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Uber de graça para quem 
ainda não tomou vacina

São Gonçalo faz convênio com aplicativo para imunizar pessoas sem condições de ir até os postos

R$ 200 MIL EM CUPONS DE VIAGENS

CIDADES\PÁG. 3

“É um orgulho pra gente esse trabalho pioneiro de recuperação dessas pessoas que, em função da covid-19, ficaram com sequelas e dificuldades para voltar a suas rotinas”, disse o prefeito, na inauguração

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Rio: 3ª dose 
para idosos no 
mês que vem

CIDADES\PÁG. 3

Rio: Firjan prevê 
R$ 50 bi em 
investimentos

PANORAMA\PÁG. 3

Governadores defendem diálogo
Durante encontro, que teve 25 participantes, decidiu-se atuação para apaziguar os Poderes

CIDADES\PÁG. 5

A Prefeitura de São Gonçalo está concluindo alguns detalhes para poder en-
tregar aos moradores do Patronato a Praça dos Ex-Combatentes completa-
mente revitalizada, proporcionando mais conforto e segurança. A previsão 
é que as intervenções sejam finalizadas até o fim da próxima semana.
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Lucas Alvarenga

A Praça dos Ex-Combatentes conta com um rico acervo da Segunda Guerra Mundial

Praça é revitalizada no Patronato

Reforço se 
derrete pelo 
Flamengo
Belga naturalizado 
brasileiro Andreas Pereira 
foi apresentado ontem 
fazendo afagos à torcida, 
chamando o Flamengo de 
“maior clube da América”. 

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Covid: Niterói 
ganha centro de 

reabilitação
O prefeito Axel Grael inaugurou 
ontem o Centro de Reabilitação 

Pós-Covid-19 no Hospital 
Municipal Oceânico, referência 

no tratamento de pacientes com 
covid-19 em Niterói. A unidade 

funcionará em uma área isolada 
do restante do hospital. 

A nova área do Oceânico é 
voltada para o atendimento 
de pessoas que contraíram 
a doença, se recuperaram e 

apresentaram sintomas como 
fadiga, cansaço, dor crônica, 

fraqueza muscular, limitação 
respiratória, perda de olfato e 

paladar após a alta.

CIDADES\PÁG. 3

Exposição 
e teatro no 
Oi Futuro
A obra “Meu Filho Só 
Anda Um Pouco Mais 
Lento”, criação de Rodrigo 
Portella, com produção de 
Cláudia Marques, está em 
cartaz no Oi Futuro.

PÁG. 2

CULTURA
Daniel Barboza/Divulgação

“Meu Filho Só Anda Um Pouco Mais 
Lento”, apresentação no Oi Futuro

Andreas Pereira recebeu a camisa 18 
do Fla e já pode estrear amanhã

Ex-deputada 
Flordelis pode ir 
a júri popular

CIDADES\PÁG. 5
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Praias lotadas em Niterói
A volta do calor levou muita gente às praias no fim de se-
mana, mas confesso que fiquei com um pouco de medo 
por conta da quantidade de pessoas. Eu fiquei até feliz de 
ver tanta gente novamente, mas confesso que ainda dá 
um medinho apesar de muitos já estarem vacinados em 
Niterói. Essa foi uma das primeiras vezes que saí duran-
te a pandemia pois já estou vacinada. Espero que nada 
aconteça.
Cintia Souza

Demora no Uber
Não sei se todos tem reparado, mas nas últimas vezes 
que tentei pegar Uber, esperei demais para o aplicativo 
encontrar algum motorista. Já está acontecendo há se-
manas. Não sei o que aconteceu de fato, mas certamente 
a quantidade de motoristas diminuiu.
Natália Muller

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

POR JEFFERSON LEMOS

De olho vivo 
nos recursos
Até o próximo dia 28 o Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Resistência Democrática de São 
Gonçalo (FDSRD-SG), compos-
to por 44 movimentos sociais e 
populares, realiza o Seminário 
“Os Impactos da Privatização 
da Cedae no Município de São 
Gonçalo – Participação Popular 
na Definição das Prioridades e 
dos Investimentos”.

O seminário acontece de 
segunda a sexta, pelo Canal 
Q-Cria, nos horários de 18h às 
21h. No sábado, o seminário 
será presencial, para a realiza-
ção da plenária de consolidação 
do documento e construção de 
Audiências Públicas.

A meta do Seminário é in-
tervir no Plano Municipal de 
Saneamento Básico que deverá 
orientar onde serão investidos 
os quase R$ 1 bi que caberá ao 
município de São Gonçalo, re-
cursos oriundos da privatização 
da Cedae. 

Língua negra toma canal de Itaipu

Munidos de pás e enxa-
das, frequentadores da 
Praia de Itaipu, espor-
tistas, ambientalistas e 
moradores da região rea-
lizaram neste domingo 
um ato simbólico para 
cobrar das autoridades 
uma solução urgente para 

Reprodução de vídeo

o assoreamento do canal 
que liga a Lagoa de Itaipu 
ao mar. O canal, que se 
fechou durante a semana, 
no domingo deixou correr 
um filete de água escura 
e fedorenta que levava o 
esgoto lançado na lagoa 
até o mar.

Rio de Janeiro movido a petróleo
O Rio vem ampliando sua pre-
dominância frente aos demais 
estados no que tange a produ-
ção de óleo. Se entre 2014 e 2017 
sua participação na produção 
nacional foi inferior a 70%, em 
2020 ela foi de 79% e nos pri-
meiros seis meses de 2021, já al-
cançou 80%. Com isso, o maior 
polo produtor de petróleo e gás 
tem mapeados R$ 50 bilhões 
em investimentos entre 2021 e 
2023 em Exploração & Produ-
ção (E&P) e Abastecimento. Os 
dados são do “Anuário do Petró-
leo no Rio 2021”, publicado pela 
Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan).

Em sua 6ª edição, o estudo 
estima mais de 63 mil em-
pregos no mercado de óleo e 
gás no período. O documento 
será lançado hoje, em evento 
on-line com a participação do 
presidente da entidade, Eduar-
do Eugenio Gouvêa Vieira; do 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque; do secre-
tário de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Ferreira Coelho; da 
diretora da ANP, Symone Araú-
jo; da diretora da EPE, Heloisa 
Borges; do diretor executivo 

Tânia Rêgo/Agência Brasil

“Anuário do Petróleo no Rio 2021”, publicado pela Firjan será lançado hoje, com estimativas e propostas para o setor

Intolerância 
religiosa
A CPI da Alerj que apura os 
casos de intolerância religio-
sa realiza audiência pública, 
hoje, às 10h30, por video-
conferência. Serão ouvidos 
a coordenadora do Núcleo 
de Combate ao Racismo e à 
Discriminação da Defensoria 
Pública do Estado, Daniele 
Silva; o professor e orientador 
do programa de pós-gradua-
ção em História Comparada 
da UFRJ, Ivanir dos Santos, 
que é babalaô, e a professora 
do programa de pós-gradua-
ção e coordenadora do grupo 
de pesquisa Kékeré (ProPED/
UERJ), Stela Guedes Caputo.

Presidente da comissão, a 
deputada Marta Rocha (PDT) 
destacou a importância da 
pluralidade de vozes. “Vamos 
ouvir o babalaô Ivanir dos 
Santos, uma das maiores refe-
rências em racismo religioso, 
além da Defensoria Pública, 
um órgão fundamental para 
auxiliar vítimas”. 

da Petrobras, Roberto Furian 
Ardenghy; e do presidente do 
IBP, Eberaldo de Almeida Neto. 
A transmissão será por meio do 
Youtube da federação no link: 
https://youtu.be/Ylb85lMY7as

O documento destaca ainda 
que as exportações de petróleo 
podem alcançar um volume 
médio de 3,4 milhões bpd, 
posicionando o Brasil entre os 

cinco maiores exportadores de 
óleo até 2030. E, como líder do 
mercado nacional, o Rio poderá 
liderar a integração do petróleo 
com outras energias, promo-
vendo a sustentabilidade do 
desenvolvimento por meio da 
integração energética.

A Petrobras, que também 
contribuiu com a análise, ava-
lia construir uma planta de 

produção de lubrificantes no 
polo GasLub, a partir de inter-
ligações já existentes de algu-
mas unidades com a Refinaria 
de Duque de Caxias (Reduc). 
Também construir, em parceria 
com outros investidores, uma 
termoelétrica para geração de 
energia usando o gás a partir da 
UPGN, antigo Comperj. (Fonte: 
Firjan)

Sexo ignorado

Pobreza menstrual

Crianças que nascem sem o sexo 
definido como masculino ou fe-
minino, em condição conhecida 
como Anomalia de Diferencia-
ção de Sexo (ADS) e comumen-
te chamadas de Intersexos, já 
podem ser registradas com o 
sexo “ignorado” na certidão de 
nascimento, podendo realizar, 
a qualquer tempo e de forma 
gratuita, a opção de designação 
de sexo em qualquer Cartório de 
Registro Civil do Brasil sem a ne-
cessidade de autorização judicial 
ou de comprovação de realização 
de cirurgia sexual, tratamento 
hormonal ou apresentação de 
laudo médico ou psicológico. A 
mudança, publicada na última 
sexta pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) passa a valer em 
todo o Brasil a partir do próximo 
dia 12. O presidente da Associa-
ção dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado (Arpen/RJ), 
Humberto Costa, destaca que 
a grande vantagem da norma é 
desburocratizar o procedimento, 
beneficiando pais e cidadãos 
fluminenses que buscam pelos 
serviços do Registro Civil. “Este 
novo procedimento  permite  
que a situação excepcional e rara 
seja atendida no momento do 
registro, que é um direito de todo 
cidadão, sem que haja a neces-
sidade de um processo judicial”, 
comenta. 

A Alerj levará hoje ao plenário  
projeto de lei que institui a distri-
buição gratuita de absorventes 
higiênicos nas escolas públicas 
da rede estadual. O projeto, da de-
putada Dani Monteiro (Psol), pre-
tende combater a pobreza mens-
trual, que leva estudantes com 
maior vulnerabilidade financeira 
faltem às aulas quando estão 
menstruadas. “Com o projeto de 
lei, buscamos, sobretudo, dimi-
nuir a desigualdade de gênero e 
garantir dignidade para meninas 
e mulheres estudantes da rede 
pública de ensino. Partimos do 
reconhecimento de que os absor-
ventes íntimos são necessários e 
não supérfluos, já que as mulhe-
res não podem optar por fazer 
uso ou não”, defende Monteiro.

Sonho da casa própria pode ser real

Em busca de solução para  
auxiliar as famílias que fazem 
parte da ocupação Novo 
Horizonte, em Campos dos 
Goytacazes, a  presidente 
da Comissão de Habitação 
da Alerj, Zeidan (PT), esteve 
com o secretário estadual 
de Obras, Max Lemos e com 
o prefeito de Campos, Wla-

Divulgação

dimir Garotinho. No local, 
deveriam ter sido entregues 
desde 2016, cerca de  800 
residências do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, mas 
até o momento os sorteados 
não viram as chaves dos imó-
veis, que foram ocupados 
mesmo sem estarem prontos 
e sem condições de moradia.

Panorama RJPanorama RJ

Instalação mistura 
exposição e teatro
A obra “Meu Filho Só Anda 
Um Pouco Mais Lento”, uma 
criação do premiado diretor 
Rodrigo Portella, com pro-
dução de Cláudia Marques, 
está em cartaz no Oi Futuro. 

A instalação foi criada a 
partir da peça homônima do 
dramaturgo croata Ivor Mar-
tinic, que tem seus perso-
nagens vividos por Simone 
Mazzer, Felipe Frazão, Elisa 
Lucinda, entre outros. 

A obra original, filmada 
na íntegra, é exibida aos 

estilhaços em 35 telas que 
ocupam as galerias do Oi 
Futuro, formando um la-
birinto narrativo no qual o 
visitante poderá ‘navegar’ 
livremente, montando sua 
própria história. Os atores 
não estarão presentes, mas 
o público sim.  

A entrada é gratuita e 
deve ser agendada por meio 
do site https://oifuturo.org.
br/agendamentocentro-
cultural/ ou por telefone 21 
3131-3060. 

CULTURA FABIANA MAIA

Cinema
Até o dia 29, acontece o 
Festival Internacional de 
Curtas-Metragens de São 
Paulo – Curta Kinoforum! 
Estão em cartaz 200 filmes 
online e que podem ser 
assistidos gratuitamente 
pelas plataformas Innsaei.
TV, Cardume, Spcine Play e 
Sesc Digital. A programação 
é dividida entre “Curta Ki-
noforum” e “Programas Es-
peciais”. Entre os destaques 
está  “Céu de Agosto”, de 
Jasmin Tenucci, premiado 
no Festival de Cannes. 

KEVIN O CHRIS – Sucesso do funk nacional, Kevin 
O Chris lança single romântico “Depois Que Você 
Chegou”, que vem acompanhado de um videoclipe 
intimista gravado no terraço de um prédio na cidade de 
São Paulo tendo como cenário um pôr do sol incrível. 
Acostumado com as batidas de funk, Kevin se joga de 
cabeça no estilo mais romântico. 

CORPOS VISÍVEIS – No dia 29, dia da Visibilidade 
Lésbica, acontece a segunda edição do “Mostra Cor-
pos Visíveis”, protagonizado por produção feminina e 
tem como premissa debater feminismo e diversidade. 
O evento, desta vez online, destaca e reflete sobre a 
presença de mulheres nas artes, do backstage ao palco. 
Onde: Youtube, a partir das 19h.

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

Daniel Barboza/Divulgação

“Meu Filho Só Anda Um Pouco Mais Lento” está em cartaz no Oi Futuro

Divulgação

O premiado filme “Céu de Agosto” é 
um dos destaques do festival



Cidades 3Terça-feira, 24/8/2021 ofluminense.com.br

Estudos mostram que cerca de 40% das pessoas recuperadas podem apresentar algum tipo de sequela

Centro de Reabilitação Pós-Covid
A Prefeitura de Niterói inau-
gurou nesta segunda-feira 
(23) o Centro de Reabilitação 
Pós-Covid-19 no Hospital 
Municipal Oceânico, referên-
cia no tratamento de pacien-
tes com Covid-19. O Centro 
de Reabilitação funcionará 
no térreo do hospital em uma 
área isolada do restante da 
unidade que atende pacientes 
com covid-19.

Durante a inauguração, o 
prefeito Axel Grael disse que o 
Centro de Reabilitação é mais 
um esforço da Prefeitura de 
Niterói na recuperação total 
dos pacientes que tiveram 
Covid-19.

“É um orgulho pra gente 
esse trabalho pioneiro de 
recuperação dessas pessoas 
que, em função da Covid-19, 
ficaram com sequelas e difi-
culdades para voltar a suas 
rotinas. Aqui, elas poderão 
dar sequência ao seu trata-
mento para se recuperarem 
plenamente”, disse o prefeito.

Axel Grael também desta-
cou que as pessoas que ainda 
não tomaram a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
ainda podem ir a um dos pos-
tos de vacinação para receber 
a imunização.

“A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 em Niterói 
alcançou, na semana pas-
sada, toda a população com 

mais de 18 anos. Hoje inicia-
mos a vacinação dos jovens 
de 17 anos e vamos caminhar 
até os 12 anos. Quem ainda 
não tomou a vacina pode se 
dirigir a um dos postos. O 
importante também é que 
Niterói está se preparando 
para o que vem pela frente: 
a retomada da economia, a 
retomada do cotidiano das 

pessoas e a volta da geração 
de empregos. Mas para isso 
é fundamental que a gente 
vire essa página e que todos 
estejam vacinados”, falou Axel 
Grael.

A nova área do Oceânico 
é voltada para o atendimento 
de pessoas que contraíram a 
Covid-19, se recuperaram e 
apresentaram sintomas como 

fadiga, cansaço, dor crônica, 
fraqueza muscular, limitação 
respiratória, perda de olfato e 
paladar após a alta.

“Esse Centro vai ser muito 
importante para quem já teve 
Covid-19. Estimamos que 
cerca de 40% das pessoas que 
contraíram a doença apresen-
tam algum tipo de sequela em 
graus diferentes. Muitas delas 

precisam de um trabalho de 
reabilitação e esse Centro de 
Reabilitação inaugurado hoje 
no Hospital Municipal Oceâ-
nico, um dos primeiros do Rio 
de Janeiro, terá essa missão”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira

Antes mesmo de abrir as 
portas do Centro de Reabi-
litação, equipes do Hospital 
já vinham realizando a busca 
ativa por pacientes que ti-
veram alta (nos últimos seis 
meses). Eles fazem a triagem 
inicial para determinar as 
necessidades de acompanha-
mento durante a reabilitação. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói também 
realiza a busca por pacientes 
que venceram o coronavírus 
em outras unidades de saúde 
de Niterói.

Moradora do Largo da 
Batalha, Lucilene da Cunha 
Matos, de 41 anos, foi a pri-
meira paciente a ser atendida 
no novo Centro de Reabili-

tação Pós-Covid de Niterói. 
De acordo com a direção do 
Hospital Municipal Oceânico, 
ela apresentou um quadro 
grave de Covid-19, permane-
cendo internada na unidade 
por 33 dias.

“Se não fosse o carinho 
dos profissionais dessa uni-
dade, não sei como iria con-
seguir. Foram muitos dias 
longe e este carinho que me 
confortou e me fez seguir em 
frente. Por conta dessa doen-
ça apresentei algumas seque-
las e ser a primeira paciente 
a ser atendida no Centro de 
Reabilitação é um orgulho. 
Só tenho a agradecer”, contou 
Lucilene.

De acordo com Gisela 
Motta, diretora geral do Hos-
pital Oceânico, inúmeros 
pacientes já passaram por 
um processo inicial de rea-
bilitação enquanto estavam 
internados.

“A recuperação da Co-
vid-19 vai além da alta hos-
pitalar muitas vezes. Vários 
pacientes, principalmente os 
que tiveram complicações e 
permaneceram internados 
por longos períodos, voltam 
para casa com sequelas que 
impactam sua saúde. Indo 
nesta direção, o Centro de 
Reabilitação Pós-Covid vem 
para atender esta demanda 
crescente”, esclareceu.

O Centro 
funcionará 
no térreo 
do Hospital 
Oceânico, em 
área isolada

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Primeira paciente atendida no centro de reabilitação foi Lucilene Matos. Ela ficou 33 dias internada no Oceânico

Supera Mais Ágil com 
inscrições abertas
A Prefeitura de Niterói vai 
disponibilizar R$ 11 milhões 
em créditos às micro e pe-
quenas empresas da cidade 
através do Programa Supera 
Mais Ágil, nova fase do Supera 
Mais. A iniciativa pretende 
contemplar as empresas que 
ainda não receberam algum 
tipo de auxílio emergencial, 
mas as que já participaram 
do Programa Empresa Cidadã 
também poderão pleitear o 
empréstimo. O prazo para 
adesão começou ontem (23) 
e vai até 6 de setembro.

Segundo o Executivo mu-
nicipal, o  Supera Mais Ágil 
tem como uma das premissas 
fazer a análise de crédito de 
forma ainda mais rápida. Até 
6 de setembro, as empresas 
já inscritas no Supera Mais 
podem confirmar a intenção 
em participar do programa. 
As novas empresas, ainda 
não inscritas, devem fazer sua 
adesão. As inscrições podem 
ser feitas em https://fazenda.
niteroi.rj.gov.br/site/supera-

-mais-agil/.
O prefeito de Niterói, Axel 

Grael, pontuou que, desde o 
início da pandemia, Niterói 
vem atuando para salvar 
vidas e minimizar o impacto 
na economia.”A Prefeitura 
de Niterói já investiu R$ 1 
bilhão em iniciativas ligadas 
ao combate e mitigação dos 
efeitos da Covid. Nenhuma 
outra cidade ou governo fez 
o que Niterói está fazendo. 
O Supera Mais Ágil é mais 
um esforço de investimento 
da administração municipal 
para ajudar a recuperar a 
nossa economia”, frisou.

O Supera Mais concede 
crédito com 10 meses de 
carência e pagamento em 36 
parcelas a micro e pequenas 
empresas com faturamento 
anual de até R$ 1 milhão. 
Os juros são integralmente 
custeados pela Prefeitura. O 
valor do empréstimo pode ser 
de até R$20 mil, até R$50 mil 
ou até R$80 mil, dependendo 
do porte da empresa.

Volta às aulas mais 
segura com vacina
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) atualizou ontem 
(23) suas recomendações 
para prevenir a covid-19 no 
retorno às aulas presenciais 
e destacou que a vacinação 
dos adolescentes deve ser 
uma das medidas buscadas 
para aumentar a segurança 
nas escolas em meio à pan-
demia.

Elaborado por um gru-
po de trabalho coordena-
do pela vice-presidência 
de Ambiente, Atenção e 
Promoção da Saúde da 
Fiocruz, documento di-
vulgado ontem vacinação 
para adolescentes pode 
reduzir significativamente 
o fechamento prolongado 
de turmas, escolas e inter-
rupções de aprendizagem 
e lentamente permitir o 
relaxamento das medidas 
de proteção na escola”, diz 
o texto.

Para os pesquisadores, 
“não há razão para acre-
ditar que as vacinas não 
devam ser igualmente pro-

tetoras contra a covid-19 
em adolescentes como são 
em adultos e em conjunto 
com as medidas de distan-
ciamento e uso de máscaras 
propiciem um retorno às 
aulas ainda mais seguro”.

A vacinação de adoles-
centes de 12 a 17 anos já 
ocorre em algumas cida-
des do Brasil, conforme é 
concluída a vacinação da 
população adulta com a 
primeira dose. Até o mo-
mento, somente a vacina 
da Pfizer é autorizada pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
para essa população, já que 
não há estudos reconheci-
dos pela agência sobre o 
uso dos outros imunizantes 
em menores de idade.

A Fiocruz afirma que é 
fundamental que a vigi-
lância para faixas etárias 
mais jovens e nas unidades 
escolares, como um todo, 
seja reforçada, já que essa 
população ainda tem aces-
so limitado às vacinas.

São Gonçalo faz parceria com 
Uber para vacinar moradores
Agentes comunitários de saú-
de e enfermeiros da Secretaria 
de Saúde de São Gonçalo 
estão fazendo busca ativa nas 
residências dos gonçalenses 
que ainda não foram vaci-
nados contra a covid-19. O 
objetivo é identificar quem 
são e quantos podem tomar 
o imunizante – tanto de pri-
meira dose quanto de segun-
da dose. Caso não tenham 
condições de seguir para os 12 
pontos de vacinação da cida-
de, eles serão levados de Uber 
através de uma parceria que 
a Secretaria de Governo da 
Prefeitura de São Gonçalo fez 
com a empresa – sem qual-
quer custo para o gonçalense 
e para o governo municipal.

A Uber vai disponibilizar 
R$ 200 mil em cupons de 
viagens (somente para ida 

e volta dos pontos de vaci-
nação). Os moradores que 
não se vacinaram também 
podem procurar o posto de 
saúde mais próximo de sua 
residência para se informar 
e marcar a ida de Uber a um 
ponto de vacinação contra o 
coronavírus.     

“Os funcionários do posto 
de saúde vão chamar o Uber, 
que levará os moradores até o 
local de vacinação e, depois, 
vão retornar – também de 
Uber para o seu bairro, tudo 
de graça para o morador”, 
explicou o subsecretário de 
Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo, Maik 
Mello. A população vacinável 
de São Gonçalo – gonçalen-
ses com mais de 18 anos – é 
formada por 851.886 pessoas. 

Até o último sábado, a cidade 
havia vacinado 627.661 mo-
radores com a primeira dose. 

Vacinação - A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo man-
tém a vacinação para todos 
os gonçalenses com mais 
de 18 anos em 12 pontos de 
vacinação, um com drive 
thru, nesta terça-feira (24). A 
cidade retirou mais 710 doses 
de Astrazeneca, 9980 doses de 
CoronaVac e outras 12.324 de 
Pfizer da Coordenação Geral 
de Armazenamento (CGA), 
no Barreto, em Niterói, on-
tem (23). A imunização com 
a segunda dose das vacinas 
Coronavac, Astrazeneca e Pfi-
zer também está disponível.   

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 morado-
res devem chegar até 11h30.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou Co-
ronavac. Vale lembrar que só 
as grávidas, puérperas e lac-
tantes têm exclusividade para 
tomar a vacina da Pfizer.

Município inicia busca ativa para garantir imunização contra covid-19 

Rio terá 3ª 
dose para 
idosos em 
setembro
A cidade do Rio aplicará 
a terceira dose de vacina 
contra a covid-19 em ido-
sos a partir de setembro. A 
informação foi confirmada 
nesta segunda-feira (23) 
pelo secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz. A 
aplicação da terceira dose 
foi detalhada, em nota, 
pela assessoria da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS).

Segundo a SMS, ficou 
estabelecido que, inde-
pendentemente da vacina 
tomada nas duas primei-
ras doses, para a terceira 
dose serão usadas vacinas 
da Pfizer e da AstraZene-
ca. Estudos científicos em 
vários países constataram 
que idosos têm, de forma 
geral, o sistema imune me-
nos efetivo do que pessoas 
mais jovens, o que justifica-
ria mais uma dose de refor-
ço contra o coronavírus.

O evento, que acontece em setembro, está com inscrições abertas

Itaboraí recebe Desafio 
Solidário Internacional
As inscrições para os interes-
sados em participar do De-
safio Solidário Internacional 
(DSI) que acontece entre os 
dias 2 e 12 de setembro, em 
Itaboraí, já estão abertas. 
Para se inscrever é necessário 
entrar no site e preencher 
o cadastro através do link: 
http://desafiodsi.com/    O 
evento foi idealizado pelo 
ultramaratonista Cleberton 
Souza e será promovido pela 
Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SEMEL).

O objetivo do desafio é 
arrecadar alimentos e dis-
tribuir para as famílias em 
vulnerabilidade social, clíni-
cas de reabilitação e projetos 
sociais com crianças e idosos. 
Ao todo, serão cinco esteiras 
e cinco rolos para bicicletas 
disponibilizadas na Praça 
Marechal Floriano Peixoto, 
no Centro, durante os dias do 
evento para atingir a marca 

de 1001 km, com os inscritos 
revezando de 8h às 23h.

A ação solidária é uma 
iniciativa do ultramarato-
nista Cleberton Souza, que 
decidiu encerrar sua carreira 
com esse desafio em Itaboraí. 
Além do papel social, o atleta, 

que é empresário na cidade 
há 10 anos, correu 5.000 km 
em 55 dias na maior prova de 
corrida do planeta.

O evento poderá contar 
com a colaboração de atletas 
profissionais e amadores de 
corrida de diversos países.

Divulgação

Equipamentos para o Desafio serão montados na Praça Marechal Floriano
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Águas de Niterói conta com 
novo ponto de atendimento
A loja de atendimento pre-
sencial da Águas de Niterói 
passou a funcionar ontem 
em novo endereço. A unidade, 
localizada na Rua Coronel 
Gomes Machado, 118, Cen-
tro, traz um novo conceito 
de atendimento, em ilhas, 
e conta com um ambiente 
confortável e moderno, com 
autoatendimento para agili-
zar os serviços, melhorando a 
experiência do cliente na loja.

Mesmo com a inaugu-
ração do novo espaço para 
atendimento presencial, a 
recomendação é que, por 
medida de segurança, no 
período de pandemia, os 
clientes priorizem os canais 
de relacionamento: What-
sApp 97211-8064, aplicativo 
Cliente Águas, Chat Interati-
vo, disponível no site www.
aguasdeniteroi.com.br e no 
aplicativo, ou 0800 723 1222 
(ligações gratuitas de telefo-

nes fixos, celulares e longa 
distância). A nova loja fun-
ciona de segunda a sexta, das 
10h às 16h.  

“A empresa não mediu 
esforços para proporcionar 
aos clientes um atendimento 
de qualidade, focando nos 

canais digitais para mantê-los 
em segurança. A inauguração 
da loja é um momento impor-
tante para empresa, porque 
reafirma o nosso compromis-
so em continuar estreitando 
o nosso relacionamento com 
nossos clientes. A orientação 
nesse momento é que sejam 
priorizados os canais digitais 
e que só compareçam ao pon-
to presencial em caso de ex-
trema necessidade”, ressalta 
o superintendente da Águas 
de Niterói, Felipe Turon.  

A coordenadora Comer-
cial, Camilla Simonato, refor-
çou que a nova loja, além de 
ser mais moderna, proporcio-
na mais conforto para o nosso 
público.   

“Nosso foco é no clien-
te. Com o novo conceito da 
loja, buscamos promover 
uma experiência melhor em 
cada atendimento”, explicou  
Simonato.

Loja passa a funcionar na Rua Coronel Gomes Machado, no Centro da cidade
Divulgação

Espaço tem ambiente confortável e moderno e novo conceito de atendimento

Obras de revitalização da área de lazer devem ser finalizadas até o fim da semana

Praça dos Ex-Combatentes, 
em SG, recebe repaginada
As obras de revitalização da 
Praça dos Ex-Combatentes, 
no Patronato, estão perto de 
acabar. A Prefeitura de São 
Gonçalo, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano, por meio da sub-
secretarias de Iluminação 
Pública e Parques e Jardins, 
em parceria com a Secreta-
ria de Meio Ambiente, está 
concluindo alguns detalhes 
antes de entregar o novo 
espaço aos frequentadores, 
proporcionando mais con-
forto e segurança. A previsão 
é que as intervenções sejam 
finalizadas até o fim da pró-
xima semana.

A praça é um símbolo 
da cidade e conta com um 
rico acervo da 2ª Guerra 
Mundial. A área de lazer 
abriga a memória dos pra-
cinhas, soldados veteranos 
que integraram as forças  
aliadas.

No local, já foram reali-
zados os serviços de poda 
de árvore, iluminação, recu-
peração e pintura de mesas e 
bancos de concreto e limpe-
za. As pinturas dos equipa-
mentos bélicos e a recupe-
ração da base de apoio das 
peças e estruturas em geral, 
como o painel de mármore, 
estão sendo finalizadas. Em 
andamento, está a recupera-
ção das descrições que eram 

em metal, mas agora serão 
pintadas. Também estão 
sendo finalizadas as manu-
tenções dos brinquedos e da 
academia da melhor idade.

“Sou morador do bairro 
há 20 anos e ver espaços 
como esse sendo revitaliza-
dos é muito satisfatório. A 
praça está muito bonita”, dis-
se João de Souza, de 39 anos.

Mãos à Obra nos bairros 
- Depois de lançar o projeto 

Mãos à Obra, na semana 
passada, na Rua Mário de 
Alencar, em Vista Alegre, que 
segue recebendo melhorias, 
mais duas próximas vias 
serão contempladas. A Rua 
Ari Matos, que também fica 
em Vista Alegre, e a terceira 
a Rua Romero Peres de Car-
valho, em Ipiíba.

No último sábado, o pre-
feito Capitão Nelson, o se-
cretário de Gestão Integrada 

e Projetos Especiais, Dou-
glas Ruas, e o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Junior Barboza, se reuniram 
com moradores de Ipiíba 
para apresentar o projeto de 
pavimentação.

O projeto piloto na Rua 
Mário de Alencar, em Vista 
Alegre, terá cerca de 150 me-
tros de concreto. O local já 
recebeu meio fio e os primei-
ros 16m³ de concreto foram 
aplicados na via. Ao todo, 
cerca de 40m³ de concreto 
serão utilizados na interven-
ção. No local, também foram 
realizadas obras de limpeza 
e manutenção em caixa de 
passagens e manilhas de 
águas pluviais.

Mãos à Obra é uma par-
ceria entre o Poder Executivo 
Municipal e a comunidade 
para execução de obras de 
calçamento e/ou pavimen-
tação de ruas, com o objetivo 
de melhorar a situação de 
acessibilidade às comuni-
dades e a qualidade de vida 
dos usuários. Essa ação tem 
por objetivo promover o 
associativismo e participa-
ção comunitária nos planos 
de gestão administrativa, 
destinados à dotação de in-
fraestrutura das vias urbanas 
municipais. As solicitações 
serão recebidas em breve 
pela Prefeitura.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de SG

Manutenção nos serviços gerais visa oferecer mais conforto e segurança

Mascarando 
um imposto

*Marcus Vinicius Dias

Em meio à nossa já aniver-
sariante pandemia, surge 
em debate no Parlamento 
uma proposta de, enfim, 
se realizar a tão falada re-
forma do sistema tribu-
tário. De modo sintético, 
discute-se o quanto, pelo 
o quê, e quem irá pagar 
imposto no país. O assunto 
ganhou calor ao se levantar 
a hipótese de se tributar os 
dividendos. E pagar mais 
imposto, desde os tempos 
da Inconfidência, não é 
algo que agrade ao brasi-
leiro,  nossa carga tributária 
há décadas em aumento 
progressivo.

Debate também pre-
sente, desde o início, nas 
rodas de conversa, nas 
bancadas dos telejornais 
e, recentemente, no pró-
prio Ministério da Saúde, 
é sobre a necessidade ou 
não das máscaras no en-
frentamento à Covid 19. 
No geral, seu papel como 
instrumento de resistência 
à disseminação do vírus é 
tido como consenso pela 
maioria. Há maior diver-
gência sobre que tipo de 
máscara deve ser utilizada, 
em que ambientes ela deve 
ser obrigatória e até quan-
do ela será necessária. Não 
me parece haver, no en-
tanto, grande discordância 
sobre o uso das máscaras 
como medida de saúde. Do 
mesmo modo, parece que é 
consenso, entre a maio-
ria dos tributaristas e 
parlamentares, que 
os gastos com saúde 
seguirão na 
lista das des-
pesas que o 
cidadão tem 
o direito de 
deduzir do 
seu impos-
to devido ao 
Leão.

A dedu-
ção no im-
posto de ren-
da é um valor 
que pode ser 
abatido da 
base de cálculo na hora 
de se fazer a declara-
ção anual. A depender 
do tipo de dedução, e de 
sua extensão, o efeito pro-
duzido pode gerar uma 
diminuição no valor do 
pagamento do imposto 
devido ou, até mesmo, a 
tão desejada restituição, ou 
seja, a devolução de parte 
do que foi retido pela Viúva 
do nosso suado dinheiro.

Ao andar pelas ruas ob-
servamos mundo afora a 
presença desta nova indu-
mentária que nos tapa a 
boca e o nariz. Há de todos 
os tipos e para todos os 
gostos. Há quem prefira as 
de pano, as estampadas, 
as cirúrgicas, as de bico 
de pato. Há quem prefira 
duas; há quem fique me-
lhor e mais bonito com 
elas, é fato; mas, no geral, 
usamos este dispositivo 
facial por determinação de 
Lei. E tão logo não seja mais 
obrigatório, creio, a maioria 
irá transformá-las em arti-
gos de lixo ou de museu.

Saúde é direito do ci-
dadão e dever do Estado, 
quis o Constituinte. Nossas 
máscaras, obrigatórias, em 
geral não nos foram dadas, 

mas compradas. Há hoje, 
ainda, enorme apelo das 
autoridades sanitárias e 
dos especialistas em saúde 
para que sigamos usando, 
entre outras medidas ditas 
protetivas, a máscara facial, 
a fim de se diminuir o risco 
de contágio pelo vírus que 
há mais de ano nos con-
some parte significativa 
da pauta diária. E tanto 
no atual regime tributário, 
quanto no proposto em 
debate na Câmara, há ex-
presso a possibilidade de 
abatimento integral dos 
gastos dos pagadores de 
impostos com despesas 
de saúde.

Nos Estados Unidos, 
visando a incentivar as pes-
soas a se vacinarem contra 
a Covid, os governos têm 
oferecido recompensas e 
premiações que podem 
chegar a 100 dólares para 
quem se vacinar. Nada 
mais persuasivo para se 

implementar uma 
medida que gera re-
sistência do que um 
agrado no bolso. Es-

sas medidas 
aos nossos 
olhos,  que 
estão ávidos 
pela chegada 
da oportuni-
dade de, en-
fim, termos 
todos toma-
do a nossa 
agulhada e 
s u p e r a d o 
essa tragé-
dia mundial, 
pode parecer 

algo surreal. Mas 
tem em si a sua ló-
gica.

Neste mesmo espírito, 
se de fato a saúde é um de-
ver do Estado; se de fato o 
uso obrigatório de máscara 
é uma medida de saúde 
individual e coletiva; se de 
fato queremos incentivar 
o uso deste dispositivo por 
todos, devemos aproveitar 
o embalo da discussão da 
reforma tributária e deba-
ter, ao menos em tese, e 
ao menos em algum limite 
por família, um abatimento 
no imposto de renda pelos 
gastos que todos nós, pes-
soas físicas, passamos a ter 
por uma questão de saúde 
pública. E se é verdade que 
ao brasileiro, sendo gratui-
to, até injeção é bem-vin-
da, talvez a possibilidade 
de algum reembolso pelo 
Estado dos gastos com 
a aquisição de máscara 
assegure uma adesão sem 
precedentes a esta medida 
sanitária. 

Devemos 
aproveitar 
o embalo 

da reforma 
tributária e 
debater um 

abatimento no 
IR pelos gastos 
com máscaras

OPINIÃO

*Marcus Vinicius Dias

Médico do Ministério da Saúde, 
mestre em economia pelo 

IBMEC. Atual diretor do 

Hospital Azevedo Lima

Divulgação

A Coordenadoria Ambiental 
da Guarda Municipal de 
Niterói ganhou um reforço, 
nesta segunda-feira (23), de 
equipamentos para serem 
utilizados no resgate e trans-
porte de animais silvestres e 
no combate a incêndios em 
áreas de vegetação. Entre os 
equipamentos entregues 
pela Secretaria de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos 

e Sustentabilidade (Smarhs) 
estão bomba costal anti-
-incêndio de 20 litros; pás 
profissionais de bico de fibra 
de vidro; lanterna de cabeça 
recarregável; luvas que resis-
tem a alta temperatura; aba-
fadores para ações emergen-
ciais até a chegada do Corpo 
de Bombeiros; e gaiolas para 
acondicionamento e trans-
porte de animais silvestres.

Guarda ganha novos equipamentos

Outro 
objetivo do 
rotativo 
será dinamizar 
as áreas 
comerciais

São Gonçalo vai implantar 
estacionamento rotativo
São Gonçalo vai implantar 
o estacionamento rotativo 
controlado pago, o Zona Azul, 
em vários pontos da cidade, 
regulamentando um serviço 
até então inexistente. O objeti-
vo é melhorar a acessibilidade 
das pessoas, dinamizando o 
comércio local, beneficiando 
motoristas e comerciantes e co-
laborando com o ordenamento 
urbano.

Aprovada na última quar-
ta-feira (18) na Câmara de 
Vereadores, a implantação do 
sistema terá seu processo ini-
ciado após sanção do prefeito 
Capitão Nelson. A Secretaria 
Municipal de Transportes já 
está trabalhando no planeja-

mento para a regulamentação e 
posterior operação do sistema. 
Após essa etapa, haverá uma 
licitação para definir a empresa 
que vai explorar o serviço no 
município, bem como data 
de início e forma da cobrança, 
número de vagas e valor.

“A regulamentação do esta-
cionamento rotativo vai trazer 
segurança para os motoristas, 
que não ficarão sujeitos a co-
branças descabidas por parte 
de guardadores não autoriza-
dos e não terão seus veículos 
removidos por estacionamento 
irregular. Terá valor fixo. Além 
disso, o cidadão terá diferentes 
opções de estacionamento pelo 
município”, disse o secretário 

de Transportes Fábio Lemos.
Os locais serão identifica-

dos por placas com informa-
ções sobre o estacionamento, 
horário de funcionamento e 
posição do veículo perante a 
via. Haverá demarcações dos 
espaços e sinalização das va-
gas e trechos atendidos pelo 
sistema.

A fiscalização do sistema e 
sua operação ficarão a cargo 
do Órgão Executivo de Trânsito 
Municipal, que será encarre-
gado de organizar, gerenciar, 
gerar, alterar, ajustar e fiscalizar 
as áreas de estacionamento 
remunerado nas vias públicas 
através do Sistema de Estacio-
namento Rotativo Controlado.

O secretário Fábio Lemos 
esclareceu que todo o processo 
será precedido por campanha 
de divulgação, detalhando to-
das as etapas de implantação 
do sistema, para que a popu-
lação esteja bem informada 
e possa utilizar o serviço com 
segurança e tranquilidade.

Sistema inédito vai ordenar espaço público e oferecer segurança
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Governadores querem melhora 
na relação entre os Poderes
Vinte e cinco governantes se colocaram à disposição para audiências com Executivo, Legislativo e Judiciário

Os governadores que partici-
param ontem (23) da reunião 
do Fórum Nacional de Gover-
nadores atuarão diretamente 
na melhora da relação entre os 
chefes dos Três Poderes. A de-
cisão, segundo o governador 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, foi unânime entre os 
25 governadores presentes no 
encontro.

Entre os temas debatidos 
na reunião desta segunda-
-feira estava a necessidade de 
estabelecer harmonia entre os 
Poderes; a reforma tributária e 
a governança climática.

Só não participaram da 
nona edição do fórum os 
governadores do Tocantins e 
do Amazonas, segundo o go-
vernador do Piauí, Wellington 
Dias. No entanto, segundo o 
governo do DF, todas unida-
des federativas vão pedir esta 
semana audiência presencial 
com os líderes do Executivo, 
Judiciário e Legislativo. Como 
a agenda de demandas varia 
em função de cada Poder, as 
reuniões serão feitas separa-
damente, e os governadores 
entregarão para cada chefe de 
Poder uma carta.

“Nossa decisão é de ir além 
de uma carta. Apresentamos 
um caminho, onde 27 gover-
nadores de diferentes partidos 
se colocam à disposição não 
só para o diálogo, mas para, a 
partir do encontro, possamos 

tratar não só da necessidade 
de pacificação e serenidade, 
mas para criarmos um am-
biente de segurança. O país, 
nessa situação, está fazendo 
investidores colocarem pé 
atrás, quando o que se precisa 

é gerar empregos. O Brasil não 
pode ficar nessa guerra entre 
autoridades”, disse Dias.

A expectativa é que as reu-
niões - separadamente com os 
presidentes da República, Jair 
Bolsonaro; do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), Luiz Fux; 
do Senado, Rodrigo Pacheco; 
e da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira - ocorram na pró-
xima semana. 

“Queremos poder gastar 
as energias das autoridades 

com a pauta do povo brasilei-
ro. Esse é o ponto principal”, 
disse o governador do Piauí.

Segundo Ibaneis, todos os 
governadores sabem que é 
necessário fortalecer os laços 
da democracia no Brasil. “O 

interesse manifestado por 
todos foi nesse sentido. Por 
isso vamos, a partir de hoje, 
encaminhar documentos car-
tas e ofícios aos presidentes 
dos Três Poderes, para que nos 
reunamos na próxima semana 
para lidar com esse problema 
de instabilidade politica. Que-
remos levar essa fala dos 27 
governadores”, disse.

Fundo Brasil Verde - Na 
reunião de ontem, os chefes 
dos estados sugeriram a cria-
ção de um “fundo público 
ambiental” chamado Brasil 
Verde, por meio do qual se-
riam captados recursos para 
ajudar nas ações em favor do 
meio ambiente. De acordo 
com Wellington Dias, foi apro-
vada também a criação de um 
consórcio das 27 unidades 
federativas que terá, como fim 
específico, a gestão de uma 
carteira de projetos, levando 
em conta todos os biomas do 
Brasil.

“A ideia é buscar formas de 
investimentos em áreas com a 
de tratamento de resíduos só-
lidos, universalização de água, 
e cuidados com hidrovias e 
esgotamento. O objetivo é ter 
uma gestão capaz de trabalhar 
captação de recursos no esta-
do, no Brasil e fora do Brasil, 
além do setor privado, para 
que possamos ter um plano 
efetivo para a mitigação dos 
efeitos climáticos”, disse.

Renato Alves/Agência Brasília

Fórum Nacional de Governadores discutiu necessidade de restabelecimento da harmonia entre os Três Poderes e de fortalecer os laços da democracia no Brasil

Guedes nega que País esteja 
perdendo controle da economia

Apesar de ruídos provoca-
dos pelas expectativas em 
torno das eleições de 2022, 
o Brasil não está perdendo 
o controle dos fundamentos 
econômicos, disse ontem 
(23) o ministro da Economia 
Paulo Guedes. Em evento 
promovido pela Associação 
Brasileira da Propriedade 
Industrial (ABPI), o ministro 
declarou que a economia 
está crescendo e o déficit das 
contas públicas está caindo.

“Não há o menor fun-
damento, do ponto de vista 
estritamente econômico, para 
dizer que o Brasil está perden-
do o controle. É exatamente o 
contrário: o Brasil atravessou 
a maior crise fiscal, a maior 
depressão de tempos moder-
nos e se recuperou em tempo 
recorde”, afirmou.

Segundo Guedes, “os fa-

tos e os fundamentos” fis-
cais mostram que o governo 
“segue fazendo o trabalho 
certo”. O ministro repetiu as 
previsões oficiais que indicam 
queda no déficit primário – 
resultado negativo nas contas 
do governo sem os juros da 
dívida pública.

“Na verdade, os funda-
mentos continuam indican-
do que estamos na direção 
certa. Fomos a 10,5% do PIB 
[Produto Interno Bruto] de 
déficit, neste ano já caímos 
para 1% e a previsão é de que 
ano que vem seja 0,3%. Ou 
seja, praticamente acabou o 
déficit”, declarou.

Na avaliação do ministro, 
a economia brasileira estava 
“decolando” em 2021, em 
meio à recuperação da fase 
mais aguda das medidas de 
distanciamento social im-

postas pela pandemia de 
covid-19. No entanto, o que 
ele classificou de “antecipa-
ção” da disputa eleitoral em 
2022 está prejudicando as 
expectativas.

“Estávamos realmente 

decolando e, agora, há uma 
espécie de antecipação das 
eleições, que, evidentemente, 
tem impacto sobre as expec-
tativas. Essa antecipação na-
turalmente prejudica. Causa 
muito barulho”, reclamou o 
ministro.

Guedes pediu modera-
ção dos agentes políticos 
para garantir a recuperação 
da economia e reafirmou a 
confiança nas instituições, 
citando a Presidência da Re-
pública, o Supremo Tribunal 
Federal (STF), a Câmara dos 
Deputados e o Senado. 

“Com confiança na de-
mocracia brasileira e prin-
cipalmente nas instituições, 
esperamos que os excessos 
que sejam cometidos de uma 
parte ou de outra, de atores 
específicos, sejam modera-
dos”, acrescentou.

Ministro pediu moderação aos agentes políticos para garantir recuperação

BB lança emissão de 
boletos por WhatsApp
Os clientes do Banco do Bra-
sil (BB) agora podem emitir, 
consultar e alterar boletos 
bancários pelo aplicativo 
de mensagens WhatsApp. 
Pioneiro no Brasil, o siste-
ma de cobrança bancária 
por chat foi lançado nesta 
semana e, segundo a institui-
ção financeira, beneficiará 
principalmente pequenos 
empreendedores.

Para usar a ferramenta, o 
cliente deve acessar o What-
sApp do BB e iniciar uma 
conversa com o especialista 
PJ, o assistente virtual do 
banco no aplicativo, digitan-
do “#PJ”. Em seguida, basta 
escrever “Preciso registrar 
um boleto” para aparece-
rem instruções na tela de 

conversas.
O aplicativo pedirá as in-

formações do pagante (CPF, 
nome, endereço, comple-
mento) e os detalhes de pa-
gamento (valor, vencimen-
to). O boleto é gerado assim 
que as informações forem 
confirmadas, com o cliente 
podendo encaminhá-lo ao 
destinatário.

O recurso também per-
mite a realização de con-
sultas, quando o usuário 
digita “Preciso consultar 
um boleto”. Os documen-
tos podem ser alterados 
com o comando “Preciso  
alterar um boleto”. As duas 
opções permitem a geração 
de um PDF para comparti-
lhamento.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para ministro, déficit do PIB deve 
ficar próximo de zero no ano que vem

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: 27/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Presidente Franklin Roosevelt - Charitas - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Rua Anita Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Rua Bororós - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Rua Guararapes - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Rua Tabajaras - São Francisco - Niterói 15663837
08:00 às 12:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói 15663837
12:00 às 16:00 Estrada do Baldeador - Baldeador - Caramujo - Niterói 15664491
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Baldeador - Niterói 15664491
12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Caramujo - Niterói 15664491
12:00 às 16:00 Estrada Velha do Baldeador  - Baldeador - Niterói 15664491
12:00 às 16:00 Rua A - Caramujo - Niterói 15664491
12:00 às 16:00 Estrada da Figueira - Baldeador - Niterói 15664875
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 15664875
12:00 às 16:00 Avenida Jerônimo Afonso - Caramujo - Niterói 15665103
12:00 às 16:00 Prol São José - Fonseca - Niterói 15665103
12:00 às 16:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 15665103
12:00 às 16:00 Travessa Ornellas - Fonseca - Niterói 15665103
14:00 às 18:00 Avenida 4 - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Avenida dos Pescadores - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Ruas 24, 27, 28, 29, 31 - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua Abelardo Zaluar - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua Alberto Zalvar - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua Aloísio Palhano  - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua D O da Silva - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua das Gaivotas - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua dos Golfinhos - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua dos Mariscos - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua dos Pampos - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua dos Tatuís - Piratininga - Niterói 15664029
14:00 às 18:00 Rua Doutor David Gebaily - Piratininga - Niterói 15664029

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua João Machado - Itaúna - São Gonçalo 15657271
13:00 às 17:00 Rua José Moura Silva - Itaúna - São Gonçalo 15657271

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rua dos Diamantes - Morada das Águias - Maricá 15664211
13:00 às 17:00 Ruas 34, 36, 71 - Jardim Atlântico - Maricá 15668681
13:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15668681
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Itaipuaçu - Maricá 15668681
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 15668681
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15668681
13:00 às 17:00 Ruas 35, 71, 72, 73 - Jardim Atlântico - Maricá 15669323
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15669323
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg Cabral Francisco - Itaipuaçu - Maricá 15669323
14:00 às 18:00 Ruas 8, 9, 10, 18, 23, 25 - Itaipuaçu - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15664003
14:00 às 18:00 Rua Capitão Melo - Itaipuaçu - Maricá 15664003
14:00 às 18:00 Rua Deoclécio Machado - Recanto - Maricá 15664003
14:00 às 18:00 Rua Q Loteamento Chácara s de Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15664003

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
voltou a defender que a ex-
-deputada federal Flordelis 
e outros réus acusados do 
assassinato do pastor An-
derson do Carmo, em 2019, 
sejam levados a júri popu-
lar. A defesa dela havia en-
trado com recurso contra 
a decisão do Tribunal do 
Júri que determinou que o 

caso fosse a júri popular. O 
MP-RJ apresentou parecer 
contrário a esse recurso 
na última sexta-feira, por 
meio da 4ª Procuradoria de 
Justiça. O pedido da defesa 
será julgado pela 2ª Câma-
ra Criminal. A ex-deputada 
foi transferida na semana 
passada para o presídio Ta-
lavera Bruce, no complexo 
de Bangu.

Flordelis: MP quer júri popular
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Brasil inicia 
Paralimpíada 
de olho no 
100º ouro
Os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio terão início hoje. 
A cerimônia de abertura 
será realizada no Estádio 
Nacional do Japão, às 8 
horas (de Brasília). Os me-
dalhistas Petrúcio Ferreira, 
do atletismo, e Evelyn Oli-
veira, da bocha, serão os 
porta-bandeiras do Brasil.

A delegação brasileira 
será composta por 259 
atletas, além de comissão 
técnica, médica e admi-
nistrativa, totalizando 435 
pessoas. Entre os partici-
pantes, são 163 homens e 
96 mulheres. O basquete 
e o rúgbi em cadeira de 
rodas são os únicos es-
portes que não contarão 
com a participação do 
Brasil. A modalidade com 
o maior número de atletas 
será o atletismo, com 65 
representantes e 19 atle-
tas-guia.

O Brasil já conquistou 
87 ouros, restando 13 para 
chegar a marca de 100. Na 
história, são 301 medalhas 
conquistadas: 112 de prata 
e 102 de bronze, além das 
87 douradas. O país está 
na 19ª colocação do qua-
dro de medalhas baseado 
na quantidade geral de 
pódios.

Como meta para esta 
edição, o Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) 
objetiva ficar no top 10 
no quadro geral de meda-
lhas. No Rio-2016, o Brasil 
conquistou 72 no total: 14 
de ouro, 29 de prata e 29 
de bronze, sendo o maior 
número conquistado pelo 
país em uma edição dos 
Jogos.

Belga naturalizado brasileiro já treinou ontem e pode estrear amanhã

‘Escolha fácil’, diz Andreas 
em sua chegada ao Fla

Filho de brasi-
leiros, o belga 
Andreas Pereira 
foi oficialmen-
te apresentado 
pelo Flamengo 

ontem. O jogador de 25 anos 
é meio-campista e veio em-
prestado do Manchester 
United. Já regularizado e 
bem fisicamente, o jogador 
espera já estar em campo 
amanhã, quando o Rubro-
-Negro vai até Porto Alegre 
enfrentar o Grêmio pelas 
quartas de final da Copa do 
Brasil.

“Claro, gostaria muito. 
Eu vim aqui para agregar ao 
grupo e fazer o meu melhor”, 
comentou Andreas, que fa-

lou sobre a escolha pelo 
Flamengo.

“Foi um projeto muito 
importante. O maior clube 
da América é difícil você 
escutar. Mesmo com as pro-
postas da Europa, foi uma 
escolha muito fácil. Minha 
cabeça e meu foco sempre 
estiveram no Flamengo”, 

disse.
Durante a apresentação 

de Andreas, o vice de Futebol 
do Flamengo, Marcos Braz, 
aproveitou para falar sobre 
a renovação de contrato do 
uruguaio Arrascaeta. “Mes-
mo faltando dois anos e meio 
de contrato, o Fla se coloca 
para fazer um novo vínculo 
de cinco anos. Tem que ter 
calma e não tenho dúvida 
que vamos resolver esse pro-
blema”, disse.

Além de Andreas Pereira, 
o Flamengo também espera 
a chegada do atacante Kene-
dy. O clube ainda busca mais 
reforços e o nome de David 
Luiz ganha força a cada dia 
dentro do Ninho do Urubu.

Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira elogiou a estrutura do Fla e, regularizado, está à disposição de Renato Gaúcho para enfrentar o Grêmio

Meia, que 
pertence ao 
Manchester 
United, chega 
ao Fla por 
empréstimo

Chay vê Botafogo 
forte na Série B

Longe do G-4, Vasco 
vai buscar reforços

O  B o t a f o g o 
fez valer o fa-
tor casa e na 
última rodada 
do Campeo-
nato Brasilei-

ro da Série B passou pelo 
Vila Nova no final de sema-
na. Com isso, os alvinegros 
entraram na briga para 
entrar no grupo de acesso 
da competição.

O meia-atacante Chay 
exaltou o bom resultado 
no Estádio Nilton Santos. 
O jogador ressalta a impor-
tância de sempre pontuar 
na competição.

“É importante a nossa 
vitória. Ganhamos o jogo, 
são três pontos, estamos 
na briga pelo G-4. Con-

O Vasco vive 
situação com-
plicada na Série 
B. Os cruz-mal-
tinos perderam 
seus dois últi-
mos jogos e vi-

ram o G-4 ficar mais distante. 
O técnico Lisca admitiu a 
necessidade de reforços para a 
sequência da temporada e vai 
em busca de até três nomes 
para tentar o retorno à Série A.

A urgência fez com que 
o comandante e a diretoria 
já se reunissem no último 
domingo, no Rio de Janeiro. 
O encontro foi confirmado 
pela assessoria de imprensa 
do Vasco.

Após a derrota para o Ope-
rário-PR, no último sábado, 

tinuamos vencendo em 
casa, agora é concentrar 
para conquistar as vitórias 
fora, é sempre importante 
pontuar”, disse.

Chay ainda valorizou o 
resultado obtido na manhã 
do domingo, sob forte calor.

“O grupo está de pa-
rabéns, o sol estava bem 
quente, o jogo foi difícil, 
mas o importante é a vitó-
ria para o Botafogo seguir 
no percurso e conseguir o 
acesso à Série A”, declarou.

O Botafogo volta a cam-
po na próxima sexta-feira, 
contra o líder Coritiba, no 
Couto Pereira. Os alvine-
gros estão com 32 pontos, 
na quinta posição, somente 
um atrás do G-4.

Lisca se pronunciou sobre as 
contratações na entrevista 
coletiva.

“Cheguei com o trabalho 
em andamento, não parti-
cipei de uma série de situa-
ções, mas agora eu quero 
participar. Preciso de algumas 
providências. Espero que a 
diretoria me escute e tome 
providências. Coloco isso por 
eu ter vergonha na cara. Estou 
muito decepcionado com os 
resultados. Não com a entrega 
dos jogadores, eles estão ten-
tando, mas falta alguma coisa 
para ganharmos as partidas”, 
declarou o treinador.

O próximo compromisso 
do Vasco na Série B será no do-
mingo, quando recebe a Ponte 
Preta, em São Januário.


