
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.402  |  R$ 2,00

Niterói, sexta-feira, 6 de agosto de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Praia do Sossego mais 
perto da Bandeira Azul

Intervenções para adaptar praia de Niterói às exigências para conquista do certifi cado entram na reta fi nal 

SUSTENTABILIDADE

‘Cultura nas 
Estações’ 
celebra inverno
Neste sábado e domingo 
acontece a segunda edição do 
festival “Cultura nas Estações”, 
da Enel Distribuição Rio, em 
parceria com a Peck Produções. A 
estação celebrada será o Inverno, 
aproveitando para comemorar 
também o Dia dos Pais, direto do 
Caminho Niemeyer.

PÁG. 2

Divulgação

Para aquecer o público, Toni Garrido fará um pocket show nesta sexta, às 20h

Campeã em Barcelona-1992, 
Atenas-2004 e Rio-2016, a 
Seleção Brasileira masculina 
de vôlei viu escapar a 
oportunidade de fazer mais 
uma fi nal olímpica ao ser 
derrotada de virada para o 
Comitê Olímpico Russo por 3 
sets a 1. A disputa pela medalha 
de bronze será na madrugada 
de sábado, contra a Argentina, 
que foram eliminados na 
semifi nal para os franceses.

Sonho do tetra 
chega ao fi m 
para o vôlei

ESPORTES

Barcelona 
anuncia fi m da 
‘era Messi’
Clube espanhol surpreendeu 
ontem ao anunciar a saída do 
maior jogador de sua história após 
17 temporadas de gols e títulos.

Reprodução do Twitter / Barcelona

Messi fez história com a camisa do Barcelona, seu único clube como profi ssional

Classifi cações 
dão fôlego ao 
caixa do Flu

PÁG. 8

CULTURA

Senado aprova 
texto-base do 
‘novo Refi s’

CIDADES\PÁG. 5

Bicampeãs 
chegam hoje à 
tarde a Niterói

 PÁG. 8A Seleção Brasileira masculina de vôlei não repetiu as atuações do decorrer das Olimpíadas e foi derrotada para o Comitê Russo, dando adeus ao sonho do ouro nos Jogos de Tóquio

CIDADES\PÁG. 3

Niterói hoje 
sem 2ª dose de 
AstraZeneca

CIDADES\PÁG. 5

Pré-vestibular 
gratuito com 
1.500 inscritos

CIDADES\PÁG. 3

Mangaratiba 
com turismo 
sustentável

Em depoimento à CPI da 
Pandemia, no Senado, o ex-
assessor especial do Ministério da 
Saúde Airton Cascavel reconheceu 
que “picaretas” procuraram o 
órgão para tentar negociar.

CIDADES\PÁG. 4

Vacina: CPI 
tem revelações 
sobre propinas

CIDADES\PÁG. 5
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Skate é orgulho!
Que felicidade ver o skate, um esporte que sempre foi 
muito julgado e marginalizado pela população, trazer 
alegrias ao povo brasileiro. É um marco esse esporte estar 
nas olimpíadas. Certamente a modalidade não será mais 
julgada como era e novos atletas vão surgir nos próximos 
anos.
Railla Costa

Violência no Humaitá
Que cena que eu vi aqui no Humaitá. Um homem tentou 
roubar um motoboy, deu um tiro na perna da vítima, 
que conseguiu roubar a arma do assaltante e revidar a 
agressão. Que loucura! Tive que ir embora e não vi o fim 
da história. Mas cada dia mais o Rio de Janeiro parece um 
filme de ação.
Daniel Sá

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.

PRF: melhorias à 
vista para agentes
Melhorias nas condições 
de trabalho para os servi-
dores da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no Estado do 
Rio de Janeiro foram debati-
das pelo deputado estadual 
Charlles Batista com o dire-
tor-geral da corporação, Sil-
vinei Vasques, esta semana, 
em Brasília. O líder do PSL 
na Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) reforçou os 
apelos por aquisição de 
equipamentos, avanços na 
estrutura de cargos e salá-
rios e na legislação.

 “A preocupação do de-
putado Charlles Batista com 
melhores condições de tra-
balho no Rio de Janeiro é 
nossa também. Além da 
compra de equipamentos, 
estamos buscando a moder-
nização da PRF na estrutura 
organizacional e legislação, 
e o deputado tem sido um 
grande parceiro”, afirmou 
o diretor-geral Silvinei Vas-
ques. 

Dia da Mulher Negra em SG

A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo, 
através da Subsecretaria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres e a Coorde-
nadoria de Promoção à 
Igualdade Racial, promo-
veu atividades em alusão 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

ao Dia da Mulher Negra 
Latino Americana e Cari-
benha, comemorado em 25 
de julho, na Praça Dr. Luiz 
Palmier, no Centro.O even-
to contou com a participa-
ção de diversas entidades 
municipais e regionais.

Retomada do Arco Metropolitano
Pleito prioritário da Firjan 
Caxias e Região e da Firjan 
Leste Fluminense, a retoma-
da das obras na BR-493 (Arco 
Metropolitano) entre Magé 
e Itaboraí foi vistoriada pelo 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
durante recente visita ao es-
tado do Rio. Paralelamente, o 
governo federal trabalha para 
estruturar uma concessão à 
iniciativa privada para con-
templar o Arco Metropolitano 
junto com a BR-116, do Rio 
para Teresópolis, e também 
uma extensão da 116/MG até 
Governador Valadares (MG).

“Esse projeto [de conces-
são] já está em análise no 
Tribunal de Contas da União 
[TCU]. Acreditamos que o 
TCU deve fechar [seu parecer] 
até o final do ano, o que nos 
dará condições de licitar isso 
no primeiro trimestre do ano 
que vem”, antecipou Tarcísio. 
De acordo o Ministério, a 
modelagem proposta tem po-
tencial de injetar R$ 9 bilhões 
de investimentos privados na 
concessão, ficando em torno 
de R$ 4 bilhões no Rio de 
Janeiro.

Divulgação/Dnit

O governo federal trabalha para estruturar uma concessão para contemplar o Arco junto com a BR-116

Mesmo assim, o governo 
federal entendeu ser urgente 
a retomada das obras nesse 
trecho de 25 quilômetros da 
BR-493, suspensas desde ou-
tubro de 2018. A estimativa 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) é que os trabalhos 
sejam concluídos em nove 
meses. Segundo o governo, 
estão previstas a conclusão de 

passagens inferiores, obras de 
intervenção do pavimento e 
recapeamento de vias laterais, 
além da conclusão de trechos 
duplicados inacabados, a 
fim de reduzir a ocorrência 
de acidentes, garantir mais 
fluidez ao tráfego e melhorar 
o acesso e o retorno na via pe-
los usuários. O investimento 
nas intervenções é de R$ 19,5 
milhões.

As obras em andamen-
to no Arco Metropolitano 
englobam a duplicação de 
11 quilômetros em um tre-
cho que ficou inacabado 
entre Manilha (entronca-
mento com a BR-101 Norte,  
em Itaboraí) e Santa Guilher-
mina (entroncamento com 
BR-116 Norte, em Magé), 
além de três passagens in-
feriores. 

Comércio animado 
para o Dia dos Pais

Roupa lidera com 
52% a preferência

Semana Jurídica 
em São Gonçalo

 Comerciantes de Niterói es-
tão animados com a chegada 
do Dia dos Pais de 2021, apos-
tando no momento de espe-
rança proporcionado pelo 
avanço da vacinação e pelos 
indicativos de um início da 
retomada econômica. “O fato 
é que este será o primeiro Dia 
dos Pais nesta nova etapa, 
em que finalmente o país 
começa a sair do pesadelo da 
pandemia e da recessão eco-
nômica”, define o presidente 
do Sindilojas Niterói, Charbel 
Tauil Rodrigues. “Aos poucos, 
Comércio e Serviços estão 
retornando às suas rotinas, 
e os empregos igualmente 
estão voltando. É um instante 
muito positivo, sem dúvida, 
depois de todos os cenários 
assustadores que toda a po-
pulação veio enfrentando. E 
isto muito provavelmente se 
refletirá num aquecimento 
das vendas”, assinala.

Segundo levantamento do 
Instituto Fecomércio RJ, cer-
ca de 40% dos fluminenses 
devem comprar presentes 
em função do Dia dos Pais, o 
equivalente a 5,6 milhões de 
pessoas, cada qual com um 
gasto médio de R$ 161,70, 
representando injeção finan-
ceira de R$ 901 milhões na 
economia do estado. 

Quanto aos presentes pre-
feridos este ano, o estudo 
do Instituto Fecomércio RJ 
apontou, em primeiro lugar, 
as roupas (52,5%); seguidas 
por calçados e acessórios 
(24,7%); perfumes ou cosmé-
ticos (18,5%); livros e Ebooks 
(8%), smartphones (8%); joias 
e relógios (7,4%) e computa-
dores e tablets (2,5%). 

O Instituto ainda destaca 
que itens de maior valor, 
como smartphones e relógios, 
por exemplo, tiveram sua 
intenção de compra dobrada 
em relação ao ano passado. 

De 9 a 13 de agosto, o Pátio 
Alcântara, shopping admi-
nistrado pela Aliansce Sonae 
em São Gonçalo, vai pro-
mover a Semana Jurídica. A 
ação, realizada em parceria 
com o Núcleo de Práticas 
Jurídicas da Universidade Es-
tácio de Sá, vai oferecer con-
sultoria jurídica gratuita para 
toda a população local, dis-
ponibilizando informações 
e assistência sobre questões 
como pensão alimentícia, 
regulamentação de guarda 
de menores, realização de 
divórcios, impasses traba-
lhistas, acompanhamento 
de processos, entre outros 
casos.

O serviço de orientação 
jurídica estará disponível de 
segunda a sexta, das 11h às 
16h, no L1, ao lado da loja 
South. 

Regularização fundiária no Catarina

A Prefeitura de São Gonça-
lo e a Universidade Federal 
Fluminense realizaram, na 
manhã desta quinta-feira 
(5), na Escola Municipal 
Anísio Espínola Teixeira, 
uma reunião com mora-
dores do Jardim Catarina, 

Divulgação

para apresentar o projeto 
de regularização fundiária 
que será desenvolvido no 
bairro. A execução des-
se projeto vai beneficiar 
aproximadamente 200 
famílias de baixa renda 
no bairro.

Panorama RJPanorama RJ

Cultura nas Estações 
celebra o inverno
Neste sábado e domingo 
acontece a segunda edição 
do festival “Cultura nas Es-
tações”, da Enel Distribui-
ção Rio, em parceria com a 
Peck Produções. Dessa vez, 
a estação celebrada será o 
Inverno, aproveitando para 
comemorar também o Dia 
dos Pais, direto do Caminho 
Niemeyer.

Para aquecer, Toni Gar-
rido, mestre de cerimônias 
do projeto, fará um pocket 
show nesta sexta, às 20h, do 

Imperator, que será trans-
mitido por meio dos perfis 
do Instagram do “Cultura 
nas Estações”.

O festival contará com 
grandes nomes da músi-
ca brasileira: Nando Reis, 
Marcelo D2, Samuel Rosa, 
Martinho da Vila, Marcelo 
Falcão e Diogo Nogueira. 
Alguns dos artistas se apre-
sentarão acompanhados 
de seus filhos. O evento 
será transmitido ao vivo, de 
forma gratuita, no Youtube. 

CULTURA

Festival
A Fundação Nacional de 
Artes apresenta a primeira 
edição do Festival de Teatro 
Virtual, voltado a diferentes 
públicos. Vinte e cinco espe-
táculos, cinco de cada região 
do País, serão exibidos no 
canal da Fundação no You-
tube (www.youtube.com/
funarte) todas as quintas e 
sextas, sempre às 18h30, até 
o final de outubro. Nesta 
sexta tem a Trupe de Truões 
com “Zapato busca Sapato”, 
uma história para todas as 
idades.

LANÇAMENTO – Neste sábado, às 16h, a Biblioteca 
Parque de Niterói convida para o lançamento, on-li-
ne, dos livros “Dia de Vacina”, de Sandra Ronca, e “O 
Laço”, de Mônica Martins, ambos da Editora MOMA. 
Na ocasião, as autoras conversam com o público sobre 
seus trabalhos. O link será disponibilizado nas redes 
da Biblioteca (@bibliotecaniteroi).

CINEMA – Até o dia 15, acontece a Première Brasil 
2020. O Festival do Rio apresenta uma seleção de 45 
filmes entre os inscritos no ano passado. Em setembro, 
o Festival realiza ações especiais em algumas Lonas e 
Arenas Culturais da cidade, e em novembro, acontece 
a edição completa em versão híbrida. As sessões online 
dos longa-metragens entram em cartaz no InnSaei.tv.

Divulgação

Para aquecer, Toni Garrido fará um pocket show nesta sexta, às 20h

Divulgação

A peça “Zapato busca Sapato” será 

apresentada nesta sexta, às 18h30

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Em visita técnica às intervenções, prefeito lembrou que a praia já foi classificada pelo júri nacional

Praia do Sossego na reta final 
para receber a Bandeira Azul
As intervenções que a Pre-
feitura de Niterói está reali-
zando na Praia do Sossego, 
Região Oceânica da cidade, 
estão entrando na reta final. 
O local vem passando por 
obras de infraestrutura para 
se adequar aos parâmetros 
necessários para receber o 
certificado de Bandeira Azul. 
Na manhã de ontem  (5), em 
visita técnica às intervenções, 
o prefeito Axel Grael lembrou 
que a praia já foi classifica-
da pelo júri nacional para 
receber o reconhecimento 
internacional de sustentabi-
lidade. Em setembro, o júri 
internacional se reúne para 
decidir os selecionados para 
receber a bandeira.

O  p ro g ra m a  Ba n d e i -
ra Azul, credenciado pelas 
Organizações das Nações 
Unidas (ONU) e Unesco, é 
a maior premiação global 
dedicada à certificação da 
gestão de praias, marinas e 
embarcações de turismo que 
possuam um elevado grau de 
gestão ambiental e preserva-
ção do ecossistema como um 
todo, incluindo marítimo e da 
Mata Atlântica que esteja no 
entorno.

A Prefeitura de Niterói 
está realizando melhorias 
de infraestrutura turística, 
acessibilidade e enriqueci-

mento ambiental da Praia 
do Sossego para se adequar 
à certificação. Já foi feita uma 
escada de pedra para acesso 
à praia com guarda-corpo e 
áreas de descanso, mirantes 
de contemplação acessível 
a cadeirantes e sistema de 
infraestrutura verde com 
jardins de chuva como forma 

de manejo de águas pluviais. 
Também já foi concluída a 
construção do pórtico de en-
trada em madeira, colocação 
de lixeiras, sinalização para 
educação ambiental e para-
ciclos, contêiner com posto 
destacado para a Guarda Am-
biental, banheiro acessível, 
lava-pé e chuveirão.

O prefeito Axel Grael pon-
tuou que a candidatura da 
Praia do Sossego para o cer-
tificado é sinalização de que 
uma das mais belas áreas de 
Niterói também tem gestão 
ambiental e está apta a rece-
ber o selo dentre as melhores 
do Brasil.

“Nós fizemos interven-

ções muito importantes na 
Praia do Sossego não só para 
adequar o local às exigên-
cias da Bandeira Azul, mas 
também para garantir que 
ela siga preservada e possa 
ser usufruída por todos. As 
características de Niterói e 
os investimentos que fizemos 
nos credenciam para concor-
rer a esse reconhecimento”, 
defendeu.

O secretário de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade, Rafael Ro-
bertson, explicou que nesta 
reta final de intervenções, o 
local vai passar por paisagis-
mo e restauração ecológica 
com espécies de restinga e do 
bioma local.

“Vamos fazer o plantio de 
aproximadamente um hec-
tare de restauração ecológica 
com espécies de restinga e 
Mata Atlântica, além de fazer 
o paisagismo do entorno. 
Também vamos fazer a insta-
lação de placas educativas so-

bre o bioma local. Queremos 
tornar a praia melhor para os 
turistas e niteroienses, além 
de mantê-la mais preservada 
e organizada para as atuais e 
futuras gerações”, detalhou.

Restauração da restinga 
de Camboinhas - Durante 
a visita técnica, o prefei-
to ainda esteve na restin-
ga de Camboinhas, que foi 
escolhida para a retomada 
do projeto de Restauração 
Ecológica e Inclusão Social, 
interrompido no ano passa-
do em função da pandemia.  
Desde março, voluntários 
trabalham no local, usando  
conceitos de economia cir-
cular.

Antes de iniciar o plantio 
de novas mudas, o grupo 
retirou cerca de 20 toneladas 
de leucenas, uma espécie de 
planta exótica invasora. Toda 
esta quantidade de plantas, 
que iria para descarte, foi 
triturada e transformada em 
adubo usado no plantio das 
mudas utilizadas na restau-
ração ecológica. 

O cacto do gênero Opun-
tia, também invasor, está 
sendo utilizado como bar-
reira física para fechar a 
área e proteger a vegeta-
ção dos quadriciclos que  
costumavam circular pelo 
local.

Praia 
aguarda o 
reconhecimento 
internacional de 
sustentabilidade

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Prefeito Axel Grael visitou ontem intervenções feitas para adaptar a Praia do Sossego ao certificado Bandeira Azul 

De forma on-line, através do Colab, morador poderá opinar sobre a revisão da Lei Urbanística do município

Urbanismo niteroiense em pauta
A prefeitura de Niterói pro-
move, até o dia 8 de agosto, 
uma consulta pública online 
sobre o desenvolvimento 
urbano da cidade nos pró-
ximos 10 anos. A pesquisa 
pode ser acessada em ht-
tps://consultas.colab.re/
leiurbanisticaniteroi e pelo 
aplicativo Colab, disponível 
para download gratuito na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS). É uma opor-
tunidade importante para 
que a população participe e 
opine, sem precisar sair de 
casa, sobre direcionamento 
de investimentos públicos 
voltados para o bem-estar da 

população.
A pesquisa contém apenas 

19 perguntas que abordam 
temas como quais os tipos 
de serviços o cidadão con-
segue acessar caminhando 
por 10 minutos no entorno 
de sua casa, quais os serviços 
desejáveis e indesejáveis no 
bairro de residência, quais 
características que não agra-
dam na localidade onde vive 
e como o niteroiense deseja 
que seja o bairro onde mora 
em 10 anos. Os membros 
do Conselho Municipal de 
Políticas Urbanas (Compur) 
também estão debatendo 
sobre o tema e responderão 

uma consulta específica.

Audiência Pública – Para 
quem preferir discutir os 
temas presencialmente, na 
próxima terça-feira, 10 de 
agosto, a Prefeitura de Ni-
terói promoverá a segunda 
audiência pública sobre a 
revisão da Lei Urbanística 
do município. A reunião é 
aberta à população e será 
realizada às 18 horas, no au-
ditório da Câmara de Lojistas 
de Niterói, na Rua General 
Andrade Neves, 31, no Cen-
tro. No dia 19 de agosto, no 
mesmo local, será realizada 
a terceira e última reunião 

sobre o tema.
A legislação urbanística é 

um conjunto de regras para 
definir como o território da 
cidade pode ser ocupado, 
considerando a segurança e o 
bem-estar dos cidadãos. Um 

dos objetivos da revisão da 
lei é a simplificação e atuali-
zação das normas, tornando 
o processo de licenciamento 
de imóveis mais transparen-
te, ágil e menos dispendioso.

O secretário municipal de 
Urbanismo, Renato Baran-
dier, enfatiza que as audiên-
cias públicas são uma opor-
tunidade para os moradores 
exporem sua visão sobre a 
legislação urbanística da 
cidade, questões que se refe-
rem a parâmetros construti-
vos, potenciais construtivos 
e a diversificação de usos 
nos bairros onde moram e 
trabalham.

 “A Lei Urbanística deter-
mina os afastamentos e a 
quantidade de andares per-
mitidos para casas e prédios, 
o tamanho de lotes e os tipos 
de uso, entre outras regras. 
É muito importante que as 
demandas da população se-
jam ouvidas para construir 
um projeto de lei com ampla 
participação social”, afirma.

Niterói possui quatro Pla-
nos Urbanísticos Regionais 
(PUR): o da região Norte, 
das Praias da Baía, da Região 
Oceânica e de Pendotiba, 
além de um conjunto extenso 
de leis, decretos e delibera-
ções sobre o tema.

Pesquisa contém 
perguntas que 
abordam os 
serviços que o 
cidadão tem 
acesso perto 
de sua casa

O Itaú foi o vencedor e assumirá o serviço pelos próximos cinco anos

Niterói levanta R$ 80 milhões no 
pregão da folha de pagamento
A Prefeitura de Niterói reali-
zou, nesta quinta-feira (05), 
pregão para contratação 
de instituição financeira 
para gerir o pagamento dos 
servidores ativos e inativos, 
pensionistas. O banco Itaú 
foi o vencedor da disputa e 
assumirá o serviço nos pró-
ximos cinco anos pelo valor 
de R$ 80,4 milhões. O lance 
mínimo estabelecido era de 
R$ 61 milhões, um ágio de 
aproximadamente 25%. Par-
ticiparam ainda do pregão 
os bancos Bradesco, San-
tander e Caixa Econômica  
Federal.

Após o pregão, o prazo 
para que a nova instituição 
financeira passe a operar as 
contas do município é de 75 
dias. A atual detentora das 
contas é a Caixa Econômica 
Federal, que adquiriu o di-
reito por R$ 32 milhões há 
cinco anos.

“A participação de quatro 
instituições financeiras de 
prestígio no pregão demons-
tra a importância de uma 
gestão fiscal transparente 

e responsável como a que 
temos em Niterói.  Esses 
recursos serão importan-
tes para o investimento em 
projetos que beneficiarão a 
população da cidade”, afir-
mou o prefeito de Niterói, 
Axel Grael.

A empresa vencedora vai 
abrir contas bancárias para 
que os servidores recebam 
seus vencimentos. Também 
haverá a opção pela porta-
bilidade, em que o dinheiro 
é transferido automatica-
mente para a conta desejada 
em qualquer banco de sua 
preferência.

A Prefeitura vai criar vá-
rios pontos de apoio para 
que os servidores possam 

fazer o cadastramento das 
contas. Existirá também a 
opção de abertura de contas 
através do aplicativo com a 
validação da administração 
municipal.

Os funcionários poderão 
ainda fazer a abertura de 
contas de modo presencial. 
A instituição financeira ven-
cedora deverá, entre outras 
coisas, disponibilizar me-
lhores tarifas e serviços para 
o funcionalismo.

“Esse pregão só trará be-
nefícios ao município, pois 
é um processo que não vai 
onerar os cofres públicos e 
que não trará prejuízos ao 
servidor”, explica o secretá-
rio municipal de Adminis-
tração, Luiz Vieira.

A Secretaria de Admi-
nistração de Niterói ressal-
ta que o lance mínimo foi 
calculado de acordo com 
a inflação média do país, 
número de servidores, co-
tação do mercado de folhas  
licitadas em outros muni-
cípios e análise da receita 
municipal.

Participaram 
ainda do pregão 
os bancos 
Bradesco, 
Santander 
e Caixa

Aprova Jovem é destinado a moradores de Niterói entre 15 e 29 anos

Pré-vestibular gratuito e on-line 
já tem mais de 1.500 inscritos
A Coordenadoria de Políticas 
Públicas para a Juventude de 
Niterói está com inscrições 
abertas para a edição 2021 
do Aprova Jovem. Em 2021, 
o pré-vestibular online e 
gratuito vai contar com mil 
bolsas de estudo. Podem 
participar jovens que se-
jam moradores de Niterói, 
com idades entre 15 e 29 
anos. Para se inscrever, basta 
acessar as redes sociais da 
Prefeitura de Niterói e cli-
car no link: https://forms.
gle/7Lwtv45MwYUcRacD8. 
As inscrições vão até o dia 1 
de outubro.

Para a realização do Apro-
va Jovem, a Coordenadoria 
de Juventude conta com a 
parceria do Descomplica, 
maior curso pré-vestibular 
online da América Latina. E, 
para o próximo ano, o proje-
to será ampliado por meio de 
uma parceria com a Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF). O objetivo, segundo 
o coordenador da Juventu-
de de Niterói, Eduardo Oli-
veira, é alcançar o máximo 

de alunos e alunas, espe-
cialmente neste período de  
pandemia.

“A institucionalização 
do Aprova Jovem permi-
te que esse projeto, que já 
beneficiou mais de cinco 
mil estudantes, não acabe 
de uma hora pra outra. São 
dezenas de jovens que en-
traram na universidade com 
apoio do projeto nos mais 
diversos cursos, entre eles 
os mais concorridos de me-
dicina e engenharia. Nossa 
prioridade com a juventude 
de Niterói é pela educação, 
qualificação e emprego, ge-
rando oportunidades e cui-
dados.”, enfatizou Eduardo  
Oliveira.

O projeto, que existe des-
de o início de 2017, conse-
guiu um índice de aprovação 
de cerca de 10% em seus 
primeiros anos. 

O Aprova Jovem teve mais 
de 1.500 inscritos e seis au-
lões presenciais, divididos 
em matérias que foram pe-
didas pelos próprios estu-
dantes.

Iniciativa - A Coordena-
doria é um órgão municipal 
criado em 2003 e ligado à 
Secretaria Executiva do Ga-
binete do Prefeito de Niterói. 
Seus projetos são desenvol-
vidos através da articulação, 
fomento, proposição e exe-
cução de políticas para a ju-
ventude, garantindo o acesso 
aos direitos fundamentais e 
à qualidade de vida para a 
população compreendida 
entre 15 e 29 anos, (23,4 % da 
população niteroiense, se-
gundo censo/2010, do IBGE), 
através de ações integradas 
e articuladas entre órgãos 
governamentais e sociedade 
civil.

Para se inscrever, 
basta acessar 
as redes sociais 
da prefeitura. 
Prazo vai até 1 
de outubro
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Efeito estufa: Niterói reafirma 
compromisso de reduzir gases
Cidade integra pacto firmado entre 12 cidades e 4 estados para zerar ameaça ambiental até 2050
Niterói reafirmou a adesão 
ao pacto “Race To Zero”, uma 
iniciativa da Conferência da 
ONU sobre Mudanças Cli-
máticas (COP26) para zerar 
a emissão líquida de gases 
do efeito estufa até 2050. A 
campanha global reúne lide-
ranças para uma recuperação 
saudável, resiliente e zero de 
carbono, que evite ameaças 
futuras, crie empregos e des-
bloqueie um crescimento 
inclusivo e sustentável. Nite-
rói faz parte do grupo de 12 
cidades e quatro estados que 
integram o pacto e foi a única 
cidade do Estado do Rio a 
participar do evento “Corrida 
Ao Zero”.

De acordo com o inventá-
rio de gases de efeito estufa 
(GEE’s) da cidade, de 2016 
a 2018 Niterói teve queda 
de 18% na quantidade de 
emissões. O prefeito de Ni-
terói, Axel Grael, destacou 
que a cidade é pioneira na 
implementação de políticas 
para neutralizar a emissão de 
carbono em prédios públicos. 
O Getulinho será o primeiro 
hospital municipal neutro em 
carbono do Brasil.

“A prevenção, adaptação 
e mitigação dos danos com 
relação às mudanças climáti-
cas, que já vêm apresentando 
forte impacto em todo o mun-
do, é uma questão urgente. 
Niterói continua seguindo 
a tradição de vanguarda, 

inovação e do compromis-
so com a sustentabilidade”,  
pontuou.

Na última quarta-feira, 
o presidente designado da 
COP26, Alok Sharma, recebeu 
governadores, prefeitos e líde-
res empresariais para celebrar 
os compromissos coletivos da 
campanha Race to Zero no 

Brasil. O secretário municipal 
do Clima de Niterói, Luciano 
Paez, representou a cidade no 
evento e reafirmou o compro-
misso em zerar as emissões 
líquidas de carbono até 2050. 
Ele defendeu que o convite 
para Niterói participar do 
pacto mostra o pioneirismo 
com que a cidade trata do 

tema.
“Representar a Prefeitura 

de Niterói em um evento 
desta importância mundial é 
uma honra. Mas não foi à toa 
que a cidade foi convidada a 
participar. Ações e projetos 
ligados às adaptações de Ni-
terói aos eventos extremos, 
como contenção de encostas, 

reflorestamentos, criação de 
unidades de conservação, 
investimentos em vias de 
circulação mais eficientes 
tanto para carros quanto 
para bicicletas são alguns dos 
exemplos da agenda climática 
que vem sendo implementa-
da no município nos últimos 
anos”, disse.

O pacto - O objetivo da 
Race To Zero é criar impul-
so em torno da mudança 
para uma economia descar-
bonizada antes da COP26, 
onde os governos devem 
fortalecer suas contribuições 
para o Acordo de Paris. Isso 
enviará aos participantes da 
conferência um sinal de que 
empresas, cidades, regiões 
e investidores estão unidos 
para cumprir as metas de Pa-
ris e criar uma economia mais 
inclusiva e resiliente. A COP26 
deste ano está chamando a 
atenção do quão importante 
é que municípios pelo mundo 
se engajem na agenda climá-
tica mundial.

O evento, que foi realizado 
de forma híbrida, contou com 
a presença do embaixador do 
Reino Unido no Brasil, Peter 
Wilson, e teve a participação 
on-line de Gonzalo Muñoz, 
líder da Campanha Race to 
Zero e da Ação Climática 
da Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança do 
Clima.

Entre 2016 e 
2018, município 
apresentou 
queda de 18% na 
quantidade de 
emissões

Divulgação

Hospital Getulinho, no Fonseca, será o primeiro hospital municipal neutro em carbono do Brasil. Mais uma ação pioneira adotada pelo município de Niterói

Rio Bonito 
inicia hoje 
Encontro de 
Preservação
Rio Bonito realiza nesta 
sexta-feira, dia 6, a partir 
das 9 horas, o V Encontro 
de Preservação do Patri-
mônio Cultural do Leste 
Fluminense e Região. O 
evento, que vai durar todo 
o dia, terá palestras so-
bre temas como educação 
patrimonial, arqueologia, 
museologia e o turismo 
como fonte geradora de 
emprego e renda, acontece 
no Teatro da Câmara de 
Diretores Lojistas, na Rua 
Deocleciano Guimarães, 
15, no Centro.  O encontro 
também será transmiti-
do pelas redes sociais da 
Secretaria de Turismo no 
endereço @secretariade-
culturaeturismorb.

Além de autoridades e 
especialistas na discussão 
do tema, estarão em Rio 
Bonito, Claudio Elias; o 
diretor geral do Inepac 
(Instituto Estadual do Pa-
trimônio Artístico e Cultu-
ral ), Lucienne Figueiredo, 
superintendente de mu-
seus do Estado do Rio e 
Alexandre Valadão, diretor 
do Museu Histórico da 
cidade do Rio de Janeiro e 
Claudio Prado, presidente 
do Museu da Humanidade. 
A abertura do encontro, 
com a presença do secre-
tário de Turismo de Rio 
Bonito, Janderson Muniz, 
do presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Itaboraí, Deivid Antunes 
Pacheco, e do idealizador 
do encontro, o historiador 
Dawson Nascimento.

Integrado à programa-
ção do encontro, a partir 
das 19h30, no mesmo lo-
cal, acontece o I Festival 
Gastronômico e Musical 
Bossa Nova, Jazz e Blues, 
com grandes nomes da 
música instrumental. No 
dia 7, pela manhã, haverá 
city tour pelas fazendas 
históricas na região.

Mangaratiba será palco de seminário entre os dias 17 e 19, com oficinas e capacitações 

Turismo sustentável terá debates
Entre os dias 17 e 19 de agosto, 
Mangaratiba será palco do 1° 
Seminário de Turismo Sus-
tentável da cidade. O evento, 
realizado pela Prefeitura de 
Mangaratiba, através da Se-
cretaria de Turismo e Cultu-
ra, irá promover três dias de 
imersão em palestras, oficinas 
e atividades de campo a fim 
de estimular e desenvolver as 
pontencialidades do turismo 
sustentável no município, 
bem como, debater os eixos 
temáticos essenciais para a re-
tomada da atividade turística 
no período pós pandemia. A 
conferência será realizada no 
Casarão Histórico da Reserva 
do Sahy.

O seminário, que tem 
como público alvo o trade 
turístico de Mangaratiba e 

região, contará com a par-
ticipação de diversas auto-
ridades e representantes do 
segmento turístico nacional 
e estadual, além de membros 
da Delegacia Especializada de 
Atendimento ao Turista, UERJ, 
INEA, Trem do Corcovado, 
entre outras entidades.

A programação do evento 
está dividida em três etapas. 
No primeiro dia acontecem, 
além de apresentações cul-
turais, ciclos de palestras e 
mesas temáticas que vão de-
bater o impulsionamento do 
turismo sustentável. Entre os 
temas que serão apresenta-
dos estão: “Empreendendo 
no Turismo”, “A importân-
cia do Convention & Visi-
tors Bureau”, “Turismo Rural: 
Perspectivas e Desafios”, “A 

importância da capacitação 
dos agentes de segurança 
no atendimento ao turista”, 
“Turismo em Unidades de 
Conservação”, “Turismo de 
Natureza”, ‘Turismo de Aven-
tura”, “Turismo de Eventos” e 
“Turismo Acessível”.

Já o segundo dia do semi-
nário será dedicado às oficinas 
e capacitações sobre turismo 
de experiência, marketing 
digital, contextos históricos 
e outros temas. E no encerra-
mento, os participantes ainda 
realizarão atividades externas 
com saídas de campo para 
diversos pontos turísticos de 
Mangaratiba. O Parque Mu-
nicipal da Pedra do Urubu, a 
Trilha do Curumim, no Parque 
Estadual do Cunhambebe, e 
o ponto de avistamento de 

botos na APA do Boto Cinza, 
serão as locações visitadas.

O ciclo de palestras terá 
transmissão ao vivo pelas 
redes sociais da Prefeitura de 
Mangaratiba.

As inscrições: para parti-
cipar do Seminário, os repre-
sentantes do trade turístico 
da região deverão se inscre-
ver gratuitamente pelo link 

https://www.sympla.com.
br/1-seminario-de-turismo-
-sustentavel-de-mangarati-
ba__1283031?qrcode=true 
ou pelo site www.contato.
bio/inscrição-mangaratiba . 
O cadastro já garante acesso 
ao ciclo de palestras e as ofi-
cinas. Apenas para as saídas 
de campo, as inscrições serão 
realizadas separadamente 
durante o evento.

As vagas para a participa-
ção presencial no seminário 
são limitadas e as inscrições 
estarão abertas até o dia 16 
de agosto.

O público alvo do evento 
são guias e agentes de turismo, 
responsáveis por pousadas, 
hotéis e restaurantes, e mem-
bros do segmento de transpor-
te turístico de passageiros.

Também serão 
realizadas 
atividades de 
campo, a fim 
de desenvolver
o setor 

Empresários, chefs e trabalhadores do setor participaram de visitas técnicas e de um workshop

Maricá: destaque para gastronomia
Empresários, chefs de cozinha 
e pessoas ligadas ao setor de 
gastronomia participaram, 
no início desta semana, de vi-
sitas técnicas e um workshop 
com dicas para ampliação de 
negócios voltado para restau-
rantes.

O tour por roteiros tu-
rísticos e de gastronomia 
de Maricá organizado pela 
Rota Maricá de Gastronomia 
e Hotelaria contou com a 
participação do restaurateur 
(profissional que gerencia res-
taurantes) Fernando Blower 
e da chef especializada em 
Design Estratégico, Andressa 
Cabral, que conheceram parte 
da rede de hospedagem, a Fa-
zenda Pública Joaquín Piñero 
e outras atrações no bairro 
rural Espraiado.

“Fizemos um passeio de-
licioso por Maricá e conhece-

mos um pouco melhor outros 
cantinhos dessa cidade e 
ficamos muito felizes. Fomos 
muito acolhidos”, ressaltou 
Blower.

Para fechar a noite, em-
presários do setor de todas as 
regiões de Maricá puderam 
acompanhar o Workshop Gas-
tronômico com os dois pro-
fissionais que apresentaram 
cenários e possíveis saídas 
para o setor neste momento 
de pandemia.

“A inteligência emocional 
é muito importante, princi-
palmente, neste momento 
porque a gastronomia é feita 
por pessoas e atende pessoas”, 
destacou Andressa Cabral 
sobre o momento que o setor 
atravessa e os desafios para 
superá-lo.

O Workshop Gastronô-
mico aconteceu na praça 

de alimentação do Boule-
vard Maricá e fez parte da 
programação do 3º Festival  
Gastronômico de Inverno de 
Maricá.

“Por conta dessa integra-
ção, pensamos num curso 
online semipresencial com 
os empresários da cidade de 
Maricá sobre a organização 

da gastronomia durante a 
pandemia, montagem de 
cardápios, atendimento, pers-
pectivas de futuro e como 
organizar o negócio. Em bre-
ve, vamos divulgar quando 
será o curso, o conteúdo e 
as inscrições”, anunciou José 
Alexandre Almeida, secretário 
de Promoção e Projetos Espe-
ciais de Maricá.

Segundo José Alexandre o 
setor de gastronomia no mu-
nicípio ganha cada vez ais for-
ça. “O setor de gastronomia de 
Maricá vem se consolidando 
através da garra e resiliência 
dos empresários comprometi-
dos com a melhoria contínua 
dos seus processos e estrutu-
ras. A prefeitura vem apoian-
do o setor com vários projetos 
de capacitação e promoção da 
cidade através do Plano Mari-
cá 2030”, completou.

Divulgação

Workshop aconteceu na praça de alimentação do Boulevard Maricá
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Ex-assessor diz à CPI que recebeu ofertas, mas não respondeu às mensagens

Ministério era procurado 
por ‘picaretas das vacinas’
Em depoimento à CPI da Pan-
demia ontem (5), no Senado, o 
ex-assessor especial do Minis-
tério da Saúde Airton Cascavel 
reconheceu que “picaretas das 
vacinas” procuraram o órgão 
para tentar negociar a venda 
dos imunizantes anticovid.

O senador Eduardo Bra-
ga (MDB-AM) questionou o 
depoente sobre o porquê de 
se priorizar “um bando de pi-
careta” que estavam tentando 
aplicar um golpe no Brasil.

“Um golpe do mais vil, do 
mais desumano, querer ter 
um oportunismo materialista 
diante de uma situação huma-
nitária. Por que, em vez de dar 
importância a isso [o combate 
à pandemia], ficamos per-
dendo tempo em discussão 
de vacinas que não existiam, 
em discussão com pessoas 
que não tinham nenhuma 
representação legal, verda-
deira, quando nós tínhamos 
a Fiocruz, para conversar com 
a AstraZeneca? Nós podíamos 
ter comprado em agosto [de 
2020] a Pfizer, pra começar a 
vacinar em janeiro... Por que 
não fizemos? Por que que de-
moramos tanto para resolver, 
de forma correta, a questão 
da vacinação?, indagou Braga.

O ex-assessor apenas afir-
mou ao senador que nunca 
recebeu os “picaretas” no mi-
nistério e sequer respondeu 
às mensagens enviadas ao seu 
celular para oferta de vacinas.

“Eu quero dizer que, quan-
do se fala de picaretas da 
vacina, eu criei ojeriza de ver 
isso. Eu estava no ministério, 
senador, e quantos picaretas 
apareciam. E eu resolvi, a 

mim, não receber nenhum, 
porque no momento em que 
você não tinha a fábrica da 
AstraZeneca, não tinha um 
milhão de vacinas para en-
tregar para o Brasil, picaretas 
apareciam querendo vender 
200 milhões, 100 milhões, era 
para todo lado, de todo jeito”, 
rebateu Cascavel.

Para a senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA), quan-
do se faz referência aos “pica-
retas”, que tiveram a atenção 
do Ministério da Saúde, “é 
bom lembrar que alguns dos 
contratos chegaram, inclu-
sive, a ser efetivados”, tendo 
sido abortados a partir da 
atuação da CPI da Pandemia.

“Nós tivemos aí, no caso 
da Covaxin, o empenho, in-
clusive por parte do governo, 
de R$ 1,6 bilhão, contrato 
feito em cima de uma vacina 
que não tinha autorização 
nem de agência brasileira e 
nem de agência do seu país 
de origem que, no caso, era a 

Índia - inclusive, com pedido 
de antecipação de 45 milhões 
de doses”, expôs a senadora.

As outras vacinas não vie-
ram a ter o contrato efetivado, 
segundo Eliziane, mas várias 
tratativas e reuniões foram 
feitas inclusive com o mais 
alto escalão do ministério. 
Além disso, Eliziane cobrou 
Cascavel por não ter denun-
ciado e nem alertado o pró-
prio Ministério da Saúde. A 
seu ver, houve prevaricação 
do ex-assessor, que chegou a 
ser procurado pelo PM Luiz 
Dominguetti, que oferecia 
vacinas. O depoente admitiu 
o contato, mas reforçou que 
não o teria respondido.

Senadora 
Eliziane cobrou 
o ex-assessor 
por não ter feito 
denúncia ou 
dado alerta 

Leopoldo Silva/Agência Senado

Aírton Cascavel confirmou que “picaretas” apareciam querendo vender 200 milhões, 100 milhões de vacinas

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: 10/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua A - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua Doutor Henrique Portugal - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua General Rondon - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua Leila Diniz - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói 15571797
08:00 às 12:00 Estrada Francisco da C. Nunes - Itaipu - Niterói 15571869
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2 - Condomínio Jardins dos Ipês - Área Priv 2 - Condomínio 

Ubá Itaipu - Bomba - Itaipu - Niterói 
15571869

08:00 às 12:00 Rua Deputado Cláudio Moacir de Azevedo - Piratininga - Niterói 15571869
08:00 às 12:00 Rua São Pedro de Itaipu - Itaipu - Niterói 15571869
08:00 às 12:00 Rua Senador Lima Guimarães - Itaipu - Niterói 15571869
08:00 às 12:00 Rua São Fábio - Itaipu - Niterói 15571869
13:00 às 17:00 Rua Com Miguelote Viana - Icaraí - Niterói 15573011
13:00 às 17:00 Travessa C - Icaraí - Niterói 15573011
13:00 às 17:00 Travessa Deise Martins - Icaraí - Niterói 15573011
13:00 às 17:00 Travessa Marilene J Tavares - Icaraí - Niterói 15573011
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acurio Torres - Piratininga - Niterói 15574051
13:00 às 17:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15574051
13:00 às 17:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15574051
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Marazul - Piratininga - Niterói 15574051
13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15574051
13:30 às 17:30 Estrada da Floraria - Caramujo - Niterói 15574399
13:30 às 17:30 Estrada Jardim Figueira - Caramujo - Niterói 15574399
14:00 às 18:00 Estrada Frei Orlando - Piratininga - Jacaré - Niterói 15573715
14:00 às 18:00 Rua Vale Verde I, II, III - Jacaré - Niterói 15573715
14:00 às 18:00 Alameda dos Canários - Condomínio Ubá - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Alameda dos Micos - Cond. Ubá Itacoatiara - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Alameda dos Pica Paus - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Alameda Biquinho de Lacre - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Alameda dos Bem Te Vis - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Alameda dos Pardais - Esquina com Alameda E - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Avenida Mathias Sandri - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Estrada de Itacoatiara - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 4, 5, 6, 7 - Ubá - Ubá Itacoa - Condomínio Ubá Itacoatiara 

- Poço Artesiano II - Artes II - Itacoatiara - Niterói 
15574533

14:00 às 18:00 Rua das Andorinhas - Itacoatiara - Niterói 15574533
14:00 às 18:00 Rua Particular - Itacoatiara - Niterói 15574533

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Alameda Estados Unidos - Morro do Castro - São Gonçalo 15556007
13:00 às 17:00 Estrada da Fazendinha - Tenente Jardim - Morro do Castro - São Gonçalo 15556007
13:00 às 17:00 Estrada do Genipapo - Tenente Jardim - Morro do Castro - São Gonçalo 15556007
13:00 às 17:00 Rua Caminho do Vacinal - Morro do Castro - São Gonçalo 15556007
13:00 às 17:00 Rua 21 de Abril - Morro do Castro - Tenente Jardim - São Gonçalo 15556007
13:00 às 17:00 Travessa Bahia - Morro do Castro - São Gonçalo 15556007

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Avenida Lagoa de Guarapina - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Avenida Park Way - Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, G, H, I - Estrada de Bambuí - Estrada Cassorotiba - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Estrada das Conchas - Estrada de Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Estrada Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Ruas 13, 14, 31, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 74 - Boqueirão - Estrada de Bambuí - 
Guaratiba - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 

15422661

08:00 às 12:00 Rua Coronel Loerci Lucas - Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Rua Iolanda O Cavalcanti - Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Rua São Pedro Apostolo - Ponta Negra - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Rua Vereador João Pedro Machado - Estrada de Bambuí - Maricá 15422661
08:00 às 12:00 Ruas 7, 8, 23, 24, 25 - Itaipuaçu - Maricá 15571847
08:00 às 12:00 Rua Mauro Gabriel - Barroco - Maricá 15571847
08:00 às 12:00 Rua Projetada - Itaipuaçu - Maricá 15571847
08:00 às 12:00 Rua Santana - Itaipuaçu - Maricá 15571847
08:00 às 12:00 Rua São Benedito - Itaipuaçu - Maricá 15571847
08:00 às 12:00 Rua São Paulo - Itaipuaçu - Maricá 15571847
09:00 às 12:00 Estrada do Retiro - Retiro - Maricá 15571175
09:00 às 12:00 Ruas 1, 2 - Caxito - Retiro - Maricá 15571175
09:00 às 12:00 Rua São Jorge - São José Imbassai - Maricá 15571175
09:00 às 12:00 Rua Valdir Pereira - Itapeba - Maricá 15571175
12:00 às 16:00 Avenida Beira Rio II - Jardim Inoã - Maricá 15572919
12:00 às 16:00 Estrada de Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 15572919
12:00 às 16:00 Rua 9 - Centro - Maricá 15572919
12:00 às 16:00 Rua Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 15572919
12:00 às 16:00 Travessa Arthur - Jardim Inoã - Maricá 15572919
13:30 às 17:30 Avenida Maisa - Barra de Maricá - Maricá 15574413
13:30 às 17:30 Rua 11 - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15574413
13:30 às 17:30 Rua Doutor Avany Bonfim - Barra de Maricá - Maricá 15574413
13:30 às 17:30 Rua Esmael M. de Andrade - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15574413
13:30 às 17:30 Avenida Litorânia Futuro - Barra de Maricá - Maricá 15574473
13:30 às 17:30 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 15574473
13:30 às 17:30 Avenida Central - Centro - Maricá 15574473
13:30 às 17:30 Ruas 12, 13 - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15574473
13:30 às 17:30 Rua Jacob Resetec - Barra de Maricá - Maricá 15574473
13:30 às 17:30 Rua João Frejat - Barra de Maricá - Maricá 15574473
Dia: 11/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Central - Itaipu - Niterói 15576955
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Condomínio Ubá II - Maravista - Itaipu - Niterói 15576955
08:00 às 12:00 Avenida Ewerton da C Xavier - Itaipu - Niterói 15576955
08:00 às 12:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15576955
08:00 às 12:00 Rua Desembargador Ronald Souza - Itaipu - Niterói 15576955
08:00 às 12:00 Rua Joaquim Faria Reis Jr - Itaipu - Niterói 15576955
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói 15579645
13:00 às 17:00 Rua Amadeu Gomes - Badu - Niterói 15579645
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15579831

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Colubandê - São Gonçalo 15564091
09:00 às 11:59 Avenida Maricá - São Gonçalo 15564091
09:00 às 11:59 Rua Marcílio de Noronha - Colubandê - São Gonçalo 15564091
09:00 às 11:59 Rua Noronha dos Santos - Colubandê - São Gonçalo 15564091
12:00 às 16:00 Alameda Uruguai - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Avenida Paulo VI - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Avenida Itororo - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Rua Itacolomi - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Rua Mucuri - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Rua Urucuia - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
12:00 às 16:00 Rua Uruguaia - Jardim Catarina - São Gonçalo 15572383
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Estrela Norte - São Gonçalo 15567385
13:00 às 17:00 Ruas A D Estrada - Galo Branco - São Gonçalo 15567385
13:00 às 17:00 Rua Cam do Porto - Itioca - São Gonçalo 15567493

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida Lúcio José Marins - Pr. Lagoas-Za - Zacarias - Maricá 15581209
13:30 às 17:30 Rua Agripio Luiz da Costa - Zacarias - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Za - Maricá 15581209
13:30 às 17:30 Rua Teodoro J de Marins - Jardim Atlântico - Zacaria - Pr. Lagoas-Za 

- Maricá 
15581209

13:30 às 17:30 Estrada da Gamboa - Gamboa - Jacaroá - Caju - Maricá 15581387
13:30 às 17:30 Estrada do Caju - Caju - Jacaroá - Maricá 15581543
13:30 às 17:30 Estrada Solto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá 15581543
13:30 às 17:30 Sítio Didinh - Pindobal - Maricá 15581543
14:00 às 18:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Ruas 37, 46, 89, 108, 109, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - Jardim 

Atlântico - Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu - Maricá 
15576997

14:00 às 18:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Rua Gilmar T dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Loteamento J - Maricá 15576997
14:00 às 18:00 Rua Romualdo Monteiro de Barros - Itaipuaçu - Maricá 15576997

AstraZeneca: 2ª dose 
suspensa em Niterói
A Prefeitura de Niterói vai 
suspender a vacinação da 
segunda dose com AstraZe-
neca nesta sexta-feira (6). O 
município vem recebendo 
poucas doses da vacina con-
tra a Covid-19 nos últimos 
repasses do Ministério da 
Saúde. A vacinação da se-
gunda dose nas pessoas que 
tomaram AstraZeneca será 
retomada nos próximos dias 
com a estimativa de chegada 
de nova remessa enviada 
pelo Governo do Estado e 
Ministério da Saúde. A apli-
cação da segunda dose de 
CoronaVac e Pfizer segue 
normalmente na cidade.

Em transmissão ao vivo 
pelas redes sociais da Prefei-
tura de ontem (5), o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, frisou 
a importância da chegada 
de novas remessas para dar 
continuidade à imunização.

“Nós estamos cobrando 
do Ministério da Saúde o re-
passe das remessas de Astra-
Zeneca para regularizarmos 
a segunda dose da vacina. 
Esperamos poder retomar, o 
mais rápido possível, a apli-
cação desse imunizante na-

queles que já começaram o 
esquema vacinal”, pontuou.

O município alcançou 
a marca de 45% da popula-
ção adulta com o esquema 
vacinal completo contra a 
Covid-19. Já são mais de 188 
mil com as duas doses ou a 
dose única do imunizante. 
O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, 
destacou que mais de 357 
mil pessoas já receberam ao 
menos uma dose, o que re-
presenta 87% da população 
maior de 18 anos.

“Seguimos bastante 
adiantados no calendário, 
com grande esforço logístico 
e de conscientização sobre 
a importância da vacinação. 
Temos uma cobertura de 
primeira e segunda dose 
muito significativas, porque 
a população aderiu ao cha-
mado e está comparecen-
do aos postos. Mas sem a 
chegada de novas remessas, 
precisamos suspender a 
aplicação da segunda dose 
da AstraZeneca. A Prefeitura 
segue aplicando a primeira 
e segunda dose de Pfizer e 
CoronaVac”, afirmou.

Novo ‘Refis’ é 
aprovado no Senado
O Senado aprovou ontem o 
projeto que reabre o prazo 
para adesão de pessoas físicas 
e jurídicas ao Programa Espe-
cial de Regularização Tributá-
ria (Pert) da Receita Federal 
e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
chamado de “novo Refis”. O 
texto agora será analisado na 
Câmara dos Deputados.

Do senador Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), que pre-
side o Senado, o texto foi 
aprovado na forma de um 
substitutivo do relator, sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), que é o líder do 
governo.

O Pert permite o parcela-
mento com descontos de dí-
vidas com a União e ajusta os 
seus prazos de pagamento. O 
programa abrange os débitos 
de natureza tributária e não 
tributária, vencidos até 31 de 
agosto de 2020. Podem aderir 
pessoas físicas ou empresas, 
de direito público ou privado, 
inclusive as que se encontrem 
em recuperação judicial.

“O programa amplia a 
perspectiva de arrecadação 
no futuro próximo, o que será 

de absoluta necessidade para 
que o Brasil possa retomar 
o crescimento econômico o 
mais rápido possível”, argu-
menta Pacheco na justificati-
va da matéria.

Fernando Bezerra consi-
derou imprescindível reabrir 
o programa de parcelamento 
e acolher as empresas e pes-
soas atingidas pelo desas-
tre econômico provocado 
pela pandemia da covid-19. 
Segundo o relator, em se 
tratando dessa situação ex-
cepcional, “as condições de 
pagamento, a utilização de 
créditos, inclusive de prejuízo 
fiscal e de base de cálculo ne-
gativa da Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL), e 
os descontos dos débitos in-
seridos no programa reaberto 
precisam ter conformação 
diferente dos veiculados no 
Pert de 2017”.

O relator disse que o con-
junto de medidas se destina a 
“salvar a atividade produtiva 
no país, com objetivo de per-
mitir o equacionamento de 
dívidas de pessoas e empre-
sas atingidas pelos efeitos da 
pandemia”.
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Barcelona 
surpreende e 
anuncia saída 
de Messi
O Barcelona anunciou oficial-
mente ontem o fim da longa 
passagem de Lionel Messi 
pelo Camp Nou. Por meio de 
nota oficial, o clube catalão 
informou que as duas partes 
chegaram a um acordo, mas a 
renovação contratual acabou 
impedida pelo regulamento 
da Liga.

Para cumprir o fair play 
financeiro determinado pela 
entidade que rege o principal 
torneio local, o Barcelona 
seria obrigado a reduzir sua 
folha salarial. Com status de 
maior jogador da história do 
clube catalão, o astro Lionel 
Messi, evidentemente, rece-
bia altos vencimentos.

O clube atribuiu a não 
renovação a “obstáculos eco-
nômicos e estruturais” e la-
mentou a situação. “O Barce-
lona quer agradecer de todo 
coração pela contribuição do 
jogador ao engrandecimento 
da instituição e lhe deseja o 
melhor em sua vida pessoal e 
profissional”, diz a nota.

Durante 17 temporadas, 
Messi marcou 672 gols em 
778 partidas com a camisa 
do Barcelona, seu único clube 
profissional.

Cria do Botafogo, lateral-esquerdo celebra retorno a General Severiano

Jonathan volta para casa

O Botafogo correu atrás de 
um lateral-esquerdo após 
negociar PV com o Interna-
cional. A diretoria alvinegra 
acertou com Jonathan. O 
novo reforço é um velho co-
nhecido da torcida. O jogador 
é cria das categorias de base 
do clube e exaltou o retorno à 
sua velha casa.

“Muito feliz de voltar para 
casa, prometo dar tudo de 
mim dentro de campo e aju-
dar meus companheiros, 
como meus companheiros 
vão me ajudar também. Só 

agradecer pela confiança no 
meu trabalho”, disse.

Jonathan já está regulari-
zado, mas não deve estrear 
contra a Ponte Preta, no do-
mingo. O próprio jogador 
admitiu que precisa de um 
tempo para estar apto.

“Fiquei dois meses parado, 
preciso ganhar forma física 
novamente e o preparador 
físico já está em cima disso. 
Mais quatro dias, uma sema-
ninha, já estarei bem para 
ajudar o Botafogo dentro de 
campo”, declarou.

Vasco - O Vasco acabou 
eliminado pelo São Paulo 
na Copa do Brasil, na última 
quarta-feira. Além da derrota 
em São Januário, o técnico 
Lisca ganhou um problema 
para a sequência da tempo-
rada.

O volante Bruno Gomes 
saiu de campo ainda no pri-
meiro tempo após sentir um 
problema. O departamento 
médico do clube informou 
que o jogador teve um es-
pasmo em um músculo das 
costas.

Últimas classificações renderam R$ 11,2 milhões aos cofres do clube

Flu ganha fôlego financeiro
O Fluminense tem sofrido 
com os problemas financeiros 
nos últimos anos. No entanto, 
a diretoria conseguiu manter 
os salários em dia, principal-
mente nesta temporada. Os 
dirigentes tricolores tiveram 
que negociar alguns jovens 
jogadores da base para ga-
nhar fluxo de caixa. Além 
disso, o bom fim de tempo-
rada passada aumentou a 
premiação tricolor.

Nesta temporada, o Flu 
ainda se mantém vivo nas 
três competições que dispu-

ta: Brasileiro, Libertadores e 
Copa do Brasil. Nas competi-
ções de mata-mata, a equipe 
acabou de avançar às quartas 
de final. Com isso, o clube vai 
receber um total de R$ 11,2 
milhões da Conmebol e CBF.

Depois de eliminar o Cerro 
Porteño na Libertadores, o 
Fluminense terá pela frente 
o Barcelona-EQU. Já na Copa 
do Brasil, o time comandado 
por Roger Machado conhe-
cerá seu adversário hoje, 
quando acontecerá o sorteio 
das quartas-de-final.

Flamengo - Já o Rubro-Ne-
gro tirou a partida contra o 
Olímpia do Rio para Brasília 
para ter mais público. Do 
outro lado, os paraguaios 
anunciaram que o duelo de 
ida da Taça Libertadores, em 
Assunção, também terá a pre-
sença de torcedores.

O governo do Paraguai vai 
usar a partida pelas quartas 
de final da Libertadores como 
modelo para o início da libe-
ração do público. O protocolo 
será mais rígido do que o 
exigido no Brasil.

Seleção masculina perde para Comitê Russo e fica fora do pódio pela 1ª vez desde Sidney-2000
Vôlei dá adeus ao sonho do tetra
A Seleção Brasileira mascu-
lina de vôlei deu adeus ao 
sonho da quarta medalha de 
ouro olímpica. A equipe foi 
derrotada ontem, nos Jogos 
de Tóquio, de virada, para o 
Comitê Olímpico Russo por 
3 sets a 1, com parciais de 
18/25, 25/21, 26/24 e 25/23.

O  Bra s i l ,  d e s d e  Si d -
ney-2000, não ficava de fora 
de uma final da competição. 
À época, o país foi elimina-
do nas quartas de final em 
confronto com a Argentina. 
Depois disso, foram quatro 
decisões consecutivas, tendo 
levado duas medalhas de ouro 
(Atenas-2004 e Rio-2016) e 
duas de prata (Pequim-2008 
e Londres-2012). O primeiro 
título foi em Barcelona-1992.

Apesar de não avançar à 
final, o levantador Bruninho 
diz que o time tem que se 
manter firme para buscar a 
medalha de bronze. 

“Por mais difícil que seja, 
temos que apagar isso [a der-
rota de virada para a Rússia]. 
O bronze conta muito pra 
gente. Sabemos o quanto a 
gente merece, quanto a gente 
trabalha, se dedica. Então, 
vamos entrar com a faca nos 
dentes como se fosse o ouro. 

Não temos tempo para la-
mentar”, disse o levantador, 
campeão no Rio de Janeiro.

A luta pelo bronze será à 
1h30 (de Brasília) de sábado. 
O adversário será a Argentina, 
derrotada pela França por 3 
sets a 0 (parciais de 25/22, 
25/19 e 25/22).

Mas nem tudo foi lamen-
tação para o esporte brasilei-
ro. Pelo contrário. Estreando 
como modalidade olímpica, 
o skate park levou três brasi-
leiros para a final das disputas 
por medalha: Luiz Francisco, 
Pedro Quintas e Pedro Barros.

Quem conquistou a me-
dalha foi o catarinense Pedro 
Barros, que ficou com a prata, 
com a nota de 86,14 pontos, 
logo na primeira tentativa. 
Luiz Francisco terminou em 
quarto, com 83,14 pontos, e 
Pedro Quintas, ficou em oi-

tavo com 38,47.
Nos ringues o Brasil tam-

bém brilhou. Os baianos 
Beatriz Ferreira e Hebert Con-
ceição estão nas finais do 
boxe. Atual campeã mundial, 
a peso-leve brasileira avançou 
após vencer a finlandesa Mira 
Potkonen, na categoria até 

60 quilos. Na disputa mas-
culina, Conceição superou o 
atual campeão mundial Gleb 
Bakshi, do Comitê Olímpico 
Russo, também por decisão 
dos juízes.

“Estar no pódio é o obje-
tivo final, mas separamos em 
metas. É degrau por degrau. 

Fui alimentando isso, estu-
dando as adversárias e hoje 
estou feliz aqui, mas ainda 
não acabou. Tenho isso em 
mente”, disse Bia Ferreira.

A final feminina será às 
2h (de Brasília) de domingo, 
contra a irlandesa Kellie Anne 
Harrington. Já a disputa pelo 
ouro na categoria masculina 
será no sábado, às 2h45 (de 
Brasília), contra o ucraniano 
Oleksandr Khyzhniak.

“Cada luta vamos ganhan-
do mais confiança, o que 
faz toda a diferença. E estou 
muito seguro para fazer um 
bom trabalho na final e trazer 
mais uma medalha de ouro”, 
afirmou Hebert.

Desembarque das bicam-
peãs - Hoje a festa será pelas 
ruas de Niterói. As bicampeãs 
olímpicas na classe 49er FX 
Martine Grael e Kahena Kun-
ze chegam à cidade. Elas irão 
desfilar em um caminhão 
aberto do Corpo de Bombei-
ros ao lado de outros atletas 
niteroienses que competiram 
nas Olimpíadas de Tóquio.

Mais tarde, a dupla bicam-
peã e os demais atletas serão 
recebidos pelo prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

Bicampeãs 
olímpicas, 
Martine Gael e 
Kahena Kunze 
chegam a Niterói 
nesta sexta-feira

Wander Roberto / COB

Bruninho disse que o Brasil precisa estar focado para a disputa do bronze


