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Terceira dose para idosos 
e profissionais de saúde

Ministro define prioridade, mas aguarda fim de estudo e vacinas suficientes para organizar aplicação

REFORÇO CONTRA O CORONAVÍRUS
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Festival 
de Teatro 
Virtual 

Nesta quinta e sexta, 
a Funarte apresenta 
no “Festival de Teatro 
Virtual” as montagens 
“Museu dos Meninos – 
Arqueologias do Futuro” e 
“Ombela”. As sessões serão 
transmitidas no canal da 
Fundação no Youtube.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

“Ombela” é um dos espetáculos em 
cartaz no Festival de Teatro Virtual

Douglas Macedo/ Prefeitura de Niterói

Questionário será aplicado em vários bairros da cidade, por 12 voluntários que já foram treinados para o serviço junto aos ciclistas

ESPORTES

Kenedy é 
anunciado pelo 
Flamengo

Reprodução Twitter / Flamengo

O atacante chega ao clube por empréstimo

Flu tenta 
classificação 
no Equador
O Fluminense tenta chegar 
às semifinais da Copa 
Libertadores nesta quinta-
feira. Os tricolores 
enfrentam o Barcelona-
EQU, às 21h30 (de Brasília), 
em Guayaquil. O time 
comandado por Roger 
Machado tem que vencer 
a partida fora de casa para 
garantir uma vaga na 
próxima fase da competição.

PÁG. 8

Mailson Santana / FFC

O atacante Gabriel Teixeira quer aproveitar a boa fase para ajudar a equipe tricolor

Oito filhotes 
vão reforçar 
tropa canina
A Guarda Municipal do Rio 
ganhou reforço em sua tropa do 
Grupamento de Cães de Guar-
da (GCG) com o nascimento de 
oito filhotes da raça malinois, no 
último dia 12 de julho, no canil 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste, sendo cinco machos e três 
fêmeas. A tropa canina conta ago-
ra com 38 cães das raças pastor 
de malinois, pastor alemão, fox 
paulistinha e dálmata.

Robert Gomes / Prefeitura do Rio

Em breve os novos cães vão começar os treinamentos para integrar a tropa da Guarda

Preço do café 
pode subir 40% 
até setembro

CIDADES\PÁG. 5

CPI: advogado 
passa a ser 
investigado

CIDADES\PÁG. 5

Niterói quer 
traçar perfil dos 

ciclistas
O Dia Nacional do Ciclista é 

comemorado hoje. E neste mês, 
a Coordenadoria Niterói de 

Bicicleta, em parceria com as 
ONGs Transporte Ativo e Bike 

Anjo, colocou 12 voluntários nas 
ruas para aplicar um questionário 
voltado aos ciclistas para atualizar 

o perfil de quem pedala pelas 
ruas da cidade. No levantamento 

são abordados temas como 
idade, renda, principais destinos, 
motivação para começar a usar a 

bicicleta como modo de transporte 
e para continuar pedalando, se 
faz a integração com outro tipo 

de transporte, quantas vezes 
pedala por semana, entre outros 

questionamentos.

CIDADES\PÁG. 4

Águas do Rio 
sela parceria em 
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 4

Concessionária 
contratará 5 mil 
até fim do ano

CIDADES\PÁG. 4
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CARTA DO LEITOR

Mais ciência e menos factóide
Governantes se gabam de que já aplicaram a primeira dose em 
boa parte da população, mas pouca gente tomou a segunda e já 
se fala até que só a terceira garante a imunidade. A propaganda 
enganosa está fazendo a população baixar a guarda, e a máscara. 
Por favor, mais ciência e menos factóide.
Gérson Amorim

Viva la democracia
Os noticiários não param de alertar para o risco de golpe no 
país, mas tudo não passa de discurso para tirar o foco do que 
realmente importa. No dia do desfile militar na Praça dos Três 
Poderes, por exemplo, os políticos aprovaram nova redução de 
direitos trabalhistas.
Péricles Machado

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.

Novas peças no 
festival da Funarte
Nesta quinta e sexta, a Fu-
narte apresenta no “Festival 
de Teatro Virtual” as monta-
gens “Museu dos Meninos 
– Arqueologias do Futuro” e 
“Ombela”. As sessões serão 
publicadas no canal da Fun-
dação no Youtube, sempre 
às 18h30.

O espetáculo “Museu 
dos Meninos”, de Maurício 
Lima, do Rio de Janeiro, faz 
uma “arqueologia afetiva” 
de “artefatos” recolhidos na 
pesquisa para criação do 

Museu dos Meninos, projeto 
autoral do performer. A par-
tir de desenhos, grafismos, 
memórias vividas e inven-
tadas, ele chama o público 
a refletir sobre quais corpos 
são vistos e ouvidos.

Já “Ombela”, da compa-
nhia O Poste Soluções Lumi-
nosas, de Pernambuco, rea-
liza um trabalho de busca 
da ancestralidade africana, 
com base no texto/poema 
épico do escritor africano 
Manuel Rui. 

CULTURA

CCBB Rio
“Patrimônio & Memória” é 
o novo espaço digital com 
passeios sonoros e conteú-
dos inéditos que valorizam 
a memória e o patrimônio 
cultural do Centro Cultural 
Banco do Brasil do Rio. Cria-
do pela equipe do Programa 
CCBB Educativo – Arte & 
Educação, o site apresenta 
ao público audioguias e au-
diovisuais, visitas mediadas 
on-line e materiais educati-
vos. Onde: http://patrimo-
nioememoria.ccbbeducati-
vo.com/audioguia-ccbb-rj/. 

MUNDINHO KIDS – Depois de mais de um ano garan-
tindo a diversão da criançada de forma virtual, o Mun-
dinho Kids, atração voltada para o público infantil no 
Shopping Metropolitano Barra, volta a ser presencial. 
No próximo domingo, às 17h, a apresentação será um 
musical em homenagem ao Dia do Folclore. O evento 
é gratuito e as vagas são limitadas.

FOTOGRAFIA – O Festival Internacional de Fotografia 
Brasília Photo Show recebe os trabalhos que concor-
rerão às estatuetas e aos demais prêmios da 7ª edição 
(2021) somente até o dia 26. O BPS é conhecido po-
pularmente como o Oscar da fotografia e vem se con-
solidando como um dos maiores festivais do planeta. 
As inscrições são gratuitas no site do BPS.

Divulgação

“Ombela” é um dos espetáculos em cartaz no Festival de Teatro Virtual

Divulgação

“Patrimônio & Memória” é o novo 

espaço digital com passeios sonoros

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

Verba para protetores de animais

A criação do Fundo Estadual 
de Proteção dos Animais 
(Fepa) começou a ser dis-
cutida nesta semana na 
Alerj. Um dos apoiadores 
do PL 437/2019, o deputado 
Marcus Vinícius apresen-
tou emendas para benefi-
ciar entidades que cuidam 
dos bichos. Para o líder do 
PTB, além de recursos para 

Divulgação

políticas públicas e ações 
em defesa dos animais, é 
fundamental ajudar as ins-
tituições que atuam nessa 
área. Ele propôs que recur-
sos do Fepa sejam destina-
dos a ONGs, associações 
filantrópicas e protetores de 
animais, desde que estejam 
regulares e cadastrados nos 
órgãos de controle.

Empreendimento 
high society

Obras de Luiza 
Voss na cozinha

Com um banco de terrenos de 
R$ 1,5 bilhão em VGV (Valor 
Geral de Vendas), a Soter Enge-
nharia aproveita o aquecimen-
to do mercado imobiliário de 
Niterói para o lançamento de 
novos empreendimentos. O 
marco da retomada de projetos 
residenciais de alto padrão, 
na cidade é o MUD 333, um 
residencial de luxo, com 18 pa-
vimentos e 50 apartamentos, 
sendo 48 unidades de quatro 
dormitórios e duas coberturas 
lineares.

Outros dois lançamentos 
estão previstos para 2021. Com 
54 anos de mercado e 85 em-
preendimentos que contam 
parte da história da cidade, a 
empresa é uma das maiores in-
corporadoras focadas em imó-
veis de alto padrão da região. 
“Somos a incorporadora ‘top 
of mind’ de Niterói e queremos 
continuar sendo referência do 
setor nas próximas décadas”, 
diz Julio Kezem, vice-presiden-
te da Soter. 

Para celebrar o aniversário de 
35 anos, o Plaza Shopping Ni-
terói começou neste mês uma 
campanha para presentear seus 
clientes com um conjunto de 
pratos e tigelas colecionáveis, 
assinado pela artista niteroien-
se Luiza Voss. Ao todo serão 
quatro peças de cada, com 
ilustrações de pontos turísticos 
da cidade como MAC, Costão 
de Itacoatiara e Parque da Ci-
dade, além, é claro, do próprio  
Plaza. 

Para participar, o clien-
te precisa ter notas fiscais 
cadastradas no aplicativo 
do shopping e resgatar os 
cupons de acordo com a sua 
categoria. As compras feitas 
pelo aplicativo são inseridas 
automaticamente. As notas 
devem ser cadastradas até 
23 de setembro e resgatadas 
até o dia 26 do mesmo mês. 
“Esta ação é apenas o início 
das nossas comemorações”, 
comenta Aline Piubel, gerente 
de marketing do Plaza.

POR JEFFERSON LEMOS

Niterói: 350 anos de fé e devoção

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou na noite 
de terça-feira (17), das ce-
lebrações dos 350 anos da 
Arquiconfraria e da Igreja 
de Nossa Senhora da Con-
ceição. Para marcar a data, 
foi realizada uma missa 
solene em Ação de Graça, 
pelo padre Carmine Pas-
cale. Ao fim da celebração, 

Divulgação

o prefeito recebeu o livro 
“Arquiconfraria Nossa Se-
nhora da Conceição – 350 
anos de fé e devoção”, da 
arquiteta e historiadora 
Renata Aymoré Gama, 
que traz fotos históricas e 
atuais, textos de sacerdo-
tes, devotos de Maria, pes-
quisadores e testemunhos 
de bençãos.

Investimentos estrangeiros

Membro da Comissão de 
Minas e Energia, o deputado 
Altineu Côrtes (PL-RJ) está 
representando a Câmara Fe-
deral na Offshore Technology 
Conference (OTC), maior 
evento mundial de petróleo, 
em Houston (EUA). A ideia 
é atrair investimentos para 
o Brasil. Altineu lembrou 
do impacto que os recursos 
desse mercado geram para 

Divulgação

a economia fluminense, 
sobretudo para Unidade 
de Processamento de Gás 
Natural (UPGN), no Polo 
Gaslub Itaboraí, o antigo 
Comperj. Ao lado de Altineu 
na foto estão o deputado 
federal Marcos Pereira (E), 
o presidente da Petrobras, 
Joaquim Luna e Silva (D), e o 
deputado federal Edio Lopes.

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito Ramon Gidalte 
assinou, ontem, o contra-
to de concessão de uso 
de bem público para sete 
empresas instaladas no 
Complexo Industrial em 
Casimiro de Abreu. No 
mês passado, outras oito 
empresas já haviam re-
cebido este benefício. Es-
tas empresas já estavam 
instaladas no Complexo, 

mas sem o termo de posse 
formalizado. A concessão 
de uso de imóvel público 
tem como objetivo manter 
as empresas na cidade, 
proporcionando desen-
volvimento econômico 
e geração de emprego. O 
termo de permissão de uso 
de imóvel público é regido 
pela Lei Municipal nº 1.046 
de 2006.

Ajuda para os empresários
Divulgação

A deputada estadual Zei-
dan, do Partido dos Tra-
balhadores (PT), marcou 
presença no encerramen-
to do Terceiro Festival 
Gastronômico de Inver-
no de Maricá, ao lado 
dos chefes Alexandre Pie-
troBon (restaurante do 
Alexandre) e José Carlos 
Santabalha (Toca do Es-

panhol). Também esteve 
presente no encerramento 
do evento o presidente 
da Companhia de De-
senvolvimento de Maricá 
(Codemar), Olavo Noleto.  
Mais de 60 estabelecimen-
tos participaram do festi-
val, que agitou a cidade 
nestes meses de julho e 
agosto. 

Degustando a boa culinária
Divulgação
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Ministro diz que profissionais da saúde também terão prioridade para receber a terceira dose da vacina

C-19: reforço para os idosos
A aplicação da terceira dose 
de vacinas contra a covid-19 
deverá começar por idosos 
e profissionais de saúde. A 
informação é do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, du-
rante entrevista à imprensa, 
nesta quarta-feira (18), para 
explicar a metodologia para 
harmonizar a distribuição de 
imunizantes para os estados 
e o Distrito Federal.

O ministro, no entanto, 
destacou que para iniciar a 
dose de reforço ainda são 
necessários mais dados cien-
tíficos para que o Ministério 
da Saúde possa organizar a 
sua aplicação. “Planejamos, 
no momento que tivermos 
todos os dados científicos e 
tivermos o número de do-
ses suficiente disponível, já 
orientar um reforço da vaci-
nação. Isso vale para todos os 
imunizantes”.

Distribuição de vacinas - 
Ao explicar a metodologia de 
distribuição de imunizantes, 
Queiroga disse que cabe ao 
ministério equilibrar a dis-
tribuição de vacinas entre os 
estados e o Distrito Federal. 
O ministro ressaltou a impor-
tância dos entes federados 
observarem o intervalo entre 
as doses, que varia de acordo 
com o cada imunizante.

“É fundamental que se 
observe o intervalo de vaci-

nação entre as doses, para 
que possamos entregar as 
vacinas com a pontualidade 
desejada. Porque, se cada 
estado, cada município, re-
solver fazer a sua própria 

regra, o Ministério da Saúde 
não consegue entregar as 
vacinas com a tempestivi-
dade devida e isso atrasará a 
nossa campanha nacional de 
imunização”, disse.

De acordo com o minis-
tério, as doses são enviadas 
aos estados levando em con-
sideração a população, acima 
de 18 anos, que ainda não foi 
vacinada em cada unidade da 

Federação.
“Vamos fazer o possível 

para que essa distribuição 
ajustada garanta uma maior 
homogeneidade na vacina-
ção em todas as unidades 
da Federação. O compro-
misso que o governo federal 
tem é com cada um dos 210 
milhões de brasileiros. Se 
imunizarmos a população 
vacinável, todos vão se bene-
ficiar com a imunidade que 
será proporcionada”, afirmou 
o ministro da Saúde.

Critérios - Para enviar as 
doses nesse formato, o Mi-
nistério da Saúde informou 
que fez um levantamento 
com base em dois critérios: 
as vacinas para a primeira 
dose já enviadas para cada 
estado, desde o começo da 
campanha de vacinação, e 
a estimativa da população 
acima de 18 anos de cada 
unidade da federação.

“O Ministério da Saúde, 
em momento nenhum, mu-
dou a metodologia. A diferen-

ça é que temos que obedecer 
um princípio maior, que 
rege toda a gestão do SUS 
[Sistema Único de Saúde], 
que se chama equidade. Ela 
tem que ser sempre buscada 
e preservada. O Ministério 
da Saúde tem a obrigação de 
olhar para todos os brasilei-
ros da mesma forma, inde-
pendentemente da unidade 
federativa”, disse a secretária 
de Enfrentamento à Covid-19 
do Ministério da Saúde, Rosa-
na Leite de Melo.

De acordo com o minis-
tério, a medida foi acorda-
da entre representantes da 
União, estados pelo Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e municípios 
pelo Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), após a 
conclusão do envio de vaci-
nas para imunizar todos os 
29 grupos prioritários defi-
nidos pelo Plano Nacional 
de Operacionalização da  
Vacinação contra a Covid-19 
(PNO).

O ministério informou 
ainda que o ajuste na dis-
tribuição não impactará na 
distribuição das vacinas para 
a segunda dose, já que todos 
os estados continuarão rece-
bendo o quantitativo neces-
sário para completar todos os 
esquemas vacinais.

Para organizar 
a aplicação, 
Ministério 
precisa de mais 
dados científicos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Marcelo Queiroga disse que será necessário observar o intervalo entre as doses para fazer entrega com pontualidade

São Paulo anuncia 
calendário dos jovens
O calendário com as datas 
para vacinação dos adoles-
centes de 12 a 17 anos foi 
divulgado ontem (18) no 
estado de São Paulo. A pre-
visão é imunizar os maiores 
de 12 anos até meados de 
setembro. Para esses jovens 
será aplicado, exclusiva-
mente, o imunizante da Pfi-
zer, única vacina autorizada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para essa faixa etária.

Ontem, foram vacinadas 
no estado pessoas de 16 a 17 
anos com comorbidades ou 
deficiências, além de grá-
vidas e puérperas; o grupo 
será imunizado até o dia 25 
de agosto. A próxima faixa 
etária a receber a vacina é 
de 12 a 15 anos (também 
com comorbidades ou de-
ficiências, além de grávidas 
e puérperas) a partir do dia 
26.

Na última fase de vaci-
nação dos adolescentes, 
o público de 15 a 17 anos 
será vacinado a partir do 
dia 30 de agosto. Quem tem 
entre 12 e 14 anos recebe a 
imunização a partir de 6 de 
setembro.

Intervalo da Pfizer - De 
acordo com o governador 
João Doria, o intervalo en-
tre a aplicação da primeira 
e segunda doses da vacina 

da Pfizer poderá ser redu-
zido de 90 para 21 dias em 
todo o estado de São Paulo. 
Para isso, são aguardadas 
mais doses da Pfizer pelo 
Ministério da Saúde. O ob-
jetivo, com a mudança, é 
aumentar a proteção contra 
a variante Delta.

O Ministério da Saúde 
informa que o tempo do 
intervalo de aplicação das 
doses 1 e 2 da vacina Pfizer 
será alterado. No momento, 
o ministério, junto com as 
secretarias estaduais e mu-
nicipais de Saúde, analisa o 
melhor momento para ini-
ciar a redução do intervalo. 

A pasta esclarece que 
o ajuste não prejudicará 
a manutenção do ritmo 
acelerado de vacinação no 
país e acompanhará o cro-
nograma de recebimento 
de doses para garantir que 
não haja atraso na aplicação 
dos imunizantes na popu-
lação.

Estado do Rio abrirá 
mais leitos de covid
O aumento da demanda 
por internações, por causa 
da circulação da variante 
Delta do novo coronavírus, 
que é mais transmissível, 
levou o governo do estado 
do Rio de Janeiro a decidir 
pela abertura de mais leitos 
de unidade de terapia in-
tensiva (UTI) para pacientes 
com covid-19. As vagas serão 
no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, na capital, 
no Hospital Regional Zilda 
Arns, em Volta Redonda, e 
no Hospital Doutor Ricardo 
Cruz, em Nova Iguaçu, infor-
mou o secretário estadual de 
Saúde, Alexandre Chieppe.

Nesta semana, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI 

para a doença atingiu 70% 
no estado e 90% na capital, 
principalmente nas unida-
des hospitalares da região 
metropolitana e da Baixada 
Fluminense. “Hoje vive-se 
no estado do Rio de Janeiro, 
principalmente, na região 
metropolitana, incluindo o 
município do Rio de Janeiro, 
e na Baixada Fluminense, 
uma situação em que, mui-
to por conta da circulação 
da variante Delta, estamos 
vendo um aumento, ainda 
discreto, nos números de 
atendimentos e de solici-
tações de internações. A 
gente ainda avalia as razões 
por trás desse aumento”, 
afirmou Chieppe.

Grávidas com c-19 correm 
mais risco de pré-eclâmpsia
Grávidas infectadas com a 
covid-19 correm mais risco 
de desenvolver pré-eclâmp-
sia, que é o aumento da 
pressão arterial persistente 
durante a gestação. A con-
dição pode trazer graves 
complicações para a mãe e 
para o bebê.

A conclusão é de um es-
tudo coordenado no Brasil 
pela professora Dulce Elena 
Casarini, da Escola de Medi-
cina da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), 
publicado na revista Clinical 
Science.

De acordo com a pesqui-
sadora, a presença do novo 
coronavírus no organismo 
das gestantes pode provocar 
alterações nos níveis de uma 

enzima que tem funções im-
portantes para a circulação 
sanguínea na placenta, e 
também é receptora do vírus.

“Por ser também recepto-
ra do SARS-CoV-2, [a placen-
ta] acaba promovendo um 
risco maior em quadros de 
covid-19 pois o órgão se tor-
na alvo do vírus assim como 
o pulmão, os rins e o coração. 
Vimos nesse trabalho que a 
resposta varia muito de uma 
paciente para outra, mas 
leva, sem dúvida, a formas 
graves da doença”, disse.

Dulce Elena Casarini des-
taca que, de acordo com 
o Observatório Obstétrico 
Brasileiro Covid-19 da Fio-
cruz, as mortes maternos em 
2021 já superaram o número 

de 2020 e o cenário é preocu-
pante. “Em 2020, foram 544 
óbitos, com média semanal 
de 12,1 óbitos, considerando 
que a pandemia se estendeu 
por 45 semanas epidemioló-
gicas. Até 26 de maio deste 
ano, transcorridas 20 sema-
nas epidemiológicas, foram 
registrados 911 óbitos, com 
uma média semanal de 47,9 

mil óbitos”, destacou.
O estudo mostrou tam-

bém que a infecção por SAR-
S-CoV-2 durante a gravidez 
aumenta a probabilidade de 
hipertensão gestacional e 
pré-eclâmpsia, mesmo entre 
as mulheres assintomáticas. 
Quadros graves de covid-19 
também contribuem para 
nascimento de bebês pre-
maturos.

Novos estudos, que con-
tam com a parceria do Cen-
tro Integrado Universitário 
de Saúde e Serviços Sociais 
de Montreal, no Canadá, 
buscam entender a maior 
disposição de gestantes a 
contrair o novo coronavírus 
e o papel da doença na pré-
-eclâmpsia.

A conclusão é de um estudo publicado na revista Clinical Science

Erasmo Salomão/MS

A Fiocruz é uma das instituições brasileiras que seguem estudando a covid

A condição pode 
trazer graves 
complicações 
para a mãe e 
também 
para o bebê

Fiocruz aponta possível alta de 
casos de síndrome respiratória 

Uma interrupção de queda e 
possível retomada no número 
de casos de síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG) foi 
apontada na última edição 
do boletim InfoGripe, editado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). A SRAG muitas vezes 
pode indicar casos de covid-19, 
que atualmente é a doença 
respiratória prevalente no país.

Divulgado ontem (18), o bo-
letim informa que quatro das 
27 unidades federativas apre-
sentam sinal de crescimento na 
tendência de longo prazo, nas 
últimas seis semanas: Bahia, 
Paraná, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Norte. Apenas cin-
co apresentam sinal de queda 
na tendência de longo prazo: 
Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, 
Roraima e Tocantins.

No caso da Paraíba, obser-
va-se sinal de crescimento na 
tendência de curto prazo, nas 
últimas três semanas, indi-

cando possível interrupção na 
tendência de queda, sinal que 
também está presente em mais 
10 estados.

O indicador de transmissão 
comunitária revela que, além 
dos sinais claros de interrupção 
de queda e princípio de cresci-
mento em diversos locais, os 

valores semanais continuam 
elevados. Todos os estados 
apresentam macrorregiões em 
nível alto ou superior, sendo 
que nove estados e o Distrito 
Federal contam com macror-
regiões em nível extremamente 
elevado.

“Isso evidencia a necessida-

de de manutenção de medidas 
de mitigação da transmissão 
e proteção à vida”, alertou o 
pesquisador Marcelo Gomes, 
coordenador do InfoGripe.

Gomes alertou para a im-
portância de manter cautela 
em relação a medidas de fle-
xibilização das recomenda-
ções de distanciamento para 
redução da transmissão da 
covid-19, enquanto a tendência 
de queda não tiver sido manti-
da por tempo suficiente para 
que o número de novos casos 
atinja valores significativamen-
te baixos.

O pesquisador ressaltou 
que é necessário também rea-
valiar as medidas de flexibiliza-
ção já implementadas nos esta-
dos com sinal de retomada do 
crescimento ou estabilização 
ainda em patamares elevados.

A íntegra do boletim pode 
ser encontrada na página da 
Fiocruz na internet.

Quatro das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento

Jovens de 15 a 
17 anos serão 
vacinados a 
partir do dia 30 
e de 12 a 14 em 6 
de setembro
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SG receberá investimentos de 
R$ 750 milhões em saneamento
Concessionária Águas do Rio começará a atuar este ano e propõe parceria para aceleração de obras

O município de São Gonçalo 
vai receber R$ 750 milhões 
em investimentos para tra-
tamento de água e esgoto 
nos próximos cinco anos, 
por parte da concessionária 
Águas do Rio, uma empresa 
da Aegea Saneamento. A em-
presa vai começar a sua atua-
ção na cidade ainda este ano, 
após o processo de transição 
das atividades e prestação de 
serviços da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos do 
Rio de Janeiro (Cedae) para 
a concessionária. A Águas do 
Rio vai assumir as estações 
de tratamento e bases ope-
racionais da Cedae, que foi 
privatizada.

O prefeito Capitão Nelson 
e o secretário de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas, receberam 
representantes da superin-
tendência que vai assumir as 
atividades de tratamento de 
esgoto e distribuição de água 
em São Gonçalo; o diretor 
superintendente Sérgio Braga 
e o diretor executivo Rafael 
Fendrich. A mesma supe-
rintendência vai atuar tam-
bém nas cidades de Itaboraí, 
Maricá, na ilha de Paquetá 
e no distrito de Jaconé, em 
Saquarema.

“Temos vários bairros que 
precisam ser atendidos, que 
ainda não têm abastecimen-
to de água potável. É uma 
cobrança recorrente feita 
a mim pelos moradores de 
São Gonçalo”, disse o prefeito 

Capitão Nelson.
Os representantes da con-

cessionária colocaram-se 
à disposição da Prefeitura 
para atuar em parceria com o 
município, dando celeridade 
às obras na cidade, acompa-

nhando os investimentos em 
infraestrutura que vêm sendo 
feitos por parte do município, 
com urbanização e pavimen-
tação. As intervenções da 
concessionária terão acom-
panhamento e fiscalização, 

envolvendo a Prefeitura de 
São Gonçalo e agências re-
guladoras para garantia dos 
investimentos na cidade.

“A cidade tem um passivo 
grande de ruas não pavi-
mentadas e o município está 
finalizando um mapeamento 
atualizado dessas vias. A cola-
boração com a concessioná-
ria vai possibilitar ações inte-
gradas: assim que a empresa 
levar água e esgoto para uma 
determinada região, a prefei-
tura chega com a pavimenta-
ção”, destacou o secretário de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

Além da cobertura no tra-
tamento de esgoto e abasteci-
mento de água no município, 
a Águas do Rio pretende ter 
uma atuação voltada à área 
social, com criação de tarifas 
sociais para a população de 
baixa renda e programas de 

geração de renda a serem 
implantados futuramente 
em parceria com a Prefeitura.

“A primeira etapa é a regu-
larização do abastecimento 
de água e, posteriormente, a 
expansão do serviço. Um tra-
balho comprometido com o 
meio ambiente, conduzindo 
corretamente o tratamento 
do esgoto e também na área 
social, com projetos em par-
ceria com a Prefeitura que ve-
nham beneficiar a população 
mais vulnerável”, destacou 
o diretor superintendente 
Sérgio Braga.

Baía de Guanabara- Outro 
objetivo da Águas do Rio é 
contribuir para a recupera-
ção da Baía de Guanabara, 
investindo no tratamento de 
milhões de litros de esgoto 
sem tratamento despeja-
dos diariamente, através da 
construção de coletores de 
esgoto ao redor da baía, for-
mando um “cinturão”. Serão 
investidos R$ 2,7 bilhões nos 
próximos cinco anos na ins-
talação dos cinturões. A em-
presa também quer recuperar 
e ampliar a capacidade de 
processamento das Estações 
de Tratamentos de Esgoto 
existentes e, também, cons-
truir novas estações.

Na parte social, 
empresa planeja 
criação de 
tarifas sociais e 
programas de 
geração de renda

Renan Otto/Prefeitura de SG

Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, e o secretário Douglas Ruas, com representantes da Águas do Rio

CCR abre 
vagas para 
empreender 
na periferia
O Instituto CCR e a CCR 
Barcas, em parceria com a 
Empreende Aí, abrem 200 
vagas para os projetos Des-
pertando o Empreendedor 
e Despertando o Empreen-
dedor na Tecnologia. O 
objetivo é atrair pessoas 
que desejam abrir o pró-
prio negócio em territórios 
populares, comunidades, 
favelas e periferias.

Das 200 vagas ofereci-
das, 100 são para a exten-
são do projeto Despertan-
do o Empreendedor, que já 
qualificou 240 pessoas em 
SP e RJ, no 1º semestre, e as 
outras 100 são para o Des-
pertando o Empreendedor 
na Tecnologia, que visa a 
formar pessoas que dese-
jam abrir o próprio negócio 
em territórios populares, 
favelas e periferias, mas 
em tipos de trabalho que 
promovam impacto social 
e inclusão tecnológica às 
comunidades atendidas.

A curadoria de temas e 
organização institucional 
tem pegada online, forte-
mente “mão na massa” e 
linguagem descomplica-
da, feita para acolher as 
pessoas de modo contex-
tualizado – sem jargões de 
mercado.

“Queremos formar no-
vos empreendedores so-
ciais para o Brasil”, afirma 
Tonico Pereira, diretor de 
Comunicação do Grupo 
CCR.

Mais de 5 mil postos de trabalho até o final do ano
Valorização da mão-de-o-
bra local, com a abertura de 
cinco mil postos de trabalho. 
Este será o impacto social da 
chegada da empresa Águas 
do Rio na gestão do sanea-
mento público de 27 cidades 
fluminenses (na capital com 
Zona Sul, Norte e Centro). E 
já é possível participar do 
processo seletivo, que está 
dividido em três etapas: 
1.886 contratações até se-

tembro, mais 1.114 no mês 
seguinte e outras duas mil 
até dezembro, somando as 
cinco mil vagas. Há oportu-
nidades por toda a área de 
concessão para profissionais 
com diferentes níveis de 
escolaridade, desde o nível 
fundamental completo.

“O nosso objetivo é con-
tar com pessoas das próprias 
cidades ou de comunidades, 
para que trabalhem com 

seus vizinhos. Acreditamos 
que, desta forma, vamos 
contribuir para o desenvol-
vimento regional e teremos 
colaboradores mais felizes, 
trabalhando perto de casa e 
fazendo a diferença na vida 
das pessoas no seu entorno, 
levando água de qualidade 
com regularidade e coleta e 
tratamento de esgoto”, ex-
plica o presidente da Águas 
do Rio, Alexandre Bianchini.

Serão vagas como ope-
radores de sistema de esgo-
tamento; agentes de sanea-
mento e comercial (leitura 
e vistoria); gerentes; moto-
ristas e mecânicos; super-
visores de loja, comerciais, 
de estação de tratamento 
de esgoto, eletromecânica, 
manutenção e operações; 
programadores de servi-
ços; advogados; analistas 
administrativo, de recursos 

humanos, eletroeletrônico, 
de sistemas e de medição 
e contrato; assistentes ad-
ministrativos, comerciais e 
de responsabilidade social; 
auxiliares administrativos; 
coordenadores administra-
tivos, comerciais, de comu-
nicação, de laboratório, de 
planejamento, de processos 
de risco, de responsabili-
dade social, de segurança, 
de ser viços e de opera-

ção e distribuição; jovens  
aprendizes.

Os interessados devem 
entrar no site aguasdorio.
com.br e clicar em “Carrei-
ras”, onde terão acesso a 
material sobre a empresa e 
poderão inserir seus dados. 
Neste primeiro momento se-
rão 1002 vagas operacionais, 
376 de cargos de liderança, 
330 de administrativo e 178 
técnicos.

Ação social para as 
mulheres em SG
Nesta quinta e sexta-feira, 
das 9h às 14h, o Pátio Al-
cântara, em São Gonçalo, 
em parceria firmada com a 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social realiza Ação 
Social com a Subsecretaria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres e o Programa 
Bolsa Família. 

Dentro das ações de cele-
bração do Agosto Lilás, data 
marcada pela conscienti-
zação e enfrentamento à 
violência contra a mulher, 
e os 15 anos da Lei Maria 
da Penha, a ação tem como 
proposta divulgar a rede de 
serviços de enfrentamento 
à violência contra a mulher, 
através de distribuição de 
material sobre os locais de 
acolhimento para a mulher 
e de denúncia da violência 
de gênero, e oferecer, tam-
bém, orientação através 
de sua equipe técnica. Já 
o Programa Bolsa Família 
realizará, com o suporte da 
Receita Federal, a emissão 
de primeira e segunda via de 
CPF e, também, dar isenção 
de identidade e de certidões 
(nascimento, casamento e 
óbito).

O público acima de 18 
anos, que busca os serviços 
de CPF, precisa informar o 
RG e título de eleitor. Já os 
menores de 18 anos preci-
sam informar o RG emitido 
pelo Detran-RJ e o RG de 
algum responsável. Para 
isenção de taxa para emis-
são do RG, é necessário 
apresentar a certidão de 
nascimento original. Para 

registro gratuito da certidão 
de casamento, o casal deve 
apresentar certidão de nas-
cimento ou de casamento 
averbada, comprovante de 
residência, carteira de tra-
balho, apresentar os CNIS e 
duas testemunhas. Os pedi-
dos de isenção são realiza-
dos na Ação Social no Pátio 
Alcântara, mas a solicitação 
e a retirada dos documentos 
deverão ser feitas no Detran.

“Dar esclarecimento e 
divulgar os serviços de aten-
dimento é de suma impor-
tância, pois sabemos que 
muitas mulheres em vulne-
rabilidade social, que ficam 
com crianças no entorno do 
shopping, buscando uma 
forma de sustento, não têm 
acesso à informação, de que 
existe uma rede de apoio. 
Muitas estão sendo agredi-
das dentro de casa por parte 
do parceiro, de familiares ou 
de pessoas próximas a elas 
e não sabem como agir em 
tal situação. A pandemia 
causou o desemprego, e a 
presença de mulheres com 
crianças em situação de rua 
aumentou, uma vez que ao 
ficarem desempregada e 
sem sustento, tiveram que 
ir para as ruas garantirem 
o mínimo”, diz Ana Cristina 
da Silva, subsecretária de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres.

Outro ponto importante 
é a possibilidade de os usuá-
rios atualizarem sua docu-
mentação, que é necessária 
para a garantia de direitos e 
benefícios sociais.

Cidade destaca diversas iniciativas de incentivo ao uso das bikes

Niterói festeja o Dia 
Nacional do Ciclista
Nesta quinta-feira (19) é co-
memorado o Dia Nacional do 
Ciclista, e Niterói marca a data 
com série de investimentos 
realizados pela Prefeitura na 
ampliação da malha ciclo-
viária e ações de incentivo e 
conscientização do uso da 
bike. Entre as iniciativas, está 
a participação da cidade, pela 
terceira vez, na Pesquisa Na-
cional sobre o Perfil do Ciclista 
Brasileiro.

A Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta, em parceria com as 
ONGs Transporte Ativo e Bike 
Anjo, realizou o treinamento 
de 12 voluntários que estão 
nas ruas, este mês, realizando 
o questionário com os ciclistas 
em todas as regiões da cidade, 
em bairros como Centro, Ingá, 
São Domingos, Icaraí, São 
Francisco, Cubango, Santa 
Rosa, Fonseca, Largo das Bar-
radas, São Lourenço, Barreto, 
Cafubá, Piratininga, Itaipu e 
Engenho do Mato.  

Vale destacar que esta é a 
primeira pesquisa brasileira 
sobre o perfil dos ciclistas 
urbanos com abrangência 
nacional e este ano está em 
sua terceira edição. Niterói foi 
a primeira cidade não capital 
a participar desde 2015, sendo 
parte também em 2018. Neste 
levantamento são abordados 
temas como idade, renda, 
principais destinos, motivação 
para começar a usar a bicicleta 
como modo de transporte e 
para continuar pedalando, se 

faz a integração com outro 
tipo de transporte, quantas 
vezes pedala por semana, en-
tre outros.

Niterói vive uma realidade 
bastante positiva quando o as-
sunto é o uso da bicicleta como 
meio de transporte. Segundo a 
Coordenadoria Niterói de Bi-
cicleta, o Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável indica que 
6% de todos os deslocamentos 
realizados na cidade já são de 
bicicleta, com a implantação, 
até agora, de uma malha ci-
cloviária de 46 quilômetros e 

expectativa de que até 2024 o 
total atendido por ciclovias, ci-
clofaixas ou ciclorrotas chegue 
a 120 quilômetros. Há, ainda, a 
implantação de novos bicicle-
tários e paraciclos, e investi-
mentos na cultura e educação 
para o trânsito do ciclista.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, que é um entusias-
ta do uso da bicicleta como  
meio de transporte sustentá-
vel, lembra que a cidade saiu 
do zero na malha cicloviária e, 
hoje, já é referência na mobili-
dade ativa.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Bicicletário, no Centro da cidade, estimula uso como meio de transporte
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CPI: silêncio leva advogado a 
passar à condição de investigado
Postura de Túlio Belchior da Silveira, que seria ouvido como testemunha, irritou vários senadores

O advogado Túlio Belchior da 
Silveira passou da condição de 
testemunha a de investigado, 
após silenciar na maior parte 
de seu depoimento à CPI da 
Pandemia, ontem (18). Silveira 
optou pelo direito ao silêncio 
para não se incriminar, ampa-
rado por habeas corpus do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
alegando o sigilo profissional 
do advogado, mas sua postura 
indignou vários senadores.

Silveira afirmou à CPI ter 
sido um simples advogado 
contratado pela Precisa Me-
dicamentos para assessoria 
jurídica na negociação da va-
cina indiana Covaxin, do labo-
ratório Bharat Biotech, junto 
ao Ministério da Saúde - can-
celada após suspeitas de cor-
rupção. Porém, em trocas de 
mensagens obtidas pela CPI, 
Silveira atuou como funcioná-
rio do Departamento Jurídico 
da Precisa. Ele participou de 
audiência pública para deba-
ter a vacinação no Senado, em 
março deste ano, na condição 
de “gerente de contratos” da 
Precisa. Além disso, ele abriu 
um escritório de advocacia 
três dias antes da assinatura do 
contrato da vacina.

Logo no início do depoi-
mento, o advogado negou-se 
a prestar o juramento de dizer 
a verdade. Foi advertido pelo 
presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), de que 

não poderia repetir a atitude de 
outro depoente, o empresário 
Carlos Wizard, que se manteve 
em silêncio ao longo de todo 
o depoimento, no dia 30 de 
junho.

“Nenhum direito funda-
mental é absoluto, muito me-
nos pode ser exercido para 
além de suas finalidades cons-
titucionais”, lembrou Aziz.

Silveira chegou a responder 
as primeiras perguntas do rela-
tor, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), sobre a natureza 

de sua relação com a Precisa. 
Quando os questionamentos 
começaram a se aprofundar 
em minúcias da negociação, no 
entanto, o advogado começou 
a se valer do habeas corpus. Ca-
lheiros criticou com veemência 
a decisão da testemunha de se 
calar: “O silêncio do depoente 
é um silêncio incriminador, 
porque, tendo oportunidade, 
não respondeu a perguntas que 
não tinham nada a ver com a 
negociação da Covaxin, nem 
com a Precisa”.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), uma das requeren-
tes da convocação do advoga-
do, fez uma detalhada exposi-
ção da possível participação de 
Silveira em irregularidades na 
negociação da Covaxin, como 
imprecisões e contradições 
em detalhes do contrato e das 
invoices (faturas). Segundo ela, 
a Precisa não possuía procura-
ção da Bharat que a legitimasse 
como negociadora de vacinas 
com o governo brasileiro.

“Eu achei que V.Sa. viria 

para esclarecer, com o seu 
currículo. Se todos aqueles in-
teressados em levar vantagem 
indevida à custa da dor e da 
morte de centenas de milhares 
de pessoas tivessem ouvido o 
dr. Túlio professor de direito 
administrativo, não teriam 
assinado esse contrato, que na 
melhor das hipóteses é nulo de 
pleno direito - concluiu a sena-
dora, referindo-se ao currículo 
acadêmico do depoente.

A reunião foi suspensa por 
Omar Aziz durante uma hora. 
Na retomada, Renan Calheiros 
anunciou que o depoente pas-
sara à condição de investigado. 
Integrante da base do gover-
no, Marcos Rogério (DEM-RO) 
afirmou concordar com a mu-
dança, mas ressalvou que o 
relator deveria tê-la submetido 
à deliberação da Comissão. 
O senador de Rondônia disse 
ainda que Túlio Silveira estava 
se valendo da condição de ad-
vogado para obstruir a investi-
gação, o que constituiria crime.

O vice-presidente da CPI, 

Randolfe Rodrigues, exibiu 
trecho da audiência pública 
do Senado, em 23 de março, na 
qual Túlio Silveira participou 
como gerente de contratos da 
Precisa. Tanto Randolfe, quan-
to a senadora Leila Barros (sem 
partido-DF), questionaram o 
depoente sobre seu vínculo 
com um grupo ligado ao de-
putado federal Ricardo Barros 
(PP-PR), líder do governo na 
Câmara, ex-ministro da Saúde 
(governo Temer) e acusado 
de influência em negociações 
suspeitas para a compra de 
vacinas. Como no restante do 
depoimento, Silveira manteve 
o silêncio. 

Barros investigado - O re-
lator Renan Calheiros anun-
ciou durante a reunião que 
o deputado Ricardo Barros 
passou à condição de investi-
gado pela Comissão. Segundo 
Renan, “é necessário apurar 
de maneira aprofundada suas 
relações e ligações políticas e 
empresariais nas negociações 
e possíveis associações com 
servidores civis e militares do 
Ministério da Saúde investiga-
dos pela Comissão, sem falar 
em ocasionais conexões com 
Roberto Dias [ex-diretor do 
Departamento de Logística do 
Ministério da Saúde] e com os 
sócios das empresas de Fran-
cisco Maximiano, entre elas a 
Global e a Precisa Medicamen-
tos”. (Agência Senado).

Também ontem 
o deputado 
Ricardo Barros 
passou à 
condição de 
investigado

Jefferson Rudy/Agência Senado

Amparado por habeas corpus, Túlio Belchior da Silveira optou por não falar, alegando sigilo profissional de advogado

Presidentes do Senado e do 
STF discutem volta do diálogo 
O presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco, se 
reuniu, ontem (18), com o 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz 
Fux. Na pauta do encontro, 
a relação entre os Poderes, 
sobretudo entre o Executivo 
e o Judiciário.

Em coletiva após o encon-
tro, Rodrigo Pacheco disse que 
sugeriu que a ideia de uma 
reunião entre os presidentes 
da República, da Câmara, do 
Senado e do Supremo fosse 
retomada. “Precisamos res-
tabelecer esse diálogo com o 
Executivo”, disse.

Segundo o presidente do 
Senado, radicalismos e extre-
mismos são muito ruins para 
o Brasil e podem ser capazes 
de derrubar a democracia. 
De acordo com Pacheco, o 
presidente do STF se colocou 

propenso a restabelecer o 
diálogo e novas reuniões de-
vem ser marcadas.  “Tivemos 
uma conversa importante, 
necessária e que possa ser o 
reinício de uma relação posi-

tiva entre os Poderes para que 
possamos ter uma pacificação 
nacional”.

Questionado sobre a data 
em que seria realizado tal 
encontro, o presidente do 

Senado disse que espera um 
desdobramento para os pró-
ximos dias.

Pacheco relatou que ne-
nhum pedido de impeach-
ment foi tratado durante a 
reunião. Pacheco disse que es-
ses pedidos não devem ser ba-
nalizados. “[O impeachment] 
é um instituto grave, excep-
cional e tem um rol taxativo. 
É preciso ter um filtro muito 
severo”, disse. “Sou contrário 
a usar o impeachment como 
solução de um problema”.

No último dia 14, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse que 
levaria ao Senado o pedido de 
instauração de processo de 
impeachment contra os mi-
nistros Alexandre de Moraes e 
Luís Roberto Barroso, do STF. 
Já o STF abriu inquérito para 
investigar ataques à legitimi-
dade das eleições.

Pauta do encontro foi relação entre Poderes, sobretudo com o Executivo

Abic apronta uma série de fatores para explicar o iminente aumento

Preço do café deve subir entre 
35% e 40% até fim de setembro
O preço do café que chega à 
mesa do consumidor deve 
aumentar entre 35% e 40% 
até o fim de setembro. A es-
timativa é da Associação Bra-
sileira da Indústria de Café 
(Abic), que aponta uma série 
de fatores para explicar a 
iminente alta do preço, como 
a queda da produtividade de-
vido às condições climáticas 
adversas e a maior demanda 
do mercado externo.

“Este ano, há uma soma 
de fatores como não se via 
desde o início da década de 
1990. O dólar está extrema-
mente alto, o que, ao mesmo 
tempo que eleva os custos de 

produção, amplia a demanda 
externa [ao tornar o produto 
brasileiro financeiramente 
mais atraente]. Além disso, 
após colhermos uma exce-
lente safra em 2020, a pro-
dução, que este ano já seria 
menor, foi prejudicada pela 
falta de chuvas e por suces-
sivas geadas”, disse à Agência 
Brasil o diretor-executivo da 
Abic, Celírio Inácio, apontan-
do as condições climáticas 
como o principal fator para 
a redução da produção.

Previsão de safra - De 
acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a safra atual não 

deve ultrapassar 48,8 mi-
lhões de sacas de 60 kg de 
grãos. Se atingida, esta marca 
representará um resultado 
22,6% inferior ao da tempo-
rada anterior. Situação que 
pode se agravar caso a seca 
em regiões produtoras se 
prolongue por mais tempo. 
Segundo Inácio, os produto-
res já esperavam colher um 
volume de grãos menor do 
que o do ano passado. Isto 
porque uma das caracterís-
ticas do cultivo do café é a 
bienalidade, ou seja, o fato 
de intercalar um ano de alta 
produtividade com outro de 
menor volume.

Com a previsão de aten-
der até 16 milhões de 
famílias a partir de no-
vembro, o Auxílio Brasil, 
programa que pretende 
substituir o Bolsa Fa-
mília, exigirá inscrição 
ou atualização no Ca-
dÚnico para os traba-
lhadores informais de 
baixa renda. Segundo 
a MP 1.061/2021, esse 
é um dos critérios para 
ter direito ao benefício. 
Além dos dados atuali-
zados no CadÚnico, a 
família deve ter renda 
mensal de meio salário 
mínimo por pessoa (R$ 
550, atualmente) e renda 
mensal total de até três 
salários mínimos (R$ 3,3 
mil, em valores atuais). 

Auxílio Brasil: 
CadÚnico

Moreira Mariz/Agência Senado

Luiz Fux, do STF, e Rodrigo Pacheco, do Senado, conversaram ontem

Dia: 22/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Coronel Miranda - Ponta da Areia - Niterói 15630347
08:00 às 12:00 Rua Oirthon Dantas - Ponta da Areia - Niterói 15630347
08:00 às 12:00 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói 15630347
08:00 às 12:00 Estrada de Muriqui - Muriqui - Niterói 15630409
08:00 às 12:00 Estrada Muriqui Pequeno - Muriqui - Niterói 15630409
08:00 às 12:00 Rua B - Muriqui - Niterói 15630409
08:00 às 12:00 Rua V R Branco - Centro - Niterói 15630409
12:20 às 16:00 Rua Almirante Ary Parreiras - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Antônio Batista - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Desembargador Aires Itabaiana de Oliveira - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Desembargador Toledo Piza - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Doutor Souza Dias - Icaraí - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Doutor Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua João Daloss - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Maria Balbina Fortes - Icaraí - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Maestro José Botelho - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Rua Professor Oscar Przewodowiski - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Travessa 17A - Vital Brazil - Niterói 15634187
12:20 às 16:00 Travessa Antônio Maria Bonifácio - Vital Brazil - Niterói 15634187
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Charitas - Niterói 15634393
13:30 às 17:30 Avenida Prefeito Silvio Picanco - Charitas - Niterói 15634393
13:30 às 17:30 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15634393
Dia: 23/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Ruas 4, 29, 30, 34 - Itaipu - Serra Grande - Niterói 15636419
09:00 às 12:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói 15636419
09:00 às 12:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói 15636419
12:00 às 16:00 Avenida Colônia - Caramujo - Niterói 15643873
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15643873
12:00 às 16:00 Rua Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15643873
12:00 às 16:00 Rua Pastor José Gomes de Souza - Caramujo - Niterói 15643873
12:00 às 16:00 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15643873
13:30 às 17:30 Rua do Jacaré - Jacaré - Niterói 15636439
13:30 às 17:30 Rua Frei Orlando - Jacaré - Niterói 15636439
14:00 às 18:00 Ruas 1, 4, 72 - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Estrada Francisco da C Nunes - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Estrada Jardim Itaipu Niterói - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Ruas A, B, C - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Astor da Costa Menezes - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Celeste T Barros - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Celso Bastos de Barros - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Doutor Armando Sá Couto - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Doutor Manoel Gomes Xavier - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua José Vieira de Souza - Maravista - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Maria Celeste Totes Barros - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Maria Tanure Amora - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Odrazil Lizardo Camilo - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Santo Amaro - Itaipu - Niterói 15645961
14:00 às 18:00 Rua Sibipurunas - Itaipu - Niterói 15645961

 SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua São Pedro - Condomínio Graziela - Pacheco - Pacheco C Solar - 

Nova Grecia - Vista Alegre - São Gonçalo 
15635777

08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D - Condomínio Solar Graziela - Lot Graziela - Vista 
Alegre - Laranjal - Pacheco - Gradim - São Gonçalo 

15635777

13:00 às 17:00 Estrada das Palmeiras - Salgueiro - São Gonçalo 15622533
13:00 às 17:00 Rua Idalina de Almeida - Salgueiro - São Gonçalo 15622533
13:00 às 17:00 Rua Joaquim A. Teixeira - Salgueiro - São Gonçalo 15622533
13:00 às 17:00 Rua Launio Alfradique - Salgueiro - São Miguel - São Gonçalo 15622533
13:00 às 17:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - Almerinda - São 

Gonçalo 
15622893

13:00 às 17:00 Rua 7 de Setembro - Gradim - São Gonçalo 15622987
13:00 às 17:00 Rua Dom Pedro I - Paraíso - Gradim - São Gonçalo 15622987

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15636113
08:00 às 12:00 Avendia Maysa - Cordeirinho - Maricá 15636113
08:00 às 12:00 Ruas 78, 79 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15636113
08:00 às 12:00 Rua Geraldo Resende Leite - Cordeirinho - Maricá 15636113
08:00 às 12:00 Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá 15636113
13:30 às 17:30 Avenida D - Bambuí - Maricá 15636033
13:30 às 17:30 Ruas 34, 48 - Estrada de Bambuí - Maricá 15636033
13:30 às 17:30 Rua Rogerio Oliviere Cavalcante - Jardim Balneário - Maricá 15636033
14:00 às 18:00 Ruas 1, 8 - Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Centro - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Avenida Odenir F da Costa - Centro - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Rua Ageu dos Reis - Jardim Balneário - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Rua Alferes Gomes - Jardim Balneário - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Rua Argeu José dos Reis - Centro - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Rua Maria Cordeiro Cardoso - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15645859
14:00 às 18:00 Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva - Araçatiba - Maricá 15645859

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.
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rioleiloes.com.br - 0800-707-9339

IMÓVEIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CASA, RIO DE JANEIRO/RJ, Av. Assis
Chateaubriand, 251. Inicial R$ 2.500.000,00

APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM,
NITERÓI/RJ, Ed. Antônio Parreiras,

R. Tiradentes, 48, Ingá. Inicial R$ 340.000,00

CASA 480M² A.T., MARICÁ/RJ, Rua 61,
Lot. Jd. Atlântico. Inicial R$ 125.000,00

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
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Vasco 
homenageia 
campeões 
olímpicos

O Vasco cedeu 
dois jogadores 
para a Seleção 
olímpica de 
futebol mas-
culino. O Bra-
sil fez bonito 

e conquistou a medalha de 
ouro em Tóquio.

O goleiro Lucão e o za-
gueiro Ricardo Graça já re-
tornaram ao Rio de Janeiro 
e treinam com o restante 
do elenco. Só que nesta 
semana, ambos foram ho-
menageados no Vasco.

Lucão e Ricardo Graça 
receberam do presidente 
Jorge Salgado um quadro 
comemorativo, uma carta 
de agradecimento e uma 
camisa com patch perso-
nalizado.

Salgado fez questão de 
rasgar elogios aos jogadores 
vindos das categorias de 
base.

“Essa é uma homenagem 
que preparamos com todo 
carinho para dois jogadores 
que colocaram o nome do 
Vasco no lugar mais alto 
na principal competição 
esportiva. Conquistar uma 
medalha olímpica não é 
fácil, poucos no país conse-
guem esse feito, então temos 
orgulho em possuirmos no 
nosso elenco dois campeões 
olímpicos. Ricardo e Lucão 
são referências dentro e fora 
de campo”, disse.

Dentro de campo, Lucão 
deve ser titular nesta quar-
ta-feira, contra o Londrina, 
em São Januário. Já Ricardo 
Graça vem sendo pedido 
pela torcida, principalmen-
te após a lesão de Leandro 
Castán.

Os tricolores precisam se impor fora de casa para se classificarem

Flu vai em busca da 
classificação no Equador

O Fluminense 
tenta chegar às 
semifinais da 
L i b e r t a d o re s 
nesta quinta-
-feira. Os trico-

lores enfrentam o Barcelona-
-EQU, às 21h30 (de Brasília), 
em Guayaquil.

Os cariocas precisam da 
vitória para avançarem na 
competição. Isso porque o 
duelo de ida terminou empa-
tado por 2 a 2 no Maracanã.

Para esta partida, o técni-
co Roger Machado não terá 
os atacantes Gabriel Teixeira 
e Caio Paulista. Ambos estão 

lesionados e não viajaram 
com a delegação.

Com isso, Luiz Henrique 
segue no ataque ao lado 
de Fred. A outra vaga ain-
da é uma dúvida: Kayky e 
John Kennedy brigam pela  

posição.
Uma eliminação pode 

custar o cargo a Roger Ma-
chado. O técnico vem sendo 
muito criticado pela torcida 
pelas más atuações da equi-
pe nos últimos jogos.

Do outro lado, o Barce-
lona chega motivado para o 
confronto. O técnico Fabián 
Bustos poupou os titulares 
no fim de semana para focar 
no duelo desta quinta-feira.

Os donos da casa vão para 
a partida com uma alteração. 
Emmanuel Martínez foi ex-
pulso no Maracanã e vai dar 
lugar a Adonis Preciado.

Mailson Santana / FFC

O comandante Roger Machado confia na classificação fora de casa na noite desta quinta-feira, em Guayaquil

O Tricolor 
precisa vencer 
para avançar  
para a próxima 
fase da Copa 
Libertadores

Renovação com 
Navarro esfria

Fla anuncia Kenedy 
por empréstimo

O  B o t a f o g o 
vem buscando 
manter seus 
principais jo-
gadores para 
n ã o  p e r d ê -

-los sem receber uma boa 
quantia. No entanto, os 
alvinegros estão sofrendo 
com a negociação de Rafael 
Navarro.

O atacante tem contrato 
somente até o fim da tem-
porada e poderia até assinar 
um pré-contrato com outro 
clube desde julho.

A negociação entre Ra-
fael Navarro e o Botafogo 
transcorria bem até as últi-
mas semanas. As conversas 
esfriaram, o que ligou o sinal 
de alerta dos alvinegros.

A imprensa carioca tem 

O Flamengo 
bateu o marte-
lo e anunciou 
nesta quarta-
-feira a contra-
tação de Kene-

dy. Junto ao Chelsea, o meia 
chega no rubro-negro por 
empréstimo de um ano e 
com opção de compra ao 
final do período.

“Fala, Nação! Estou che-
gando. Não vejo a hora de 
vestir o manto e encontrar 
todos vocês. Estamos jun-
tos. Faz o Kenedy”, disse 
o atleta em vídeo para as 
redes sociais.

Aos 25 anos, Kenedy foi 
revelado pelo rival Flumi-
nense. Logo em 2016 foi 

noticiado o interesse de 
Toluca e Querétaro, ambos 
do México, em contar com 
o jogador.

O Botafogo tenta a reno-
vação de contrato de Rafael 
Navarro por três tempora-
das. Só que a pedida salarial 
do staff do jogador ainda é 
considerada acima do que 
os alvinegros podem pagar 
neste momento.

vendido ao Chelsea, onde 
não conseguiu se firmar e 
colecionou empréstimos 
para outros times europeus 
- Watford, Newcastle, Geta-
fe e Granada.

Junto ao acordo com o 
Flamengo, os Blues de Lon-
dres também confirmaram 
a extensão de contrato com 
o jogador.

Kenedy testou positivo 
para covid-19 e por isso 
deve cumprir quarentena 
na Inglaterra antes de che-
gar na Gávea. O Flamen-
go corre para inscrever o 
jogador para a próxima 
fase da Copa do Brasil -  
24  de  agosto  é  a  data  
limite.

O atacante 
tem contrato 
somente 
até o fim da 
temporada de 
2021


