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Decreto barra entrada de 
quem não tomou vacina

No Rio será exigido comprovante para academias, cinemas, teatros, pontos turísticos e até para cirurgias eletivas

MEDIDA VALE A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO

CIDADES\PÁG. 3

Maria Augusta do Vale, 99 anos, foi uma das primeiras entre 31 idosos que receberam a 3 dose na Casa de Amparo Santo Antônio, no Vital Brazil

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Vacina: eficácia 
é maior entre os 
mais jovens

CIDADESPÁG. 3

País: população 
já ultrapassa 
213 milhões

CIDADES\PÁG. 5

Pix: limite para transferências noturnas
Alegando questões de segurança, Banco Central estipula teto de R$ 1 mi para transferências entre 20h e 6h

CIDADES\PÁG. 5

Niterói começa 
a aplicar a 
terceira dose
Niterói começou ontem a 
aplicar a terceira dose da vacina 
contra a covid-19 em idosos. 
A imunização iniciou com as 
pessoas acima de 60 anos que 
estão em asilos e que tomaram 
a segunda dose da vacina há 
seis meses ou mais. Ontem 
(27),foram vacinados idosos da 
Casa de Amparo Santo Antônio, 
no bairro Vital Brazil. Nesta 
primeira etapa, cerca de 1,2 mil 
idosos vão receber o reforço. 
Em setembro a vacinação será 
ampliada para os demais idosos 
da cidade, com o uso da vacina 
da Pfizer.

CIDADES\PÁG. 3

Após 12 temporadas, o atacante português de 36 anos anunciou 
ontem seu retorno ao Manchester United. O craque se despediu da 
Juventus e assinou contrato de dois anos com os Diabos Vermelhos.

Divulgação / Juventus

Cristiano Ronaldo se despediu da Juventus após 134 jogos e 101 gols pelo clube italiano

Cristiano Ronaldo de casa ‘nova’

Maratona 
de música 
online
Dudu Nobre e Oswaldo 
Montenegro animam 
a #ViradaSP Online - 
maratona de música, artes 
cênicas e cultura urbana -, 
deste sábado. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Dudu Nobre é uma das atrações do 
evento, que reúne música e artes cênicas

Fla visita o 
Santos na 
Vila Belmiro
Com dois jogos a menos, 
Rubro-Negro precisa de 
um resultado positivo 
hoje, contra o Peixe, para 
não se distanciar do líder 
Atlético-MG.

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Em grande fase, Michael deve subs-
tituir o lesionado Bruno Henrique

Rio: estado é 3º 
em geração de 
empregos

CIDADES\PÁG. 4

MAC será 
cenário de 
projeções

CIDADES\PÁG. 4

Movimentação 
nos portos bate 
novos recordes

Imagens no museu de Niterói 
chamará atenção para importância 
de públicas para a 1ª infância.

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cristiano Ronaldo no United
Finalmente o astro de volta para o time que verdadeiramente 
mostrou seu talento para o mundo. Ronaldo no Manchester 
United é uma nostalgia que nunca pensei que voltaria a ver. 
Tem tudo para fazer sucesso mesmo com a idade avançada. 
O cara se cuida muito, certeza que tem muita lenha para 
queimar ainda. A Champions desse ano promete demais.
Leandro Barbosa

Bebê morre sufocado em carro
Quanta negligência dessa cuidadora que deixou um bebê 
de apenas 2 anos dentro de um carro estacionado no dia 
mais quente do ano em Bauru por 3 horas. Não consigo 
entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Fico com 
pena da família que perdeu o filho por conta de um des-
cuido grave desse. Olha que já vi varias pessoas fazendo 
isso, principalmente com animais. 
Cristiana Dias

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.

Hoje tem maratona de 
música no #ViradaSP
Dudu Nobre e Oswaldo 
Montenegro animam a #Vi-
radaSP Online – maratona 
de música, artes cênicas 
e cultura urbana –, deste 
sábado. A transmissão, que 
tem início às 12h, é gratuita 
e acontece pela plataforma 
#CulturaEmCasa.

Na agenda, composta 
por 20 atrações, também 
está o show da cantora goia-
na Nila Branco.

Outro destaque é o qua-
dro especial Rolando Prosa, 

quadro especial, estrelado 
pelo contador de histórias 
e cancioneiro Rolando Bol-
drin, recheado de conteúdos 
especiais envolvendo a cul-
tura popular de cada cidade 
do estado de São Paulo. 
Histórias, canções e causos 
permeiam o programa.

Todas as apresentações 
foram realizadas no Teatro 
Sérgio Cardoso. Tudo co-
mandado pelos apresen-
tadores Ellen Oléria e Luiz 
Ramalho. 

CULTURA

Encontro
A Biblioteca Parque de Nite-
rói apresenta, neste sábado, 
das 11h às 13h, a bibliotecá-
ria e autora niteroiense, Nei-
de Graça, para um encontro 
online com atividades inspi-
radas em seu livro “Ciranda 
da Alice”. O encontro será via 
meet, com link disponível na 
@bibliotecaniteroi. A autora 
convida adultos e crianças 
para um encontro lúdico e 
divertido. Para isso, basta 
separar aquele material re-
ciclável que a pessoa tem 
em casa e usar a imaginação.

ARRAIÁ – O Arraiá da Maria Sangrenta, com a banda 
Bloody Mary, se apresenta, neste sábado, às 19h, no 
Theatro Municipal de Niterói. No show, o rock visita 
o forró, mostrando que eles podem caminhar lado a 
lado. O espetáculo contará com apenas 30% da capa-
cidade do local, em função da pandemia. O ingresso 
custa R$ 60 e está à venda no site da Sympla.

SEM PALAVRAS – Até domingo, o Oi Futuro apresenta 
detalhes do processo criativo do espetáculo “Sem Pa-
lavras”, com a Companhia Brasileira de Teatro, através 
de vídeo transmissão ao vivo, no Teatro Oi Futuro, no 
Flamengo. Também está sendo exibido debate provo-
cado pela professora, transativista e escritora Helena 
Vieira. A entrada é gratuita.

Divulgação

Dudu Nobre é uma das atrações do evento que ainda tem artes cênicas

Bruno Araújo/Divulgação

Neide Graça convida adultos e crianças 

para este encontro lúdico e divertido

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

Agradecimento 
pela atuação

Durante a roda de conver-
sas “O cenário Legislativo em 
perspectiva”, organizada pela 
Associação de Defensores e 
Defensoras do Estado (Adperj), 
o presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), recebeu agra-
decimentos pela atuação do 
parlamento em relação à De-
fensoria. Os defensores pre-
sentes ao evento de ontem ci-
taram, sobretudo, a aprovação, 
por unanimidade, na semana 
passada, do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) dos 
servidores do órgão, medida 
que beneficiará 800 funcio-
nários públicos da instituição. 

‘Violação da liberdade’

O líder do PSL na Alerj, 
deputado Charlles Batista, 
protocolou ontem moção 
de repúdio ao prefeito do 
Rio, Eduardo Paes (PSD), 

Divulgação

horas após o anúncio de 
decretos da prefeitura que 
estabelecem a obrigatorie-
dade de apresentação de 
comprovante de vacina-
ção contra a covid-19 para 
frequentar determinados 
locais no município do Rio. 
Charlles Batista reclama que 
a decisão de Eduardo Paes é 
por motivos iminentemen-
te políticos, afrontando a 
liberdade de ir e vir. “É um 
total desrespeito a violação 
de um direito constitucio-
nal garantido a todos os 
brasileiros, além de ser um 
ato covarde e ditatorial”, 
crítica o deputado. “O pre-
feito chega ao cúmulo de 
condicionar o comprovante 
de imunização para que as 
pessoas sejam submetidas a 
cirurgias nas redes publica e 
privada”, critica Batista. 

Novos recordes
A movimentação de cargas de 
julho de 2021 da Docas do Rio, 
que administra os portos do 
Rio, Itaguaí, Niterói e Angra, 
atingiu 5,7 milhões de tone-
ladas. O resultado superou a 
média do 1º semestre do ano 
em 11,9% e foi 38,8% maior que 
a movimentação de julho de 
2020. No acumulado do ano, o 
volume ultrapassou em 29,9% 
os números no mesmo período 
do ano passado. Segundo o dire-
tor-presidente da Docas do Rio, 
Francisco Antonio de Magalhães 
Laranjeira, a movimentação de 
cargas, especialmente em Ita-
guaí e no Rio, vem contribuindo 
para os recordes de faturamento 
da companhia, que nos quatro 
portos somou R$110,3 milhões 
em julho, valor 95,7% maior que 
o de julho de 2020. 

Cobrando a dívida

Jornada 
veterinária

A CPI dos Royalties da Alerj, 
destinada a investigar a que-
da na arrecadação estadual 
destas receitas, irá se reunir 
remotamente, nesta segunda 
(30), às 10h, para discutir os 
processos judiciais e admi-
nistrativos, relativos ao ICMS, 
passíveis de acordo entre a 
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE-RJ) e as concessionárias 
de petróleo e gás. O presi-
dente da CPI, deputado Luiz 
Paulo (Cidadania), irá propor 
uma solução de quitação com 
as maiores devedoras da Dí-
vida Ativa no setor. A reunião 
será transmitida, ao vivo, pela 
TV Alerj. 

O Centro Universitário Uni-
versus Veritas Rio vai realizar, 
neste sábado, a 1ª Jornada 
de Cirurgia de Medicina 
Veterinária de maneira on-
line e totalmente gratuita. O 
evento será exclusivo para 
os estudantes de Medici-
na Veterinária e médicos 
veterinários em que terão 
uma experiência de grande 
conhecimento. Além disso, 
ao final das aulas, todos ga-
nharão um certificado para 
ser incluso no currículo.  A 
professora  Fabiane Azeredo 
Atallah é a responsável pelo 
projeto. Para participar do 
evento, baste se inscrever 
neste link: https://tinyurl.
com/jornadacirurgia. 

Marielle: quem vandalizou painel?

O deputado estadual de São 
Paulo Raul Marcelo (PSOL) 
entrou nesta semana com 
uma representação para 
instauração de inquérito 
civil no Ministério Público 
(MP) para que seja inves-
tigado ato de vandalismo 
cometido contra um mural 
em homenagem a Marielle 
Franco, vereadora do Rio as-
sassinada em março de 2018.  

Divulgação

A pintura em questão ficava 
na Escola Estadual Vitor An-
tônio de Trindade, no bairro 
Santana, em Araçatuba, inte-
rior do estado de São Paulo, 
onde havia uma polêmica 
no local inflada por grupos 
políticos que pediam a ex-
clusão do mural da escola, 
que culminou com a pintura 
coberta por tinta no dia 26 
de agosto. 

Panorama RJPanorama RJ

A Cruz Vermelha segue com 
seu ônibus de vacinação 
móvel contra a covid-19 
até 1º de setembro, em Tan-
guá. O presidente da Cruz 
Vermelha em São Gonçalo, 
Márcio Araújo, acompanha 
de perto as atividades.

“Nosso ônibus é to-
talmente preparado para 
oferecer a vacinação, com 
geladeira apropriada para 

garantir a temperatura cor-
reta e espaços também 
adequados. Mas a parce-
ria em Tanguá também 
está possibilitando outras 
ações, como aferição de 
pressão arterial, testes de 
glicemia, entre outras”, afir-
mou, agradecendo a parce-
ria com o prefeito Rodrigo 
Medeiros que abraçou a 
ideia. 

Tanguá tem posto itinerante
Divulgação

Neste fim de semana, a 
Família Schurmann e tri-
pulação do veleiro Kat ini-
ciarão a expedição Voz dos 
Oceanos, para conscienti-
zar a população mundial 
sobre o lixo plástico nos 
oceanos e buscar dar visi-
bilidade a soluções. Com o 
apoio global do Programa 

das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), 
a expedição parte nes-
te domingo de Balneário 
Camboriú, Santa Catarina, 
e passará por 60 pontos do 
planeta ao longo de dois 
anos. Paraty, Búzios e Rio 
farão parte dos destinos 
neste ano. 

Em defesa dos oceanos
Emmanuel Schurmann/Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Certificado terá que ser apresentado em academias, clubes, cinemas e teatros a partir de 1º de setembro

Vacina: Rio vai exigir comprovante
O município do Rio de Janeiro 
tornou obrigatória a apresen-
tação do certificado de vaci-
nação contra covid-19 para 
ingresso em alguns locais da 
cidade. Entre os espaços que 
terão de exigir o documento 
estão academias de ginástica, 
piscinas, centros de treina-
mento, clubes, estádios e vilas 
olímpicas.

Também será obrigatória 
a apresentação do certificado 
em cinemas, teatros, circos, 
salas de concerto, pistas de 
patinação e outras atividades 
de entretenimento.

O acesso a locais de visita-
ção turística, como museus, 
galerias, aquários, parques 
de diversões, e drive-in, bem 
como a convenções e feiras 
comerciais, também ficará 
restrito a quem apresentar o 
documento.

A exigência começará a 
ser feita em 1º de setembro e 
seguirá o cronograma da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio, em relação às idades. 
Portanto, para aqueles cujo 
cronograma já previa a se-
gunda dose, o certificado terá 
que comprovar as duas doses. 
Para aqueles cuja data de apli-
cação da segunda dose ainda 
não chegou, o documento só 
precisa comprovar a primeira 
dose.

Serão aceitos tanto o com-
provante emitido pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
quanto aquele disponível na 
plataforma Conecte SUS, que 

pode ser obtido pela internet.
A cobrança deverá ser 

feita pelo próprio estabele-
cimento, e a fiscalização do 
cumprimento da regra ficará 
a cargo da Vigilância Sanitária 
Municipal.

A prefeitura também pas-
sará a exigir o comprovante 
de vacinação para a inclusão 
e manutenção de pessoas no 
programa de transferência de 
renda Cartão Família Carioca.

A exigência do certificado 
também será feita para quem 

quiser realizar cirurgias ele-
tivas nos serviços públicos 
e privados de saúde e nas 
unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no município.

Paes defende medida - O 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, defendeu on-
tem  (27) a exigência de cer-
tificado de vacinação contra 
covid-19 para ter acesso a 
locais de lazer, receber recur-
sos do Cartão Família Carioca 
e realizar cirurgias eletivas. A 
determinação foi publicada 

ontem no Diário Oficial do 
Município do Rio de Janeiro. 
Ao apresentar o boletim epi-
demiológico da cidade, Paes 
argumentou que as medidas 
protegem os vacinados e es-
timulam a vacinação ao criar 
dificuldades para quem não 
quer se vacinar.

“Não deixem de se vacinar. 
Nós vamos criar dificuldades 
para aqueles que não querem 
se vacinar, desde o acesso a 
programas de transferência 
de renda, passando por cui-

dados a sua saúde, passando 
por ter alternativas e oportu-
nidades de lazer e, em alguns 
casos, até de trabalhar. É 
muito importante que as pes-
soas se vacinem”, enfatizou o 
prefeito, acrescentando que a 
exigência da vacinação é uma 
preparação para a liberação 
das atividades limitadas pe-
las medidas de prevenção à 
covid-19.

A comprovação da vaci-
nação poderá ser feita tanto 
com o aplicativo ConecteSUS 
quanto com o próprio cartão 
de vacinação físico, e deverá 
mostrar que a pessoa tomou 
todas as doses já disponíveis 
para sua faixa etária.

“Obviamente, o nosso ob-
jetivo é proteger as pessoas 
que acreditam na ciência, se 
vacinaram e frequentam os 
ambientes”, disse Paes, que 
acrescentou: “E, obviamente, 
também fazer com que as 
pessoas se vacinem”.

Segunda dose preocupa - 
A vacinação contra covid-19 
já alcançou 87,3% do público 
alvo com primeira dose ou 
dose única no Rio de Janeiro, 

considerando que os adoles-
centes com mais de 12 anos 
passaram a fazer parte da 
campanha de imunização. A 
cobertura com as duas doses 
ou dose única chega a 42,8% 
da população alvo.

Entre os números que 
preocupam a prefeitura está 
o atraso na segunda dose 
de cerca de 180 mil pessoas. 
Segundo o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 
a prefeitura vai intensificar 
a busca ativa no mês de se-
tembro, entrando em contato 
com essas pessoas por tele-
fone ou em seus endereços. 
Segundo Soranz, os agentes 
de saúde relatam que os prin-
cipais motivos apresentados 
por essas pessoas ao serem 
procuradas são o esqueci-
mento, o adoecimento na 
data marcada para a vacina-
ção e eventos adversos ocor-
ridos na primeira dose.

O secretário lembrou ain-
da que 30 mil idosos com 
mais de 60 anos não toma-
ram nem a primeira dose 
da vacina e estão sob maior 
risco de ter um caso grave e 
serem vítimas da covid-19. “É 
um percentual pequeno, mas 
são 30 mil pessoas expostas à 
covid com mais de 60 anos”, 
alertou Soranz.

O painel de dados da pre-
feitura mostra ainda que a 
faixa etária de 30 a 39 anos 
tem 91 mil pessoas que não 
se vacinaram, e a de 20 a 29 
anos, 146 mil.

Exigência 
seguirá o 
cronograma de 
vacinação da 
Secretaria de 
Saúde do Rio

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cobrança da apresentação do comprovante de vacinação será feita pelos estabelecimentos e haverá fiscalização 

Niterói é primeira no 
RJ na 3ª aplicação
Niterói tornou-se ontem (27) 
a primeira cidade do Estado 
do Rio de Janeiro a iniciar a 
aplicação da terceira dose 
da vacina contra a Covid-19 
em idosos. A imunização 
começou com as pessoas 
acima de 60 anos alocadas 
em instituições de longa 
permanência que tomaram 
a segunda dose da vacina 
há seis meses ou mais. Esses 
idosos são do primeiro grupo 
a receber a vacina em janeiro 
deste ano.

Quando iniciou a vaci-
nação contra a Covid-19 no 
dia 19 de janeiro de 2021, a 
Prefeitura de Niterói priori-
zou os profissionais de saúde 
da linha de frente contra a 
doença e os idosos mantidos 
por instituições de longa 
permanência. A idosa Clice 
de Souza Carvalho, de 93 
anos, e a enfermeira Bruna 
Lemos, de 35 anos, foram 
as primeiras niteroienses a 
receber a primeira dose do 
imunizante.

Ontem (27), a equipe de 
imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
esteve na Casa de Amparo 

Santo Antônio, no bairro 
Vital Brazil, para imunizar os 
primeiros idosos com a ter-
ceira dose. Segundo a SMS, 
nesta primeira etapa, cerca 
de 1.200 idosos vão receber 
o reforço. Em setembro a 
vacinação será ampliada 
para os demais idosos da 
cidade, com o uso da vacina 
da Pfizer, após recebimento 
da remessa da vacina pelo 
Ministério da Saúde (MS) 
para a aplicação.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Rodrigo Oliveira, a medida 
visa a conter os efeitos da 
variante Delta que tem se 
espalhado intensamente no 
Brasil, tendo como epicentro 
o Rio de Janeiro.

“Estudos têm demonstra-
do a importância do reforço 
da vacinação nos idosos, já 
que após seis meses há uma 
redução da imunização deste 
grupo. Essa dose de reforço 
aumenta a quantidade de 
anticorpos neutralizantes e 
garante mais proteção nesse 
momento em que a Delta 
ainda está circulando” des-
tacou o secretário.

De 1º a 10 de setembro serão atendidos idosos residentes em asilos. Vacina terá que ser diferente das doses anteriores

Estado divulga calendário da 3ª dose
A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio de Janeiro (SES-RJ) 
prevê que as doses de reforço 
contra covid-19 começarão 
a ser aplicadas em setembro 
para idosos, avançando gra-
dativamente até os 60 anos. A 
campanha deve começar por 
idosos com mais de 90 anos e 
pelos que vivem em institui-
ções de longa permanência e 
também vai incluir pacientes 
imunossuprimidos. 

Segundo o planejamento 
da pasta, será usado esquema 
de vacinação heterólogo na 
terceira dose, o que signifi-
ca que a vacina usada será 
sempre diferente das doses 
anteriores.

“O esquema prevê que 

as pessoas que tomaram a 
primeira e a segunda doses 
da Pfizer recebam a dose de 
reforço de AstraZeneca. Quem 
foi imunizado com a Jannsen 
ou AstraZeneca deverá receber 
o reforço com a vacina Pfizer. 
Os idosos e imunossuprimidos 
vacinados com a CoronaVac 
poderão receber a nova dose 
das vacinas Janssen, AstraZe-
neca ou Pfizer”, explica nota 
da SES-RJ.

A secretaria afirma que 
aguarda nota técnica do Minis-
tério da Saúde quanto às reco-
mendações para a aplicação da 
dose de reforço. Nesta semana, 
o ministro Marcelo Queiroga 
anunciou que a dose de reforço 
será para idosos de mais de 70 

anos, e que o imunizante a ser 
usado será o da Pfizer.

De 1º a 10 de setembro 
serão vacinados os idosos 
residentes em instituições de 
longa permanência (ILPI) que 
receberam a segunda aplica-
ção do imunizante há pelo 
menos seis meses.

Em paralelo, continua a 
vacinação dos adolescentes 
com 16 a 12 anos, que será en-
cerrada no dia 11 de setembro 
(sábado).

A partir do dia 13 de se-
tembro serão vacinados os 
idosos com 95 anos ou mais, 
e o calendário segue de forma 
escalonada até chegar aos ido-
sos com 60 anos ou mais no dia 
30 de outubro.

Efetividade do imunizante 
diminui com aumento da idade
Pesquisadores brasileiros 
mostram que a efetividade 
das vacinas contra a covid-19 
é impactada pela idade de 
quem toma a dose. De acordo 
com estudo feito com 75,9 
milhões de pessoas imuniza-
das com as vacinas Oxford/
AstraZeneca e CoronaVac, 
há uma redução da proteção 
com o aumento da idade. 
Esses dados, segundo os es-
pecialistas, podem ajudar a 
orientar decisões de saúde 
pública, incluindo a necessi-
dade de doses adicionais ou 
de reforço. 

A pesquisa, que envol-
ve diversos pesquisadores 
de diferentes instituições, é 
coordenada pelo pesquisador 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) Manoel Barral-Net-
to. O estudo, divulgado esta 
semana, traz dados são de 
pessoas vacinadas no Brasil, 
coletados entre 18 de janeiro 
e 24 de julho de 2021. 

Os resultados mostram 
que, com as duas doses, am-
bas vacinas oferecem prote-
ção contra casos moderados 
e graves de covid-19 e são 
efetivas na proteção contra 
a infecção, hospitalização e 
morte. Em geral, aqueles que 
tomam AstraZeneca/Fiocruz 
têm proteção de 90,2% contra 
óbito e, aqueles que tomam 
CoronaVac, 73,7%.

Considerando, no entanto, 
a faixa etária das pessoas que 
tomaram os imunizantes, 
aqueles com idade entre 80 e 
89 anos que tomaram a vacina 
AstraZeneca/Fiocruz obtive-
ram um índice de proteção 
contra morte de 89,9%, en-
quanto aqueles que tomaram 
a CoronaVac obtiveram uma 
proteção de 67,2%. Acima dos 
90 anos, esses índices ficaram 
em 65,4% entre vacinados 
com AstraZeneca/Fiocruz e 
33,6% entre aqueles imuniza-
dos com CoronaVac. 

Esses números, segundo 
os pesquisadores, mostram 
que pode ser necessária uma 
dose de reforço vacinal nos 
indivíduos acima dos 80 anos 
que receberam CoronaVac e 
naqueles acima de 90 anos 
imunizados com a Astra-
Zeneca/Fiocruz. Os dados 
mostram que essas idades, em 
um contexto em que há uma 
disponibilidade limitada de 
vacinas, como ocorre no Bra-
sil, devem ser priorizadas. Os 
resultados da pesquisa foram 
apresentados ao Ministério da 
Saúde e ao grupo de especia-
listas em vacina da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 

A queda de efetividade 
com a idade ocorre também 
com outras vacinas, de acor-
do com os pesquisadores. Já 
havia, portanto, suspeita de 
que o mesmo ocorreria com 
as vacinas contra a covid-19. O 
estudo mostra qual é a idade 
que merece maior atenção.

Nessa quarta-feira (25), o 
Ministério da Saúde informou 
que iniciará, na segunda quin-
zena de setembro, a aplicação 
da dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 em “todos 
os indivíduos imunossuprimi-
dos após 28 dias da segunda 
dose e para as pessoas acima 
de 70 anos vacinados há 6 
meses”. 

Participaram do estudo 
pesquisadores do Instituto 
Gonçalo Moniz (Fiocruz Bah-
ia); do Centro de Integração 
de Dados e Conhecimentos 
para Saúde (Cidacs/Fiocruz 
Bahia); da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA); da Fio-
cruz Brasília; da Universidade 
de Brasília (UnB); da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP); da Universidade de 
São Paulo (USP); da Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UFRJ); e da London 
School of Hygiene & Tropical 
Medicine.

Conclusão é de estudo feito por pesquisadores com AstraZeneca e CoronaVac
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MAC vira cenário amanhã para 
projeções da primeira infância
Niterói é uma das dez cidades no País que vão chamar atenção sobre o tema com intervenção urbana

 Amanhã (29), a partir das 
19 horas, o Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de 
Niterói será o cenário para 
projeções que têm como 
objetivo chamar atenção 
para a importância de polí-
ticas públicas que priorizem 
gestantes, bebês, crianças e 
cuidadores. A intervenção 
urbana faz parte de uma ação 
que reúne dez cidades brasi-
leiras, entre elas Niterói, para 
marcar o mês da Primeira 
Infância, data celebrada pela 
primeira vez no Brasil.

As cidades envolvidas 
nesta iniciativa fazem parte 
da Rede Urban95 Brasil, que 
hoje reúne um total de 24 
municípios brasileiros. O 
objetivo é promover, desen-
volver e fortalecer programas 
e políticas públicas voltadas 
ao bem-estar e qualidade 
de vida das crianças de 0 a 6 
anos nas cidades brasileiras. 
A escolha de um mês especí-
fico reforça a mobilização da 
sociedade civil, a criação de 
políticas públicas e a visibi-
lidade do tema.

“Niterói tem buscado 
ter esse olhar especial. Em 
parceria com a Urban95, a 
Prefeitura tem trabalhado 
de forma integrada no desen-
volvimento de projetos que 
tem como principal objetivo 
gerar uma vida mais feliz 
para os bebês, gestantes e 
seus cuidadores”, ressalta a 

secretária do Escritório de 
Gestão de Projetos da Prefei-
tura de Niterói, Valéria Braga.

O projeto apoia os mu-
nicípios na elaboração de 
diagnósticos locais sobre a 
experiência e o acesso do 
público infantil e seus cuida-
dores aos espaços urbanos, 
disponibilizando dados para 

embasar a construção de 
políticas públicas mais asser-
tivas para a primeira infância 
e alinhadas a outras agendas 
estratégicas locais. A secre-
taria estratégica da rede, 
composta pela Fundação 
Bernard van Leer e Instituto 
Cidades Sustentáveis, ofere-
ce apoio técnico nos temas 

de urbanismo e mobilidade, 
com foco em crianças peque-
nas e seus cuidadores, além 
de uma consultoria para o 
aprimoramento de ações e 
políticas públicas na área.

“O comprometimento de 
uma cidade com a primeira 
infância é uma decisão tão 
acertada que precisa ser 

celebrada e compartilhada 
com todos. As projeções vêm 
fortalecer esse compromisso 
do município de Niterói fren-
te à população, e valorizar 
essa conquista: investimos 
no começo da vida e isso 
muda a vida toda!”, enfatiza 
a representante da Fundação 
Bernard van Leer no Brasil, 
Cláudia Vidigal.

Mais ações em Niterói - 
A Prefeitura de Niterói está 
desenvolvendo e ampliando 
uma série de iniciativas vol-
tadas para promover mu-
dança de comportamento 
no cuidado de crianças de 0 
a 6 anos. No dia 18 de agosto, 
entrou no ar, via plataforma 
digital Colab, a consulta pú-
blica “Pé de Infância” voltada 
para os pais e pessoas que 
cuidam de crianças nesta fai-
xa etária. A pesquisa pode ser 
acessada pelo link https://
consultas.colab.re/pedein-
fancia e ficará disponível até 
o dia 7 de setembro.

O objetivo é saber como 
é o dia a dia destes pais e 

cuidadores para a elaboração 
de projetos voltados para 
este público, crianças de 0 
a 6 anos e, também, para 
as gestantes. São perguntas 
voltadas para a forma como 
estas pessoas se relacionam 
com as crianças, como são e 
quais são os tipos de brinca-
deiras, quais os locais onde 
brincam, entre outras.

Para ser desenhado, o pro-
jeto Pé de Infância contou, 
por um lado, com premissas 
científicas, e por outro, com 
cartografias afetivas das co-
munidades, participação 
de gestores dos municípios 
e participação de especia-
listas em Primeira Infância. 
Tudo para criar uma caixa 
de ferramentas que ajude 
cuidadores de crianças pe-
quenas a incluir três com-
portamentos fundamentais 
em suas rotinas: brincar, 
cantar e contar histórias dia-
riamente durante a primeira  
infância.

“Niterói trabalha de for-
ma intersetorial nos proje-
tos relacionados à Primeira 
Infância. Hoje, cerca de 40 
gestores atuam ativamente 
nos projetos desenvolvidos 
em parceria com a Urban95. 
Além disso, estamos inves-
tindo na conscientização das 
amplas necessidades da Pri-
meira Infância, o que facilita 
a integração das secretarias”, 
destaca Valéria Braga.

Iniciativa 
visa mostrar 
importância de 
políticas que 
priorizem mães, 
gestantes e bebês

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Projeções no MAC, neste domingo, a partir de 19h, marcam o mês da Primeira Infância, celebrado pela primeira vez

RJ em 3º no 
ranking de 
geração de 
empregos
O Estado do Rio de Janeiro 
ficou em 3° lugar no ran-
king nacional de geração 
de empregos formais em 
julho, com 18.773 postos de 
trabalho. Esse é sexto mês 
seguido que o Rio apresen-
ta saldo positivo, segundo 
dados do Novo Caged (Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados). Os 
setores de destaque foram 
Serviços (8.755), Comércio 
(4.580), Indústria (3.194) e 
Construção (2.249).

“No acumulado do ano, 
entre janeiro e julho, foram 
geradas mais de 82 mil va-
gas de emprego. É a terceira 
vez consecutiva que o Rio 
fica em 3° lugar em todo 
o país. É mais um sinal de 
que estamos conseguindo 
retomar as atividades eco-
nômicas estagnadas em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19”, disse o gover-
nador Cláudio Castro.

Perfis profissionais - Se-
gundo o Caged, em julho, a 
geração de emprego formal 
para os homens (11.401 
postos) apresentou resul-
tado melhor do que para as 
mulheres (7.372 vagas). Por 
faixa etária, o maior saldo 
foi entre pessoas de 18 a 24 
anos (10.315), e o menor 
entre os profissionais de 50 
anos a 64 anos (-780). Por 
grau de instrução, o melhor 
desempenho foi entre pes-
soas com o Ensino Médio 
Completo (16.207).

“Além desses excelentes 
números do Novo Caged, 
temos também que come-
morar o aumento de va-
gas de emprego oferecidas 
através do Sine. O Governo 
do Estado está fechando 
ainda parcerias  que garan-
tem a qualificação da mão 
de obra ainda ociosa, de 
acordo com as demandas 
regionais”, disse o secretário 
de Trabalho e Renda, Léo 
Vieira.

Maior complexo cultural da América Latina poderá captar recursos públicos e firmar parcerias
Aldeia de Arcozelo obtém registro
A Fundação Nacional de Artes 
(Funarte) recebe na segunda-
-feira (30), às 11h, o documento 
de Registro Geral de Imóvel 
(RGI) da Aldeia de Arcozelo, em 
Paty do Alferes. A ação é resulta-
do de uma parceria entre a Fu-
narte e a Prefeitura Municipal 
de Paty do Alferes, com apoio 
da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio. O RGI é um requisito 
indispensável para a captação e 
aplicação de recursos públicos, 
bem como para a possibilidade 
de firmar parceria com insti-
tuições privadas. Inaugurada 
em 1965, a Aldeia de Arcozelo é 
considerada o maior complexo 
cultural da América do Sul, com 
uma área total de 51 mil metros 
quadrados.

A cerimônia de entrega do 
documento terá a presença do 
presidente da Funarte, Tamoio 
Athayde Marcondes; do diretor 
executivo da instituição, Mar-
celo Nery Costa; do prefeito 

de Paty do Alferes, Juninho 
Bernardes; do procurador-geral 
do município, Marcelo Basbus 
Mourão, entre outras autorida-
des. De acordo com o prefeito, 
o sonho de restaurar o espaço 
está cada vez mais perto. “A 
Aldeia é um complexo rico 
em cultura, história e turismo. 
Estou trabalhando em dife-
rentes projetos para captação 
de recursos, tanto de estatais 
quanto da iniciativa privada, 
para transformar este impor-
tante espaço. Não só para Paty, 
mas para toda a nossa região do 
Vale do Café”, ressalta Juninho 
Bernardes.

O procurador-geral do mu-
nicípio, Marcelo Basbus Mou-
rão, explica o processo para a 
conquista do RGI para a Aldeia. 
“Gostaria de agradecer a todos 
que forneceram as documen-
tações necessárias para que 
pudéssemos aplicar todos os 
conceitos da Lei REURB (Regu-

larização Fundiária Urbana) e 
reconhecer esse grande projeto 
que foi consolidado em Arcoze-
lo. Em parceria com a procura-
doria jurídica da Funarte, em 
menos de um ano, foi possível 
concretizar um documento 
que se esperava há 20 anos. O 

registro oficial foi comunicado 
em 13 de agosto deste ano, 
mesmo dia de nascimento 
do criador do espaço, o ator 
Paschoal Carlos Magno. Sem 
dúvida, um momento emocio-
nante para a cultura brasileira”, 
afirma Mourão.

Sobre a Aldeia de Arcoze-
lo - A Aldeia de Arcozelo foi 
inaugurada pelo ator Paschoal 
Carlos Magno (1906-1980), 
no ano de 1965, em Paty do 
Alferes. O espaço abriga dois 
grandes teatros: o Teatro Itália 
Fausta, com capacidade para 
1.200 pessoas, e o Teatro Renato 
Vianna, com capacidade para 
240 pessoas. O complexo ainda 
dispõe de uma sala para récitas 
musicais, com capacidade 
para 240 pessoas; uma sala de 
vídeo com capacidade para 80 
pessoas; duas galerias de arte; e 
uma biblioteca, com cerca de 5 
mil livros.

O espaço cultural também 
foi cenário de um evento his-
tórico. Em 1838, Manoel Congo 
(falecido em 1839) liderou uma 
revolta de escravos na fazenda. 
A ação ficou conhecida como 
a Revolta de Paty do Alferes, 
mantendo viva a memória da 
luta pela liberdade.

Oito residências em SG são 
flagradas com furto de energia
A Enel Distribuição Rio en-
controu furto de energia 
elétrica em oito residências 
localizadas na Travessa Gui-
marães, no bairro do Porto 
Velho, em São Gonçalo, du-
rante uma operação realizada 
pela empresa na quinta-feira 
(26), com apoio da 73ª de-
legacia de polícia de São 
Gonçalo. Em um dos locais, 
também funcionava um salão 
de beleza.  

Foram encontradas irre-
gularidades na rede dos oito 
locais vistoriados. Os respon-
sáveis foram autuados e res-

ponderão por crime de furto 
de energia, cinco pessoas 
foram presas em flagrante e 
levadas para a delegacia. 

Além de ser crime, com 
pena prevista de um a oito 

anos de reclusão, segundo a 
empresa o furto de energia 
afeta diretamente a qualida-
de do serviço prestado pela 
distribuidora e põe em risco 
a população, principalmente 
as pessoas que manipulam 
a rede elétrica. As ligações 
irregulares podem causar 
curtos-circuitos e sobrecarga 
na rede elétrica, ocasionando 
interrupção no fornecimento 
de energia, informa a em-
presa.  

Para conscientizar a po-
pulação sobre o perigo do 
furto de energia, a Enel Distri-

buição Rio realiza, além dos 
operativos, diversos projetos 
sociais em comunidades, 
com informações sobre o uso 
eficiente de energia elétrica, 
programas para geração de 
emprego e renda e revisão 
gratuita de instalações elé-
tricas de consumidores com 
menor poder aquisitivo.  

Os clientes que quiserem 
denunciar o furto de energia 
podem fazê-lo pela internet: 
https://www.enel.com.br/ 
ou pelo aplicativo Enel Rio. 
Não é necessário se identi-
ficar.

Em um dos endereços, na Tr. Guimarães, no Porto Velho, funcionava um salão

Operação integrada da 
Guarda Municipal com 
as polícias Civil e Mili-
tar apreendeu 10 mo-
tocicletas e autuou 12 
infratores na noite de 
quinta-feira (26) em Ca-
simiro de Abreu. Dentre 
as autuações estavam 
circulação com excesso 
de barulho, manobras 
perigosas e direção sem 
habilitação, além de en-
trega de veículo à pessoa 
não habilitada e porte 
de substância entor-
pecente para consumo 
próprio. Foram realiza-
das blitz simultâneas 
em alguns pontos da 
cidade e abordagem de 
veículos com suspeita 
de irregularidade.

Motos 
apreendidas

Operação 
da Enel 
Distribuição 
teve apoio de 
policiais da 
73 DP (Mutuá)

Divulgação/ Funarte

 Inaugurada em 1965, a Aldeia de Arcozelo fica na cidade de Paty do Alferes
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Pix: limite para transferências 
noturnas passa a ser R$ 1 mil
Valor, entre pessoas físicas e MEIs, é o mesmo para TEDs, cartões de débito e transferências intrabancárias

O aumento de casos de se-
questros relâmpago e de 
roubos relacionados ao Pix 
fez o Banco Central (BC) 
introduzir medidas de se-
gurança no sistema instan-
tâneo de pagamentos. As 
alterações divulgadas ontem 
(27) também afetam outras 
modalidades de pagamento 
eletrônico, como a Transfe-
rência Eletrônica Disponível 
(TED), cartões de débito e 
transferências entre contas 
de um mesmo banco.

Na mudança mais impor-
tante, o limite de transferên-
cias entre pessoas físicas, 
inclusive microempreen-
dedores individuais (MEI), 
cairá para R$ 1 mil entre 20h 
e 6h. O novo limite vale tanto 
para o Pix como para a liqui-
dação de TEDs, para cartões 
de débito e para transferên-
cias intrabancárias.

Em outra mudança, o BC 
decidiu impedir o aumento 
instantâneo de limites de 
transações com meios de 
pagamento por meios eletrô-
nicos. Agora, as instituições 
terão prazo mínimo de 24 
horas e máximo de 48 horas 
para efetivarem o pedido do 
correntista se feito por canal 
digital. A medida abrange 
tanto o Pix, como a TED, o 
Documento de Ordem de 
Crédito (DOC), as trans-
ferências intrabancárias, 

cartões de débito e boletos.
As instituições financei-

ras passarão a oferecer aos 
clientes a possibilidade de 
definir limites distintos de 
movimentação no Pix duran-
te o dia e a noite, permitindo 
limites mais baixos no pe-
ríodo noturno. Elas também 
passarão a permitir o cadas-
tramento prévio de contas 

que poderão receber Pix aci-
ma dos limites estabelecidos, 
mantendo os limites baixos 
para as demais transações.

Outras medidas 

• Permitir que os partici-
pantes do Pix retenham uma 
transação por 30 minutos 
durante o dia ou por 60 mi-

nutos durante a noite para a 
análise de risco da operação, 
informando ao usuário sobre 
a retenção;

• Tornar obrigatório o me-
canismo, já existente e hoje 
facultativo, de marcação no 
Diretório de Identificadores 
de Contas Transacionais 
(DICT) de contas com indí-
cios de utilização em fraudes 

no Pix, inclusive no caso de 
transações realizadas entre 
contas do mesmo partici-
pante;

• Permitir consultas ao 
DICT para alimentar os sis-
temas de prevenção à fraude 
das instituições, de forma 
a coibir crimes envolven-
do a mesma conta em ou-
tros meios de pagamento  
e com outros serviços ban-
cários;

• Exigir que os participan-
tes do Pix adotem controles 
adicionais em relação a tran-
sações envolvendo contas 
marcadas no DICT, inclusive 
para fins de eventual recusa 
a seu processamento, com-
batendo assim a utilização 
de contas de aluguel ou os 
chamados laranjas;

• Determinar que os par-
ticipantes de arranjos de 
pagamentos eletrônicos 
compartilhem, tempestiva-
mente, com autoridades de 
segurança pública, as in-
formações sobre transações 

suspeitas de envolvimento 
com atividades criminosas;

• Exigir das instituições 
reguladas controles adi-
cionais sobre fraudes, com 
reporte para o Comitê de 
Auditoria e para o Conselho 
de Administração ou, na sua 
ausência, à Diretoria Exe-
cutiva, bem como manter à 
disposição do Banco Central 
tais informações;

• Exigir histórico compor-
tamental e de crédito para 
que empresas possam ante-
cipar recebíveis de cartões 
com pagamento no mesmo 
dia, reduzindo a ocorrência 
de fraudes.

Prevenção de crimes -Em 
nota, o BC informou que as 
medidas ajudarão a prevenir 
crimes ligados aos meios 
eletrônicos de pagamento. 

“Em conjunto, essas me-
didas, bem como a pos-
sibilidade de os clientes 
colocarem os limites de suas 
transações em zero, aumen-
tam a proteção dos usuários 
e contribuem para reduzir o 
incentivo ao cometimento 
de crimes contra a pessoa 
utilizando meios de paga-
mento, visto que os baixos 
valores a serem eventual-
mente obtidos em tais ações 
tendem a não compensar os 
riscos”, informou o órgão em 
comunicado.

Mudanças são 
consequência 
do aumento 
de sequestro 
relâmpago e 
roubos

Marcello Casal JrAgência Brasil

Pix: instituições poderão oferecer aos clientes possibilidade de definir limites distintos de movimentações dia e noite

BB: internet instável 
prejudica operações
Os cerca de cerca de 54 mi-
lhões de clientes do Banco do 
Brasil (BB) enfrentaram ontem 
dificuldades para acessar as 
contas e realizar transações 
bancárias pela internet. Em 
manifestações nas redes so-
ciais, na tarde de ontem (27), 
usuários do banco relataram 
que os serviços estavam fora 
do ar.

Procurada, a assessoria do 
confirmou o problema e disse 
que trabalha para restabelecer 
o acesso. “O BB confirma in-
consistência em seus sistemas 
na tarde desta sexta-feira, 27, 
e trabalha para restabelecer a 
normalidade”. Ainda segundo a 
empresa, não se trata de ataque 
hacker. 

A instabilidade afeta opera-
ções a partir de computadores, 
o site, o aplicativo, os cartões de 
crédito e de débito, o sistema 
de atendimento e até as ope-
rações em caixas eletrônicos, 
além de operações pelo PIX.

De acordo com a plata-
forma DownDetector, que 
monitora quedas de serviços 
on-line em tempo real, os pro-
blemas com o BB começaram 
a ser reportados por volta das 
14h40 e atingiram mais de 3 
mil reclamações. A maioria das 
reclamações eram sobre difi-
culdade de acesso à conta, com 
39% de notificações, seguida 
por inconsistência no site do 
banco (38%) e pelas operações 
por celular (22%).

Brasil: população bateu marca 
de 213,3 milhões em julho
A população brasileira che-
gou a 213,3 milhões de pes-
soas em 1º de julho de 2021, 
segundo estimativa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). No ano 
passado, o Brasil tinha 211,7 
milhões de habitantes. O 
dado foi publicado na edi-
ção de ontem (27) do Diário 
Oficial da União. O cresci-
mento estimado da popula-
ção de 2020 para 2021 foi de  
0,74%, de acordo com o 
IBGE.

A estimativa mostra que 
os estados mais populosos 
são: São Paulo (46,65 mi-
lhões), Minas Gerais (21,41 
milhões) e o Rio de Janeiro 
(17,46 milhões).

O país tem três estados 
com menos de 1 milhão de 
habitantes: Roraima (652,7 
mil), Amapá (877,6 mil) e 

Acre (906,9 mil).
A última década registrou 

um aumento do número 
de grandes municípios no 
Brasil. No Censo de 2010, so-
mente 38 municípios tinham 
população superior a 500 
mil habitantes, e apenas 17 
deles tinham mais de 1 mi-
lhão de moradores. Em 2021, 
o número de cidades com 
mais de 500 mil habitantes 
subiu para 49. Juntas, essas 
cidades representam 31,9% 
da população brasileira, com 
68 milhões de pessoas. O es-
tudo, que tem informações 
de todos os 5.570 municípios 
brasileiros, mostrou ainda 
que 67,7% dos municípios 
(3.770) têm menos de 20 mil 
habitantes e concentram 
14,8% da população, com 
31,6 milhões de habitantes. 
De acordo com o IBGE, os 

dados de 2021 indicam que 
mais da metade da popu-
lação brasileira (57,7%), ou 
seja, 123 milhões de habitan-
tes, se concentra em apenas 
326 municípios (5,8% dos 
municípios), que têm mais 
de 100 mil habitantes.

Além de referência para 
indicadores sociais, eco-
nômicos e demográficos, 
o levantamento é um dos 
parâmetros utilizados pelo 
Tribunal de Contas da União 
( TCU) para o cálculo do 
Fundo de Participação de 
Estados e Municípios.

Municípios - Com 12,4 
milhões de habitantes, o mu-
nicípio de São Paulo ainda 
é o mais populoso do país, 
seguido por Rio de Janeiro 
que tem 6,8 milhões, Bra-
sília onde há 3,1 milhões, 

Salvador com 2,9 milhões e 
Fortaleza com 2,7 milhões. 
Entre os 17 municípios do 
país com população superior 
a 1 milhão de habitantes, 
14 são capitais. Esse grupo 
concentra 21,9% da popu-
lação, com 46,7 milhões de  
pessoas.

As 26 capitais mais o Dis-
trito Federal somam mais de 
50 milhões de habitantes em 
2021, o que significa 23,87% 
da população do país. Sem 
contar com essas cidades, os 
municípios mais populosos 
são Guarulhos (SP), Campi-
nas (SP), São Gonçalo (RJ), 
Duque de Caxias (RJ), São 
Bernardo do Campo (SP), 
Nova Iguaçu (RJ), São José 
do Campos (SP), Santo An-
dré (SP), Ribeirão Preto (SP) 
e Jaboatão dos Guararapes 
(PE).

Crescimento estimado foi de 0,74% de 2020 para 2021, divulga o IBGE

Cálculo para 2021 e 2022 feito em junho permanece até fim de setembro

Ipea mantém previsão de 
crescimento do PIB
O desempenho recente dos 
indicadores econômicos de 
atividade levou o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) a manter em 4,8% e 2% 
a previsão feita em junho des-
te ano para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país) para 
2021 e 2022, respectivamente.

No fim de setembro, pes-
quisadores do Ipea analisarão 
de novo o cenário para ver o 
que há de mais relevante e 
farão a revisão dos números 
para o PIB e previsão para o 
terceiro trimestre. Para essa 
divulgação agora, viu-se que 

não havia motivos para me-
xer no que se previu há três 
meses, disse ontem (27) à 
Agência Brasil o economista 
Leonardo Mello de Carvalho, 
pesquisador do Ipea e um dos 
autores do estudo.

Carvalho ressaltou, po-
rém, que há um pequeno viés 
de baixa para 2022. “Existe 
a possibilidade de traba-
lhar com um número me-
nor quando se soltar a nova 
revisão, no mês que vem.” 
Segundo o pesquisador, iden-
tificaram-se alguns sinais de 
risco para o cenário econô-
mico, como, por exemplo, a 
inflação, que “está um pouco 

pior do que o previsto ante-
riormente”. Carvalho disse 
que, com os aumentos da taxa 
básica de juros, já existe um 
aperto este ano, embora haja 
uma defasagem para que tais 
efeitos ocorram na atividade 
econômica. Espera-se que 
esse efeito negativo ocorra em 
2022, um pouquinho acima 
do que se tinha calculado há 
três meses. 

Carvalho ressaltou, po-
rém, que há um pequeno viés 
de baixa para 2022. “Existe 
a possibilidade de traba-
lhar com um número menor 
quando se soltar a nova revi-
são, no mês que vem".

As famílias pagaram ju-
ros menores no cheque 
especial e no crédito 
não consignado em ju-
lho, de acordo com da-
dos divulgados ontem 
(27) pelo Banco Central 
(BC). A taxa de juros do 
cheque especial para 
pessoas físicas caiu 2,1 
pontos percentuais no 
mês e chegou a 123,5% 
ao ano. Já no crédito 
pessoal não consignado 
a queda foi de 2,9 pon-
tos percentuais, alcan-
çando 79,5% ao ano em 
julho. Por outro lado, os 
juros do crédito pessoal 
consignado variaram 
0,1 ponto percentual 
no mês, para 18,8%  
ao ano. 

Juros e 
crédito

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: 02/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Travessa Pedra - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Travessa Tendinha - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Travessa Lions - Santa Rosa - Niterói 15699809
13:30 às 17:30 Avenida 6 - Camboinhas - Niterói 15707373
13:30 às 17:30 Avenida Professor A Caetano - Camboinhas - Niterói 15707373
13:30 às 17:30 Rua 51 - Camboinhas - Niterói 15707373
13:30 às 17:30 Rua Advogado Ronaldo A Machado - Cond. Balneário Itaipu - Camboinhas 15707373
13:30 às 17:30 Rua Deputado C Bueno - Camboinhas - Niterói 15707373
13:30 às 17:30 Rua Doutor Damasceno Ferreira - Camboinhas - Niterói 15707373
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - Várzea das Moças - Niterói 15707553
13:30 às 17:30 Estrada Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Niterói 15707553

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Anibal Pinto - Coelho - São Gonçalo 15694099
12:00 às 16:00 Rua Canadá - Coelho - São Gonçalo 15694099
12:00 às 16:00 Rua Pinheiro Chagas - Coelho - São Gonçalo 15694099
12:00 às 16:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo 15698523
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 15698523
12:00 às 16:00 Travessa Dionísio Rosa - Santa Catarina - São Gonçalo 15698523
12:00 às 16:00 Travessa Major Peixoto Guimarães - Santa Catarina - São Gonçalo 15698523

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida do Contorno - Estrada de Bambuí - Maricá 15703285
09:00 às 12:00 Ruas 135, 136, 143, 144, 146 - Balneário Bambuí - Itaipuaçu - Maricá 15703285
09:00 às 12:00 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 15703285
09:00 às 12:00 Rua Hum - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15703285
09:00 às 12:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 15703285
09:30 às 11:30 Avenida do Canal - Ponta Negra - Maricá 15705861
09:30 às 11:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15705861
09:30 às 11:30 Condomínio R Santa Clara - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15705861
09:30 às 11:30 Ruas 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15705861
09:30 às 11:30 Rua Capitão José Caetano de Oliveira - Ponta Negra - Maricá 15705861
09:30 às 11:30 Rua Santa Clara - Ponta Negra - Maricá 15705861
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Pindobal - Maricá 15705469
13:00 às 17:00 Estrada do Pindobal - Caju - Maricá 15705469
13:00 às 17:00 Estrada Oscarino F da Costa - Pindobal - Maricá 15705469
13:30 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Centro - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Estrada São José de Imbassaí - Praça Amendoeiras - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Estrada Velha Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Ruas 1, 3 - Estrada Velha de Maricá - São José - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Rua Jta Alípio do Santos - São José de Imbassaí - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Walter Rocha - Estrada Velha São José - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Rua Waldomiro Cláudio N Filho - São José - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Rua São José - Estrada Velha São José - Maricá 15699975
13:30 às 17:30 Avenida Lúcio José Marins - Pr. Lagoas-Za - Maricá 15702983
13:30 às 17:30 Rua Agripio Luiz da Costa - Pr. Lagoas-Za - Ponta Negra - Maricá 15702983
13:30 às 17:30 Rua Teodoro J de Marins - Pr. Lagoas-Za - Maricá 15702983
13:30 às 17:30 Ruas 2, 4, 5, 27, 28, 33, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 66, 

101, 102, 152 - Gamboa - Jardim Interlagos - Maricá 
15707475

13:30 às 17:30 Rua Ruth Ribeiro - Gamboa - Maricá 15707475
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Fla visita o 
Santos pelo 
Campeonato 
Brasileiro

Após golear 
o Grêmio em 
Porto Alegre e 
praticamente 
assegurar a 
vaga nas se-
mifinais da 

Copa do Brasil, o Flamen-
go volta as atenções para 
o Campeonato Brasileiro. 
Hoje, o Rubro-Negro visita 
o Santos, na Vila Belmiro, 
às 19 horas, pela 18ª ro-
dada.

Para seguir na caça ao 
líder Atlético-MG, o Fla 
não pode deixar pontos 
pelo caminho e precisa da 
vitória. Embora com dois 
jogos a menos, o time está 
a dez pontos do Galo na 
tabela de classificação, no 
quinto lugar.

Para este duelo, o técni-
co Renato Gaúcho perdeu 
o atacante Bruno Henri-
que, que sofreu uma lesão 
na coxa direita no Sul. Mi-
chael, que entrou bem na 
Arena do Grêmio, deve, 
portanto, ser a primeira 
opção do treinador.

Na defesa, apesar da 
boa atuação na quarta-fei-
ra, Bruno Viana deve dar 
lugar a Léo Pereira, que se 
recuperou de um problema 
no pé direito.

Derrotado pelo Atlético-
-PR no jogo de ida da Copa 
do Brasil, o Santos tem 
um desfalque certo para o 
confronto deste sábado. O 
zagueiro Luiz Felipe apre-
sentou um edema na coxa 
direita após ser substituído 
na Arena da Baixada. Rob-
son, que entrou em seu  
lugar,  deve seguir  na  
equipe.

Craque português deixa a Juventus e volta ao time inglês após 12 anos

United surpreende e 
anuncia retorno de CR7

O mercado de transferências 
na Europa está aquecido como 
a muito tempo não acontecia. 
Ontem, 17 dias após o Paris 
Saint-Germain anunciar a con-
tratação de Lionel Messi, aquele 
que é considerado pelo “maior 
rival” também está de casa nova 
(aliás, nem tão nova assim). 
Cristiano Ronaldo deixou a 
Juventus para retornar ao Man-
chester United após 12 anos de 
sua saída de Old Trafford.

O clube inglês anunciou on-
tem a contratação do atacante 
português de 36 anos por duas 
temporadas.

“O Manchester United tem 
o prazer de confirmar que o 
clube chegou a um acordo com 
a Juventus pela transferência 
de Cristiano Ronaldo, uma 
transferência pendente de um 
acordo sobre os termos do con-
trato, a obtenção de um visto e 
a aprovação do exame médico”, 

informou o clube do norte da 
Inglaterra em um comunicado.

Segundo o jornal britâni-
co “The Guardian”, Cristiano 
deixou a Juventus e assinou 
com os Red Devils por duas 
temporadas. Ainda de acordo 
com o periódico, o time inglês 
pagou 20 milhões de euros (R$ 
122,5 milhões) mais bônus po-
tencial de três milhões ao clube 
italiano.

O retorno de CR7 ao Man-
chester United faz do clube um 
dos grandes favoritos ao título 
europeu desta temporada, ao 
lado do rival Manchester City 
e do PSG, de Messi e Neymar.

A equipe treinada por Ole 
Gunnar Solskjaer se mostrou 
forte no mercado neste verão 
europeu trazendo Jadon San-
cho e Raphael Varane. “Cristia-
no é uma lenda neste clube. Ele 
é o maior jogador de todos os 
tempos, se você me perguntar”, 

disse o técnico norueguês, que 
foi companheiro de time de 
CR7 no United de 2003 a 2007.

Ronaldo chegou a Lisboa 
ontem à tarde, onde se prepara 
para disputar as partidas das 
eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022 com sua sele-
ção. Ele poderia fazer sua estreia 
no United depois de voltar da 
Data Fifa, provavelmente no 
dia 11 de setembro contra o 
Newcastle.

Aos 36 anos, Cristiano, que 
conversou com o Manchester 
City, tem valor de mercado de 
45 milhões de euros (R$ 276,1 
milhões), segundo o site “Trans-
fermarkt”. Com a camisa da 
Juventus, o atacante disputou 
134 jogos, anotando 101 gols e 
22 assistências. Já pelo United, 
clube que defendeu entre 2003 
e 2009, ele jogou 292 partidas: 
balançou as redes 118 vezes e 
deu 69 passes para gol.

Divulgação / Juventus

Após Lionel Messi, CR7 movimenta a janela de transferências da Europa trocando a Juve pelo Manchester United

Nome de Dedé entra 
na pauta do Vasco

Marcão aposta em 
virada contra o Galo

O Vasco está 
em busca de 
reforços para a 
sequência do 
Campeonato 
Brasileiro da Sé-
rie B. Uma das 

posições consideradas caren-
tes do elenco é a zaga, e por 
isso o nome de Dedé voltou a 
ser comentado.

De acordo com o portal 
“vascaíno.net”, o defensor 
estaria disposto a ouvir uma 
proposta do clube carioca. 
Dedé teve passagem de des-
taque pelo Vasco, quando foi 
campeão da Copa do Brasil 
de 2011. O jogador, inclusive, 
toparia um contrato de pro-
dutividade.

No entanto, a diretoria do 

O Fluminense 
saiu atrás na 
disputa com 
o Atlético-MG 
por uma vaga 
nas semifinais 
da Copa do 

Brasil. Na última quinta-fei-
ra, o Galo venceu por 2 a 1 o 
primeiro jogo do mata-mata, 
no Engenhão. As duas equi-
pes voltam a se enfrentar 
no dia 15 de setembro, no 
Mineirão.

O técnico Marcão, que as-
sumiu o comando da equipe 
há apenas dois jogos, disse 
acreditar na classificação. 
Este foi o segundo duelo 
consecutivo contra o Atlético. 
Na última segunda, houve 
empate em um a um pelo 

Vasco não entrou em contato 
com o staff do atleta. O certo é 
que os cruz-maltinos podem 
trazer até três reforços para 
buscar uma reação na Série B.

Justiça - O Vasco segue 
buscando ganhar um alívio 
financeiro após a execução 
no valor de R$ 93 milhões em 
dívidas trabalhistas na Justiça. 
Por isso, a diretoria entrou 
com novo recurso.

Desta vez, os cruz-malti-
nos entraram com o recurso 
no Órgão Especial do TRT-1. 
O Vasco busca o adiamento 
da execução até que entregue 
o plano para o pagamento da 
dívida. O clube carioca tem 
um prazo de 60 dias para en-
tregá-lo.

Campeonato Brasileiro.
“Na Copa do Brasil não 

tem gol fora, uma vitória sim-
ples nos coloca em condições 
iguais. A gente vai com muita 
coragem, dedicação e empe-
nho para reverter essa situa-
ção no Mineirão. Eu tenho 
certeza que podemos tirar 
proveito dessas competições 
que eles vem disputando e 
fazer mais um grande jogo e 
trazer essa classificação para 
o Rio de Janeiro”, afirmou.

Mas antes de decidir a 
vaga na Copa do Brasil, o Flu 
terá três jogos pelo Brasilei-
rão. Em situação ruim na ta-
bela e a seis jogos sem vencer, 
o Tricolor precisa iniciar uma 
recuperação e se afastar da 
zona do rebaixamento.


