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Niterói começa a vacinar 
adolescentes na segunda

Prefeito vai publicar decreto que obriga servidores e prestadores de serviço a se imunizarem

SEGUNDA DOSE COM PFIZER PARA QUEM TOMOU ASTRAZENECA

CIDADES\PÁG. 3

Zeca Pagodinho comemorou a alta hospitalar carregando um cartaz ao lado da equipe médica. Ele foi terminar a recuperação em sua casa, em Xerém

Reprodução do Instagram

Cidade do Rio 
também pode 
ficar sem vacina
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Gamer é 
indiciado por 
estupros

CIDADES\PÁG. 5

CPI quebra sigilo de sites
Coaf terá que repassar dados de responsáveis por páginas e perfis acusados de fake news 

CIDADES\PÁG. 5

‘Em breve 
estamos aí, 
pelo mundo’
Foi com essa promessa para 
seus fãs que o cantor Zeca 
Pagodinho deixou a clínica na 
qual passou seis dias internado, 
no Rio, para tratamento de 
complicações decorrentes da 
covid-19. O artista, de 62 anos, já 
havia tomado as duas doses da 
vacina mas ainda assim adquiriu 
a doença. Vibrando com a alta 
dada pelos médicos ontem, Zeca 
Pagodinho posou ao lado da 
equipe médica segurando um 
cartaz com os dizeres “Venci a 
covid-19”, e agradeceu a todos 
que rezaram e torceram por sua 
recuperação.
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O canal que liga a Lagoa de Itaipu ao mar e permite a renovação de 
suas águas se fechou ontem e o mau cheiro já começou a incomodar. 
Do outro lado da lagoa, a situação também não é boa. Ontem, a UFF 
divulgou estudo que mostra que falta limpeza na Praia de Camboinhas.
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Divulgação/Gustavo Supmann

A areia tomou ontem o lugar da água no Canal de Itaipu e ameaça a saúde do complexo lagunar

Canal de Itaipu: areia no lugar de água

Reencontro 
com o 
público
A Companhia de Ballet 
da Cidade de Niterói 
apresenta seu novo 
espetáculo neste sábado 
e domingo no Theatro 
Municipal de Niterói.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

“Histórias não contadas” terá 
aprensetação presencial

Renato quer 
elenco com 
‘pés no chão’
Mesmo após grandes 
resultados da equipe 
do Flamengo, o técnico 
Renato Gaúcho prega 
humildade no elenco e não 
vê seu time como favorito.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Técnico flamenguista prega foco e 
cautela nas semifinais da Liberta

São Gonçalo: 
cai número de 
internados
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Raulino de Oliveira Maciel, o 
Raulzito, é acusado de estuprar 
duas crianças.

União antecipa 
entrega de 
novas doses

CIDADES\PÁG. 3

Niterói aprova 
poupança dos 
royalties
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Volta do calor
Parece que finalmente o frio foi embora de vez em Niterói. 
Consegui passar um fim de semana na praia. A previsão 
mais uma vez está a favor dos trabalhadores e vai dar praia 
na minha folga. Finalmente São Pedro está nos ajudando. 
Pedro Miranda

Melhores do Mundo em 2021
Estava ansioso para ver a lista dos três melhores jogadores 
do ano, mas foi ela sair que preferia nem ter visto. Kanté, 
Jorginho e De Bruyne, isso é serio? Saudades quando 
realmente tinham craques nesta disputa.
Cesar Felipe

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 
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Balé presencial no 
Municipal de Niterói
A Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói apresenta 
o novo espetáculo “Histórias 
não contadas”, com direção 
e concepção de Fabiana 
Nunes, neste sábado e do-
mingo, às 18h, no Theatro 
Municipal de Niterói.

A apresentação convida 
o espectador a participar 
das narrativas autorais dos 
bailarinos, que de uma for-
ma poética, evidencia a 
coletividade, a potência e a 
beleza do corpo. O plástico é 

o principal objeto em cena e 
remete a várias alusões.

A trilha sonora foi com-
posta exclusivamente pelo 
niteroiense João Pinaud, 
que acompanhou o proces-
so de criação.

A aquisição do ingresso 
será feita pelo site ou app 
da Sympla. A validação será 
mediante a entrega da doa-
ção de uma lata de leite em 
pó que será doado para Casa 
Maria Magdala, no dia do 
espetáculo. 

CULTURA

‘Ana C.’
O Sesc RJ exibe no projeto 
“Arte em Cena”, no Youtu-
be, o espetáculo “Ana C.”, 
estrelado pela atriz Laura 
Nielsen que transpõe para 
os palcos virtuais a obra da 
poeta Ana Cristina Cesar 
(1952-1983), um dos ícones 
da poesia marginal. Com 
codireção de Thaís Grechi, o 
solo é ambientado no apar-
tamento de Laura no bairro 
do Catete, no Rio, e traz no 
enredo o próprio processo 
de mudança da atriz para o 
novo endereço. 

TEATRO – Até o dia 25, os 16 espetáculos do “2º Fes-
tival de Teatro Online em Tempo Real”, podem ser 
conferidos, de forma gratuita, no canal de Youtube 
da Cia Banquete Cultural, dando início a segunda e 
decisiva etapa do festival. O público pode assistir e 
votar, curtindo e deixando comentários. O resultado 
será divulgado no dia 28, às 18h, durante uma live.

TABY – Com uma batida e uma letra que vai fazer 
qualquer um levantar para “gingar”, a faixa “Flautinha 
Maluca”, é o novo single da cantora Taby, sucesso entre 
o público infantil e adolescente. A faixa, disponível em 
todas as plataformas digitais, chega acompanhada de 
um videoclipe divertido, com diversas trocas de figuri-
no e efeitos especiais. A direção é de Rafael Marques. 

Divulgação

“Histórias não contadas” é estrelada pela Companhia de Ballet da Cidade

Divulgação

A atriz Laura Nielsen está em cartaz 

no projeto “Arte em Cena” no Sesc RJ

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

POR JEFFERSON LEMOS

Inadimplência
O presidente da Comissão de 
Tributação, Controle da Arre-
cadação Estadual e de Fiscali-
zação dos Tributos Estaduais 
da Alerj, deputado Luiz Paulo 
(Cidadania), solicitou à Pro-
curadoria Geral do Estado 
uma solução para a questão 
da concessão de benefícios 
fiscais para inscritos na dívida 
ativa. O parlamentar explicou 
que o benefício ainda é con-
cedido nesses casos baseados 
em questões jurídicas. “Suge-
rimos que fosse apresentada 
uma proposta legal para rever 
isso, precisamos pensar nor-
mas específicas para litigan-
tes de má fé e acabar com essa 
prática que beneficia quem 
tem dívidas com o estado”, 
ponderou o deputado.
O colegiado se reuniu, ontem, 
com representantes da PGE-
-RJ e do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para analisar 
os relatórios de Prestação de 
Contas do Governo dos anos 
de 2019 e 2020. Foi apresen-
tado um histórico dos últi-
mos dois anos e as soluções 
encontradas para diminuir 
a dívida ativa, que já está em  
R$ 118 bilhões.   

‘Não foi chacina, foi faxina’

A fala do sociólogo tam-
bém foi rebatida pelo de-
putado estadual Filippe 
Poubel (PSL).  “Queria 
lembrar ao nobre pes-
quisador e sociólogo que 
na teoria tudo são flores, 

Divulgação

mas na prática a realida-
de é bem diferente desse 
mundo cor de rosa em 
que ele vive. Os agentes 
de segurança pública en-
frentam armamentos de 
guerra. Eles deveriam le-
var flores e cantar música 
dos Beatles pedindo para 
vagabundo se render? Pelo 
amor de Deus… Tem que 
mandar para a vala mes-
mo. O que aconteceu na 
operação do Jacaré não 
foi chacina, foi faxina.  
E que mais faxinas acon-
teçam por todo Estado 
do Rio. Fica somente o 
luto pelo guerreiro André, 
tombado nesse combate”, 
declarou, referindo-se ao 
policial civil André Frias, 
morto no confronto com 
traficantes na favela do 
Jacarezinho. 

Mulheres para 
revista em clientes
Bancos, casas lotéricas, agên-
cias dos correios e outros 
estabelecimentos financeiros 
podem ser obrigados a con-
tratar pelo menos uma vigi-
lante do sexo feminino, para 
revista em clientes mulheres. 
É o que prevê o projeto de lei 
1.311/19, do deputado Sergio 
Fernandes (PDT), aprovado 
ontem pela Alerj. A proposta 
segue para análise do gover-
nador, Cláudio Castro (PL), 
que tem até 15 dias para san-
cioná-la ou vetá-la.
Para o autor, a medida é ne-
cessária para fins de revista, 
regular ou eventual, em pes-
soas do sexo feminino para 
evitar constrangimentos às 
mulheres. Quem descum-
prir, pode ser multado em  
R$ 7,4 mil. 

Achados e 
perdidos

Recuperação

Carteira de identidade, car-
teira de trabalho, habilitação, 
CPF e até certidão de óbito. 
São inúmeros os documentos 
perdidos por passageiros e 
pedestres que circulam dia-
riamente pelo Terminal de 
Niterói. O Setor de Achados 
e Perdidos, na recepção do 
terminal, ainda zela por fotos, 
roupas, casacos e todo tipo 
de objetos a espera de seus 
donos. 
Anteriormente, os achados 
pelos funcionários do ter-
minal permaneciam na re-
cepção por apenas 15 dias e, 
posteriormente, eram trans-
feridos para as unidades dos 
Correios. Com a recusa do 
serviço pela empresa pública, 
os pertences se acumulam 
na recepção do Terminal que 
recebe um fluxo médio de 535 
mil acessos por dia e é admi-
nistrado pela Teroni. 
A consulta sobre documentos 
e demais pertences perdidos 
pode ser feita apenas presen-
cialmente, na recepção, de se-
gunda à sexta, das  8h às 17h. 

O IGet, índice que acompanha 
o desempenho dos setores 
de Varejo e Serviços, desen-
volvido pelo Santander em 
parceria com a Getnet, mostra 
crescimento no início deste tri-
mestre, já descontados valores 
sazonais. Em julho, os varejos 
ampliado e restrito tiveram 
alta de 2,3% e 3,9% ante junho, 
respectivamente, operando 
nos maiores níveis desde ou-
tubro de 2020. Já o setor de 
Serviços registrou crescimento 
pelo quinto mês consecutivo, 
fechando com alta de 12,5% 
em comparação a junho, maior 
nível desde fevereiro de 2020.
Lucas Maynard, economista 
do Santander, explica que à 
medida que a mobilidade é 
retomada, o setor de serviços, 
que foi bastante afetado du-
rante a pandemia, se recupere 
gradualmente. 

Projeto avança em Brasília

O secretário de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e 
Assuntos Portuários de 
São Gonçalo, Roberto Sa-
les, está comemorando o 
avanço do Projeto de Lei 
4.414/2016 na Câmara dos 
Deputados, que garante 
a criação do FAP - Fundo 
de Amparo ao Pescador. 
Nesta última quarta (18), o 
PL foi aprovado por unani-

Divulgação

midade durante sessão da 
comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural 
e segue agora para a Co-
missão de Constituição de 
Justiça (CCJ). Sales, quando 
deputado, foi relator do 
projeto que beneficia os 
pescadores. “Estou muito 
feliz por ter participado 
desta conquista”, frisa. 

Panorama RJPanorama RJ

Líder do PSL na Alerj, o depu-
tado Charlles Batista usou de 
ironia para condenar a fala do 
pesquisador da UFF Daniel 
Hirata. Durante audiência 
pública organizada pela Casa, 
o sociólogo usou o termo 
chacina ao se referir à recente 
ação policial no Jacarezinho, 
que terminou com várias 
mortes. “A palavra chacina é 
muito parecida com faxina, 
ele deve ter se confundido”, 
disse o integrante da Comis-
são de Segurança Pública 

‘Ele deve ter se confundido’
Divulgação

O vereador Nelsinho Ruas 
conseguiu nesta semana 
aprovar, em primeira ins-
tância, mais dois projetos 
de lei voltados para pessoas 
com necessidades especiais, 
durante a sessão plenária na 
Câmara de São Gonçalo. Um 
deles cria uma carteira de 
identificação simplificada 

para pessoas com Síndrome 
de Down e om transtorno de 
espectro Autista. O objetivo é 
garantir acesso e prioridade 
em atendimentos públicos 
e privados. O outro permite 
práticas esportivas de Edu-
cação Física Adaptada em 
escolas municipais e parti-
culares. 

Inclusão aprovada
Divulgação

da Alerj. “Fazer análise em 
escritório, sem conhecer o dia 
a dia e a realidade que esses 
homens e mulheres vivem 
diariamente, enfrentando 
narcotraficantes fortemente 
armados, é estar desconec-
tado da realidade. Nossos 
policiais são os melhores do 
mundo, por enfrentarem não 
só bandidos e dificuldades 
operacionais, mas também 
a opinião de esquerdistas 
que defendem vagabundos”, 
disparou Batista. 
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Cidade começa a imunizar adolescentes sem comorbidades e inicia busca ativa na população adulta

Niterói avança em nova fase
A partir de segunda-feira (23), 
a Prefeitura de Niterói inicia a 
vacinação contra a Covid-19 
em adolescentes com idades 
entre 12 e 17 anos. Esta medi-
da faz parte de um pacote de 
novas iniciativas anunciadas 
durante transmissão ao vivo, 
nesta quinta-feira (19), nas re-
des sociais da Prefeitura. Todas 
as pessoas acima de 18 anos já 
podem procurar uma unidade 
de saúde para tomar a primeira 
dose do imunizante.

O prefeito adiantou, ainda, 
que a Prefeitura de Niterói vai 
publicar, nesta sexta-feira (20), 
um decreto que torna obrigató-
ria a vacinação contra Covid-19 
de todos os servidores e em-
pregados públicos municipais, 
assim como para os prestadores 
de serviços contratados pelos 
órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública Municipal, direta 
e indireta.

De segunda (23) a quarta-
-feira (25), jovens a partir de 
17 anos já poderão se vacinar 
contra a Covid-19. De quinta 
(26) a sábado (28) será a vez 
dos adolescentes a partir de 16 
anos. A expectativa é chegar 
até 10 de setembro aos 12 anos, 
idade mínima permitida pela 
Anvisa para vacinação. A vaci-
nação será feita com Pfizer. O 
calendário vai seguir de acordo 
com a disponibilidade de doses 
enviadas pelo Ministério da 

Saúde.
Nesta quinta (29), com a 

antecipação do calendário de 
vacinação, Niterói chegou aos 
18 anos. O prefeito Axel Grael 
lembrou que alcançar a vaci-
nação de todos os niteroien-
ses adultos era a grande meta 
quando iniciou-se o processo 
de imunização em Niterói, no 
dia 19 de janeiro.

Vacina obrigatória - O de-
creto que será publicado nesta 
sexta-feira que torna obrigató-
ria a vacinação para funcioná-
rios efetivos ou terceirizados 
que prestam serviço para a 
prefeitura prevê que a recusa, 
sem justa causa, caracteriza fal-
ta disciplinar, passível das san-
ções dispostas na Lei 531/1985 
e demais legislações aplicáveis.

“Sabemos que a grande 
maioria já compareceu aos 
postos, mas vamos iniciar esse 
movimento para que todos 
apresentem seus comprovantes 
de vacinação e possamos avan-
çar na proteção de todos”, disse.

Niterói já vacinou mais de 
385 mil pessoas com a primeira 
dose, o que representa 94% dos 
adultos e 213.638 com a segun-
da dose ou dose única, 52% dos 
adultos. A meta do município é 
alcançar a maior cobertura pos-
sível de sua população, como 
ressaltou o secretário de Saúde, 
Rodrigo Oliveira.

Busca Ativa - A Secretaria 
Municipal de Saúde de Niterói 
vai intensificar a partir desta 
sexta-feira (20), a Busca Ati-
va pelas pessoas maiores de 
18 anos que não tomaram a 
primeira dose (d1) da vacina 
contra a Covid-19 e das pes-
soas acima desta idade que 
tomaram a primeira dose, mas 
não retornam ao posto para 
receber a segunda dose (d2) 
do imunizante. A repescagem 
vai valer também para os ado-

lescentes, de 12 a 17 anos, com 
comorbidades ou deficiência 
permanente.

A busca começará pelos 
pacientes cadastrados pelo 
Programa Médico de Família e 
pelos atendidos nas Unidades 
Básicas de Saúde e Policlíni-
cas. As equipes do Médico 
de Família farão visitas casa 
a casa em suas áreas de co-
bertura pelos não vacinados 
e funcionários das Unidades 
Básicas e Policlínicas farão 

buscas por telefone.
O recurso de sirenes nas 

comunidades e mensagens 
por SMS da Defesa Civil de 
Niterói, que conta com cerca 
de 60 mil cadastrados, tam-
bém será usado. Além disso, as 
pessoas que utilizaram o apli-
cativo de agendamento Colab 
para receber a dose, também 
serão avisadas pelo próprio 
App sobre a data de retorno.

Policlínica chega aos 100 
mil vacinados - Um dos postos 
de vacinação de maior movi-
mento da cidade, a Policlínica 
Regional Sérgio Arouca, em 
Santa Rosa, atingiu nesta quin-
ta-feira (19) 100 mil vacinas 
contra a Covid-19 aplicadas. A 
Sérgio Arouca é historicamen-
te uma referência consolidada 
e reconhecida na cidade. A 
diretora Maria Lúcia Carvalho, 
comemorou a conquista.

A vacinada de número 100 
mil foi a Gabriela Parreiras, 
de 18 anos, moradora de Ica-
raí. Foi na Sérgio Arouca que 
Gabriela recebeu a primeira 
vacina da sua vida. Ao ser 
informada que seria a cen-
tésima milésima a receber o 
imunizante contra a Covid-19, 
Gabriela se emocionou.

“Estou muito feliz de ter to-
mado a minha primeira dose 
da vacina contra a covid aqui. 
Ainda mais por participar 

deste marco para essa unidade 
que faz parte da minha histó-
ria. Agora é só esperar a segun-
da dose. É muito bom saber 
que Niterói está tão adiantada 
assim”, disse Gabriela.

Segunda dose - A Secretaria 
Municipal de Saúde de Niterói 
informa que nesta quinta-feira 
(19) os estoques da imuniza-
ção AstraZeneca foram zera-
dos. A segunda dose da vacina 
será com Pfizer. O município 
possui Coronavac e Pfizer para 
primeira dose.

A secretaria iniciou, no dia 
12 deste mês, a intercambiali-
dade da Pfizer como segunda 
dose para pessoas que toma-
ram a primeira dose com As-
traZeneca. O uso da combina-
ção de vacinas é seguro, eficaz 
e está indicado pela Secretaria 
de Saúde do Estado.

Capital - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Rio encerra 
nesta semana o calendário 
de vacinação da população 
adulta contra a Covid-19 e 
inicia na segunda-feira (23) a 
imunização dos adolescentes. 
O calendário seguirá esca-
lonado e com três dias para 
cada idade: segunda, terça e 
quarta-feira para quem tiver 
17 anos; quinta, sexta e sábado 
para os de 16, e assim sucessi-
vamente.

Divulgação

Gabriela Perreiras a vacinada de número 100 mil na Policlínica Sérgio Arouca

Governo antecipa 
entrega de doses
O Ministério da Saúde infor-
mou ontem (19) que conse-
guiu antecipar a chegada de 
mais 3,9 milhões de doses, 
para o mês de agosto, de va-
cinas contra a covid-19. Com 
a nova previsão de entregas, 
o mês deve fechar com 68,8 
milhões de doses disponi-
bilizadas para a população.

Por conta da antecipa-
ção, a expectativa é que os 
laboratórios entreguem 62,6 
milhões de vacinas no mês 
de setembro. De acordo com 
a pasta, serão 131,4 milhões 
de doses em dois meses. A 
medida faz parte do empe-
nho do governo em vacinar 
toda a população adulta 
com pelo menos uma dose 
até o fim de setembro.

Até o momento, 207,4 
milhões de doses foram 
entregues ou estão em pro-
cesso de distribuição aos 
estados e municípios para 
a campanha de vacinação. 
Dessas, 172,9 milhões já 
foram aplicadas, sendo 119 

milhões de primeira dose 
e 52,9 milhões de segunda 
dose ou dose única da va-
cina.

Butantan- Um lote de 4 
mil litros de Insumo Farma-
cêutico Ativo (IFA) chegou 
na noite de quarta-feira (18) 
a São Paulo. A matéria-pri-
ma vai viabilizar a produção 
de 7 milhões de doses da 
vacina contra a covid-19, a 
CoronaVac, destinadas ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI).

A matéria-prima, en-
viada pela biofarmacêutica 
chinesa Sinovac, parceira do 
Instituto Butantan, passará 
pelos processos de envase, 
rotulagem, embalagem e 
por um rígido processo de 
controle de qualidade antes 
de ser disponibilizada para 
a população, por intermédio 
do Ministério da Saúde.

O Butantan já disponibi-
lizou 74,849 milhões de do-
ses ao Ministério da Saúde 
desde 17 de janeiro.

SG já aplicou mais de 850 mil 
doses de vacinas contra covid-19

A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
continua vacinando os gon-
çalenses com mais de 18 anos 
em 12 pontos de vacinação. 
A imunização com a segunda 
dose das vacinas Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer também 
está disponível. 
Dez pontos vacinam das 
8h às 17h. As clínicas do 
Mutondo e Dr. Zerbini, no  
Arsenal, vacinam das 8h às 
21h.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Para 
a segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo. Os 
gonçalenses devem chegar 
até 16h30 nas unidades que 
atendem até 17h e até 20h30 
nas clínicas que atendem 
até 21h. Aos sábados, os 
moradores devem chegar 
até 11h30.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. Vale lembrar que 
só as grávidas, puérperas e 
lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 

também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Esta-
do. No entanto, não há exclu-
sividade, já que estes grupos 
podem ser vacinados com ou-
tras vacinas. Para ter escolha 
do imunizante, o gonçalense 
deve ter um laudo médico in-
dicando a aplicação da vacina 
escolhida e os motivos. 

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade va-
cinou 625.973 pessoas com 
a primeira dose ou dose 
única. Destas, 22.128 recebe-
ram a vacina da Janssen. Ao 
todo, 32.436 trabalhadores 
da saúde, 137.324 idosos 
com mais de 60 anos, 1.692 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 84.319 pes-
soas com comorbidades, 
1.353 pessoas com deficiên-
cia permanente, 8.276 traba-
lhadores da educação, 383 
trabalhadores das forças de 
segurança e salvamento, 
2.894 acamados, 344.121 
pessoas da população em 
geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 267 pessoas em 
situação de rua, 311 por-
tuários e 8.900 gestantes, 
puérperas e lactantes foram  
vacinados. 

Ao todo, 230.209 pessoas 
foram imunizadas com a 
segunda dose.

Município segue vacinação na população acima de 18 anos
Renan Otto / Divulgação

Ao todo, 230.209 pessoas foram imunizadas com a segunda dose

Número de internados cai em S. Gonçalo
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa de São Gon-
çalo vence mais uma batalha 
contra o coronavírus. A varia-
ção de pacientes internados 
caiu por mais uma semana. 
Em contrapartida, apesar de 
ainda pequeno, o número 
de contaminação pelo coro-
navírus voltou a crescer na 
semana 32, correspondente a 
semana 8 a 14 de agosto. São 
Gonçalo continua com baixo 
nível de contaminação, na 
fase amarelo 1.

Os resultados estão dire-
tamente ligados à vacinação 
da população com mais de 18 
anos, evitando que a doença 
evolua para casos mais gra-
ves, necessitando de interna-
ção. Embora a vacinação evite 
a forma mais agressiva da 
doença, ela não evita a con-
taminação. Por isso, é neces-

sário que todos os gonçalen-
ses continuem respeitando 
todas as medidas sanitárias 
de prevenção, como uso de 
máscaras, isolamento social 
e higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool em gel.

Na semana 32/2021, os 
indicadores apontaram 31% 
de ocupação de leitos de UTI 
adulto, não contabilizando. 
Na semana anterior, eram 
37% (0 ponto). A ocupação de 
leitos de enfermaria caiu de 
33% para 30% nesta semana 
(0 ponto). A variação de óbitos 
pelo Coronavírus ficou com 
0,64 e obteve dois pontos. Na 
semana anterior eram 0,29, 
sem pontuação. A variação 
de pacientes internados ficou 
em 0,89, obtendo dois pontos. 
Na semana anterior foi de  1,1 
(quatro pontos). E, por últi-
mo, a porcentagem dos casos 

da covid-19 notificados ficou 
em 17% (quatro pontos). Na 
semana anterior foi de -12%, 
que  não pontuou.

Para ter a fase de risco 
determinada são avaliados 
cinco indicadores, que são: 
capacidade de leitos de UTI, 
capacidade de leitos de enfer-
maria, variação de óbitos por 
covid-19, variação de novos 
casos e variação de pacientes 
internados. Dependendo dos 
números do sistema muni-
cipal de saúde, o município 
vai contando pontos. Com o 
total, a cidade é colocada em 
uma fase. São cinco no total, 
sendo o amarelo 1 (fase 1) - o 
de risco mais baixo (variação 
de 0 a 9 pontos) e o vermelho 
escuro (fase 5) com maior 
risco de contaminação (com 
pontuação maior que 40).

É importante ressaltar 

que as avaliações de con-
firmação de óbitos sofrem 
alterações, diariamente, e 
que são referentes a datas re-
troativas devido ao processo 
de investigação da Vigilância 
Epidemiológica com base em 
resultados dos testes realiza-
dos pelos pacientes. Desde 
o fim de julho, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil inclui nos boletins diá-
rios da doença, novos casos 
de óbitos – a maioria regis-
trado em 2020 e início deste 
ano em outras cidades e que 
não tinham sido contabiliza-
dos anteriormente. Devido 
a esta inclusão de óbitos em 
outros municípios em meses 
anteriores, os números das 
mortes estão em crescimen-
to, mas não refletem a atual 
realidade da pandemia no  
município.

Depois de seis dias inter-
nado para tratar sintomas 
da covid-19, o cantor Zeca 
Pagodinho, de 62 anos, 
recebeu alta ontem (19) 
no Rio de Janeiro. O ar-
tista, que foi vacinado 
com as duas doses contra 
a doença, teve sintomas 
leves e reagiu bem ao tra-
tamento.

“A Casa de Saúde São 
José informa que o can-
tor Zeca Pagodinho, que 

estava internado para tra-
tamento de covid-19, teve 
alta hoje do hospital. O es-
tado de saúde do paciente 
é bom e ele foi liberado 
pela equipe médica”, diz 
o boletim médico.

Em um vídeo divulga-
do em suas redes sociais, 
Zeca confirma a melhora, 
apontando que sua saúde 
está em pleno estado. 
Além disso, ele pede pela 
vacinação de todos.

Zeca Pagodinho tem alta do hospital

O secretário municipal de 
saúde do Rio de Janeiro 
Daniel Soranz manifestou 
pelas redes sociais preocu-
pação com a situação dos 
estoques de vacina contra 
a covid-19. Alguns postos 
já informaram não ter con-
dições de aplicar a primeira 
dose. Conforme o crono-
grama oficial, a capital pre-
tende concluir nesta sema-
na a aplicação da primeira 
dose nas pessoas acima de 

18 anos. Nesta quinta-feira 
(19) estão sendo vacinados 
os de 19 anos. No seu perfil, 
a secretaria municipal tam-
bém se manifestou sobre a 
situação. A expectativa da 
pasta é que a situação seja 
normalizada amanhã.

O Ministério da Saúde 
informou que 207,1 mi-
lhões de doses já foram 
entregues aos estados e 
municípios desde o início 
da campanha.

Rio está com estoque crítico 
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Prefeitura diz que edital para obras no local está aguardando aprovação

Itaipu: canal se fecha e 
ameaça saúde da lagoa

Depois de meses lutando con-
tra as forças da natureza, on-
tem o canal que liga a Lagoa 
de Itaipu à praia voltou a ser 
fechado pela areia. Aberta pelo 
homem há algumas décadas, a 
passagem para o mar é respon-
sável pela renovação da água 
do sistema lagunar da Região 
Oceânica de Niterói, garantin-
do a limpeza e oxigenação do 
espelho d’água, que ainda so-
fre com derramamento de es-
goto. Como resultado, ele está 
mais escuro e com uma textura 
quase pastosa, contam banhis-
tas. O mau cheiro já tomou 
conta do local. Preocupados, 
moradores e frequentadores 
organizaram um mutirão para 
o próximo domingo, às 9h. 
Com pás e enxadas eles farão 
um ato simbólico para chamar 
a atenção das autoridades.

Mas o problema no local 
não é novidade. Até poucos 
meses, retroescavadeiras da 
prefeitura eram vistas no ca-
nal, garantindo ao menos um 
filete de água para impedir o 
completo assoreamento. Mas 
as máquinas foram retiradas 
e a situação veio se agravando 
a cada dia, com as sucessivas 
ressacas. 

Desapropriações - O ins-
trutor de stant up paddle (SUP) 
Gustavo Supmann, uma das 
principais referências do es-
porte no município e liderança 
local, conta que o prefeito Axel 
Grael, durante sua campanha 
eleitoral, havia sinalizado que 
havia um projeto de dragagem 
para salvar a lagoa que levaria 
seis anos para ser implemen-
tado, já que obrigaria a desa-
propriação de vários imóveis 
à beira do complexo lagunar, 
mais precisamente na área 
construída na região da ciclo-
via em Piratininga. 

“Com uma abertura de-
finitiva do canal, não esse 

paliativo que temos visto ao 
longo dos anos, o nível da água 
subiria uns 80 centímetros e a 
água invadiria as residências. 
Então, desapropriações te-
riam que ser feitas antes das 
obras. Foi o alegado na época. 
Também foi dito que as ações 
dependiam da liberação pelo 
Inea - Instituto Estadual do 
Ambiente”, lembra Supmann, 
ressaltando que a lagoa está 
morrendo e não pode esperar. 
“Precisamos de uma ação ur-
gente”, alerta.

O complexo lagunar da 
região oceânica é fonte de 
sustento para pescadores ar-
tesanais e celeiro de atletas 
de esportes náuticos como o 
SUP, windsurf e o próprio surf, 
praticado por iniciantes nas 
ondas que se formam na área 
protegida no canal de Itaipu. 

“Hoje (ontem) não conse-
gui ficar mais de cinco minu-

tos na água”, lamentou Cátia 
Nascimento, de 25 anos, que 
tentou se aventurar na Lagoa 
de Itaipu com sua prancha 
de SUP.

Convênio - O Inea infor-
mou que é favorável à abertura 
do Canal de Itaipu, por meio 
de dragagem e adequação dos 
molhes, para promover a re-
cuperação do sistema lagunar 
Itaipu-Piratininga. No entanto, 
entende que tal obra deve ser 
precedida por estudos mais 
aprofundados, que levem em 
conta potenciais efeitos ad-
versos de processos de erosão 
costeira e possíveis conse-
quências de elevações no nível 
médio do mar. O assunto já foi 
apresentado ao Conselho da 
Reserva Extrativista Marinha 
de Itaipu, que avaliou como 
positiva a intenção do Inea de 
iniciar os estudos para reade-

quação da obra e de dragagem 
imediata.

O Inea ressaltou, no entan-
to, que através de convênio 
concedeu à prefeitura poderes 
de atuação para manutenção 
dos corpos hídricos situados 
no município, após licencia-
mento para estas intervenções.

Licitação - A Coordenação 
do Programa Região Oceânica 
Sustentável (PRO Sustentável) 
diz que já foi constituído pro-
cesso licitatório e está sendo 
aguardada aprovação, por 
órgãos internos da prefeitura, 
para publicação do edital de 
contratação do projeto exe-
cutivo de desassoreamento 
do canal da Lagoa de Itaipu e 
recuperação dos enrocamen-
tos (blocos de rocha com-
pactados) que protegem o 
canal. Mas prazos não foram 
divulgados.

Divulgação/Gustavo Supmann

Canal de Itaipu desde ontem está fechado, o que impede a renovação das águas do sistema lagunar da Região Oceânica 

Poupança dos 
Royalties aprovada
O projeto de lei da Prefei-
tura de Niterói para regu-
lamentação da política de 
investimentos dos recursos 
do Fundo de Equalização 
da Receita, conhecido como 
Poupança dos Royalties, 
foi aprovado na Câmara 
de Vereadores. A medida é 
baseada na diversificação 
de aplicações inteligentes, 
visando a diminuir os riscos 
e ampliar os lucros. Em 2021, 
o Fundo deverá ultrapassar 
R$ 200 milhões, e a aplicação 
da política de investimentos 
representará um rendimen-
to entre R$ 5 milhões e R$ 6 

milhões até dezembro. Apro-
vada em segunda discussão, 
a lei agora segue para sanção 
do prefeito Axel Grael.

Os investimentos do FER 
respeitarão sua Política de 
Investimentos Anual, docu-
mento elaborado por meio 
de estudos comparativos 
de fundos similares, mode-
lagem matemática e apoio 
técnico acadêmico. Ela con-
terá critérios objetivos de 
exposição a riscos e limites 
claros sobre os tipos de pro-
dutos financeiros nos quais o 
FER poderá aplicar para cada 
segmento.

Estudo da UFF mostra que falta limpeza
O problema não se restringe 
ao sistema lagunar, do lado 
do mar a situação também 
é preocupante. Recente-
mente, os pesquisadores da 
UFF Bernardo Gama e Abílio 
Soares publicaram estu-
do na revista internacional 
Regional Studies in Marine 
Science chamado “Cleaning 
efficiency in a Southwestern 
Atlantic sandy beach” (Efi-
ciência da limpeza em uma 
praia do sudoeste Atlântico). 
Nele, avaliam  que é ineficaz 
a limpeza que vem sendo fei-
ta na Praia de Camboinhas, 
trecho da Praia de Itaipu que 
ganhou nome de um navio 
que afundou no local. 

“Nesse estudo, constata-
mos que plásticos, seja na 
forma de isopor, embalagens, 
copos, talheres ou canudos, 
compõem o tipo de lixo nu-
mericamente mais comum 

no local. A decomposição 
desse detrito demora séculos 
e muitas vezes desaparece de 
vista quando as partículas se 
quebram em microplásticos”, 
pontua Gama, professor do 
Departamento de Biologia 
Marinha, em publicação 
veiculada pela universidade.

Problema ambiental - O 
professor Abílio acrescenta 
que a ingestão de plástico 
pode causar a morte direta 
ou indireta de muitos se-
res marinhos e terrestres 
que habitam as praias, e 
por isso o descarte desse 
material no mar é conside-
rado atualmente o maior  
problema ambiental dos 
oceanos. 

“Esse lixo encontrado nas 
praias é geralmente produzi-
do pelos banhistas ou trazido 
de locais distantes pelas 

correntes marinhas e ação 
das marés. Em uma ressaca, 
os detritos se depositam na 
franja da restinga. De acordo 
com a pesquisa, a limpeza 
feita na praia de Camboinhas 
não é eficiente para a quan-
tidade de sujeira produzida 
normalmente, menos ainda 
após uma ressaca como a 
que ocorreu recentemente. 
A coleta é feita somente 
na faixa de areia, onde os 
banhistas costumam ficar. 
Já na parte da restinga, os 
resíduos raramente são re-
colhidos”, explica também na  
publicação.

Trabalho noturno - A 
Companhia de Limpeza Ur-
bana de Niterói (Clin) diz que 
a limpeza da praia de Cam-
boinhas é realizada diaria-
mente no período noturno. 
De acordo com os técnicos 

da companhia, por medida 
de segurança, a retirada de 
resíduos precisa ser feita à 
noite porque o serviço é rea-
lizado com o auxílio do equi-
pamento chamado Tatuí, que 
é puxado por  um trator e, 
portanto, é  necessário que 
a praia esteja sem a presença 
de banhistas.

A Clin diz, ainda, que de 
forma preventiva, toda sema-
na uma equipe faz a chama-
da operação “Cata Cata”, tan-
to na faixa de areia, como na 
área da restinga. A operação 
“Cata, Cata” é quando os ga-
ris retiram, de forma manual, 
os resíduos por toda a exten-
são da praia. Ainda de acordo 
com a administração da Clin, 
eventualmente, a limpeza da 
praia pode ser feita durante 
o dia, caso haja necessidade, 
como, por exemplo, após 
fortes ressacas.

Jefferson Lemos
jeff.lemos@gmail.com

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: 24/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 39, 51, 52, 54, 55, 59 - Engenho do Mato - Niterói 15646511
08:00 às 12:00 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Itaipu - Niterói 15646511
08:00 às 12:00 Rua Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15646511
08:00 às 12:00 Rua Cenira Pereira - Largo da Batalha - Niterói 15646629
08:00 às 12:00 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 15646629
08:00 às 12:00 Travessa Cenira Pereira - Maceió - Largo da Batalha - Niterói 15646629
08:00 às 12:00 Travessa Particular - Maceió - Niterói 15646629
13:00 às 17:00 Travessa Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói 15623343
13:30 às 17:30 Rua Quintino Bocaiúva - Caramujo - Niterói 15523215
14:00 às 15:30 Rua 5 de Julho - Icaraí - Niterói 15644401
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 9 - Uba Floresta - Itaipu - Niterói 15646753
14:00 às 18:00 Rua Irene Lopes Sodré - Ar Priv 176 Condomínio Uba - Itaipu - 

Engenho do Mato - Niterói 
15646753

14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15646753
14:00 às 18:00 Rua das Cassias - Itaipu - Niterói 15646753
14:00 às 18:00 Rua das Paineiras - Itaipu - Niterói 15646753
14:00 às 18:00 Rua dos Jequitibas - Itaipu - Niterói 15646753
14:00 às 18:00 Rua Quaresmeiras - Itaipu - Niterói 15646753

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Lucio Thome Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Rua Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Rua Arthur Gonçalves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Rua João Rosa - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa Celestino Pires - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa João Antunes - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa Bartolomeu de Brito - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
12:00 às 16:00 Travessa Manoel de Abreu - Barro Vermelho - São Gonçalo 15645907
13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Jardim Catarina - Laranjal - São Gonçalo 15627595
13:00 às 17:00 Rua Gilberto Amado - Jardim Catarina - São Gonçalo 15627595
13:00 às 17:00 Rua José Rosendo de Souza - Jardim Catarina - São Gonçalo 15627595
13:00 às 17:00 Rua Natalino Batista - Jardim Catarina - São Gonçalo 15627595

MARICÁ
08:00 às 12:00 Praça M Bittencourt - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Ruas 11, 12 - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Adelaide Bezerra - Centro - Caju - Boa Vista - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Alfredo José de Melo - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Barcelar da S. Bezerra - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Coronel Bittencourt - Boa Vista - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Fulvio Chebabe Guida - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua José Custódio Soares - Boa Vista - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Mirene S Bittencourt - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Professor Diorgio - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Rua Pastor Mario A. Byrion - Centro - Maricá 15646551
08:00 às 12:00 Avenida Maisa - Guaratiba - Maricá 15647167
08:00 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15647167
08:00 às 12:00 Ruas 2, 16, 54, 55 - Centro - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Itaipuaçu - 

Estrada do Jaconé - Maricá 
15647167

08:00 às 12:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15647167
09:00 às 12:00 Avenida Carlos Marigrella - Inoã - Maricá 15649415
09:00 às 12:00 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Jardim Inohan - Maricá 15649415
12:00 às 16:00 Avenidas 1, 3, 18, 53 - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Centro - Jardim 

Inoã - Jardim Atlântico - Maricá 
15543007

12:00 às 16:00 Ruas A, B, C, D, E, H, J, L, M, N, R, Y, Z - Cajueiros - Itaipuaçu - Jardim 
Atlântico - Portal dos Cajueiros - Jardim Inohan - Caxito - Cajueiros - 
Inoã - Estrada Itaipuaçu - Loteamento Portal dos Cajueiro - Maricá 

15543007

12:00 às 16:00 Estrada Cajueiros - Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Inoã - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itaipuaçu - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua 17 de Novembro - Itaipuaçu - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua Augusto Lopes do Amaral - Chácara de Inoã - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua Cajueiros - Inoã - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua Chácara de Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua Condomínio dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 15543007
12:00 às 16:00 Rua Oscar Vieira da Costa - Itaipuaçu - Maricá 15543007
13:00 às 17:00 Rua 1 de Julho - Jardim Graciema - Maricá 15649603
13:00 às 17:00 Rua Lobato - Centro - Maricá 15649603
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Caju - Flamengo - Maricá 15649603
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15647109
13:30 às 17:30 Ruas 67, 68 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Centro - Maricá 15647109
13:30 às 17:30 Rua Central - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15647109
13:30 às 17:30 Rua Maria J R Lima - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Maricá 15647109
14:00 às 18:00 Avenida Rob Silveira - Graciena - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Avenida Uirapurus - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Graciena - Flamengo - Centro - Colinas Maricá 

- Maricá 
15646703

14:00 às 18:00 Rua Abraão Noberto Cabral - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Arlete de Alcântara Melo - Colinas Maricá - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Condessa Colasso - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua G - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Garças - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua J J Bitencourt - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua João dos Santos Mendes - Flamengo - Graciena - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua João dos Santos Mendes - Flamengo - Graciena - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua José Luiz da Costa - Jardim Vera Cruz - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Matheus R Barbosa - Ponta Negra - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Protasio Peres - Flamengo - Graciena - Centro - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Uirapurus - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Vereador Luis Antônio da Cunha - Flamengo - Maricá 15646703
14:00 às 18:00 Rua Virapurus Gleba - Colinas Maricá - Maricá 15646703
Dia: 25/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15652549
08:00 às 12:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 15652549
08:00 às 12:00 Rua Mto Felício Toledo - Centro - Niterói 15652549
08:30 às 12:00 Ruas 35, 36 - Camboinhas - Niterói 15653863
08:30 às 12:00 Rua Doutora Yone T de Moura Cruz - Camboinhas - Niterói 15653863
08:30 às 12:00 Rua Luiz Lebreiro - Camboinhas - Niterói 15653863
08:30 às 12:00 Rua Prefeita Stephane Vannier - Camboinhas - Niterói 15653863
09:00 às 11:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 15629101
12:00 às 16:00 Almerinda Barbosa - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Artur Pereira da Motta Caramujo - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Caminho Morro do Ceu - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Conjunto Residencial Maria Tereza - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Estrada Poço Largo - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Estrada Viçoso Jardim - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua 41 - Itaipu - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Almerinda Barbosa - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Almerinda Barbosa - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Antônio Barbosa - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Ruas B, D - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Daniel Riete - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua do Alto - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Doutor Gustavo Moreira - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Morro do Ceu - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Tenente Marinelson de Abreu - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Rua Zulmira Barbosa - Viçoso Jardim - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Travessa da Horta - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Travessa Fernando - Caramujo - Niterói 15655539
12:00 às 16:00 Travessa Tranin - Caramujo - Niterói 15655539
13:00 às 17:00 Rua Aridio Martins - Fátima - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Athayde Parreiras - Fátima - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua D - Fátima - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Manoel Correia - Fátima - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Macedo - Fátima - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Otavio Carneiro - Icaraí - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Pompeia - Centro - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Rua Raul Pompeia - Centro - Niterói 15652955
13:00 às 17:00 Travessa José Luiz Cunha - Fátima - Niterói 15652955
13:30 às 17:30 Travessas 27, 30, 31, 34, 35, 44 - Engenhoca - Niterói 15650973
13:30 às 17:30 Travessa Costa - Engenhoca - Niterói 15650973
13:30 às 17:30 Travessa Oriente - Engenhoca - Niterói 15650973
13:30 às 17:30 Travessa Zalmir Garcia - Engenhoca - Niterói 15650973
13:30 às 17:30 Estrada Celso Peçanha - Cafuba - Niterói 15655999
13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Cafuba - Niterói 15655999
13:30 às 17:30 Ruas 57, 423 - Cafuba - Niterói 15655999
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Osias Stutz - Cafuba - Niterói 15655999
14:00 às 15:30 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15644449
14:00 às 18:00 Ruas A, B - São Francisco - Niterói 15646843
14:00 às 18:00 Travessa Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 15646843
14:00 às 18:00 Travessa Tunel Novo - São Francisco - Niterói 15646843
14:30 às 18:00 Avenida 4 - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Avenida Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Ruas 10, 23, 30, 31, 32 - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Rua Doutor Cassio R do Amaral - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Rua Doutor Cícero Barreto - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Rua Geremias de Mattos Fontes - Maravista - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Rua Maria Isabel Bolckan - Itaipu - Niterói 15657307
14:30 às 18:00 Rua Mercedes Ayres Neves - Maravista - Niterói 15657307

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Reinaldo Feijó - Barro Vermelho - São Gonçalo 15649273
12:00 às 16:00 Travessa Marques - Barro Vermelho - São Gonçalo 15649273
12:00 às 16:00 Rua Alberto Pita - Barro Vermelho - São Gonçalo 15649273
12:00 às 16:00 Rua Lucio Thome Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São Gonçalo 15649681
12:00 às 16:00 Travessa Dona Francisca - Barro Vermelho - São Gonçalo 15649681
13:00 às 17:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 15632659
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Vila Lage - São Gonçalo 15632659
13:00 às 17:00 Rua José Mendonça - Vila Lage - São Gonçalo 15632659

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Bambui - Estrada de Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Avenida Lagoa de Guarapina - Jd Bal Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Ruas A, B, C, D, E, G, H, I - Est. de Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Rua Park Way - Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Rua das Conchas - Estrada de Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Rua Manoel Ribeiro - Estrada de Bambui - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Ruas 14, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70 - Bambui - Guaratiba - Jardim 

Balneário - Maricá 
15553159

08:00 às 12:00 Rua São Pedro Apostolo - Ponta Negra - Maricá 15553159
08:00 às 12:00 Rua Vereador João Pedro Machado - Baln Bambui - Maricá 15553159
09:00 às 12:00 Estrada do Retiro - Retiro - Maricá 15653947
09:00 às 12:00 Ruas 1, 2 - Caxito - Maricá 15653947
09:00 às 12:00 Rua São Jorge - São José Imbassai - Maricá 15653947
09:00 às 12:00 Rua Valdir Pereira - Itapeba - Maricá 15653947
14:00 às 17:30 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá 15655841
14:00 às 17:30 Rua Central - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15655841
14:00 às 17:30 Ruas 5, 6 - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15655841
14:00 às 17:30 Rua Constantino L. Andrade - Praia das Lagoas - Maricá 15655841
14:00 às 17:30 Rua Virgílio da Costa e Silva - Cordeirinho - Maricá 15655841
14:00 às 18:00 Ruas 5, 8, 11, 13, 19 - Centro - Jardim Mumbuca - Maricá 15646867
14:00 às 18:00 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá 15646867
14:00 às 18:00 Rua Beira Rio - Mumbuca - Centro - Maricá 15646867
14:00 às 18:00 Rua Clelia Ferreira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 15646867
14:00 às 18:00 Rua Clelia Pereira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 15646867
14:00 às 18:00 Rua Sebastião Vicente dos Santos - Centro - Maricá 15646867

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 06 de agosto de 2021
1. Data, hora e local: No dia 06 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Praça 
Leoni Ramos, nº 01, São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24.210-200. 2. Convocação e Presenças: Os 
membros da Diretoria foram devidamente convocados, estando presente a maioria dos Diretores 
da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Esclarece-se que os 
cargos de Diretor de Compras e Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes estão vagos. 3. 
Mesa: Presidente: Ana Claudia Gonçalves Rebello; Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. 
Ordem do Dia: Criação de filial da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos 
presentes: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a criação de filial da Companhia 
localizada na Avenida Jorge Luiz dos Santos, nº 816, Alberto Torres, Areal, RJ, CEP: 25845000, 
com a consequente regularização junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (CNPJ/ME) e demais inscrições fiscais e administrativas necessárias. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes e pela Secretária: Ana Claudia 
Gonçalves Rebello (Presidente da reunião e Diretora Jurídica), Anna Paula Hiotte Pacheco (Diretora-
Presidente e Diretora de Regulação), Julia Freitas de Alcântara Nunes (Diretora Financeira e de 
Relações com Investidores e Diretora Administrativa e de Planejamento e Controle), Janaína Savino 
Vilella Carro (Diretora de Comunicação) e Maria Eduarda Fischer Alcure (Secretária da Reunião). 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 06 de agosto de 2021. Ana Claudia Gonçalves 
Rebello - Diretora Jurídica e Presidente da Reunião; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária da 
Reunião. Jucerja em 16/08/2021 sob o nº 33901835339. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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A exemplo do advogado da Precisa, dono da empresa também evita responder perguntas feitas pelos senadores

CPI: silêncio em mais um depoimento
Um dos depoimentos mais 
aguardados pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia do Se-
nado, o do dono da Precisa 
Medicamentos, Francisco 
Maximiano, acabou frus-
trando as expectativas.

Diante dos parlamenta-
res, depois de quatro ten-
tativas de ouvi-lo na CPI, 
o empresário se recusou a 
firmar o compromisso de 
falar a verdade e abriu mão 
de usar os 15 minutos ini-
ciais antes de começarem 
as perguntas dos senadores. 
Amparado por habeas cor-
pus, concedido pela ministra 
Rosa Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal, o empresário 
seguiu a estratégia usada 
na quarta-feira (18) pelo  
advogado da Precisa Medi-
camentos, Túlio Silveira, e 
optou por exercer seu direito 
constitucional de ficar em 
silêncio.

Na reunião, o empresá-
rio disse que o contrato de 
compra da vacina indiana 
Covaxin, produzida pelo 
laboratório Bharat Biotech, 
envolvia 20 milhões de do-
ses a US$ 15 por unidade. 
Perguntado pelo relator da 
CPI, Renan Calheiros (MDB-
-AL), sobre o motivo de o 
valor da Covaxin ser cerca de 
50% mais alto do que o das 
outras vacinas adquiridas 
pelo Ministério da Saúde, o 
empresário disse que não 
foi o responsável pela pre-
cificação.

“Quem determina o preço 
de venda da vacina não é a 
Precisa, mas sim a Bharat 
Biotech. Tem uma política 
internacional de preços e nós 
conseguimos que ela fosse 
praticada no seu piso para o 
governo brasileiro, com frete, 
seguros e todas as despesas 
envolvidas”, argumentou 
Maximiano.

Renan Calheiros lembrou 
que documentos do Itama-
raty obtidos pela comissão 

estimam outros valores, bem 
inferiores, aos US$ 15 cobra-
dos pela Precisa do Ministé-

rio da Saúde na negociação.
A Precisa ganhou as aten-

ções da comissão por ter 

sido a empresa que atuou 
como intermediária entre a 
Bharat Biotech e o Ministé-
rio da Saúde na negociação 
de 20 milhões de doses da 
vacina Covaxin. Diante de 
suspeitas de irregularidades, 
o contrato foi cancelado pelo 
Ministério da Saúde.

Barros - Entre as poucas 
perguntas que concordou 
em responder, Maximiano 
confirmou ao relator do 
colegiado que conhece o 
líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP-PR). O 
sócio da Precisa também 
reconheceu que a emenda  
apresentada pelo deputado 
para inclusão da agência 
sanitária indiana na Medida 
Provisória (MP) 1.026/2021, 
convertida na Lei 14.124, 
de 2021, era de interesse da 
empresa. 

Apesar disso, o empresá-
rio disse que não tratou so-
bre o assunto com Barros.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Francisco Maximiano, dono da Precisa, compareceu à CPI e respondeu pouco, mas admitiu conhecer Ricardo Barros

Gamer é indiciado por 
estupro de crianças

O gamer Raulino de Oliveira 
Maciel, mais conhecido como 
Raulzito, foi indiciado pelo es-
tupro de duas crianças, pela De-
legacia da Criança e do Adoles-
cente Vítima (Dcav), segundo 
informou o delegado Adriano 
França, titular da unidade. O 
inquérito foi enviado na quarta-
-feira para o Ministério Público.

Atualmente, Raulzito está 
detido graças a um mandado 
de prisão temporária expedido 
pela 4ª Vara Criminal de Niterói. 
A investigação comprovou que 
o gamer fazia contato com os 
pais das vítimas por meio de 
redes sociais e, depois de ga-
nhar a confiança deles, cometia 
abusos no seu estúdio, localiza-
do em sua casa, em São Paulo.

Os crimes aconteciam tam-
bém nas residências das víti-
mas: Raulzito se hospedava 
nos locais com a permissão dos 
pais, a quem prometia, ainda, 
que os filhos deles entrariam 
para o mundo artístico e dos 

gamers. 
Após a prisão do suspeito, 

os policiais localizaram, além 
das vítimas no Rio, outras três 
no estado da Paraíba, onde há 
investigações em andamento, 
três em São Paulo e uma em 
Santa Catarina.

A Dcav acredita que Raulzito 
já agia dessa maneira havia bas-
tante tempo. O gamer contava 
com o silêncio das vítimas, de 
acordo com as investigações. 
A constatação foi feita com 
base em análises dos perfis das 
crianças abusadas.

Raulzito tinha dois canais de 
games no YouTube, nos quais 
jogava com “talentos mirins”. 
Num deles, tinha mais de 140 
mil inscritos e chegou à marca 
de 1,8 milhão de visualizações. 

Já na Twich, maior platafor-
ma de transmissão de games, 
eram quase 120 mil inscritos. 
Com essa experiência, ele co-
meçou uma assessoria voltada 
para gamers mirins.

Sites: quebra de sigilo fiscal
A CPI da Pandemia aprovou 
ontem (19) a quebra de sigilo 
fiscal e financeiro de respon-
sáveis por sites que teriam 
disseminado fake news du-
rante a pandemia. A comis-
são aprovou um total de 187 
requerimentos propostos 
pelo relator, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL).

O Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf ) deve transferir da-
dos sobre pessoas ligadas a 
empresas de comunicação 
que seriam disseminadoras 
de notícias falsas. Estão na 
lista os responsáveis pelos 
sites Instituto Força Brasil, 
Renova Mídia, Terça Livre, 
Jornal da Cidade Online, 
Conexão Política, Crítica 
Nacional, Senso Incomum, 
além de uma série de perfis 
em redes sociais.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) apresentou 
um pedido de destaque para 
que esses requerimentos fos-
sem votados em separado. 
Os pedidos foram aprova-
dos por seis votos a favor e 
quatro contra. Os senadores 
aprovaram ainda um pedi-

Jefferson Rudy/Agência Senado

Senadores da CPI querem dados sobre responsáveis por disseminar fake news

do para que o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Morais, 
relator do inquérito sobre 
fake news, compartilhe rela-
tórios sobre casos de desin-
formação.

A comissão também apro-
vou a convocação dos direto-
res do FIB Bank Garantias. A 
instituição entrou na mira da 
CPI após o depoimento do 
advogado da Precisa Medica-
mentos, Túlio Silveira. Como 

intermediadora do contrato 
para aquisição da vacina 
indiana Covaxin com o Mi-
nistério da Saúde, a Precisa 
usou o banco para oferecer 
uma “carta de fiança” à pasta. 
Os integrantes da Comissão 
querem ouvir os diretores 
da instituição, Roberto Pe-
reira Ramos Júnior e Luiz 
Henrique Lourenço Formiga, 
para esclarecer possíveis ir-
regularidades no processo. 
(Agência Senado).

Prédio fecha 
por tempo 
indeterminado

Reprodução/ Instagram

Raulzito se aproximava das vítimas,  menores de idade, por conta de sua fama 

Funarte 
interdita 
centro de 
documentos
A Fundação Nacional de Artes 
(Funarte) decidiu interditar 
o prédio que abriga o seu 
Centro de Documentação e 
Pesquisa (Cedoc), no centro 
do Rio de Janeiro. Segundo 
portaria publicada ontem (19) 
no Diário Oficial da União, 
a decisão leva em conta o 
estado do imóvel, “cujas con-
dições físicas e estruturais 
atuais colocam em risco a 
integridade do acervo e das 
pessoas que nele trabalham 
e utilizam de seus serviços”.

O edifício fica na Rua São 
José, 50, e ficará fechado por 
tempo indeterminado. A Fu-
narte afirma que o imóvel não 
atende mais às qualificações 
para guardar o acervo do Ce-
doc com segurança e precisa 
de reformas que não pode-
riam ser realizadas no local. 
Segundo a fundação, alertas 
sobre problemas estruturais 
têm sido comunicados pelo 
Cedoc desde 2009. O centro é 
responsável pela organização, 
preservação, acesso e difusão 
do acervo documental da 
Funarte.
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Ex-volante 
especula 
Rogério Ceni 
no Flu

A  p r e s s ã o 
sobre o téc-
nico Roger 
Machado, do 
Fluminense 
é grande. As 
especulações 

já circulam pela imprensa 
esportiva sobre possíveis 
sondagens do clube das La-
ranjeiras por um substituto 
para o treinador. Em parti-
cipação no programa Arena 
SBT, o ex-volante Amaral 
apontou Rogério Ceni como 
primeiro da fila.

Amaral, campeão brasi-
leiro por Corinthians, Pal-
meiras e Vasco, não revelou 
sua fontes, mas sustentou a 
informação.

“Se o Roger não se clas-
sificar, o treinador do Flu-
minense vai ser o Rogério 
Ceni”, disse Amaral, para em 
seguida confirmar.

“Rogério Ceni está sendo 
sondado pra ser o treinador 
do Fluminense”, cravou. O 
Fluminense vem de uma 
sequência de quatro derrotas 
no Campeonato Brasileiro. 
Além disso, na próxima se-
mana, abre as quartas de fi-
nal da Copa do Brasil contra 
o Atlético-MG.

Entretanto, segundo in-
formação do Portal Netflu, 
a diretoria do Fluminense 
negou o contato com Rogé-
rio Ceni.

Ceni está sem clube 
desde que foi demitido do 
Flamengo no início de ju-
lho. Com o Rubro-Negro, o 
ex-goleiro conquistou dois 
títulos importantes, o Brasi-
leirão de 2020 e a Supercopa 
do Brasil na temporada de 
2021.

Comandante quer minimizar o clima de ‘oba oba’ antes da semifinal 

Renato Gaúcho prega 
humildade no Flamengo

O  F l a m e n g o 
p a s s o u  c o m 
tranquilidade 
pelo Olímpia 
nas quartas de 
final da Liberta-
dores. Com isso, 

os rubro-negros chegam na 
semifinal mostrando força.

No entanto, o técnico 
Renato Gaúcho pregou hu-
mildade e não vê o Flamengo 
como favorito na próxima 
fase.

“Não temos que pensar 
na decisão. O objetivo é esse, 
mas temos uma semifinal 
pela frente. Não acho que o 
Flamengo seja favorito. Va-
mos respeitar o nosso adver-

sário, e fizemos a nossa parte. 
Vamos esperar o adversário 
sabendo que é uma partida 
de 180 minutos e encontrare-
mos dificuldade”, disse.

Renato Gaúcho elogiou 
a postura do Flamengo em 
Brasília. Os rubro-negros se 
mantiveram ofensivos du-

rante os 90 minutos.
“Temos um grupo que 

joga sempre para vencer. 
Treinamos bastante, criamos 
bastante e o mais importante 
é ter o aproveitamento bom 
quando as chances apare-
cem. Buscamos isso, que é 
resultado do trabalho. São 
jogadores diferenciados, de 
seleção, acima da média e 
que criam bastante”, decla-
rou.

Antes da semi da Liberta-
dores, o Flamengo terá pela 
frente uma sequência de 
jogos pelo Campeonato Bra-
sileiro e as quartas de final 
da Copa do Brasil, contra o 
Grêmio.

Alexandre Vidal / Flamengo

Mesmo após goleadas no comando do Flamengo, Renato quer manter o elenco com pés no chão 

O time rubro-
negro vira a 
chave para 
a disputa do 
Brasileirão e da 
Copa do Brasil

Navarro comemora 
fim do jejum de gols

Ricardo Graça admite 
erro em derrota

O  Bo t a f o g o 
ficou no em-
pate com o 
Guarani, nesta 
quarta-feira, 
em Campinas. 

O resultado manteve os alvi-
negros na briga por um lugar 
do G4 da Série B.

O gol dos cariocas foi mar-
cado pelo atacante Rafael 
Navarro, que acabou com o 
jejum de gols pela equipe. O 
jogador admitiu que estava 
incomodado com a situação.

“Fico muito feliz em voltar 
a marcar. A gente que é ata-
cante se incomoda com isso. 
Ainda bem que pude ajudar o 
Botafogo”, disse.

Apesar do tempo sem 
marcar, o atacante tem sido 

O Vasco che-
gou a figurar 
no G-4 duran-
te  a  par t ida 
contra o Lon-
drina. No en-
tanto, os cruz-

maltinos sofreram a virada 
em São Januário.

Os gols dos paranaenses 
saíram em falhas dos joga-
dores que conquistaram a 
medalha de ouro no futebol 
em Tóquio. 

No primeiro, Lucão deu 
rebote no pé de Marce-
linho. Já o segundo veio 
após pênalti cometido por 
Ricardo Graça, que admitiu  
o erro.

“O primeiro gol eles fi-
zeram depois de um lateral 

um dos destaques alvinegros 
na competição nacional. A 
cobrança é justamente pela 
expectativa que a torcida 
do Glorioso deposita para 
que ele ajude o time do Ge-
neral Severiano a continuar 
marcando gols em busca 
do acesso para Série A do 
Campeonato Brasileiro na 
próxima temporada.

O Botafogo volta a cam-
po neste domingo, quando 
recebe o Vila Nova, no Nilton 
Santos.

nosso. O segundo foi culpa 
total minha. Não tem que 
reclamar da arbitragem, 
foi culpa minha mesmo”,  
disse.

Ricardo Graça, que com-
pletou 100 jogos com a 
camisa do Vasco, lamen-
tou o resultado, mas pre-
gou foco na sequência da  
Série B.

“O jogo estava encaixa-
do, estava difícil tocar no 
último terço. Para piorar, eu 
errei e deu nisso. Temos que 
esquecer o passou e passar 
a pensar em pontuar fora de 
casa”, declarou.

O Vasco volta a campo 
neste domingo, quando 
terá pela frente o Operário, 
em Ponta Grossa.

O atacante 
anotou o gol 
contra o Guarani


