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SG: teste de covid tem 
resultado em 15 minutos

O objetivo da Secretaria de Saúde é confi rmar a doença mais rápido devido à variante Delta

RAPIDEZ NA IDENTIFICAÇÃO DA DOENÇA

CIDADES\PÁG. 3

Alison, ao lado do parceiro Álvaro Filho, vem fazendo grandes partidas nas Olimpíadas de Tóquio. Ontem a dupla de vôlei de praia despachou os mexicanos Josue Gaxiola e Jose Rubio por 2 sets a 0

Gaspar Nóbrega / COB

Seleção de 
futebol busca 
vaga na fi nal

PÁG. 8

Restrições à 
covid mantidas 
em Niterói

CIDADES\PÁG. 3

Clin vai contratar 120 garis
Entrega de documentos será de 4 a 6 de agosto e o salário é de R$ 1.121,62

CIDADES\PÁG. 5

A revitalização com grafi te dos viadutos de São Gonçalo já começou. 
O artista Marcelo Eco, nascido no município e com reconhecimento 
mundial, já iniciou a marcação de painéis no elevado de Alcântara, o 
primeiro a ganhar jatos de tinta com participação de nove artistas.

PANORAMA\PÁG. 2 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Marcelo Eco e os artistas que começaram a transformar com cor e arte os viadutos de São Gonçalo

Revitalização urbana pela arte

Noite para 
carimbar a 
classifi cação
Em vantagem após vitória 
no Paraguai por 2 a 0, o Flu 
pode até perder por 1 a 0 
para o Cerro Porteño, no 
Rio, que avança às quartas 
da Taça Libertadores.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Vôlei do Brasil 
segue em alta 

nas Olimpíadas
Modalidade, tanto nas 

quadras, quanto nas areias, 
segue forte na disputa por 

medalha na última semana 
dos Jogos de Tóquio. Ontem, a 
Seleção feminina passou sem 
difi culdades por Quênia por 3 

sets a 0, garantindo a primeira 
colocação do grupo A e a vaga 
nas quartas. No vôlei de praia, 

Alison e Álvaro Filho venceram 
os mexicanos Josue Gaxiola e 

Jose Rubio e passaram de fase.

Saberes 
ancestrais 
em festival
Até sexta, pode ser 
conferido o “Festival 
Sementes Griôs”, com 
programação on-line 
e grátis na plataforma 
Videocamp.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

 “Entre nós, um segredo” é um 
dos destaques da programação 

Flu aposta na segurança do goleiro 
Marcos Felipe para confi rmar vaga

Câmara de 
Niterói retoma 
atividades

CIDADES\PÁG. 5
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Rebeca Andrade na história
Por mais que não tenha conseguido conquistar o ouro no 
solo, Rebeca Andrade fez seu papel muito bem feito nas 
Olimpíadas. Conquistou duas medalhas para o Brasil e de 
quebra entrou para a história da ginástica artística femi-
nina. Orgulho demais dessa menina super carismática e 
batalhadora.
Augusto Neves

Avanço da vacinação
Minha hora está chegando! Achei que nunca fosse chegar 
minha vez de tomar vacina devido a falta de organização 
que se viu no início da aplicação das doses no Brasil. Agora 
está perto. Eu não vejo a hora de voltar a curtir o carnaval 
sem peso na consciência de estar em uma aglomeração. 
Vem vacina!
Luiz Fernando

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.

‘Agosto 
Maria da Penha’
Durante todo o mês de agos-
to, a  Secretaria de Assistência 
Social, através da Subsecreta-
ria de Políticas Públicas para 
as Mulheres, realizará ações 
de celebração ao “Agosto 
Maria da Penha”, data mar-
cada pela conscientização e 
enfrentamento à violência 
contra a mulher, também 
conhecido como “Agosto Li-
lás”. Serão ações referentes 
aos 15 anos de publicação 
da Lei Maria da Penha, cujo 
objetivo principal é estipular 
a punição adequada e coibir 
atos de violência doméstica 
contra a mulher.

As de hoje, 3 de agosto, 
são: 

Academia Sebastião José 
Martins (Santa Izabel) - 10h. 
Palestra na semana do Em-
preendedorismo Feminino 
- Tema: Empreendedorismo 
feminino e o rompimento 
do ciclo de violência contra 
a mulher.

Espaço Lidera Mulher – 3º 
piso do Shopping Partage. De 
13h às 20h. 

Festival de cervejas em Itaboraí

O Itaboraí Plaza, na BR-
101, está com novidades 
para o Dia dos Pais. No 
fim de semana, dias 7 e 
8, será realizado o Beer & 
Food Festival, um evento 
com cervejas artesanais 
e  música, das 16h às 22h.  

Divulgação

Algumas cervejarias já es-
tão confirmadas como a 
Cervejaria Mad Brew – Te-
resópolis, Fri Bier - Nova 
Friburgo, Saideira - Itaboraí 
e Cervejaria Jamile - Rio 
de Janeiro.  O evento é 
gratuito.

Painel ao ar livre no Alcântara
O artista Marcelo Eco, curador 
do projeto de grafite nos via-
dutos de São Gonçalo, iniciou 
os trabalhos de marcação na 
última semana. No sábado 
(31), o viaduto do Alcântara, 
primeiro na lista de painéis ao 
ar livre, ganhou os primeiros 
jatos de tinta, com ação de 
nove artistas, sob os olhares 
do prefeito Capitão Nelson, do 
secretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas; do chefe de Gabinete, 
Eugênio Abreu; e do secretá-
rio de Governo, Fábio Araújo. 
Todo o processo será realizado 
com recursos de compensação 
ambiental.

O projeto foi idealizado 
pelo  prefeito, que recebeu um 
grupo de grafiteiros da cidade 
em fevereiro para desenvolver 
um projeto que proporcionasse 
um ambiente agradável, além 
de conscientizar a população 
sobre a necessidade de con-
servar o local, melhorando o 
aspecto da cidade. A ideia é 
colorir as estruturas contando 
um pouco da história de cada 
bairro, com a arte que tem suas 
origens no município. Os pri-
meiros viadutos contemplados 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson com o artista gonçalense Marcelo Eco, curador das obras nos viadutos da cidade

Rodrigo em 
Volta Redonda
Vice-presidente estadual do 
Partido Democrata Trabalhis-
ta (PDT), Rodrigo Neves, visi-
tará a Volta Redonda, no Sul 
Fluminense, nesta terça, para 
discutir o plano “O Estado do 
Rio que Queremos”, que está 
sendo elaborado pelo partido, 
com sua coordenação, como 
uma proposta de reconstru-
ção do RJ. Ex-deputado esta-
dual e ex-prefeito de Niterói, 
cidade que governou por dois 
mandatos, Rodrigo Neves 
atualmente é pesquisador 
convidado do Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade 
de Coimbra, em Portugal, 
onde desenvolve um trabalho 
sobre os impactos e reflexos 
da pandemia de covid-19 nas 
cidades, e coordena a elabo-
ração do plano ‘’O Estado do 
Rio que Queremos’’.

para receber as artes serão do 
Alcântara, Colubandê, Santa 
Luzia e Maria Paula.

“Gostaria de parabenizar 
o artista Marcelo Eco, nascido 
e criado em São Gonçalo, que 
com esse trabalho vai propor-
cionar ao gonçalense e aos 
visitantes uma nova perspec-
tiva do viaduto do Alcântara”, 
disse o prefeito Capitão Nelson. 

“Está sendo uma grande hon-
ra e gostaria de agradecer ao 
prefeito que deu essa oportu-
nidade aos grafiteiros locais. Eu 
fiz a concepção do painel, mas 
cada artista vai ter a liberdade 
de trabalhar dentro da área. O 
mérito é de todos pois serão os 
traços deles que darão vida ao 
painel, disse Marcelo Eco, que 
acrescentou: “Sou um artista de 

São Gonçalo, busquei minha 
carreira fora daqui até pela falta 
de oportunidade, e retornar 
depois de rodar o mundo é um 
prazer, principalmente por ter o 
trabalho reconhecido e, junta-
mente com a prefeitura, ajudar 
no crescimento desses artistas, 
com toda a minha bagagem, 
potencializando o trabalho 
deles. Me sinto muito honrado”. 

Mangaratiba terá 
Desafio do Sertão

Weffort morre 
aos 84 anos

No próximo dia 15 Manga-
ratiba será palco do Desafio 
do Sertão, mais uma prova de 
ciclismo Montain Bike que 
vai movimentar a cidade. O 
evento, realizado pela Fede-
ração de Ciclismo do Estado 
do Rio de Janeiro (Fecierj) 
com o apoio da Prefeitura 
de Mangaratiba, através da 
Secretaria de Educação, Es-
porte e Lazer,

terá premiação para vá-
rias categorias e disputa 
para o ranking estadual de 
ciclismo (válido para atletas 
federados).

Dois trajetos de Montain 
Bike serão disputados no 
desafio: o Pro, com 62 km, 
e o Sport, com 31 km. O cir-
cuito poderá ser realizado 
por pessoas com 15 anos  
ou mais profissionais ou 
amadoras.

Quem concluir a prova, 
além de receber medalha, 
ainda vai concorrer a troféus 
de 1° a 5° lugar em cada cate-
goria. Ainda haverá disputa 
de troféus na segmento re-
gional para os moradores de 
Mangaratiba e também para 
as equipes que reunirem o 
maior número de partici-
pantes. 

Além disso, o Desafio do 
Sertão 2021 terá uma novi-
dade: a escolha do Rei e da 
Rainha da Montanha. 

O ex-ministro da Cultura 
Francisco Correa Weffort 
morreu, aos 84 anos, em 
consequência de um infarto 
do miocárdio ocorrido no 
sábado, segundo informa-
ções confirmadas ontem (2) 
pela Casa de Saúde São José, 
no Rio de Janeiro. Cientista 
político e professor universi-
tário, Weffort ocupou a pasta 
durante os dois mandatos 
do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), 
de 1995 e 2002.

Colheita de milho em Maricá

Quatro meses após o plan-
tio de milho, a Prefeitura de 
Maricá, através da Secreta-
ria de Agricultura, pecuária 
e pesca, colheu ontem (2) 
aproximadamente 3 mil 
espigas na Fazenda Pú-
blica Joaquin Piñeiro, no 

Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá

Espraiado, que serão des-
tinadas às escolas da rede 
municipal. O secretário da 
pasta, Júlio Carolino co-
memora, já que em muitas 
outras cidades, diversas co-
lheitas foram prejudicadas 
nesta época.

Panorama RJPanorama RJ

Festival valoriza os 
saberes ancestrais
Até sexta, o público pode 
conferir o “Festival Semen-
tes Griôs”, com programa-
ção online e gratuita. Para 
assistir aos filmes filmes qui-
lombolas, indígenas e ribei-
rinhos é preciso se cadastrar 
na plataforma Videocamp 
(https://www.videocamp.
com/pt) e ficar atento aos 
horários de exibição de cada 
título.

São 19 filmes, entre cur-
tas e longas-metragens, 
divididos nos eixos “A terra 

deu, a terra dá, a terra cria”, 
“Ancestralidade viva, pre-
sente!” e “O Bem Viver: uma 
oportunidade para imaginar 
outros mundos”. As produ-
ções selecionadas valorizam 
os saberes ancestrais e de 
tradição oral. 

Um dos destaques é o 
novo trabalho de Beatriz 
Seigner, um longa-metra-
gem documental codirigido 
com o griot Toumani Kouya-
té chamado de “Entre nós, 
um segredo”, de 2021. 

CULTURA FABIANA MAIA

Samba
O Samba em Movimento 
é a atração, desta terça, às 
19h30, no “Festival pras 
bandas de cá”, na Sala Nel-
son Pereira dos Santos. O 
coletivo nasceu em 2020, 
quando um grupo de amigos 
sambistas teve a ideia de 
organizar uma reunião dos 
participantes da cena de 
samba e pagode de Niterói, 
entre músicos, produtores e 
técnicos para uma resenha 
semanal e uma bela roda 
de samba. Ingresso a R$ 30 
(inteira), no site Sympla.

CURSOS – A On Stage Lab, escola de formação de 
profissionais de entretenimento, está com inscrições 
abertas para os cursos “Showbusiness um panorama 
do entretenimento ao vivo” e “Backstage com Ingrid 
Berger”. O primeiro acontece de agosto a dezembro e o 
segundo de 16 a 19 de agosto. Cursos serão ministrados 
por videoconferência. Inscrições: www.sympla.com.

TRIBALISTAS – O documentário musical “Tribalistas”, 
chega ao canal Curta!. O trio formado por Arnaldo 
Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte foi um fenô-
meno de público e crítica. As canções são apresentadas 
entre conversas descontraídas que revelam a relação 
de amizade e a profunda sintonia entre os três. Além 
disso, será possível ver um especial de Marisa Monte.

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

Divulgação

 “Entre nós, um segredo” é um dos destaques da programação do evento 

Divulgação

Samba em Movimento, nesta terça, 

na Sala Nelson Pereira dos Santos
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Objetivo é confirmar a doença mais rápido devido à variante delta. SG é a primeira no RJ a ter o serviço

SG: resultado PCR em 15 min
O resultado do teste RT-PCR 
ou swab, o teste do cotonete 
– um dos exames mais com-
pletos para a detecção do 
coronavírus – começa a ser 
entregue em 15 minutos em 
São Gonçalo. O exame, que 
está disponível no Centro de 
Triagem, no Zé Garoto, ficava 
pronto entre cinco e oito dias 
úteis. A mudança no tempo do 
resultado faz de São Gonçalo 
a única cidade no Estado a ter 
este serviço. O objetivo é con-
firmar a doença mais rápido 
devido à variante Delta. 

“O RT-PCR diagnostica a 
doença nos primeiros dias de 
contágio. Tendo o resultado 
em 15 minutos, apesar de não 
ter como detectar qual é a va-
riante, conseguimos a confir-
mação da doença, se positivo, 
colocando o indivíduo em 
isolamento para evitar a con-
taminação de outras pessoas”, 
disse o coordenador do Cievs 
São Gonçalo, Raphael Rangel, 
lembrando que a cidade não 
tem nenhum caso confirmado 
da variante. 

Com a rapidez na entrega 
do resultado, o objetivo da 
Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo é dimi-
nuir os locais que realizam os 
testes rápidos para detectar 
o coronavírus e aumentar os 
locais que realizam o RT-PCR. 
Atualmente, oito locais fazem 
o teste rápido, quatro a menos 

dos locais iniciais. A retirada 
de quatro pontos, além da en-
trega mais rápida do RT-PCR, 
se dá pela baixa procura e pelo 
avanço da vacinação na cida-
de para todos os gonçalenses 
com mais de 18 anos, o que 
já refletiu positivamente na 
baixa dos números de casos. 

Os locais que deixaram de 
realizar os exames são: PAM 
Neves, PAM Alcântara, Polo 

Sanitário Augusto Sena, em 
Rio do Ouro e Polo Sanitário 
Hélio Cruz, em Alcântara. “A 
nossa intenção é diminuir os 
testes rápidos, exatamente 
por conta da vacinação avan-
çada. E ampliar o RT-PCR, 
que faz o diagnóstico se a 
doença está ativa e é nosso 
padrão ouro. Os PAMs podem 
retornar fazendo este tipo de 
exame futuramente”, explicou 

a coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica, Melissa de 
Mello.

Na cidade, já foram feitos 
596.099 mil exames, sendo 
504.726 testes rápidos de an-
ticorpos, 4.500 testes rápidos 
de antígenos e outros 86.873 
mil RT-PCR, desde o início da 
pandemia. Deste total, foram 
confirmados 109.555 mil ca-
sos. O município, nos meses 

de pico da doença, realizava 
uma média de 3,5 mil exa-
mes por semana. Nas últimas 
semanas, o número caiu para 
menos de 2,5 mil. 

Os exames para detectar a 
doença podem ser feitos por 
aqueles que estão com sinto-
mas do coronavírus ou com 
quem teve contato com quem 
está com a doença. Os tipos 
de exames realizados em cada 
indivíduo depende do tempo 
que está com os sintomas ou 
que teve contato com pessoa 
infectada.

Para quem está com sin-
tomas há mais de sete dias, 
o indicado é o teste rápido – 
disponível em oito locais. Já 
para quem está com sintomas 
há menos de sete dias, a indi-
cação é a realização do teste 
RT-PCR ou swab, que pode ser 
realizado, com demanda es-
pontânea, no Centro de Tria-
gem, que fica no Zé Garoto, 
e funciona diariamente, das 
8h às 18h, para maiores de 12 
anos e na Clínica da Criança, 

de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h, para menores 
de 12 anos.

Locais dos exames:

Centro de Triagem ao Coro-
navírus, no Zé Garoto, diaria-
mente, das 8h às 18h;

PAM Coelho; Clínica Muni-
cipal Gonçalense Barro Ver-
melho; Polo Sanitário Jorge 
Teixeira de Lima, no Jardim 
Catarina e Polo Sanitário Pau-
lo Marques Rangel, no Porto 
do Rosa, de segunda a sexta, 
das 9h às 16h;

Clínica da Criança (0 a 12 
anos), de segunda a sexta, das 
9h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense 
do Mutondo: de segunda a 
sexta, das 8h às 20h; e sábado, 
das 8h às 13h;

O Hospital Franciscano Nossa 
Senhora das Graças, Lagoi-
nha, diariamente, 24h; 

Tipos de exames:

Rápido imunológico e soro-
logia – realizados através do 
sangue

Rápido de antígeno e RT-PCR 
(swab) – realizado através de 
fluidos nasais ou orais.

Atualmente, oito 
locais fazem 
o teste rápido, 
quatro a menos 
dos locais 
iniciais

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Os exames podem ser feitos por aqueles que estão com sintomas ou com quem teve contato com pessoas com a doença

São Gonçalo segue vacinado contra a covid-19
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina, nesta terça-feira (3), 
gonçalenses com mais de 18 
anos com a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus. 
Quem já tomou a primeira 
dose das vacinas CoronaVac 
e Astrazeneca também pode 
se imunizar em doze pon-
tos de vacinação, dois deles 
com drive thru. Dez locais 
funcionam, das 8h às 17h. 

As clínicas gonçalenses do 
Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, funcionam das 8h 
às 21h. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de re-
sidência, carteira de vaci-
nação 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 funcionam até 
17h e até 20h30 nas unidades 
que vacinam até 20h30.

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. 
Para ter escolha do imunizan-
te, 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 609.026 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 

Destas, 21.901 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.317 trabalhadores da saú-
de, 137.059 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, 
83.889 pessoas com comorbi-
dades, 1.340 pessoas com de-
ficiência permanente, 8.218 
trabalhadores da educação, 

383 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.886 acamados, 328.913 
pessoas da população em 
geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 262 pessoas em si-
tuação de rua, 306 portuários 
e 8.064 gestantes, puérperas 
e lactantes foram vacinados.  
Ao todo, 191.455 pessoas 
foram imunizadas com a se-
gunda dose.

Ação emergencial acolheu mais de 60 pessoas que vivem nas ruas 

Niterói oferece abrigo 
temporário à população 

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Economia Soli-
dária (SMASES) vem realizan-
do, desde a última quarta-feira 
(28), uma grande ação de abor-
dagem nas ruas por conta do 
frio intenso. Ao todo, 62 pessoas 
já aceitaram acolhimento de 
forma emergencial. Dessa vez, 
os animais também receberam 
um local especial para ficarem 
enquanto os donos estão aco-
lhidos nos equipamentos da 
prefeitura. Três cãezinhos estão 
sendo cuidados e alimentados, 
uma parceria feita com a Coor-
denadoria Especial de Direitos 
dos Animais.

O secretário de Assistência 
Social, Vilde Dorian, reforçou 
que a ação é feita diariamente 
e, com essa onda de frio, foi 
intensificada para oferecer 
acolhimento.

“Nossa equipe tem per-
corrido todas as regiões da 
cidade nos últimos dias, em 
um trabalho intenso. A partir 
de segunda-feira, os que foram 
acolhidos de forma emergen-
cial passarão pelo atendimento 
técnico e poderão permanecer 
em nossas unidades se assim 
desejarem. Nosso trabalho é 
diário e a equipe continua nas 
ruas”, declarou.

No último sábado (31), 
equipes do Consultório na 
Rua estiveram nas unidades 
para examinar os acolhidos. 
No local, mediram a pressão 
arterial e fizeram o exame rá-
pido de glicose, além de uma 
avaliação do estado geral e 
encaminhamentos necessários 
para atendimentos específicos.  
O trabalho é realizado cons-

tantemente com as pessoas 
em situação de rua da cidade. 
A estrutura é voltada à atenção 
integral à saúde desse grupo, 
considerando suas diferentes 
necessidades.

A ação contou com 18 fun-
cionários da Secretaria de Assis-
tência Social nas ruas da cidade 
nos três turnos. Na equipe, 
técnicos, assistentes sociais e 
psicólogos faziam abordagem 
das pessoas que estavam nas 
ruas para oferecer acolhimento. 
É importante ressaltar que a 
secretaria não atua de forma 
compulsória, conforme deter-
mina a legislação brasileira. A 
adesão aos serviços ofertados 
deve ser voluntária. A ida e 
a permanência nas casas de 
acolhimento não são compul-
sórias.

Ontem (2), os acolhidos que 
demonstraram interesse em 
permanecer nos equipamentos 
de forma permanente, passa-

rão por avaliação da equipe 
técnica das unidades de acolhi-
mento e os demais serão enca-
minhados ao Centro Pop para 
atendimento especializado.

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). A 
Secretaria ampliou as vagas em 
acolhimento com a contrata-
ção de hospedagem em hotel 
- aumento de 60% das vagas. 
Os hotéis e centros de acolhi-
mento 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 até julho de 2021, 
já atendeu 1.134 pessoas em 
situação de rua.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Desde semana passada a cidade tem grande ação de abordagem nas ruas

O decreto poderá ser revisto, caso haja aumento no registro de casos

Niterói prorroga medidas 
de prevenção até agosto

A Prefeitura de Niterói publi-
cou no Diário Oficial do últi-
mo sábado (31/07) o decreto 
nº 14.096/2021, que prorroga 
as medidas já adotadas no 
município de prevenção e de 
enfrentamento à pandemia 
até 31 de agosto. O decreto 
atualiza o Novo Plano de Tran-
sição Gradual para o Novo 
Normal - Distanciamento 
Responsável para fins de pre-
venção e de enfrentamento 
à Covid-19. Niterói segue no 
estágio amarelo 2. O decreto 
poderá ser revisto, caso haja 
aumento no registro de casos.

Entre as medidas adota-
das estão o monitoramento 
constante da evolução da 
pandemia da Covid-19 na 
cidade e o uso obrigatório de 
máscaras em vias públicas e 
áreas comuns de convivência 
e estabelecimentos comerciais 
e de uso público. Todas as me-
didas já adotadas de distancia-
mento social e protocolos de 
higienização foram mantidas.

As empresas autorizadas 
a funcionar deverão adotar 
regimes de escala, revezamen-
to, alteração de jornadas e/ou 
flexibilização de horários de 
entrada, saída e almoço, res-
peitando o teto de operação e 
o teto de ocupação dos espa-
ços físicos de trabalho, entre 
outras medidas. O trabalho 
remoto deverá ser priorizado, 
sempre que possível, inclusive 
na administração pública.

Os estabelecimentos co-
merciais deverão manter o 
atendimento com priorida-
de aos clientes com idade 
igual ou superior a 60 anos e 

aqueles de grupos de risco. 
Também deverão continuar 
disponibilizando álcool 70% e 
respeitando o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro nas filas 
em frente a balcões de aten-
dimento, ou caixas, e entre 
as mesas no caso de bares e 
restaurantes, ou 1,5 metro no 
lado externo do estabeleci-
mento, sinalizando no chão 
a posição a ser ocupada por 
cada pessoa.

Nas unidades de ensino, 
estão permitidas as aulas da 
Educação infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e 
Superior de forma presencial, 
desde que sejam seguidos 
os protocolos contra o novo 
coronavírus.

As atividades esportivas 
individuais continuam permi-
tidas, assim como as ativida-
des de esportes coletivos, que 
permitam o distanciamento 
social, nas praias e praças, 
como escolinhas de vôlei, 
futevôlei, beach tennis, canoa 
havaiana, treinamento funcio-
nal e similares. Escolinhas e 
treinos de futebol seguem sus-
pensos. As atividades físicas 
individuais e coletivas na areia 
e nos calçadões das praias da 
Região Oceânica e da Baía de 
Guanabara seguem permiti-
das nos horários das 6h às 10h 
e das 18h às 22h, observadas 
as normas de distanciamento 
social. O comércio ambulante 
nas praias continua proibido. 
Os aparelhos de ginástica da 
Praia de Icaraí estão liberados 
ao uso, desde que mantidas 
as regras de distanciamento 
social.

Segue autorizada a aber-
tura do Campo de São Bento, 
Horto do Fonseca, Horto do 
Barreto, Parque da Cidade, 
Parque das Águas e Horto de 
Itaipu, das 7h às 16h, exce-
to o Parque da Cidade, que 
tem horário de fechamento 
apenas às 18h. Os skateparks 
também estão autorizados a 
funcionar das 7h às 16h, no 
Horto do Fonseca, e das 6h às 
22h, na Praia de São Francis-
co. Os quiosques, aparelhos 
de ginástica e brinquedos 
existentes nos locais citados 
estão liberados no horário de 
funcionamento dos espaços.

As atividades de voo livre 
no Parque da Cidade estão 
permitidas de terça a sexta-
-feira, nas modalidades indi-
vidual ou dupla, no horário 
de funcionamento do parque 
(7h às 18h). Aos sábados, do-
mingos e feriados, apenas o 
voo individual está liberado, 
das 7h às 14h.

Segue autorizada a reali-
zação presencial de missas, 
cultos e as demais ativida-
des religiosas, desde que a 
presença de público esteja 
limitada a 50%, sendo vedada, 
em qualquer hipótese, a venda 
ou consumo de alimentos e 
bebidas no local.

Também está mantido o 
atendimento presencial na 
sede da Prefeitura de Niterói, 
no Centro Administrativo 
de Niterói (CAN), na Niterói 
Previdência, na Secretaria 
Municipal de Fazenda e nas 
demais entidades da Admi-
nistração Indireta, com taxa 
de ocupação de 50%.
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Niterói busca voluntários para 
orientação de novos negócios
Núcleo de Atendimento ao Empreendedor está com vagas abertas para seu programa de mentoria 

O Núcleo de Atendimento 
ao Empreendedor de Nite-
rói (NAE), órgão vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, está com vagas abertas 
para interessados em serem 
voluntários no seu Programa 
de Mentoria de Negócios. 
O programa quer conectar 
profissionais com ampla ex-
periência na área de em-
preendedorismo (mentores) e 
empreendedores precisando 
de orientações para crescer 
seus negócios (mentorados). 
Um projeto piloto da iniciati-
va já reuniu, de forma remota, 
quatro mentoradas e uma 
mentora no mês de junho. 
As inscrições para ser men-
tor voluntário no Programa 
podem ser feitas em bit.ly/
sejanossomentor.

Os mentores voluntários 
terão a chance de se conec-
tar à rede do NAE, espaço de 
apoio e promoção de inicia-
tivas que possam contribuir 
com o desenvolvimento do 
empreendedor. Além disso, 
poderão identificar oportu-
nidades de parcerias, poten-
cializar a formação de redes 
e a transferência de conhe-
cimento e habilidades entre 
empreendedores, apoiadores 
e o ecossistema local. O secre-

tário municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Américo 
Diniz, pontua que o programa 
será expandido ao longo dos 
próximos meses. A próxima 
rodada de mentorias deve 

acontecer este mês.
“O trabalho de mentoria 

acompanha o alinhamento 
de Niterói como uma cidade 
de inovação, além de propor-
cionar aos empreendedores o 

aconselhamento com profis-
sionais do mercado que vêm 
com experiência em desafios 
similares. Estamos come-
çando esse processo agora, 
com a expectativa de chegar 

ao fim deste ano com duas 
vezes mais mentores do que 
temos hoje e três vezes mais 
mentorados”, destaca.  

Professora de Engenharia 
de Produção da Universi-
dade Federal Fluminense, 
Suzana Dantas Hecksher foi 
a mentora do primeiro grupo 
do Programa de Mentoria de 
Negócios. Suzana também 
é coordenadora do projeto 
“Escritório Escola de Enge-
nharia e Design (E3D)”, sele-
cionado para o Programa de 
Desenvolvimento de Projetos 
Aplicados (PDPA).

“A mentoria é uma porta 
de entrada para as várias op-
ções que o NAE oferece aos 
empreendedores. O projeto 
piloto foi importante para que 
fosse definido um modelo 
para esse Programa. O pri-
meiro encontro, com o grupo 
de mentorados reunidos, 
dando ao mentor a chance de 

ouvir de cada um o tipo de ne-
gócio que eles tocam e iden-
tificar as necessidades desses 
mentorados. No segundo 
encontro, esse mentor expe-
riente dá orientações mais 
específicas e encaminha para 
outros projetos do NAE que 
possam contribuir para esse 
empreendedor. O Programa é 
também uma grande chance 
de mapear as necessidades 
desses empreendedores para 
o desenvolvimento local”, 
explica.

O projeto piloto contou 
com empreendedoras de ni-
chos diversificados: crochê, 
doces, consultoria e bijute-
rias. A seleção de mentorados 
é feita usando o banco de da-
dos do Núcleo de Atendimen-
to. Dona da Moore Bijus, Livia 
Moore Figueiredo participou 
desse primeiro grupo.

“Participar da primeira 
Mentoria realizada pelo NAE, 
em parceria com a UFF, foi 
um grande presente que fer-
vilhou minha cabeça com 
ideias possíveis de serem 
implementadas pelo peque-
no empreendedor; além de 
ter aberto um canal com a 
UFF para novos projetos que 
agregam e ampliam o nosso 
negócio de forma concreta”, 
conta.

Mentores e 
voluntários 
poderão 
formar redes 
e trocar 
conhecimentos 

Divulgação

Livia Figueiredo participou da primeira seleção de mentorados, que é feita através do banco de dados do NAE

Rodas de conversa para falar da amamentação acontecem durante todo o mês em São Gonçalo

Mês de incentivo ao aleitamento
A primeira semana do mês de 
agosto é marcada pela Sema-
na Mundial de Aleitamento 
Materno, de 1º a 7 de agosto. 
No entanto, o Agosto Doura-
do será marcado por eventos 
em São Gonçalo durante todo 
o mês em várias unidades de 
saúde. Serão rodas de con-
versa com mães, gestantes e 
lactantes e uma live através 
do canal do Sindicato dos 
Servidores Públicos Efetivos 
de São Gonçalo (Sindspef).

A intenção é mostrar a 
importância da amamen-
tação e estimular o ato pelo 
maior período possível. Na 
conversa, as mães poderão 
tirar suas dúvidas sobre o 
tema e receber orientações 
sobre os mitos e verdades do 
aleitamento materno. Com o 
slogan “Proteger a amamen-
tação - uma responsabilidade 
de todos”, a primeira ativi-
dade acontece no Posto de 
Saúde Ana Nery, no Gradim, 
nesta terça (3), às 9h30.  

“As rodas de conversa ser-
virão para dar muitas dicas 

e desvendar mitos sobre o 
aleitamento materno, como a 
qualidade do leite, amamen-
tação cruzada, amamentação 
e nova gestação, alimentação 
da mãe, entre outros. É muito 
importante frisar que o leite 
materno é o alimento mais 
completo que existe para o 
bebê. A criança que mama 
no peito tem mais saúde e 
adoece menos”, contou Aline 
Aguiar, coordenadora do Pro-
grama de Aleitamento Mater-
no da Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo. 

Na sexta-feira (6), as dicas 
e informações poderão ser 
acompanhadas por todos os 
gonçalenses através de uma 
live pelo facebook do Sinds-
pef (Sindspef-SG), a partir das 
18h30. A apresentação será 
feita por Aline Aguiar, que 
também é da Área Técnica 
de Alimentação e Nutrição 
da Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo; Ana Paula Seixas de 
Souza, psicóloga do Grupo de 
Apoio ao Aleitamento Mater-
no da cidade; e Nívia Angélica 

Alves Barbosa, vice-presiden-
te do Sindspef e servidora da 
cidade há 21 anos.     

Todos os eventos têm 
como objetivo apoiar e for-
talecer a amamentação. “O 
movimento, que é interna-
cional, mostra a importância 
do tema. Nós vamos reforçar 

durante todo o mês de agosto, 
mas ele é sempre explorado 
no Grupo de Apoio ao Alei-
tamento Materno da Clínica 
do Mutondo”, finalizou Aline.

Grupo de Apoio ao Aleita-
mento Materno -

A Clínica Gonçalense do 
Mutondo mantém o atendi-

mento fixo para as mamães 
e gestantes que precisam de 
ajuda, orientações e também 
para tirar dúvidas sobre o 
aleitamento materno. Todas 
as quartas, quintas e sextas, 
sempre das 9h às 17h. 

As mães que fazem parte 
do grupo aprendem sobre 
as principais dificuldades da 
amamentação, recebem dicas 
para driblá-las e orientações 
– durante a gestação e no 
pós-parto.

“As mamães também rece-
bem orientação nutricional, 
introdução alimentar nos 
bebês, sobre os direitos da 
mãe e da criança, suporte, 
apoio emocional e incentivo 
à doação de leite materno”, 
explicou Aline.

São Gonçalo não tem ban-
co de leite, mas as doações 
podem ser feitas na unidade. 
O leite é levado para o banco 
de leite do Hospital Universi-
tário Antônio Pedro (Huap), 
em Niterói. O espaço também 
aceita doação de frascos de 
vidro com tampa plástica.

Divulgação/UFF

Banco de leite do Huap recebe as doações recebidas pela Clínica do Mutondo

São Gonçalo 
na campanha 
‘Agosto 
Laranja’
Um mês destinado à cons-
cientização sobre a luta con-
tra a leucemia, a importância 
da doação de medula óssea e 
cordão umbilical, e também 
para orientar a população 
sobre a doação de sangue.

Para reforçar a importân-
cia dessas causas, o mês de 
agosto será o ‘Agosto Laranja’, 
realizado em São Gonçalo 
através da Coordenadoria de  
Políticas Públicas de Combate 
ao Câncer,  da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em parceria 
com a Clínica de Oncologia 
de São Gonçalo (Oncosg) e 
a ONG Davida Samaritanos.

“Essa é a primeira campa-
nha voltada para essa impor-
tante causa na nossa cidade e 
é a esperança de muitas pes-
soas que aguardam por um 
doador compatível”, destaca 
Patrícia Silva, coordenadora 
de Políticas Públicas Contra 
o Câncer.

No dia 25 de agosto, será 
realizado o “Dia D” de co-
leta de sangue, no Centro 
Oncológico de São Gonçalo 
(Oncosg),  organizado pelo 
Davida Samaritanos, a On-
cosg e a Prefeitura de São 
Gonçalo, levando-se em con-
ta a necessidade de bolsas de 
sangue que pacientes com 
câncer, especialmente a leu-
cemia, precisam. Também 
serão feitos esclarecimentos 
à população sobre o processo 
de doação de medula óssea.

“O objetivo é que a popu-
lação se conscientize quanto 
à importância da doação de 
sangue. Os pacientes que fa-
zem tratamento de leucemia 
realizam diversas transfusões 
de sangue. Com o período de 
pandemia, os estoques de 
sangue foram muito prejudi-
cados, por isso é importante 
a adesão da população”, disse 
o cirurgião oncológico Edmar 
Lopes, diretor da Oncosg.

Para ser doador é preciso 
ter entre 18 e 55 anos e boa 
saúde. Para se cadastrar, o 
candidato a doador deverá 
procurar o hemocentro mais 
próximo de sua casa para 
esclarecer dúvidas.

O Centro Cultural da 
Justiça Federal, no Cen-
tro do Rio, reabrirá suas 
portas, parcialmente, 
a partir desta terça (3), 
cumprindo todas as 
medidas protetivas de-
terminadas pelas auto-
ridades. Neste primeiro 
momento, a visitação 
estará restrita ao hall de 
entrada, com uma expo-
sição sobre a memória 
da Justiça Federal e a 
história do prédio - que 
já foi sede do Supre-
mo Tribunal Federal. Já 
no primeiro andar será 
possível visitar a Sala de 
Sessões e a exposição de 
togas. O horário de fun-
cionamento será de 12h 
às 16h, de terça-feira a 
domingo.

Reabertura 
parcial
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Município 
contabiliza 
R$ 1 bilhão de 
investimentos 
durante a 
pandemia 

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Poder Executivo prestigiou a retomada dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Niterói, presidida por Milton Cal

Na reabertura dos trabalhos, prefeito Axel Grael relacionou realizações dos primeiros seis meses de governo

Niterói: Câmara retoma atividades
As cinquenta e seis principais 
realizações da Prefeitura de 
Niterói nos primeiros seis 
meses de 2021 foram apre-
sentadas ontem (2) aos verea-
dores de Niterói. O prefeito, 
Axel Grael, esteve na Câmara 
de Vereadores durante a ses-
são solene de abertura do 
segundo período do Legisla-
tivo e falou sobre algumas das 
entregas do primeiro semes-
tre, como a prorrogação de 
programas sociais, o avanço 
da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 e a finaliza-
ção das obras de urbanização 
da Rua São José.

As realizações foram or-
ganizadas nas sete áreas de 
resultado do Planejamento 
Estratégico Niterói Que Que-
remos 2013-2033: Organizada 
e Segura; Saudável; Escolari-
zada e Inovadora; Próspera e 
Dinâmica; Vibrante e Atraen-
te; Inclusiva; e Eficiente e 
Comprometida.  

O prefeito Axel Grael lem-
brou que a Prefeitura de 
Niterói superou R$ 1 bilhão 
em investimentos durante 
a pandemia da Covid-19. O 
município contabiliza cerca 
de 100 mil testes realizados, 
prorrogou o contrato de pro-
fissionais de saúde, chegou 
a mais de 80% da população 
adulta vacinada com a pri-
meira dose e manteve o apoio 
a cerca de 50 mil famílias de 
Niterói.

“Com esse nível de in-
vestimentos, conseguimos 
ampliar a nossa rede de saúde 
e também criar sistemas de 
auxílio social para que as fa-
mílias mais pobres da cidade 
pudessem passar de forma 
mais segura por esse período. 
Além disso, desenvolvemos 
programas de apoio à econo-
mia para preservar empregos 
em Niterói. Ao mesmo tempo, 

não paramos de trabalhar nos 
projetos de infraestrutura, 
mobilidade urbana e segu-
rança”, disse.

A inauguração do Nú-
cleo de Atendimento ao Em-
preendedor, a reforma de 
três unidades de educação 
e do Médico de Família de 
Matapaca, a conclusão da 
Macrodrenagem da Bacia I e 
a revitalização do Campo do 

Dorge também foram des-
taque. O prefeito adiantou 
que vacinar os niteroienses o 
mais rápido possível, retomar 
a economia e o cotidiano da 
cidade são as prioridades 
para o segundo semestre.

“Neste primeiro semes-
tre tivemos uma parceria 
importante e um diálogo 
permanente entre os poderes 
Executivo e Legislativo. Cada 

um cumprindo sua função 
institucional, mas todos tra-
balhando para a condução 
de políticas públicas que 
ajudaram a população de 
Niterói em um momento tão 
difícil como o que vivemos 
por causa da pandemia. Esse 
contato próximo entre os po-
deres fortalece a democracia. 
Contamos com essa parceria 
institucional com o Legislati-
vo para que Niterói siga como 
uma referência nacional em 
políticas públicas”, afirmou 
o prefeito Axel Grael.

Também estiveram na 
sessão solene o vice-prefeito 
de Niterói, Paulo Bagueira, 
o secretário Executivo, Bira 
Marques, a secretária de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, a secretária 
de Fazenda, Marilia Ortiz, a 
secretária do Escritório de 
Gestão de Projetos, Valéria 
Braga, a chefe de Gabinete, 
Mariane Thamsten, e o se-
cretário do Clima, Luciano 
Paez.

Clin vai 
contratar 120 
garis por 
seis meses
A Companhia de Limpeza Ur-
bana de Niterói (Clin) publi-
cou edital para a contratação 
emergencial de 120 garis por 
um período de seis meses. 
Não haverá provas e o crité-
rio para a seleção será uma 
análise curricular na qual será 
levado em conta a experiên-
cia de trabalho comprovada 
nos cargos de gari (20 pontos 
para pontuação máxima), 
servente (10 pontos) e auxiliar 
de serviços gerais (5 pontos), 
entre julho de 2016 e julho 
de 2021. A apresentação da 
documentação acontece de 4 
a 6 de agosto de forma online.

O salário é de R$ 1.121,62 
para uma jornada de trabalho 
de 44 horas semanais.  Para 
concorrer às vagas é neces-
sário ter mais de 18 anos, 
experiência mínima de seis 
meses comprovada na Cartei-
ra de Trabalho e escolaridade 
a partir da 4ª série do antigo 
primário ou 5º ano do Ensino 
Fundamental. Não haverá pa-
gamento de taxa de inscrição 
para participação neste pro-
cesso de contratação. O edital 
completo está disponível no 
site da Clin, basta acessar 
http://www.clin.rj.gov.br/?a=-
contratacao.temporaria.

A  se l e ç ã o  t em  co m o  
objetivo suprir o déficit atual 
de profissionais em decor-
rência da pandemia do coro-
navírus.

Viradouro 
avança na 
escolha do 
samba
Após a conclusão, no sábado, 
da primeira etapa do concur-
so que vai escolher o samba-
-enredo da Viradouro para o 
próximo carnaval, 12 das 19 
obras inscritas avançam para 
a próxima fase. As parcerias 
são as seguintes:

– Luiz Felipe Soares, Cris-
tian Oliveira, Franco Cava, 
Luciano Alves, Rodrigo Oli-
veira, Ruan Pontes, Rodrigo 
Maroto, Roullien Marques e 
Adriano Lima;

– Thalita Santos, Bia Ti-
noco, Alana Valente, André 
Ramos, Leandro Henrique e 
Phelipe Ornellas;

– Lucas Neves, Claudio 
Mattos, Thiago Meiners, Luiz 
Anderson, Rodrigo Rolla, Tete-
co, Rodrigo Alves, Thiago Sa-
vanna e Marquinho Mineiro;

– Dominguinhos do Es-
tácio, PC Portugal, Márcio 
André, Lucas Macedo, Ma-
theus Gaúcho, Lico Monteiro, 
Mocotó Neves, M. Valença 
Lepiane, Rocco Valentim E 
João Perigo;

– Felipe Filósofo, Fabio 
Borges, Ademir Ribeiro, Devid 
Gonçalves, Lucas Marques e 
Porkinho;

– Oswaldo Mendes, Cara 
De Macaco, Ribeirinho, Rimas 
Oliveira, Sodré, Reinaldo Gui-
marães, Marisa Dantas, Os-
waldo Dantas, Paulo Siqueira 
e Beatriz Trindade;

– Claudio Russo, Júlio Al-
ves, Rildo Seixas, Dadinho, 
Manolo, Anderson Lemos e 
Júnior Fionda;

– Dan Passos, Victor Ran-
gel, Deco, Hélio Ricardo, Cris-
tiane Mazarim, Ari Jorge, Caio 
Alves, Silvano, Ed Miranda e 
Carina Ferreira;

– Maria Preta, André Frei-
tas, Pedro Santoro, Gilson 
Silva e Cinthia Ribeiro;

– Waldeir Melodia, Zé Luiz, 
Floriano Caranguejo, Damião 
Alves, Milton Jr, Adriano Faca, 
Júnior Bahiano, Anna Sarah, 
Paulinho e W. Canoa;

– Renan Gêmeo, Rodrigo 
Gêmeo, Raphael Richaid, Be-
beto Maneiro, Ludson Areia, 
Thiago Carvalhal, Carlinhos 
Viradouro, Ricardo Neves, 
Bruno Richaid, Sandrinho e 
Lobo Júnior;

– Altay Veloso, Paulo Cesar 
Feital, Wescley Glória e Jhi-
bran Moreira Velloso.

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: 06/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 20 - Condomínio Residencial Camboatá -

Área de Lazer - Servidão III - Piratininga - Niterói 
15552405

08:00 às 12:00 Avenida Florestan Fernandes - Uluwatu - Camboinhas - Niterói 15552405
08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Residencial Camboatá - Piratininga - Niterói 15552405
13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Largo Batalha - Niterói 15553637
13:30 às 17:30 Estrada General Castro Guimarães - Largo Batalha - Niterói 15553637
13:30 às 17:30 Travessa Juarês Custódio Brandão - Largo Batalha - Niterói 15553637
13:30 às 17:30 Travessa Vila Rosa - Largo Batalha - Niterói 15553637

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Itambacuri - Jardim Catarina - Monjolos - São Gonçalo 15552871
13:00 às 17:00 Rua José Joaquim Oliveira - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15545681
13:00 às 17:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 15545681
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Paiva - Mutondo - Vila Lage - Porto Velho -

São Gonçalo 
15545681

13:00 às 17:00 Rua José Mendonça - Vila Lage - São Gonçalo 15545681
13:00 às 17:00 Rua Neuza Pires - Vila Lage - São Gonçalo 15545681
13:00 às 17:00 Rua Prs Lucília Farias - Vila Lage - São Gonçalo 15545681

MARICÁ
08:45 às 12:00 Avenida Roberto Silveira - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Avenida Uirapurus - Colinas Maricá - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua 20 Azulão - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua 6 - Jardim Adalberto Álvares de Castro - Flamengo -

Colinas Maricá - Maricá 
15555493

08:45 às 12:00 Rua Arlete de Alcântara Melo - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua das Andorinhas - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua do Azulão - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua do Melros - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua dos Gaviões - Colinas Maricá - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua dos Meros - Jardim Vera Cruz - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua dos Tangaras - Colinas Maricá - Flamengo - Maricá 15555493
08:45 às 12:00 Rua Ernande M de Andrade - Flamengo - Maricá 15555493
09:00 às 12:00 Avenida Joaquim Rodrigues Condomínio Park III - Acessos 1, 4 - 

Bambuí - Pindobal - Maricá 
15553741

09:00 às 12:00 Ruas 2, 4 - Condomínio Bambuís Park III - Manoel Ribeiro - Bambuí - 
Condomínio Residencial Bambuí - Ponta Negra - Maricá 

15553741

13:00 às 17:00 Avenidas 1, 2, 4, 8 - Condomínio Rural Três Reis I - Condomínio 
Canaã - Caxito - Maricá 

15548019

13:00 às 17:00 Estrada do Caxito - Condomínio 3 Reis I - Caxito - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Estrada do Pe Rio Fundo - Condomínio Rural Três Reis 1 - Caxito 

- Maricá 
15548019

13:00 às 17:00 Estrada Fazenda Rio Fundo - Caxito - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Condomínio 3 Reis 1 - Ubatiba - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Loteamento Condomínio Três Reis 1 -

Condomínio Rural 3 Reis - Caxito - Jardim Interlagos - Maricá 
15548019

13:00 às 17:00 Rua do Caxito - Condomínio Três Reis 1 - Caxito - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Rua dos Ipês - Condomínio Green Park III - Itapeba - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Rua Fazenda de Rio Fundo - Parque Ubatiba - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Rua Itaboraí - Parque Ubatiba - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Parque Ubatiba - Maricá 15548019
13:00 às 17:00 Sítio 10 Condomínio Três Reis II - Caxito - Maricá 15548019
13:30 às 17:30 Avenidas B, D - Bambuí - Maricá 15556409
13:30 às 17:30 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 15556409
13:30 às 17:30 Estrada Bambuí - Bambuí - Maricá 15556409
13:30 às 17:30 Ruas 35, 47, 48 - Loteamento Jardim Balneário Bambuí - Estrada de 

Bambuí - Maricá 
15556409

13:30 às 17:30 Rua Iolanda O Cavalcanti - Estrada de Bambuí - Maricá 15556409
13:30 às 17:30 Rua 24 - Cordeirinho Maricá - Maricá 15557015
14:00 às 18:00 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua 2 - Beco das Flores - Boqueirão - Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Condomínio Santa Paula - Estrada Cassorotiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Estrada de Itaipuaçu - Condomínio Santa Paula - Inoã - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Ruas 23, 32, 35, 38 - Saco das Flores - Jardim B Maricá -

Saco Flores - Boqueirão - Araçatiba - Centro - Jardim Inoã - Maricá 
15556153

14:00 às 18:00 Rua Curitiba - Araçatiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua F - Condomínio Santa Paula Bloco B - Estrada Cassorotiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua Francisco Rangel de Souza - Araçatiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua Gilka de Abreu Rangel - Jardim B Maricá - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua José de Souza - Jardim Balneário - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Saco das Flores - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua Servidão - Saco das Flores - Maricá 15556153
14:00 às 18:00 Rua Vitor Conceição - Estrada Velha São José - Jardim Balneário - Maricá 15556153

A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro informou, nesta 
segunda-feira (2), que a os-
sada encontrada em um rio 
no município de Belford 
Roxo não é humana, o que 
descarta a possibilidade de 
ser de um dos três meninos 
desaparecidos na região. 
Buscas vêm sendo feitas 
no local, após um homem 
ter dito que seu irmão 
havia descartado no local 
sacos com os corpos dos 

meninos.
“De acordo com o resul-

tado do laudo da perícia, o 
fragmento de osso encon-
trado não é de ser humano. 
As investigações e buscas 
continuam na Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF)”, in-
formou a Polícia Civil.

A Polícia Civil criou uma 
força-tarefa para investigar 
o desaparecimento apenas 
em abril.

Polícia: ossada não é de meninos 
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Chay vibra 
com volta da 
confi ança dos 
torcedores

O Botafogo vol-
tou a sonhar 
com o acesso 
após a vitória 
sobre o Vasco. 
No clássico dis-

putado no último sábado, no 
estádio Nilton Santos, pela 
15ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B, os alvi-
negros chegaram ao terceiro 
triunfo seguido na compe-
tição.

O gol da vitória alvinegra 
foi marcado pelo meia-ata-
cante Chay. O jogador vem 
sendo um dos destaques da 
equipe na competição.

Chay foi às redes sociais e 
exaltou o fato de ter visto vá-
rios torcedores com a camisa 
do Botafogo pelas ruas.

“Fui na rua pela manhã 
e vi bastante torcedor com 
a camisa na rua! Feliz em 
fazer parte desse processo, 
por resgatar esse orgulho!!”, 
escreveu.

Na quadra e nas areias país segue forte na briga pelos primeiros lugares

Vôlei é destaque do Brasil 
em dia sem medalhas

O dia de on-
tem não foi de 
medalha para 

o Brasil, mas nem por isso os 
atletas do país tiveram menos 
destaque no início da última 
semana dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Destaque para o 
vôlei - tanto na quadra, quanto 
nas areias - que conseguiram 
vitórias expressivas e seguem 
na luta por um lugar no pódio 
olímpico.

Invicta nas Olimpíadas, a 
seleção brasileira feminina de 
vôlei venceu ontem o Quênia 
por 3 sets a 0, com parciais de 
25/10, 25/16 e 25/8. A partida 
foi realizada na Arena de Ariake, 
na capital Tóquio. Com o triun-
fo, as brasileiras encerraram 
a fase de grupos na primeira 
posição do Grupo A e, conse-
quentemente, avançaram às 
quartas de fi nal.

Na próxima fase, as brasi-
leiras vão enfrentar o Comitê 
Olímpico Russo, amanhã.

Alison e Álvaro Filho serão 
os representantes do Brasil 
nas quartas de final do vôlei 
de praia masculino. A dupla 
avançou após vitória sobre 
os mexicanos Josue Gaxiola e 
Jose Rubio por 2 sets a 0, com 
parciais de 21/14 e 21/13, no 
Parque Shiokaze, na capital 
japonesa.

Nas quartas de fi nal, ama-

nhã, os brasileiros vão encarar 
os letões Martins Plavins e 
Edgars Tocs, que eliminaram 
a outra dupla brasileira do tor-
neio, Bruno Schmidt e Evandro 
nas oitavas de fi nal.

A paulista Rebeca Andrade 
encerrou ontem sua participa-
ção nos Jogos na quinta coloca-
ção da prova do solo na ginásti-
ca artística. Ao som de Baile de 
Favela, a atleta de 22 anos fez 
uma apresentação bem-suce-
dida na final, entretanto deu 
um passo para fora do tablado 
na primeira acrobacia, o que lhe 
fez perder um décimo. Rebeca 

somou 14.033 pontos, fi cando 
atrás em 0.133 das medalhistas 
de bronze, a japonesa Mai Mu-
rakami e Angelina Melnikova, 
do Comitê Olímpico Russo, que 
empataram com 14.166 pontos

Rebeca encerra sua partici-
pação com duas medalhas: de 
prata no individual geral e de 
ouro na prova de salto. As duas 
medalhas foram as primeiras 
da ginástica feminina do Brasil 
em Jogos Olímpicos e, com 
as conquistas, ela se tornou a 
primeira brasileira a conquistar 
duas medalhas em uma mesma 
edição de Olimpíada.

Gaspar Nóbrega / COB

Alison arma um bloqueio para cima do mexicano Jose Rubio na vitória de ontem

Em vantagem, Flu 
recebe o Cerro

Renato minimiza 
sequência positiva

O Fluminense 
volta a campo 
nesta terça-fei-
ra, às 19h15 (de 
Brasília), contra 
o Cerro Porteño-

-PAR. A partida será no Mara-
canã e válida pelas oitavas de 
fi nal da Taça Libertadores da 
América.

O confronto vai acontecer 
nesta semana, pois foi adiado 
após a trágica morte do fi lho 
do técnico paraguaio Arce. 
Na ocasião, o clube pediu a 
mudança e foi atendido pelo 
Fluminense e Conmebol.

O Flamengo se-
gue embalado 
sob o comando 
do técnico Re-
nato Gaúcho. A 
vítima da vez foi 

o Corinthians, derrotado em 
São Paulo, no Campeonato 
Brasileiro.

O comandante rubro-
-negro mantém os 100% de 
aproveitamento desde sua 
chegada. No entanto, Renato 
Gaúcho minimizou o feito e 
lembrou que tropeços podem 
ocorrer.

“Sempre procuro traba-

O Fluminense chega para 
a partida com boa vantagem. 
Isso porque os tricolores ven-
ceram o confronto de ida, no 
Paraguai, por 2 a 0.

Com isso, os donos da casa 
podem perder por um gol de 
diferença que avançam para 
encarar o Barcelona de Guaya-
quil-EQU nas quartas de fi nal.

Já o Cerro Porteño ficou 
na bronca com a arbitragem 
no duelo de ida pelo gol mal 
anulado de Boselli. O clube 
paraguaio chegou a cogitar 
a anulação do jogo, sem su-
cesso.

lhar com o meu grupo para 
buscar as vitórias. Lógico 
que nenhum clube vai viver 
apenas com vitórias, mas 
trabalhamos para isso. Daqui 
a pouco vamos tropeçar, é 
normal. Nem o melhor time 
do mundo vence todas. Mas 
estou satisfeito, porque nosso 
dia a dia tem sido de muito 
trabalho e alegria. E essa ale-
gria está sendo levada para 
dentro do campo. Temos feito 
boas atuações e conseguido 
os resultados que nos interes-
sam. Por enquanto tem dado 
certo”, disse.

Lisca já sente a pressão com a segunda derrota em três jogos no Vasco

Sinal de alerta ligado na Colina

O Vasco mudou 
o comando, mas 
os resultados se-
guem os mesmos. 
O técnico Lisca 
chegou e acu-
mulou a segunda 

derrota em três jogos.
O revés contra o Botafogo na 

Série B, no último sábado, colo-
cou em xeque a força do Vasco 
para a sequência da temporada. 
No entanto, Lisca fez questão 
de assumir a responsabilidade 

pelo momento.
“A responsabilidade é mi-

nha. É de todos nós. Ganhamos 
todos e perdemos todos, mas 
não temos tempo. É a realidade 
do futebol brasileiro, não adian-
ta eu fi car reclamando. Tenho 
que achar soluções dentro des-
se contexto. Quando o resultado 
não vem, a responsabilidade 
é do treinador. Vou buscar e 
batalhar demais”, disse.

Lisca admitiu que seu cargo 
passa a correr risco se o Vasco 

não melhorar. O treinador já 
colocou como objetivo chegar 
a três vitórias seguidas com a 
equipe carioca.

“Se você não buscar o resul-
tado, vem outro treinador e eu 
vou lutar com todas as forças, 
porque é uma oportunidade 
muito grande para mim e não 
quero perdê-la. Preciso de todos 
os jogadores para irmos atrás 
das três vitórias consecutivas, 
que ainda não conseguimos”, 
declarou.

Seleção encara o México hoje na luta pela vaga na decisão do futebol 

Vale a classifi cação para fi nal
O Brasil tenta 
chegar a sua 
terceira final 

olímpica seguida nesta ter-
ça-feira. A Seleção Brasileira 
masculina de futebol encara 
o México, em Kashima, às 5 
horas (de Brasília).

O confronto é a reedição 
da final olímpica de 2012, 
em Londres. Na ocasião, os 
mexicanos levaram o ouro ao 
vencerem por 2 a 1.

“Eu não me recordo muito 

bem, tinha 12 anos. Não é 
assunto aqui para a gente. A 
gente sabe da qualidade do 
time do México, sabemos que 
vamos enfrentar difi culdades. 
Só que também a gente sabe a 
qualidade que a gente tem do 
nosso lado. Então a gente não 
comenta sobre isso, a gente 
está bem focado para o jogo 
de amanhã e espero que o 
nosso grupo dê 100%, mostre 
toda a qualidade dentro de 
campo”, afi rmou o atacante 

Antony.
O Brasil chega confi ante 

para o confronto. A Seleção 
ainda não foi derrotada e 
pouco sofreu contra os ad-
versários.

O  a t a c a n t e  Ma t h e u s 
Cunha sofreu uma contra-
tura e é dúvida na seleção 
brasileira. O treinador André 
Jardine faz mistério quanto 
ao substituto, mas Paulinho 
e Reinier são as opções mais 
prováveis.

Bota está invicto 
desde a chegada 
de Enderson 
Moreira, com 
três vitórias em 
três partidas


