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Dia dourado para o 
esporte brasileiro

País fatura mais duas medalhas de ouro (vela e maratona aquática) em Tóquio
Jonne Roriz / COB

                Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                    

Coordenadora voluntária da campanha, Christa Grael, participou da entrega dos agasalhos

MAC convida 
Leonardo 
Giordano
Hoje, às 17h, o projeto 
“Quartas no MAC” 
apresenta como convidado 
o secretário das Culturas 
de Niterói, Leonardo 
Giordano, que falará  sobre 
a valorização do artista.

Mostra de 
Cinema 
exibe curtas

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Secretário participará do debate “A 
valorização do artista niteroiense”

Vacinação 
contra gripe é 
ampliada
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Campeãs há cinco anos no Rio, Martine Grael e Kahena Kunze repetiram o feito levando o ouro na classe 49er FX e entrando para o seleto hall de atletas brasileiros bicampeões olímpicos

Brasil fará 
fi nal no futebol 
contra a Fúria

PÁG.8

Niterói Solidária 
aquece os mais 
necessitados
A campanha de arrecadação 
de alimentos e agasalhos 
Niterói Solidária esquentou. 
Começaram a ser distribuídos 
roupas e cobertores para 
instituições cadastradas, como 
o Centro Espírita Antonio 
de Paula, que recebeu mais 
de 130 itens para proteger as 
pessoas mais carentes do frio. 
A arrecadação continua e a 
distribuição também.
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ESPORTES

Vasco tenta virada em casa
Time precisa bater o São Paulo por três gols de diferença ou 
mais para avançar às quartas de fi nal da Copa do Brasil.

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Lisca acredita na virada vascaína contra o São Paulo nesta quarta-feira

PÁG. 8

Feminicídio: 
acusado vai a 
júri popular

Martine e 
Kahena são 
bicampeãs
Martine Grael e Kahena Kunze 
escreveram seus nomes na 
história do esporte nacional 
com o bicampeonato olímpico 
na classe 49er FX, igualando 
ídolos como Adhemar Ferreira 
da Silva e o próprio Torben, pai 
de Martine, com dois ouros 
olímpicos.  

Ana Marcela 
triunfa no mar 
de Tóquio

Jonne Roriz / COB

Favorita, a baiana Ana Marcela Cunha 
levou ontem o ouro da maratona aquática

Reverendo 
surpreende 
senadores 
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Mais 21 
escolas voltam 
às aulas 
No total, já são 56 unidades 
da rede pública de Niterói que 
aderiram ao ensino híbrido.

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Festa do ouro em Niterói
Que orgulho das meninas Martine e Kahena que ganha-
ram com autoridade o ouro nas Olimpíadas. Eu tinha 
certeza que elas conseguiriam o feito pois são com sobras 
as melhores velejadoras do mundo. Destaque para a sen-
sação de uma vitória da Cidade de Niterói, casa das super 
atletas. Tinha que ser feriado por aqui. 
Nedyr Almeida

Oportunidade para os músicos
Muito legal ver esse novo edital lançado pela Prefeitura de 
Niterói que incentiva a inscrição de músicos em busca de 
um prêmio final. É um passo importante para reforçar a 
importância da arte na cidade. A cultura precisa ser mais 
valorizada.
Sávio Martins

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.

SG já ensaia 
retomada
Com o avanço da vacinação 
contra a covid-19, a retomada 
econômica de São Gonçalo 
já apresenta sinais positivos. 
Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) apontam que 
a cidade gerou 1.071 novos 
postos de trabalho com car-
teira assinada entre janeiro e 
junho deste ano. Os números 
revelam um forte contraste 
com o primeiro semestre de 
2020, quando o saldo foi ne-
gativo, com 4.706 demissões 
no município.

Ainda segundo o Caged, 
São Gonçalo fechou junho 
com 404 empregos criados, 
número quase 68 vezes maior 
que o registrado em junho de 
2020, quando apenas seis em-
pregos formais foram criados. 
Analisando os setores econô-
micos, o comércio apresentou 
o melhor desempenho, com 
288 novos postos gerados em 
junho deste ano, seguido da 
área de serviços, com saldo 
positivo de 128 vagas. 

Arte no passeio do bondinho

Em comemoração ao Dia 
dos Pais e com o intuito 
de proporcionar vivências 
únicas, o Bondinho Pão 
de Açúcar preparou uma  
experiências para os dias 
6, 7 e 8 de agosto. Além do 
passeio de bondinho, uma 

Rafael Duarte/Divulgação

das opções é conhecer 
um dos painéis do proje-
to Fauna e Flora, criado 
pelo artista Bruno Big, na 
estação dos bondes. Outra 
opção é a oficina de arte 
com técnicas de grafite, no 
dia 8, das 11h às 16h.  

Novo plano diretor para o Rio
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, apresentou ontem (3) 
a minuta do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável, no Palácio da Ci-
dade, em Botafogo. O Plano 
Diretor é a lei que norteia o 
desenvolvimento urbanís-
tico da cidade, visando a 
garantia de seu pleno fun-
cionamento e o bem-estar 
de seus habitantes. Revisar 
esta legislação a cada dez 
anos é uma obrigação legal. 
Após um período de discus-
são, com a participação de 
técnicos municipais, espe-
cialistas, representantes de 
entidades da sociedade civil 
organizada e a população, a 
prefeitura enviará a redação 
final da minuta à Câmara de 
Vereadores para que a pro-
posta seja debatida e votada.

“Essa é a legislação mais 
importante a ser debatida 
na Câmara de Vereadores 
nas últimas décadas, pode 
ser um ponto de virada para 
a cidade. Ele busca definir 
zoneamento, o que pode e 
o que não pode, gabarito, 
volume e ocupação de um 
determinado terreno. Esta-

Minuta do novo plano diretor foi apresentada ontem pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Palácio da Cidade

Serviços sociais 
gratuitos
Nos próximos dias 6 e 7, sexta-
-feira e sábado, a Estácio ofe-
recerá serviços sociais gratui-
tos aos moradores de Niterói e 
municípios adjacentes, entre 
eles descarte (recolhimento) 
de medicamentos, atendi-
mento jurídico, avaliação 
nutricional e física, triagem 
para atendimento na Clínica 
de Fisioterapia e Serviço de 
Psicologia Aplicada, arreca-
dação de alimentos (apoio ao 
Centro Bom Samaritano para 
a Terceira Idade), orienta-
ções sobre Finanças Pessoais, 
como montar um plano de 
negócios e como se preparar 
para o mercado de trabalho.

A prova do I Vestibular 
Social da instituição de en-
sino superior acontecerá de 
forma presencial ou on-line, 
na sexta, das 10h às 18h, e no 
sábado, das 9h às 13h. 

belece as zonas da cidade 
que devem ser incentivadas 
e aquelas que devem ser pro-
tegidas”, explicou o prefeito.

Com o desafio de orientar 
o desenvolvimento urbano 
de uma cidade confinada 
entre o mar e as montanhas, 
vítima de um adensamento 
desigual de suas regiões, do 
crescimento urbano desor-

denado e de uma legislação 
extremamente fracionada e 
desatualizada, a minuta do 
novo Plano Diretor traz, se-
gundo a prefeitura, avanços 
em relação à Lei Comple-
mentar 111/2011. Ela propõe 
a consolidação em poucas 
leis da legislação urbana do 
Rio, ao incorporar em seu 
texto a Lei de Uso e Ocupa-

ção do Solo (LUOS) e a Lei de 
Parcelamento do Solo (LPS). 
A revisão traz ainda a regu-
lamentação do Parcelamen-
to, Edificação ou Utiliza-
ção Compulsórios (PEUC), 
para garantir a função social 
da propriedade, além de 
instrumentos urbanísticos  
previstos no Estatuto das 
Cidades. 

Para a doméstica 
gestante

Novo Vilarejo 
em Icaraí

O Instituto Legal lançou a 
Campanha de Abaixo Assi-
nado “Salário Maternidade JÁ 
para a trabalhadora domésti-
ca gestante”. O objetivo é que  
a  Lei 14.151 de 12/05/2021, 
que dispõe sobre o afasta-
mento da empregada grávida 
das atividades de trabalho 
presencial durante a pande-
mia, seja modificada, para 
que a trabalhadora gestante 
entre em licença maternidade 
desde o início da gravidez e 
que o INSS arque com o seu 
salário durante o período em 
casa (de gestação) e não o 
empregador, como proposto 
pela Lei. A ideia é que a diaris-
ta que é contribuinte ao INSS 
também seja beneficiada. 

A campanha acontecerá 
até o dia 16 de agosto e no 
dia 17, o Instituto Doméstica 
Legal enviará as assinaturas 
aos presidentes da República, 
Câmara e do Senado. Para 
participar é necessário entrar 
no site www.domesticalegal.
org.br e clicar no link da cam-
panha. Qualquer pessoa pode 
participar, mesmo que não 
seja empregador ou empre-
gado doméstico, ou diarista. 

A campanha surgiu de 
uma necessidade: no caso 
do emprego doméstico, não 
há possibilidade de trabalho 
remoto. 

Monique e Frederico Mello, 
irmãos e fundadores da Vi-
larejo Conceito, inauguram 
nesta quarta (4) nova loja 
da marca de acabamentos 
na Av. Roberto Silveira, em 
Icaraí. Além de revestimen-
tos, louças e metais, passam 
a oferecer tintas, texturas e 
artigos de iluminação. Neste 
mês a empresa, que já estava 
estabelecida em Niterói há 
quatro anos, na Rua Tavares 
de Macedo, completa 25 anos 
de abertura da primeira loja, 
em Macaé.

Dia de festa no Projeto Grael

O ouro de Martine e Kah-
ena encheu Niterói de or-
gulho. No Projeto Grael, 
o clima era de festa, com 
direito à visita do prefeito 
Axel Grael, tio de Martine, e  
da primeira-dama, Christa 
Grael, da mãe de Martine, 

Divulgação

Andréa Grael, e da tam-
bém medalhista olímpica 
Isabel Swan, ganhadora 
do bronze em 2008, em 
Pequim. Isabel doou para 
o instituto a tocha olímpica 
que conduziu nos Jogos do 
Rio, em 2016.

Panorama RJPanorama RJ

‘Quartas no MAC’ com 
Leonardo Giordano
Hoje, às 17h, o convidado 
do “Quartas no MAC” é o 
secretário das Culturas de 
Niterói, Leonardo Giorda-
no. O vídeo, disponível no 
canal Cacau Dias do You-
tube, abordará o tema “A 
valorização do artista nite-
roiense” e será gravado no 
espaço expositivo do MAC, 
onde acontece, até o dia 15, 
a mostra “Ressurgência”, do 
Entreartes - Coletivo de Arte.

Apresentado pela cura-
dora da exposição, Ana 

Schieck, o vídeo é o sexto 
da série “Quartas no MAC”, 
que visa trazer o diálogo 
sobre arte e sobre os artistas 
niteroienses para o público. 

Leonardo Giordano é 
um incansável defensor 
da Cultura. Após três man-
datos como vereador na 
Câmara Municipal de Nite-
rói, presidindo a Comissão  
de Cultura, assumiu em 1º 
de janeiro de 2020, como 
Secretário Municipal das 
Culturas. 

CULTURA

Projeto
Na próxima segunda-feira, 
o Projeto Escolas Criativas 
realiza Mostra de Cinema 
com exibição de curtas, 
seguidos de debates, com 
temas como meio ambiente, 
igualdade de gênero, consu-
mo e produção responsá-
veis, redução das desigual-
dades, entre outros, em 20 
escolas. O projeto traz várias 
novidades: oferece cursos 
de fotografia e audiovisual e 
distribui materiais didáticos 
para alunos da rede pública 
de Niterói. 

LANÇAMENTO – Duane, Braga e Vini não formam 
uma banda, mas um grupo de amigos que usa a cum-
plicidade da amizade como parte de seu processo 
criativo. Trazendo um clima intimista e inspirado no 
rock dos anos 60 e em uma MPB pop, eles dialogam 
sobre as reminiscências de uma noite de bebedeira em 
“O Bêbado”, single disponível nas plataformas digitais.

PRESENCIAL – O Centro Cultural e o Museu de Comu-
nicações e Humanidades (Musehum), no Rio, seguem 
com as atividades presenciais. A visitação segue todos 
os protocolos de segurança sanitária determinados 
pelos órgãos públicos e deve ser agendada por meio 
do site https://oifuturo.org.br ou por telefone: (21) 
3131-3060. A entrada é gratuita. 

Divulgação

Secretário participará do debate “A valorização do artista niteroiense”

Divulgação

Escolas Criativas realiza Mostra de 

Cinema com exibição de curtas

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

Beth Santos/Prefeitura do Rio
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Policlínicas regionais passam a aplicar também o imunizante contra Influenza, de segunda a sexta-feira

Gripe: vacinação é ampliada
A Prefeitura de Niterói incluiu 
as policlínicas regionais da 
cidade como postos de va-
cinação contra a Influenza 
(gripe). A aplicação das do-
ses acontece de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, nas 
salas de imunização das uni-
dades de saúde. Além delas, 
continuam na campanha as 
demais unidades da Atenção 
Básica: os módulos do Pro-
grama Médico de Família, as 
Unidades Básicas de Saúde 
e o posto volante do Teatro 
Municipal.

A vacina é destinada para 
toda a população a partir dos 
6 meses, até quando houver 
doses. Até o último balanço 
divulgado, foram imunizadas 
143 mil pessoas. A meta do 
município é alcançar 200 
mil pessoas. É importante 
lembrar que deve haver um 
intervalo de 14 dias entre a 
vacinação da gripe e a imu-
nização contra o coronavírus.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira, reforçou o chamado 
para a população.

“Ampliamos os postos com 
objetivo de facilitar o acesso à 
vacina. A imunização contra a 
Influenza é fundamental, pois 
evita complicações que levam 
a internações e mortes, e cola-
bora para desafogar a rede de 
saúde. Procure um dos postos 

para receber a dose”, pontuou.
Acamados – Idosos acama-

dos e pessoas com dificuldade 
de locomoção severa que 
fazem parte do grupo priori-
tário podem receber a vacina 
em casa, mediante cadastro 
através do link: www.bit.ly/
acamadosgripeniteroi. É ne-
cessário informar nome com-
pleto, data de nascimento, 
sexo, CPF, endereço, condição 

de saúde da pessoa a ser vaci-
nada e telefone para contato.  

A doença – A Influenza, 
comumente conhecida como 
gripe, é uma doença viral fe-
bril, aguda, geralmente benig-
na e autolimitada. Frequen-
temente é caracterizada por 
início abrupto dos sintomas, 
que são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 

cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respira-
tórios com tosse seca, dor de 
garganta e coriza. A infecção 
geralmente dura uma semana 
e com os sintomas sistêmicos 
persistindo por alguns dias, 
sendo a febre o mais impor-
tante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 

pessoas infectadas ao tossir 
ou espirrar. Existem três tipos 
de vírus influenza: A, B e C. O 
vírus influenza C causa ape-
nas infecções respiratórias 
brandas, não possui impacto 
na saúde pública e não está 
relacionado com epidemias. 
O vírus influenza A e B são 
responsáveis por epidemias 
sazonais, sendo o vírus in-
fluenza A responsável pelas 
grandes pandemias.

Algumas pessoas, como 
idosos, crianças, gestantes e 
pessoas com alguma comor-
bidade possuem um risco 
maior de desenvolver com-
plicações devido à influenza. 
A vacinação é a intervenção 
mais importante na redução 
do impacto da influenza.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
estima-se que a influenza 
acomete de 5% a 10% dos 
adultos e 20% a 30% das crian-
ças, causando de 3 milhões a 
5 milhões de casos graves e 

250 mil a 500 mil mortes todos 
os anos.

Locais de vacinação: Po-
liclínica Sérgio Arouca, Vital 
Brazil; Policlínica do Barreto; 
Policlínica Regional de Itaipu; 
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva, São Lou-
renço; Policlínica Regional do 
Fonseca; Policlínica Regional 
de Piratininga; Policlínica 
Regional do Largo da Batalha 
e Policlínica Regional da En-
genhoca.

Unidades Básicas de Saú-
de (UBS): Morro do Estado, 
Santa Bárbara, Engenhoca

Programa Médico de Fa-
mília (PMF) por regionais: 
Região Oceânica - Cafubá I, 
Cafubá II, Cafubá III, Engenho 
do Mato, Maravista e Várzea 
das Moças. Praias da Baía - 
Alarico, Jurujuba, Martins Tor-
res, Preventório I, Preventório 
II, Souza Soares, Viradouro, 
Palácio, Ponta D’areia, Vital 
Brazil. Norte 1 - Caramujo, 
Jonathas Botelho, Morro do 
Céu, Teixeira de Freitas, Viço-
so Jardim e Boavista. Norte 2 
- Baldeador, Coronel Leôncio, 
Ilha da Conceição Leopoldi-
na, Maruí, Marítimos, Nova 
Brasília, Vila Ipiranga. Pendo-
tiba - Atalaia, Badu, Cantaga-
lo, Grota I, Grota II, Ititioca, 
Maceió, Matapaca e Sapê.

Posto Volante do Teatro 
Municipal,  Centro.

Módulos do 
Médico de 
Família e 
Unidades 
Básicas mantêm 
vacinação

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

População pode ainda se vacinar contra gripe no posto volante instalado no Theatro Municipal, no Centro de Niterói

Mortes abaixo de mil 
pelo terceiro dia
Depois de seis meses segui-
dos com uma média de mais 
de mil vítimas diárias de co-
vid-19, o Brasil registrou na 
segunda-feira (2) o terceiro 
dia consecutivo com a média 
móvel de sete dias abaixo 
desse patamar, segundo o 
painel de dados Monitora Co-
vid-19, mantido pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A média móvel de mortes 
é calculada somando as mor-
tes confirmadas nas últimas 
24 horas com as que foram 
registradas nos seis dias ante-
riores. O resultado é dividido 
por sete. Esse dado é obser-
vado por pesquisadores para 
avaliar a tendência de evolu-
ção da pandemia de forma 
mais clara, já que menos 
informações são notificadas 
pelas secretarias de saúde 
municipais e estaduais nos 
fins de semana e ficam re-
presadas nos primeiros dias 
de semana, gerando grande 
oscilação nos números.

Em queda desde a se-

gunda quinzena de junho, a 
média móvel de mortes che-
gou a menos de mil (988,86) 
em 31 de julho, e manteve 
esse patamar em 1° de agos-
to (987,14) e 2 de agosto 
(960,14). Essa foi a primeira 
vez que a média ficou abaixo 
de mil desde 23 de janeiro 
deste ano, quando atingiu 
1.021,29 vítimas. Daquela 
data até o fim de julho, o Bra-
sil viveu o período mais letal 
da pandemia, com picos em 
que a média móvel superou 
3 mil mortes diárias.

Pesquisadores da Fiocruz 
apontam o avanço da va-
cinação como a explicação 
para a redução nas mortes 
e internações por covid-19. 
No último boletim Obser-
vatório Covid-19, divulgado 
na semana passada, a fun-
dação ressaltou, entretanto,  
que o número de óbitos se 
mantém em patamar muito 
elevado e que os casos de 
covid-19 continuam aumen-
tando.

Turismo de eventos 
quer movimentação
Após mais de um ano de 
pandemia, organizações que 
atuam na cidade do Rio de 
Janeiro concentram esforços 
para atrair grandes eventos de 
diferentes áreas e, com isso, 
movimentar a economia local. 
A intenção é que, com o avanço 
da vacinação contra a covid-19, 
o calendário da cidade volte a 
ser preenchido com congressos 
presenciais e eventos nacionais 
e internacionais.

A iniciativa é do Rio Con-
vention & Visitors Bureau (Rio 
CVB), fundação privada, sem 
fins lucrativos, voltada para es-
timular o turismo e eventos na 
capital fluminense. As parcerias 
foram firmadas com a Associa-
ção Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), o Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Rio 
de Janeiro (Sindrio), o Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), o 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
e a agência de promoção e 
atração de investimentos da 
prefeitura do Rio, a Invest.Rio.

Nas respectivas áreas, as 
organizações compromete-

ram-se a mapear os principais 
eventos e verificar a viabilidade 
de o Rio sediá-los. O COB e o 
Comitê Paralímpico Brasileiro, 
por exemplo, vão selecionar as 
principais competições espor-
tivas nacionais e internacionais 
para submeter a candidatura 
da cidade, aproveitando a in-
fraestrutura e os principais 
atrativos da cidade. Já a Invest.
Rio é responsável pela interlo-
cução com a prefeitura e pela 
busca de patrocinadores que 
permitam a realização dos 
eventos.

Antes da pandemia, em 
2019, mais de 300 eventos 
foram realizados no Rio de Ja-
neiro, atraindo, ao todo, mais de 
1 milhão de visitantes à cidade 
e resultando em uma receita de 
R$ 1 bilhão. Os eventos confir-
mados para 2022 ainda estão 
longe dessa marca. De acordo 
com o Rio CVB, tais eventos 
devem gerar faturamento de 
cerca de R$ 300 milhões.

Somente em 2020, o núme-
ro de congressos e feiras realiza-
dos no Rio caiu mais de 80%.

Covid-19: SG já aplicou mais 
de 800 mil doses de vacina
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina, nesta quarta-feira (4), 
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 pontos 
de vacinação, dois deles com 
drive thru. Dez locais funcio-
nam, das 8h às 17h. As clínicas 
gonçalenses do Mutondo e Dr. 
Zerbini, no Arsenal, funcio-
nam das 8h às 21h. 

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Para a segunda 
dose, é obrigatório apresentar 
documento de identidade e o 

comprovante de vacinação da 
primeira dose em São Gon-
çalo. Os gonçalenses devem 
chegar até 16h30 nas unida-
des 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. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Esta-
do. No entanto, não há exclu-
sividade, já que estes grupos 

podem ser vacinados com ou-
tras vacinas. Para ter escolha 
do imunizante, o gonçalense 
deve ter um laudo médico in-
dicando a aplicação da vacina 
escolhida e os motivos.      

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 611.015 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 21.901 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 

32.317 trabalhadores da saú-
de, 137.067 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas, 
83.911 pessoas com comor-
bidades, 1.340 pessoas com 
deficiência permanente, 8.218 
trabalhadores da educação, 
383 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamen-
to, 2.886 acamados, 330.760 
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 8.176 gestantes, puérperas e 
lactantes foram vacinados. Ao 
todo, 196.335 pessoas foram 
imunizadas com a segunda 
dose.

Nesta quarta pessoas com mais de 18 anos recebem a primeira aplicação

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Comprovante de vacinação contra a Covid-19 no município do Rio de Janeiro

Mais de 600 mil 
receberam a 
primeira dose e 
196 mil foram 
imunizados com 
a segunda

Rio pede a empresas para 
darem apoio à vacinação 
A prefeitura do Rio de Janeiro 
lançou ontem (3) uma cam-
panha que pede que empre-
gadores apoiem a vacinação 
contra a covid-19 facilitando 
a ida de seus funcionários 
aos postos no dia marcado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

A administração muni-
cipal pede que as empresas 
incentivem os trabalhadores 
a se vacinarem no dia certo 
e adotem ações que facili-
tem a imunização. Entre as 
recomendações para ajudar 
os trabalhadores a se imuni-
zarem no dia marcado estão 
ampliar o horário de almoço, 
postergar a entrada ou ante-
cipar o fim da jornada, e dar 
preferência ao home office, se 
for possível.

Em texto divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saú-

de, o secretário Daniel Soranz 
explica que a campanha foi 
lançada porque um dos prin-
cipais relatos de quem não 
vai se vacinar no dia certo é a 
falta de tempo por causa do 

trabalho.
O secretário acrescenta 

que cada pessoa que deixa 
de se vacinar no dia certo 
impacta a campanha, porque 
aumentam as filas e a deman-

da por repescagem. Com isso, 
a vacinação avança de forma 
mais lenta.

“Temos mais de 280 postos 
de vacinação na cidade e é 
possível ir próximo de casa, 
antes de trabalhar, ou próximo 
ao local de trabalho, durante o 
expediente. O importante é 
vacinar”, diz Soranz.

Os materiais da campanha 
estão disponíveis no site da 
prefeitura dedicado ao com-
bate à pandemia.

Iniciativa visa que trabalhadores sejam incentivados a tomar a vacina

Horário de 
almoço pode 
ser ampliado 
ou ajustadas a 
entrada ou saída 
do trabalho
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Por um mundo 
menos imundo

Dom José Francisco*

O homem traz marcas de 
sua pertença ao mundo: 
ele é finito e infinito, ao 
mesmo tempo.

Existe um percentual da 
estrutura humana que 
podemos chamar da sua 
realidade mais íntima, e 
essa realidade, apesar de 
íntima, é curiosamente 
abrangente segundo a 
particularidade única de 
cada ser humano, também 
ele único. É bom saber que 
essa realidade totalmente 
íntima não é nem rígida 
nem definida de uma vez 
por todas, como se o ser 
humano fosse um cadáver 
ambulante. 

E ainda mais, mesmo sen-
do íntima, ela é volta-
da para o amanhã e 
para o lado de fora: 
aberta para o futuro e 
para o mun-
do. É assim 
que encon-
tramos, no 
homem, as 
modalidades 
de um ser, ao 
mesmo tem-
po, interno e 
externo, ín-
timo e últi-
mo, presen-
te e futuro, 
consciente e 
inconsciente, preso 
às conveniências e li-
vre delas, aberto na 
diversidade e livre na 
transcendência. Sim, livre, 
sobretudo, quando não 
tem nada a perder: só é 
realmente livre quem não 
tem nada a perder.

Essa riqueza humana é tão 
grande e soberana, que o 
homem, com frequência, 
nela se perde e perde a 
liberdade. 

Não é de hoje que o ho-
mem troca liberdade por 

supremacia, ainda mais, 
se tiver de conviver com 
outro humano como ele. 
Triste é que essa difícil 
convivência acabe sendo 
regida pela força, e a força 
se transforme em poder, 
escancaradamente.

Nunca foi tão ne-
cessário ter clara a 
noção de direito. 

Não é  por 
a c a s o  q u e 
as ditaduras 
extremas se 
tornam re-
p r e s s i v a s , 
por desco-
nhecerem, 
justamente, 
o que seja o 
direito. Daí 
que lancem 
mão do em-
buste da vio-

lência e inventem 
caricaturas obsce-
nas de democracia, 
como se por si só, 

e na ausência de legitimi-
dade, isso garantisse a sua 
manutenção, 

Um mundo como esse 
é torto demais para ser 
levado a sério. Em latim, 
mundo (mundus) significa 
limpo: um mundo assim é 
imundo.

A riqueza 
humana é 

tão grande e 
soberana, que 
o homem, com 

frequência, nela 
se perde e perde 

a liberdade 

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

São Gonçalo tem ação de 
incentivo à amamentação

Desmistificar crenças popu-
lares e dúvidas sobre ama-
mentação e nutrição infantil. 
Esse foi o objetivo da roda de 
aleitamento para mães, entre 
puérperas e gestantes que 
são atendidas pela Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Ana Nery, no Gradim. A re-
união, realizada na manhã 
de ontem (3), faz parte dos 
eventos do “Agosto dourado”, 
e abriu a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno, come-
morada de 1º a 7 de agosto. 
O mês será inteiramente 
dedicado ao incentivo do 
aleitamento materno.

A cor dourada não foi 
escolhida ao acaso. O lei-
te materno é um alimento 
vivo e, de fato, vale ouro 
para os bebês, garantindo 
nutrição, desenvolvimento 
e uma infância saudável, 
com menos problemas res-
piratórios, alergias e menos 
riscos de desenvolver obesi-
dade. O evento foi realizado 
pela Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonça-

lo, por meio do Grupo de  
Apoio ao Aleitamento Ma-
terno.

“Esse tipo de reunião é 
muito importante para a po-
pulação. É uma ferramenta 
esclarecedora sobre aleita-
mento, além de tirar dúvidas 

de gestantes e mães sobre 
essa etapa tão importante 
na vida das crianças”, disse 
Daniele Negrão, administra-
dora da Unidade Saúde em 
Família Ana Nery.

As ações e estratégias vol-
tadas para a amamentação e 

acompanhamento das mães 
e gestantes têm dado resul-
tados positivos.

“Temos uma resposta 
muito positiva nesse tipo de 
abordagem, comprovados 
pelo Sistema de Informação 
sobre Vigilância Alimentar 
e Nutricional, que realiza 
acompanhamento das mães 
e crianças atendidas nas 
USFs do município. O ganho 
é notório, com menos crian-
ças internadas em unidades 
de saúde, com problemas 
respiratórios e desnutrição”, 
destacou Aline Aguiar, nu-
tricionista e coordenadora 
do Grupo de Apoio ao Alei-
tamento Materno.

Durante a reunião, uma 
equipe multidisciplinar com 
assistente social, fonoaudió-
loga, nutricionistas e psicó-
loga, tiraram dúvidas das 
mães e gestantes, abordando 
temas ligados diretamente à 
amamentação, como contex-
to socioeconômico, estrutu-
ra familiar e alimentação de 
mães e bebês.

Neste mês de agosto, município terá programação dedicada ao aleitamento 
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Nas ‘Rodas de aleitamento’ participantes vão poder esclarecer dúvidas 

Campanha recebe as doações nos pontos de vacinação contra a Covid-19

Distribuição de agasalhos 
e cobertores em Niterói 
 A Prefeitura de Niterói ini-
ciou, esta semana, a dis-
tribuição de agasalhos e 
cobertores arrecadados pela 
campanha Niterói Solidária 
para organizações do ter-
ceiro setor. A Obra Social 
do Centro Espírita Antonio 
de Paula, entidade religiosa 
que exerce atividades filan-
trópicas há mais de 100 anos 
na cidade, foi a primeira a 
receber os itens de frio, na 
segunda-feira (2). As doações 
podem ser entregues nos 
pontos de vacinação contra a 
Covid-19 do município, que 
também arrecadam alimen-
tos e produtos de higiene e 
limpeza.

Com a onda de frio que 
atinge a cidade, a Niterói 
Solidária está reforçando a 
campanha de arrecadação de 
agasalhos. Nesta terça, foram 
doados mais de 130 itens 
para o Centro Espírita Anto-
nio de Paula, entidade cadas-
trada através de chamamen-
to público pela Prefeitura de 
Niterói. A primeira-dama 
do município, Christa Vogel 
Grael, que coordena volunta-
riamente a Niterói Solidária, 
destacou que podem ser 
doados gorros, cobertores, 
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.

“Estamos enfrentando 
um inverno rigoroso e mui-
tas pessoas não têm o básico 
para se aquecer. A Niterói 
Solidária, mais uma vez, 
conta com a empatia dos 
niteroienses na doação de 
casacos, cobertores, gorros e 
demais artigos de frio. Vamos 
fazer o bem e aquecer quem 

precisa. O agasalho que não 
tem mais utilidade para você 
pode aquecer o corpo e o 
coração de alguém”, declarou 
Christa Grael, reforçando 
que uma nova onda de frio 
atinge a cidade a partir desta 
terça-feira, aumentando a 
demanda por doações.

A diretora de Assistência 
Espiritual do Centro Espíri-
ta Antonio de Paula, Maria 
Auxiliadora Cantarino, disse 

que a obra social está com 
maior demanda na última 
semana.

“Essa doação veio em 
ótimo momento. Estamos 
passando por um período de 
muito frio e já percebemos 
um aumento na procura. 
Hoje, nossa instituição aten-
de cerca de 100 pessoas. Te-
mos um público que partici-
pa da assistência aqui, além 
de uma demanda extra, da-
queles que nos procuram no 
portão. Costumamos atender 
idosas, gestantes e popula-
ção em situação de rua. Além 
disso, também temos um tra-
balho de entrega de sopas e, 
com certeza, essa doação da 
Niterói Solidária vai atender 
essas pessoas com muito 
carinho”, destacou.

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
que faz parte da comissão 
da Niterói Solidária, também 
participou da entrega dos co-
bertores, agasalhos e toucas.

“A campanha tem sido 
muito importante para forta-
lecer o terceiro setor da nossa 
cidade. Combater os efeitos 
do frio é fundamental para 
a dignidade da população 
em vulnerabilidade social, 
e as organizações sociais 
exercem papel fundamental 
para o alcance das políticas 
públicas”, defendeu.

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                      

‘Niterói Solidária’ é uma ação realizada pelo Centro Espírita Antônio de Paula

Recadastramento de 
jazigos em Casimiro
A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu inicia, a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
9, o recadastramento de 
propriedade dos jazigos do 
Cemitério da Prainha, loca-
lizado aos fundos da Capela 
de São João Batista, em Bar-
ra de São João. O objetivo 
da ação, que será realizada 
pela Secretaria de Obras, 
Habitação e Serviços Pú-
blicos, é atualizar o banco 
de dados do município e 
oficializar as informações.

As famílias que pos-
suem entes sepultados no 
Cemitério da Prainha de-
vem comparecer no local, 
das 9h às 16h, munidos de 
cópias dos documentos de 
RG, CPF, comprovante de 
residência e certidão de 
óbito.

O recadastramento foi 
necessário em razão da 
existência de um alto nú-
mero de sepulturas aban-

donadas, e também das 
dificuldades da adminis-
tração do cemitério em lo-
calizar os concessionários.

“Precisamos identificar 
os jazigos abandonados e 
mapear todo o cemitério 
facilitando a identificação 
das sepulturas e conceden-
do os documentos a todos 
os concessionários. Após 
este trabalho em Barra de 
São João vamos avançar 
para os demais distritos do 
município”, disse Denison 
Rangel, administrador dos 
cemitérios da cidade.

Divulgação/Prefeitura de Casimiro de Abreu

Familiares de sepultados no Cemitério da Prainha devem ir ao local 

Atualização de cadastro dos 
beneficiários do aluguel social
A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Comissão para Acom-
panhamento do Aluguel 
Social, vai realizar a atuali-
zação cadastral de todos os 
beneficiários que recebem o 
aluguel social pago pelo Go-
verno do Estado. A atualiza-
ção cadastral será realizada 
entre os dias 1 de setembro 
a 21 de outubro, sempre de 
segunda à quinta, das 10h às 
16h, no Caminho Niemeyer. 
O procedimento é uma soli-
citação do Estado e os bene-
ficiários que não entregarem 

a documentação terão o seu 
benefício cancelado.

Para atualizar o cadastro, 
é necessário levar original e 
cópia dos seguintes docu-
mentos: Laudo de interdição 
do imóvel atingido; Docu-
mentos de Identificação de 
todos os membros da família  
(RG, CPF, Título de Eleitor e 
Certidão de Nascimento ou 
casamento); Comprovantes 
de rendimentos de todo o 
núcleo familiar (Carteira de 
trabalho e último contra-
cheque); Comprovante de 

residência atual em nome 
do beneficiário ou de outra 
pessoa da família que resi-
da no imóvel; Contrato de 
locação vigente com firma 
reconhecida; Número de 
Identificação Social (NIS) e 
relatório do CadÚnico com 
o núcleo familiar e Compro-
vante de conta bancária em 
que recebe o benefício.

Os beneficiários devem 
entrar em contato pelos tele-
fones 2621-5140 e 2620-4770, 
durante o mês de agosto, 
para tirar dúvidas e saber o 

dia em que deverão compa-
recer ao Caminho Niemeyer 
para realizar o processo de 
atualização cadastral. Para 
evitar aglomerações, as datas 
serão divididas pela letra ini-
cial do nome de quem recebe 
o benefício.

Letra A a F - 01/09 até 20/09

Letra G a H - 20/09 até 29/09

Letra M a Q - 29/09 até 07/10

Letra R a Z - 13/10 até 21/10.

Prefeitura vai atualizar os dados das pessoas que recebem o benefício

Ação acontece 
em razão da 
existência de 
um alto número 
de sepulturas 
abandonadas
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CPI: depoimento de religioso 
causa espanto nos senadores
Reverendo Amilton Gomes contou como foi fácil e rápido conseguir reunião no Ministério da Saúde

Após duas semanas, a CPI da 
Pandemia retomou, ontem 
(3), os depoimentos, ouvindo 
o reverendo Amilton Gomes 
de Paula, responsável por in-
termediar negociações para 
compra de 400 milhões de 
doses de vacinas da AstraZe-
neca. A rapidez e a facilidade 
com que ele conseguiu acesso 
ao governo espantou senado-
res da comissão de inquérito, 
que apontaram para a falta de 
credenciais de Amilton e para 
a fragilidade institucional da 
organização não governa-
mental por ele criada. Ouvido 
como testemunha, Amilton 
negou ter se encontrado com 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, apesar de men-
sagens trocadas com outros 
intermediários da Davati men-
cionarem o suposto encontro.

Negando ter quaisquer 
contatos no Executivo e com 
políticos, o religioso, que é pre-
sidente da Secretaria Nacional 
de Assuntos Humanitários 
(Senah) — entidade privada 
— disse que enviou e-mail ao 
Ministério da Saúde no dia 22 
de fevereiro, pedindo uma re-
união, e foi atendido no mes-
mo dia. Às 16h30, ele esteve 
com Lauricio Monteiro Cruz, 
então diretor de Imunização 
e Doenças Transmissíveis da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS). 

O vice-presidente da co-

missão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), foi o pri-
meiro a manifestar estranheza 
com a situação:

“O senhor mandou e-mail 
às 12h, apontou o horário que 
queria ser recebido e no mes-
mo dia isso ocorreu. Queria 
essa eficiência do governo 
também com a Pfizer. O que 
nos espanta é que farmacêu-

ticas de todo o mundo não 
tiveram esse tipo de tratamen-
to por parte do governo. É um 
fenômeno isso!”, ressaltou. 

Os senadores Humberto 
Costa (PT-PE) e Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) também não 
acreditaram na versão, segun-
do a qual obteve acesso ao 
sem a atuação de intermediá-
rios. Assim como o presidente 

da CPI, senador Omar Aziz 
(MDB-AM), que lembrou que 
se ele levasse uma comitiva de 
prefeitos de qualquer lugar do 
país ao ministério, teria difi-
culdade para ter um espaço na 
agenda, principalmente numa 
época de pandemia. 

“Não acredito que o senhor 
tenha ido lá sem ninguém 
dar um telefonema antes. 

Essa história é muito difícil 
de acreditar. Não é possível. 
Então peço que contribua. 
Tratarmos um assunto tão 
sério e, se não contribuir, será 
muito ruim para sua imagem, 
pois o senhor não começou 
a ser pastor no ano passado,  
afirmou Omar Aziz. 

“Doação” - Amilton Gomes 
informou já ter sido filiado ao 
PSL, partido pelo qual Jair Bol-
sonaro se elegeu presidente, 
mas não deu detalhes de sua 
saída da legenda.  O pastor 
afirmou que acredita ter sido 
recebido tão rapidamente no 
Ministério da Saúde em razão 
da urgência da demanda e da 
escassez de imunizantes no 
mundo naquela época. 

Gomes de Paula confirmou 
ainda não ter obtido aval de 
nenhum agente público para 
negociar vacinas e que o fez 
por “razões humanitárias”, jus-
tificativa que não convenceu 
o senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES). 

“Com todo o respeito, o se-

nhor estava mesmo é de olho 
na ‘doação’ que a Davati faria 
à Senah caso o negócio fosse 
fechado”, opinou. 

Amilton Gomes admitiu 
que haveria uma doação, mas 
disse que não chegou a tratar 
de valores com a empresa e 
nem tinha ideia de quanto 
seria.

“Fins espúrios” - O reve-
rendo foi apontado pelo PM 
Luiz Paulo Dominguetti como 
intermediador entre o governo 
e a empresa americana Davati 
Medical Supply, na oferta 
de vacinas da AstraZeneca 
ao Ministério da Saúde. Do-
minguetti relatou à CPI que 
tinha procurado a Senah para 
viabilizar o negócio e revelou 
que o ex-diretor de Logística 
do Ministério Roberto Fer-
reira Dias teria exigido US$ 
1 de propina para cada dose 
comercializada. 

Apesar de ter Secretaria Na-
cional no nome, a Senah não 
tem nenhuma ligação com ór-
gãos públicos, e a AstraZeneca 
já informou oficialmente que 
não vende à iniciativa privada 
e não autoriza intermediários, 
como a Davati, a negociar seus 
imunizantes.

Aos senadores da CPI, 
Amilton Gomes, no entanto, 
disse que a entidade dele foi 
usada “de maneira odiosa para 
fins espúrios”.
(Agência Senado).

Segundo Gomes 
de Paula, em 4 
horas e meia de 
um mesmo dia 
ele foi recebido 
no Ministério

Leopoldo Silva/Agência Senado

Declarações do reverendo Amilton Gomes causaram estranheza no vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues

Prêmio Jovens 
Artistas Musicais
A Coordenadoria de Políticas 
Públicas para a Juventude 
(CPPJ) da Prefeitura de Ni-
terói lançou o edital para 
o I Prêmio Jovens Artistas 
Musicais de Niterói. O con-
curso tem o objetivo de reco-
nhecer, divulgar, legitimar e 
premiar o trabalho de jovens 
músicos niteroienses. As ins-
crições vão até sexta-feira, 
dia 6, e, para participar, é 
necessário ter entre 15 e 29 
anos, ser morador, estudante 
e/ou trabalhador de Niterói 
e seguir os procedimen-
tos de inscrição descritos 
no edital, começando pelo 
preenchimento do formulá-
rio: https://forms.gle/cAP-
dEpefXwz5X7qh6 

Os três primeiros coloca-
dos receberão prêmios em 
dinheiro: R$ 2.500 para o 
primeiro lugar, R$ 1.500 para 
o segundo colocado e R$ 
1.000 para o terceiro lugar. O 
resultado será divulgado no 
dia 13 de agosto, pelas redes 
da CPPJ  (facebook.com/
cppjniteroi e instagram.
com/cppjniteroi).

“É importante que, neste 
momento difícil causado 
pela pandemia, possamos 
reconhecer, divulgar, legiti-
mar e premiar o trabalho de 
jovens artistas. A área da cul-

tura foi uma das principais 
afetadas pelas medidas de 
distanciamento e é essencial 
que o poder público apoie 
o trabalho desses artistas”, 
destacou o coordenador 
Eduardo Oliveira.

O concurso vai acontecer 
em três etapas: a primeira 
etapa consiste na avaliação 
de vídeos por uma comissão 
qualificada; a segunda etapa 
é a publicação dos 10 vídeos 
qualificados para aprecia-
ção pública e votação; e a 
terceira etapa, já com os três 
que serão premiados, con-
siste numa apresentação ao 
vivo transmitida pelas redes 
sociais da CPPJ, também 
com participação pública. O 
edital e outras informações 
podem ser encontrados no 
link:  https://drive.google.
com/file/u/1/d/1-YmBV2l-
vh1Oed4tflNscMyX-Qov-
1wNqP/view?usp=sharing.

Acusado da morte de jovem 
em shopping vai a júri popular

O juízo da 3ª Vara Criminal 
de Niterói decidiu que Ma-
theus dos Santos da Silva 
será submetido a júri popular 
pelo crime de feminicídio 
contra Vitórya Melissa Mota, 
morta a facadas no dia 2 de 
junho, aos 22 anos, na pra-
ça de alimentação do Plaza 
Shopping, em Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio. 
A sentença de pronúncia foi 
proferida pela juíza Nearis 
dos Santos Arce ao término 
da audiência de instrução 
e julgamento realizada na 
segunda-feira (2).

Matheus e Vitórya fre-
quentavam a mesma tur-
ma de um curso técnico de 

enfermagem, no Senac, no 
Centro de Niterói. Segundo 
depoimentos de amigos de 
turma da Vitórya, Matheus 
“nutria um amor não corres-
pondido” pela jovem.

“Julgo admissível a pre-
tensão deduzida na denúncia 
para pronunciar o acusado 
Matheus dos Santos da Sil-
va, pela prática do delito 
previsto no artigo 121, §2º, 
I, III, IV e VI, c/c §2º-A, I e II, 
do Código Penal, ou seja, o 
feminicídio com outras três 
qualificadoras, tendo como 
vítima Vitórya Melissa Mota.”

Na decisão, a juíza tam-
bém determinou que o réu 
continue preso como garan-

tia da ordem pública.
“Quanto ao status liber-

tatis do acusado, não houve 
modificação da situação de 
fato que justificasse altera-
ção desta. Ademais, o fim 
da instrução probatória de 
primeira fase indica que a 
liberdade do réu, em especial 
diante da gravidade concreta 
do crime em comento, atenta 
contra a ordem pública, além 
de haver a possibilidade de 
que venha a ser ameaçada 
a aplicação da lei penal, de-
vendo, ainda, este juízo zelar 
pela garantia da instrução 
em eventual segunda fase, 
em plenário, de forma que a 
prova oral seja colhida escor-

reitamente.”
Durante a audiência, 

prestaram depoimento sete 
testemunhas relacionadas 
pelo Ministério Público do 
Rio, e outras seis, indicadas 
pela defesa do acusado, além 
de Márcia Maria Mota, mãe 
de Vitórya, como testemunha 
do juízo.

Orientado por suas ad-
vogadas, Matheus exerceu 
seu direito constitucional de 
permanecer em silêncio no 
momento de ser interrogado. 
Após o anúncio da sentença 
de pronúncia, o Ministério 
Público e a defesa do réu 
informaram que não irão 
recorrer da decisão.

Crime aconteceu em junho, na praça de alimentação do centro comercial

Niterói lançou 
edital do 
concurso de 
talentos locais. 
Inscrições vão 
até sexta (6)

Educação de Niterói já tem 56 
unidades com ensino presencial
Mais 21 escolas da Rede Mu-
nicipal de Educação de Nite-
rói retornaram às atividades 
presenciais na terça-feira 
(3). Ao todo, 56 unidades já 
adotaram o ensino híbrido 
e na próxima semana, mais 
15 reabrem. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e a Fundação Munici-
pal de Educação, o objetivo 
é que todas as 94 unidades 
estejam funcionando de for-
ma presencial até setembro, 
seguindo protocolos rígi-
dos de segurança previstos 
no Plano de Retomada das 
Aulas. Os alunos foram re-
cepcionados com atividades 
de acolhimento e apresen-
tações culturais do Progra-

ma Aprendiz e da Compa-
nhia de Ballet da Cidade de  
Niterói.

O secretário municipal 
de Educação, Vinicius Wu, 
reforça que o Plano de Reto-
mada das Aulas prevê, além 
do reforço escolar, ativida-
des de acolhimento e saúde  
mental.

“Estudos já mostram que 
a pandemia causou muitos 
atrasos na aprendizagem 
de crianças e adolescentes. 
Por isso, desenvolvemos um 
plano de retomada que prevê 
reforço escolar, atividades de 
acolhimento e saúde men-
tal, além de processos de 
inclusão digital para elevar 
a qualidade do ensino de 

Niterói. A retomada das aulas 
presenciais é fundamental 
para que os alunos reto-
mem o vínculo com a escola 
e não sejam prejudicados 
em seus estudos”, disse o  
secretário.

Os alunos foram recebi-
dos com atividades de aco-
lhimento organizadas pelas 
escolas e pela Coordenação 
de Educação e Cultura da 
SME em parceria com Secre-
taria Municipal de Cultura. 
Músicos e professores do 
Projeto Aprendiz levaram 
diversão para diferentes 
unidades e vão continuar as 
atividades durante a semana. 
Alunos da Escola Municipal 
Altivo Cesar, no Barreto, as-

sistiram à uma apresentação 
especial da Companhia de 
Ballet da Cidade de Niterói, 
com o espetáculo “Histórias 
não contadas”.

O ensino híbrido não é 
obrigatório no município, 
o formato remoto continua 
sendo oferecido de maneira 
assíncrona. Já as aulas pre-
senciais têm a duração redu-
zida, com três horas diárias 
e limitação máxima de 50% 
de ocupação nas salas. No 
Ensino Fundamental 1, há 
revezamento semanal, já na 
Educação Infantil as crianças 
podem ir para a escola todos 
os dias e os alunos são dividi-
dos em grupos nos turnos da 
manhã ou da tarde.

Até o final de setembro, todas as escolas devem oferecer o ensino híbrido

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

Dia: 07/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15553879
13:30 às 17:30 Ruas 50, 65, 66, 74 - Jardim Fazendinha - Vale Feliz - Lot Terrabras - 

Engenho do Mato - Niterói 
15553879

13:30 às 17:30 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15553879
13:30 às 17:30 Rua das Aroeiras II - Engenho do Mato - Niterói 15553879
13:30 às 17:30 Rua das Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 15553879
13:30 às 17:30 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15553879
13:30 às 17:30 Rua dos Jequitibás - Lot Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 15553879

MARICÁ
13:30 às 17:30 Estrada de Itaboraí - Estrada V. de Maricá - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Estrada do Lagarto - Silvado - Saúde - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Estrada Maricá Itaboraí - Ubatiba - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Estrada Odemar Guedes Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Estrada Ubatiba - Lagarto - Saúde - Ubatiba - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Rua 19 - Lagarto - Jardim B Bambuí - Maricá 15553823
13:30 às 17:30 Sítio São Luiz - Centro - Maricá 15553823

Estamos com você, mesmo à distância.
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Segundo ouro de Martine e Kahena deixa dupla no mesmo patamar de grandes nomes do esporte

No panteão dos heróis olímpicos
As velejado-
ras brasileiras 
Martine Grael 

e Kahena Kunze conquis-
taram a medalha de ouro 
na classe 49er FX dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, repe-
tindo o feito do Rio de Janeiro, 
há cinco anos, ao completar 
em terceiro lugar a “medal 
race”, ontem, em Enoshima. 
A dupla alcança feitos impor-
tantes com este título.

Primeiro, Martine e Kahe-
na entram para o grupo com 
outros 13 atletas brasileiros 
que conquistaram medalhas 
de ouro em duas edições 
dos Jogos, sendo que ape-
nas  Adhemar Ferreira da Sil-
va (atletismo, em 1952/1956), 
Sheilla, Jaqueline, Fabi, Fa-
biana, Paula Pequeno e Thai-
sa (vôlei, em 2008/2012) ga-
nharam de forma seguida. 
Entre os bicampeões também 
está Torben Grael, pai de 
Martine, vencedor em 1996 
e 2004.

“É uma honra estar no 
mesmo patamar de nomes 
que fizeram história no es-

porte olímpico brasileiro. 
Ainda não caiu a fi cha. A gen-
te ter o Torben e o Robert aqui 
é ainda mais emocionante 
porque, para mim, eles são 
nossos ídolos. Ter eles aqui 

e ser bicampeã olímpica é 
indescritível”, comentou a 
niteroiense Martine Grael.

Além disso, garantiram 
a 19ª medalha olímpica do 
Brasil na vela (oitava de ouro) 

e a sétima vez seguida que um 
representante do país sobe no 
pódio da modalidade num 
evento olímpico.

A medalha de prata foi 
para as alemãs Tina Lutz e Su-

sann Beucke e o bronze fi cou 
com as holandesas Annemiek 
Bekkering e Annette Duetz.

Com o bom desempenho 
na largada, as brasileiras 
abriram uma margem con-
fortável em relação às ad-
versárias principais antes do 
contorno da primeira boia. 
O terceiro lugar na medal 
race foi sufi ciente, já as con-
correntes mais próximas na 
classifi caram estavam muito 
atrás. “Tem regatas que são 
tão disputadas, hoje foi tran-
quilo, cruzando a linha não 
acreditava, depois de uma 
semana tão dura”, afirmou 
Kahena à “TV Globo”.

No começo, o bicampeo-
nato chegou a ser colocado 
em dúvida, principalmente 
pelo 15° lugar da primeira 
regata. No entanto, esse foi o 
pior resultado na caminhada 
até o ouro e acabou descarta-
do na contagem ofi cial.

Na classifi cação geral, as 
brasileiras terminaram com 
76 pontos perdidos, enquan-
to as alemães fi caram com 83 
e as holandesas com 88.

Gilvan exalta 
chegada de 
Enderson 
Moreira

O Botafogo em-
placou uma sé-
rie de vitórias na 
Série B e passou 
a sonhar nova-
mente com o 

acesso. O último triunfo foi 
no clássico contra o Vasco, no 
Nilton Santos.

Nos bastidores da partida, 
o zagueiro Gilvan valorizou a 
chegada do técnico Enderson 
Moreira após o resultado posi-
tivo no clássico.

“Vamos continuar com os 
pés no chão, mas comemorar. 
Ganhar clássico é bom pra c..., 
professor. Você (Enderson) che-
gou para nos ajudar e a gente te 
acolheu muito bem. Tenho cer-
teza de que, no fi nal, tudo isso 
vai dar certo. Tem muito para 
melhorar ainda, pés no chão, 
porque temos uma fi nal com a 
Ponte Preta agora”, disse Gilvan.

O Botafogo volta a campo 
no próximo domingo, quando 
recebe a Ponte Preta, no Nilton 
Santos, às 20h30 (de Brasília). 
Os alvinegros vão em busca da 
quarta vitória seguida.

Jonne Roriz / COB

Martine Grael e Kahena Kunze celebram a medalha de ouro na classe 49er FX dos Jogos de Tóquio conquistada ontem

Favorita, baiana não deu chance às adversárias e fi cou com o 1º lugar

Ana Marcela fatura ouro 
inédito na maratona aquática

A brasileira 
Ana Marcela 
Cunha con-

quistou a medalha de ouro 
na prova dos 10 quilômetros 
da maratona aquática dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
A baiana venceu a prova na 
noite de ontem (horário de 
Brasília, manhã de quarta na 
capital japonesa) na Marina 
de Odaiba, com o tempo de 
1h59min30s8.

Na primeira parcial da 
prova, a alemã Leonie Beck 
l iderava o pelotão com 
10min56s03 - em quinto lu-
gar e na luta por medalha, Ana 
Marcela marcou 10min57s07.

A brasileira então se apro-
veitou da parada para hidra-
tação, e ainda na primeira 
volta, assumiu a liderança 
junto com a norte-americana 
Ashley Twichell.

Ana Marcela e Twichell 
dividiram a liderança em 
grande parte da prova. Em 
certa parcial, a diferença da 
brasileira para a norte-ame-
ricana foi de 00:00.01.

Na reta fi nal, a alemã Beck 
deu as caras na prova e tomou 
a frente, além da chinesa Xin 
que se colocou na luta por 
medalha junto com a neer-
landesa van Rouwendaal. Ana 

Marcela acompanhou as ad-
versárias da quarta posição.

Na última volta, a brasilei-
ra aumentou o ritmo e assu-
miu a liderança - mesmo com 
a pressão das adversárias, Ana 
Marcela conquistou o ouro 
inédito. Logo atrás veio van 
Rouwendaal para a prata e 
Leek para o bronze.

Medalhas no boxe - O boxe 
brasileiro conquistou ontem 
uma medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
com Abner Teixeira (91 qui-
los) e assegurou outra, ante-

cipadamente, com a peso leve 
Bia Ferreira, única que venceu 
na Arena Kokugikan, na capi-
tal japonesa. Favorita ao ouro, 
a campeã mundial avançou às 
semifi nais na categoria até 63 
kg após atropelar a uzbeque 
Raykhona Kodirova. Como 
na modalidade não há dis-
puta de terceiro lugar, quem 
ganha nas quartas já garante 
o bronze.

Já Abner Teixeira, de 24 
anos, ficou com o bronze 
após ser superado por 4 a 1, 
em decisão dos juízes, pelo 
cubano Julio La Cruz.

Jonne Roriz / COB

Ana Marcela Cunha levou ontem o ouro olímpico da maratona aquática

Atletismo consegue 
mais dois bronzes

C a m p e ã o 
olímpico na 
Rio 2016, o 

paulista Thiago Braz conquis-
tou ontem medalha de bronze 
na prova de salto com vara 
nas Olimpíadas de Tóquio. 
O atleta de 27 anos obteve 
como melhor salto 5,87m. A 
disputa aconteceu no Estádio 
Olímpico da capital japonesa.

Inicialmente, Thiago su-
perou a marca de 5,55m. Em 
seguida, o sarrafo subiu para 
5,70m e 5,80m, até chegar 
aos 5,87m, superando 5,82m 
que havia sido o melhor salto 
na temporada. O paulista foi 
eliminado na luta pelo ouro 
quando o sarrafo chegou em 
5,92m, pois não foi possível 
ultrapassá-lo.

Segundo ele, a medalha 
de bronze “representa uma 
resiliência, porque em cinco 
anos nada foi fácil para mim. 
Mas eu me superei, ganhei 
essa medalha e estou trazen-
do para o Brasil, com toda a 
felicidade e orgulho no peito”, 
afi rmou o atleta.

O sueco Armand Duplants 
levou a medalha de ouro, 
fi xando os 6,02m. E o norte-a-
mericano Christopher Nilsen 
fi cou com 5,97m.

Esta foi a segunda meda-
lha conquistada pelo atletis-
mo brasileiro em Tóquio. A 
primeira ficou no peito do 
paulista Alison dos Santos, 
na prova de 400 metros com 
barreiras. Ele atingiu a marca 
de 46s72.

Gaspar Nóbrega / COB

Alison dos Santos fi cou com o bronze na prova de 400 metros com barreiras

Flamengo 
lucra com 
a venda de 
Jean Lucas

O volante Jean 
Lucas foi oficia-
lizado pelo Mo-
naco, ontem. O 
jogador estava no 
Lyon e assinou 

com o novo clube até 30 de 
junho de 2026.

Na última temporada, o 
jogador esteve emprestado ao 
Brest-FRA e mostrou serviço, 
o que chamou a atenção do 
Monaco.

“Tenho orgulho de me jun-
tar ao AS Monaco, um dos 
maiores clubes do Campeonato 
Francês. O time tem feito uma 
temporada muito boa e vai lutar 
para participar da fase de gru-
pos da Liga dos Campeões. Fico 
feliz por ter a oportunidade de 
contribuir com essa dinâmica”, 
disse o jogador.

A transferência do jogador 
custou cerca de 11 milhões de 
euros (R$ 66 milhões) aos cofres 
do clube francês. Esta nego-
ciação acabou favorecendo o 
Flamengo.

O Rubro-Negro manteve 
20% dos direitos econômicos de 
Jean Lucas quando o negociou 
com o Lyon. Com isso, o time 
brasileiro irá receber em torno 
de R$ 12 milhões. O dinheiro 
ajudará a aliviar ainda mais as 
fi nanças do clube.

Vitória sobre o México saiu nos pênaltis; Espanha será o próximo rival

Brasil sofre, mas consegue 
vaga para decisão no futebol

Foi sofrido, 
mas o Brasil 
avançou à fi -

nal do futebol masculino nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Ontem, o time comandado 
por André Jardine superou o 
México nos pênaltis, após um 
empate por 0 a 0 no tempo 
normal.

Na fi nal em Yokohama, a 
Seleção Brasileira enfrentará 
a Espanha, que venceu o Ja-
pão por 1 a 0. A decisão está 
marcada para o sábado.

O Brasil não fez um bom 
primeiro tempo em Kashima. 
A equipe não teve um grande 
volume ofensivo e viu o Méxi-
co criar a melhor chance, pa-
rando em defesa de Santos. A 
etapa fi nal seguiu sonolenta e 
com pouco perigo no ataque. 
Na melhor chance do tempo 
normal, Richarlison acertou a 
trave em cabeceio.

Na prorrogação, o Brasil 
apenas conseguiu chegar em 

um chute de fora da área de 
Arana, repetindo o desempe-
nho ruim do tempo normal.

Dani Alves, Martinelli, 
Gabriel Guimarães e Reinier 
converteram para o Brasil que 
teve 100% de aproveitamento. 
Santos defendeu a cobrança 
de Aguirre, enquanto Vásquez 
chutou na trave. Rodríguez 

acertou o seu pênalti para os 
mexicanos.

“Foi um pouquinho so-
frido, nos pênaltis. Mas, 
desde que chegamos aqui, 
no primeiro dia no Japão, o 
professor nos colocou para 
bater pênaltis, sabendo que 
enfrentaríamos esse tipo de 
situação”, disse Richarlison.

Lucas Figueiredo / CBF

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram a classifi cação à fi nal do futebol

Vasco busca reverter 
vantagem na Copa BR

O Vasco vai em 
busca da classi-
fi cação na Copa 
do Brasil nesta 
quinta-feira. Os 
c r u z m a l t i n o s 
recebem o São 

Paulo, às 21h30 (de Brasí-
lia), em São Januário, pelas 
oitavas de fi nal da Copa do 
Brasil.

Os paulistas estão com 
boa vantagem após vence-
rem o confronto de ida por 2 
a 0. Por isso, o Vasco precisa 
vencer por três gols para 
avançar às quartas de fi nal.

Só que os donos da casa 
vão a campo pressionados 
pelas más atuações nos últi-
mos jogos. Por isso, o técnico 
Lisca projetou a escalação 
com mudanças.

Miranda ganhou a vaga 
de Ernando na zaga. Já no 
meio, Sarrafi ore fi ca no lugar 
de Marquinhos Gabriel. O 
experiente meia será poupa-
do após sentir um problema 
físico.

No São Paulo, o técnico 

Hernán Crespo não terá 
à disposição quatro joga-
dores por lesão: Luciano 
(estiramento na coxa es-
querda), Eder (estiramento 
na coxa direita), Arboleda 
(contratura na coxa direita) 
e Marquinhos (estiramento 
na coxa esquerda). Além de-
les, Daniel Alves também é 
desfalque, já que está com a 
Seleção Olímpica em Tóquio.

Por outro lado, o volante 
Luan, que já vem treinando 
com o restante do elenco 
desde semana passada, deve 
voltar a ser relacionado pelo 
técnico Hernán Crespo. O 
jovem revelado em Cotia 
sofreu um trauma na perna 
esquerda e vinha aprimo-
rando a forma física antes de 
retornar.

Benítez e Welington, que 
cumpriram suspensão no 
clássico do último sábado, 
contra o Palmeiras, pelo 
Campeonato Brasileiro, são 
outros dois jogadores que 
podem pintar como novida-
des na equipe são-paulina.

Fluminense 
negocia com 
colombiano 
Jhon Arias

O Fluminense 
segue em busca 
de reforços para 
a sequência da 
temporada. Nos 
últimos dias, os 

tricolores confi rmaram a che-
gada do volante Nonato. Ago-
ra, o foco da diretoria passa a 
ser um atacante.

O Tricolor estaria interes-
sado no colombiano Jhon 
Arias. O jogador já atuou 
contra o clube na fase de 
grupos da Libertadores pelo 
Independiente Santa Fe.

O Flu tenta a vinda de Arias 
por empréstimo, mas uma 
contratação em defi nitivo não 
está descartada. O atacante 
tem 23 anos e pode gerar um 
retorno fi nanceiro no futuro.

O atleta atua na mesma 
posição que, atualmente, 
Gabriel Teixeira ocupa a titu-
laridade. Porém, o jovem vem 
sendo criticado nos últimos 
jogos.


