
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.406  |  R$ 2,00

Niterói, quarta-feira,11 de agosto de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Câmara rejeita proposta do 
voto impresso por 229 a 218

Decisão tomada ontem pelo Plenário da Casa encerra a tramitação da proposta, que será arquivada

PLACAR APERTADO

CIDADES\PÁG. 5

Comboio com veículos blindados e armamentos da Marinha desfilou pela Esplanada dos Ministérios e seguiu até o Palácio do Planalto, onde, na rampa, aguardava o presidente Jair Bolsonaro

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Desfile de 
tanques em 
Brasília
Embora anunciado, o comboio de 
veículos blindados e armamentos 
da Marinha passando pela 
Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, teve repercussão ontem. 
O comando da Marinha já havia 
destacado na segunda-feira que 
o evento se tratava da entrega 
de um convite para o presidente 
Jair Bolsonaro participar de 
uma operação de treinamento, 
em Goiás, no dia 16, ação que 
acontece desde 1988, mas nunca 
precedida por um desfile militar 
na capital federal. A ação foi 
criticada por parlamentares, 
como o presidente da CPI da 
Pandemia, Omar Aziz, que leu 
uma nota oficial em protesto.

PANORAMA\PÁG. 2

Senado aprova 
a revogação 
da LSN

CIDADES\PÁG. 5

O primeiro capítulo do confronto entre Flamengo x Olimpia, pelas 
quartas de final da Libertadores acontece hoje, em Assunção. Rubro-
Negro tenta se livrar da goleada sofrida no último domingo.

PÁG. 8

Banda Neles 
se apresenta 
em Niterói
O “Festival Pras bandas 
de cá” apresenta, nesta 
quarta, às 20h, o Banda 
Neles. O show, que custa 
R$ 30 (inteira), acontece 
na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Banda Neles se apresenta na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, às 20h

ESPORTES

Lionel Messi 
já tem nova 
casa: Paris
Lionel Messi agora vai 
desfilar todo seu enorme 
talento nos gramados 
da França. O craque foi 
anunciado ontem pelo 
Paris Saint-Germain.

Divulgação / PSG

Contratado pelo PSG, o craque 
Lionel Messi vestirá a camisa 30

Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo aposta no talento de Arrascaeta para sair em vantagem contra o Olimpia, em Assunção

Fla inicia luta por vaga na semi

Deputados 
votam hoje IR e 
caso Flordelis

PANORAMA\PÁG.2

Violência contra 
a mulher: 120 
são presos

CIDADES\PÁG. 4

Rio suspende 1ª dose da vacina 
Motivo é atraso na entrega dos imunizantes. Campanha só deve ser retomada na quinta-feira

PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Quedas de luz em Vila Isabel
Virou rotina faltar luz aqui em Vila Isabel por conta dos 
frequentes roubos de cobre dos cabos de energia. Já tes-
temunhei vários vândalos roubando os cabos e tenho 
que sofrer com a falta de luz. Pago um aluguel caro e uma 
fortuna de energia para ter que sofrer isso. Está faltando 
fiscalização por aqui!
Natália Silva

Semáforos sem sincronia
Trabalho na Rua Humaitá no Rio de Janeiro e estou preci-
sando ter paciência para aturar um semáforo que demora 
horas para fechar próximo à Casa e Vídeo. É cansativo 
esperar o sinal, sempre chego atrasada ao meu destino 
por causa dele. Para completar, ele ainda não está sincro-
nizado com o resto dos semáforos da rua.
Cássio Rodrigues

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.

IR e Flordelis na 
pauta da Câmara
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), afirmou que o projeto 
da reforma tributária que 
contém alterações no Im-
posto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas e a cobrança 
de dividendos das empresas 
será votada nesta quarta (11) 
pelo Plenário. Segundo ele, os 
deputados vão votar o melhor 
texto possível, sem preju-
dicar ou priorizar nenhum  
setor.

“Se tiver alguma dúvida irá 
para destaque. Já foi votado 
o passaporte tributário no 
Senado e logo depois vamos 
votar o projeto da CBS (texto 
institui a CBS, com alíquota 
de 12%, em substituição ao 
PIS e à Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social)”, explicou Lira.

Lira também informou 
que a Câmara vai votar nesta 
quarta o relatório do Conse-
lho de Ética que recomenda 
a perda de mandato da depu-
tada Flordelis (PSD), acusada 
de mandar matar o marido. 

Mangaratiba: parceria com Sebrae

A Prefeitura de Mangarati-
ba fechou parceria com o 
Sebrae-RJ para a realização 
de consultoria voltada para 
servidores do município. O 
projeto, que teve início na 
segunda-feira (9), se chama 
“Cidades Empreendedoras 

Renan Vasconcellos/Prefeitura de Mangaratiba

Pós-crise”, e vai preparar os 
servidores para prestarem 
apoio aos pequenos em-
preendedores através de 
um plano personalizado de 
retomada da economia, de 
acordo com as necessida-
des locais.

Comboio militar em Brasília
A Marinha realizou ontem 
(10) um desfile com veículos 
blindados e armamentos na 
Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, a caminho do Centro 
de Instrução de Formosa, em 
Goiás, onde haverá treinamen-
to de militares. O presidente 
Jair Bolsonaro acompanhou 
o evento da rampa do Palácio 
do Planalto, onde recebeu o 
convite para comparecer a 
uma demonstração opera-
tiva em 16 de agosto. O ato 
ocorreu no mesmo dia da 
votação, no plenário da Câ-
mara dos Deputados, da PEC 
135/2019, que torna obriga-
tório o voto impresso no país.  
Para parlamentares, o evento 
seria uma tentativa de intimi-
dação. 

No entanto, em nota di-
vulgada na noite de segun-
da-feira (9), o Comando da 
Marinha destaca que a “entrega 
simbólica foi planejada antes 
da agenda para a votação da 
PEC 135/2019 no Plenário 
da Câmara dos Deputados, 
não possuindo relação com 
a mesma, ou qualquer outro 
ato em curso nos Poderes da 
República”. 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Comboio com veículos blindados e armamentos passou pela Esplanada dos Ministérios e pelo Palácio do Planalto

Caravana da 
Cédula Digital
A Secretaria de Esporte e 
Lazer de São Gonçalo, em 
parceria com o Conselho Re-
gional de Educação Física da 
1ª Região (CREF1), vai receber 
a Caravana da Cédula Digital, 
na próxima sexta-feira (13), 
das 10h às 15h. O evento 
será na sede da pasta, na Rua 
Maria Fonseca, 60, no bairro 
Camarão.

O objetivo da Caravana 
Digital é levar os serviços 
do CREF1 para profissionais 
de Educação Física que têm 
dificuldade de comparecer a 
uma das sedes ou postos de 
atendimento do Conselho.

Dentre os serviços ofere-
cidos estão segunda via de 
cédula, registro de Pessoa 
Jurídica, primeiro registro, 
coleta de digital e foto para 
cédula digital. 

Ao abrir a sessão da CPI da 
Pandemia, ontem, o presidente 
do colegiado, senador Omar 
Aziz, disse que “o papel das 
Forças Armadas é defender a 
democracia, não ameaçá-la”.

“É um absurdo inaceitável. 
Não é um teatro sem con-
sequências, mas um ataque 
frontal à democracia que pre-
cisa ser repudiado”, disse Aziz. 

“Desfiles como esse serviriam 
para mostrar força para conter 
inimigos externos que amea-
çassem nossa soberania, o 
que não é o caso. As Forças 
Armadas jamais podem ser 
usadas para intimidar sua 
população, seus adversários, 
atacar a oposição legitima-
mente constituída. Não há 
nenhuma previsão constitu-

cional para isso”, completou. 
Segundo o Comando da Ma-
rinha, o objetivo do desfile foi 
convidar o presidente Bolso-
naro para participar do trei-
namento em Formosa, que é 
realizado desde 1988. Porém, 
o convite costumava acontecer 
em gabinete. É a primeira vez 
que esse desfile ocorre na área 
central de Brasília. 

Segurança jurídica 
em debate

Aleitamento 
materno em SG

Os efeitos econômicos e re-
flexos na segurança jurídica 
serão temas de debate da 146ª 
reunião do Fórum Permanen-
te de Direito Empresarial da 
Escola da Magistratura do Es-
tado do Rio de Janeiro (Emerj). 
O webinar “Especialização do 
Direito Empresarial nos Tri-
bunais” será nesta quarta (11), 
às 18h, pelo Zoom e YouTube. 
A abertura do encontro será 
feita pela diretora-geral da 
Emerj, desembargadora Cris-
tina Tereza Gaulia, doutora 
em Direito pela Universidade 
Veiga de Almeida (UVA). Já 
o desembargador Agostinho 
Teixeira de Almeida Filho, pre-
sidente do Fórum e mestre em 
Administração do Poder Judi-
ciário pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), será o mediador.

Os palestrantes serão a de-
sembargadora Mônica Maria 
Costa Di Piero, presidente do 
Fórum Permanente de Direi-
to e Economia da EMERJ; a 
advogada Ana Tereza Palha-
res Basílio, vice-presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/RJ); o juiz 
auxiliar da Presidência do 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) Daniel Carnio Costa; e o 
secretário especial do Tesouro 
Nacional e Orçamento, Bruno 
Funchal, doutor em Economia 
pela FGV. 

Em comemoração ao Agosto 
Dourado, mês de conscien-
tização, proteção e apoio 
ao aleitamento materno, a 
Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo realizou ontem (10),  
através do Grupo de Apoio ao 
Aleitamento Materno, uma 
palestra na Clínica Munici-
pal Gonçalense do Mutondo, 
com intuito de orientar as 
mães lactantes e gestantes 
sobre os benefícios da ama-
mentação, além de fornecer 
apoio e suporte emocional 
neste período. 

Museu Marítimo do Brasil

A Marinha divulgou o re-
sultado do concurso para 
seleção do projeto arquite-
tônico do Museu Marítimo 
do Brasil, a ser construído 
no Espaço Cultural da Ma-
rinha, na zona portuária do 
Rio de Janeiro, próximo à 

IAB-RJ/Divulgação

Praça XV. A proposta ven-
cedora é de uma equipe de 
São Paulo, liderada pelo ar-
quiteto Rodrigo Quintella 
Messina. O museu contará 
com auditório, restaurante 
e cafeteria, abertos para 
visitantes e público.

Panorama RJPanorama RJ

O rock dá o tom do 
‘Pras bandas de cá’ 
O “Festival Pras bandas de 
cá” apresenta, nesta quarta, 
às 20h, o Banda Neles. O 
show, que custa R$ 30 (intei-
ra), acontece na Sala Nelson 
Pereira dos Santos. 

Formada por quatro ami-
gos em 2001 – Pedro Victteri 
(vocal e violão), Eduardo 
Manu (bateria e efeitos), 
Thaizinho Costa (baixo) e 
Danilo Pousada (guitarra) 
–, o Banda Neles teve sua 
trajetória marcada por sete 
anos consecutivos fazendo 

as melhores festas de Niterói 
e do Rio. A apresentação, 
intitulada “RockziM”, é em 
comemoração aos 20 anos 
de amizade e música.

Acompanhados do gui-
tarrista Rafael Maiolino, a 
banda irá apresentar relei-
turas de músicas autorais, 
como ‘10 minutos’ e ‘Depois 
do Fim’, além de relembrar 
sucessos dos anos 2000. In-
gressos à venda pela plata-
forma Sympla, no site www.
sympla.com.br. 

CULTURA

Dança
A Fundação Nacional de Ar-
tes apresenta, nesta quarta, 
às 20h, o espetáculo “Maré 
- Versão virtual e acessível”, 
do Rio Grande do Norte. A 
obra coreográfica do Cole-
tivo Independente Depen-
dente de Artistas (CIDA) 
integra o Festival Funarte 
Acessibilidança. A monta-
gem é uma metáfora dan-
çada sobre os diversos níveis 
e intensidades do amor. A 
exibição em vídeo, gratuita 
será realizada no canal da 
Funarte no Youtube.

VIRTUAL – Arte Popular para Crianças, exposição e 
oficinas estão entre as programações virtuais do Mu-
seu Janete Costa de Arte Popular neste mês. Todas às 
quartas, às 17h, tem “Por dentro de Tudo que move é 
sagrado”, com informações sobre a exposição, em car-
taz no Museu, que tem a curadoria de Jorge Mendes. 
Onde: Instagram.

DESAFIO – Aliança Francesa Rio lança o jogo “Un jeu 
d’évasion” (Um jogo de fuga), que estimula a pesquisa 
e o conhecimento para quem participa, conciliando 
fatos históricos, francês e a emoção de escapar. Du-
rante as partidas cada participante precisa escapar de 
uma situação. Quem conseguir concluir os desafios e 
finalizar a missão do jogo concorre a bolsas de estudos.  

Divulgação

Banda Neles se apresenta na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 20h

Divulgação

Nesta quarta tem o espetáculo 

“Maré - Versão virtual e acessível”

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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Município alega falta de imunizantes por atraso na entrega e só deve retomar vacinação na quinta (12)

Rio suspende primeira dose 
A prefeitura do Rio de Janeiro 
suspendeu a aplicação da pri-
meira dose contra a covid-19. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), faltam 
vacinas.

A Secretaria Municipal de 
Saúde aguardou até o início 
da noite desta terça-feira que 
o Ministério da Saúde distri-
buísse as doses de vacinas 
contra a covid-19 recebidas 
desde o dia 4 de agosto. Como 
as doses não foram entregues, 
a SMS se vê mais uma vez 
obrigada a suspender a apli-
cação de primeiras doses (D1) 
no município do Rio. 

A segunda dose (D2) está 
mantida nos postos

O secretário municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, 
Daniel Soranz, já havia dito 
na manhã de ontem que o Rio 
de Janeiro  poderia suspender 
a aplicação da primeira dose 
das vacinas contra covid-19 
a partir de quarta(11) se uma 
nova remessa de doses não 
chegasse à cidade.

“A gente tem estoque de 
primeira dose para até o fi-
nal do dia desta terça, para 
pessoas de 25 anos. E a gen-
te precisa de uma remessa 
com mais doses para poder 
continuar o calendário de 
primeira dose da semana”, 
disse Soranz, que afirmou ter 
a expectativa de que o Minis-

tério da Saúde distribua 11 
milhões de doses aos estados 
ainda ontem.

Segundo a SMS, o Ministé-
rio da Saúde tem em estoque 
5,8 milhões de doses da Pfizer, 
3,4 milhões de Coronavac e 
1,1 milhão de AstraZeneca.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, se manifestou em suas 
redes sociais.

“Infelizmente fomos in-
formados que as vacinas pre-
vistas para hoje só chegarão 
nessa madrugada. Isso nos 
leva a ter que suspender a 
vacinação da primeira dose 
no dia de amanhã. Muito 
provavelmente retornamos 
na quinta”.

Procurada pela Agência 
Brasil, a Secretaria Estadual 

de Saúde (SES) respondeu 
que depende da chegada das 
doses do ministério para fazer 
novos repasses aos municí-
pios. Segundo a assessoria 
de imprensa da SES, essa 
distribuição pode ser feita 
rapidamente, assim que as 
doses chegarem.

Já o Ministério da Saúde 
afirmou que vai distribuir 

mais doses ao Rio de Janeiro 
nos próximos dias. Segundo 
a pasta, foi definida no úl-
timo sábado (7) a liberação 
de mais 4,5 milhões de doses 
aos estados e Distrito Federal, 
sendo que 416 mil doses serão 
destinadas ao estado do Rio.

“O Ministério da Saúde in-
forma que haverá uma com-
pensação gradual dos quan-
titativos de vacinas enviados 
de modo complementar, de 
maneira que todos os estados 
deverão finalizar o processo 
de imunização sem que haja 
benefícios ou prejuízos a suas 
respectivas populações”, disse 
o ministério, que lembrou 
que 994,4 mil doses foram en-
tregues ao estado na semana 
passada.

No fim de julho, o muni-
cípio chegou a suspender a 
aplicação da primeira dose, 
também por falta de vacina. 
A suspensão durou cinco dias.

Momento preocupante 
- O secretário de Saúde da 
capital fluminense avaliou 
que a pandemia está em um 
momento preocupante na 
cidade, com o inverno e a dis-
seminação da variante Delta 
impulsionando o número de 
casos.

A média móvel de novos 
casos de covid-19 na cidade 
do Rio de Janeiro saltou de 

1.115 novos diagnósticos 
por dia, em 25 de julho, para 
1.592, em 8 de agosto, segun-
do o painel de dados Moni-
tora Covid-19, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já a 
média móvel de novos óbitos 
está em queda desde o início 
de agosto e chegou anteon-
tem (8) a 46 vítimas por dia na 
média dos últimos sete dias.

Em reunião realizada na 
manhã de ontem, o Comitê 
Especial de Enfrentamento 
à Covid-19 da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, composto por 
pesquisadores, recomendou 
que a reabertura anunciada 
para setembro pelo prefeito, 
Eduardo Paes, tenha como re-
quisito um percentual maior 
de vacinados.

Reabertura - Paes havia 
anunciado que poderia ini-
ciar a reabertura no início de 
setembro com 45% da popu-
lação imunizada com duas 
doses ou dose única, mas os 
pesquisadores propuseram 
aumentar o percentual para 
50%. O grupo recomendou 
que a primeira etapa permita 
apenas eventos em locais 
abertos com até 500 pes-
soas e limitação de 50% de 
público nos estádios, com 
exigência de que os torcedo-
res estejam com a vacinação  
completa.

Myke Sena/ Ministério da Saúde

Ministério da Saúde informou que haverá uma compensação de vacinas sem que haja prejuízos para a população

Reabilitação com 
novo equipamento
Um novo aparelho que fa-
cilita a terapia muscular 
respiratória ( TMR) - que 
anteriormente podia ser 
feita apenas em hospitais 
- foi desenvolvido por pes-
quisadores da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp). O exercício com o 
aparelho é necessário em ca-
sos de dispneia, que ocorre, 
normalmente, em pacientes 
que apresentam fraqueza 
nos músculos usados na 
respiração.

“[As equipes médicas] 
tiveram acesso a um equipa-
mento importado, um dis-
positivo descartável, de um 
custo em torno de R$ 200”, 
explica Éder Sócrates Najar 
Lopes, do Departamento de 
Manufatura e Materiais, da 
Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM) da Uni-
camp. O novo aparelho, 
feito de plástico, borracha 
e aço inoxidável, tem custo 
de produção estimado em 
cerca de R$ 50.

Os pesquisadores ex-

plicam que o aparelho é 
indicado para reabilitação 
de pacientes com doenças 
que impactam na oxige-
nação do sangue, como 
câncer de pulmão, asma e 
enfisema pulmonar. A nova 
tecnologia para a TMR é útil 
no tratamento de pacientes 
pós-covid, quando, muitas 
vezes, a dispneia se man-
tém mesmo após a cura. 
A fisioterapia respiratória 
ajuda na recuperação desses  
casos.

De acordo com o pro-
fessor, o equipamento não 
é descartável. “A primeira 
demanda era para tornar ele 
reutilizável. Isso passa [pelo 
fato de] que a pessoa con-
siga desmontar, higienizar, 
montar, então tem que ser 
bem fácil, bem simples”, ex-
plica Lopes. Ele afirma tam-
bém que, pelas dificuldades 
de higienização e custo, o 
uso desse dispositivo ficava 
restrito aos pacientes que 
estavam no Hospital das 
Clínicas.

Coronel Hélcio Bruno recorre mais de 50 vezes a habeas corpus concedido pelo STF para não responder perguntas

Silêncio na CPI irrita senadores
Alegando ser tratado pela CPI 
da Pandemia como investiga-
do e não como testemunha, 
o coronel da reserva Helcio 
Bruno de Almeida, presidente 
da ONG Instituto Força Brasil 
(IFB), permaneceu a maior 
parte do depoimento em silên-
cio quando questionado pelos 
senadores. Nas vezes em que ele 
abriu exceção e se manifestou 
no depoimento de terça-feira 
(10), disse que já estava com 
reunião confirmada com o 
Ministério da Saúde quando 
conheceu o reverendo Amilton 
Gomes de Paula, dirigente da 
ONG Secretaria Nacional de 
Assuntos Religiosos (Senah) e os 
representantes da Davati Medi-
cal Supply, Cristiano Carvalho e 
Luiz Paulo Dominguetti.

Na condição de testemu-
nha, o depoente foi beneficiado 
por um habeas corpus conce-
dido pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) e recorreu mais 
de 50 vezes ao instrumento 

para não responder questões 
que poderiam incriminá-lo. 
A negativa gerou críticas dos 
membros da comissão.

“É verdade que o depoente 
tem o direito de permanecer 
calado, mas naquilo que o in-
crimine. O presidente da CPI 
tem o poder, sim, de dizer: “esta 
pergunta não o incrimina e eu 
gostaria de ouvir a sua resposta”. 
E lá na frente podemos discutir 
na esfera judicial - observou a 
senadora Simone Tebet (MDB-
-MS).

Nas poucas manifestações, 
o coronel Helcio afirmou que 
o pedido de reunião com o 
Ministério da Saúde foi feito 
formalmente no dia 3 de março. 
O encontro aconteceu no dia 
12 do mesmo mês para tratar 
sobre a inclusão da iniciativa 
privada na processo de vacina-
ção no país. Segundo ele, foi a 
própria pasta que comunicou 
o compartilhamento da reunião 
com os demais participantes. O 

coronel da reserva disse que no 
dia 9 de março conheceu Amil-
ton no Instituto Força Brasil, 
quando o reverendo informou 
a participação dos represen-
tantes da Davati na reunião e 
a apresentação da proposta de 
400 milhões de doses da Astra-

Zeneca ao ministério.
“Nesse sentido, imbuído 

de boa-fé e acreditando na 
seriedade da Davati a partir do 
pedido da Senah, aceitou-se 
compartilhar a agenda do IFB 
no Ministério da Saúde com 
a referida empresa. E foi so-

mente nessa ocasião que vim 
a conhecer o senhor. Cristiano 
Carvalho e o senhor Luiz Paulo 
Dominguetti”, disse o depoente.

De acordo com o depoi-
mento do representante da 
Davati à CPI Cristiano Carvalho 
integrantes do Instituto Força 
Brasil o receberam em Brasília 
com o reverendo Amilton Go-
mes e teriam o ajudado a fazer 
essa ponto com o ministério.

Jantar - O tenente-coro-
nel disse ainda que não tinha 
amizade e proximidade com 
o então secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Elcio 
Franco. Ele também negou que 
estivesse presente em qualquer 
encontro, inclusive no jantar do 
dia 25 de fevereiro onde teria 
sido feito o pedido de propi-
na de US$ 1 por dose para se 
avançar na negociação para as 
400 milhões de doses da Astra-
Zeneca.

Após a afirmação, senadores 

apontaram contradições no 
depoimento do coronel. O re-
lator, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), exibiu imagens de 
um almoço entre os participan-
tes da reunião do dia 12 logo 
após o encontro, inclusive com 
a participação de Elcio Franco.  

“Veja de que forma vossa 
senhoria trata esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito! Disse 
aqui, insistiu, que nunca tinha 
participado de jantar”, apontou 
Renan Calheiros.

A senadora Simone Tebet 
disse o depoente mentiu.

“Vossa senhoria acabou de 
faltar com a verdade. Almoço 
ou jantar, a pergunta do relator 
foi: o senhor tinha intimidade 
ou não com o nome proposto 
[Elcio Franco]? Vossa senhoria 
jantou ou não, teve alguma 
comunhão de mesa com os 
personagens? E vossa senhoria 
disse mais de uma vez que não. 
Isso é faltar com a verdade. 
(Agência Senado).

Jefferson Rudy/Agência Senado

Coronel Hélcio Bruno permaneceu em silêncio na maior parte da sessão

C-19: São Gonçalo já aplicou 
quase 830 mil doses de vacina
São Gonçalo já vacinou 
72,56% do público-alvo da 
imunização contra o coro-
navírus com a primeira dose 
ou dose única até segunda-
-feira (9). Tirando os grupos 
prioritários, são 78,79% dos 
gonçalenses com mais de 18 
anos. Ao todo, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo já apli-
cou 829.077 vacinas – pri-
meira e segunda doses e dose 
única. Destas, 596.270 foram 
de primeira dose, 210.906 
de segunda dose e 21.901 de 
dose única. Estão imunizados 
– gonçalenses que tomaram 
as duas doses das vacinas 
ou dose única da Janssen 
– um total de 232.807 pes-
soas, 27,32% do público total 
de 851.886 pessoas, sendo 
424.052 de grupos prioritários 
e outras 427.834 do público 

em geral.   
 A Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo continua vacinando 
todos os gonçalenses com 
mais de 18 anos com a pri-
meira dose contra o corona-
vírus nesta quarta-feira (11). 
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, a cidade conta 
com doze pontos de vacina-
ção, um com drive thru. Dez 
locais vacinam de segunda-
-feira a sexta-feira, das 8h às 
17h. As clínicas gonçalenses 
do Mutondo e Dr. Zerbini, 
no Arsenal, atendem das 8h 
às 21h. 

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 

de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Para a segunda 
dose, é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação 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. Só as grávidas, 
puérperas e lactantes têm 
exclusividade para tomar 
a vacina da Pfizer. Pessoas 
com comorbidades, doenças 
neurológicas crônicas e defi-
ciência permanente também 

podem tomar esta vacina, 
segundo o informe técnico 
do Governo do Estado. No 
entanto, não há exclusividade, 
já que estes grupos podem ser 
vacinados com outras vaci-
nas. Para ter escolha do imu-
nizante, o gonçalense deve ter 
um laudo médico indicando a 
aplicação da vacina escolhida 
e os motivos. 

Balanço - A cidade já va-
cinou 618.171 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 21.901 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.431 trabalhadores da saú-
de, 137.098 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
entre outros vacinados. Ao 
todo, 210.906 pessoas recebe-
ram a segunda dose.

Primeira dose continua a ser aplicada hoje para maiores de 18 anos
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Os humanos 
e a religião

Dom José Francisco*

A menos que se trate de 
um debate teológico, argu-
mentar a favor ou contra 
qualquer forma de reli-
gião, ou de Deus, parece 
uma missão infrutífera. Se 
Deus viesse a ser objeto de 
nossas argumentações a 
seu respeito, seria apenas 
uma coisa entre as outras 
do universo, algo que en-
contra onde não estamos, 
um encontro fadado a ser 
um diálogo de surdos.

A mesma coisa acontece 
com a religião. 

Não faz muito tempo, e a 
religião ainda era perce-
bida como algo que caía 
de fora, como chuva. Os 
humanos eram meramen-
te receptivos e extáticos.  
Mas será essa versão de 
mão-única ainda viá-
vel nos tempos atuais?

N u m  o u -
t r o  l a d o , 
p o d e m o s 
p e r c o r r e r 
as ciências 
h u m a n a s , 
psicologia, 
sociologia, 
antropolo-
gia, história 
– perguntan-
do o que elas 
têm a dizer. 
Em alguma 
esquina, ire-
mos nos encontrar 
com Paulo, Agostinho, 
Tomás de Aquino, Lu-
tero, Calvino, e lhes 
perguntar o que pensa-
vam desse tema e o que 
pensam do nosso tempo. 
Auguste Comte disse que 
a religião caracterizava o 
estágio mitológico, quase 
disse, infantil, do desen-
volvimento humano e 
que, portanto, não tem 
mais lugar na época cien-

tífica em que vivemos.  

Se há algo a perceber, e 
com mais profundidade 
do que qualquer conversa 
de bar, é que a religião é 
um dos aspectos do espí-
rito humano. Não sei se 
consegui ser claro, mas 

quando olhamos o 
espírito humano, a 
partir das profun-
dezas de uma vida 

e s p i r i t u a l , 
é a religião, 
justamente, 
a que inter-
roga sobre o 
que exata-
mente esta-
mos fazendo 
aqui, no pla-
neta.

Há muitos li-
mites e mui-
tas grande-
zas na ordem 
humana: o 

amor, a culpa, a 
saúde, os determi-
nantes biológicos, 
a morte, os limites 

da História, o limite da 
verdade, sua originalidade 
e seu destino. E, sobre-
tudo, a transcendência, 
a única a salvar o projeto 
humano de si mesmo.

Se há algo 
a perceber, 
e com mais 

profundidade 
do que qualquer 

conversa de 
bar, é que a 

religião é um 
dos aspectos do 

espírito humano

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Secretaria de Assistên-
cia Social de São Gonça-
lo segue promovendo 
ações para atender os 
moradores das áreas 
mais vulneráveis da ci-
dade. Com o objetivo de 
intensificar a oferta dos 
serviços que os equipa-
mentos da pasta ofere-
cem, foi criado o projeto 
“CRAS Itinerante”, uma 
extensão da ação “Ci-
dadania Itinerante”. Na 
manhã desta terça-feira 
(10), centenas de mora-
dores do bairro Arsenal 
foram beneficiados. No 
dia 18 a ação será no 
Cras de Santa Luzia e 
no dia 24, no Cras do 
Jardim Catarina.

SG: Cras 
Itinerante

Evento acontecerá no domingo, de 13h às 16h, com 80 cães e gatos

Shopping de Itaboraí terá 
feira de adoção de animais

Olhar pidão. Focinho gelado. 
Muito dengo e companhei-
rismo. Quem pensou em 
animal de estimação acertou 
em cheio e terá uma bela 
oportunidade pela frente. 
No próximo domingo, dia 
15, o Itaboraí Plaza, que fica 
na BR-101, vai  montar uma 
feira de adoção de cães e ga-
tos das 13h às 16h, na Praça 
de Eventos A.

Ao todo, estarão dispo-
nibilizados 80 graciosos bi-
chinhos à espera de um 
lar. Todos os animais já são 
castrados, vacinados e ver-
mifugados. Para que a ado-
ção seja realizada, é neces-

sário ser maior de 18 anos e  
apresentar carteira identi-
dade, CPF e comprovante de 

residência. 
A iniciativa da feira de 

adoção é resultado de uma 
parcer ia  com o projeto 
“Leve um Anjo pra Casa”, 
que atua há mais de 10 anos 
na luta contra o abandono 
de animais na rua. O projeto 
tem o apoio do Detran -RJ, 
do Governo do Estado do  
Rio de Janeiro e de Ramon 
Nunes, veterinário do pro-
jeto e que atua como volun-
tário.

O Itaboraí Plaza fica na 
Rodovia BR 101, Km 295, 
em Itaboraí. Mais informa-
ções pelo telefone (21) 3785-
8585.

Encontro para auxiliar grupos 
LGBTI+ na inscrição de editais

 Com o objetivo de ampliar o 
acesso às políticas públicas 
culturais, a Secretaria Muni-
cipal das Culturas (SMC) rea-
lizará na próxima sexta-feira 
(13) um encontro, em parce-
ria com a Coordenadoria de 
Defesa dos Direitos Difusos 
e Enfrentamento à Intole-
rância Religiosa (Codir), para 
auxiliar  artistas LGBTI+ na 
inscrição no edital de Ativos 
Culturais. As chamadas pú-
blicas da SMC contam com 
políticas afirmativas desti-
nadas a esse público. 

“A Secretaria tem feito 
diversos movimentos para 
facilitar e ampliar o acesso 
aos editais. Além das inscri-
ções facilitadas e digitais, 
encontros, ‘lives’ e rodadas 
de conversa fazem parte 
dessa nossa busca pela de-
mocratização do acesso às 
políticas públicas. Integrar 
os artistas LGBTI+ da cida-
de é uma ação fundamental 
para a representatividade 
cultural de Niterói”, afirmou 
o secretário das Culturas 

Leonardo Giordano.
Para Felipe Carvalho, sub-

secretário da Codir, realizar 
ações em parceria entre as 

secretarias é fundamen-
tal para difundir ações que 
agem no combate e enfrenta-
mento à intolerância, ao pre-

conceito e, principalmente, 
à homofobia e à transfobia. 
“Tendo em vista que nós 
conseguimos conquistar 
a aplicação de cotas em 
editais, por exemplo, con-
templando a diversidade 
na prática, vamos fazer essa 
ponte para ajudar a galera a 
se inscrever em projetos que 
contemplem a diversidade.” 

O encontro será realizado 
na próxima sexta-feira (13), 
de 10 horas às 17 horas, na 
sede da Codir, no endereço: 
rua Almirante Tefé 632, so-
breloja, sala 107, Centro de 
Niterói. Todos os protocolos 
sanitários de segurança se-
rão seguidos.

Secretaria de Cultura promove reunião na próxima sexta-feira na Codir
Divulgação

Secretário das Culturas, Giordano defende democratização do acesso

Polícia deflagra operação para cumprir 85 mandados de prisão em todo o RJ

Violência contra a mulher: 
120 acusados são presos
A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro deflagrou, ontem (10), 
uma operação para prender 
envolvidos em casos de vio-
lência contra a mulher no 
estado. Segundo a diretora do 
Departamento Geral de Polí-
cia de Atendimento à Mulher, 
delegada Sandra Ornellas, 
que coordena a ação, foram 
cumpridos 85 mandados de 
prisão previstos na operação. 
Pelo menos 120 pessoas foram 
presas

“A operação de hoje é uma 
característica do que fazemos. 
Tem a finalidade de chamar 
atenção para o problema e 
conscientizar as pessoas para 
a necessidade de buscar ajuda 
logo que começam os primei-
ros sinais de violência. Nós, 
diuturnamente, cumprimos 
mandados, nós trabalhamos 
nos inquéritos tão logo tenha 
a prisão, nós cumprimos. Con-
tudo, periodicamente, a gente 
busca no sistema de prisões 
outras prisões que estejam 
pendentes, para justamente 
dar visibilidade para essa vio-
lência, que é o que estamos 
fazendo hoje”, disse.

A delegada informou que 
a ação teve o apoio do Depar-
tamento de Polícia do Interior, 
porque há um número peque-
no de unidades de polícia es-
pecializada na região. Sandra 
Ornellas disse que no interior 

há uma invisibilidade muito 
grande dessa violência, por-
que os registros são menores, 
ao contrário da capital, que 
concentra números maiores. 
“É o quantitativo de visibilida-
de. Não quer dizer que é onde 
tem mais violência”, explicou.

De acordo com a delega-
da Sandra Ornellas, a Lei do 
Feminicídio, em vigor des-
de março de 2015, se mos-
trou importante por ser uma 

qualificadora do crime de 
homicídio. No feminicídio, 
segundo a delegada, a mulher 
acaba  assassinada por uma 
pessoa próxima e dentro de 
casa. “Não modifica a pena 
de um crime qualificado, mas 
é importante para chamar a 
atenção, porque embora os 
homens morram muito mais 
do que as mulheres, as mu-
lheres morrem pelas mãos das 
pessoas mais próximas a elas e 

dentro de casa”, disse.
Sinais -Sandra Ornellas 

disse que a violência nos ca-
sos de feminicídio é grande, 
mas muitas vezes ela dá sinais 
antes de o crime ser pratica-
do. “Só que esses sinais, nem 
sempre, são a violência física. 
Pode ser uma violência moral, 
com constantes xingamentos, 
e o fato da vítima não levar 
isso a sério, não buscar ajuda, 
e achar que ele [companhei-
ro] vai melhorar e tudo vai 
passar. Isso aí pode ser fatal”, 
observou.

Conforme a delegada, há 
também muitos casos de vio-
lência patrimonial, em que 
reiteradamente a mulher tem 
os seus objetos destruídos ou 
muitas vezes ela é obrigada a 
sustentar a casa e ainda sofre 
violência física. A violência 
patrimonial é uma constante”, 
disse.

“A gente verificou, agora 
com a pandemia, muitas mu-
lheres que estavam empre-
gadas perderam o emprego 
porque não tinham quem cui-
dasse dos filhos. Essa depen-
dência financeira associada 
ao isolamento social provocou 
uma redução no número de 
registros, mas a gente sabe 
que os fatores de risco estando 
presentes, houve um aumento 
da violência contra a mulher”, 
disse.

Marcos Santos/USP

Ação teve objetivo de dar visibilidade contra a violência e o feminicídio

Niterói Cidadã tem 
consulta prorrogada
A primeira fase de elaboração 
do programa Niterói Cidadã, 
que é o preenchimento de 
um questionário pelas orga-
nizações do Terceiro Setor, 
foi prorrogada até o dia 16 de 
agosto. O questionário está 
disponível no Portal de Ser-
viços da Prefeitura de Niterói 
e traz perguntas sobre quem 
são, o que fazem e como 
atuam essas empresas.

A partir do levantamento 
destes dados será elaborado 
um diagnóstico do segmento 
e definidas estratégias de 
atuação do município. O 
diagnóstico vai auxiliar a ges-
tão municipal a compreender 
de forma mais específica as 
demandas das organizações 
e projetos sociais, com o 
objetivo de desenvolver um 
programa que auxilie e apoie 
o Terceiro Setor.

Para acessar o questioná-
rio, é preciso abrir o Portal 
de Serviços pela internet (ht-
tps://servicos.niteroi.rj.gov.
br) ou baixar o aplicativo 
“Niterói Serviços Cidadão” 

nas lojas virtuais. Em segui-
da, fazer o login no Portal e 
buscar “Niterói Cidadã” nos 
serviços em destaque na pri-
meira página.

O programa contará com 
a participação de diferentes 
órgãos da Prefeitura, como 
as secretarias municipais de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(Seplag), de Participação So-
cial (Sempas), de Direitos 
Humanos (SMDH), de Meio 
Ambiente e Recursos Hí-
dricos (SMARHS), de Assis-
tência Social e Economia  
Solidária (SMAES) e do Escri-
tório de Gestão de Projetos 
(EGP).

Preenchimento 
do questionário 
pelas ongs do 
Terceiro Setor 
vai até dia 16 de 
agosto

Secretário diz 
que integrar os 
artistas LGBTI+ 
da cidade é 
uma ação 
fundamental

Divulgação

Animais estão prontos para adoção
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Governador de NY 
renuncia ao cargo
O governador de Nova York, 
Andrew Cuomo, anunciou 
ontem sua renúncia do car-
go, após uma investigação 
que revelou que ele assediou 
sexualmente 11 mulheres, 
aumentando a pressão legal 
e pedidos do presidente Joe 
Biden e outros para sua saída, 
uma queda surpreendente 
para um homem visto como 
um possível candidato à Pre-
sidência dos Estados Unidos.

Cuomo, um democrata 
que servia desde 2011 como 
governador do quarto Estado 
mais populoso dos EUA, fez 
o anúncio depois que a pro-
curadora-geral de Nova York, 
Letitia James, em 3 de agosto, 
divulgou os resultados de uma 
investigação independente de 
cinco meses que concluiu que 
ele havia se envolvido em con-
duta que violou leis federais e 
estaduais. O governador infor-
mou que sua renúncia entrará 
em vigor em 14 dias.

A investigação, detalha-
da em um relatório de 168 
páginas, concluiu que Cuo-
mo apalpou, beijou ou fez 
comentários sugestivos para 
mulheres, incluindo atuais e 
ex-funcionários do governo 
- uma delas policial estadual 
- e retaliou pelo menos uma 
mulher que o acusou de má 
conduta sexual. Cuomo nega 
qualquer irregularidade.

A vice-governadora Kathy 
Hochul, uma democrata do 
oeste de Nova York, assumirá 
como governadora do Estado 
de mais de 19 milhões de pes-
soas até o final do mandato de 
Cuomo em dezembro de 2022, 
conforme definido na Consti-
tuição estadual, tornando-se 
a primeira mulher a ocupar o 
cargo.

Cuomo se tornou o mais 
recente homem poderoso der-
rubado após a ascensão do mo-
vimento social #MeToo contra 
o abuso e assédio sexual .

Comissão da Câmara aprova 
distritão e volta das coligações
A comissão especial da Câ-
mara dos Deputados sobre 
mudanças nas regras eleito-
rais (PEC 125/11) aprovou, 
na noite de segunda-feira 
(10), o texto da relatora, 
deputada Renata Abreu (Po-
de-SP). A proposta ainda vai 
passar por dois turnos de vo-
tação no Plenário da Câmara 
antes de seguir para a análise 
do Senado.

O texto original da PEC 
tratava apenas do adiamento 
das eleições em datas pró-
ximas a feriados, mas, no 
quarto substitutivo ao tex-
to, a relatora incluiu vários 
temas a fim de “aumentar o 
leque de propostas” levadas 
para a apreciação do Plená-
rio. O texto-base da relatora 
foi aprovado por 22 votos a 
11 na comissão.

Para a eleição de 2022, 
por exemplo, está prevista a 
adoção do sistema eleitoral 
majoritário na escolha dos 
cargos de deputados federais 

e estaduais. É o chamado 
“distritão puro”, no qual 
são eleitos os mais votados, 
sem levar em conta os votos 
dados aos partidos, como 
acontece no atual sistema 
proporcional.

Esse sistema seria uma 
transição para o “distritão 
misto”, a ser adotado nas 
eleições seguintes para Câ-
mara dos Deputados, assem-
bleias legislativas e câmaras 
municipais. Porém, os de-
putados aprovaram um des-
taque do PCdoB para retirar 
esse item do texto.

Para a deputada Perpé-
tua Almeida (PCdoB-AC), a 
escolha do sistema eleitoral 
definitivo a partir de 2024 
ainda depende de mais de-
bates futuros. “Nós achamos 
que essa é uma situação em 
que ainda há muita dúvida 
entre parlamentares e até 
no próprio eleitor. Então, 
nós pedimos a supressão 
desse item do relatório”,  

explicou.

Voto preferencial - Outra 
novidade no texto de Renata 
Abreu é o chamado “voto 
preferencial” nas eleições 
para presidente da Repúbli-
ca, governadores e prefeitos, 
a partir de 2024. A ideia de 
Renata Abreu, já adotada na 
Irlanda e no estado de Nova 
Iorque (EUA), é dar ao eleitor 
a possibilidade de indicar até 
cinco candidatos em ordem 
de preferência.

Na apuração, serão con-
tadas as opções dos eleitores 
até que algum candidato 

reúna a maioria absoluta 
dos votos para chefe do Exe-
cutivo. Na prática, a medida 
acaba com a possibilidade de 
segundo turno nas eleições.

“Você não é obrigado a 
listar a sua ordem de prefe-
rência. Você pode colocar a 
sua ordem de preferência. A 
eleição se torna muito mais 
barata. Trouxemos o que tem 
de maior inovação na políti-
ca no mundo, mas tomamos 
o cuidado de não aplicar nas 
próximas eleições exatamen-
te para não acharem que é 
um casuísmo”, disse Renata 
Abreu.

Coligações - Em relação 
às coligações, que foram 
proibidas nas últimas elei-
ções municipais, a relatora 
disse prestigiar a autonomia 
partidária e autorizar os par-
tidos a decidirem a forma de 
se coligar tanto nas eleições 
majoritárias quanto nas pro-
porcionais.

Outra novidade no texto foi o voto preferencial nas eleições majoritárias

Proposta ainda 
vai passar por 
dois turnos no 
plenário da Casa 
antes de seguir 
para o Senado

Placar foi apertado, por 229 a 218, com uma abstenção. Texto será arquivado

Plenário da Câmara rejeita 
a PEC do voto impresso
O Plenário da Câmara dos 
Deputados rejeitou, ontem 
(10), a PEC do Voto Impres-
so (Proposta de Emenda à 
Constituição 135/19). Foram 
229 votos favoráveis, 218 con-
trários e 1 abstenção. Como 
não atingiu o mínimo de 308 
votos favoráveis, o texto será 
arquivado.

Após a votação, o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), agradeceu aos depu-
tados pelo comportamento 
democrático. “A democracia 
do Plenário desta Casa deu 
uma resposta a este assunto 
e, na Câmara, espero que este 
assunto esteja definitivamen-
te enterrado”, afirmou.

A proposta rejeitada deter-
minava a impressão de “cé-
dulas físicas conferíveis pelo 
eleitor” independentemente 
do meio empregado para o 
registro dos votos em eleições, 
plebiscitos e referendos.

A votação de ontem é a ter-
ceira derrota do voto impresso 
na Câmara, já que o tema foi 
rejeitado em duas votações na 
comissão especial na semana 
passada.

O 1º vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), também 
afirmou que o debate do voto 
impresso precisa ser supera-
do. “O brasileiro precisa de 
vacina, emprego e comida na 
mesa. A Câmara precisa virar 
esta página para tratar do 
que realmente importa para 
o País”, declarou.

Oposição x governo - Para 

o líder da oposição, deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ), 
a votação passa um recado 
ao governo federal. “Dizemos 
não às intimidações, não à 
desestabilização das eleições, 
não à tentativa de golpe de 
Bolsonaro. Queremos no ano 
que vem eleições limpas, se-
guras, tranquilas e pacíficas, 
como o sistema atual garante”, 
disse Molon.

O líder do Novo, deputado 
Paulo Ganime (Novo-RJ), afir-
mou que Bolsonaro é o maior 
culpado pelo placar registrado 

no Plenário da Câmara. “Se 
o debate está acalorado e 
com grandes chances de ser 
derrotado, eu credito isso ao 
presidente Jair Bolsonaro, que 
colocou uma disputa ideoló-
gica em um tema técnico e 
ameaçou as eleições do ano 
que vem. Isso não contribuiu 
nem um pouco para o deba-
te.”

Líder do PSL e defensor da 
proposta, o deputado Vitor 
Hugo (PSL-GO) falou que a 
questão ainda não se encer-
rou. “Ainda que nós percamos 

no Plenário hoje, nós já vence-
mos a discussão na sociedade 
brasileira porque milhões e 
milhões de brasileiros foram 
às ruas expressar sua opinião 
e dizer que não confiam no 
sistema”, declarou.

Vitor Hugo disse que os 
parlamentares agora vão pres-
sionar o Senado Federal para 
votar proposta com tema 
semelhante e pela criação de 
uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) sobre a segu-
rança do sistema do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara, Arthur Lira, comandou a sessão do Plenário para apreciação da PEC do Voto Impresso

Senado aprova 
revogação da LSN
O Senado aprovou ontem 
(10) o Projeto de Lei (PL) 
2.108/2021, que revoga a Lei 
de Segurança Nacional (LSN) 
e inclui na legislação crimes 
contra o Estado Democrático 
de Direito. Desde a apresen-
tação do projeto, em 1991, 
foram 30 anos até a aprovação 
pela Câmara dos Deputados, 
em maio de 2021, e depois 
pelo Senado. O projeto segue 
para sanção do presidente da 
República.

O texto tem origem no 
PL 2.462/1991, do promotor 
e ex-deputado federal Hélio 
Bicudo (SP). No Senado, esse 
projeto de lei ganhou nova 
numeração e foi aprovado 

com a incorporação de três 
emendas de redação pelo 
seu relator, senador Rogério 
Carvalho (PT-SE).

O apelo para que o texto 
fosse votado cresceu porque a 
LSN, criada em 1983, ainda no 
período da ditadura militar, e 
pouco aplicada após a Cons-
tituição de 1988, passou a ser 
usada mais recentemente — 
segundo seus críticos — para 
punir quem se manifestava 
contra o governo de Jair Bol-
sonaro. De acordo com o re-
lator, o número de inquéritos 
instaurados com base nessa 
lei aumentou significativa-
mente a partir de 2019, che-
gando a 51 em 2020.

Contratos: deputados 
dão sim à renovação
A Câmara dos Deputados 
aprovou, por 304 votos a 133, 
o texto-base da Medida Pro-
visória 1045/21, que renova o 
programa de redução ou sus-
pensão de salários e jornada 
de trabalho com o pagamento 
de um benefício emergencial 
aos trabalhadores. As regras 
valem para quem tem carteira 
assinada e para os contratos 
de aprendizagem e de jornada 
parcial. Conforme acordo en-
tre os partidos, os destaques 
apresentados ao texto serão 
analisados em outra data.

Antes da votação da ma-
téria, o relator, deputado 
Christino Aureo (PP-RJ), apre-
sentou parecer às emendas 

de Plenário e acrescentou 
mudanças no texto, como a 
permissão para sindicatos 
exercerem atividades eco-
nômicas se não forem em 
caráter de competição com 
o mercado; e regras para o 
recebimento do benefício 
emergencial para gestantes 
com redução ou suspensão 
do contrato trabalhista.

Aureo manteve ainda ou-
tros itens questionados pela 
oposição, como programas 
de primeiro emprego e de 
requalificação profissional, 
mudanças na CLT e defini-
ção de quem pode contar 
com gratuidade no acesso à 
Justiça.

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: 14/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 11:00 Rua 15 de Novembro - São Domingos - Centro - Niterói 15568021

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida João Saldanha - Barra de Maricá - Maricá 15598891

13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 15598891

13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15598891

13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr Lagoas - Pr. Lagoas-CO - Cordeirinho -  
Guaratib - Pr. Lagoas-Co - Maricá 

15598891

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea Futuro - Cordeirinho - Ponta Negra - Maricá 15598891

13:00 às 17:00 Ruas 99, 104, 105, 106 - Cordeirinho - Lot Praia Lagoas - Pr.  
Lagoas-Co - Centro - Térreo - Ponta Negra - Maricá 

15598891

13:00 às 17:00 Rua Eulina Mattos Rabello - Anexo B - Cordeirinho - Maricá 15598891

14:00 às 18:00 Avenida 1 - Ltm Barra de - Itaipuaçu - Condado Maricá - Recanto 
Itaipuaçu - Maricá 

15594349

14:00 às 18:00 Avenida Carlos Mariguella - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Avenida João Messas - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Avenida Teresópolis - Parque Ubatiba - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 16, 17, 18, 118 - Costa Verde - LM São Bento da AL - 

Itaipuaçu - LM São Bento Lagoa - São B Lagoa Itaipuaçu - Pr. Lago-
as-Co - Praia de Itaipuaçu - Condado Maricá - Ponta Negra - Maricá 

15594349

14:00 às 18:00 Rua 17 de Novembro - Praia de Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Costa 
Verde - Maricá 

15594349

14:00 às 18:00 Rua das Mercês - São Bento da Lagoa - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Júpiter - Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Marte - Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Nossa Senhora das Mercês - Itaipuaçu - Praia de Itaipuaçu - 

São Bento da Lagoa - Costa Verde - Maricá 
15594349

14:00 às 18:00 Rua Rosa Bassier - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Senhora das Mercês - Itaipuaçu - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Terra - Itaipuaçu - Parque Ubatiba - Maricá 15594349
14:00 às 18:00 Rua Vênus - Praia Itaipuaçu - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15594349
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Nino retorna 
com ouro e 
vira atração 
no Tricolor

O Fluminen-
s e  g a n h o u 
ontem um re-
forço para a 
sequência da 
temporada. O 

zagueiro Nino retornou aos 
treinamentos no clube após 
a conquista da medalha de 
 o u r o  c o m  a  S e l e ç ã o  
Olímpica no Jogos de Tó-
quio.

Nino foi ao CT Carlos 
Castilho e levou a meda-
lha de ouro. O defensor  
reencontrou os compa-
nheiros, que exaltaram o 
feito do zagueiro tricolor. 
Wellington, Lucca e Da-
nilo Barcelos publicaram  
fotos em suas redes sociais 
com Nino e sua medalha 
de ouro.

Como chegou há pouco 
tempo, Nino dificilmente 
vai a campo amanhã, con-
tra o Barcelona-EQU. A 
partida no Maracanã será 
o de ida pelas quartas de 
final da Taça Libertadores 
da América.

Os tricolores vão em 
busca de uma vitória para 
ficarem em vantagem vi-
sando o duelo da volta, em 
Guayaquil.

Time visita o Olimpia, no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final

Fla inicia luta por vaga na 
semifinal da Libertadores

O Flamengo vai 
abrir a disputa 
contra o Olimpia 
por uma vaga 
nas semifinais 
da Taça Liber-

tadores da América hoje. O 
Rubro-Negro visitará a equipe 
paraguaia em Assunção para 
os primeiros 90 minutos a 
partir das 19h15, no horário 
de Brasília.

A goleada sofrida para o 
Internacional no último do-
mingo, no Maracanã, ligou o 
sinal de alerta na equipe de 
Renato Gaúcho. O time vinha 
embalado por oito vitórias 
consecutivas e o resultado 
em casa serviu para sacudir o 

ambiente.
Com os pés no chão, o Fla-

mengo sabe que não encon-
trará um adversário fácil. O 
Olimpia pode não viver o me-
lhor momento de sua história, 
mas é uma equipe de tradição. 
O Alvinegro paraguaio já ven-
ceu três Libertadores e tem 
um retrospecto equilibrado 
com a equipe carioca.

Em seis partidas pela Li-
bertadores, o Fla nunca ven-
ceu no Paraguai. Nem mesmo 
o time campeão em 1981, com 
Zico e companhia.

Por coincidência, o Olim-
pia chegou às quartas elimi-
nando o mesmo Internacio-
nal. Mas em duas partidas, 

foram dois empates sem gols 
e a decisão saiu nos pênaltis, 
em Assunção.

Inter e Olimpia também se 
cruzaram na fase de grupos. O 
Colorado avançou como líder 
com vitórias por 6 a 1 e 1 a 0 
sobre os paraguaios.

Mas se o Flamengo tro-
peçou na última rodada do 
Brasileirão, o Olimpia tam-
bém vem de derrota no Cam-
peonato Paraguaio. Na última 
sexta, a equipe de Sergio Or-
temán perdeu para o Guarani 
por 3 a 1. Em quatro rodadas, 
os alvinegros têm uma vitória 
e três derrotas e ocupam a 
nona e penúltima posição na 
tabela.

Alexandre Vidal / Flamengo

Experiência de Diego será fundamental para um bom resultado do Flamengo hoje em Assunção, pela Taça Libertadores

Matheus Nascimento 
ganha força no Bota

Messi se junta a 
Neymar no ‘super PSG’

O Botafogo so-
freu com a falta 
de opções em al-
gumas posições 
nesta tempora-
da. Uma delas 

foi a de definidor no ataque.
O técnico Marcelo Chamus-

ca perdeu Matheus Babi e ficou 
somente com Rafael Navarro 
e Matheus Nascimento para a 
posição. No entanto, o antigo 
treinador optou por colocar a 
jovem joia alvinegra no sub-20.

Sem Matheus Nascimento, 
o Botafogo ficou um período 
somente com Rafael Navarro 
como especialista na posição. 
Até a chegada do experiente 
Rafael Moura.

Só que a chegada de Ender-

O Paris Saint-Germain oficia-
lizou, ontem, a contratação 
de Lionel Messi. O jogador de 
34 anos assinou contrato vá-
lido por duas temporadas. O 
clube marcou uma coletiva de 
imprensa no Parc des Princes 
para hoje, às 11 horas (horário 
local, 6h de Brasília).

“Mal posso esperar para 
começar um novo capítulo 
na minha carreira em Paris”, 
reagiu Messi após assinar o 
contrato. 

“O clube e a sua visão 
estão em perfeita harmonia 
com as minhas ambições. 
Eu sei o quão talentosos os 
jogadores e a equipe são aqui. 
Estou decidido a construir, ao 
lado deles, algo grande para 

son Moreira mudou as coisas no 
elenco. Tanto que o comandante 
reincorporou Matheus Nasci-
mento aos profissionais e vem 
utilizando o jogador no banco 
de reservas.

“É um jogador com muito 
talento, com uma capacidade 
enorme. Não acho que na base 
ele consiga desenvolver tanto 
como ele está desenvolvendo 
aqui no profissional. Os traba-
lhos que temos executado tem 
feito ele crescer muito, percebo 
que a cada dia está melhor”, 
disse o técnico.

Dentro de campo, o Bota-
fogo se prepara para tentar a 
quinta vitória seguida na Série 
B. Os alvinegros viajam para 
enfrentar o Operário, amanhã.

o clube e para os torcedores. 
Mal posso esperar para pisar 
no gramado do Parc des Prin-
ces”, completou.

Na capital francesa, o jo-
gador irá se reencontrar com 
atletas que atuou junto na 
seleção de seu país e no an-
tigo clube, caso do brasileiro 
Neymar e dos argentinos 
Leandro Paredes e Di María.

Eleito seis vezes melhor 
jogador do mundo, Messi 
defendeu apenas o Barcelo-
na profissionalmente. Em 17 
temporadas, ele disputou 778 
partidas, anotando 672 gols 
e 305 assistências. Pelo clube 
catalão, conquistou, entre 
outros títulos, quatro Liga dos 
Campeões e três Mundiais.

Jogadores do 
Flu tiraram foto 
com a medalha 
conquistada 
por Nino nas 
Olimpíadas


