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Auxílio Brasil pagará 
mais que Bolsa Família

Valor deve ser 50% maior. Proposta foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados

NOVO PROGRAMA SOCIAL 

CIDADES\PÁG. 5

Desde o início deste ano, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem abrindo novas frentes de obras por todo o município, com o objetivo melhorar a infraestrutura dos bairros de Itaboraí

Divulgação / Prefeitura de Itaboraí

Rio: 178 mil na 
faixa de 30 não 
se vacinaram

CIDADES/PÁG 3

Senador visita 
SG em prol 
da Saúde

PANORAMA\PÁG. 2

Centro e Icaraí arrecadam mais
 Dados relativos a abril, maio e junho de 2021 estão no Boletim da Secretaria  de Fazenda 

CIDADES\PÁG. 4

Com uma campanha irregular, o Vasco tem hoje uma 
oportunidade de entrar na zona de classificação para a Série A. 
O time precisa vencer o Vila Nova, em São Januário, e torcer por 
outros resultados para finalmente ingressar no sonhado G-4.

Rafael Ribeiro / Vasco

Sarrafiore, autor do gol no triunfo contra o Vitória, terá mais uma chance entre os titulares

Vasco com o G-4 no horizonte

Mudança de 
chave após 
goleada
Meia Diego, do Fla, disse 
que o time tem que mudar 
o foco após a goleada 
sofrida para o Inter, já que 
amanhã a equipe enfrenta 
o Olimpia, no Paraguai.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Itaboraí com 
obras de 

pavimentação
Com objetivo de levar 

qualidade de vida para a 
população nos locais que ainda 

não possuem infraestrutura, a 
Prefeitura de Itaboraí, através 

da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, iniciou a 

pavimentação em diversas ruas 
do bairro Ampliação, além dos 

serviços de  terraplanagem, 
instalação de galerias de água 

pluvial, calçada, meio-fio e  
colocação do asfalto. 

Ontem (9), as intervenções 
tiveram início na Rua 

Leopoldina Vaz Azevedo. 

CIDADES/PÁG 3

Espetáculo 
‘Neblina’ 
no CCBB
O CCBB-Rio estreia, na 
quinta, o espetáculo 
“Neblina”, da premiada 
diretora Yara de Novaes, 
com texto do também 
premiado Sérgio Roveri. 

PÁG. 2

CULTURA
Guto Muniz/Divulgação

Espetáculo, da premiada diretora Yara 
de Novaes, estreia na quinta, às 19h

Capitão do Fla, Diego disse que 
time tem que tirar lições da goleada

TRF mantém 
Sérgio Cabral 
na prisão 

CIDADES\PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Bichos de luz
Depois de dias frios, o calor voltou de verdade, tanto que 
com ele voltaram os famosos bichos de luz. Minha casa 
ontem ficou cheia deles, tivemos que apagar a casa inteira 
pra não virar uma invasão descontrolada. Aqui no Sapê 
em Niterói parecia uma infestação. Nenhuma saudade 
deles haha.
Vitória Mega

Legado Olímpico
Certamente foi uma das mais importantes olimpíadas dos 
últimos anos. Com muitos momentos marcantes de amor 
ao próximo, como a divisão de duas medalhas de ouro, a 
introdução de novas modalidades. O evento certamente 
serviu para unir o mundo e levantar pautas importantes 
na sociedade. Vai deixar saudade! 
Tadeu Dancler

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.

Pedra do Macaco é 
a trilha de sábado
O projeto Circuito Ecológico 
Caminhos de Maricá, inicia-
tiva da Secretaria de Cidade 
Sustentável, levará os parti-
cipantes, no próximo sábado 
(14), à Pedra do Macaco, em 
São José do Imbassaí, uma 
das trilhas mais conhecidas 
do município.

O ponto de encontro será 
na passarela do bairro (km 21 
da RJ 106 - sentido Niterói), 
às 8h. Já as inscrições estarão 
abertas a partir das 13h desta 
quarta-feira (11), através do 
preenchimento de formulário 
na plataforma Google Forms 
(https://forms.gle/4D5c3r-
cbXRoCUNNE6).

Para chegar até o local 
partindo do centro da cidade, 
é possível utilizar qualquer 
linha dos ônibus tarifa-zero - 
os vermelhinhos - em direção 
a Itaipuaçu e descer na passa-
rela do km 21. Já partindo de 
Inoã e Itaipuaçu, as linhas em 
direção ao Centro também 
possuem parada próximo ao 
local. 

Acessibilidade na comunicação

 A Secretaria Municipal de 
Acessibilidade de Niterói 
está levando a outros mu-
nicípios capacitação para 
facilitar a comunicação 
entre servidores públicos e 
deficientes auditivos. Para 
isso, a secretaria formatou 

 Vinícius Manhães/Prefeitura de Maricá

o workshop de Iniciação 
e Sensibilização de Libras 
“Você Sabe Ouvir”. Maricá 
foi a primeira cidade a 
firmar uma parceria com 
Niterói para receber o trei-
namento, que terminou 
semana passada.

Recursos para a Saúde de SG
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, e o secretário 
municipal de Gestão Inte-
grada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas, receberam 
ontem (9) a visita do senador 
Carlos Portinho (PL-RJ). Na 
oportunidade, o senador foi 
informado sobre a aplicação 
de R$ 11 milhões destinados 
à saúde do município. Deste 
montante, R$ 1 milhão virá 
através de emendas imposi-
tivas, destinadas diretamente 
pelo senador, e o restante foi 
adquirido por meio de arti-
culação com os ministérios. 
A cidade será contemplada 
com 22 salas de vacina, dis-
tribuídas pelas unidades, e 
um veículo, que vai ajudar na 
Atenção Básica.

“Gostaria de agradecer 
toda a dedicação, empenho 
e esforço do senador Portinho 
para trazer recursos para São 
Gonçalo. Com esses recur-
sos, teremos 22 unidades 
de saúde beneficiadas com 
novas salas de vacina, graças 
às emendas”, disse o prefeito 
Capitão Nelson, que também 
destacou a receptividade 
do gabinete do senador em 

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson entre o senador Carlos Portinho e o secretário municipal Douglas Ruas                      

Histórias do Velho 
Lobo noventão
Tetracampeão mundial como 
jogador, técnico e coorde-
nador da seleção brasileira,  
Mario Jorge Lobo Zagallo, o 
Velho Lobo, completou 90 
anos ontem (9) e entre as 
homenagens, a Fifa lançou 
um  documentário sobre ele 
no Youtube.

A obra conta com depoi-
mentos de craques da bola 
dentro e fora de campo, como 
Pelé, Rivelino, Ronaldo Fenô-
meno, Carlos Alberto Parreira 
e o treinador português José 
Mourinho. 

 Zagallo foi fisgado pela se-
leção ao presenciar a derrota 
para o Uruguai, no Maracanã, 
na Copa do Mundo de 1950. 
Então com 19 anos, Zagallo 
era militar do Exército e foi 
recrutado para trabalhar na 
segurança nas arquibancadas 
do estádio. 

Brasília, com o secretário de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

“O prefeito Capitão Nelson 
pediu que fôssemos a Brasília 
em busca de recursos para a 
nossa cidade e, diante dessa 
pandemia, a prioridade sem-
pre foi a Saúde. Fomos muito 
bem recebidos pelo senador 
Portinho e prontamente o 

pedido da cidade de São Gon-
çalo foi atendido, o que nos 
deixa muito felizes e gratos 
pela ajuda do senador”, disse 
o secretário Douglas Ruas, 
que estava acompanhado da 
subsecretária de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Gabriela Bessa.

“Fico muito feliz, pois 
eu apoiei a eleição do Ca-

pitão Nelson e vejo que São 
Gonçalo está entregue na 
melhor mão. O Douglas tem 
ido constantemente a Brasília 
na busca de recursos, apre-
sentando projetos, e estou 
podendo ajudar na saúde.  
A aplicação correta desses 
recursos favorece muito a 
população”, disse o senador 
Carlos Portinho. 

Uma década sem 
Patrícia Acioli

Descontos na 
Costa do Sol

Quinta-feira serão completa-
dos 10 anos do assassinato da 
juíza Patrícia Acioli, em frente 
à casa onde morava, em Pira-
tininga, na Região Oceânica 
de Niterói. O crime contra 
a magistrada, praticado por 
policiais militares, não pas-
sou em branco e entre outras 
homenagens ela deu nome 
ao Prêmio Amaerj Patricia 
Acioli de Direitos Humanos, 
que também chegará este 
ano à sua décima edição. As 
inscrições foram prorrogadas 
até 22 de agosto, pelo site 
www.amaerj.org.br/premio. 
São quatro categorias: Práti-
cas Humanísticas, Reporta-
gens Jornalísticas, Trabalhos 
Acadêmicos e Trabalho dos 
Magistrados. Um júri inte-
grado por especialistas nas 
quatro áreas selecionará os 
premiados. Haverá cinco 
finalistas por categoria. Os 
primeiros lugares de Práticas 
Humanísticas, Reportagens 
Jornalísticas e Trabalhos Aca-
dêmicos receberão, cada um, 
R$ 15 mil; os segundos, R$ 
10 mil; os terceiros, R$ 5 mil. 
Os três primeiros colocados 
ganharão troféus. Os demais 
finalistas serão homenagea-
dos com Menções Honrosas. 
Na categoria Trabalhos dos 
Magistrados, os três primeiros 
receberão troféus.

 A CCR ViaLagos e o Conselho 
de Turismo da Costa do Sol 
lançaram, na última sexta-
-feira, o programa Costa do 
Sol Mais Descontos, no Hotel 
Paradiso Corporate, em Cabo 
Frio. Com o programa, basta 
o usuário apresentar o recibo 
do pedágio da CCR ViaLa-
gos ou o extrato do pedágio 
automático usuário para ga-
nhar descontos em postos de 
combustíveis, hotéis, pousa-
das, restaurantes, passeios, 
comércio e vários outros es-
tabelecimentos conveniados. 

Políticas para mulheres em SG

A Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres 
de São Gonçalo firmou par-
ceria com o Shopping Pátio 
Alcântara e a Universidade 
Estácio de Sá para divulgar 
ações e equipamentos de 
atendimento a mulheres 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

vítimas de violência do-
méstica. Um espaço, no 
L1 do shopping, auxilia 
na divulgação de informa-
ções, oferece consultoria 
gratuita sobre pensão ali-
mentícia e esclarece dúvi-
das trabalhistas.

Panorama RJPanorama RJ

‘Neblina’ faz curta 
temporada no CCBB
O CCBB-Rio estreia, na 
quinta, o espetáculo “Ne-
blina”, da premiada diretora 
Yara de Novaes, com texto 
inédito do também pre-
miado dramaturgo Sérgio 
Roveri. Em cena Leonardo 
Fernandes e Fafá Rennó 
vivem o drama de Diego e 
Sofia, alter egos de Rafael 
e Júlia, que se passa em 
uma noite fria e com muita 
neblina.

Questões existenciais 
relacionadas a como lidar 

com a perda, o luto, o sofri-
mento e formas de alcançar 
a superação estão inseridas 
na história desse misterioso 
casal. 

A temporada do espetá-
culo, no palco do Teatro II 
do CCBB-Rio, será presen-
cial, com representações de 
quinta a sábado, às 19h, e 
domingos, às 18h, até 12 de 
setembro, e ingressos adqui-
ridos antecipadamente pelo 
site https://www.eventim.
com.br/artist/neblina/. 

CULTURA

Folclore
Comemorando o mês do 
folclore e cultura popular, 
a Casa de Cultura Heloísa 
Alberto Torres, em Itaboraí, 
apresenta a exposição “Jota 
Rodrigues: O Poeta da Vida 
Atrevida” para homena-
gear a Literatura de Cordel. 
Sob curadoria do professor 
e doutor Ricardo Gomes 
de Lima e da antropóloga 
Ana Carolina Nascimento, a 
mostra fica em cartaz até o 
dia 12 de setembro e reúne 
manuscritos, fotos, folhetos 
de cordel, entre outros.

SAMBA – Nesta terça, às 19h30, tem Samba em Movi-
mento no “Festival Pras bandas de cá’’, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos. O ingresso custa R$ 30 (inteira) 
no site Sympla. O coletivo nasceu no início de 2020, 
quando um grupo de amigos sambistas teve a ideia de 
organizar uma reunião dos participantes da cena de 
samba e pagode de Niterói, para trocar ideias.

LANÇAMENTO – A Eduff lança o livro “Mestiça cientifi-
cidade”, de Giselle Venancio e André Furtado. Na obra, 
os autores analisam a recepção do autor brasileiro com 
foco em três leitores franceses de peso: Fernand Brau-
del, Roger Bastide e Lucien Febvre Publicada em 1952, 
a edição francesa de “Casa Grande Senzala”, de Gilberto 
Freyre, consagrou o autor na alta cultura ocidental.

Guto Muniz/Divulgação

Espetáculo, da premiada diretora Yara de Novaes, estreia na quinta, às 19h

Divulgação

Mostra está em cartaz na Casa de 

Cultura Heloísa Alberto Torres

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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Anvisa recebe pedido para estudos de vacina contra covid-19 da UFRJ. Um comitê vai analisar o pedido

Mais opção contra covid-19
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu o pedido para reali-
zação de estudos de fase 1 e 
2 da vacina S-UFRJvac, que 
está sendo desenvolvida pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). A confir-
mação foi publicada nesta 
segunda-feira (9), na página 
da agência na internet.

De acordo com a informa-
ção divulgada, a solicitação 
para autorização do estudo 
clínico foi enviada à Anvisa 
na última sexta-feira (6). Se-
gundo os procedimentos da 
agência, a análise vai consi-
derar a proposta do estudo, o 
número de participantes e os 
dados de segurança obtidos 
até o momento nos estudos 
pré-clínicos, que são reali-
zados em laboratório e em 
animais.

“Antes do pedido formali-
zado, a agência já havia reali-
zado duas reuniões prévias, 
ainda no ano de 2020, para 
orientações e esclarecimen-
tos aos desenvolvedores da 
vacina. Em 24 de junho de 
2021 foi realizada uma nova 
reunião para apresentação da 
estratégia de desenvolvimen-
to dos estudos não clínicos, 
mas sem envio de nenhum 
documento ou estudo de 
forma oficial para a Anvisa”, 
esclareceu a agência.

Segundo a Anvisa, com o 
objetivo de dar celeridade à 
disponibilização de medica-
mentos que possam auxiliar 
no alívio dos efeitos indivi-
duais e coletivos da pandemia 
da covid-19, se instituiu o Co-
mitê de Avaliação de Estudos 
Clínicos, Registro e Pós-re-
gistro de medicamentos para 
prevenção ou tratamento da 

covid-19.
“Esse comitê analisa, den-

tre outras atribuições, os pe-
didos de anuência de estudos 
clínicos com medicamentos 
para prevenção e tratamento 
da covid-19, de forma priori-
tária, no prazo médio de 72 
horas após a submissão for-
mal do protocolo pelo sistema 
Datavisa”, explicou a agência.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu o pedido para reali-
zação de estudos de fase 1 e 
2 da vacina S-UFRJvac, que 
está sendo desenvolvida pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). A confir-
mação foi publicada nesta 
segunda-feira (9), na página 
da agência na internet.

De acordo com a informa-
ção divulgada, a solicitação 
para autorização do estudo 
clínico foi enviada à Anvisa na 
última sexta-feira (6). 

Segundo os procedimen-
tos da agência, a análise vai 
considerar a proposta do es-
tudo, o número de participan-
tes e os dados de segurança 
obtidos até o momento nos 
estudos pré-clínicos, que são 
realizados em laboratório e 
em animais.

“Antes do pedido formali-
zado, a agência já havia reali-
zado duas reuniões prévias, 
ainda no ano de 2020, para 
orientações e esclarecimen-
tos aos desenvolvedores da 
vacina. Em 24 de junho de 
2021 foi realizada uma nova 
reunião para apresentação da 
estratégia de desenvolvimen-
to dos estudos não clínicos, 
mas sem envio de nenhum 
documento ou estudo de 
forma oficial para a Anvisa”, 
esclareceu a agência.

Segundo a Anvisa, com o 
objetivo de dar celeridade à 
disponibilização de medica-
mentos que possam auxiliar 
no alívio dos efeitos indivi-
duais e coletivos da pandemia 
da covid-19, se instituiu o Co-
mitê de Avaliação de Estudos 
Clínicos, Registro e Pós-re-
gistro de medicamentos para 
prevenção ou tratamento da 
covid-19.

“Esse comitê analisa, den-
tre outras atribuições, os pe-
didos de anuência de estudos 
clínicos com medicamentos 
para prevenção e tratamento 
da covid-19, de forma priori-
tária, no prazo médio de 72 
horas após a submissão for-
mal do protocolo pelo sistema 
Datavisa”, explicou a agência.

Um dos pesquisadores 
responsáveis pela SpiN-Tec, 
o professor Flávio da Fonseca 
explicou, em entrevista cole-
tiva no início deste mês, que 
os testes em humanos vão 
buscar calibrar um esquema 
de doses para que a vacina 
seja aplicada em quem já se 
vacinou. 

Nos testes em laboratório, 
em animais, os pesquisadores 
usaram um esquema de duas 
doses, com intervalo de 21 
dias, mas, para os estudos 
clínicos, haverá a avaliação se 
uma dose basta para reforçar 
a imunização.

Objetivo 
é dar celeridade 
ao auxílio 
no combate 
à pandemia

Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com a informação, a solicitação para autorização do estudo foi enviada à Anvisa na última sexta-feira (6)

S. Gonçalo retira 
mais de 8 mil doses
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
retirou da Coordenação de 
Armazenamento do Estado 
(CGA), no Barreto, em Ni-
terói, mais 8.380 doses da 
vacina CoronaVac e outras 
18.492 da Pfizer nesta se-
gunda-feira (9). Os imuni-
zantes serão usados para a 
vacinação de primeira dose 
para todos os gonçalenses 
com mais de 18 anos. A 
segunda dose das vacinas 
Astrazeneca e Coronavac 
continua sendo aplicada no 
município. A imunização 
com a Pfizer começará a ser 
feita na próxima semana.  
Para a campanha de vaci-
nação contra o coronavírus, 
a cidade conta com doze 
pontos de vacinação, um 
com drive thru. Dez locais 
vacinam de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h. As 
clínicas gonçalenses do Mu-
tondo e Dr. Zerbini, no Arse-
nal, atendem de 8h às 21h. 
Para a aplicação da primeira 

dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e car-
tão 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 chegar 
até 16h30 nas unidades que 
atendem até 17h e até 20h30 
nas clínicas que atendem 
até 21h.

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 Pfi-
zer. Pessoas com comorbi-
dades, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente também podem 
tomar esta vacina, segundo 
o informe técnico do Gover-
no do Estado.

SG segue vacinando 
contra o coronavírus
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil já imu-
nizou contra a gripe 120.373 
pessoas. Destas, 113.084 são 
dos grupos iniciais prioritá-
rios (crianças até seis anos, 
gestantes, puérperas, traba-
lhadores da saúde, idosos, 
professores, pessoas com 
comorbidades, rodoviários, 
pessoas das forças de se-
gurança e forças armadas, 
pessoas com deficiência, 
caminhoneiros, portuários), 
o que equivale a 26,6% do 
público-alvo. Ainda faltam 
332.419 pessoas destes pú-
blicos serem imunizadas. 
Todos os gonçalenses com 
mais de seis meses de idade 
podem procurar 66 unida-
des de saúde, de segunda-
-feira a sexta-feira, das 8h 
às 17h. 

O imunizante contra a 
influenza está disponível 
para toda a população desde 
o início de julho. O obje-
tivo inicial do Ministério 
da Saúde era vacinar 90% 
de públicos específicos, 

como crianças e idosos, um 
total de 407.513 pessoas. 
Mas com a baixa procura, 
a campanha foi ampliada. 
A vacina continuará dispo-
nível nos postos de saúde 
por tempo indeterminado 
até que as doses sejam es-
gotadas. 

Os imunizantes foram 
aplicados em 26.537 crian-
ças, 3.215 gestantes, 1.197 
puérperas, 10.846 trabalha-
dores da saúde, 59.874 ido-
sos, 3.578 professores, 7.148 
pessoas com comorbidades, 
167 rodoviários, 379 pessoas 
das forças de segurança e 
forças armadas, 51 pessoas 
com deficiência, 45 cami-
nhoneiros, 47 portuários e 
7.289 pessoas da população 
em geral.  

Os gonçalenses têm que 
ficar atentos ao intervalo en-
tre os imunizantes da gripe 
e da covid-19, que deve ser 
de 14 dias. Quem já tomou a 
vacina da covid-19 tem que 
esperar 14 dias para procu-
rar a vacina contra a gripe.

Rio longe da meta de imunização 
da faixa entre 30 e 39 anos
O número de pessoas de 30 a 
39 anos que não receberam 
a primeira dose de vacinas 
contra covid-19 nas datas in-
dicadas para sua faixa etária 
no calendário do município 
do Rio de Janeiro chega a 
177.954, segundo painel de 
dados da prefeitura do Rio de 
Janeiro. A meta do município 
é vacinar pelo menos 90% da 
população e de cada grupo 
etário. Como as quase 178 
mil pessoas de 30 a 39 anos 
que não receberam nenhu-
ma dose representam cerca 
de 17% dos mais de 1 milhão 
de moradores da cidade in-
cluídos nesse grupo, a meta 
ainda não foi atingida.

Com ritmo mais acelera-
do em agosto, o calendário 
prevê repescagem para essas 
pessoas nos dias 19, 20 e 21 

deste mês, depois que a apli-
cação da primeira dose tiver 
alcançado a faixa etária de 18 
anos. A Secretaria Municipal 
de Saúde ressalta quem não 
se vacinou no seu dia terá 
mais uma oportunidade nos 
dias marcados para a repes-
cagem.

A vacinação da população 
de 30 a 39 anos começou na 
semana de 12 a 17 de julho, 
quando foram chamadas aos 
postos as pessoas de 39 a 37 
anos. Na quinzena seguinte, 
o calendário contemplou as 
idades de 36 e 35 anos em 
uma semana, e de 34 e 33 
anos na outra, cada uma em 
três dias. Com um número 
maior de doses disponíveis, 
a vacinação foi intensificada 
em agosto, e as idades de 32, 
31 e 30 anos tiveram apenas 

um dia cada no calendário.
Nas faixas etárias supe-

riores, a vacinação com ao 
menos a primeira dose já 
superou os 90% pretendi-
dos pelo município. Entre a 
população de 40 a 49 anos, 
cerca de 30 mil pessoas não 
receberam nenhuma dose da 
vacina, o que corresponde a 
3% da população, segundo o 
painel da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Entre os idosos, o municí-
pio informa que a vacinação 
com a segunda dose alcan-
çou 89% da população de 
60 a 64 anos; 99% na de 65 a 
69 anos; 92%  na de 70 a 74 
anos; 93% na de 75 a 79 anos; 
e 90% de 80+.

Já entre os mais jovens, de 
18 a 29 anos, ainda é preciso 
vacinar com a primeira dose 

cerca de 724 mil pessoas. 
Nesta semana, devem com-
parecer aos postos pessoas 
de 21 a 26 anos, nos dias 
marcados para suas idades.

Os impactos positivos da 
vacinação já têm sido claros 
nos dados epidemiológicos 
da cidade. Na semana pas-
sada, a prefeitura informou 
que apenas 5% das pessoas 
que se internam por covid-19 
tomaram ao menos uma 
dose da vacina, enquanto 
95% restantes são daqueles 
que não tomaram nenhuma 
dose.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, Daniel Soranz, 
a cidade, que  já chegou ter 
1.400 pessoas internadas ao 
mesmo tempo por causa da 
covid-19, tinha 650 na última 
sexta-feira (6).

Capital corre contra o tempo para imunizar cerca de 90% de cada grupo

Divulgação / Prefeitura de Itaboraí

Essa é mais uma frente de obras aberta desde o início da atual gestão

Itaboraí dá início às obras de 
pavimentação na Ampliação

Com objetivo de levar quali-
dade de vida para a popula-
ção nos locais que ainda não 
possuem infraestrutura, a 
Prefeitura de Itaboraí, através 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (Semserp), 
iniciou a pavimentação em 
diversas ruas do bairro Am-
pliação. Além dos serviços 
de  terraplanagem do local,  
instalação de galerias de água 
pluvial,  disponibilização de 
pó de brita, calçada, meio-fio 
e  colocação do asfalto. Nesta 
segunda-feira (09/08), as in-
tervenções tiveram início na 
Rua Leopoldina Vaz Azevedo, 
popularmente conhecida com 
65. 

Desde o início deste ano, 
a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos vem tendo 
um trabalho de novas frentes 
de obras. Por determinação 

do prefeito Marcelo Delaroli, 
os serviços de limpeza, de-
sobstrução de canais, galerias 
e redes de esgoto, além de 
capina e recolhimento de lixo, 

iniciados no primeiro dia de 
governo, estão sendo inten-
sificados. As obras são reali-
zadas diariamente, seguindo 
um cronograma de trabalho 

e também atendendo às so-
licitações mais urgentes que 
chegam à Secretaria.

Durante a vistoria, o secre-
tário municipal de Serviços 
Públicos (Semserp), Uilton 
Viana Filho destacou a trans-
formação que Itaboraí está 
passando sob a atual adminis-
tração do governo, tornando-
-se um verdadeiro canteiro de 
obras, com diversas obras em 
vias executadas no município. 

“Tudo aquilo que vai trazer 
desenvolvimento para região 
é importante para o governo, 
que veio mudar tudo aquilo 
que se colocou antigamente 
dentro de Itaboraí. Hoje es-
tamos priorizando não uma 
região, mas todos os bairros do 
município, sem exceções. Essa 
obra está começando e vamos 
atender inicialmente esses seis 
quilômetros”, afirmou.

Intervenções seguem em ritmo intenso, levando dignidade aos moradores
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Atividades de ‘Atenção à saúde humana’ impulsionam recolhimento do imposto em Niterói no 2º trimestre

Centro e Icaraí: destaque no ISS
Os bairros do Centro e Icaraí 
foram os que apresentaram 
melhor desempenho na ar-
recadação de Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISS) em Niterói no se-
gundo trimestre de 2021. Os 
dados são da segunda edição 
do Boletim de Movimento 
Econômico, desenvolvido 
pela Secretaria Municipal 
de Fazenda. O informativo 
traz dados relativos a abril, 
maio e junho de 2021 em 
comparação com o mesmo 
período dos anos de 2020 e 
2019 e apresenta, de forma 
analítica, dados de arreca-
dação do ISS e de emissão de 
notas fiscais do município.

A novidade desta edição 
é o desempenho do ISS e a 
emissão das Notas Fiscais de 
Serviços Eletrônicas (NFS-e) 
por macrorregião da cidade. 
De acordo com os dados 
apresentados no Boletim, 
Centro e Icaraí são os bairros 
com o maior volume de arre-
cadação de ISS, com mais de 
R$ 12 milhões e mais de R$ 
6 milhões, respectivamente. 
O setor de “Atenção a Saúde 
Humana” lidera o recolhi-
mento do imposto nos dois 
bairros. Em terceiro lugar 
aparece o Barreto, onde a 
atividade de “Manutenção, 
reparação e instalação de 
maquinas e equipamentos” 

recolhe 27,27% do ISS da 
localidade. 

Com relação ao número 
de NFS-e emitidas, os dois 
bairros também se desta-
cam, aparecendo nas duas 
primeiras posições. Juntos, 
Centro e Icaraí registram 
mais de 1 milhão de notas 
fiscais emitidas. As ativida-
des que mais impulsionam 

a emissão das notas fiscais 
nas duas regiões são: “Segu-
ros, resseguros, previdencia 
complementar e planos de 
saúde” e “Atencao a Saúde 
Humana”. Em terceiro lugar 
está o bairro de Itaipu, “Ou-
tras atividades profissionais, 
científicas e técnicas” equi-
valem a 45% do movimento 
econômico da localidade.

Comparando o segundo 
trimestre de 2021 com o mes-
mo período de 2019, é possí-
vel observar um aumento de 
15,56% no volume de Notas 
Fiscais emitidas. De acordo 
com a análise do Boletim de 
Movimento Econômico, o 
dado demonstra uma recu-
peração da economia após 
os períodos mais agudos da 

Covid-19.
“Mesmo se compararmos 

esse ano de 2021 com 2019, 
quando ainda não havia a 
pandemia, observamos um 
crescimento consistente da 
atividade econômica da ci-
dade. Certamente políticas 
como os programas Empresa 
Cidadã e Supera Mais, que 
contribuíram para preservar 
diretamente pelo menos 15 
mil postos de trabalho na 
cidade, favoreceram esses 
resultados e colocam Niterói 
à frente no processo de reto-
mada econômica conforme 
formos avançando com o 
calendário de vacinação da 
população”, analisou a secre-
tária municipal de Fazenda, 
Marilia Ortiz.

O Boletim também apon-
ta que o setor de “Atencao 
a Saúde Humana” foi o que 
mais recolheu ISS no se-
gundo trimestre de 2021, 
arrecadando mais de R$11 
milhões, se mantendo na 

primeira posição, ocupada 
no primeiro trimestre. A 
atividade compreende cen-
tros de medicina preventi-
va, consultórios médicos e 
dentários, clínicas médicas 
e outras atividades ambula-
toriais. O setor “Naval/Óleo e 
Gás” permanece ocupando a 
segunda colocação. Já o setor 
“Educação”, que ocupava a 
quinta posição no primeiro 
trimestre de 2021, agora 
aparece como o terceiro se-
tor que mais recolheu ISS no 
período de análise.

Entre as principais ati-
vidades com o maior cres-
cimento do número de No-
tas Fiscais de Serviços Ele-
trônicas (NFS-e) emitidas 
estão: “Outras atividades 
profissionais, científicas e 
técnicas” com +610,2% e “Ar-
mazenamento e atividades 
auxiliares dos transportes” 
com +585,3%. Outras ativi-
dades também se destacam 
com crescimento, são elas: 
“Atividades de atenção a 
saúde humana” com +129% 
e “Atividades de prestação 
de serviços de informação” 
com +104%.

O Boletim de Movimento 
Econômico é publicado a 
cada três meses e fica dispo-
nível para download no web-
site da secretaria de Fazenda 
no menu ‘Transparência’.

Bairros também 
se destacam 
em número de 
notas fiscais 
eletrônicas 
emitidas

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Os dados são da 2ª edição do Boletim de Movimento Econômico, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Fazenda

MEC divulga 
resultado do Sisu
O Ministério da Educação 
(MEC) divulga hoje (10) o 
resultado do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 
para o segundo semestre 
de 2021. Foram disponibili-
zadas 62.365 vagas em uni-
versidades e outras insti-
tuições de ensino superior.

As matrículas devem ser 
feitas entre os dias 11 e 16 
de agosto. Quem não for 
selecionado pode entrar na 
lista de espera, entre 10 e 16 
de agosto. O resultado des-
sa lista será divulgado no 
dia 18, com a convocação 
para a matrícula no dia 19.

Pode participar do Sisu 
quem fez o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e 
tenha tirado nota acima de 
zero na redação. A seleção 
é feita com base nas notas 
que o candidato tirou na 
prova, mas o método de 
escolha varia conforme o 
curso e a instituição. Isso 
porque os pesos das notas 
em cada matéria são dife-

rentes, conforme a área de 
interesse.

Durante a inscrição, o 
candidato pode escolher 
até dois cursos superio-
res, com a possibilidade 
de alterar as opções até o 
encerramento das inscri-
ções. Como a nota de corte 
de cada curso é atualizada 
diariamente, o estudante 
ainda não selecionado pre-
cisa ficar de olho no site do 
programa, para acompa-
nhar as mudanças.

Em relação à política 
de cotas, cada instituição 
de ensino tem critérios 
próprios para a distribui-
ção das vagas. Algumas 
universidades adotam op-
ções separadas: uma para 
o público geral e demais 
modalidades separadas 
por raça, renda ou rede 
escolar. Outras fazem uma 
lista unificada, concedendo 
pontos extra a candidatos 
que façam parte do regime 
de cotas.

Clubes mais perto 
de serem empresas
O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou com vetos 
a Lei 14.193, que institui 
a Sociedade Anônima do 
Futebol (SAF), ao estimular 
que clubes de futebol sejam 
transformados em empre-
sas de sociedade anônima, 
podendo, inclusive, emitir 
títulos no mercado, com a 
regulação dos clubes pela 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).

As chamadas debêntu-
res-fut, um dos tipos de tí-
tulos que poderão ser emi-
tidos, terão prazo mínimo 
de dois anos de vencimento 
e remuneração mínima 
igual à da poupança. Os tí-
tulos emitidos não poderão 
ser recomprados pela SAF.

A nova lei proíbe tam-
bém o controle cruzado 
de mais de um clube por 
u m a  m e s m a  e m p re s a . 
Para tanto, não permite, 
ao acionista controlador, 
ter participação direta ou 
indireta em outra SAF; nem 
a integrantes dos conselhos 

administrativo e fiscal que 
integrem outras sociedades 
de futebol, federações ou 
confederação de futebol, 
atleta profissional, treina-
dor ou árbitro.

Dívidas - A nova lei per-
mite, aos clubes, o parcela-
mento de suas dívidas, bem 
como a separação entre 
obrigações civis e trabalhis-
tas, sem que sejam repas-
sadas à nova empresa res-
ponsável por administrar a 
atividade futebolística.

O clube poderá receber 
da nova SAF parte da ren-
da obtida com o futebol. 
Atualmente, os clubes de 
futebol são classificados 
como associações civis sem 
fins lucrativos.

Os vetos feitos pelo 
presidente abrangem dis-
positivos relacionados a 
renúncia fiscal, que per-
mitiam, aos clubes, pagar  
5% de suas receitas nos 
primeiros cinco anos da 
mudança.

Sérgio Cabral tem prisão 
preventiva mantida pelo TRF

A Primeira Turma Especia-
lizada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) 
decidiu manter uma das pri-
sões preventivas a que foi 
condenado o ex-governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio Ca-
bral. Os desembargadores re-
jeitaram recurso da defesa de 
Cabral que pedia a suspensão 
da prisão, decretada em 2017 
no processo da Operação Efi-
ciência, que é desdobramento 
da Lava Jato. O ex-governador 
tem 20 condenações e juntas 
as penas ultrapassam os 350 
anos de prisão.

Nessa ação, o ex-governa-
dor é acusado de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas, praticadas 
em um esquema de propinas 
para favorecer o empresário 
Eike Batista. Outras três pri-

sões preventivas estão em 
vigor contra Cabral, uma pela 
Operação Calicute, também 
da Justiça Federal do Rio de 
Janeiro, uma na Justiça Federal 
do Paraná e outra do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro.

Segundo o TRF2, a defesa 
do ex-governador alegou no 
pedido de suspensão da pri-
são preventiva que ele teria se 
oferecido para colaborar com 
as investigações e que, por 
isso, não haveria motivos para 
mantê-lo no cárcere. Outros 

argumentos foram o de que 
não haveria risco de fuga, já 
que seu passaporte está retido, 
e que não oferecia risco à or-
dem pública por estar fora do 
governo estadual desde 2014.

Para a relatora do proces-
so, a desembargadora federal 
Simone Schreiber, a soltura de 
Cabral poderia, sim, pôr em 
risco a ordem pública, por-
que ele ainda poderia exercer 
influência política mesmo 
estando afastado de mandatos 
eletivos.

A magistrada destacou a 
quantidade e a gravidade das 
ações delituosas de que Cabral 
é acusado e reiterou que ele 
foi denunciado por ocupar 
posição de liderança de uma 
“organização criminosa de 
grande capacidade de organi-
zação e atuação”.

Decisão responde a pedido da defesa relacionado à Operação Eficiência

Projeto 
arrecada 
doações 
para pets
A rede de supermercados 
Prezunic disponibilizou 
todas as suas 30 unidades 
no Estado do Rio de Janeiro 
para receber, até o dia 15 de 
agosto, doações de rações e 
outros itens para pets que 
serão destinados a cães e 
gatos em estado de aban-
dono cuidados pelo Pro-
jeto Adoção Carioca. Além 
disso, no dia 14, duas feiras 
de adoção acontecem nos 
estacionamentos das lojas 
Recreio e Jauru, das 9h 
às 16h. Na ocasião, quem 
levar um animalzinho para 
casa ganhará um kit com 
shampoo e condicionador 
Cafuné, especialmente 
produzidos para os bichi-
nhos.

As ações fazem parte do 
Festival de Pets Prezunic, 
que, nesta época, também 
reúne promoções de pro-
dutos destinados a cães e 
gatos em todas as lojas.

Inauguração do serviço veio acompanhado de intervenção assistida

Avanço das cirurgias 
robóticas chega a Niterói

Quatro braços metálicos com 
a robustez de um equipamen-
to que mede cerca de dois 
metros de altura, mas é capaz 
de executar movimentos pre-
cisos e milimétricos durante 
procedimentos cirúrgicos. O 
avanço das cirurgias robóti-
cas chegou a Niterói com a 
inauguração do Serviço de 
Cirurgia Robótica e a realiza-
ção da primeira intervenção 
assistida por robô no Com-
plexo Hospitalar de Niterói 
(CHN), da rede Dasa.

Depois da modernização 
do seu centro cirúrgico e 
parque tecnológico, o hos-
pital é o primeiro da região 
Norte-Leste Fluminense a 
oferecer cirurgias robóticas, e 
a novidade amplia o acesso a 
procedimentos minimamen-
te invasivos, principalmente 
para processos oncológicos, 
bariátricos, urológicos e gi-
necológicos.

O médico Felipe Lott, ci-

rurgião urológico e coorde-
nador do Serviço de Cirurgia 
Robótica do CHN, explica os 
benefícios dessa tecnologia 
para os pacientes: “A cirur-
gia robótica reduz o tempo 
cirúrgico, o que, como con-
sequência, diminui o risco 

de complicações e efeitos 
colaterais. E por ser menos in-
vasivo, o procedimento causa 
menos traumas no paciente, 
menos dor pós-operatória 
e, por conseguinte, menor  
tempo de recuperação e in-
ternação.”

Antonio Schumacher/Divulgação

O CHN é o primeiro da região a oferecer cirurgias robóticas

Tomaz Silva/Agência Brasil

 O ex-governador tem 20 condenações que ultrapassam os 350 anos de prisão
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Bolsa sobe diversas vezes mas desacelera e termina o dia estável

Dólar fecha no maior valor 
em três semanas: R$ 5,24
Num dia marcado pela vola-
tilidade do mercado, o dólar 
alternou altas e baixas, mas 
firmou o movimento de va-
lorização no fim da tarde e 
encerrou no maior valor em 
três semanas. A bolsa de va-
lores chegou a subir diversas 
vezes ao longo do dia, mas 
desacelerou perto do fim da 
sessão e fechou praticamente 
estável.

O dólar comercial encer-
rou a segunda-feira (9) ven-
dido a R$ 5,247, com alta de 
R$ 0,011 (+0,21%). A cotação 
iniciou o dia em forte alta, 
chegando a R$ 5,30 na máxi-
ma do dia, por volta das 12h. 
Em seguida, passou a cair, 
atingindo R$ 5,21 por volta 
das 15h. A queda, no entanto, 
perdeu força e a divisa fechou 
em leve alta.

A moeda norte-americana 
está no maior nível desde 19 
de julho, quando tinha fecha-
do vendida a R$ 5,251. A divi-
sa acumula alta de 0,7% em 

agosto e de 1,13% em 2021.
O mercado de ações tam-

bém teve um dia com oscila-
ções. O índice Ibovespa, da 
B3, fechou o dia aos 123.019 
pontos, com alta de 0,17%. O 
indicador chegou a cair 0,42% 
na mínima do dia, às 11h55. 
Durante a tarde, subiu 0,6% 
por volta das 15h, mas perdeu 
força perto do fim da sessão.

Tanto fatores internos 
como externos afetaram as 
negociações. No Brasil, a 
apresentação da medida pro-
visória do programa social 
que pretende substituir o 
Bolsa Família e as expecta-
tivas em torno do envio da 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que parcela os 
precatórios (dívidas do gover-
no reconhecidas definitiva-
mente pela Justiça) criaram 
turbulências no mercado.

A situação melhorou no 
início da tarde, quando o 
ministro da Cidadania, João 
Roma, disse que o novo pro-

grama social respeitará o 
teto de gastos. A trégua, no 
entanto, durou pouco, após 
novas tensões no mercado 
internacional.

Um integrante do Federal 
Reserve (Fed, Banco Central 
dos Estados Unidos) declarou 
que a inflação norte-america-
na deverá encerrar o ano no 
teto da meta de 2% e que o 
órgão agora olha apenas para 
o ritmo de criação de em-
pregos no país. A afirmação 
aumentou as expectativas de 
que a autoridade monetária 
norte-americana deverá co-
meçar a retirar os estímulos 
concedidos durante a pan-
demia de covid-19 antes do 
previsto.

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: 13/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

13:30 às 17:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15599077
13:30 às 17:30 Avenida Doutor Acúrio Torres - Piratininga - Niterói 15599077
13:30 às 17:30 Ruas 130, 131 - Piratininga - Niterói 15599077
13:30 às 17:30 Rua Antônio Vaz Cavalcanti - Piratininga - Niterói 15599077

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Carlos Stella - Vila Lage - São Gonçalo 15573043
12:00 às 16:00 Rua Manoel Alves - Neves - São Gonçalo 15573043
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Neves - São Gonçalo 15573043
12:00 às 16:00 Travessa Fattori - Neves - São Gonçalo 15573043
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - São Gonçalo 15573043
12:00 às 16:00 Avenida Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Sebastião Lemos - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Avenida Alzira Vargas - Santa Luzia - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Dom Mamede - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Labart - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Monsenhor Lamengo - Lagoinha - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Padre Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Padre Gabriel - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Padre Prevot - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Reverendo Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 15593045
12:00 às 16:00 Rua Sebastião Leme - Laranjal - São Gonçalo 15593045

MARICÁ
12:00 às 16:00 Rua 2 - Itaipuaçu - Maricá 15590567

Por meio do Portal Na-
cional de Contratações 
Públicas (PNCP), lan-
çado nesta segunda (9) 
pelo Governo Federal, 
o cidadão poderá saber, 
por exemplo, quanto 
foi pago e quem forne-
ceu a medicação que 
recebeu na unidade de 
saúde do seu municí-
pio. A ferramenta vai 
integrar os portais de 
compras públicos ou 
privados e fazer a di-
vulgação dos editais de 
credenciamento, pré-
-qualificação, licitação, 
contratação direta, atas 
de registro de preços, 
entre outros.

Portal das 
contratações

Proposta foi apresentada por Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados

Auxílio Brasil deve pagar 50% 
a mais que o Bolsa Família
O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, apresentou 
ontem (9) uma proposta que 
altera programas sociais do 
governo, entre eles o Bolsa 
Família, para criar um novo 
programa, chamado de Auxí-
lio Brasil.

Bolsonaro entregou o tex-
to de uma medida provisória 
(MP) ao presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), criando o programa 
e também uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que trata do pagamento de 
precatórios.

O presidente Jair Bolsona-
ro apresentou as propostas 
acompanhado dos ministros 
da Economia, Paulo Guedes, 
da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Hele-
no, da Secretária de Governo 
da Presidência, Flávia Arruda, 
e da Cidadania, João Roma.

O novo programa social 
deve pagar, pelo menos, 50% 
acima do valor médio pago 
pelo Bolsa Família, que atual-
mente é de R$ 189. Parte dos 
recursos do novo programa 
virá do parcelamento do pa-
gamento de precatórios pre-
visto na PEC e também de um 
fundo que será criado com 
recursos de privatizações.

“São duas propostas que 
chegam no dia de hoje que 
vão dar transparência e res-
ponsabilidade aos gastos, 
aí incluído o viés social do 
governo. Sabemos que a pan-
demia [de covid-19] trouxe 
uma inflação dos alimentos 
para o mundo todo. Então, 

não podemos deixar desas-
sistidos os mais vulneráveis. 
Já decidido por nós que é uma 
proposta mínima de 50% do 
Bolsa Família, que agora se 
chama de Auxílio Brasil”, disse 
Bolsonaro.

Em entrevista coletiva 
após a entrega da proposta, 
o ministro da Cidadania, João 
Roma, explicou como será 
o novo programa. Segundo 
ele, a decisão final sobre os 
valores do Auxílio Brasil deve 
ocorrer no final de setembro.

“O valor portanto deve ser 
definido por volta do final de 
setembro uma vez que essa 
reestruturação do programa 

entra em vigor no mês de 
novembro. Até outubro temos 
a extensão do auxílio emer-
gencial”, disse. “O programa 
com essa nova reformulação 
abrange uma série de polí-
ticas públicas e o valor do 
benefício será diferente de 

acordo com o perfil de cada 
família”, acrescentou Roma.

Além do aumento no va-
lor pago, o ministro disse 
ainda que o novo programa 
deve aumentar o número de 
beneficiários. “O atual pro-
grama de transferência de 
renda, que é o Bolsa Família, 
abrange cerca de 14,6 milhões 
de beneficiários. Esse número 
deve aumentar, indo acima de 
16 milhões de beneficiários”, 
disse.

Programa Alimenta Brasil 
- A medida provisória entre-
gue ontem também cria o 
Programa Alimenta Brasil.

Objetivo é 
melhorar 
a situação 
das equipes 
beneficiadas 
pelo programa 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro na reunião para entrega da medida provisória do novo auxílio ao presidente da Câmara

Gurgel defende voto 
impresso auditável
Em meio à polêmica sobre a 
votação da PEC que regula-
menta o voto impresso audi-
tável, marcada para hoje (10), 
na Câmara dos Deputados, o 
coordenador da bancada do 
Rio de Janeiro no Congresso 
Nacional, deputado Sargento 
Gurgel (PSL-RJ), reafirma ser 
a favor da medida defendida 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, por acreditar que a maior 
transparência e segurança 
das eleições são essenciais 
para o fortalecimento da de-
mocracia.

A PEC propõe que os nú-
meros que cada eleitor digitar 
na urna eletrônica sejam 
impressos e depositados, de 
forma automática, em uma 
urna de acrílico, facilitando 
uma recontagem de votos 
caso haja suspeita de fraude 
do sistema eletrônico.

“O argumento de que o 
voto impresso facilitaria a 
coerção do eleitor não é ver-
dadeiro, pois ele não levaria 
consigo um comprovante 
do voto. Se fosse verdadei-
ro, o mesmo valeria para 
a urna eletrônica, pois o 
eleitor pode ser obrigado a 
filmar a tela da urna após 
declarar o voto. Em áreas  
conflagradas pelo crime, por 
exemplo, já é muito comum 
isso acontecer. Nesse caso, o 
que precisamos fazer é com-
bater a violência, e não culpar 
o voto impresso”, afirma o 
deputado.

Sargento Gurgel também 
rebate as críticas de que o 
voto impresso elevaria o cus-
to das eleições, pois no atual 
sistema em vigor, o eleitor já 
recebe um comprovante de 
votação após votar na urna 
eletrônica, logo já existe um 
custo previsto com papel no 
processo eleitoral.

No início do mês, o depu-
tado publicou em suas redes 
sociais a notícia de que uma 
das maiores fabricantes de 
urnas eletrônicas dos Estados 
Unidos decidiu não vender 
mais equipamentos que não 
emitam o voto em papel por 
reconhecer que esse procedi-
mento evitaria erros e adulte-
rações por hackers.

Na reportagem, um pro-
fessor de Ciência da Com-
putação da Universidade de 
Michigan demonstrou como 
é fácil alterar o resultado de 
uma eleição na urna eletrô-
nica através da manipulação 
do cartão de memória da 
máquina, antes da votação, 
utilizando um software de 
roubo de votos.

“O voto impresso auditá-
vel não é um retrocesso, mas 
um meio de legitimarmos o 
desejo da maioria da socieda-
de por eleições mais limpas. 
E nós precisamos entregar 
isso para a sociedade. Esse 
é o meu papel como parla-
mentar”, conclui o deputado 
Sargento Gurgel.

Reprodução

Deputado federal é coordenador da 

bancada do RJ no Congresso

Dia foi marcado 
por turbulências 
internas e 
externas
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Prefeitura 
do Rio veta 
torcida em 
jogo do Flu

A partida en-
tre Fluminen-
se e Barcelona 
de Guayaquil, 
pela Taça Li-
bertadores da 

América, na próxima quin-
ta-feira, não terá presença 
de torcedores no Maracanã. 
O clube carioca informou 
que a Prefeitura do Rio de 
Janeiro não liberou a pre-
sença de público no estádio 
devido ao aumento do nú-
mero de casos de covid-19 
e dos riscos trazidos pela 
nova variante Delta.

O Fluminense havia 
enviado um projeto para 
a Prefeitura do Rio, soli-
citando cerca de 5% dos 
torcedores no Maracanã, 
mas a proposta foi veta-
da. O clube sugeriu que o 
jogo fosse utilizado como 
evento-teste. A ideia era 
receber apenas 4.460 sócios 
já vacinados com a segunda 
dose e cumprindo regras de 
precaução.

A Prefeitura considerou 
que o protocolo apresen-
tado foi adequado, com 
necessidade de pequenas 
correções. Mas informou 
também que a decisão 
de veto tem a ver com o 
aumento considerável de 
casos de covid no Rio de 
Janeiro nos últimos dias.

Por fim, o Fluminense 
se colocou à disposição 
para apoiar no combate 
à pandemia e avisou que 
“convidará seus funcio-
nários a participar, como 
voluntários, do esforço de 
vacinação, unindo esforços 
com as autoridades de saú-
de municipais”.

Equipe cruz-maltina mira sequência de resultados positivos na Série B

De olho no G-4, Vasco 
recebe o Vila Nova

O Vasco entra 
em campo nesta 
terça-feira, con-
tra o Vila Nova, 
em São Januário, 
pela 17ª rodada 
do Campeonato 

Brasileiro da Serie B. A equipe 
cruz-maltina vai para a par-
tida, que terá início às 21h30 
(de Brasília), com foco em es-
calar a tabela da competição.

Os donos da casa voltaram 
a ficar motivados na Serie B, 
após o importante triunfo 
sobre o Vitória, fora de casa, 
no último final de semana. 
O resultado em Salvador co-
locou os vascaínos a apenas 
dois pontos do G-4.

Por isso, uma vitória é fun-
damental para os objetivos do 

Vasco neste momento. Só que 
mesmo com os três pontos, 
os cariocas apenas entram 
na zona de acesso se outros 
resultados acontecerem nesta 
terça-feira.

O técnico Lisca já afirmou 
que seu foco é estar perto ou 
dentro do G-4 no fim do tur-
no. Uma nova vitória hoje à 
noite deixa a equipe próxima 

de alcançar este objetivo.
“Nos aproximamos do 

G-4. Tem muita gente boa 
brigando. A competição está 
muito parelha. Todo mundo 
falou que seria a Série B mais 
disputada. No segundo turno 
é onde a onça bebe água. Dis-
se que aqui é o jogo da virada”, 
afirmou o treinador.

Para esta partida, o Vasco 
tem um desfalque de peso. O 
atacante Germán Cano, sus-
penso, está fora. Daniel Amo-
rim deve ser seu substituto.

Do outro lado, o Vila Nova 
não faz boa campanha na 
Série B. Os goianos estão na 
parte de baixo da tabela. Os 
visitantes buscam surpreen-
der para seguirem distantes 
da zona de rebaixamento.

Rafael Ribeiro / Vasco

Após vencer o Vitória, Vasco quer novo triunfo hoje à noite em São Januário para encostar no G-4 da Série B

Germán Cano 
desfalca o Vasco 
hoje após receber 
o terceiro cartão 
amarelo contra o 
Vitória-BA

Diego prega foco na 
Taça Libertadores

Carreata motiva Bota 
na 4ª vitória seguida

O Flamengo 
v i u  s u a  s e -
q u ê n c i a  d e 
vitórias desde 
a chegada de 
Renato Gaú-

cho acabar neste fim de 
semana. A goleada por 4 a 
0 para o Internacional, no 
Maracanã, no último do-
mingo, pelo Campeonato 
Brasileiro, ligou o sinal de 
alerta no clube.

Isso porque o próximo 
desafio do Flamengo é ama-
nhã, em Assunção, contra o 
Olímpia-PAR. O confronto 
será o de ida pelas quartas 
de final da Taça Libertadores 
da América.

Por conta disso, o meia 
Diego tratou de esquecer o 
revés no Campeonato Bra-

O  B o t a f o g o 
conquistou, 
no último do-
mingo, diante 
da Ponte Preta, 
no Nilton San-

tos, a quarta vitória seguida 
no Campeonato Brasileiro 
da Série B. Com isso, os alvi-
negros se aproximaram de 
vez do G-4 da competição.

A boa fase contagiou a 
torcida alvinegra. Tanto que 
o movimento “Ninguém 
Ama Como A Gente” pro-
moveu uma carreata antes 
do confronto contra a Ponte 
Preta.

O técnico Enderson Mo-
reira afirmou que o apoio 
dos torcedores motivou os 

sileiro. O jogador já pensa 
no duelo pela competição 
continental.

“Olhar pra frente, tirar as 
lições do resultado negativo 
e continuar com tudo pelos 
nossos objetivos, que são 
muitos. Quarta-feira tem 
Libertadores!”, escreveu ca-
pitão rubro-negro em suas 
redes sociais.

Problema - O atacante 
Pedro sofreu uma entorse 
no tornozelo e será avaliado 
pelo departamento médico. 
O jogador é o substituto de 
Gabigol, que foi expulso no 
domingo. Por isso, Renato 
Gaúcho torce para que o 
atacante possa estar recu-
perado até o próximo fim de 
semana.

jogadores dentro de campo.
“Ainda estamos vivendo 

um período de pandemia, 
temos que ter muito cui-
dado, mas essa atitude de 
ter a torcida perto traz um 
ambiente diferente. O mo-
mento pede muita atenção, 
mas esse contato positivo, a 
carreata, a torcida mostran-
do que confia, que estão 
acreditando, é importante, 
passa confiança aos atletas”, 
disse.

O Botafogo chegou a 25 
pontos na Série B e está ape-
nas dois abaixo do G-4. Os 
alvinegros voltam a campo 
na próxima quinta-feira, 
contra o Operário, em Ponta 
Grossa (PR).


