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Rio de Janeiro retoma 
calendário de vacinação

Chegada de 150 mil doses possibilitou retorno da imunização, mas Secretaria de Saúde já espera nova remessa

COVID

CIDADES\PÁG. 3 

Martine Grael compartilhou com os jovens do Caramujo um pouco da sua experiência e viu no brilho do olhar dos pequenos a vontade de utilizar o esporte como meio de mudar a própria realidade

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

CIDADES\PÁG. 5

Defesa tenta manter 
Flordelis longe da prisão

Feijão e arroz com 
preço mais em conta

PANORAMA\PÁG. 2

O artilheiro Germán Cano é a grande atração do Vasco hoje à 
noite, na partida contra o Remo, em Belém. O atacante cumpriu 
suspensão na última rodada e está confirmado no time titular.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Principal artilheiro do Vasco na Série B com seis gols, Germán Cano volta hoje ao time

Reforço para buscar vaga no G-4

Atletas de Niterói 
inspiram jovens 

do Caramujo
Atletas olímpicos de Niterói 

visitaram o Parque Esportivo 
e Social do Caramujo (Pesc), 

iniciativa da Prefeitura de Niterói 
na Zona Norte da cidade, ontem 

(12). Ao lado do prefeito Axel 
Grael, os velejadores Martine, 
Marco e Torben Grael e Isabel 

Swan conheceram o espaço 
e entregaram medalhas aos 

jovens alunos do projeto, 
que participaram da semana 
olímpica em homenagem ao 

primeiro ano do Pesc. O Parque 
oferece treinamento gratuito de 

várias modalidades olímpicas, 
como atletismo, levantamento 
de peso olímpico (LPO), lutas, 

badminton, tiro com arco 
e skate. Os jovens também 

conferiram de perto o peso 
da glória eterna de Martine, 

que conquistou a sua segunda 
medalha de ouro nos

 Jogos de Tóquio.
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Convênio 
garante mais 
qualificação

PANORAMA\PÁG. 2

Tarcísio Meira: 
saída de cena 
do eterno galã

Reprodução do Instagram

Tarcísio Meira: ícone da dramaturgia 
perde a batalha da vida para a covid

Orquestra 
da Grota no 
Municipal
A Orquestra da Grota 
é a atração do Theatro 
Municipal de Niterói deste 
sábado e domingo.

PÁG. 2

CULTURA

Luiza Mesquita/Divulgação

Com regência de Katunga Vidal, o 
grupo sobe ao palco a partir das 17h

Paulo José 
é cremado 
no Rio

CIDADES\PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Adeus Tarcísio Meira
Um grande ator, contagiante, belo e de ótimo coração que 
nos deixou. Certamente deixará um vazio nos corações 
dos amantes da arte brasileira. Fico pensando na tristeza 
dos familiares e principalmente da esposa dele, com quem 
viveu a vida toda. Infelizmente a vida é assim para todo 
mundo.
Tereza Cristina

Messi no PSG
O PSG virou uma máquina. Já vi times abarrotados de 
craques, mas o que o Paris está fazendo nesta temporada 
é absurdo. Juntando nomes lendários do futebol como 
Neymar, Messi, Mbappé, Sergio Ramos. Talvez esse seja 
um time imbatível.
Diogo Carneiro

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.

Motocicleta isenta 
de pedágio?
O Ministério da Infraestru-
tura estabeleceu a diretriz de 
política pública que isenta as 
motocicletas do pagamento 
da tarifa de pedágio. A me-
dida vale para os projetos 
de concessão de rodovias 
federais que estão em fase 
interna de licitação, ou seja, 
prévia à publicação dos edi-
tais de leilão. A portaria foi 
publicada ontem (12) no 
Diário Oficial da União.

O texto atinge os seguin-
tes projetos de licitação: BR-
116/101/RJ/SP; BR-381/262/
MG/ES; BR-116/465/493/RJ/
MG; lotes um a seis das Ro-
dovias Integradas do Paraná; 
lotes em estruturação pelo 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES); BR-040/495/
MG/RJ; BR-040/DF/GO/MG 
(relicitação); BR-158/155/
MT/PA; BR-135/316/MA; BR-
163/267/MS (relicitação); e 
BR-060/153/262/DF/GO/
MG (relicitação). 

Reinclusão social em Niterói

Niterói conta com a Re-
vista Traços, publicação 
que promove a cultura e 
economia criativa da ci-
dade e a reinclusão social 
de pessoas em situação de 
rua ou extrema vulnera-
bilidade. O projeto visa a 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

reinserção social de pes-
soas em situação de rua, 
que são responsáveis por 
comercializar a Traços. A 
revista vai circular com 100 
vendedores  em mais de 
60 pontos de vendas, em 
Niterói e parte do Rio.

Mais qualificação em Niterói
A Prefeitura de Niterói assi-
nou um acordo de coopera-
ção com o Instituto Federal 
de Educação de Ciência e 
Tecnologia (IFRJ) para ofer-
ta de cursos de qualificação 
profissional na cidade. O 
convênio prevê a criação de 
vagas para cursos de curta 
duração nas áreas de ad-
ministração e tecnologia. O 
IFRJ ficará responsável por 
elaborar o edital de seleção 
para as formações.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Américo Diniz, explicou 
que o acordo de cooperação 
quer oferecer qualificação 
para aumentar a oportuni-
dade de geração de empregos 
em Niterói.

“Pensamos nesse convê-
nio como forma de ampliar 
e contribuir na qualificação 
profissional na cidade, com 
perspectiva de retomada 
das atividades econômicas. 
A demanda por mão de obra 
qualificada vem crescendo e 
esses cursos vão possibilitar 
que os interessados possam 
aprimorar suas competên-
cias”, comentou.  Poderão 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

O reitor do IFRJ, Rafael Almada, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Américo Diniz, assinaram convênio

Arroz e feijão 
mais baratos

Niteroiense bem 
na foto do PSG

Testemunhas 
de Jeová

O arroz e o feijão vendidos no 
Rio de Janeiro podem chegar 
um pouco mais baratos à 
mesa do cidadão fluminense. 
A redução de preços pode 
ser alcançada porque a Alerj 
aprovou, ontem (12), o pro-
jeto de 4.406/21, do deputado 
Rosenverg Reis (MDB), que 
isenta o ICMS cobrado sobre 
a venda desses alimentos no 
estado. A proposta segue para 
análise do governador que 
tem até 15 dias para sancio-
ná-la ou vetá-la.

“Arroz e feijão é essencial 
no prato do cidadão, mas a 
crise econômica agravada 
pela pandemia aumentou a 
dificuldade das famílias. Os 
preços dispararam e essa re-
dução do imposto é urgente 
para garantir que as pessoas 
tenham mais comida à mesa. 
Estou convicto que o gover-
nador vai sancionar”, aposta 
Rosenverg Reis.

Um estudo da Fundação 
Getúlio Vargas apontou que 
o arroz e o feijão tiveram 
um aumento acima de 60% 
entre março do ano passado 
e março deste ano, período 
em que a pandemia da Co-
vid-19 completou um ano. 
Para o economista Robson 
Gonçalves, da FGV, a medida 
pode, sim, provocar efeito nos 
preços finais. 

O niteroiense Leonardo, 
ex-jogador de futebol tetra-
campeão mundial do Brasil 
na Copa de 94, atual dire-
tor esportivo do Paris Saint 
Germain, ficou bem na foto 
ao lado do mais recém-con-
tratado pelo clube francês, 
o argentino Lionel Messi, 
e do dono do PSG, o pode-
roso Nasser Al Khelaifi. No 
Brasil, Leonardo deixou sua  
marca na Fundação Gol de 
Letra, que lançou em 1998, 
ao lado do também tetra-
campeão Raí.

Começou em julho e pros-
segue agora em agosto o 
Congresso das Testemunhas 
de Jeová “Poderosos pela 
fé!” Por meio de dramati-
zações, músicas, vídeos e 
entrevistas, o evento tem 
mostrado como a fé pode 
ajudar as pessoas a enfrentar 
os problemas do dia a dia. O 
programa é totalmente gra-
tuito e pode ser assistido no 
site oficial jw.org. Disponível 
em mais de 500 idiomas, a 
programação em português 
ainda conta com o recurso 
de audiodescrição para pes-
soas com deficiência visual. 
O congresso também mostra 
como o exemplo de perso-
nagens bíblicos que viveram 
há milhares de anos pode 
ajudar as pessoas a manter 
a fé hoje. As partes finais do 
congresso vão dar destaque 
especial às mulheres.

Feira de São Cristóvão tombada

A Câmara do Rio aprovou o 
projeto que tomba o Cen-
tro Municipal de Tradições 
Nordestinas, que fica em 
São Cristóvão, e o declara 
como bem imaterial da 
Cidade do Rio. O projeto 
de lei nº 53/2021 de auto-

Tomaz Silva/Agência Brasil

ria do vereador Vitor Hugo 
(MDB), segue, agora, para 
sanção do prefeito Eduar-
do Paes. “São 76 anos em 
atividade. Essa feira é um 
grande ícone da cultura 
nordestina na nossa cida-
de”, defendeu o vereador.

Panorama RJPanorama RJ

Orquestra da Grota no 
Municipal de Niterói
A Orquestra da Grota é a 
atração do Theatro Munici-
pal de Niterói deste sábado e 
domingo. O espetáculo será 
o primeiro de música erudi-
ta com presença de público 
na casa este ano. 

Com regência de Katun-
ga Vidal, o grupo sobe ao 
palco às 17h, interpretando 
obras tradicionais de Ed-
ward Elgar, Alberto Nepo-
muceno, entre outros.

Composta por músicos 
profissionais, a maioria for-

mada pelo Espaço Cultural 
da Grota (ECG), em Niterói, 
a orquestra conta com 24 
instrumentistas, entre alu-
nos, ex-alunos e professores.

Obedecendo às normas 
de distanciamento para pre-
venção contra a covid-19, 
apenas 100 ingressos foram 
colocados à venda. Quem 
quiser garantir seu lugar na 
plateia pode acessar o site 
www.sympla.com.br e efe-
tuar a compra do ingresso 
online. O valor é de R$ 10. 

CULTURA

‘Voz de Ouro’
O cantor Otávio Almei-
da, que é comparado com 
Cauby Peixoto, por seu tim-
bre de voz e elegância, apre-
senta, nesta sexta, o show 
“Otávio Almeida para ouvir 
e dançar!”. A apresentação 
acontece às 19h, no Humaitá 
Atlético Clube, no Barreto. 
Os ingressos estão à venda 
pelo (21) 98395-7878. Otávio 
Almeida estará acompanha-
do de sua banda, com Moi-
sés Pedrosa, Harley Muniz 
e Mimi e apresentará um 
repertório variado.

LABIRINTO – O Oi Futuro apresenta a obra “Meu Filho 
Só Anda Um Pouco Mais Lento”, de Rodrigo Portella. A 
obra será exibida aos estilhaços em 35 telas que ocu-
parão as galerias, formando um labirinto narrativo no 
qual o visitante poderá ‘navegar’ livremente, montan-
do sua própria história. A entrada é gratuita e deve ser 
agendada no site https://oifuturo.org.br ou 3131-3060.  

CANDONGUEIRO – O Festival Pras bandas de cá 
apresenta, nesta sexta, às 19h30, uma roda de samba 
com Candongueiro e a cantora Monica Mac, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos. O público pode esperar um 
repertório exclusivo de Samba de Raiz e recheado de 
sucessos. O ingresso custa R$ 40 (inteira) na platafor-
ma Sympla.

Luiza Mesquita/Divulgação

Com regência de Katunga Vidal, o grupo sobe ao palco a partir das 17h

Divulgação

Otávio Almeida se apresenta nesta 

sexta, 19h, no Clube Humaitá, Barreto

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

se inscrever para pessoas 
com ciclo básico de ensino 
completo. A subsecretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Lindalva Cid, contou 
que depois de formados, 
os alunos serão encami-
nhados para o Sistema Na-
cional de Emprego (Sine). 

“São dois cursos de prepara-
ção para o mercado de traba-
lho, cursos com viés técnico-
-profissional. Quando essas 
pessoas tiverem concluído a 
formação, nós vamos fazer o 
contato deles com o SINE”, 
detalhou a subsecretária. 
Também participaram da 

assinatura do convênio a 
responsável pela coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres da Prefeitura 
de Niterói (Codim), Fernanda 
Sixel, o deputado estadual 
Waldeck Carneiro, o vereador 
Jhonatan Anjos e o reitor do 
IFRJ, Rafael Almada. 
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Município do Rio de Janeiro recebeu nesta quinta-feira (12) 150 mil doses de vacinas contra a covid-19

Covid: Rio retoma calendário
O município do Rio de Janei-
ro recebeu ontem (12) 150 
mil doses de vacinas contra 
a covid-19 e, com isso, po-
derá retomar o calendário 
de imunização por idade. A 
aplicação da primeira dose 
estava suspensa desde terça-
-feira (10), por falta de doses.

Dessa forma, hoje (13) 
devem comparece aos pos-
tos de saúde os jovens de 24 
anos e, no sábado (14), os de 
23 anos. As mulheres devem 
se vacinar de manhã e os 
homens, à tarde. Também 
está garantida a repescagem 
para pessoas a partir de 
45 anos, gestantes, puér-
peras, lactantes e pessoas 
com deficiência acima de 18 
anos. Está assegurada ainda 
a segunda dose, conforme 
data marcada no cartão de 
vacinação.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) ainda não 
divulgou o calendário para a 
próxima semana e informou 
que depende de receber no-
vas remessas.

“Com o recebimento de 
mais 150 mil doses de vaci-
nas contra a covid-19 nesta 
quinta-feira (12), a Secre-
taria Municipal de Saúde 

retomará amanhã e sábado 
a vacinação, respectivamen-
te, de pessoas de 24 e de 23 
anos. Para a continuidade do 
calendário na semana que 
vem, a SMS-Rio depende 
do envio de novas remessas 
pelo Ministério da Saúde”, 
informou a secretaria.

Pelo Twitter, o prefeito 
Eduardo Paes também con-
firmou a chegada de doses.

“Com as doses que já 
temos e com as que estão 
chegando hoje, conseguimos 
garantir para amanhã (sex-
ta) a vacinação das pessoas 
com 24 anos e para sábado 
as pessoas de 23 anos. Tor-
cemos muito para que o Mi-
nistério da Saúde envie mais 
doses nesse fim de semana”,  
postou o prefeito na rede 
social.

Segundo o painel da SMS, 
até o momento, o muni-
cípio aplicou 6.325.681 de 
doses das vacinas contra a 
covid-19. Estão imunizadas 
com as duas doses da Co-
ronaVac, AstraZeneca ou 
Pfizer, ou a dose única da 
Jansen, 38,4% da população 
adulta da cidade. A primeira 
dose foi aplicada em 84% da 
população-alvo.

A vacinação 
tem participação 
direta na 
queda dos 
índices de 
internação

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não divulgou o calendário para a próxima semana e informou que depende de receber novas remessas

S. Gonçalo alerta para 
importância da vacina
A vacinação contra o coro-
navírus é muito importante 
para evitar a forma mais 
grave da doença, evitando 
inclusive as internações, 
que estão em constante 
queda em São Gonçalo. 
Para dar continuidade à 
evolução dos números po-
sitivos na cidade, a Secre-
taria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
vacina todos os gonçalen-
ses com mais de 18 anos 
com a primeira dose nesta 
sexta-feira (13). A imuni-
zação com a segunda dose 
das vacinas também é de 
suma importância e está 
disponível nos doze locais 
que vacinam no município.

“A vacinação contra a 
covid-19 é muito impor-
tante e já mostra resultados 
positivos em São Gonçalo. 
As notificações e inter-
nações estão em queda. 
Temos que continuar nesse 
ritmo para voltarmos ao 
normal. Por isso, as pessoas 
que ainda não se vacinaram 
devem procurar os locais 
de vacinação e aqueles que 
estão com a segunda dose 
vencida, também devem 
se imunizar. É muito im-
portante para todos. Con-
verse com seu parente, seu 
vizinho que ainda não se 
vacinou. Quanto mais cedo 
todos estiverem imuniza-
dos, mais cedo voltaremos 
ao normal”, disse o subse-
cretário de Atenção Básica, 
Maik Melo.

Para a  campanha,  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 
Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, atendem das 8h 
às 21h. Para a aplicação da 
primeira dose, as pessoas 
com mais de 18 anos preci-
sam levar comprovante de 
residência, carteira de va-
cinação e cartão do SUS ou 
CPF. Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento 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 lem-
brar que só as grávidas, 
puérperas e lactantes têm 
exclusividade para tomar 
a vacina da Pfizer. Pessoas 
com comorbidades, doen-
ças neurológicas crônicas 
e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Es-
tado. No entanto, não há 
exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacina-
dos com outras vacinas. 
Para ter escolha do imuni-
zante, o gonçalense deve 
ter um laudo médico indi-
cando a aplicação da vacina 
escolhida e os motivos.

Balanço – Desde o iní-
cio da campanha, a cidade 
vacinou 620.785 pessoas 
com a primeira dose ou 
dose única. Destas, 21.901 
receberam a vacina da Jans-
sen. Ao todo, 32.436 traba-
lhadores da saúde, 137.156 
idosos com mais de 60 
anos, 1.692 funcionários 
e pessoas em Instituições 
de Longa Permanência (Il-
pis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois 
indígenas, 84.207 pessoas 
com comorbidades, 1.341 
pessoas com deficiência 
permanente, 8.235 traba-
lhadores da educação, 383 
trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.891 acamados, 339.409 
pessoas da população em 
geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 267 pessoas em 
situação de rua, 306 por-
tuários e 8.765 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados. Ao todo, 216.918 
pessoas foram imunizadas 
com a segunda dose.

Ocupação de leitos de covid-19 
cai para 80% pela 1ª vez no ano

O Ministério da Saúde infor-
mou na quarta-feira (11) que, 
pela primeira vez neste ano, os 
estados registraram índice de 
80% de ocupação de leitos de 
UTI e de enfermaria exclusivos 
para pacientes com covid-19. 
Segundo a pasta, o número 
não era atingido desde no-
vembro de 2020. 

Na avaliação do ministério, 
o índice de ocupação de 80% 
significa que a rede hospita-
lar dos estados está menos 
sobrecarregada e registrando 
menos casos graves ou gravís-
simos de covid-19.  “O cenário 
é reflexo do ritmo acelerado de 
vacinação, prioridade abso-
luta do Ministério da Saúde”, 

declarou a pasta. 
Mais de 108 milhões de 

brasileiros foram vacinados 
com a primeira dose, número 
equivalente a 68% da popu-
lação acima de 18 anos. 43,5 
milhões tomaram duas doses 
ou tomaram vacina de dose 
única. *Fonte: Agência Brasil.

Índice significa que a rede hospitalar dos estados está menos sobrecarregada 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esse é o quarto medicamento autorizado no Brasil para tratamento

Rovena Rosa/Agência Brasil

Apesar da queda no número, as equipes seguem atuando com alta demanda

Anvisa autoriza uso emergencial 
de medicamento contra a covid

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou na quarta-feira (11), 
a autorização temporária de 
uso emergencial, em caráter 
experimental, do medica-
mento Regdanvimabe. Esse 
é o quarto medicamento 
autorizado no Brasil para tra-
tamento da covid-19, sendo o 
terceiro em uso emergencial. 
A aprovação foi concedida 
por unanimidade entre os 
diretores do órgão.  

O pedido de autorização 
foi protocolado em 12 de 
maio deste ano pela empresa 
fabricante, a multinacional 
Celltrion Healthcare. O Reg-
danvimabe é indicado para o 
tratamento de covid-19 leve 
a moderada em pacientes 
adultos que não necessi-
tem de suplementação de 
oxigênio, com infecção por 
Sars-CoV-2 confirmada por 
laboratório e que apresentem 
alto risco de progressão para 
a doença em sua forma mais 
grave. O medicamento utili-
za a tecnologia de anticorpo 
monoclonal. Trata-se de um 
produto biológico produzido 

em laboratórios e que repro-
duz anticorpos que ajudam 
o organismo no combate a 
alguma doença específica. 

Durante a votação, a dire-
tora da Anvisa Meiruze Frei-
tas, que relatou o processo de 
autorização, ressaltou que a 
covid-19 ainda é uma grande 
ameaça à saúde da população 
mundial, embora as vaci-
nas já estejam disponíveis. 
Segundo ela, os resultados 
dos ensaios clínicos com os 
anticorpos monoclonais, do 
tipo “mabes” (do inglês mo-
noclonal antibodies – mAbs), 
mostraram uma redução dos 
danos pulmonares, diminui-
ção da viremia (presença de 
vírus no sangue) e do risco 
de hospitalização, o que levou 
agências reguladoras como a 
norte-americana Food and 
Drug Administration (FDA) 
e a europeia European Me-
dicines Agency (EMA), além 
da Anvisa, a aprovarem esse 
tipo de medicamento para 
uso emergencial, em casos 
específicos. 

Recomendações - De acor-

do com a Anvisa, o produto 
é injetável e de uso restrito a 
hospitais, preferencialmente 
para uso em programas de 
saúde pública no combate ao 
coronavírus. Ele não poderá 
ser vendido por farmácias ou 
drogarias. A dose recomenda-
da é uma única de 40 miligra-
ma por quilo. O medicamento 
deve ser administrado após 
teste viral positivo para Sar-

s-CoV-2 e dentro de sete dias 
após o início dos sintomas.  

Entre os grupos de risco 
citados pela agência regu-
ladora, estão pessoas com 
obesidade, diabetes, doença 
renal, idosos, indivíduos aci-
ma de 55 anos que tenham 
doença cardiovascular ou 
pulmonar crônica, diabetes, 
doença renal ou hepática 
crônica e imunossupressão.

Autorização temporária e experimental refere-se ao Regdanvimabe

Renan Otto / Divulgação

Só com a vacina é possível evitar 
a forma mais grave da doença
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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: 17/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Comp Balneário Itaipu - Itaipu - Niterói 15614991
08:00 às 12:00 Rua 84 - Itaipu - Niterói 15614991
08:00 às 12:00 Rua Geraldo Faber - Itaipu - Niterói 15614991
08:00 às 12:00 Rua Governador Germano Faber - Itaipu - Niterói 15614991
12:00 às 16:00 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 15617483
12:00 às 16:00 Estrada Velha Maricá - Baldeador - Niterói 15617483
13:00 às 17:00 Estrada do Sapê - Sapê - Niterói 15617797
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luis - Sapê - Niterói 15617797
13:00 às 17:00 Rua A - Sapê - Niterói 15617797
13:00 às 17:00 Rua Estevão Fasciotti - Sapê - Niterói 15617797
13:00 às 17:00 Rua Marinho Rangel Vieira - Sapê - Niterói 15617797

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua João Constantino - Porto Novo - São Gonçalo 15589273
09:00 às 11:59 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 15589273
12:00 às 16:00 Avenida Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Rua 35 - Fazenda Mineiros - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Rua Henrique Touquier - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Rua Touquier - Jardim Catarina - São Gonçalo 15615965
12:00 às 16:00 Avenida Almirante Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 15616055
12:00 às 16:00 Avenida Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 15616055

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Eugênio José Dias - Balneário Campo Mar - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Avenida Jornalista Irineu Marinho - Estrada Velha São José - Pr. 

Amendoeiras - Maricá 
15614771

08:00 às 12:00 Avenida Palmira F de Carvalho - São José de Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Estrada José do Imbassaí - São José de Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Estrada Velha de Maricá - São José de Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua 1 - Estrada Cassorotiba - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, E, F, G - Mutira São José - Estrada Velha São José 

- Itaipuaçu - São José Imbassaí - Parque São José - Centro - Maricá 
15614771

08:00 às 12:00 Rua Alarico Maciel - São José Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Antenor José da Cruz - Estrada Velha São José - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Aristídes A de Azevedo - São José Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Imperatriz - Parque São José - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Jerônimo M Monteiro - São José Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Jornalista Duarte Souza - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Jornalista Lorival Duarte de Souza - Estrada Velha São José - 

São José Imbassaí - Maricá 
15614771

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Moacir Schutel - São José de Imbassaí -  
Pr. Amendoeiras - Maricá 

15614771

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Raimundo Churt - Pr. Amendoeiras - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Jornalista Walter Rocha - São José Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua Projetada - São José - Estrada Velha São José - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua São Paulo - São José Imbassaí - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Rua São Pedro - Loteamento Ros. Fátima - Estrada Velha São José 

- São José Imbassaí - Maricá 
15614771

08:00 às 12:00 Rua Jornalista Raymundo Monteiro - São José Imbassaí - Pr. Amen-
doeiras - Maricá 

15614771

08:00 às 12:00 Rua São José - Estrada Velha São José - Maricá 15614771
08:00 às 12:00 Travessa Jornalista Sardo Filho - São José Imbassaí - 

Pr. Amendoeiras - Maricá 
15614771

08:30 às 12:30 Avenida 1 - Estrada de Bambuí - Balneário de Maricá - Maricá 15615181
08:30 às 12:30 Rua B - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15615181
08:30 às 12:30 Ruas 83, 120, 121, 125 - Jardim Belinário - Centro - Estrada de 

Bambuí - Bambuí - Maricá 
15615181

08:30 às 12:30 Avenida Albina Arandas Rego - Balneário Bambuí - Maricá 15615189
08:30 às 12:30 Avenida E - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15615189
08:30 às 12:30 Ruas 86, 89, 118, 119 - Estrada de Bambuí - Bambuí - Jardim B 

Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Maricá 
15615189

08:30 às 12:30 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí - Maricá 15615189
08:30 às 12:30 Rua Maria Helena Rosa - Bambuí - Maricá 15615189
13:30 às 17:30 Ruas 34, 44, 45 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15617963
13:30 às 17:30 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15617963
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Paz - Itaipuaçu - Maricá 15617963
13:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15617963
13:30 às 17:30 Rua Vila Bela - Jardim Atlântico - Maricá 15617963
13:30 às 17:30 Avenida Nova Friburgo - Parque Ubatiba - Maricá 15618321
13:30 às 17:30 Rua Bom Jardim - Ubatiba - Maricá 15618321
Dia: 18/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Senador Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 15550825
08:00 às 12:00 Rua 3 - Rio do Ouro - Niterói 15550825
08:00 às 12:00 Rua Coronel Tamarindo - Gragoatá - Niterói 15550825
08:00 às 12:00 Travessa Celina Santos Oliveira - Rio do Ouro - Niterói 15550825
08:00 às 12:00 Rua Álvares de Azevedo - Icaraí - Niterói 15620053
08:00 às 12:00 Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói 15620053
12:00 às 16:00 Estrada Velha Maricá - Baldeador - Niterói 15620623
12:00 às 16:00 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 15620623
12:00 às 16:00 Ruas 1, 3, 4 - Baldeador - Niterói 15620623
12:00 às 16:00 Travessa Paula - Baldeador - Niterói 15620623
13:00 às 17:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15623435
14:00 às 18:00 Rua Doutor José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua Henri Matisse - Maria Paula - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua José L. Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua Luís de Faria - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua Renato E Pedrosa - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Rua Tereza Campins Gonçalves - Várzea das Moças - Niterói 15551077
14:00 às 18:00 Ruas A, C, E, F, G, H - Várzea das Moças - Niterói 15551077

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Comércio Sacramento - Santa Izabel - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Estrada Joaquim Xavier - Santa Izabel - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17, 50 - Bairro Alegre - Sacramento - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Bazílio Zackim Júnior - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Café Filho - Sacramento - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Jackson Sarazim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Sacramento - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069
12:00 às 16:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15611069

MARICÁ
12:00 às 16:00 Avenida Gilberto Carvalho - Vivendas de Itaipuã - Inoã - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Avenida 6 - Itaipuaçu - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Ruas 32, 33, 34, 36 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Ruas 4, 5, 6, 7 - Lot. Jardim Atlântico - Estrada V São José - Itaipuaçu 

Mar - Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Jardim Inohan - Inoã - Maricá 
15623181

12:00 às 16:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Rua Laura Rafanelli - Itaipuaçu - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Rua Maria T. M. S. da Costa - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Rua Particular - Jardim Atlântico - Maricá 15623181
12:00 às 16:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15623181
13:30 às 17:30 Rua Charqueada - Centro - Maricá 15623271
13:30 às 17:30 Rua D - H Parque Eldorado - Centro - Maricá 15623271
13:30 às 17:30 Rua Eugênio dos Santos - Centro - Maricá 15623271
13:30 às 17:30 Rua Homero Queiroz da Silva - Parque Eldorado - Maricá 15623271
13:30 às 17:30 Rua Joaquim E dos Santos - Parque Eldorado - Maricá 15623271
13:30 às 17:30 Estrada do Caju - Pindobal - Maricá 15623461
13:30 às 17:30 Estrada do Pindobal - Caju - Maricá 15623461
13:30 às 17:30 Estrada Oscarino F da Costa - Pindobal - Maricá 15623461

Ator foi um dos ícones da dramaturgia nacional, com trabalhos na TV, cinema e teatro em 60 anos de carreira

Astro da televisão, Tarcísio Meira perde a 
batalha para a covid-19 e morre aos 85
Morreu nesta quinta (12), aos 
85 anos, o ator Tarcísio Meira. 
Com mais de 60 anos de car-
reira, ele foi um dos maiores 
ícones da televisão brasileira 
protagonizando grande parte 
das principais obras dos últi-
mos tempos. Ele estava inter-
nado desde o último sábado 
na UTI do hospital Albert  
Einstein, Zona Sul em São 
Paulo, com Covid-19. Glória 
Menezes, atriz e esposa de 
Tarcísio, foi internada junto, 
com sintomas leves e teve 
alta ainda na tarde de ontem. 
Um boletim médico divulga-
do após a morte do ator já 
afirmava que Glória estava 
bem e recebendo oxigênio 
via nasal. O casal já havia 
recebido a segunda dose da 
vacina em março deste ano. 

Tarcísio nasceu em ou-
tubro de 1935 em São Paulo. 
Começou a carreira artística 
ainda nos anos 50 fazendo 
teatro. Considerado um dos 
maiores atores e galãs de 
sua geração, marcou época 
com personagens fortes, 
principalmente na televisão. 

Durante décadas eternizou 
mocinhos e vilões.

A carreira na TV começou 
em 1959 na extinta TV Tupi. 

Dois anos depois ele viria a 
contracenar pela primeira 
vez com Glória Menezes. Eles 
se casaram no ano seguinte e 

em 1964 tiveram o primeiro 
e único filho, Tarcísio Filho. 
A estreia na Globo ocorreu 
em 1967, na novela Sangue e 

Reprodução do Instagram

Tarcísio Meira já havia recebido as duas doses da vacina, tomava diversos cuidados mas acabou sendo contaminado

Corpo de Paulo José é cremado no Rio
O velório e a cremação 

do ator Paulo José aconteceu 
na tarde desta quinta (12) 
no Rio de Janeiro. O artista 
morreu no início da noite da 
última quarta (11) em decor-
rência de uma pneumonia. 
A cerimônia foi restrita a 
apenas amigos e familiares 
do ator.

Paulo Caruso e Bel Kut-
ner, filhos do ator, usaram 
as redes sociais para home-
nagear o pai.

Nascido , interior do Rio 
Grande do Sul, em 20 de 
março de 1937. Teve o pri-
meiro contato com o teatro 
ainda na escola, iniciando 
a carreira no teatro amador 
anos mais tarde, em Porto 
Alegre. No início dos anos 60, 
Paulo José foi morar em São 
Paulo e começou a trabalhar 
no Teatro de Arena

Ao longo de mais de 60 
anos de carreira, atuou em 
mais de 20 novelas e minissé-

ries. Sempre ativo e atuante, 
mesmo depois de desco-
brir o mal de Parkinson, 
doença que o acompanhou 
por mais de 20 anos, Paulo 
José sempre esteve preo-
cupado com a valorização 
do ofício de ator no Brasil, 
sendo nome de destaque na 
luta pela regulamentação da  
profissão no final dos anos 
70.

Sua última e mais emo-
cionante aparição na TV foi 

como o vovô Benjamin na 
novela Em Família (2014), de 
Manoel Carlos. Como na vida 
real, seu personagem sofria 
de mal de Parkinson. 

Foi casado com Dina Sfat, 
com quem teve três filhas, 
as atrizes Bel Kutner, Ana 
Kutner e Clara Kutner; com a 
atriz Beth Caruso, com quem 
teve um filho, Paulo Caruso; 
e com Zezé Polessa. Viveu 
com Carla Camurati entre 
1983 e 1986.

Espaço oferece treinamento gratuito de várias modalidades olímpicas

Atletas olímpicos conhecem 
Parque Esportivo do Caramujo

Atletas olímpicos de Niterói 
visitaram o Parque Esportivo 
e Social do Caramujo (Pesc), 
iniciativa da Prefeitura de 
Niterói na Zona Norte da 
cidade, nesta quinta-feira 
(12). Ao lado do prefeito Axel 
Grael, os velejadores Martine, 
Marco e Torben Grael e Isabel 
Swan conheceram o espaço 
e entregaram medalhas aos 
jovens alunos do projeto, 
que participaram da semana 
olímpica em homenagem ao 
primeiro ano do Pesc. O Par-
que oferece treinamento gra-
tuito de várias modalidades 
olímpicas, como atletismo, 
levantamento de peso olím-
pico (LPO), lutas, badminton, 
tiro com arco e skate.

Atualmente, cerca de 400 
pessoas estão inscritas nas 
atividades oferecidas no Pesc. 
O Parque procura difundir os 
valores esportivos, discipli-
nares, inclusivos e humanitá-
rios, associados a práticas que 
incluam e potencializam as 
famílias através de uma aten-
ção global às necessidades 
apresentadas. A ideia é que 
o local seja um polo de gera-
ção de oportunidades para o 
Caramujo e para o município.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, destacou que a 
Prefeitura de Niterói está 
avançando nas políticas de 
iniciação esportiva na cidade, 
com implantação de parques 
esportivos em regiões que 
antes eram marcadas pela 
violência.

“Esse contato com atletas 
vitoriosos é uma oportunida-
de única para essas crianças 
e jovens. Isso estimula a de-
dicação deles ao esporte. Por 
outro lado, é muito importan-
te para os atletas verem um 
investimento como o Pesc, 
uma infraestrutura esportiva 
que oferece oportunidades. 

O trabalho feito no Caramujo 
abre caminhos de inclusão 
social e de carreiras esporti-
vas, mas acima de tudo, traba-
lha a autoestima, a integração 
dos jovens com atividades em 
que eles possam se identificar 
e desenvolver potenciais para 
trilhar caminhos melhores na 
vida”, pontuou.

Bicampeã olímpica da vela 
ao lado de Kahena Kunze, 
Martine Grael conversou com 
os jovens e crianças do pro-
jeto e mostrou a medalha de 
ouro recém-trazida à Niterói 
pela atleta. 

“Quando eu era mais nova, 
foi muito importante para 
mim ter modelos e exemplos 
em quem me espelhar para 
seguir no esporte. Quando a 
Isabel ganhou a medalha nas 
Olimpíadas, foi quando eu vi 
o meu caminho. Hoje, o que 
vi no Pesc foi um trabalho 
muito bem feito, tanto pela 
infraestrutura, quanto pelos 
profissionais que fazem o 

projeto acontecer”, disse.  
A niteroiense Rafaelle Wet-

zel, de 13 anos, é uma das 
jovens inscritas nas aulas de 
salto em distância do Parque. 
Em julho, conquistou a meda-
lha de bronze no festival de 
atletismo da Vila Olímpica de 
Duque de Caxias.

“O esporte trouxe oportu-
nidades para a minha vida, 
me deu a chance de sonhar 
com um futuro, ganhar meda-
lhas. Vou continuar treinando 
e estudando para encontrar 
um bom caminho para mim”, 
comentou.

Inscrições - Para se inscre-
ver nas atividades do Pesc, é 
preciso ser morador do Cara-
mujo ou adjacências e pro-
curar a secretaria do Parque 
que funciona das 8h às 17h, 
com certidão de nascimento 
e documento do responsável. 
Atualmente, o espaço está 
funcionando com turmas me-
nores para respeitar o distan-
ciamento entre os alunos.

Divulgação

Velejadores conheceram o espaço e entregaram medalhas aos alunos 

Concessão do 
saneamento 
da Zona 
Oeste do Rio
O governo do Estado e a Iguá 
Rio de Janeiro S.A. assinaram 
ontem (12) a concessão de 
saneamento básico da Zona 
Oeste da capital e dos mu-
nicípios de Paty do Alferes e 
Miguel Pereira. O contrato se 
refere à concessão dos ativos 
do bloco 2 da Cedae e terá 
duração de 35 anos, para a 
distribuição de água e coleta 
e tratamento de esgoto que 
servirão cerca de 1,2 milhão 
de pessoas.

Agora terá início o pe-
ríodo de operação assistida, 
com duração de seis meses, 
podendo ser antecipada a 
critério do governo estadual. 
Nessa fase, a concessioná-
ria acompanhará a Cedae, 
que continuará operando os 
serviços. Após esse período, 
a Iguá assumirá de forma 
definitiva a operação.

O bloco 2 compreende 
os bairros Barra da Tijuca, 
Camorim, Cidade de Deus, 
Curicica, Freguesia, Gardê-
nia Azul, Anil, Grumari, Ita-
nhangá, Jacarepaguá, Joá, 
Pechincha, parte da Praça 
Seca, Recreio dos Bandeiran-
tes, Tanque, Taquara, Vargem 
Grande, Vargem Pequena e 
Vila Valqueire, além dos mu-
nicípios de Paty do Alferes e 
Miguel Pereira.

Na capital, a Cedae conti-
nuará responsável pela capta-
ção de água bruta e o seu res-
pectivo tratamento, enquanto 
a Iguá se responsabilizará 
pela distribuição de água e 
coleta e tratamento de esgoto. 

 Já em Paty do Alferes e Mi-
guel Pereira, a concessionária 
fará a captação, tratamento e 
distribuição de água tratada, 
além do esgotamento sanitá-
rio. Segundo a Iguá, o projeto 
prevê outros benefícios dire-
tos e indiretos à população e 
ao meio ambiente.

Areia, de Janete Clair. Meira 
ainda fez outras seis novelas 
da mesma autora, como Ir-
mãos Coragem, exibida entre 
1970 e 1971, cujo penúltimo 
capítulo teve mais audiência 
que a final da Copa do Mundo 
no México.

Também no cinema, Tar-
císio Meira se tornou um dos 
principais atores, principal-
mente nos anos 1970 e 1980. 
O primeiro filme em que 
atuou foi Casinha Pequenina 
(1963), ao lado de Mazzaropi.

Ao todo, foram mais de 
60 trabalhos, entre novelas, 
minisséries e especiais. Seu 
último trabalho na TV Glo-
bo foi a novela “Orgulho e 
paixão”.

Tarcísio e Glória estavam 

casados há 58 anos. Juntos, 
os dois ficaram conhecidos 
também como o casal mais 
duradouro da TV brasileira.

Em uma rede social, a 
nora do casal, Mocita Fagun-
des, mulher de Tarcísio Filho, 
disse que os dois vinham se 
cuidando muito, mas que, 
por um “descuido”, acabaram 
se contaminando.

Atores, celebridades e 
personalidades da cultu-
ra brasileira lamentaram a 
morte de Tarcísio nas redes 
sociais. Em nota, o governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB), também lamentou a 
morte do artista. Até a noite 
de ontem (12) informações 
sobre o velório não foram 
divulgadas.
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Para que isso 
ocorra é preciso 
que a PEC seja 
aprovada no 
Senado antes 
de outubro

Divulgação

Texto voltará a ser submetido a plenário na terça, em segunda votação

Objetivo dos advogados é evitar a prisão da agora ex-deputada federal

Flordelis: defesa entra com 
pedido de habeas corpus

Advogados da ex-deputada 
Flordelis (PSD-RJ), que teve 
mandato cassado na terça-feira 
por quebra de decoro, entraram 
com pedido de habeas corpus 
para que ela não seja presa. 
Flordelis é acusada de ser man-
dante da morte do marido, o 
pastor Anderson do Carmo. O 
advogado que representa os 
familiares de Anderson pediu a 
prisão de Flordelis logo após a 
cassação. A 2ª Vara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio ainda 
vai analisar os dois pedidos.

A defesa de Flordelis alega 
que ela não deve ser presa 
porque o pedido de prisão não 
pode ser feito pelo assistente 
de acusação. Flordelis tem 60 

anos e pode ser considerada 
idosa. Ela compareceu a todos 
os atos processuais, atendeu às 

convocações da Justiça e dentro 
de uma proteção contra a Co-
vid-19. Os advogados alegam 
ainda que, em 2016, ela teve 
uma isquemia cerebral e que 
vem recebendo atendimento 
médico e psiquiátrico. Na últi-
ma segunda-feira (9), alegam 
os defensores, ela foi atendida 
numa emergência.

O processo criminal ainda 
não foi julgado, mas os depu-
tados consideraram que a atua-
ção da parlamentar ao longo 
do caso feriu o Código de Ética 
da Câmara. Eram necessários, 
pelo menos, 257 votos favorá-
veis à cassação para a perda 
do mandato, aprovada por 437 
votos a 7.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados  

Após perder na Câmara, Flordelis 

tenta se manter longe da cadeia

A Liga Independente 
das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro (Lie-
sa) deu início à venda 
de ingressos para o Car-
naval de 2022 e recebeu 
ontem (12) mais de 300 
pedidos de pré-reserva 
de Camarotes para os 
desfiles das Escolas de 
Samba do Grupo Es-
pecial do Rio, no Sam-
bódromo, a Passarela 
do Samba. Os preços 
variam conforme o nú-
mero de lugares em 
cada camarote (de 12 a 
30) e a localização entre 
os setores da avenida 
dos desfiles. Os preços 
vão de R$ 48 mil a R$ 
96 mil. 

Segundo a Liesa, na 
próxima quarta-feira 
(18), a informação dos 
contemplados estará 
disponível, das 9h às 
17h, pelo telefone (21) 
3190-2100.

Carnaval 
2022

Câmara conclui votação em primeiro turno da proposta e aprova volta das coligações para as eleições proporcionais

Reforma eleitoral sem o ‘distritão’
A Câmara dos Deputados 
concluiu ontem (12) a vota-
ção, em primeiro turno, da 
reforma eleitoral. Na próxima 
terça-feira (17), o Plenário 
votará a matéria em segundo 
turno. Se for aprovada, será 
enviada para o Senado, onde 
precisará ser votada também 
em dois turnos pelo Plenário. 
O texto aprovado é um subs-
titutivo da deputada Renata 
Abreu (Pode-SP) à Proposta 
de Emenda à Constituição 
125/11.

O texto aprovado na co-
missão especial determinava 
o uso do “distritão” nas elei-
ções de 2022, mas o Plenário 
retirou esse trecho na quar-
ta-feira (11). O “distritão” é 
um apelido para o sistema de 
eleição majoritário, segundo 
o qual apenas os mais votados 
são eleitos nos seus distritos. 
O sistema majoritário é usado 
atualmente na escolha de car-
gos do Executivo (presidente 

da República, governador e 
prefeito) e também para sena-
dor, mas a proposta o esten-
dia para deputados federais, 
estaduais e distritais (do DF).

Coligações -Como parte 
do acordo para derrubar o 
“distritão”, o Plenário aprovou 
a volta das coligações partidá-
rias para as eleições propor-
cionais (deputados e vereado-
res) a partir de 2022. Para que 
isso ocorra, a PEC precisa ser 
aprovada no Senado e virar 
emenda constitucional antes 
do começo de outubro (um 
ano antes do pleito).

Votos em mulheres- A pro-
posta prevê ainda a contagem 
em dobro dos votos dados a 
candidatas e a negros para 
a Câmara dos Deputados, 
nas eleições de 2022 a 2030, 
para fins de distribuição en-
tre os partidos políticos dos 
recursos do Fundo Partidário 
e do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanhas 

(Fundo Eleitoral). Entretanto, 
essa contagem em dobro será 
aplicada apenas uma vez, ou 
seja, os votos para uma can-
didata negra, por exemplo, 
não poderão ser contados em 
dobro duas vezes.

Eleição presidencial - A 
eleição presidencial perma-

nece como é atualmente. On-
tem, os deputados retiraram 
do texto o item que previa o 
fim do segundo turno para 
eleições de presidente da 
República e o uso de votos 
em cinco candidatos e repo-
sicionamento de votos, caso 
o mais votado não obtivesse 

a maioria absoluta dos votos.
Também foi mantido na 

Constituição o caráter nacio-
nal dos partidos, que o texto 
propunha retirar.

Desempenho -O texto 
aprovado faz mudanças ainda 
na Emenda Constitucional 
(EC) 97, de 2017, que trata 
da cláusula de desempenho 
e permite acesso aos recur-
sos do Fundo Partidário e à 
propaganda no rádio e na 
televisão apenas aos partidos 
que tenham obtido um nú-
mero mínimo de deputados 
federais ou uma percentagem 
mínima de votos válidos dis-
tribuídos em 1/3 dos estados.

A proposta prevê acesso 
ao fundo e à propaganda 
eleitoral por parte dos par-
tidos que tenham ao menos 
cinco senadores. A intenção 
é ser uma alternativa à regra 
atual, que exige 11 deputa-
dos eleitos em 2022 e 13 em 
2026. Nessa conta dos cinco 

senadores entram, além dos 
eleitos, aqueles que o partido 
já tem no Senado e cuja vaga 
não esteja em disputa.

Data da posse - Quanto à 
posse de presidente da Re-
pública e de governadores, o 
substitutivo muda a data de 1º 
de janeiro para 5 e 6 do mes-
mo mês, respectivamente. No 
entanto, as novas datas valem 
apenas para as posses dos 
eleitos a partir das eleições 
gerais de 2026.Dessa forma, 
os mandatos dos eleitos em 
2022 serão estendidos por 
mais alguns dias.

Calendário das três parcelas extras foi anunciado ontem pelo Governo

Prorrogação do auxílio 
começará a ser paga dia 18

A quinta parcela da prorro-
gação do auxílio emergencial 
2021 começará a ser paga 
no próximo dia 18 para os 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia. Para o público geral, que 
recebe por meio da conta 
poupança digital, os depósi-
tos começarão no próximo 
dia 20.

A quinta parcela será de-

positada para o público em 
geral – trabalhadores infor-
mais e inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – entre 20 
e 31 de agosto, variando con-
forme o mês de nascimento. 
A sexta parcela será creditada 
entre 21 de setembro e 3 de 
outubro. A sétima parcela será 
paga de 20 a 31 de outubro.

O pagamento aos benefi-
ciários do Bolsa Família será 
realizado nos dez últimos 
dias úteis de cada mês, como 
ocorre desde o início do au-
xílio emergencial, no ano 
passado. Em agosto, os depó-
sitos ocorrerão entre os dias 
18 e 31. A sexta parcela será  
creditada entre 17 e 30 de 
setembro.
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Gabigol 
provoca 
torcedores 
do Olimpia

O Flamengo 
d e s e m b a r -
cou ontem 
no Rio de Ja-
neiro após a 
goleada sobre 

o Olímpia-PAR, pela Taça 
Libertadores da América. O 
resultado deixou os rubro-
-negros muito próximos da 
semifinal da competição.

O atacante Gabigol foi 
o destaque da partida, com 
dois gols. No aeroporto, o 
jogador falou com a impren-
sa e brincou com o retorno 
da torcida adversária aos 
estádios.

“Amei ser xingado de 
novo. Estava com saudades. 
Com todas as coisas sendo 
feitas certas, acho que pode 
a torcida voltar aos estádios. 
A gente foi muito feliz em 
Brasília. Eu tive também a 
minha experiência da Copa 
América na final que teve 
torcida. Então a gente sem-
pre fica muito feliz tendo 
nossos fãs perto da gente. E 
eu também gosto de jogar 
com a torcida adversária. Eu 
estava com saudades de ser 
xingado já”, disse.

Mesmo com a grande 
vantagem, Gabigol afirmou 
que a classificação ainda 
não está garantida.

“Creio que foi uma boa 
vantagem, mas ainda tem 
mais um jogo”, declarou.

Antes do duelo de volta 
contra o Olímpia, o Flamen-
go entra em campo neste 
domingo, contra o Sport, 
no Maracanã. Gabigol será 
desfalque, pois terá que 
cumprir suspensão pela 
expulsão contra o Interna-
cional.

Cruz-maltino busca mais três pontos para alcançar o G-4 da Série B

Em evolução, Vasco visita 
o Remo-PA no Baenão

O Vasco vem se 
r e c u p e r a n d o 
no Campeona-
to Brasileiro da 
Série B. Os cru-
z-maltinos ten-
tam mais uma 

vitória, contra o Remo, nesta 
sexta-feira, às 21h30 (de Bra-
sília), em Belém.

Os cariocas chegaram a 
dormir no G-4 na rodada 
passada, mas saíram do gru-
po de acesso por conta de 
outros resultados. Mesmo 
assim, o Vasco pode voltar 
a figurar entre os líderes em 
caso de vitória.

O goleiro Vanderlei des-
tacou que os cruz-maltinos 
estão mostrando evolução 
nos últimos jogos.

“Estamos nos fortale-
cendo e evoluindo cada vez 
mais com o trabalho do 
Lisca. Nosso foco está no  
Remo, que é muito forte 
atuando em casa. Vamos 
procurar fazer uma grande 
partida e conseguir nosso 
objetivo: uma vitória para 
nos mantermos na parte de 
cima”, disse.

Só que o técnico Lisca 
tem vários desfalques para 
esta partida. O zagueiro 
Leandro Castán está lesio-
nado. O lateral-direito Léo 
Matos e o meia Marquinhos 
Gabriel estão suspensos. 
Já o atacante Morato segue 
em quarentena após testar 
positivo para Covid.

Na zaga, Ricardo Graça 
e Ernando brigam pela po-
sição. Zeca será deslocado 
para a direita, enquanto MT 
e Riquelme pode atuar na 
lateral esquerda. Já no meio 
Andrey e Matías Galarza são 
os favoritos a iniciarem o 
jogo. A boa notícia é o re-
torno do artilheiro Germán 
Cano, que cumpriu suspen-
são na rodada passada.

Rafael Ribeiro / Vasco

Após cumprir suspensão na rodada passada, Germán Cano reforça hoje o ataque vascaíno contra o Remo, em Belém

Técnico Lisca 
terá vários 
desfalques na 
equipe do Vasco 
no confronto de 
hoje no Pará

Caso Miguel: Flu 
promete recorrer

Brasil assume 
2º lugar no ranking

O Fluminense 
ganhou nos úl-
timos dias um 
problema para 
resolver. Isso 
porque a Justi-

ça deu ganho de causa para 
o atacante Miguel no caso em 
que o atleta pede a rescisão 
unilateral de seu contrato.

Para piorar, os tricolores 
terão que arcar com todos os 
pagamentos atrasados, além 
de multa de 40% do FGTS.

A diretoria emitiu uma 
nota oficial onde rechaçou 
alguns pontos da decisão 
judicial e afirmou que irá 
recorrer.

Nota oficial - “Tendo em 

A Seleção Bra-
sileira, vice da 
Copa América, 
ultrapassou a 
França, elimi-
nada nas oita-
vas de final da 

Eurocopa, e assumiu a se-
gunda colocação do Ranking 
da Fifa divulgado ontem. A 
liderança continua com a 
Bélgica, que chegou até as 
quartas de final do torneio 
europeu.

Campeã da América do 
Sul, a Argentina subiu duas 
posições, ficando em sexto. 
A Itália, por sua vez, vence-
dora na Europa, também 
alavancou duas colocações, 
figurando em quinto.

Ainda vale destacar os 
Estados Unidos e Qatar. Os 

vista a decisão judicial que 
rompeu unilateralmente o 
contrato de trabalho do atleta 
Miguel Silveira dos Santos, o 
Fluminense vem a público 
prestar os seguintes esclare-
cimentos:

Os pagamentos dos sa-
lários, recolhimentos fun-
diários e previdenciários do 
atleta estão rigorosamente 
em dia, e inclusive este já era 
o cenário quando o clube foi 
notificado da ação judicial.

Ao longo dos últimos no-
venta dias, desde o ajuiza-
mento da ação, o Fluminense 
manteve os pagamentos do 
atleta, que os recebeu e omi-
tiu a informação ao juízo 
trabalhista.

americanos, campeões da 
Copa Ouro, subiram dez po-
sições, ficando em décimo. 
Já o país do Oriente Médio, 
anfitrião da próxima Copa 
do Mundo  e que disputou 
a competição da América 
Central e do Norte, chegan-
do até a semifinal, elevou 16 
colocações, figurando agora 
em 42º.

Convocação - Hoje, às 
11 horas, o técnico Tite fará 
a convocação para a rodada 
tripla das Eliminatórias Sul-
-Americanas para a Copa do 
Mundo do Qatar. O treinador 
da Seleção Brasileira chama-
rá 23 jogadores para as par-
tidas contra Chile, Argentina 
e Peru, nos dias 2, 5 e 9 de 
setembro, respectivamente.


