne, no canal do Youtube (de 
5 a 9 de agosto).

Com estrutura cômica 
e farsesca, a montagem 
acompanha a história de 
um talentoso e endividado 
escritor que, de seu pe-
queno vilarejo, se endivida 

para divulgar seu trabalho. 
Cheia de peripécias e revira-
voltas, a trama faz referência 
ao surgimento histórico da 
máquina de tipos móveis, 
divisor de águas na his-
tória da humanidade que 
permitiu a produção em 
série dos livros, antes feito  
um a um. 

Os ingressos presen-
ciais custam R$ 10 (inteira), 
na bilheteria do teatro e no 
site Sympla. No virtual, no 
Youtube (gratuito). 

CULTURA

Golden Boys Os Golden Boys se apresentam 
no Teatro Rival Refit, nesta sexta 

e sábado, às 19h30. Muitos sucessos dos 63 anos de carreira 
do grupo estarão no repertório dos shows, como “Alguém na 
multidão” e “Erva venenosa”, “Pensando nela” e “Fumacê”. 
Ingressos entre R$ 47,50 e R$ 95, no site Sympla.

CCBB-RIO – A programação educativa do CCBB-Rio 
segue, neste sábado, no portal (www.ccbbeducativo.
com) com o Múltiplo Ancestral com a artista marrona, 
Brisa Flow, que traz a música indígena contemporânea 
e cantará as relações e narrativas antigas de pueblos 
indígenas de Abya Yala. Para o público infantil, o Lugar 
de Criação – Oficinas de Saberes.

LUAN SANTANA – “Sorria”! Chega o novo lançamento 
de Luan Santana em parceria com o aclamado MC Don 
Juan em todas as plataformas digitais. O videoclipe 
estreia nesta sexta, às 12h, no Youtube. Com letra que 
aposta na liberdade de escolha do ser amado para ir 
embora ou ficar ao seu lado, a música promete ser mais 
um hit na carreira de seus intérpretes.

Divulgação

Fábula está em cartaz no Teatro Glaucio Gill, de sexta até segunda, às 19h

Divulgação

Ronaldo, Renato e Mário Correa se apresentam no Teatro Rival Refit

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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Assistência intensificou ações de abordagem da população em situação de rua para oferecer abrigo

Niterói quer mais acolhimento
A Campanha Niterói Solidária 
está intensificando a campa-
nha de arrecadação de agasa-
lhos que serão entregues às ins-
tituições cadastradas através 
de chamamento público pela 
Prefeitura de Niterói. Também 
poderão ser doados gorros, co-
bertores, luvas e demais artigos 
de frio - desde que estejam em 
bom estado de conservação 
- para que as pessoas mais 
carentes da cidade possam 
passar por esse período de frio 
intenso na cidade. Os itens po-
derão ser entregues nos pontos 
de vacinação contra a Covid-19 
do município, que também re-
cebem doações de alimentos e 
produtos de higiene e limpeza.

A primeira-dama do muni-
cípio, Christa Vogel Grael, que 
coordena voluntariamente a 
Niterói Solidária, ressalta que 
qualquer pessoa pode ir até 
um desses pontos doar, não so-
mente quem está se vacinando.

“Mais uma vez, os nite-
roienses têm demonstrado 
empatia e amor ao próximo. 
Estávamos recebendo muitas 
demandas da população por 
uma campanha como essa. 
Decidimos unir esforços e 
expandir a atuação da Niterói 
Solidária para a arrecadação de 
agasalhos também. Estamos 
passando por um período de 
baixas temperaturas e muitas 
famílias em situação de vul-

nerabilidade não têm o básico 
para se aquecer, situação que 
se agrava com a pandemia. 
Convido cada niteroiense a 
entrar nessa corrente do bem. 
Aquele agasalho que não tem 
mais utilidade para você pode 
aquecer o corpo e o coração de 
alguém”, pontua.

As equipes que estão traba-
lhando nos postos de vacina-
ção vão continuar recebendo 

alimentos não perecíveis. Cria-
da em abril, a Niterói Solidária 
já arrecadou 45 toneladas de 
alimentos e incentiva a doa-
ção de sangue para o Hospital 
Universitário Antônio Pedro 
(Huap).

Assistência Social - A Prefei-
tura de Niterói está realizando 
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 Municipal de 
Assistência Social e Economia 
Solidária para aqueles que 
demonstrarem interesse. Entre 
ontem e hoje, 54 pessoas acei-

taram ser acolhidas.
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 cinco unidades 
de acolhimento (abrigos).  Para 
pessoas com mais de 60 anos, 
há encaminhamento para 
vagas nas Instituições de Lon-
ga Permanência para Idosos 
(ILPI).

A Secretaria ampliou as 
vagas em acolhimento com a 
contratação de hospedagem 
em hotel - aumento de 60% 
das vagas. Os hotéis e centros 
de acolhimento têm, juntos, 
190 vagas para pessoas em 
situação de rua. O projeto de 
acolhimento emergencial em 
Hotel Popular, desde a sua 
contratação em abril de 2020, 
já atendeu 687 pessoas em 
situação de rua.

Outra iniciativa, realizada 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, é o Con-
sultório de Rua, que vai fazer o 
acompanhamento do estado 
de saúde dos acolhidos. Para 
quem tem animais, a parceria 
feita com a Coordenadoria Es-
pecial de Direitos dos Animais, 
permite que os animais sejam 
levados a um local seguro e 
com alimentação durante esse 

período emergencial até serem 
devolvidos aos seus donos.

Rio - Por conta do frio in-
tenso que atingiu a capital 
fluminense, a prefeitura do 
Rio montou dois postos de 
atendimento à população 
vulnerável. Os equipamentos 
vão funcionar 24 horas e vão 
oferecer alimentação, água e 
agasalhos.

Os postos ficarão respon-
sáveis ainda pelo encami-
nhamento das pessoas para 
os 14 Centros de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas). Foram criadas 
mais cem vagas nos três prin-
cipais abrigos da cidade: na 
Taquara, Ilha do Governador e 
Paciência.

A secretaria de assistência 
social também recomeçou a 
Campanha do Agasalho, que já 
distribuiu mais de um tonelada 
de roupas de inverno nos abri-
gos da prefeitura. A população 
do Rio poderá depositar suas 
doações nos Creas espalhados 
pela cidade. As caixas itineran-
tes que estavam nas estações 
do BRT estão sendo colocadas 
nos dois prédios da prefeitu-
ra, na Cidade Nova, para que 
funcionários também possam 
doar.

A previsão é de tempe-
raturas baixas até o final de 
semana.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Coordenadora voluntária da campanha, a primeira-dama Christa Grael alerta para a importância da doação de agasalhos

SG amplia trabalho 
da assistência social
Devido à intensa frente fria 
que chegou no município 
na tarde da última quarta-
-feira (28), a Prefeitura de 
São Gonçalo, através da 
Assistência Social, está am-
pliando o acolhimento para 
pessoas em situação de rua.

Desde a noite de on-
tem(29), o município passou 
a contar com dois pontos 
de acolhimentos provisó-
rios, frutos de uma parce-
ria com a sociedade civil 
que, de forma voluntária, 
disponibilizou os espaços. 
Inicialmente, a ideia é que 
as pessoas fiquem abrigadas 
até a manhã de domingo.  

Os locais são a Assem-
bleia de Deus Central (Rua 
Alfredo Backer, 416, Alcânta-
ra) e Nova Unção (Rua Alfre-
do Backer, 536, Alcântara).

Veículos da Assistência 
Social irão percorrer os lo-
cais críticos da cidade para 

realizar a busca das pessoas 
em situação de rua.

Durante o acolhimento 
serão oferecidos café da 
manhã, almoço e jantar, 
além de uma área para dor-
mir com cobertores. Caso 
a frente fria se prolongue, 
a Assistência Social seguirá 
com a ação.

São Gonçalo conta com 
dois pontos de acolhimen-
tos fixos: o Albergue da Mi-
sericórdia e o Centro de Aco-
lhimento Social Gonçalense, 
ambos no bairro Vista Ale-
gre. O primeiro conta com 
vagas disponíveis.

Desde o início do ano, 
a secretaria vem desenvol-
vendo ações de abordagens 
noturnas em São Gonçalo, 
com o objetivo de resguar-
dar a integridade de toda a 
população e, em especial, 
das pessoas que vivem em 
vulnerabilidade social.

Rio prevê reabertura 
em três etapas
A Prefeitura do Rio de Janeiro 
anunciou ontem (29) um 
plano de reabertura em três 
etapas que deve começar em 
2 de setembro, quando a ci-
dade espera ter 91% dos adul-
tos vacinados com a primeira 
dose de alguma das vacinas 
contra a covid-19. As etapas 
seguintes da reabertura estão 
previstas para 17 de outubro e 
15 de novembro, data em que 
a população deve ser liberada 
do distanciamento social e 
precisará usar máscara ape-
nas no transporte público e 
em unidades de saúde.

Em 2 de setembro, a pre-
feitura prevê liberar eventos 
em locais abertos e permitir 
50% de público em estádios 
e danceterias, desde que 
os frequentadores tenham 
recebido as duas doses. A 
reabertura será marcada por 
uma celebração de quatro 
dias em espaços abertos, 
inaugurando um calendário 
de um ano de eventos, bati-
zado de Rio de novo, um ano 
de reencontro.

A principal condição para 
que essa liberação ocorra é a 
vacinação de 91% dos adultos 

com a primeira dose e 54% 
com a segunda dose. Esses 
percentuais representam 
77% de toda a população va-
cinada com a primeira dose e 
45% com o esquema vacinal 
completo.  

O prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes, explicou 
que o plano depende da co-
laboração da população, que 
deve continuar respeitando 
as medidas de prevenção e 
buscando a vacinação até lá. 

Em 17 de outubro, a pre-
feitura planeja liberar 100% 
de público nos estádios e 
danceterias, exigindo esque-
ma vacinal completo. Nessa 
data, a prefeitura espera que 
79% dos cariocas tenham 
se vacinado com a primeira 
dose, e 65% com a segunda 
dose.

Já em 15 de novembro, 
quando 75% dos cariocas (de 
todas as idades) poderão ter 
recebido a segunda dose, a 
previsão é liberar a população 
do distanciamento social e do 
uso de máscaras, que serão 
obrigatórias apenas no trans-
porte público e nas unidades 
de saúde.

Maricá: ações diminuem os 
efeitos do inverno à população

Diante da queda drástica 
de temperatura em Maricá 
desde da quarta-feira (28), a 
Prefeitura, através da Secre-
taria de Assistência Social, 
segue com diversas ações 
voltadas à proteção da po-
pulação em situação de vul-
nerabilidade social, com o 
objetivo de diminuir os efei-
tos do frio do inverno a esse  
contingente.

Entre essas medidas, está 
a campanha “Maricá Soli-
dário”. Lançada no fim de 
junho, a iniciativa arrecada, 
em diversos pontos de cole-
ta espalhados pela cidade, 
agasalhos e cobertores em 
bom estado que são enca-
minhados, posteriormente, 
aos moradores em situação 
de rua; às comunidades indí-
genas tradicionais; a idosos e 

crianças em vulnerabilidade; 
além de aos assistidos pelos 
serviços de acolhimento da 
secretaria.

De acordo com o secretá-
rio da pasta, Jorge Castor, a 
participação dos moradores 
na doação de agasalhos é 
fundamental para o sucesso 
do projeto, além de outras 
ações serem feitas pelo mu-
nicípio para proteger as ca-
madas mais vulneráveis da 
população.

“Pedimos apoio à popu-
lação na doação de casacos, 
mantas e outros tipos de 
agasalhos nos polos espa-
lhados pela cidade e na sede 
da Secretaria de Assistência 
Social, sendo de suma im-
portância nesse momento 
em que é prevista a chega-
da de um frio mais severo. 

Temos a concentração de 
pessoas em situação de rua 
no Centro, na Barra de Ma-
ricá, em Inoã, Itaipuaçu e 
Ponta Negra e, para auxiliar 
essa população vulnerável, 
uma van distribui refeições 
nesses locais duas vezes ao 
dia, tendo uma equipe pre-
parada para atender suas 
demandas”, destacou.

Para doar, basta se di-
rigir a um dos pontos de 
recolhimento, presentes na 
Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) Jardim Atlântico; 
USF Chácara de Inoã; USF 
Marinelândia; USF Central; 
Unidade Volante de Vacina-
ção (UVV) do Aeroporto de 
Maricá; UVV do Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura em 
Itaipuaçu; polos dos Serviços 
Integrados Municipal (SIM) 

no Centro, Inoã e Itaipuaçu; 
além de nas Ações Itineran-
tes da autarquia Serviços de 
Obras de Maricá (Somar) e 
nas visitas do Maricá+Verde 
aos bairros.

O município mantém 
também a Casa Abrigo Erna-
ni Gomes Duarte, com cerca 
de 25 pessoas em situação de 
rua sendo atendidas no local 
atualmente, tendo à disposi-
ção alimentação, cuidados 
médicos, acompanhamento 
psicológico, oficinas, ativida-
des físicas e a possibilidade 
de pernoite. Recentemen-
te, em 26/06, os assistidos 
pela casa abrigo fizeram  
uma visita à Horta Comu-
nitária do Manu Manuela, 
fomentando a agroecologia 
e a segurança alimentar nos 
participantes.

Entre essas medidas desenvolvidas, está a campanha ‘Maricá Solidário’ 

Divulgação / Governo do Estado

Os pontos foram contabilizados na variação de óbitos por covid-19

Covidímetro: risco de 
contaminação cai em SG

Os índices que medem o risco 
de contaminação por coronaví-
rus em São Gonçalo perderam 
mais dois pontos na semana 
29/2021, correspondente ao 
período entre 18 e 24 de agosto, 
ficando com quatro pontos. 
Com isso, a cidade permanece 
com baixo risco de contami-
nação, na fase Amarelo 1. Os 
pontos foram contabilizados 
na variação de óbitos por co-
vid-19, que obteve dois pontos, 
e outros dois pela variação 
de pacientes internados, dois 
a menos do que na semana 
anterior.  

Na semana 29/2021, os 
indicadores apontaram 40% 
de ocupação de leitos de UTI 
adulto, não contabilizando. Na 
semana anterior, eram 50% (0 
ponto). A ocupação de leitos de 
enfermaria passou de 25% para 
24% nesta semana (0 ponto). A 

variação de óbitos pelo Corona-
vírus ficou com 0,64, totalizan-
do dois pontos, mesmo índice 
da semana anterior. A variação 
de pacientes internados ficou 
em 0,90, obtendo 2 pontos. 
Na semana anterior foi de 
1,23 (4 pontos). E, por último, 

a porcentagem dos casos da 
covid-19 notificados ficou em 
-66% (0 ponto). Na semana an-
terior foi de -65%, que também 
não pontuou.

Para ter a fase de risco deter-
minada são avaliados cinco in-
dicadores, que são: capacidade 

de leitos de UTI, capacidade de 
leitos de enfermaria, variação 
de óbitos por covid-19, variação 
de novos casos e variação de 
pacientes internados. Depen-
dendo dos números do sistema 
municipal de saúde, o municí-
pio vai contando pontos. Com 
o total, a cidade é colocada em 
uma fase. São cinco no total, 
sendo o amarelo 1 (fase 1) - o de 
risco mais baixo (variação de 0 
a 9 pontos) e o vermelho escu-
ro (fase 5) com maior risco de 
contaminação (com pontuação 
maior que 40).

 É importante ressaltar que 
as avaliações de confirmação 
de óbitos sofrem alterações, 
diariamente, e que são referen-
tes a datas retroativas devido 
ao processo de investigação da 
Vigilância Epidemiológica com 
base em resultados dos testes 
realizados pelos pacientes.

Município segue na fase Amarelo 1, de baixo risco de contaminação da covid
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Guarda Municipal impede roubo 
de tubulações em Mangaratiba
Centenas de canos da Cedae estavam armazenados em área do parque de exposições do município

Agentes da Guarda Municipal 
da Prefeitura de Mangaratiba 
impediram ontem o roubo de 
centenas de canos da Cedae 
que estavam armazenados na 
área do Parque de Exposições 
do município. Cinco carre-
tas e um caminhão guincho 
foram flagrados pelo Grupa-
mento de Proteção Ambien-
tal (GPA) quando tentavam, 
sem autorização ou ordem de 
serviço, entrar no local para 
retirar os canos.

A ação aconteceu na 
Estrada São João Marcos, 
quando os agentes do GPA, 
durante uma ronda de rotina, 
desconfiaram da movimen-
tação das carretas, já que 
no local é proibido o tráfego 
de veículos deste porte. Ao 
abordar os motoristas e um 
carro de passeio que geren-
ciava a operação, os guardas 
ambientais foram surpreen-
didos com a informação de 
que os caminhões fariam a 
remoção dos canos da Ce-
dae. Mas, diante da falta de 
autorizações e apresentação 
de ordens de serviço, o GPA, 
junto com a Secretaria de 
Ordem Pública, determinou 
a paralisação da atividade, 
acionou a distribuidora de 
água e as demais autoridades 
competentes.

Quando soube da proi-
bição do serviço, o carro de 
passeio que acompanhava as 
carretas, um veículo Nissan 

Versa, com placa de Belo Ho-
rizonte, foi retirado do local 
deixando para trás apenas 
um de seus ocupantes.

De acordo com o coman-
dante do GPA, Adelmo Telles, 
a ilegalidade da ação ficou 
ainda mais evidente com a 
saída do veículo. “Quando 
abordamos os motoristas, 
eles se apresentaram como 
sendo contratados para faze-

rem a retirada de uma enco-
menda, porém, não tinham 
sequer uma autorização ou 
ordem de serviço da Cedae 
para recolherem o material. 
Depois que o carro de apoio 
fugiu, tivemos a certeza de 
que se tratava de uma ati-
vidade ilegal. De imediato 
acionamos as demais auto-
ridades policiais e fizemos 
um contato com a Cedae, 

que confirmou desconhecer 
qualquer solicitação para 
remoção dos canos”, relatou.

O ocupante do carro de 
apoio, os motoristas dos ca-
minhões, a Guarda Municipal 
de Mangaratiba, represen-
tantes das Secretarias de Or-
dem Pública e de Segurança 
e Trânsito, além da Polícia 
Militar e de funcionários da 
Cedae, se deslocaram para a 

165° DP, onde a ocorrência foi 
registrada. Os ocupantes dos 
caminhões e do veículo de 
apoio estão detidos pela sus-
peita de roubo qualificado.

A placa do veículo Nissan 
Versa que acompanhava os 
caminhões foi identificada e 
é adulterada. Sua numeração 
pertence a uma moto Honda 

Fan registrada no Estado de 
São Paulo.

“Essa ação da Guarda Mu-
nicipal, através do GPA, foi 
eficaz e essencial. Se não 
fosse a pronta resposta do 
grupamento, poderíamos 
ter uma situação similar ao 
do famoso caso do sumiço 
das vigas da perimetral, que 
aconteceu na cidade do Rio 
de Janeiro. Mas, graças ao tra-
balho integrado de segurança 
e os investimentos que faze-
mos nos nossos agentes, em 
Mangaratiba conseguimos 
garantir agilidade nas nossas 
ações e uma rápida resposta 
a população”, comentou o Se-
cretário de Segurança e Trân-
sito, Norberto Marques.

Cinco carretas e 
um caminhão-
guincho foram 
flagrados 
tentando retirar 
o material

Rafael Castilho/Prefeitura de Mangaratiba                            

Grupamento de Proteção Ambiental desconfiou de movimentação de carretas próximo ao parque e frustrou o roubo

Artesãos 
de Itaboraí 
têm carteira 
nacional
Artesãos de Itaboraí rece-
beram, ontem, a Carteira 
Nacional do Artesão. A 
entrega da carteira garante 
aos profissionais diver-
sos benefícios como, por 
exemplo, a participação 
em feiras nacionais do 
setor, descontos na com-
pra de matérias primas 
para a confecção de novas 
peças, entre outros. Os 
artesãos que já possuem o 
cadastro municipal agora 
terão o registro nacional 
com muitos benefícios, 
entre eles a exposição dos 
seus trabalhos em feiras 
de outros estados, micro-
crédito, reconhecimento 
profissional, capacitações 
e descontos na compra 
de materiais em lojas par-
ceiras.

 O documento é gra-
tuito e confere diversas 
vantagens como acesso a 
incentivos fiscais; isenção 
do ICMS na comercializa-
ção dos produtos; à nota 
fiscal avulsa de Emissão 
Eletrônica (e-NFA) e pos-
sibilidade de ser contri-
buinte autônomo para fins 
previdenciários.

O secretário municipal 
de Trabalho e Renda, Eud-
nei de Oliveira, destacou 
a importância do retorno 
da entrega do documento 
profissional dos artesãos e 
falou do seu compromisso 
em resgatar a história dos 
artesãos da cidade. “A Car-
teira Nacional do Artesão 
é o ponto de partida para 
reorganizarmos a questão 
do artesanato em Itaboraí. 
Já temos uma integração 
entre as Secretarias de 
Cultura e Turismo, levan-
do também os artesãos 
para as feiras. O artesa-
nato pode ser um gran-
de caminho para muitas 
pessoas terem uma renda 
e melhorar suas receitas”, 
enfatizou o secretário.

Objetivo da prefeitura é estender a iniciativa para todas as unidades de saúde do município

SG: capacitação contra incêndios
A Prefeitura de São Gonçalo 
formou, nesta quinta-feira 
(29), na Maternidade Muni-
cipal Mario Niajar, a segun-
da brigada de incêndio em 
uma unidade de saúde mu-
nicipal. Na mesma turma, 
foram treinados os brigadis-
tas de todos os cemitérios 
municipais da cidade.

O objetivo da Secreta-
ria de Saúde é estender 
a iniciativa para todas as 
unidades de saúde muni-
cipais. As próximas con-
templadas serão o Hospital 
de Retaguarda Gonçalense 
(antigo Menino de Deus), 
no Centro, e o Hospital  
Franciscano Nossa Senhora 
das Graças (Hospital das 
Freiras).

Através de um curso de 
quatro encontros, que con-

tou com treinamento teó-
rico e prático de combate 
a incêndio e de primeiros 
socorros, a maternidade e 
os cemitérios contam agora 
com 24 servidores aptos 
para agir em situação de 
emergência, bem como pre-
venir possíveis acidentes. O 
treinamento foi ministrado 
por Tiago Moreira Cunha, 
engenheiro de Segurança 
do Trabalho e coordenador 
do Serviço Especializado 
de Engenharia e Medicina 
do Trabalho da Rede de Ur-
gência e Emergência de São 
Gonçalo.

“O objetivo da Secretaria 
de Saúde é de ter uma bri-
gada em todas as unidades 
do município. Essa é uma 
preocupação nossa, já que 
os acidentes não avisam 

quando vão acontecer. O 
objetivo é sempre em prol 
de toda a população, de 
cada paciente que está aqui 
dentro, de cada servidor. 
Objetivo é que a gente não 
pare até que todas as uni-
dades sejam contempladas 
com uma brigada, com pes-
soas preparadas para agir 
em caso de necessidade”, 
disse o secretário de Saú-
de, Dr. André Vargas, que  
destacou os voluntários da 
brigada.

“Essa não é uma função 
gratificada ou remunerada. 
São pessoas que fazem isso 
em caráter voluntário para 
que eles possam, de fato, 
completar todo o seu ponto 
de assistência ao próximo”, 
finalizou.

O treinamento foi acom-

panhado por Sirlei dos Anjos 
Cunha, inspetor do Conse-
lho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Rio de 

Janeiro (CREA) e presidente 
da Associação dos Enge-
nheiros do Estado do Rio de 
Janeiro.

‘Fisioterapia em Movimento’ 
de volta a Barra de São João
O prefeito Ramon Gidalte 
participou, na manhã desta 
quinta-feira, da aula que 
marcou o retorno das ativi-
dades presenciais do projeto 
Fisioterapia em Movimento, 
na praça As Primaveras, em 
Barra de São João. O vereador 
Marcelo Motta este presente 
para prestigiar o projeto.

Cumprindo todos os pro-
tocolos de segurança, como 
distanciamento e uso de 
máscara e álcool em gel, o 
evento também contou com 
a Campanha de conscienti-
zação das hepatites virais, 
com a testagem de todos os 
participantes.

O projeto fisioterapia em 

Movimento tem como foco 
os pacientes com patologias 
crônicas, oriundos dos médi-
cos de família dos ESF e dos 
ambulatórios de fisioterapia 
municipais. Todas as terças 
e quintas-feiras, eles parti-
cipam de atividades físicas 
orientadas ao ar livre, além 

de atividades educativas em 
saúde.

“Nosso objetivo é descen-
tralizar e levar esse projeto 
para outras localidades do 
município, como Casimiro 
de Abreu, Palmital, bairro 
São João, Professor Souza 
e Rio Dourado”, ressaltou 
Ramon.

Para a Fisioterapeuta su-
pervisora do projeto, Renata 
Cristo, além de proporcionar 
atividades físicas e o conví-
vio social, o projeto também 
desafoga o serviço de fisio-
terapia do município e traz 
muitos ganhos na saúde e 
bem estar desses pacientes. 
“Nosso foco nessa atividade 

são aqueles pacientes que já 
foram diagnosticados com 
patologias osteomusculares 
crônico degenerativas, que 
já receberam tratamento mé-
dico e da fisioterapia ambu-
latorial, mas que necessitam  
manter-se se em movimento 
para prolongarem os ganhos 
obtidos com a fisioterapia 
ambulatorial”, explicou.

O grupo é orientado pelo 
fisioterapeuta Pedro Guima-
rães, que após uma avaliação 
inicial de todos os pacientes 
direciona as atividades de 
forma a respeitar as limi-
tações individuais de cada 
participante e favorecendo a 
integração do grupo.

Aula presencial que marcou o retorno do projeto teve a presença do prefeito

Nesta sexta-feira (30) 
acontece em Cabo Frio 
a primeira edição do 
projeto “O Canto do 
Pescador”. O evento vai 
acontecer às margens 
do Canal do Itajuru, 
no trecho próximo ao 
Monumento ao Pes-
cador, que foi inaugu-
rado no último dia 29 
de junho. O projeto “O 
Canto do Pescador” vai 
apresentar, a cada mês, 
algum artista da cidade. 
A atração musical da 
primeira sexta-feira será 
a cantora Ju Feliciano, 
a partir das 18h30. A 
programação musical e 
a comercialização dos 
artesanatos vão seguir 
os protocolos de pre-
venção à Covid-19, sen-
do obrigatório o uso de 
máscara e o distancia-
mento seguro.

‘O Canto do 
Pescador’

Evento também 
contou com uma 
campanha de 
conscientização 
das hepatites 
virais

Rafael Castilho/Prefeitura de Mangaratiba                    

Carretas foram flagradas tentando retirar canos da Cedae sem autorização 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Nova brigada de incêndio foi formada na maternidade municipal Mário Niajar
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Dólar cai e fecha a quinta no 
menor valor em quase um mês

Ainda influenciado pelo ce-
nário internacional, o dó-
lar caiu por mais um dia e 
fechou no menor valor em 
quase um mês. A bolsa de 
valores, no entanto, desco-
lou-se do mercado externo e 
encerrou em baixa, influen-
ciada pela divulgação do 
lucro de algumas empresas 
abaixo do previsto.

O dólar comercial encer-
rou a quinta-feira (29) vendi-
do a R$ 5,079, com recuo de 
R$ 0,031 (-0,6%). A cotação 
chegou a subir levemente 
durante a manhã, mas caiu e 
chegou a R$ 5,04 na mínima 
do dia, por volta das 13h30.

A moeda norte-americana 
está no menor nível desde 2 
de julho, quando tinha fecha-
do a R$ 5,053. A divisa acu-
mula alta de 2,13% em julho 
e queda de 2,12% em 2021.

No mercado de ações, o 
dia foi marcado por perdas. 
O índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 125.675 pon-
tos, com recuo de 0,48%. O 
indicador chegou a subir 
no início das negociações, 
mas passou a cair ainda na 
primeira hora de sessão. Por 
volta das 11h30, a queda 
chegou a 1,06%, mas o índice 
recuperou-se parcialmente 
durante a tarde.

O dólar caiu pelo segundo 
dia seguido, ainda sob efei-
to da reunião de ontem do 
Federal Reserve (Fed, Banco 
Central norte-americano). O 
órgão indicou que não pre-
tende retirar tão cedo os estí-
mulos concedidos durante a 
pandemia de covid-19. Ape-
sar de a inflação nos Estados 
Unidos estar subindo, o Fed 
informou que alguns dados 

mais fracos que o esperado 
indicam que a recuperação 
da economia norte-america-
na ocorre de forma desigual.

O otimismo externo não 
chegou à bolsa brasileira. 
Após a apresentação do lucro 
de algumas empresas, o Ibo-
vespa caiu. Custos maiores 
que o previsto estão redu-
zindo os ganhos de algumas 
companhias, o que se refle-
te em queda no preço das 
ações.

Vale - A mineradora Vale 
divulgou na noite de quar-
ta-feira (28) seu relatório 
financeiro apontando um 
lucro líquido de US$ 7,586 
bilhões no segundo trimes-
tre de 2021. O documento 
também reúne informações 
do processo de reparação 
das tragédias de Brumadinho 
(MG) e Mariana (MG), entre 
elas, novas metas envolvendo 
a reconstrução dos distrito de 
Bento Rodrigues e Paracatu.

Convertido em reais, o lu-
cro líquido da Vale entre abril 
e junho foi de R$ 40,095 bi-
lhões. Trata-se de uma alta de 
662% na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. No segundo trimestre 
de 2020, o mercado mineral 
sofreu os impactos iniciais da 
pandemia de covid-19, assim 
como outros setores.

Na bolsa, dia foi marcado por perdas. Vale lucra mais no segundo trimestre

Decisão é da justiça. Acidente que resultou em morte aconteceu em janeiro

Bombeiro que responde por 
atropelamento deve ser afastado

A 31ª Vara Criminal da Ca-
pital do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
determinou o afastamento 
do capitão do Corpo de Bom-
beiros João Maurício Correia 
Passos de todas suas funções 
junto à corporação. O militar 
responde pelo atropelamento 
e morte do ciclista Cláudio 
Leitte da Silva, de 52 anos, 
na Avenida Lúcio Costa, no 
Recreio dos Bandeirantes, no 
dia 11 de janeiro desse ano.  

O afastamento foi deter-
minado pela juíza Luciana 
Fiala, pelo menos, até a con-
clusão do laudo do Incidente 
de Dependência Toxicológi-

ca, requerido pela defesa de 
João Maurício na quarta-feira 
(28), após o militar ter sido 
interrogado em audiência. 
Seis testemunhas arroladas 
pela acusação também foram 
ouvidas em depoimentos 
prestados por meio audiovi-
sual, através da plataforma 
Teams.  

“Tendo em vista a postu-
lação defensiva determino 
o afastamento do acusado 
de suas funções junto ao 
CBMERJ e a instauração de 
incidente de dependência 
toxicológica em prol do acu-
sado. Oficie-se ao Comando 
Geral do Corpo de Bombei-

ros Militar do Rio de Janeiro, 
determinando o afastamento 
do acusado de suas funções, 
uma vez que o pleito defen-
sivo não se coaduna com 
o exercício da atividade de 
bombeiro militar. O afasta-
mento deverá operar-se até 
posterior decisão deste Juízo”.   

Na decisão, a magistra-
da também suspendeu a 
tramitação do processo até 
a conclusão do incidente e 
apresentou três quesitos do 
juízo, também acolhidos pelo 
Ministério Público, a serem 
apreciados pelos peritos res-
ponsáveis pelo exame de João 
Maurício.

A Polícia Federal inau-
gurou, ontem, uma uni-
dade que, além de ma-
pear áreas de influência 
e atuação de grupos 
criminosos violentos, 
pretende desarticular 
as suas estruturas orga-
nizacionais, por meio 
da prisão de lideranças 
e da apreensão de ma-
terial ilícito, valores e 
bens adquiridos com 
recursos originados nos 
delitos praticados. O 
Centro Integrado de In-
vestigações e Operações 
de Segurança Pública no 
Estado do Rio de Janei-
ro da Missão Redentor 
funcionará na Superin-
tendência Regional do 
Rio de Janeiro.

Violência no 
foco da PF

Números do Caged mostram saldo positivo no mercado formal em 2021

Empregos: 309 mil postos de 
trabalho gerados em junho
O Brasil gerou 309.114 postos 
de trabalho em junho, resul-
tado de 1.601.001 admissões 
e de 1.291.887 desligamentos 
de empregos com carteira 
assinada. No acumulado de 
2021, o saldo positivo é de 
1.536.717 novos trabalha-
dores no mercado formal. 
Os dados são do Ministério 
da Economia, que divulgou 
ontem (29) as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal, 
o Novo Caged.

O estoque de empregos 
formais no país, que é a 
quantidade total de vínculos 
celetistas ativos, chegou a 
40.899.685, em junho, o que 
representa uma variação de 
0,76% em relação ao mês 
anterior.

De acordo com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
é a primeira vez desde a crise 
de 2015 que o país ultrapassa 
o patamar de mais de 40 mi-
lhões de postos formais de 
trabalho. Ele acredita que a 
retomada da economia bra-
sileira e o retorno seguro ao 
trabalho continuarão em rit-
mo acelerado com o avanço 
da vacinação da população 
contra covid-19, em especial 
nos setores de serviços e 
comércio, os mais afetados 
pelas medidas de enfrenta-
mento à crise sanitária.

A próxima divulgação do 
Caged já deve acontecer sob 
o comando do ministro Onyx 
Lorenzoni, que vai assumir 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência, que está sendo 
recriado. Guedes destacou 

que a equipe da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, que hoje está na 
Economia, seguirá o traba-
lho na nova pasta.

Segundo ele, o foco será 
a geração de oportunidades 
de trabalho aos jovens e 
formalização de cerca de 38 
milhões de trabalhadores 
informais que hoje recebem 
o auxílio emergencial do 
governo. Em breve, ainda de 
acordo com Guedes, serão 
lançados novos programas, 
como o serviço social volun-
tário e os bônus de inclusão 
produtiva (BIP) e de incenti-

vo à qualificação profissional 
(BIQ).

“Tememos muito o efeito 
cicatriz, que é a mutilação de 
uma geração em função de 
uma pandemia dessa, já no 
setor educacional, já temos 
esse receio no setor educa-
cional. E queremos, então, 
acelerar a absorção desses 
jovens, seja com treinamento 
de qualificação profissio-
nal, seja com serviço social 
voluntário para que eles se 
preparem para o mercado 
formal de trabalho”, disse o 
ministro, durante coletiva 
virtual para divulgar os da-

dos do Caged.
A expectativa é que o BIP 

e o BIQ gerem cerca de 2 
milhões de empregos para 
jovens de 16 a 22 anos. As 
vagas deverão ser de meia 
jornada de trabalho, com 
bônus de meio salário mí-
nino. Parte do bônus, o BIP, 
será pago inicialmente com 
dinheiro público e depois 
com recursos do Sistema S, 
e a outra parte, o BIQ, pago 
pelo empregador.

Em todo o país, o sa-
lário médio de admissão  
em junho de 2021 foi de  
R$ 1.806,29.

Agência Brasil

De acordo com o ministro Paulo Guedes, a retomada da economia é reflexo da vacinação da população contra covid-19

Baixa pelo 
segundo dia foi 
influenciada 
pela recuperação 
mais lenta dos 
Estados Unidos 

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: 03/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Avenida Professor Florestan Fernandes - Blc Saint Tropet - Camboi-

nhas - Niterói 
15540681

13:30 às 17:30 Ruas 6, 7 - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua A Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Acadêmico - Maralegre - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Armador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Átila Nunes - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Comandante João Luiz Souza - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua João Luiz de Souza Cmiso - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua José Dantas Freire Filho - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Nicanor Nunes - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 15540681
13:30 às 17:30 Rua Raul Travassos - Piratininga - Niterói 15540681
14:00 às 18:00 Ruas A, E, F, G, H - B Freitas - Calaboca - C Lot Fazenda M -  

Várzea das Moças - B Loteamento Fazenda - Niterói 
15480851

14:00 às 18:00 Rua Doutor José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15480851
14:00 às 18:00 Rua José Luciano Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15480851
14:00 às 18:00 Rua Luis de Faria - Várzea das Moças - Niterói 15480851
14:00 às 18:00 Sítio Andromeda - Várzea das Moças - Niterói 15480851
14:00 às 18:00 Travessa F - Várzea das Moças - Niterói 15480851
14:00 às 18:00 Estrada Senador Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 15540045
14:00 às 18:00 Rua 3 - Rio do Ouro - Niterói 15540045
14:00 às 18:00 Rua Coronel Tamarindo - Gragoata - Niterói 15540045
14:00 às 18:00 Rua Senador Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 15540045
14:00 às 18:00 Sítio G Anton - Rio do Ouro - Niterói 15540045
14:00 às 18:00 Travessa Celina Santos Oliveira - Rio do Ouro - Niterói 15540045

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 15520803
08:00 às 12:00 Rua Alzira Vargas - Laranjal - São Gonçalo 15520803
08:00 às 12:00 Rua Henrique Martins - Vista Alegre - São Gonçalo 15520803
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Amauri - Guaxindiba - São Gonçalo 15521365
12:00 às 16:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 15521365
12:00 às 16:00 Rua Severino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 15521365
12:00 às 16:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 15521365
12:00 às 16:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 15521365
13:30 às 17:30 Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo 15520919
13:30 às 17:30 Rua dos Aliados - Colubandê - São Gonçalo 15520919
13:30 às 17:30 Rua Geraldo Silva - Jardim Fluminense - São Gonçalo 15520919
13:30 às 17:30 Rua Lindolfo Color - Raul Veiga - São Gonçalo 15520919

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Avenida da Praia - Jardim B Maricá - Itaipuaçu - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Rua do Canal - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu 

- Maricá 
15534309

08:00 às 12:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Ruas 28, 30, 31, 34, 36, 37, 137 - Itaipuaçu - Costa Verde Itai - 

Jardim Atlântico - Barroco - Centro - Servidão J Itaipuaçu - Maricá 
15534309

08:00 às 12:00 Rua Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Rua Capitão Benjamin Constante Keller Antiga - Barroco - Itaipuaçu 

- Maricá 
15534309

08:00 às 12:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá 15534309
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 20, 21 - Kitinete - Saco das Flores - Jardim Balneário - 

Jardim Boqueirão - Jardim B Maricá - Centro - Araçatiba - Flamengo 
- Maricá 

15536693

08:00 às 12:00 Rua Ademir Peixe Lourenço - Araçatiba - Maricá 15536693
08:00 às 12:00 Rua Murilo Kremer dos Santos - Araçatiba - Maricá 15536693
08:00 às 12:00 Rua Prefeito Odenir Francisco da Costa - Araçatiba - Boqueirão - Maricá 15536693
08:00 às 12:00 Rua São Pedro Apostolo - Estrada do Jaconé - Maricá 15536693
08:00 às 12:00 Ruas 32, 33, 49, 50 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15536709
08:00 às 12:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15536709
08:00 às 12:00 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 15536709
09:30 às 12:00 Rodovia Ernani Amaral Peixoto - Jardim Inohã - Inoã - Maricá 15537761
13:30 às 17:30 Rua das Esmeraldas - Morada das Águias - B Lt Mora - Itaipuaçu - 

Maricá 
15537567

13:30 às 17:30 Rua de Lourdes - São Bento da Lagoa - Maricá 15537567
13:30 às 17:30 Rua dos Rubis - Itaipuaçu - Maricá 15537567
14:00 às 18:00 Avenida Felicidade Diniz da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15540201
14:00 às 18:00 Avenida de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Recanto - Maricá 15540201
14:00 às 18:00 Ruas 1, 13, 14, 15, 16 - Costa Verde - Lot São Bento da Lagoa - 

Itaipuaçu - Santo Antônio - S B Lag Itaip - Lot Praia de Itaipu - Centro 
- Maricá 

15540201

14:00 às 18:00 Rua Nossa Senhora da Penha - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15540201
14:00 às 18:00 Rua Nossa Senhora Aparecida - Jardim Atlântico - Praia de Itaipuaçu 

- Itaipuaçu - Maricá 
15540201

Dia: 04/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Ruas 3, 4, 28, 29, 30, 31, 34 - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Rua Cícero Barreto - Engenho do Mato - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Rua Edyr Backer - Engenho do Mato - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Rua Esther A Andrade - Serra Grande - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói 15478329
08:00 às 12:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Jurujuba - Niterói 15541511
08:00 às 12:00 Estrada do Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 15541619
08:00 às 12:00 Ruas 4, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Engenho do Mato - Várzea das 

Moças - Niterói 
15541619

08:00 às 12:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 15541619
08:00 às 12:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 15541619
08:00 às 12:00 Rua Pau Brasil - Engenho do Mato - Niterói 15541619
08:00 às 12:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Várzea das Moças - Niterói 15541619
08:00 às 12:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15541619
08:30 às 10:30 Ruas 1, 2 - Camboinhas - Niterói 15542909
08:30 às 10:30 Rua Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 15542909
08:30 às 10:30 Estrada de Jaconé - Camboinhas - Niterói 15542909
08:30 às 10:30 Estrada do Camboinhas - Camboinhas - Niterói 15542909
08:30 às 10:30 Ruas A, B - Condomínio Lírios do Campo II - Camboinhas - Niterói 15542909
13:30 às 17:30 Rua Cenira Pereira - Largo da Batalha - Niterói 15543169
13:30 às 17:30 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 15543169
13:30 às 17:30 Estrada Tronco Norte Fluminense - Fonseca - Niterói 15545687
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 15545687
13:30 às 17:30 Rua Fonseca Portela Avenida A - Fonseca - Niterói 15545687
13:30 às 17:30 Travessa A - Fonseca - Niterói 15545687
13:30 às 17:30 Rua Fonseca Portela - Caramujo - Niterói 15546079
13:30 às 17:30 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói 15546079
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15541905
14:00 às 18:00 Rua Ignes Peixoto - Itaipu - Niterói 15541905
14:00 às 18:00 Rua Jornalista J E M Soares - Itaipu - Niterói 15541905
14:00 às 18:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 15541905
14:00 às 18:00 Ruas X, Y - Itaipu - Niterói 15541905
14:00 às 18:00 Ruas A, B - São Francisco - Niterói 15541949
14:00 às 18:00 Rua Doutor Diógenes - São Francisco - Niterói 15541949
14:00 às 18:00 Travessa Túnel Novo - São Francisco - Niterói 15541949
14:00 às 18:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Avenida Professor Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Ruas 1, 15, 51, 151, 152 - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Doutor Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Doutor Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Graça - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Nicolau Mary Junior - Camboinhas - Niterói 15542041
14:00 às 18:00 Rua Professor Lealdino Alcântara - Camboinhas - Niterói 15542041

SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:00 Rua Avelino Vieira Sampaio - Nova Grécia - São Gonçalo 15534029
09:00 às 12:00 Rua Francisco Paula Moura Neto - Nova Grécia - São Gonçalo 15534029
09:00 às 12:00 Rua M - Nova Grécia - São Gonçalo 15534029
13:00 às 17:00 Rua Avelino V Sampaio - Nova Grécia - São Gonçalo 15534129
13:00 às 17:00 Rua Honório Correia de Oliveira - Nova Grécia - São Gonçalo 15534129

MARICÁ
08:00 às 12:00 Estrada do Silvado - Fazenda Gr Camboata - Silvado - Maricá 15541581
08:00 às 12:00 Rua Arlete de Alcântara Melo - Colinas Maricá - Maricá 15542619
08:00 às 12:00 Rua das Pitangueiras - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15542619
08:00 às 12:00 Rua dos Mamoeiros - Spar - Maricá 15542619
08:00 às 12:00 Rua Doutor Heitor da Costa Matta - Inoã - Maricá 15542619
13:30 às 17:30 Avenida Litorânia - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Ruas 8, 12, 106, 107, 108 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Rua B - Cordeirinho - Maricá 15543197
13:30 às 17:30 Rua Eulina Mattos Rabelo - Cordeirinho - Maricá 15543197
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Ginasta Rebeca Andrade e judoca Mayra Aguiar escrevem seus nomes na história do esporte brasileiro 

Medalhas históricas em Tóquio
N o  s é t i m o 
dia de com-
petições dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020, ontem, os destaques 
para o Brasil vieram com 
duas medalhas de atletas 
mulheres. A judoca Mayra 
Aguiar conquistou bronze 
e a ginasta Rebeca Andrade 
faturou prata na ginástica 
artística - a primeira feminina 
na modalidade. No vôlei, a 
equipe feminina também fez 
bonito e engatou a terceira 
vitória seguida.

A paulista Rebeca Andra-
de, de 22 anos, atleta do Fla-
mengo, entrou para a histó-
ria da ginástica artística do 
Brasil ao conquistar a prata 
no individual nos Jogos de 
Tóquio, a primeira medalha 
olímpica feminina do país na 
modalidade. Rebeca somou, 
ao fi nal dos quatro aparelhos, 
57.298 pontos, fi cando atrás 
somente da norte-americana 
Sunisa Lee (57.433) e à frente 
de Angelina Melnikova, do 
Comitê Olìmpico Russo (ROC, 
sigla em inglês) que totalizou 
57.199.

A brasileira ainda tem 
chances reais de conquistar 

mais medalhas nas disputas 
de salto e solo a partir de 
domingo. 

A gaúcha Mayra Aguiar 
também fez história na capi-
tal japonesa após conquistar 

a medalha de bronze na cate-
goria meio-pesado (até 78kg). 

A medalha do Brasil veio 
com a vitória contra a sul-
-coreana Hyunji Yoon, que foi 
imobilizada por 20 segundos 

no Nippon Budokan, templo 
das artes marciais na capital 
japonesa. A judoca se tornou 
a primeira mulher a conquis-
tar três medalhas olímpicas 
em um esporte individual. Ela 

já havia levado o bronze nos 
Jogos de Londres (2012) e na 
Rio 2016.

Hoje, as mulheres tentarão 
seguir brilhando nos Jogos de 
Tóquio. A partir das 5h (de 

Brasília), a Seleção Brasileira 
feminina de futebol enfren-
tará o Canadá, no estádio de 
Miyagi, na cidade de Rifu, 
por uma vaga na semifinal 
olímpica.

Ricardo Bufolin / CBG

Rebeca Andrade conquistou a primeira medalha olímpica feminina para o Brasil na ginástica artística

Lara Monsores / CBJ

Mayra Aguiar soma três medalhas olímpicas. A judoca já havia levado o bronze em Londres e no Rio

Lisca espera por 
chegada de volante

A fragilidade da 
defesa vascaína 
fi cou mais uma 
vez evidente na 
derrota para o 
São Paulo. Jo-
gando pelas oi-

tavas de final da Copa do 
Brasil, o Cruz-maltino caiu 
por 2 a 0, no Morumbi, no 
jogo de ida.

No primeiro gol são-pau-
lino, a lentidão da zaga mos-
trou que falta proteção à de-
fesa. Assim, o técnico Lisca 
indicou a necessidade de um 
volante de pegada que faça a 
proteção.

“Não temos um jogador 
bem característico, talvez o 
Romulo e o Andrey, que fi -
zeram a posição de segundo 
volante. Mas Rômulo está 
voltando de lesão. Ainda 
achei temerário colocar o 

Rômulo e até mesmo o pró-
prio Andrey. Achava temerá-
rio e vi que ele não estava em 
totais condições em termos 
de força. Se a gente não 
conseguir solução no grupo, 
talvez tenhamos que buscar 
fora do grupo. Um jogador 
mais posicional. Mas isso 
vamos precisar de uns 10 a 
15 dias”, afi rmou Lisca.

Para o clássico contra o 
Botafogo, amanhã, pela Série 
B, Lisca pode contar com o 
retorno de Rômulo.

“ Te m o s  q u e  t e r  c a l -
ma com Rômulo. Veio de 
uma lesão, treinou pouco. 
Vamos ver como ele vai res-
ponder. Pode nos ajudar na 
questão da bola parada”, 
concluiu o treinador citando 
o segundo gol do São Paulo, 
que saiu da cobrança de um 
escanteio.

Lateral espera ter 
sequência no Bota

A lateral  es-
q u e r d a  t e m 
sido uma posi-
ção com mui-
tas mudanças 
n o  B o t a f o g o 

em 2021. No clube desde 
o ano passado, Guilherme 
Santos voltou a receber uma 
chance na equipe na vitória 
sobre o Confi ança-SE. Titu-
lar durante os 90 minutos, 
o jogador espera ter uma 
sequência na equipe.

Aos 33 anos, Guilherme 
Santos foi revelado pelo 
Va s c o.  Ma s  p a s s o u  p o r
 vários clubes do futebol 
brasileiro, como Atlético-
-MG, Fluminense, Paysandu, 
Fortaleza e Bahia. Ele estava 
no Paraná antes de chegar ao 
Glorioso, onde tem convivi-
do com muitos problemas 
físicos.

Este ano, ele viu Rafael 
Carioca e depois PV assu-
mirem a titularidade. Mas 
com a saída do jovem para o 
Internacional e 100% fi sica-
mente, está recuperando seu 
espaço no elenco.

“Fico feliz também por 
estar voltando e ajudando. 
Tive uma lesão muito séria, 
muito grave, mas fi quei mui-
to feliz com toda a motivação 
e confi ança que as pessoas 
me deram aqui dentro do 
clube. Acreditaram no meu 
trabalho e venho tentando a 
cada dia mais fazer sempre 
o meu melhor”, afi rmou Gui-
lherme Santos à “Botafogo 
TV”.

Além de Guilherme San-
tos e Hugo, o Botafogo tem 
o jovem Lucas Barros como 
opção para a lateral esquer-
da.

Milan 
quer tirar 
Arrascaeta do 
Flamengo

O  F l a m e n g o 
sofreu com a 
pandemia de 
covid-19 e pre-
cisou negociar 
alguns jogadores 

do elenco nesta temporada. 
Com isso, os rubro-negros 
passaram a ver o assédio a seus 
principais atletas aumentar 
nesta janela de transferências.

A bola da vez é o meia Ar-
rascaeta. Segundo o site italia-
no “Pianeta Milan”, o clube de 
Milão prepara uma proposta 
pelo uruguaio.

O Milan estaria disposto 
a desembolsar 18 milhões de 
euros (R$ 107 milhões) por 
Arrascaeta. O uruguaio tem 
contrato com os rubro-negros 
até 2023.

Roger 
Machado sai 
em defesa do 
ídolo Fred

O Fluminense 
teve  atuação 
ruim e perdeu 
para o Criciú-
ma por 2 a 1, no 
jogo de ida das 

oitavas de final da Copa do 
Brasil. Com isso, os tricolo-
res terão que correr atrás da 
classificação no Maracanã. 
O atacante Fred foi um dos 
mais criticados após a partida. 
No entanto, o técnico Roger 
Machado saiu em defesa do 
seu capitão.

“Todo centroavante preci-
sa ser municiado. Precisa que 
as jogadas aconteçam para ele. 
Pelo fato de ser o jogador que 
está presente dentro da área, 
precisa que a organização do 
time funcione”, disse.


