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Rio: variante Delta se 
alastra pela cidade

Cepa mais transmissível que as outras já é responsável por mais da metade dos casos registrados

CAPITAL EM ALERTA

CIDADES\PÁG. 3

Além do atletismo, Parque Esportivo do Caramujo oferece treinamento gratuito de levantamento de peso olímpico (LPO), lutas, badminton, tiro com arco e skate, iniciante nessas Olimpíadas de Tóquio

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Zeca Pagodinho 
posta vídeo 
internado

CIDADES\PÁG. 3

Glória Menezes 
tem alta e deixa 
hospital

CIDADES\PÁG. 3

Carta de governadores apoia STF
Grupo manifesta solidariedade a ministros contra ameaças que eles vêm sofrendo

CIDADES\PÁG. 5

Mais uma prova de ciclismo de montanha movimentou Mangaratiba 
neste último fim de semana. O “Desafio do Sertão” reuniu atletas 
profissionais e amadores de todo o estado. Um dos destaques foi 
Glauber da Cunha, que foi primeiro lugar na categoria MASTER A.

CIDADES\PÁG. 4 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Dois trajetos foram disputados em 29 categorias por atletas de todo o estado

Ciclismo movimenta Mangaratiba

Gustavo 
Henrique vira 
desfalque
O Clube de Regatas do 
Flamengo anunciou 
nesta segunda-feira 
que o zagueiro Gustavo 
Henrique testou positivo 
para covid-19.

PÁG. 8

ESPORTES

Divulgação

Pesc: um ano 
formando 

novos atletas
Oferecendo treinamento 

gratuito de várias 
modalidades olímpicas como 

atletismo, levantamento de 
peso olímpico (LPO), lutas, 

badminton, tiro com arco 
e skate, o Parque Esportivo 

e Social do Caramujo 
(Pesc), na Zona Norte de 

Niterói, completou, nesta 
segunda-feira, um ano de 

sua inauguração. E apesar da 
pandemia, que vem limitando 

suas atividades esportivas, 
tem mudado a história de 

muitas crianças do bairro e 
também das adjacências.

CIDADES\PÁG. 4

Crônicas de 
uma vida no 
picadeiro
O projeto ‘Quem é você?” 
da Sala Carlos Couto 
recebe a artista circense 
Cinthia Nunes, falando 
sobre carreira, em uma 
transmissão no Instagram.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

A artista circense Cinthia Nunes 
conversa com público virtualmente

O zagueiro Rubro-Negro testou 
positivo para covid-19

Brasil avalia 
aplicar doses de 
reforço

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Incompetência pública
Obra realizada quase em frente ao Fórum da Região 
Oceânica de Niterói está dando um nó no trânsito, por 
pura incompetência do poder público. É que uma das 
três pistas foi interditada, sobrando duas para a passagem 
dos veículos. Mas bem em frente à obra tem um ponto de 
ônibus e os coletivos ficam parados muito tempo, restando 
apenas uma pista para os motoristas. Seria melhor mudar 
temporariamente esse ponto de ônibus de lugar, não é?
Ruth Fonseca

Cadê a fiscalização?
As obras na Rodovia RJ-104 estão causando grandes trans-
tornos para os motoristas. Hoje (ontem) uma das pistas do 
viaduto no Colubandê foi interditada para recapeamento, 
causando grande engarrafamento. Muitos motoristas 
metidos a espertinhos avançaram pelo acostamento. E 
se deram bem, porque não havia fiscalização. 
Antônio Bandeira

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Em plena 
luz do dia
O secretariado Diversidade 
Tucana, vinculado ao diretório 
fluminense do PSDB está co-
brando do Governo do Estado 
a apuração do assassinato da 
travesti identificada como Dan-
dara, cujo cadáver foi encon-
trado na manhã de sexta-feira 
(13), atrás da Praça Juscelino 
Kubitschek, no centro de Ni-
terói. O secretariado acredita 
em mais um crime motivado 
por transfobia e racismo, uma 
vez que nada foi roubado nem 
ela sofreu qualquer violência 
sexual e reclama da falta de 
segurança na cidade. 

“Cobramos então ao Go-
verno do Estado rigor na apu-
ração do crime, que está sendo 
investigado pela Delegacia de 
Homicídios de Niterói, Itaboraí 
e Maricá (DHNSG). Aproveita-
mos para pedir às autoridades 
competentes a melhoria no 
policiamento, já que o crime 
aconteceu à luz do dia, em uma 
das avenidas mais movimen-
tadas do município e próximo 
ao campus da Universidade 
Federal Fluminense”. 

Preferência para vacinados

 Os usuários vacinados que 
forem cadastrados na pla-
taforma Mooh Tech terão, 
a partir de setembro, be-
nefícios como preferência 
no embarque, descontos, 
e souvenires exclusivos, 
entre outras vantagens no 
Trem do Corcovado que dá 
acesso ao Cristo Redentor.

Divulgação

É que a Mooh Tech, em-
presa franco-brasileira de-
tentora do Chronus i-Pass-
port, acaba de anunciar 
parceria com o consórcio 
que administra o Trem do 
Corcovado para a utiliza-
ção de sua plataforma de  
certificação de saúde para 
covid-19.

Homenagem e articulações
O advogado de Niterói Sérgio 
Antunes Lima Júnior, que na 
semana passada recebeu o tí-
tulo de cidadão niteroiense na 
Câmara Municipal da cidade, 
é pré-candidato à presidência 
da OAB-RJ nas eleições que 
acontecem em novembro. Ele 
tenta desbancar o grupo polí-
tico do presidente nacional da 
Ordem, Felipe Santa Cruz, que 
tem como aliado Luciano Ban-
deira, atual chefe da seccional 
carioca. 

Estreante na disputa, o ad-
vogado niteroiense tenta cos-
turar apoio nas subções do 
estado. Lima Júnior alega  que 
os valores da instituição e os 
advogados foram deixados de 
lado em troca de manobras po-
líticas e lembra que Niterói não 
lança uma candidatura própria 
há mais de 30 anos.

“Hoje realizo um sonho e 
me sinto extremamente hon-
rado e feliz com o título de 
cidadão de Niterói, município 
pelo qual nutro um carinho 
todo especial desde a infância 
e recebendo essa homenagem 
na Casa do povo. Agradeço a 

Divulgação

O vereador Fabiano Gonçalves cumprimenta Sergio Antunes Lima, durante a entrega da homenagem na Câmara

Prêmios para 
a inovação
Ao longo do último um ano e 
meio, a pandemia levou milha-
res de empresas a inovar suas 
operações, adaptar serviços e 
digitalizar vendas. Nesse con-
texto, o Prêmio Visão Conscien-
te retorna, em sua 2ª edição, 
para reconhecer aqueles que 
fizeram a diferença em um 
momento tão adverso para os 
negócios. As inscrições para a 
premiação, realizada pela Fe-
comércio RJ, estão abertas, com 
duas categorias: Capacidade 
de Adaptação e Transformação 
Social, que premiarão até três 
empresas em cada divisão, com 
viagens à National Retail Fede-
ration (NRF 2022), que acon-
tece anualmente, em janeiro, 
em Nova Iorque. O período de 
inscrições segue até outubro no 
site www.premiovisaoconscien-
te.com.br.

Deus e à Câmara Municipal, ao 
Fabiano Gonçalves, referência 
na política da cidade e do Es-
tado, pelo carinho e homena-
gem, que ocorre, justamente, 
no dia do advogado, profissão 
que muito me orgulho em 
exercer por mais de 20 anos, 
mas que, infelizmente, passa 

por um momento delicado 
em decorrência da indiferen-
ça de alguns dirigentes que 
agem em total descompasso 
com o escopo e valores da  
entidade, previstos na Consti-
tuição”.

A homenagem, proposta 
pelo vereador Fabiano Gonçal-

ves (Cidadania), aconteceu na 
última quarta, data em que foi 
comemorado o dia do advoga-
do. Estiveram presentes duran-
te a solenidade de entrega da 
honraria personalidades da ad-
vocacia niteroiense e também 
o presidente da OAB-Niterói, 
Cláudio Vianna. 

Fiscalização ineficaz

Petistas debatem 
segurança

Em depoimento à CPI dos Ro-
yalties e Participações Especiais 
da Alerj, que investiga a queda 
na arrecadação estadual deste 
tipo de receita, o  auditor-chefe 
da Secretaria estadual de Fa-
zenda (Sefaz), Carlos Eduardo 
Fortunato alegu uma série de 
dificuldades na fiscalização do 
pagamento do tributo.

“É um trabalho de anos. 
Desde 2016 detectamos que 
produtos saiam da terra para 
o mar sem emitir notas fiscais. 
Créditos de entrada foram 
tomados no Rio de Janeiro e a 
saída foi feita em outros esta-
dos. Já tivemos que autuar em-
presas no Espírito Santo. Após a 
mudança de sistema, que foi o 
novo marco, fomos novamente 
informados da incapacidade de 
referenciar documentos fiscais. 
Tem que haver controle de 
inventário, controle fiscal. Isso 
nos traz muitas dificuldades, 
gera insegurança e transtorno”, 
declarou o integrante da Sefaz, 
classificando de ineficaz a atua-
ção legislativa. 

“A Alerj está tentando ajudar, 
e o Repetro Industrialização 
teve esse cunho. Se o problema 
era quem tomou o crédito, a 
aplicação da alíquota final de 
3% de ICMS acabaria com ele, 
mas as empresas sinalizam que 
não vão utilizar o Repetro. O 
mais triste é que se faz expec-
tativa de receita e, quando se 
implementa a legislação, por 
uma série de fatores, isso não se 
confirma, o que traz inseguran-
ça para todos. Temos que fazer 
legislação pensando em como 
a empresa vai se comportar”, 
acrescentou. 

A segurança pública de Mari-
cá será tema do debate entre 
a deputada estadual Zeidan 
(PT), o secretário de Ordem 
Pública da cidade, Julio Veras, 
o vice-prefeito Diego Zeidan e 
vereadores da bancada petis-
ta local. O encontro será nesta 
terça-feira, às 18h, no Esporte 
Clube de Maricá.

Barba, cabelo, bigode e muito mais

E por falar em inovação, 
empresários estão abusando 
da criatividade para driblar a 
crise e expandir os negócios. 
Em Niterói, Seu David, figura 

Divulgação

conhecida no mercado de 
barbearia da cidade, trans-
formou seu estabelecimento, 
em Icaraí, na esquina das 
ruas Nóbrega e Professor Mi-
guel  Couto, num ambiente 
em formato de vitrine, que 
remete aos cafés parisienses. 
O local passou a oferecer sala 
vip, para que o cliente possa 
ir com a família ou amigos, 
podendo assistir futebol 
ou fazer uma reunião pro-
fissional enquanto corta o 
cabelo ou faz uma barba. Ah, 
e tem uma drinkeria onde os 
clientes poderão degustar 
a melhor carta da região. E 
um serviço exclusivo de po-
dologia. Tudo regado a boa 
música.

Panorama RJPanorama RJ

Cinthia Nunes no 
‘Quem é você?’
O projeto “Quem é Você?”, 
da Sala Carlos Couto, des-
ta terça-feira, recebe a ar-
tista circense Cinthia Nunes. 
A palhaça, equilibrista, atriz 
e produtora contará um 
pouco da sua vida de circo 
a partir das 18h. O público 
poderá acompanhar o pro-
jeto, por meio do instagram 
@salacarloscouto.

Cinthia Nunes se formou 
na Escola Nacional de Circo, 
na Eslipa - Escola Livre de 
Palhaços e na Faculdade Cal 

de Artes Cênicas. Trabalhou 
em alguns dos principais 
circos do país, como Circo 
Stankowich, Big Brother 
Cirkus e fez temporada em 
Niterói com o Reder Circus, 
com “Abracadabra”. 

Artista também é arte 
educadora no Circo Crescer 
e Viver, produtora e assis-
tente de direção nos últimos 
espetáculos que participou. 
Além disso, trabalha há cin-
co anos no Carnaval da 
Viradouro. 

CULTURA FABIANA MAIA

Glauco Ribeiro
O compositor, cantor e mú-
sico Glauco Ribeiro apre-
senta sua mais nova obra, a 
canção “Pra Dentro!”, inspi-
rada nos clássicos da música 
popular brasileira, princi-
palmente na memorável 
década de 70 e nos grandes 
compositores do Clube da 
Esquina. Embalado por re-
quintados dedilhados de 
violão e piano, o novo single 
vem acompanhado de um 
lyric video e pode ser con-
ferido nas plataformas de 
streaming e no Youtube.

ALEXANDRE THAI – Prestes a bater a marca de 100 
mil plays no Spotify, a música “Café” já está com clipe 
disponível no canal oficial do cantor de axé Alexandre 
Thai. As gravações foram realizadas em três locações 
diferentes: Rio de Janeiro, Mangaratiba  e Brasília, além 
de contarem com a participação especial da modelo 
Gabriela Pascoal.

FOTOGRAFIA – O público pode fazer uma visita virtual 
à exposição Una(S)+, que reúne cerca de 80 obras de 15 
artistas mulheres da Argentina e Brasil, com curadoria 
de Maria Arlete Gonçalves. Com tecnologia de fotogra-
fia digital 360°, o tour permite um passeio completo 
pela mostra, como se o visitante estivesse caminhando 
pelas galerias. Onde: https://oifuturo.org.br/

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

Divulgação

A artista circense Cinthia Nunes conversa com o público virtualmente

Divulgação

Cantor resgata a MPB dos anos 70 

no lançamento “Pra Dentro!”
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 Nova cepa que surgiu na Índia já é responsável por 56,6% dos casos na cidade do Rio de Janeiro

Covid-19: variante Delta avança
A vigilância genômica do ví-
rus Sars-CoV-2, causador da 
covid-19, na cidade do Rio de 
Janeiro aponta que a variante 
Delta (B.1 617.2), surgida na 
Índia, já é responsável por 
56,6% dos casos da doença 
no município.

O anúncio foi feito pelo 
secretário Municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, em sua 
conta no Twitter.

“Recebemos novos resul-
tados de sequenciamento 
genômico do Laboratórios 
LNCC e UFRJ/LVM, que se 
somam aos demais resulta-
dos, demonstrando que a 
variante delta foi identificada 
em 56,6% das amostras colhi-
das no último mês. Evite se 
expor desnecessariamente, 
e use máscara”, disse o se-
cretário.

Na sexta-feira (13), a pre-
feitura já havia anunciado 
que a cidade é o epicentro 
da variante Delta no Brasil. 
A análise genômica, que 
identifica as variantes do 
novo coronavírus, é feita por 
amostragem.

Apesar do apelo do se-
cretário para que as pessoas 
evitem aglomerações e ex-
posições desnecessárias, já 
que a variante Delta é mais 
transmissível que as outras, 
no fim de semana a Secreta-

ria de Ordem Pública interdi-
tou duas festas clandestinas, 
uma com 2 mil pessoas e 
outra com 600.

Vacinação - Nesta sema-
na, a prefeitura do Rio de 
Janeiro pretende concluir a 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a covid-19 

na população adulta do mu-
nicípio. Após o atraso na 
entrega de doses na semana 
passada, que fez com que a 
imunização inicial fosse sus-
pensa por dois dias, ontem 
(16) receberam a primeira 
dose as pessoas de 22 anos.

Seguindo a lógica de imu-
nizar uma idade por dia, a 

previsão é de que na sexta-
-feira (20) seja a vez das pes-
soas com 18 anos. Mulheres 
devem comparecer aos pos-
tos pela manhã e os homens 
na parte da tarde.

A repescagem será feita 
todos os dias para pessoas 
com 30 anos ou mais, pessoas 
com deficiência e gestantes, 

puérperas e lactantes com 
18 anos ou mais. A prefeitura 
orienta que quem estiver fora 
do dia previsto no calendário 
por idade, se vacine na parte 
da tarde.

O Ministério da Saúde 
informou que fará uma “com-
pensação gradual dos quan-
titativos de vacinas enviados 
de modo complementar”, 
para que todos os estados 
finalizem a imunização “sem 
que haja benefícios ou pre-
juízos a suas respectivas 
populações”.

Segundo a pasta, na sema-
na passada foram entregues 
576,1 mil doses ao estado do 
Rio de Janeiro e no fim de 
semana mais 308,8 mil. “Des-
de o começo da campanha 
contra a covid-19, foram en-
tregues 17,3 milhões de doses 
ao estado do Rio de Janeiro”, 
informou o ministério.

A cidade abriu ontem um 
novo posto de vacinação, 
no Palácio Pedro Ernesto, 
sede da Câmara Municipal, 
localizado na Cinelândia, 
centro do Rio de Janeiro, para 
reforçar a estrutura da saúde 
nesse momento com grande 
público por idades, na faixa 
dos 22 aos 18 anos.

Coronavac - Um carre-
gamento com mais 2 mi-

lhões de doses prontas de 
vacina CoronaVac, contra a 
covid-19, chegou na noite 
de ontem (16) ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
na Grande São Paulo.

Os imunizantes enviados 
da China pelo laboratório 
Sinovac vão passar por um 
controle de qualidade feito 
pelo Instituto Butantan, par-
ceiro no desenvolvimento da 
CoronaVac, antes de serem 
disponibilizados ao Progra-
ma Nacional de Imunizações.

Segundo o secretário esta-
dual de Saúde de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn, com esse 
carregamento, são 8 milhões 
de doses de CoronaVac en-
tregues para serem aplicadas 
em todo o país só em agosto. 
A previsão é que até o fim do 
mês tenham sido fornecidas 
100 milhões de doses do 
imunizante para distribuição 
em todo o país, conforme os 
contratos assinados entre o 
Butantan e o Ministério da 
Saúde.

O estado de São Paulo 
já vacinou, com ao menos 
uma dose de vacina, 93% da 
população acima de 18 anos 
de idade e 28% já estão com-
pletamente imunizados (com 
duas doses ou dose única) 
contra a covid-19.

Itamar Crispim/Fiocruz

A análise genômica, que identifica as variantes do novo coronavírus, é feita por amostragem. Avanço preocupa autoridades

Idosos de Paquetá 
terão terceira dose
Idosos da Ilha de Paquetá, no 
Rio de Janeiro, vão receber 
ainda em agosto uma ter-
ceira dose de vacinas contra 
covid-19 como reforço da 
imunização. A iniciativa foi 
informada ontem (16) pelo 
secretário municipal de Saúde 
do Rio, Daniel Soranz, ao afir-
mar que as doses serão apli-
cadas como parte do estudo 
realizado em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz.

O projeto de vacinação 
em massa no bairro insular 
alcançou 96% de adesão na 
primeira dose e 85% na segun-
da, aplicada ontem (15). Pes-
quisadores também realizam 
monitoramento sorológico 
nos voluntários do estudo, que 
acompanha também pessoas 
que não podem ser vacinadas, 
como as crianças.

A pesquisa pretende con-
ferir o impacto da imunização 
em massa na circulação do ví-
rus e na formação de uma pro-
teção coletiva contra a doença, 
que beneficia também quem 
não pode se vacinar. Com a 
aplicação da terceira dose em 
idosos, passará a fazer parte 

do estudo a observação dos 
efeitos da vacinação heteró-
loga, quando são aplicadas 
doses de vacinas diferentes 
contra uma mesma doença.

“Essa vacinação em Pa-
quetá com a terceira dose 
vai poder mostrar como fun-
ciona a segurança da vacina 
heteróloga na terceira dose 
e também vai poder mostrar 
como acontece a produção 
de anticorpos dessa vacina-
ção nessa população”, disse o 
secretário de saúde da capital 
fluminense.

Segundo Soranz, os idosos 
de Paquetá serão divididos em 
dois grupos e receberão doses 
das vacinas AstraZeneca e Pfi-
zer. Ele afirma que é provável 
que a vacinação de idosos com 
a terceira dose se estenda a 
toda a cidade, e considerou 
importante que tanto o mu-
nicípio quanto o Ministério 
da Saúde se prepararem para 
essa possibilidade.

“É muito importante pla-
nejar essa aplicação, porque, 
se ela for necessária, a gente 
precisa ter vacina para conti-
nuar o calendário.

Covid: Zeca segue 
se recuperando
O sambista Zeca Pagodinho, 
62, testou positivo para o 
novo coronavírus e está 
internado na Casa de Saúde 
São José, no Humaitá, Rio 
de Janeiro. Com sintomas 
leves e sem a necessidade 
de usar oxigênio, o cantor, 
que já tomou as duas doses 
da vacina, alertou sobre a 
importância da imunização.

“Então, gente. Obriga-
do por todos que oraram 
por mim, que torceram por 
mim. Já estou acabando o 
tratamento. E o importante 
é se vacinar, para poder se 
recuperar mais rápido. Fa-
lou? Em breve a gente está 
por aí, pelo mundo. Valeu”, 
afirmou Zeca.

Alta - A atriz Glória Me-
nezes, de 86 anos, teve alta 
nesta segunda-feira (16), 
após internação para trata-
mento contra covid-19. Ela 
estava internada desde o 
dia 6 de agosto no Hospital 

Albert Einstein, na capital 
paulista.

No período em que fi-
cou no hospital, a atriz teve 
sintomas leves e realizou 
tratamento em um quarto. 
Já seu marido, o ator Tarcísio 
Meira, que morreu na última 
quinta-feira (12) vítima de 
covid-19, chegou a ser inter-
nado em unidade de terapia 
intensiva (UTI).

Coronavírus: Brasil avalia a 
aplicação de doses de reforço
Parte da população brasileira 
deverá receber uma terceira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. A avaliação foi feita 
nesta segunda-feira (16) pela 
secretária de Enfrentamento 
à Covid-19 do Ministério da 
Saúde, Rosana Melo.

Ao participar da reunião 
da Comissão Temporária da 
Covid-19 do Senado, nesta 
segunda-feira (16), a secretá-
ria avaliou que a experiência 
norte-americana - motivada 
pelo avanço da variante Delta 
do vírus e pelo relaxamento 
de medidas sanitárias - de 
mais uma dose, deverá ser 
acompanhada pelo Brasil. É o 
caso de pessoas com sistema 
imunológico mais frágil como 
transplantados, portadores do 
vírus HIV e de pacientes com 
câncer.

“Temos alguns estudos 
preliminares, porém esses es-
tudos não foram publicados. 
São discussões internas, nem 
podemos publicizar tanto, em 
respeito aos pesquisadores, 
porém já estamos tomando 
decisões em nível de gestão, 
o que fazer, o que planejar, 
quantificar esses grupos que 
precisem, a exemplo do que 

aconteceu na semana passada 
nos Estados Unidos”, adiantou. 
Ainda segundo Rosana, no Bra-
sil, os grupos prioritários, caso 
a estratégia se confirme, não 
devem ser diferentes dos prio-
rizados nos Estados Unidos.

Os países que já aplicam 
a terceira dose se basearam 
em estudos que indicam que 
a imunidade diminui com o 
tempo.

Dúvidas - Ao responderem 
a perguntas dos senadores, 
sobre um possível reforço de 
dose de imunizantes contra o 
novo coronavírus, os especia-
listas deixaram claro que algu-
mas questões ainda estão em 
análise. Perguntas sobre quais 
imunizantes poderão ter uma 
terceira dose e se uma pessoa 
poderá tomar o reforço de uma 
vacina diferente do que tomou 
inicialmente, estão nessa lista.

Delta - Especificamente 
sobre a variante Delta, a ava-
liação do Ministério da Saúde 
é que, no Brasil, ela surgiu mais 
tímida, mas o panorama está 
mudando. Nesse cenário, o 
relaxamento de medidas pre-
ventivas por parte de gestores 
da saúde e da população têm 
contribuído para o aumento 

do número de casos.
“Entendemos a nossa cul-

tura latina, mas houve um re-
laxamento mesmo das pessoas 
mais entendidas em relação a 
isso”, avaliou.

Também durante a audiên-
cia pública a pesquisadora da 
Escola de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, Margareth Dalcomo, 
reconheceu que alguns grupos, 
como idosos que tomaram 
a CoronaVac, pessoas com 
deficiência e profissionais de 
saúde, podem precisar do re-
forço. Apesar disso, Dalcomo 
destacou que ainda não há es-
tudos com robustez suficiente 
sobre a terceira dose.

“Tínhamos parado de hos-
pitalizar pacientes idosos e 
voltamos a hospitalizar. A gran-
de maioria foi vacinada com 
CoronaVac”, disse Margareth. A 
pesquisadora acrescentou que 
no monitoramento foi identifi-
cada a prevalência da variante 
Delta no Rio de Janeiro, com o 
aumento de internações nos 
últimos 10 dias.

Já a diretora da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), Meiruze de 
Sousa Freitas, defendeu que 
a decisão sobre a aplicação 

de uma dose extra da vacina 
contra a covid-19 seja tomada 
com cautela. Segundo ela, para 
casos de reforço, a maioria dos 
países têm recomendado doses 
da mesma vacina já tomada, 
mas em algumas situações a 
intercambialidade é permitida.

Ao fazer uma exposição so-
bre como anda a discussão da 
terceira dose em outros países, 
Meiruze explicou que há deba-
tes no Reino Unido, França e 
Alemanha, que devem seguir 
a experiência de Israel que já 
adotou a medida. No Chile, 
para a população mais velha 
imunizada com a CoronaVac 
a recomendação é de aplica-
ção de uma nova dose. “No-
tificamos a Pfizer na [última] 
terça-feira e agendamos reu-
niões para esta semana para 
discutir dados apresentados”, 
disse. Nos Estados Unidos, a 
terceira dose foi autorizada 
para vacinas que usam RNA 
mensageiro, como a Pfizer e a 
Moderna.

Meiruze de Souza lembrou 
ainda a importância de que 
toda a população seja vacinada 
com pelo menos duas doses 
da vacina, o que ainda não 
aconteceu.

Indicação seria para pessoas com sistema imunológico mais frágil

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A meta da prefeitura é imunizar o máximo de gonçalenses possível

São Gonçalo vacina contra gripe 
em 66 pontos de atendimento

São Gonçalo segue a campa-
nha de vacinação contra gripe, 
aberta à população em geral. 
Até a última semana, a cidade 
imunizou 124.873 pessoas, 
incluindo 7.449 da população 
em geral fora dos grupos prio-
ritários. Ao todo, 117.424 gon-
çalenses dos grupos prioritá-
rios foram vacinados, 27,6% 
do público-alvo. O objetivo do 
Ministério da Saúde é vacinar 
90% deste público. Apenas as 
puérperas estão com este índi-
ce de imunização, 90,1% – um 
total de 1.265 vacinadas das 

1.404 existentes. A Secretaria 
de Saúde continua oferecendo 
a vacina em 66 unidades de 
saúde para todos os morado-
res com mais de seis meses, 
sempre de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Os imunizantes foram 
aplicados em 26.896 crian-
ças, 3.235 gestantes, 1.265  
puérperas, 10.899 trabalha-
dores da saúde. Ainda faltam 
327.919 pessoas dos grupos 
prioritários, de um total de 
407.513 pessoas, a serem imu-
nizadas.

Secretaria de Saúde alerta para baixa procura e convoca população

Divulgação

Sambista está com sintomas leves 
da doença após tomar a 2ª dose
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Parque do Caramujo completa 
um ano formando novos atletas
Duas novas modalidades chegaram recentemente ao Parque Esportivo, o tiro com arco e o badminton

O Parque Esportivo e Social 
do Caramujo (Pesc) completa 
um ano de sua inauguração, 
nesta segunda-feira (16), e 
vem mudando a história de 
muitas crianças do bairro e 
adjacências. O local oferece 
treinamento gratuito de vá-
rias modalidades olímpicas 
como atletismo, levantamen-
to de peso olímpico (LPO), 
lutas, badminton, tiro com 
arco e o iniciante, nessas 
Olimpíadas de Tóquio, skate.

Atualmente, em função 
da pandemia, das limitações 
das atividades e do número 
de pessoas reduzido, o Pesc 
atende aproximadamente 400 
pessoas, a partir dos 6 anos 
de idade. A gestora do Parque 
Esportivo e Social do Caramu-
jo, Sheila Bahia, conta que o 
Parque é um grande sonho 
que se tornou realidade.

“O Parque Esportivo e 
Social do Caramujo é um lo-
cal de alegria, aprendizado e 
conquistas. É o sonho sendo 
realizado por cada um de nós 
que acreditamos num mundo 
melhor, de direito e oportu-
nidades, de igualdade, onde 
essas crianças podem buscar 
novos planos e serem grandes 
atletas. É a possibilidade delas 
se capacitarem, estudarem 
e conquistarem uma vida 
melhor. Agradeço a todos 
que acreditaram que através 
do esporte podemos salvar 
vidas. Agradeço a dedicação 
às nossas crianças e que elas 
possam voar em busca de 
novos horizontes”, enfatiza 
Sheila.

O coordenador Carlos 
Aveiro destaca que o Parque 
Esportivo e Social do Cara-
mujo é um projeto de trans-

formação social. “A princípio, 
a criança vem para participar 
das nossas práticas sociais e 
conhece vários esportes aos 
quais elas não teriam acesso 
normalmente. Dar oportuni-
dade a esses futuros cidadãos 
é nosso objetivo e a principal 
mudança na vida deles. Com 
os Jogos Olímpicos, eles estão 
vendo um mundo de possibi-
lidades. Então, nosso olhar, 
para além da inclusão social, 
é também de ascensão social 
através do esporte”, reforça o 
coordenador.

Na primeira competição 
que contou com a participa-
ção dos jovens do projeto, em 
julho deste ano, o Pesc obteve 

sete medalhas nas modali-
dades de salto em distância, 
arremesso de peso e corrida 
de 80 metros rasos no festival 
de atletismo sub 13, sub 15 e 
sub 17, que aconteceu na Vila 
Olímpica de Duque de Caxias. 
Rafaelle Wetzel Deodato, de 
13 anos, foi bronze no salto 
em distância.

“O atletismo mudou mi-
nha vida. Eu não sabia nem 
correr, sentia dores no corpo 
todo e hoje já dou uma volta 
quase completa ao redor da 
pista. O esporte também me-
lhorou meu comportamento. 
Fico metade do meu tempo 
aqui treinando e a outra parte 
me dedico aos estudos. Quero 

levar o atletismo para a vida 
porque eu me realizo e quero 
ganhar várias medalhas”, dis-
se Rafaelle.

A professora Iracema Rosa 
contou sobre o prazer que 
sente ao ensinar a prática 
esportiva para as crianças. 
“Queria ter sido a primeira 
atleta de Niterói, mas estou 
me realizando como treina-
dora. Meu objetivo maior é 
fazer com que essas crianças, 
além de ter uma boa edu-
cação, possam ser futuros 
atletas ou outra profissão que 
eles desejem ter”, enfatizou.

Outra professora apaixo-
nada é a Rafaela Franco. Ela 
ensina a técnica do skate e 

manobras quase radicais aos 
pequenos que vislumbram 
grandes sonhos no esporte. 
“Eu saía cedo da escola para 
andar de skate na rua com 
uns amigos que me incen-
tivaram. Eu gosto muito de 
esporte e por isso escolhi 
ser professora. Procuro me 
especializar para passar o 
melhor para eles. Isso aqui 
é minha terapia diária. Ver 
essas crianças fazendo mano-
bras e tendo oportunidade de 
serem melhores a cada treino 
é gratificante demais”, contou 
Rafaela.

José Roberto, 9 anos, e 
Ingrid, 12 anos, são promes-
sas desta nova modalidade 
olímpica que treinam no 
parque. “O skate é uma forma 
de eu me expressar e aqui 
eles incentivam bastante. No 
futuro, vou querer participar 
de vários campeonatos, viajar 
por vários países e, se Deus 
quiser, vou conseguir virar 
profissional”, afirmou Ingrid.

O pai da Ingrid e de mais 
duas alunas do projeto, Ibici 
Silva, conta que o Parque é 
um sonho realizado para os 
moradores.

“O Parque aqui do Cara-
mujo é uma realização. Aqui 
existia um campo de barro, 
sem espaço para as crianças 
brincarem. Esse espaço é a 
concretização do sonho de 
muitos pais. Como estamos 
no período de Olimpíadas, 
as crianças assistem em casa 
e querem repetir aqui o que 
viram. Minha família respira 
esporte e para mim é uma 
realização pessoal ver mi-
nhas filhas praticando ativi-
dades e ver como uma filha 
vai influenciando as outras 

a participarem. Quando as 
pessoas verem um atleta que 
saiu daqui, vai ser uma grande 
emoção para todo o bairro”, 
disse Ibici.

Duas novas modalidades 
chegaram recentemente ao 
Parque Esportivo, o tiro com 
arco e o badminton.

“Quando a gente conse-
gue trazer um projeto como 
esse para dentro de espaços 
da comunidade, não só pen-
sando em uma olimpíada, 
mas também em uma vida 
melhor para eles, isso faci-
lita muito o caminho para 
o crescimento do esporte e 
das crianças”, explicou Si-
mone Santos, presidente da 
Federação de Badminton do 
Estado do Rio de Janeiro e  
professora da modalidade 
no Pesc.

Além das modalidades 
olímpicas, o Parque oferece 
aulas de funcional fitness, 
circuito funcional, skate, luta 
greco romana, muay thay, 
educação ambiental e ritmos. 
Além disso, para os que de-
sejam, os professores fazem 
a avaliação antropométrica 
com pesagem, medição de 
circunferência abdominal, 
altura, Índice de Massa Cor-
poral (IMC), percentual de 
gordura e índice de padrão 
de crescimento. Outras ati-
vidades ainda serão imple-
mentadas, principalmente 
as de contato que atualmente 
não podem ser desenvolvidas 
devido a pandemia para res-
peitar as regras de distancia-
mento social e os protocolos 
sanitários. Nesta lista estão 
Jiu-jítsu, futebol, basquete, 
vôlei e capoeira.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

O local oferece treinamento gratuito de várias modalidades olímpicas como atletismo e levantamento de peso olímpico

Ao todo, dois trajetos foram disputados no desafio: o PRO (62 KM) e o SPORT (31 KM), por 29 categorias

Evento de ciclismo agita Mangaratiba
Mangaratiba recebeu noe 
domingo, dia 15, mais uma 
prova de ciclismo de monta-
nha que movimentou a cidade. 
Realizado pela Federação de 
Ciclismo do Estado do Rio de 
Janeiro (FECIERJ), o “Desa-
fio do Sertão” contou com o 
apoio de diversas Secretarias 
da Prefeitura e reuniu atle-
tas profissionais e amado-
res de diferentes partes do  
Estado.

Ao todo, dois trajetos foram 
disputados no desafio: o PRO 
(62 KM) e o SPORT (31 KM). 
Os percursos foram divididos 
em 29 categorias diferentes e 
puderam ser realizados por 
pessoas de 15 anos ou mais.

Glauber da Cunha foi nove 
vezes campeão carioca na mo-
dalidade e hoje conquistou o 
melhor tempo no trajeto PRO, 
tendo ficado em primeiro lugar 

na categoria MASTER A. “Que-
ro primeiro dar os parabéns 
à Prefeitura e à FECIERJ pela 
organização do evento, estava 
realmente tudo muito bacana 
e bem organizado. Eu sou de 
Paracambi, mas costumo sem-
pre vir pedalar nessa região. A 
geografia daqui é perfeita para 
o ciclismo, principalmente o 
mountain bike”, comentou.

Além da prova, que pre-
miou atletas do 1° ao 5° lugar 
em cada categoria, também 
teve a disputa de troféus no 
segmento regional (para os 
moradores de Mangaratiba); 
de equipes que reuniram o 
maior número de participan-
tes; e ainda a escolha do Rei e 
da Rainha da Montanha.

Comerciantes Satisfeitos:
Diversos comerciantes fi-

caram satisfeitos com os resul-

tados que o circuito gerou para 
a economia da cidade, entre 
eles, Márcio Petroceli, que é 
proprietário do Restaurante 
Bar Mix, localizado no centro 

da cidade.
Segundo Márcio, ações 

desse porte são muito vanta-
josas. “Eventos como este são 
fundamentais para dar visibi-

lidade a cidade e beneficiar os 
comerciantes. É muito bom 
o retorno que nos promove. 
Acho muito importante a ini-
ciativa da Prefeitura em firmar 
essas parcerias em prol de 
Mangaratiba”.

Parceria Consolidada:
O Presidente da Federação 

de Ciclismo do Estado do Rio 
de Janeiro (FECIERJ), Aday de 
Souza (Tuché), disse que a ex-
periência foi maravilhosa e que 
Mangaratiba com certeza faz 
parte do calendário de eventos 
da federação. “O evento foi um 
sucesso. A cidade nos recebeu 
de portas abertas, a recepção 
foi sensacional. Contamos 
com total apoio da Prefeitura e 
para a Federação é fundamen-
tal essas parcerias com o poder 
público das cidades. Tivemos 
um suporte completo”.

Já o Prefeito Alan Bombeiro 
aproveitou para agradecer à 
FECIERJ por mais uma vez 
escolher Mangaratiba para 
sediar a competição, e também 
às equipes da Prefeitura. “To-
das as Secretarias envolvidas 
nesse evento trabalham muito 
para que desse tudo certo e 
que a Federação tivesse todo o 
apoio necessário. Fiquei muito 
feliz e satisfeito em ver que essa 
união resultou em um evento 
tão responsável e organizado. 
Parabéns à todos e que ve-
nham mais competições como 
esta, pois, nós já provamos 
que estamos preparados para 
recebê-las”.

“A gente sabe da importân-
cia do esporte e do impacto 
positivo que ele causa na vida 
das pessoas”, acrescentou a Se-
cretária de Educação, Esporte 
e Lazer, Brena Maia.

Orquestra Municipal será a atração da festa de reabertura do Teatro

SG: Municipal será aberto ao 
público em 1º de setembro 

O Teatro Municipal de São 
Gonçalo será aberto ao públi-
co no dia 1º de setembro, às 
18h. A grande atração de es-
treia será a Orquestra Munici-
pal de São Gonçalo. Por conta 
da pandemia, a inauguração 
será fechada para 50% da ca-
pacidade total do local. Mora-
dores de São Gonçalo terão a 
oportunidade de participar de 
um sorteio para participar da 
noite de abertura.

“A abertura do Teatro Mu-

nicipal foi uma das priorida-
des desde o início do nosso 
governo e, com muito trabalho 
e dedicação, conseguimos ob-
ter os documentos necessários 
para entregar esse importante 
equipamento cultural para a 
população. Por conta da pan-
demia, o primeiro espetáculo 
será transmitido pela internet, 
mas o mais breve possível 
esperamos receber o público 
porque o teatro é patrimônio 
do gonçalense. Quero, mais 

uma vez, enaltecer a impor-
tância do trabalho dos artistas 
da cidade para alegrar nossos 
corações nesse momento”, 
disse o prefeito Capitão Nel-
son, que garantiu a valorização 
da apresentação dos artistas 
gonçalenses no espaço.

O Teatro Municipal conta 
com 240 lugares, divididos 
entre plateia e mezanino, e 
oferece toda a estrutura para 
realização de apresentações e 
peças teatrais.

Divulgação

A geografia do município contribui e muito para as provas de ciclismo

Representantes do Judiciário, Defensoria e DEAM estiveram presentes 

Desafios e avanços da Lei 
Maria da Penha em SG

Durante o isolamento social, 
mais de 250 mulheres foram 
vítimas de violência por dia 
no Estado do Rio de Janeiro, 
segundo dados divulgados pelo 
Instituto de Segurança Pública 
(ISP). Desses casos, cerca de 
61% ocorreram dentro das re-
sidências dessas vítimas. Tendo 
em pauta o combate à violência 
contra a mulher, a Secretaria de 
Assistência Social, através da 
Subsecretaria de Políticas Públi-
cas para as Mulheres, realizou, 

na manhã desta segunda-feira 
(16), uma mesa redonda, com o 
tema “Lei Maria da Penha, seus 
desafios e avanços”. A iniciativa 
faz parte da programação pre-
parada para celebração dos 15 
anos da Lei Maria da Penha.

“É um compromisso da nos-
sa pasta combater a violência 
contra a mulher. Não vamos 
poupar esforços para promover 
assistência para as vítimas. Em 
todas as ações que realizamos 
pela secretaria, fazemos ques-

tão de divulgar os serviços 
disponíveis para que sejam 
realizadas denúncias e possa-
mos atingir o maior número 
de pessoas”, disse o secretário 
de Assistência Social, Edinaldo 
Basílio.

“Falar dos 15 anos da Lei 
Maria da Penha é refletir que, 
ao longo do tempo, tivemos 
avanços e desafios “, afirmou 
Ana Cristina da Silva, subsecre-
tária de Política Públicas para as 
Mulheres.
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Governadores de 13 estados e 
do DF saem em defesa do STF
Grupo manifestou solidariedade a ministros quanto a ameaças e agressões que eles vêm recebendo

Governadores de 13 estados 
e do Distrito Federal divul-
garam nota, ontem (16), em 
defesa do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O grupo ma-
nifestou solidariedade “aos 
seus ministros [da Corte] 
e às suas famílias, em face 
de constantes ameaças e 
agressões”. “No âmbito dos 
nossos estados, tudo faremos 
para ajudar a preservar a 
dignidade e a integridade do 
Poder Judiciário. Renovamos 
o chamamento à serenidade 
e à paz que a nossa Nação 
tanto necessita”, afirmaram 
os chefes de Executivos esta-
duais no manifesto.

Em outro trecho do do-
cumento, os governadores 
destacam que “o Estado De-
mocrático de Direito só existe 
com Judiciário independen-
te, livre para decidir de acor-
do com a Constituição e com 
as leis”.

Na lista dos signatários 
estão os governadores Renan 
Filho (Alagoas), Waldez Goés 
(Amapá), Rui Costa (Bah-
ia), Camilo Santana (Ceará), 
Ibaneis Rocha (Distrito Fe-
deral), Renato Casagrande 
(Espírito Santo), Flávio Dino 
(Maranhão), João Azevedo 
(Paraíba), Paulo Câmara (Per-
nambuco), Wellington Dias 
(Piauí), Fátima Bezerra (Rio 
Grande do Norte), Eduardo 
Leite (Rio Grande do Sul), 

João Dória (São Paulo) e Be-
livaldo Chagas (Sergipe).

O manifesto foi divulgado 
após mensagem publicada 
pelo presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro, no último 
sábado (14), no Twitter. Bol-
sonaro disse que pretende 
apresentar pedidos de im-
peachment contra os minis-

tros Luís Roberto Barroso e 
Alexandre de Moraes, nesta 
semana.

Eis a íntegra da carta:
“Nota pública dos gover-

nadores em solidariedade ao 
Supremo Tribunal Federal:

Os Governadores, que 
assinam ao final, manifestam 
a sua solidariedade ao Supre-

mo Tribunal Federal, aos seus 
ministros e às suas famílias, 
em face de constantes amea-
ças e agressões.

O Estado Democrático 
de Direito só existe com Ju-
diciário independente, livre 
para decidir de acordo com 
a Constituição e com as leis.

No âmbito dos nossos 
Estados, tudo faremos para 
ajudar a preservar a digni-
dade e a integridade do Po-
der Judiciário. Renovamos o 
chamamento à serenidade e 
à paz que a nossa Nação tanto 
necessita.

Brasília, 15 de agosto de 
2021”.

STF cobra manifestação 
da PGR - O Supremo Tribunal 
Federal (STF) se manifestou 
sobre os ataques feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro às 
urnas eletrônicas.  A ministra 
Cármem Lúcia classificou as 
acusações como “graves e 
deu prazo de 24 horas para 
que a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) se manifeste 
sobre um pedido de abertura 
de investigação.

“Os fatos narrados nestes 
autos são graves, de interesse 
exponencial da República. O 
manifesto interesse público 
e superior da nação impõem 
a observância de priorida-
de no andamento proces-
sual do caso”, escreveu a  
ministra.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Sede do Supremo Tribunal Federal(STF): ministra Cármem Lúcia deu prazo de 24 horas para posicionamento da Procuradoria Geral da República (PGR)

Marinha realiza operação 
militar simulada em Goiás
A Marinha do Brasil realizou 
ontem (16) uma demonstra-
ção da Operação Formosa 
2021, no Campo de Instrução 
de Formosa, município de 
Goiás próximo à Brasília. O 
presidente Jair Bolsonaro e 
ministros de Estado partici-
param do evento, que teve o 
objetivo de apresentar uma 
síntese das principais ativida-
des realizadas pelos Fuzileiros 
Navais, bem como o trabalho 
conjunto de ação entre as For-
ças Armadas em missões espe-
ciais e conflitos armados.Esta 
é a terceira fase da operação 
e contou, pela primeira vez, 
com a participação do Exército 
e da Aeronáutica, passando a 
integrar o calendário operati-
vo do Ministério da Defesa. De 
acordo com a pasta, realizado 
desde 1988, o exercício é con-
siderado uma ação militar de 

alta complexidade, utilizando 
diversos meios e armamentos 
empregando munição real.

Dividida em quatro fases 
– deslocamento, tema tático, 
adestramento conjunto e re-
gresso – a Operação Formosa 

tem como principal propósito 
assegurar o preparo do Corpo 
de Fuzileiros Navais, man-
tendo a tropa preparada para 
exercer sua atividade-fim, 
conforme previsto na Estra-
tégia Nacional de Defesa. No 

exercício foram empregados 
cerca de 2,5 mil militares, 
da Marinha, do Exército e 
Aeronáutica.O presidente 
Jair Bolsonaro foi convidado 
para o treinamento na última 
terça-feira (10). Na ocasião, a 
Marinha realizou um desfile 
com veículos blindados e 
armamentos na Esplanada 
dos Ministérios, a caminho 
do Campo de Instrução de 
Formosa.

O ato gerou repercussões 
por ocorrer no mesmo dia da 
votação, no plenário da Câma-
ra dos Deputados, da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) do Voto Impresso – o 
que foi visto por parlamen-
tares como uma tentativa de 
intimidação. A PEC teve 229 
votos favoráveis, 218 contrá-
rios e uma abstenção e foi 
arquivada.

Presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram do evento em Formosa
Marcello Casal JrAgência Brasil

Presidente foi oficialmente convidado pela Marinha no Palácio do Planalto

Simão Sessim morre 
aos 85, de covid-19
Morreu na madrugada de on-
tem (16) o ex-deputado fede-
ral Simão Sessim, de 85 anos, 
em decorrência da covid-19. 
O político, que foi eleito por 
10 mandatos consecutivos 
e ficou 40 anos na Câmara 
dos Deputados, era primo de 
Farid Abrão David, prefeito 
de Nilópolis que também 
morreu vítima do covid no 
ano passado, e do patrono da 
escola de samba Beija-Flor de 
Nilópolis, Anísio Abraão.

A morte foi confirmada 
pelo filho de Simão Sessim, 
Sérgio Sampaio Sessim, ex-
-prefeito de Nilópolis. De 
acordo com o médico Marce-
lo Sampaio Sessim, também 
filho de Sessim, o pai enfren-
tava um câncer, mas morreu 

devido a complicações por ter 
adquirido o coronavírus.

Além dos dois filhos, Si-
mão Sessim tinha cinco netos. 
O corpo foi sepultado ontem 
no jazigo da família no Cemi-
tério de Ricardo de Albuquer-
que, na Zona Norte do Rio.

A Prefeitura de Nilópolis 
decretou luto oficial de três 
dias na cidade.

Duda Mendonça 
morre aos 77 anos
Morreu ontem (16), aos 77 
anos, o publicitário José Eduar-
do Cavalcanti de Mendonça, 
conhecido como Duda Men-
donça. Ele estava internado 
no Hospital Sírio-Libanês, na 
capital paulista, para trata-
mento de câncer no cérebro. 
Duda Mendonça nasceu em 
Salvador, onde começou a 
carreira na publicidade. Ficou 
conhecido principalmente 
por conduzir diversas campa-
nhas políticas nos últimos 40 
anos, como a de Paulo Maluf 
à prefeitura de São Paulo, em 
1992, a do então candidato à 
Presidência da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, em 2002, 
e a de Roseana Sarney ao go-
verno do Maranhão, em 2010.

Mendonça foi absolvido no 

julgamento do processo co-
nhecido como mensalão, que 
apurava ilegalidades no finan-
ciamento de campanhas polí-
ticas. Em um contexto seme-
lhante foi citado na Operação 
Lava Jato e acabou assinando, 
em 2017, um acordo de delação 
premiada com a Polícia Federal 
sobre ilegalidades que teriam 
ocorrido nas eleições de 2014.

Ex-deputado 
cumpriu para 
10 mandatos 
consecutivos 
na Câmara 
Federal

Publicitário 
conduziu 
campanhas 
políticas de 
Maluf, Lula e 
Roseana

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: 20/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15630147
08:00 às 12:00 Rua Ignes Peixoto - Itaipu - Niterói 15630147
08:00 às 12:00 Rua Jornalista J E M Soares - Itaipu - Niterói 15630147
08:00 às 12:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 15630147
08:00 às 12:00 Ruas X, Y - Itaipu - Niterói 15630147
08:00 às 12:00 Ruas 4, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Engenho do Mato - Várzea das 

Mocas - Niterói 
15630201

08:00 às 12:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 15630201
08:00 às 12:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 15630201
08:00 às 12:00 Rua Pau Brasil - Engenho do Mato - Niterói 15630201
08:00 às 12:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Várzea das Mocas - Niterói 15630201
08:00 às 12:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 15630201
12:00 às 16:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 15634027
12:00 às 16:00 Travessa da Paz - Fonseca - Niterói 15634027
12:00 às 16:00 Travessa Nova Esperança - Fonseca - Niterói 15634027
12:00 às 16:00 Travessa Vintem - Fonseca - Niterói 15634027
13:30 às 17:30 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Ruas 10, 21, 36, 40, 41 - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Rua Augusto G S Sobrinho - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Rua Cassio R do Amaral - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Rua João Bittencourt - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Rua Maria Luzia Gomes Costa - Engenho do Mato - Niterói 15634279
13:30 às 17:30 Rua Nicarágua Soter - Engenho do Mato - Niterói 15634279

SÃO GONÇALO
08:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 15548011
13:00 às 17:00 Avenida Julio Lima - Santa Luzia - São Gonçalo 15618407
13:00 às 17:00 Rua Asteca - Jardim Bom Retiro - Santa Luzia - São Gonçalo 15618407
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário João Pereira Silva - Jardim Bom Retiro - Santa 

Luzia - São Gonçalo 
15618407

13:00 às 17:00 Rua Laudelino Freire - Jardim Bom Retiro - Santa Luzia - São Gonçalo 15618407
13:00 às 17:00 Rua Martin Sarazate - Santa Luzia - Vista Alegre - Guaxindiba - São 

Gonçalo 
15618407

MARICÁ
09:00 às 11:00 Ruas 40, 46, 47 - Jardim Atlântico - Maricá 15630431
09:00 às 11:00 Rua Machado Antiga - Jardim Atlântico - Maricá 15630431
09:00 às 11:00 Rua Professor Nelson Rabello - Jardim Atlântico - Maricá 15630431
09:00 às 11:00 Rua Vereador Tuninho do Birinight - Jardim Atlântico - Maricá 15630431
13:00 às 17:00 Estrada do Caxito - Caxito - Maricá 15644197
13:00 às 17:00 Estrada Fazenda Rio Fundo - Caxito - Maricá 15644197
13:00 às 17:00 Rua 03 - Condomínio Rural Três Reis I - Caxito - Maricá 15644197
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15634457
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Flamengo - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua do Quero Quero - Colinas Maricá - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua dos Bem Te Vis - Colinas Maricá - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua dos Ipês - Maricá - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua dos Pintassilgos - Flamengo - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua dos Sanhaços - Graciena - Maricá 15634483
13:30 às 17:30 Rua Sairas - Colinas Maricá - Maricá 15634483
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Campeão 
olímpico, 
Lucão retorna 
ao Vasco

Para a 19ª roda-
da da Série B, O 
Vasco não pode-
rá contar com o 
goleiro Vanderlei. 
O jogador foi ex-
pulso na partida 

contra o Remo ao colocar a mão 
na bola fora da área.

O técnico Lisca conta com 
o retorno do goleiro Lucão. 
Ele ficou ausente do Vasco na 
campanha da Seleção Brasileira 
no ouro olímpico em Tóquio. 
O atleta não entrou em campo, 
mas ganhou alguns dias de folga 
após o retorno ao Brasil.

A comissão técnica vai tentar 
dar ritmo para Lucão visando o 
duelo contra o Londrina, nesta 
quarta-feira, em São Januário, às 
21h30 (de Brasília). Outra opção 
é escalar Halls, que vinha sendo 
o reserva imediato de Vanderlei.

O Vasco precisa da vitória 
para se manter na briga pelo 
G-4. Os cruzmaltinos estão na 
nona colocação, com 28 pontos, 
apenas dois do G-4.

Caso Marrony - Na última 
semana, o Atlético-MG acertou 
a venda do atacante Marrony ao 
Midtjylland, da Dinamarca. Os 
cruzmaltinos têm uma parte a 
receber da negociação.

No entanto, começou a se 
especular que os mineiros es-
tavam negociando com o Vasco 
um desconto no valor a ser 
pago. O fato fez o clube carioca 
emitir uma nota oficial sobre o 
assunto.

“Apesar das inúmeras veicu-
lações na imprensa envolvendo 
o Vasco, o CAM, o Volta Redonda 
e o atleta Marrony, o Vasco da 
Gama segue a premissa de não 
comentar negociações em an-
damento”, publicou.

O zagueiro titular do Rubro-Negro testou positivo para a covid-19

G. Henrique é mais um 
desfalque contra o Olímpia

O  F l a m e n g o 
anunciou nesta 
segunda-feira 
que o zagueiro 
Gustavo Henri-
que testou posi-

tivo para covid-19. O defen-
sor já está em quarentena, 
longe do restante do grupo.

O defensor ex-Santos foi 
desfalque de última hora na 
vitória contra o Sport por 
conta de sintomas de uma vi-
rose. A confirmação da covid 
veio nesta segunda.

O jogador vinha sendo 
titular na equipe de Rena-
to Gaúcho ao lado de Léo 
Pereira. Ao todo, Gustavo 
disputou 20 jogos nesta tem-
porada e marcou três gols. 
O Flamengo está na 5ª colo-

cação do Brasileiro, com 27 
pontos.

Reforços - O Flamengo 
está perto de confirmar o 
empréstimo do atacante 
Kenedy. O jogador do Chel-
sea-ING vai ficar até meio de 
2022 no clube carioca.

No entanto, os rubro-
-negros vão ter que esperar 

para contar com o reforço. 
Isso porque Kenedy testou 
positivo para covid-19.

O atacante está na Ingla-
terra e vai cumprir a quaren-
tena na Europa. Com isso, 
o Flamengo deve adiar a 
confirmação do acerto com 
Kenedy por mais alguns  
dias.

O adiamento frustra o 
objetivo da diretoria do Fla-
mengo. Kenedy era esperado 
para estar presente nas quar-
tas de final da Copa do Brasil, 
contra o Grêmio.

A diretoria rubro-negra 
ainda busca mais reforços.  
O Flamengo fez proposta 
para o meia Andreas Perei-
ra, do Manchester United-
-ING.

Alexandre Vidal / Flamengo

Gustavo Henrique se consolidou como titular da zaga rubro-negra com Renato Gaúcho

O comandante 
Renato Gaúcho 
deve manter 
zaga que 
enfrentou o Sport 
pelo Brasileirão

Flu vira a chave para 
a Libertadores

Chay valoriza vitória 
do Botafogo

O  Fl u m i n e n -
se amargou a 
quarta derro-
ta seguida no 
C a m p e o n a -
to Brasi leiro. 

O revés contra o Interna-
cional no último domingo 
 deixou os tricolores mais 
próximos da zona de rebai-
xamento.

No entanto, o técnico Ro-
ger Machado saiu em defesa 
da equipe e viu uma atuação 
com pontos positivos no 
Beira-Rio.

“Não concordo que fi-
zemos um mau jogo. Foi 
d e c i d i d o  n o s  m i n u t o s  
finais. Tivemos bons mo-
mentos na partida. Resulta-
do não demonstra o que foi 
a totalidade do jogo”, disse o 
treinador.

Roger virou a página e 

O Botafogo se 
recuperou na 
Série B e ven-
ceu o Brasil de 
Pelotas, neste 
d o m i n g o.  O 

resultado reaproximou os 
alvinegros do G-4 da com-
petição.

O meia Chay comemorou 
a vitória no Nilton Santos. 
O jogador fez questão de 
ressaltar a postura do adver-
sário em campo.

“Jogo difícil, apanhamos 
bastante, não conseguíamos 
trocar dois passes sem levar 
uma porrada. Mas foram 
importantes os três pontos. 

já passou a focar no due-
lo desta quinta-feira, con-
tra o Barcelona-EQU. Os  
cariocas precisam vencer 
para avançar na Libertado-
res.

“Temos que reunir as 
energias, a confiança, jo-
gadores nos melhores mo-
mentos definindo a nosso 
favor. Isso que esperamos 
reunir para a semana, o jogo 
vale uma classificação para 
a semifinal da Libertadores. 
No Brasileiro, evidente que 
nos preocupam os quatro  
jogos sem vencer dentro 
dessa maratona. Encontra-
mos justificativas no grande 
volume de jogo que estamos 
jogando. Não vamos apon-
tar culpados, é trabalhar 
para quinta-feira estar muito 
bem para esta decisão”, con-
cluiu.

Fomos para o jogo com o 
único objetivo de vencer e 
conseguimos. Às vezes vai 
ser na raça! Vamos, Fogo!”, 
escreveu.

O Botafogo chegou a 28 
pontos na tabela de classifi-
cação da Série B. Mesmo na 
oitava posição, os cariocas 
estão apenas a dois do G-4.

Na próxima rodada, os 
alvinegros terão confron-
to direto pelas primeiras  
posições. Isso porque o Bo-
tafogo viaja para enfrentar 
o Guarani, que está imedia-
tamente acima na tabela, 
em Campinas, nesta quar-
ta-feira.


