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Delta já representa 50% 
dos casos de covid no Rio

Variante também avança nas Américas e preocupa Organização Pan-Americana de Saúde

FIM DA PANDEMIA?

CIDADES\PÁG. 3

A ginasta Rebeca Andrade, que conquistou duas medalhas (prata e ouro) nas Olimpíadas de Tóquio, será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento no próximo domingo

Miriam Jeske / COB

Ciro Nogueira 
assume a Casa Civil

CIDADES/PÁG 5

As Olimpíadas de Tóquio fi carão marcadas como a edição em que mais vezes (oito até o momento) as atletas brasileiras 
subiram ao pódio. Desempenho já superou Pequim-2008, quando elas conquistaram sete medalhas para o Brasil.

Itaboraí vai 
sortear mais de 
500 moradias

CIDADES\PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 4

Ressaca danifi ca orla 
de Cordeirinho, Maricá

De Pai pra Filho’ no Municipal
Nesta quinta, para comemorar o Dia dos Pais, o Theatro Municipal 
Palco Livre convida Philip e William Doyle para um bate-papo sobre 
a formação da primeira e segunda geração, já que os avós também já 
fi zeram parte da OSTM. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

O trompetista Philip Doyle participa de um bate-papo com o seu fi lho William 

Butantan entrega mais 
2 milhões de vacinas

CIDADES\PÁG. 3

Após vencer o jogo de ida, semana passada no Maracanã por 6 a 
0, o Fla volta a enfrentar o ABC, hoje, desta vez em Natal, somente 
para confi rmar a classifi cação às quartas da Copa do Brasil. 

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Michael será um dos destaques do time rubro-negro nesta noite no Rio Grande do Norte

Compromisso ‘protocolar’ em Natal

Mulheres brasileiras mostram sua força e talento em Tóquio

PÁG. 8

SG eleva 
participação 
no ICMS
A Prefeitura de São Gonçalo 
encerrou, na semana passada, 
a correção da Declaração Anual 
do Índice de Participação 
dos Municípios (Declan-
IPM). A retifi cação dos dados 
incorretos apresentados 
pelos contribuintes na última 
declaração resultou no aumento 
de 537% na recuperação 
de valores adicionados, 
contribuindo efetivamente para 
o aumento da arrecadação do 
município.  

PANORAMA\PÁG. 2

UFRJ na corrida 
pela vacina 
contra covid

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Valorização do Vôlei de Praia
Apesar do vôlei de praia ter decepcionado os fãs brasileiros 
nas olimpíadas, o Alisson tinha razão, o Brasil está fican-
do para trás no quesito investimento no esporte. Brasil 
sempre foi dominante na modalidade, mas não recebe o 
devido apoio e investimento dos governantes. Infelizmen-
te a tendência é ficarmos cada vez mais para trás caso a 
visão para as atividades esportivas não mudem!
Caio Ferreiro

Influencer digital morto
É impressionante como o meio digital está cada vez mais 
doentio. A internet virou um espaço para julgamentos, ata-
ques e completa falta de amor ao próximo. As pessoas prolife-
ram o ódio, e não sabem o quanto isso pode prejudicar a vida 
de uma pessoa. A cultura do julgamento, dos haters, da falta 
de privacidade causa isso aí. Morte de mais um influencer.
Danilo Fernandes

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.

Cobrança de Foro 
e Laudêmio
A Advocacia-Geral da União 
(AGU), emitiu um parecer no 
último dia 28, reconhecendo 
como legítima a decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
que determina que a Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU) 
cumpra a decisão do órgão, 
contra o pedido da União pela 
anulação da cobrança de Foro 
e Laudêmio.

A decisão do STJ estabelece 
que seja anulado qualquer 
registro de cartório, que tenha 
colocado as propriedades como 
área de domínio da União, 
assim como anular também 
qualquer cobrança de dívida 
ativa que tenha sido feita nesses 
imóveis.

Quem já pagou essas co-
branças nos últimos cinco anos 
poderá requerer a devolução 
desse dinheiro.

Essa é uma luta antiga que 
Felipe Peixoto trava junto com a 
população desde 2007, quando 
presidia a Comissão Especial do 
Foro e Laudêmio em seu man-
dato como deputado na Alerj. 

Homenagem em Quissamã

A prefeita de Quissamã, 
Fátima Pacheco, recebeu 
o título de Mérito Político 
concedido pela Câmara 
Municipal de Vereadores. 
A entrega aconteceu em 
sessão solene, na terça-fei-
ra (3), no auditório do IFF 

Divulgação

Quissamã. A sessão come-
morativa aos 32 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Quissamã 
foi transmitida on-line, e 
marcou ainda a abertura 
do segundo semestre das 
atividades legislativas 

SG eleva participação no ICMS
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Fazenda, por meio da Su-
perintendência de Receitas 
Transferidas, encerrou na 
semana passada a correção 
da Declaração Anual do Ín-
dice de Participação dos 
Municípios (Declan-IPM). 
A retificação dos dados in-
corretos apresentados pe-
los contribuintes na última 
declaração resultou no au-
mento de 537% na recupera-
ção de valores adicionados, 
contribuindo efetivamente 
para o aumento da arreca-
dação do município. Através 
desse documento, o Estado 
do Rio coleta informações 
econômicas das empresas 
que atuam em São Gonçalo 
e calcula o valor de ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
a ser repassado. 

A entrega das declarações 
com informações corretas 
e precisas gera receita para 
o município. O dinheiro é 
revertido à população atra-
vés de investimentos na 
saúde, educação, urbanismo, 
melhoria da qualidade do 

Divulgação

A retificação dos dados incorretos apresentados resultou no aumento de 537% 

Araruama quer 
mais obras
A prefeita de Araruama, Livia 
de Chiquinho, está empenha-
da em conseguir melhorias 
para as rodovias que dão 
acesso ao município, as RJs 
106, 136 e 138, entre outras 
obras de infraestrutura ne-
cessárias, como a drenagem 
e asfaltamento da Rua Oscar 
Clarck, que atende a vários 
bairros. Ela levou solicitação 
de obras e projetos já elabora-
dos ao governo estadual, com 
o objetivo de promover o de-
senvolvimento do município, 
além das obras de reestrutu-
ração do Centro de Praia Seca, 
com drenagem, construção 
de ciclovias e calçadas no tre-
cho que liga o DPO às  salinas. 
Também solicitou atenção 
para o Hospital Regional de 
Araruama Roberto Chabo, 
onde há demanda reprimida 
no setor de ortopedia.

serviço público, entre ou-
tros. A Declan-IPM deve ser 
entregue por empresários 
do comércio, indústria e 
prestadores de serviço para 
que fiquem em dia com suas 
obrigações fiscais, além de 
beneficiar a arrecadação da 

Ação voltada para 
mulheres no metrô

Audiência pública 
em Itaboraí

A comemoração aos 15 anos 
da Lei Maria da Penha está 
sendo marcada por uma ação 
de prevenção e combate à 
violência contra a mulher nos 
trens do metrô. A Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social e Direitos Humanos, 
por meio da Subsecretaria de 
Estado de Políticas para Mu-
lheres, e com apoio do Me-
trôRio e do Instituto Invepar, 
promove rondas nos vagões 
femininos para atendimento 
e orientação às passageiras. 
A iniciativa também contará 
com o projeto Ônibus Lilás 
próximo às estações.

As equipes com profis-
sionais da Subsecretaria cir-
cularão pelo sistema metro-
viário distribuindo folhetos 
e orientando o público sobre 
violência contra mulheres. 
Nas abordagens, as passa-
geiras poderão tirar dúvidas 
e saber mais sobre como 
denunciar casos de agressão 
física, ameaças ou de abuso 
psicológico, moral, patrimo-
nial, físico ou sexual. 

Além da ronda, será dis-
ponibilizado o Ônibus Lilás, 
que é equipado com salas 
fechadas para garantir pri-
vacidade às mulheres e com 
modelo de atendimento mul-
tidisciplinar para vítimas de 
violência. 

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
de Itaboraí promove nesta 
quinta (5), às 14h, no auditó-
rio da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, a audiência 
pública para apresentação 
do Estudo de Impacto de Vizi-
nhança e Relatório de Impac-
to de Vizinhança (EIV/RIV) do 
projeto de construção de um 
condomínio residencial em 
Quissamã. A audiência públi-
ca será presencial respeitando 
todos os protocolos de saúde 
vigentes na cidade. 

Encontro em Volta Redonda

Vice-presidente do PDT, 
Rodrigo Neves teve encon-
tros com trabalhadores e 
lideranças empresariais em 
Volta Redonda na última 
terça-feira, na Associação 
Comercial e Industrial local 
e no Sindicato dos Metalúr-

Divulgação

gicos da Cidade do Aço. O 
prefeito de Cabo Frio, José 
Bonifácio, e o ex-prefeito 
de Piraí, Luiz Neves, entre 
outras lideranças políticas, 
acompanharam o debate 
sobre retomada do cresci-
mento econômico.

Panorama RJPanorama RJ

‘De Pai pra Filho’ 
no Municipal do Rio
Nesta quinta, para comemo-
rar o Dia dos Pais, o Theatro 
Municipal Palco Livre con-
vida Philip e William Doyle 
para um bate-papo sobre 
a formação da primeira e 
segunda geração, já que os 
avós também já fizeram 
parte da OSTM. 

Na conversa, o início da 
terceira geração e o início 
dos contatos com o TMRJ, 
além do primeiro espetá-
culo juntos (“O Quebra-
-Nozes”); como é a rotina 

de trabalho? Como vai ficar 
William quando o pai se 
aposentar? O “De Pai pra 
Filho” começa às 19h, no 
Facebook (/theatro.muni-
cipal.3).

Philip Doyle, trompista 
da Orquestra Sinfônica do 
Theatro Municipal do Rio 
é pai de três filhos músicos: 
William Doyle é violinista da 
mesma Orquestra Sinfônica. 
Stephanie e Richard Doyle 
também são violinistas, mas 
não são oficiais do Theatro. 

CULTURA

Criolo
Nesta sexta, às 21h, no site 
do Teatro Unimed (www.
teatrounimed.com.br), o 
cantor Criolo apresenta o 
“Tempo 2” do seu primei-
ro filme-concerto, “Criolo 
Samba em 3 Tempos”. Com 
direção da cineasta Moni-
que Gardenberg e realização 
da Dueto Produções, o filme 
pode ser visto com acesso 
gratuito como parte do pro-
jeto Teatro Unimed em Casa, 
iniciativa comprometida a 
levar a produção artística 
inédita e de qualidade. 

INSTALAÇÃO - Até o dia 29, o Oi Futuro apresenta 
detalhes do processo criativo do espetáculo “Sem 
Palavras”, com a Companhia Brasileira de Teatro. Uma 
vídeo-instalação feita com os artistas e criadores do 
espetáculo ficará disponível para visitação gratuita no 
Centro Cultural Oi Futuro Flamengo. Agendamento: 
https://oifuturo.org.br ou 3131-3060.  

LANÇAMENTO - No dia 13, o músico carioca Chili Vega 
lançará seu primeiro single, o “9PM”. A composição 
autoral é gravada 100% pelo artista e tem mixagem 
e masterização do produtor Celo Oliveira. A música 
tem uma letra densa que fala sobre os possíveis efei-
tos colaterais na saúde mental das pessoas durante o 
período pandêmico. 

Divulgação

O trompetista Philip Doyle participa de um bate-papo com o seu filho William 

Divulgação

Cantor apresenta o “Tempo 2” 
do seu primeiro filme-concerto

FABIANA MAIA

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

cidade através do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) do Estado do Rio.  
“No início da gestão, identifi-
camos a necessidade de bus-
car essas DECLANs e monta-
mos uma força-tarefa para 
obter êxito no ICMS, e conse-

guimos um resultado muito 
bom para o município. Va-
mos seguir neste processo; e 
pretendemos, nos próximos 
anos, alcançar os 100% de 
repasse que São Gonçalo tem 
direito”, disse o secretário 
de Fazenda, Thiago Saraiva. 
A força-tarefa, comandada 
pelo auditor da Receita Mu-
nicipal, Rodrigo Antonio, 
impugnou 79 declarações de 
contribuintes que apresenta-
ram informações incorretas 
na declaração. Com isso, 
foi retificado o total de R$ 
191.271.503,20, quase R$ 156 
milhões a mais do que no 
ano passado.

Ainda segundo a pasta, 
estima-se, de acordo com 
dados históricos, que tais 
valores representam cerca de 
R$ 4 milhões a mais de repas-
se de ICMS no próximo ano.

A Declan é uma declara-
ção de entrega obrigatória 
pelos comerciantes munici-
pais à Secretaria de Estado de 
Fazenda, que aponta, em ter-
mos monetários, quanto de 
seu faturamento representou 
movimentações econômicas 
no nosso município. 
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Segundo secretário de Saúde do Rio de Janeiro, variante já representa metade dos casos de covid na cidade

Delta ‘ganha terreno’ no Rio
O secretário de Saúde do 
Município do Rio de Janeiro, 
Daniel Soranz, disse que a 
variante Delta do novo coro-
navírus já é responsável por 
quase metade dos casos da 
doença hoje cidade. Soranz 
se baseou em um estudo di-
vulgado na terça-feira (3) pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
do RJ (SES-RJ), que detectou 
que 45% das amostras de 
pacientes cariocas tinham a 
cepa Delta do coronavírus.

Alexandre Chieppe, se-
cretário estadual de Saúde, 
afirmou que ainda não foi 
feita uma análise estatística 
dos dados, mas afirmou que a 
Delta está em conversão para 
se tornar a mais frequente 
no lugar da gama, de origem 
brasileira. De acordo com o 
estudo, de todas as amostras 
coletadas no estado inteiro, a 
Delta foi encontrada em 26%. 
Duas semanas atrás, esse per-
centual estava em 16,6%.

O número de casos confir-
mados com a Delta na capital 
ainda é baixo, pois poucos 
foram sequenciados. Até esta 
terça-feira, eram 62 pessoas 
mapeadas com a Delta. As 
transmissões comunitárias 
da Delta na cidade haviam 
sido confirmadas por Soranz 
no mês passado. Essa variante 
foi identificada primeiro na 

Índia e está se alastrando pelo 
mundo em alta velocidade.

Mais transmissível - Não 
há análises conclusivas, mas 
os estudos apontam que a 
variante Delta é mais trans-
missível que as outras, apesar 
de não haver indícios de que 
cause infecções mais graves.

A análise genômica do 
novo coronavírus é feita por 
amostragem, recolhendo 
exemplos de maior carga vi-
ral, em pacientes que podem 
ter maior gravidade clínica. 
Desde janeiro, foram avalia-
das 3.555 amostras no estado.

Segundo a Secretaria de 

Saúde, a partir deste mês a 
metodologia vai mudar, pas-
sando a ter duas etapas. A pri-
meira vai analisar 300 amos-
tras de pacientes internados 
em nove hospitais das nove 
regiões epidemiológicas do 
estado. Na rodada seguinte, as 
amostras serão coletadas na 
rede ambulatorial. Com isso, 

será possível monitorar qual 
variante tem causado mais 
internações.

O sequenciamento genô-
mico do coronavírus é um 
exame diferente do teste diag-
nóstico de rotina. Ele é feito 
para identificar modificações 
sofridas pelo vírus SARS-
-CoV-2 no estado e embasar 
políticas sanitárias. Partici-
pam do estudo especialistas 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj) e da Uni-
versidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (Unirio).

São Paulo - Até terça-feira 
(3), 28 novas amostras da 
variante Delta do novo coro-
navírus foram confirmadas 
na capital de São Paulo. O 
monitoramento ativo da pre-
feitura, em parceria com o 
Instituto Butantan, detectou 
até o momento 50 diagnós-

ticos para a nova variante no 
município. Os casos estão em 
investigação pelas respectivas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) da rede municipal.  

O monitoramento das va-
riantes na capital é realizado 
por meio de cálculo amostral, 
por semana epidemiológica. 
As amostras seguem para 
análise do laboratório do 
Instituto Butantan, onde é 
realizado o sequenciamento 
genético.  

Além dessa ação de moni-
toramento, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS) tam-
bém realizou parceria com o 
Instituto de Medicina Tropical 
(IMT) da Universidade de São 
Paulo (USP) e possui a vigilân-
cia do laboratório estadual do 
Instituto Adolfo Lutz. 

Semanalmente, cerca de 
600 amostras são enviadas 
aos respectivos laboratórios. 
O objetivo do trabalho é iden-
tificar quais cepas circulam 
pela cidade. A ação com os 
laboratórios foi iniciada em 
abril de 2021. 

Recomendações - O que se 
recomenda neste momento é 
que se mantenha o uso cor-
reto das máscaras (cobrindo 
o nariz e a boca), distancia-
mento social, higienização 
de mãos e, principalmente, 
evitar aglomerações.

De acordo com 
a SES, 45% 
das amostras 
de pacientes 
cariocas tinham 
cepa Delta

Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com o estudo, de todas as amostras coletadas no estado inteiro, a Delta foi encontrada em 26%

SP entrega mais 2 
milhões de doses
O governo de São Paulo 
entregou ontem (4) ao Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI) mais 2 milhões 
de doses da vacina contra 
covid-19 CoronaVac, produ-
zida pelo Instituto Butantan 
em parceria com o labora-
tório chinês Sinovac. Com a 
nova entrega, as liberações 
chegam à marca de 64,8 mi-
lhões de doses fornecidas ao 
Ministério da Saúde desde 
17 de janeiro, quando o uso 
emergencial do imunizante 
foi aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

Segundo informações do 
governo estadual, em julho 

foram entregues mais de 10 
milhões de doses do imuni-
zante, produzidos a partir 
de 6 mil litros de Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) re-
cebidos no dia 26 de junho. 
Na noite do último domingo 
(1º), o instituto recebeu uma 
carga de 2 mil litros de ma-
téria-prima para produzir e 
entregar mais 4 milhões de 
doses da CoronaVac. 

As vacinas liberadas hoje 
fazem parte do segundo 
contrato firmado com o 
Ministério da Saúde, de 
54 milhões de de doses do 
imunizante. O primeiro, de 
46 milhões, foi concluído em 
12 de maio.

Avanço nas Américas é preocupante, diz Opas
A variante Delta do novo co-
ronavírus é “altamente preo-
cupante”, à medida que a mu-
tação tem se espalhado para 
quase 20 países nas Américas, 
disseram autoridades da Or-
ganização Pan-Americana de 
Saúde (Opas).

As autoridades de saú-
de também estão de olho 

em outra variante, chamada 
Lambda, mas observam que 
a detecção irregular na região 
ainda não causou um grande 
impacto.

A crescente disseminação 
da variante Delta nos Estados 
Unidos, assim como na maior 
parte da América Latina e do 
Caribe, deve fazer com que os 

governos priorizem os esfor-
ços de prevenção à covid-19, 
como o uso de máscaras e, 
especialmente, uma acelera-
ção do ritmo de vacinação, de 
acordo com a diretora da Opas, 
Carissa Etienne.

“Isso é preocupante porque 
os casos parecem se espalhar 
mais facilmente com a varian-

te Delta e não podemos baixar 
a guarda”, disse.

A Opas é o escritório nas 
Américas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), li-
gada às Nações Unidas.

Etienne acrescentou que 
até o momento apenas 18% 
das pessoas na América Latina 
e no Caribe foram totalmente 

vacinadas.
A chefe da Opas também 

destacou o crescimento de 
novos casos na Guatemala, no 
Brasil e em Cuba.

Mesmo que outras varian-
tes como Alfa e Gamma sejam 
ainda mais comuns nas Amé-
ricas, a variante Lambda foi 
recentemente detectada em 

países da América do Sul du-
ramente atingidos pelo vírus, 
incluindo Argentina, Peru, 
Chile e Equador, de acordo 
com o gerente de incidentes da 
Opas, Sylvain Aldighieri.

“A Lambda é uma variante 
na qual estamos interessados e 
a Delta é uma variante que é al-
tamente preocupante”, disse.

SG recebe novas 
doses de vacinas
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
recebeu mais 12.486 vacinas 
da Pfizer e outras 6.720 do-
ses de CoronaVac para dar 
continuidade à vacinação e 
imunização dos gonçalenses. 
A cidade vacina pessoas com 
mais de 18 anos com a pri-
meira dose e imuniza aqueles 
que já tomaram a primeira 
dose de CoronaVac e Astraze-
neca nesta quinta-feira (05). 
São 12 pontos de vacinação 
disponíveis, dois com drive 
thru. Dez locais funcionam, 
das 8h às 17h. As clínicas gon-
çalenses do Mutondo e Dr. 
Zerbini, no Arsenal, atendem 
das 8h às 21h.  

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, 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 Gonçalo. Os 
gonçalenses devem che-
gar 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. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanen-
te também podem tomar 
esta vacina, segundo o infor-
me técnico do Governo do  
Estado.

Autorização da Anvisa para testes em humanos deve sair ainda este mês

UFRJ está desenvolvendo 
vacina contra covid-19

A Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) está 
desenvolvendo uma vacina 
contra a covid-19 e deve pe-
dir, ainda este mês, a autori-
zação da Anvisa para iniciar 
os testes clínicos em huma-
nos. A equipe é liderada pela 
professora Leda Castilho, 
do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia 
(Coppe).

Denominada de UFRJvac, 
os testes com a vacina em 
animais foram promissores, 
segundo a professora. 

“A vacina está passando 
pelos últimos estágios de 
estudos em animais, que 
são os estudos que a gente 
chama de pré-clínicos. E, 
se tudo der certo, ela deve 
entrar em ensaios clínicos, 
que são os ensaios em volun-
tários humanos, até o final  
desse ano”.

A tecnologia usada pela 
UFRJ é a da proteína recom-
binante, que utiliza uma có-
pia da proteína que recobre a 
superfície do vírus. A mesma 
técnica é usada em vacinas 
como a contra a hepatite B, 
o papilomavírus humano 
(HPV) e também na vacina 
contra a gripe.

De acordo com a profes-
sora Leda Castilho, a equipe 
trabalha com diferentes va-
riantes do coronavírus e está 
preparada para lidar com no-
vas mutações que surgirem.

“A gente tem [vacinas 
com] várias variantes em 
desenvolvimento, algumas já 
prontas. Então, até o final do 
ano, antes de entrar em en-
saios em humanos, a gente 

vai decidir qual é a variante 
mais importante para seguir 
adiante no desenvolvimen-
to”, explicou.

Tipos de vacina -Cada 
uma das quatro vacinas con-
tra a covid-19 utilizadas no 
Brasil, até o momento, tem 
uma tecnologia de desenvol-
vimento diferente.

A CoronaVac, da biofar-
macêutica chinesa Sinovac 
e produzida no Brasil pelo 
Instituto Butantan, utiliza 
a tecnologia de vírus inati-
vado. Ao ser injetado no or-
ganismo, o vírus morto não 
é capaz de causar a doença, 
mas induz uma resposta 
imunológica.

O imunizante da farma-

cêutica AstraZeneca em par-
ceria com a Universidade 
de Oxford, na Inglaterra, e 
produzida no Brasil pela Fio-
cruz, emprega a tecnologia 
do vetor viral. No caso, é usa-
do o adenovírus, que infecta 
chimpanzés e é manipulado 
geneticamente para ser inse-
rido o gene da proteína spike 

do Sars-CoV-2.
A vacina da farmacêutica 

norte-americana Pfizer, de-
senvolvida em parceria com 
o laboratório BioNTech, se 
baseia na tecnologia de RNA 
mensageiro sintético, que dá 
as instruções ao organismo 
para a produção das pro-
teínas encontradas no novo 
coronavírus, estimulando a 
resposta imune.

Por último, a vacina Jans-
sen, da Johnson & Johnson, 
a única aplicada em apenas 
uma dose, também utiliza o 
vetor viral. No caso, um tipo 
específico de adenovírus 
geneticamente modificado 
para não se replicar em seres 
humanos.

A equipe 
trabalha com 
diferentes 
variantes e está 
preparada para 
novas mutações

Divulgação

Denominada de UFRJvac, os testes com a vacina em animais foram promissores, segundo os pesquisadores
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Ressaca danifica estacas-
prancha no litoral de Maricá
O trecho atingido fica entre as ruas 64 e 66, em Cordeirinho, e teve algumas peças retiradas em 150 metros
Parte das primeiras estacas-
-prancha instaladas pela Pre-
feitura de Maricá no litoral da 
cidade foi danificada no últi-
mo final de semana, em razão 
da forte ressaca que atingiu a 
orla do município com ondas 
que alcançaram 5 metros 
de altura. O trecho atingido 
fica entre as ruas 64 e 66, em 
Cordeirinho, e teve algumas 
peças retiradas numa exten-
são de 150 metros, de um to-
tal de 712 metros (o restante 
permanece intacto).

Cada placa metálica tem 
12 metros de comprimento 
e o material vem sendo uti-
lizado desde 2019 na revita-
lização da orla de Itaipuaçu. 
Técnicos da autarquia de 
Serviços de Obras de Maricá 
(Somar) estiveram no ponto 
atingido pela força da res-
saca na última terça-feira, 
para avaliar que o prejuízo 
poderia ter sido ainda maior 
sem a presença das estacas-
-prancha.

O diretor operacional de 
obras indiretas da Somar, 
Gustavo Camacho, explicou 
que o dano nas placas ocor-
reu porque a obra ainda está 
em andamento no local. O 
processo de implantação 
das estacas é feito em dois 
estágios. No caso do local afe-
tado, o estaqueamento ainda 
estava no primeiro estágio e, 
por isso, as peças estavam 
visíveis acima da areia. A 

previsão é a de que os repa-
ros sejam iniciados tão logo 
o mar esteja novamente em 
seu nível normal, o que está 
previsto para ocorrer entre o 
fim desta semana e o início 
da próxima.

“É preciso que a faixa de 

areia seja restaurada, para 
possibilitar o posicionamen-
to do maquinário que vai 
retirar as placas. Só então 
poderemos recuperar cada 
uma das peças danificadas”, 
projetou Camacho, ressal-
tando que, desta forma, fica 

protelada a conclusão da 
intervenção. “Não tínhamos 
um prazo estipulado para fi-
nalizar, até porque se trata de 
uma obra costeira sempre su-
jeita a fatores como o tempo 
e as condições do mar, sobre 
os quais não temos controle. 

A natureza é quem vai ditar o 
ritmo de trabalho”, afirmou. 

“O dano que tivemos fi-
cou na casa de 3% do total 
de estacas instaladas nesse 
local, dada a ressaca que foi 
muito mais forte do que nós 
esperávamos. Vamos tam-

bém avaliar uma forma de 
instalação onde seus efeitos 
sejam ainda mais minimiza-
dos”, disse o diretor.

Ao todo, a Prefeitura ad-
quiriu 4 mil toneladas de 
estacas (ou 4,3 milhões de 
quilos) – cujo preço é calcu-
lado não pela unidade, mas 
pelo peso total do montante. 
Cada quilo das placas metáli-
cas custou pouco mais de R$ 
13. A peça individual pesa, 
segundo os técnicos, 475 qui-
los. Além de Itaipuaçu e Cor-
deirinho, as estacas-prancha 
foram instaladas também às 
margens do canal de Bambuí, 
sendo uma técnica consagra-
da de controle e estabilidade 
de taludes costeiros. Já foram 
implantados 4.900 metros 
de estacas (mais de 8.100 
peças), cada uma com 60 cm 
de largura. O material usado 
nas estacas, o aço naval, tem 
uma aparência de ferrugem, 
mas isso é uma característica 
física, sendo a camada exter-
na uma proteção ao ataque 
da corrosão.

Cada placa tem 
12 metros de 
comprimento e 
o material vem 
sendo utilizado 
desde 2019

Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá

A previsão é a de que os reparos sejam iniciados tão logo o mar esteja novamente em seu nível normal, o que está previsto para ocorrer entre a próxima semana

Cabo Frio 
cadastra para 
programa 
social
A Prefeitura de Cabo Frio e 
a Prolagos realizarão, ama-
nhã (6), o cadastramento 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social para 
que sejam beneficiadas 
pelo Programa Tarifa Social 
da concessionária. Poderão 
se candidatar todos os ins-
critos no Cadastro Único, 
ou em algum programa 
social dos governo federal, 
estadual ou municipal.

Os beneficiários de-
verão ter renda mensal 
familiar até três salários 
mínimos e consumo mé-
dio mensal de até 10 m³ 
de água.

“Esta ação será de gran-
de ajuda para a população 
mais vulnerável, princi-
palmente neste período 
de pandemia em que a 
situação econômica dessas 
pessoas foi diretamente 
afetada”, destacou Nereida 
Fidalgo, superintendente 
da Proteção Social Básica 
da Secretaria de Assistência 
Social de Cabo Frio.

Para o cadastramento, 
os interessados deverão 
comparecer amanhã (6), 
das 9h às 15h, no Centro 
de Referência e Assistência 
Social (CRAS) do Jardim 
Esperança (Rua Paraná, nº 
29), portando o documento 
de identificação com foto, 
CPF, Carteira de Trabalho, 
inscrição do Cadastro Úni-
co, guia de recolhimento 
para Previdência Social, 
comprovantes da renda fa-
miliar e uma conta de água.

Nereida também infor-
mou que o cadastramento 
em Tamoios acontecerá no 
próximo dia 20, no Centro 
de Referência e Assistência 
Social (CRAS), das 9h às 
15h. O CRAS do distrito 
fica na Rua Marimba, s/nº, 
em Santo Antônio, ao lado 
do Ginásio Poliesportivo 
Municipal João Augusto 
Teixeira Silva.

Essas unidades foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal

Itaboraí sorteia mais de 500 moradias
O sonho da casa própria 
está mais próximo de ser 
realizado para mais 500 
famílias do município. A 
Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Habitação e Serviços 
Sociais, realizará na próxima 
terça-feira (10/08), às 8h, a 
4ª Assembleia Pública do 
programa ‘Minha Casa Mi-
nha Vida – Residencial Viver 
Melhor Itaboraí’, localizado 
no Bairro Esperança.

O edital de sorteio geral 
com critério de territoriali-
dade (Nº 0001/2021) foi pu-
blicado na edição do Diário 
Oficial do dia 3 de agosto. 
Na publicação, consta a 
listagem com o nome dos 
candidatos aptos para ocu-
par uma das 504 unidades 

habitacionais, que pode 
ser conferida no seguinte 
link (https://do.itaborai.
r j.gov.br/edicoes/2021/
2021-08-03A.pdf ). O sorteio 
será realizado na quadra 4 
do empreendimento, com 
entrada limitada aos parti-
cipantes selecionados.

Essas unidades habita-
cionais foram construídas 
por meio de parceria entre 
os governos federal e muni-
cipal. Os imóveis vão aten-
der famílias de baixa renda, 
que recebem até R$1,8 mil 
e que já realizaram cadas-
tro na Secretaria Municipal 
de Habitação e Serviços  
Sociais.

“Este, sem dúvida, é um 
momento de muita satis-
fação para a administração 

do prefeito Marcelo Dela-
roli, pois estamos reduzin-
do o déficit habitacional 
em nossa cidade e tam-
bém realizando o maior 
sonho de uma família que 
é ter sua casa própria. As 
famílias que serão benefi-
ciadas são famílias de baixa 
renda que precisam deste 
apoio do poder público.  
É muito importante a pre-
sença de todos os seleciona-
dos a esta reunião, para que 
possamos dar continuidade 
ao cronograma de encontros 
e finalmente os moradores 
possam ter a sua moradia, 
e realizar o sonho da casa 
própria”, afirmou a secretá-
ria municipal de Habitação 
e Serviços Sociais, Sheila 
Rodrigues.

O empreendimento Re-
sidencial Viver Melhor Ita-
boraí conta com 371 apar-
tamentos divididos em pré-
dios de cinco pavimentos. 
Possui área de lazer com 
churrasqueira, salão de re-
uniões, quadra poliespor-
tiva, área com brinquedo e 
estacionamento. O condo-
mínio também conta com  
unidades adaptadas para 

pessoas com deficiência. 
Cada imóvel tem sala, cozi-
nha, banheiro, dois quartos 
e área de serviço.

Serviço

4ª Assembleia Pública do 
‘Minha Casa Minha Vida’
Residencial Viver Melhor 
Itaboraí
Número de unidades a se-
rem sorteadas: 504
Data e horário: 10/08, a 
partir de 8h
Local: Avenida Flavio Vas-
concelos (quadra 4)
Bairro Esperança, Itaboraí.
Entrada limitada aos parti-
cipantes selecionados
Uso obrigatório de más-
caras.

Equipe técnica visita obra 
da subestação de Casimiro
Em decorrência dos es-
forços do prefeito Ramon 
Gidalte para a retomada 
das obras da subestação 
de energia elétrica em Ca-
simiro de Abreu, a conces-
sionária Enel enviou on-
tem (4) um projetista para 
realizar um estudo técnico 
de viabilidade do circuito 
da rede elétrica até o local  
da obra.

Estiveram presentes o 
secretário de Obras, Habi-
tação e Serviços Públicos, 
Marinaldo Júnior, o secretá-
rio de Planejamento, Mauro 
Goulart, o responsável pelo 
setor de iluminação pública 
no município, Pedro Renato 
e o projetista da Enel, Cleber 

Oliveira.
“Serão instalados quatro 

redes de saída de energia 
elétrica, a partir da subes-
tação, para alimentar vários 
setores: ramais 1 (novo) e 4 
(já existente), para a sede; 
ramal 2, para a região serra-
na; e ramal 3, para Professor 

Souza. Teremos que realizar 
alguns serviços de podas 
de árvores e obter algumas 
licenças de órgãos federais 
para a travessia da rede até 
a subestação. Num prazo 
máximo de 30 dias todo este 
estudo estará finalizado. A 
partir daí a Enel pretende 
retomar as obras da su-
bestação”, disse Marinaldo  
Júnior.

“O projeto de saída em 
quarto ramais irá proporcio-
nar independência no for-
necimento, para evitar que 
eventuais problemas para 
os ramais mais distantes 
causarem interferência em 
todo o sistema, como que-
das de árvores ou acidentes 

com as estruturas de trans-
missão de energia”, segundo 
o técnico da ENEL, Cleber  
Oliveira.

Após o prefeito Ramon 
Gidalte estar reunido com 
o diretor-geral Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone, 
em Brasília, acompanhado 
da deputada federal Soraya 
Santos (PL-RJ), a conces-
sionária Enel antecipou 
para o segundo semestre de 
2022 o prazo para a conclu-
são da obra. A concessio-
nária aguarda a liberação 
das licenças ambientais e  
fundiárias para reiniciar 
as obras em outubro deste 
ano.

Objetivo é viabilidade do circuito da rede elétrica até o local da obra

Servidores ativos, ina-
tivos e pensionistas do 
Estado vão receber ama-
nhã (6) os pagamentos 
de salários e benefícios 
referentes ao mês de 
julho. O valor líquido da 
folha é de R$ 1,84 bilhão. 
Os depósitos serão efe-
tuados ao longo do dia, 
mesmo após o término 
do expediente bancário.

Segundo o secretário 
de Estado de Fazenda, 
Nelson Rocha, os téc-
nicos da pasta têm se 
esforçado para garantir 
a antecipação dos depó-
sitos dos salários, que, 
desta vez, vai acontecer 
no 5º dia útil do mês.

“A antecipação do 
pagamento do funcio-
nalismo é resultado de 
um trabalho realizado 
com responsabilidade 
fiscal”, afirmou Nelson 
Rocha.

RJ paga 
amanhã

Os imóveis 
vão atender 
famílias de baixa 
renda, 
que recebem 
até R$ 1,8 mil

A concessionária 
aguarda a 
liberação das 
licenças para 
reiniciar as obras 
em outubro
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Coronel admite negociação 
por vacina, mas nega propina
Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, disse que negociava vacinas para o setor privado

Em depoimento nesta quarta-
-feira (4), o coronel da reserva 
Marcelo Blanco admitiu que 
negociou a compra de vacinas 
da AstraZeneca com o policial 
militar Luiz Dominguetti, em 
fevereiro, um mês depois de 
deixar o Ministério da Saúde, 
mas afirmou que a venda 
seria apenas para o setor pri-
vado. Senadores apontaram 
irregularidade na negociação, 
uma vez que não existia lei 
que autorizasse a compra de 
imunizantes por empresas. 

“Essa atividade de venda 
de vacina para o setor priva-
do na oportunidade era uma 
atividade irregular, absolu-
tamente irregular, porque 
sequer a lei autorizando tinha 
sido autorizada no Congresso 
Nacional”, apontou Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator 
da CPI.

Ex-diretor substituto do 
Departamento de Logística 
do Ministério da Saúde, Blan-
co insistiu que não queria 
negociar sem haver legisla-
ção, mas que pretendia ter 
“algo desenhado”. Senadores 
mostraram que as datas não 
batem e que o projeto foi 
protocolado no dia 23 de fe-
vereiro, depois das conversas 
entre ele e Dominguetti por 
meio de mensagens. O presi-
dente, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que isso caracterizaria 
que Blanco teve acesso a “in-

formações privilegiadas”. 
“Isso aí caracteriza, Coro-

nel Blanco, que o senhor tinha 
informações privilegiadas, 
sabia que poderia se aprovar 
essa lei. Porque como é que 
vai se antecipar, em janeiro, 
falar sobre um assunto de 

compra de vacina para o pri-
vado”, disse Omar. 

Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA) apontou intensas 
trocas de mensagens de Blan-
co com o Dominguetti e per-
guntou quanto seria o comis-
sionamento para a venda de 

vacinas para o setor privado. 
Em resposta, Blanco disse 
que não combinou nenhuma 
comissão com a Davati.

“Não chegamos nesse 
ponto”, disse o coronel da 
reserva.

Diante da mesma res-

posta, Renan contraditou a 
informação ao exibir men-
sagem de celular enviada 
por Dominguetti a Blanco 
com propostas contendo os 
valores das doses dos imu-
nizantes e uma sugestão de 
comissionamento pela venda 
da vacina.

Blanco explicou que a 
mensagem foi colocada fora 
de contexto e disse que, por 
prospectar em Domenghetti 
uma possível parceria comer-
cial, nunca chegou a pedir 
pagamento, apenas orientou 
os representantes da Davati 
sobre os ritos processuais do 
Ministério da Saúde.

Vínculo - Ao explicar como 
foi trabalhar no Ministério 
da Saúde, Marcelo Blanco 
informou que o nome dele 
foi indicado ao então ministro 
Eduardo Pazuello pelo coro-
nel Franco Duarte, amigo de 
Blanco há mais de 35 anos. 

O coronel da reserva Mar-
celo Blanco admitiu que tinha 

“uma relação amistosa” com 
Roberto Dias, ex-diretor do 
Ministério da Saúde acusa-
do de cobrar propina para 
a compra da AstraZeneca. 
Blanco negou acusações fei-
tas à CPI por Cristiano Alberto 
Carvalho, vendedor da Davati 
no Brasil. Segundo Carvalho, 
o militar seria “um assessor 
oficioso” de Dias. Blanco 
disse ainda que não tinha 
relação de proximidade com  
o então ministro Eduardo 
Pazuello.

“Tinha dias que eu sequer 
via o general Pazuello. Eu não 
participava de reuniões de 
cunho estratégico, reuniões 
de gabinete de crise com 
outros secretários de áreas 
finalísticas. Meu cargo era 
consultivo”.

Omar Aziz citou uma por-
taria do Ministério que apon-
ta que Blanco seguiu com 
vínculo com o até o dia 30 de 
junho de 2021.

“O senhor é exonerado e 
continua com um cargo subs-
tituto até 30 de junho, quando 
o senhor é dispensado no 
dia 30 de junho. Então, essas 
negociações que o senhor es-
tava fazendo, o senhor estava 
ainda dentro do Ministério da 
Saúde”.

Em resposta, o coronel 
da reserva disse que “é cla-
ramente um erro do Minis-
tério”.

CPI segue 
buscando 
explicações 
para falhas no 
planejamento na 
compra de vacinas

Jefferson Rudy/Agência Senado

Marcelo Blanco insistiu que não queria negociar sem haver legislação, mas que pretendia ter “algo desenhado”

Estudo diz que CoronaVac 
eleva resposta em pacientes 

Um estudo conduzido por 
pesquisadores do Hospital 
das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de de São Paulo (USP) com 
pacientes imunossuprimidos 
mostrou que a vacina contra 
o coronavírus CoronaVac foi 
bem sucedida ao aumen-
tar os níveis de anticorpos 
contra a doença. A pesquisa 
foi publicada, em julho, na 
revista científica britânica  
Nature. 

Pacientes imunossupri-
midos são aqueles cujos 
mecanismos normais de 
defesa contra infecção estão 
comprometidos.

A pesquisa,  conduzi-
da com 910 pacientes com 
doenças reumatológicas 
autoimunes, além de 182 
pessoas em um grupo de 
controle, mostrou que a va-

cina é capaz de aumentar em 
70,4% o percentual de anti-
corpos IgG que combatem o 
vírus. No grupo de controle, 
a elevação no número de 
anticorpos chegou a 95,5%.

Em relação aos anticorpos 
neutralizantes, o estudo indi-
cou uma elevação de 56,3% 
entre os imunossuprimidos 
e de 79,3% no grupo de con-
trole de adultos saudáveis.

A pesquisa destaca, ainda, 
que pessoas com doenças 
autoimunes, em que o sis-
tema imunológico ataca o 
próprio organismo, são tra-
tadas frequentemente com 
medicamentos que reduzem 
os níveis de anticorpos e, 
consequentemente, a capa-
cidade de resposta do corpo 
à doença.

Reações adversas - Tam-
bém não foram anotadas 
reações adversas moderadas 
ou graves após aplicação da 
vacina, produzida no Brasil 
em uma parceria entre o 
Instituto Butantan e o labo-

ratório chinês Sinovac. 
As reações mais relatadas 

foram dor no local da injeção, 
por 19,8% dos imunossupri-
midos e 17% do grupo de 
controle, dores de cabeça 
(20,2% entre os imunossu-
primidos e 11% no grupo 
de controle) e sonolência 
(13,6% nos imunossupri-
midos e 10,4% no grupo de  
controle).

Os pesquisadores apon-
tam, também, no texto da 
publicação científica, que o 
levantamento comprovou 
a capacidade da vacina de 
reduzir no curto prazo o nú-
mero de casos sintomáticos 
de covid-19. No entanto, o 
grupo disse que os efeitos 
a longo prazo ainda estão 
sendo estudados, inclusive 
a necessidade de um reforço 
vacinal.

Pesquisa é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
Rovena Rosa/Agência Brasil

Coronavac com boa resposta com 

pacientes imunossuprimidos

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: 08/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15553441
08:00 às 12:00 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 15553955
08:00 às 12:00 Rua Barão do Amazonas - Centro - Niterói 15553999
08:00 às 12:00 Rua Saldanha Marinho - Centro - Niterói 15553999
08:00 às 12:00 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 15553999
13:30 às 17:30 Rua Otavio Carneiro - Icaraí - Niterói 15554073

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 78, 87 - Jacaroá - Maricá 15552745
08:00 às 12:00 Rua Capitão Guilherme Cunha - Centro - Maricá 15552745
08:00 às 12:00 Rua Doralice C de Abreu - Flamengo - Maricá 15552745
08:00 às 12:00 Rua José Alves da Costa - Centro - Maricá 15552745
08:00 às 12:00 Rua K - Piquete - Maricá 15552745
08:00 às 12:00 Rua Waldomiro dos Santos Abreu - Piquete - Maricá 15552745
13:30 às 17:30 Praça Cônego Batalha - Centro - Maricá 15556935
13:30 às 17:30 Rua Abreu Rangel - Centro - Maricá 15556935
13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Jardim B Maricá - Maricá 15556935
13:30 às 17:30 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 15556935

Dia: 09/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 11:00 Rua Cordeiro de Miranda - Ilha da Conceição - Niterói 15514923
08:00 às 11:00 Rua Jornalista Sardo Filho - Ilha da Conceição - Niterói 15514923
08:00 às 11:00 Rua Juciara - Ilha da Conceição - Niterói 15514923
08:00 às 12:00 Ruas 39, 51, 52, 54, 55, 59 - Engenho do Mato - Niterói 15558669
08:00 às 12:00 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Itaipu - Niterói 15558669
08:00 às 12:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 15558669
08:00 às 12:00 Rua Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15558669
13:00 às 17:00 Avenida Central - Engenho do Mato - Niterói 15568917
13:00 às 17:00 Avenida Ewerton da C. Xavier - Serra Grande - Niterói 15568917
13:00 às 17:00 Rua 12 - Serra Grande - Niterói 15568917
13:00 às 17:00 Rua Carlos Guida Risso - Serra Grande - Niterói 15568917
13:00 às 17:00 Rua José Cortes Junior - Serra Grande - Niterói 15568917
13:00 às 17:00 Rua PY - Itaipu - Serra Grande - Niterói 15568917
13:30 às 17:30 Ruas 1, 10, 11, 16 - Camboinhas - Niterói 15554105
13:30 às 17:30 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 15554105
13:30 às 17:30 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 15554105

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Albertina Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 15574593
12:00 às 16:00 Rua José Terra - Barro Vermelho - São Gonçalo 15574593
12:00 às 16:00 Travessa Eurico Ferreira - Paraíso - São Gonçalo 15574593
12:00 às 16:00 Travessa Helena Pereira - Paraíso - São Gonçalo 15574593
12:00 às 16:00 Travessa Ribeiro - Paraíso - São Gonçalo 15574593

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Manoel Ribeiro - Maricá 15560861
09:00 às 12:00 Avenida Carlos Marigrella - Inoã - Maricá 15561659
09:00 às 12:00 Estrada de Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 15561659
13:30 às 17:30 Ruas 4, 9, 23, 24 - Barroco - São Bento Lagoa - Costa Verde - Maricá 15560943
13:30 às 17:30 Rua das Tulipas - Itaipuaçu - Maricá 15560943
13:30 às 17:30 Rua dos Heliotrópios - Itaipuaçu - Maricá 15560943
13:30 às 17:30 Rua São Benedito - São Bento da Lagoa - Maricá 15560943
13:30 às 17:30 Rua São Jorge - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15560943
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Mariguella - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Avenida de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Costa Verde - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Ruas 2, 10, 11, 34, 55 - Jardim Atlântico - São Bento da Lagoa -  

Costa Verde - Maricá 
15560997

13:30 às 17:30 Rua Costa do Sol - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Glória - Costa Verde - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Rua Serra e Mar - Lot da Praia Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15560997
13:30 às 17:30 Avenida Dom Pedrito - Jardim Atlântico - Maricá 15561009
13:30 às 17:30 Avenida Vitória Régia - Barroco - Itaipuaçu - Maricá 15561009
13:30 às 17:30 Avenida 2 - Itaipuaçu - Maricá 15561009
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Ruas 36, 37, 50, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Rua Benvindo Taques Horta Júnior - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 15562177
13:30 às 17:30 Rua 13 - Estrada itaipuaçu - Maricá 15562205
13:30 às 17:30 Rua Moisés Abreu Santos - Chácara de Inoã - Maricá 15562205
13:30 às 17:30 Rua Parati - Itaocaia Valley - Maricá 15562205

Ciro Nogueira toma 
posse na Casa Civil
O presidente Jair Bolsonaro 
ressaltou, ontem (4), durante 
a posse do senador Ciro No-
gueira (PP-PI) como minis-
tro-chefe da Casa Civil, que a 
chegada do novo integrante 
do primeiro escalão do gover-
no reflete um desejo seu de 
se aproximar do Congresso. 
Em seu discurso, Bolsonaro 
afirmou que governo federal e 
congressistas constituem um 
só poder.

“A chegada do Ciro No-
gueira é uma demonstração 
de que queremos cada vez 
mais aprofundar o relacio-
namento com o Parlamento. 
E não é a primeira vez que 
eu digo que Legislativo e 
Executivo são um só poder. 
Quase tudo que viermos a 

discutir aqui passa por lá. E o 
Parlamento também. Muitos 
projetos que nascem lá de-
pendem do governo para sua 
implementação”, disse.

Bolsonaro disse que a 
relação entre seu governo 
e o Congresso é “extrema-
mente pacífica, salvo alguns 
senões”. “O Brasil como um 
todo vai ganhar com a sua 
presença aqui, nos articulan-
do com o Parlamento brasilei-
ro”, disse Bolsonaro ao novo  
ministro.

O senador Ciro Nogueira 
na Casa Civil reforça a ar-
ticulação do Planalto com 
deputados e senadores, na 
tentativa de emplacar a apro-
vação de pautas governistas 
no Congresso.
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Com grande desempenho, elas superaram recorde de medalhas de Pequim-2008 e prometem mais

Mulheres fazem história em Tóquio
A medalha de 
ouro conquis-
tada por Ana 

Marcela Cunha na maratona 
aquática foi a oitava de mu-
lheres brasileiras nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, um 
recorde para uma edição de 
Olimpíada, superando as sete 
de Pequim 2008.

Das quatro medalhas de 
ouro do país até agora em 
Tóquio, três foram conquis-
tadas por mulheres: além de 
Ana Marcela, a ginasta Rebeca 
Andrade e as bicampeãs da 
vela Martine Grael e Kahena 
Kunze também subiram ao 
lugar mais alto do pódio.

“Nem nos meus melhores 
sonhos imaginei que a minha 
medalha iria ser a do recorde 
das mulheres”, afi rmou Ana.

Antes de ela cruzar a linha 
de chegada em primeiro lugar 
na última terça, o Brasil já 
havia conquistado dois ouros, 
duas pratas (Rebeca Andrade 
e a skatista Rayssa Leal, a Fa-
dinha) e dois bronzes (Mayra 
Aguiar - judô, e Luisa Stefani 
e Laura Pigossi - tênis) com 
as mulheres, além de ter uma 
medalha assegurada por Bea-
triz Ferreira no boxe.

Campeã na classe 49er 
FX ao lado de Kahena Kunze, 
a niteroiense Martine Grael 
sabe a importância do feito 
delas para o esporte brasileiro.

“Depois da medalha no Rio 
a gente teve noção do quão 
impactante essa conquista 

é. Como serve de inspiração 
para outras crianças. Rece-
bemos fotos, mensagens de 
pais dizendo que os fi lhos são 
nossos fãs. Fico feliz de servir 
de inspiração para essa nova 
geração da vela”, disse.

E elas não vão parar por 

aí. Ontem, a Seleção femini-
na de vôlei venceu o Comitê 
Russo Olímpico por 3 sets a 
1, avançando às semifinais, 
onde enfrentará a Coreia do 
Sul, amanhã.

Além disso, será uma mu-
lher a responsável pelo ato 

fi nal da delegação brasileira 
em Tóquio. O Comitê Olímpi-
co do Brasil confi rmou Rebeca 
Andrade como porta-ban-
deira na cerimônia de encer-
ramento desta Olimpíada, 
já histórica para as atletas 
brasileiras.

Flamengo 
‘alternativo’ 
enfrenta o 
ABC em Natal

F l a m e n g o  e 
ABC entram em 
campo hoje, às 
21h30, para o 
jogo de volta das 
oitavas de fi nal 

da Copa do Brasil. Com uma 
goleada por 6 a 0, o Rubro-
-Negro praticamente garantiu 
a classifi cação e usará uma 
equipe alternativa na Arena 
das Dunas, em Natal.

Visando a sequência de 
jogos decisivos pela Liberta-
dores e compromissos pelo 
Brasileirão em agosto, o téc-
nico Renato Gaúcho optou 
por permanecer no Rio com 
o grupo titular. O auxiliar 
Marcelo Salles vai comandar a 
equipe em Natal, assistido por 
Maurício Souza, ex-técnico 
do sub-20.

Vários atletas da equipe 
sub-20 do Flamengo entra-
ram na relação para o con-
fronto, mas devem fi car como 
opção no banco de reservas. 

Do meio para frente, João 
Gomes, Thiago Maia, Vitinho, 
Michael e Pedro são nomes 
quase certos. O posto res-
tante deve fi car entre Max e 
Lázaro.

Wander Roberto / COB

Jonne Roriz / COB

Rayssa Leal (skate), Rebeca Andrade (ginástica), Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Ana Marcela (maratona aquática) são algumas das heroínas brasileiras

Jonne Roriz / COB

Júlio César Guimarães / COB

Flu deve ter time 
misto contra o Coelho

O Fluminense 
ganhou tran-
quilidade após 
as  classif ica-
ções na Copa 
do Brasil e na 

Taça Libertadores da Amé-
rica. No entanto, Roger Ma-
chado tem um dilema pela 
frente. O treinador terá o 
duelo contra o América-
-MG, no próximo sábado, às 
16 horas (de Brasília), pela 
15ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

A partida antecede o 
confronto contra o Barce-
lona de Guayaquil-EQU, 

pela Libertadores, e Roger 
deve poupar alguns titu-
lares no fim de semana. A 
intenção é descansar os joga-
dores mais desgastados com 
a sequência da temporada.

O técnico já fez isso na 
Série A ao viajar para Recife 
e, mesmo assim, derrotou o 
Sport. O jogo foi o anterior 
ao confronto de ida contra 
o Cerro Porteño-PAR, pela 
Libertadores.

A partida de ida contra o 
Barcelona-EQU será daqui 
a uma semana, no Rio de 
Janeiro, às 21h30 (de Brasí-
lia).

CT do Vasco ganhará 
nome do ídolo Barbosa

Por meio de um 
processo de es-
colha que contou 
com a participa-
ção da torcida, 
o Vasco definiu 
o novo nome de 

seu centro de treinamentos, 
localizado na Cidade de Deus. 
O homenageado será o ex-go-
leiro Moacyr Barbosa, ídolo do 
clube nos anos 40 e 50 do século 
passado.

A decisão veio após três eta-
pas de votação. Na primeira fase, 
os doadores sugeriram nomes e 
uma comissão do CRVG decidiu 
os 10 que avançaram para os só-

cios escolherem dois fi nalistas. 
Na última etapa, os votos foram 
abertos aos torcedores.

O ídolo cruz-maltino fez 
parte do Expresso da Vitória e 
defendeu o gol vascaíno entre 
1945 e 1955 e entre 1958 e 1960, 
conquistando cinco vezes o 
Campeonato Carioca e o Sul-
-Americano de Clubes de 1948.

Barbosa também defendeu 
a Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo de 1950 e encerrou a 
carreira em 1962, aos 41 anos, 
vestindo a camisa do Campo 
Grande. 

Ele faleceu no dia 7 de abril 
de 2000, aos 79 anos.

Gatito segue se 
recuperando de lesão

O goleiro Ga-
tito Fernández 
não atua des-
de setembro do 
ano passado. O 
paraguaio vem 

tentando se recuperar um 
edema no joelho e desde então 
desfalca o Botafogo.

Ontem, Gatito publicou um 
vídeo em seus redes sociais. 
O goleiro aparece correndo 
em uma esteira. O paraguaio 
usava muletas até junho. No 
entanto, Gatito ainda não co-
meçou os trabalhos com bola.

Na última semana, o depar-
tamento médico do Botafogo 

divulgou que Gatito Fernández 
tem evoluído bem da lesão. 
Só que o goleiro ainda não 
tem previsão de retorno aos 
gramados.

O paraguaio tem contrato 
somente até o fi m da tempo-
rada. A diretoria do Botafogo 
espera a evolução do arqueiro 
para saber se vai fazer uma 
proposta de renovação.

Goleiro não atua 
desde setembro 
do ano passado


