
Niterói já conta com posto 
da Junta Comercial do RJ

Espaço foi inaugurado ontem na sede do Sindilojas Niterói, no Centro. A parceria é com a Fecomércio RJ
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Moradores de Itacoatiara, como Cléia Araújo (ao centro) levaram material reciclável de suas casas para a tenda de coleta seletiva da Clin. A campanha educativa termina no bairro neste domingo

 Lucas Benevides/Divulgação

Coletiva seletiva
tem campanha 
em Itacoatiara

Até amanhã, moradores de Ita-
coatiara, na Região Oceânica de 
Niterói, poderão obter informa-

ções sobre coleta seletiva de ma-
teriais sólidos recicláveis (como 
papel, plástico, vidro e metal) e 
descarte correto de resíduos na 

tenda montada pela Companhia 
de Limpeza Urbana (Clin) de Ni-
terói próximo ao Destacamento 

de Policiamento Ostensivo (DPO) 
na entrada do bairro. Além disso, 

receberão informações sobre 
respeito ao horário da coleta 

domiciliar, o que fazer com o 
lixo excedente e reciclagem do 
óleo de cozinha. São lições de 

sustentabilidade que a natureza 
agradece.

Um dos maiores (para muitos o maior) ídolos da história do Flu, Fred 
escreve hoje, contra o Ceará, no Maracanã, seu último capítulo como 
jogador profissional. A torcida promete uma grande festa de despedida.

PÁG. 6

Mestre Zé 
Borba no 
Popular
Neste domingo, às 17h, tem 
a oficina “Brincantes Raí-
zes da Tradição: Mestre Zé 
Borba, um Mateus na Vida”, 
no Teatro Popular.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Público vai participar das oficinas 
com o Mestre Zé Borba 

ESPORTES

Vasco pega 
o Criciúma 
fora de casa
Sem vencer há dois jogos, o 
Vasco enfrenta hoje o Cri-
ciúma, em Santa Catarina, 
pensando na vitória para 
seguir na cola do Cruzeiro.

Daniel Ramalho / Vasco

O chileno Palacios ganhará hoje 
mais uma chance no time titular

Lucas Merçon / Fluminense

Fred se despede do futebol como um dos maiores ídolos do Fluminense, onde foi bi brasileiro

Último ato do artilheiro tricolor

Rio inscreve 
para formar 
programadores

PANORAMA\PÁG 2

SG vai vistoriar transporte escolar
Pedidos para dar entrar no procedimento começam na próxima segunda-feira, na prefeitura
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PARA FACILITAR A VIDA DOS EMPRESÁRIOS

Você sabe 
o que é 
HPV?

PÁG. 4
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Ciclistas nas calçadas
Todos os dias somos atropelados por ciclistas e por moto-
ciclistas nas calçadas de Niterói. Ninguém respeita nada! 
O melhor seria uma reeducação por parte de todos, mas 
quem vai proporcionar algo assim? Ninguém! Então, é isso 
aí! Pedestres, continuem driblando os ciclistas e motoci-
clistas nas calçadas para que uma desgraça não aconteça.
Cristina Silva

Lâmpadas queimadas
Em resposta à carta do leitor César Matos, publicada no dia 
8 de julho, a Prefeitura de Maricá informa que encaminhou 
uma equipe técnica da Secretaria de Iluminação Pública 
para verificar a denúncia e providenciar o reparo. A Prefei-
tura também esclarece que a Ouvidoria recebe sugestões, 
denúncias ou reclamações pelo WhatsApp (21) 99140-0674.
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Maricá

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.

Mestre Zé Borba 
no Teatro Popular
Neste domingo, às 17h, vai 
acontecer, no Teatro Popular 
Oscar Niemeyer, a oficina de 
Cavalo Marinho “Brincantes 
Raízes da Tradição: Mestre 
Zé Borba, um Mateus na 
Vida”. E Zé Borba, mestre da 
zona rural de Pernambuco, 
estará presente para ani-
mar a todos, que, além de 
espectadores, participarão 
do espetáculo. A entrada é 
gratuita. 

Na oficina, Zé Borba 
mostrará como cria e con-

voca o palhaço Mateus para 
a brincadeira, além de ensi-
nar como encher a bexiga do 
boi. Serão chamadas tam-
bém figuras importantes 
como o mestre Ambrósio, 
empata samba e mane do 
baile. 

Também acontece a dan-
ça do magui – o aquecimen-
to dos brincantes, que se 
apresentam com os diversos 
personagens, boi e cavalo, 
bem como com outros ani-
mais fantásticos. 

CULTURA

‘Pretas’
O Julho das Pretas Nite-
rói traz o tema “Mulheres 
Negras: Território, Acesso 
e Oportunidades”, com di-
versas atividades em pontos 
variados da cidade. O movi-
mento, que promove ações 
culturais durante todo o mês 
apresenta, neste sábado, das 
12h às 23h, na Praça Jusceli-
no Kubitschek, o Baobab das 
Pretas, com samba, desfiles 
e homenagens. Já na segun-
da, das 19h às 20h, tem a 
exposição “Mulheres Negras 
da Nossa”, no Instagram.

MANGUEZAIS – Até o dia 9 de agosto, a Casa de Cul-
tura Heloísa Alberto Torres, no Centro de Itaboraí, 
recebe a exposição inédita “Ser do Mangue”, realizada 
pela ONG Guardiões do Mar. A mostra marca o mês 
em que se comemora o Dia Mundial de Proteção dos 
Manguezais. A visitação, que tem gratuita, pode ser 
feita de terça a sábado. 

LENINE – Para apresentar diversas ações de educação 
ambiental que ocorrem na Baía de Guanabara, a Rede 
de Conservação Águas da Guanabara realiza, de segun-
da a quarta, o I Seminário de Educação Ambiental, na 
Sala Nelson Pereira dos Santos, com palestras, inter-
venções culturais e show do cantor Lenine. Inscrições: 
@projetouca. Programação: linktr.ee/projeto_uca.
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Zé Borba, mestre de Pernambuco, estará presente para animar a todos

Divulgação

Neste sábado, na Praça Juscelino 

Kubitschek, tem o Baobab das Pretas

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Arraiá com 
entrada grátis
A temporada de milho, quen-
tão e canjica está só co-
meçando para quem gosta 
de festas de meio de ano. 
Durante os próximos dois 
fins de semana de julho, 
acontece o Arraiá do Plaza, 
com comidas típicas, touro 
mecânico, área para crianças 
e shows de forró e sertanejo. 
O evento será das 14h às 22h, 
no terraço (G6). A entrada é 
gratuita.
Neste sábado tem show ser-
tanejo com Thiago Silva e 
Alexandre. E amanhã, do-
mingo, o Trio Nova Geração 
e o cantor Ugo encerram o 
primeiro fim de semana.
A festa continua no dia 15 
sexta-feira, com a volta ao 
palco de Iris Pontal, que 
abriu a festividade ontem 
(8). Já no próximo sábado, 
o grupo 
Os Três Nordestinos faz um 
tributo a Luiz Gonzaga, com 
muito forró. O arraiá se des-
pede ao som do cantor ser-
tanejo João Gabriel. 

Vacina contra varíola do macaco

Um projeto protocolado 
na Câmara dos Deputados 
esta semana visa incluir 
no Calendário Nacional 
de Imunização a vacina 
contra a varíola do macaco. 
A proposta é do deputado 
federal Geninho Zuliani 
(foto), do União Brasil/SP. 
Segundo o projeto de lei, a 

Divulgação

vacina composta pelo Mo-
dified Vaccinia Ankara-Ba-
varian Nordic (MVA-BN), 
indicado para a prevenção 
de monkeypox, deverá ser 
incluída na relação de vaci-
nas obrigatórias do Minis-
tério da Saúde, compondo 
o calendário nacional de 
vacinação. 

 Futuro da Baía na 
Marina da Glória
Que tal entrar num barco, 
passear pela Baía de Guana-
bara e ser capaz de ver como 
ela ficará no futuro, após a 
construção de um cinturão 
de proteção para impedir o 
derrame de esgoto sem tra-
tamento? 
É o que a Águas do Rio e o 
Instituto Aegea vão propor-
cionar aos visitantes de seu 
stand na Glocal Experience, 
que acontece entre os dias 9 
e 17 de julho, na Marina da 
Glória. 
O passeio, com direito a ima-
gens 360° através de óculos 
de realidade virtual, será 
umas das atrações do evento, 
que tem como objetivo deba-
ter os rumos para um futuro 
sustentável, além de buscar 
soluções que não levem ao 
esgotamento dos recursos 
naturais.  

Rio quer formar 
programadores

Vitória na folha 
de pagamento

 Estão abertas as inscrições 
para o Programadores Cario-
cas, iniciativa da Prefeitura do 
Rio, para formar e qualificar 
jovens em situação de vulne-
rabilidade social na área de 
programação. O programa, 
que vai oferecer bolsas inte-
grais e parciais, é destinado 
a refugiados e egressos do 
ensino público com ensino 
médio completo, com priori-
dade para negros, mulheres e 
pessoas trans. Os candidatos 
podem se inscrever até o dia 
24 de julho no site: www.pro-
gramadorescariocas.rio.
“É um projeto que tem o 
potencial de mudar a vida de 
milhares de cariocas. Há um 
déficit de 24 mil profissionais 
qualificados por ano no setor 
de tecnologia da informação 
e o Programadores Cariocas 
vai ajudar a suprir essa la-
cuna, dando oportunidades, 
empregabilidade e geração de 
renda para os jovens que mais 
precisam”, destaca Thiago 
Dias, secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Inova-
ção e Simplificação. 

O Banco Santander venceu 
a licitação da folha de paga-
mento da Prefeitura e conti-
nuará sendo o banco pagador 
dos 200 mil servidores ativos, 
inativos e pensionistas do 
município. O Santander apre-
sentou proposta financeira de 
R$ 710 milhões em parcela 
única para a gestão da folha 
de pagamento. O Banco irá 
gerir a folha dos servidores 
pelo prazo de cinco anos (se-
tembro de 2022 a setembro 
de 2027). Em 2017, a folha de 
pagamento havia sido vendi-
da por R$ 490 milhões. 

Segundo a secretária de 
Fazenda e Planejamento, 
Andrea Senko, “a venda da fo-
lha vem somar ao esforço de 
melhoria das contas públicas 
do município”

Segurança em Barra de São João

A Secretaria de Segurança 
Pública de Casimiro de 
Abreu iniciou a operação 
Choque de Ordem nas en-
tradas do distrito de Barra 
de São João. A iniciativa 
visa prevenir ações crimi-
nosas, coibir a circulação 
de motocicletas irregula-
res, e promover busca de 
pessoas que possam estar 
com pendências junto à 

Claudio Pacheco/Divulgação

justiça. Foram realizadas 
abordagens a pessoas que 
apresentavam compor-
tamentos suspeitos, que 
trafegavam a pé, em bici-
cletas e veículos. A ação 
contou com  a parceria da 
4ª Companhia da PM e da 
121ª Delegacia. Participa-
ram também guardas civis 
municipais e policiais do 
Proeis. 

Panorama RJPanorama RJ

O lançamento de “Os Sa-
bores e Saberes de Danusia 
Barbara” (Editora Cassará), 
26º livro do historiador e 
biógrafo Wanderlino Tei-
xeira Leite Netto, membro 
da Academia Niteroiense 
de Letras e do Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Niterói, aconteceu esta 
semana na Livraria da 
Travessa de Icaraí. A obra 

registra a carreira da irre-
verente jornalista Danusia 
Barbara, que revolucionou 
a crítica gastronômica.
Marcaram presença Már-
cia Pessanha, presidente 
da AFL; Leda Mendes Jor-
ge, presidente da ANE; os 
acadêmicos Célio Erthal 
Rocha e Liane Arêas - além 
da filha de Danusia, Ana 
Beatriz Nunes Barbosa. 

Novo olhar sobre a gastronomia
Murilo Lima/Divulgação

Na semana em que se co-
memora os 130 anos do 
bairro de Copacabana, um 
dos mais famosos do Rio, a 
Prefeitura declarou, ontem 
(8), o Galeto Sat’s Patrimônio 
Cultural do Rio. O prefeito 
Eduardo Paes publicou no 
Diário Oficial decreto in-
cluindo o bar de Copacaba-
na no Circuito dos Botequins 

do Patrimônio Cultural ca-
rioca. Além disto, também 
inscreveu o estabelecimento 
no cadastro dos negócios 
tradicionais e notáveis da 
cidade. Com a medida, o 
Galeto Sat’s, que fica na Rua 
Barata Ribeiro, irá ganhar 
uma das já conhecidas pla-
quinhas azuis de patrimônio 
cultural. 

Novo Patrimônio Cultural do Rio
Reprodução
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Novo espaço é resultado de parceria entre o Sindilojas e a Fecomércio e chega para facilitar a abertura de negócios

Jucerja abre posto em Niterói
Niterói ganhou na manhã de 
ontem (8) um posto da Junta 
Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (Jucerja) que pro-
mete facilitar e muito a vida 
dos empresários na cidade. 
O novo espaço é resultado de 
uma parceria entre o Sindi-
cato dos Lojistas de Niterói 
(Sindilojas Niterói) e a Fede-
ração do Comércio do Rio de 
Janeiro (Fecomércio RJ), e vai 
funcionar na sede do Sindilo-
jas Niterói, no 3º andar da Rua 
Doutor Borman, 6, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, de 
11h às 16h.

Durante a inauguração no 
novo posto da Jucerja, o pre-
sidente do Sindilojas Niterói, 
Charbel Tauil, disse que a 
iniciativa surgiu da vontade e 
da necessidade de trazer para 
a cidade um serviço indispen-
sável para os comerciantes. 

“Este é um momento mui-
to importante. A abertura 
deste posto aqui no Sindilojas 
não é só para os lojistas do co-
mércio de Niterói, é para toda 
a classe empresarial, de servi-
ços, e para o contador que está 
à frente deste processo. Nós 
estamos aqui também para 
auxiliar os pequenos, os mé-
dios e os grandes comercian-
tes. É um grande avanço para 

desburocratizar a abertura de 
novos negócios, justamente 
neste momento em que a 
Jucerja vem quebrando recor-
des de abertura de empresas. 
Neste semestre foram quase 
35 mil abertas no Estado do 
Rio, só no mês de junho foram  

6 mil”, ressaltou Charbel Tauil.
O presidente do Sindilojas 

Niterói também agradeceu ao 
presidente da Fecomércio RJ, 
Antonio Florencio de Queiroz 
Junior, pela parceria. Ele não 
pôde comparecer à inaugura-
ção por estar gripado. 

“O presidente foi singular 
neste projeto. É uma pessoa  
que  consegue ouvir as  ne-
cessidades da diretoria, que 
conhece as necessidades do 
nosso campo de batalha aqui 
em Niterói e dos empresários 
em todo o estado. Ele colocou 

esse projeto à frente com mui-
to vigor”, disse Charbel Tauil.

O presidente da Junta Co-
mercial, Sergio Romay, por 
sua vez, lembrou que este é 
o oitavo posto da Fecomércio 
em parceria com a Jucerja. Na 
próxima sexta-feira será inau-
gurado mais um, em Barra 
Mansa, no sul do estado. 

“A gente espera que isso 
se alastre pelo estado inteiro 
porque queremos desburo-
cratizar cada vez mais a vida 
do empresário, da turma da 
contabilidade. A gente quer 
fazer com que este estado vol-
te a crescer. São Paulo é forte 
porque o interior é forte. Nós 
estamos querendo levar isso 
para o interior do Rio, para 
que no interior o empresário 
possa abrir uma empresa de 
forma muito rápida, muito 
ágil”, disse Sergio Romay.

Além de facilitar o registro 
de empresas, o posto da Ju-
cerja em Niterói vai oferecer 
auxílio na pesquisa e emissão 
de certidões e carteira de 
empresários; na verificação 
de existência de empresas 
e vínculo empresarial; e na 
orientação para a regulariza-
ção da atualização cadastral 
de MEIs.

Também estiveram pre-
sentes no evento o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Niterói, Luiz Paulino 
Moreira Leite;  o assessor do 
presidente da Fecomércio 
RJ, Marcelo Novaes; o presi-
dente do Conselho Regional 
de Administração, Leocir Dal 
Pai; e o contador Roberto 
Nolasco; além dos diretores 
do Sindilojas Niterói Renato 
Sheeny, Carlos André Bueno e 
Flávio Carvalho, entre outros 
convidados.

“Com muita alegria, hoje 
entregamos o novo posto da 
Junta Comercial em Nite-
rói, fruto da parceria entre 
a Fecomércio e o Sindilojas, 
que surgiu da vontade e da 
necessidade de trazer para 
a cidade um serviço que vai 
facilitar ainda mais a vida 
dos comerciantes”, finalizou 
Charbel Tauil.

Posto vai 
funcionar 
na sede do 
Sindilojas 
Niterói, na Rua 
Dr. Borman 6, 
3º andar

Divulgação/Sindilojas

Diretores do Sindilojas Niterói e representantes da Fecomércio participaram da inauguração do posto da Jucerja

‘Recicla Niterói’ fica em 
Itacoatiara até domingo

Itacoatiara, na Região Oceâni-
ca de Niterói, recebe até este 
domingo (10) a campanha 
“Recicla Niterói”, que tem o 
objetivo de orientar a popu-
lação sobre a importância da 
coleta seletiva. O programa, 
executado pela Companhia 
de Limpeza de Niterói (Clin), 
também ensina sobre o des-
carte correto de resíduos, res-
peito ao horário da coleta 
domiciliar, lixo excedente e re-
ciclagem do óleo de cozinha. 
A ação vai acontecer próximo 
ao DPO, em Itacoatiara, das 
9h às 13h. 

Moradora em Itacoatiara 
há 40 anos, Cleia Araújo visi-
tou ontem (8) a tenda da Clin.

“Sempre separei meus 
resíduos recicláveis para en-
tregar nos postos de coleta, 
fiquei feliz em saber através 
dessa campanha que agora 
vão pegar na minha porta, 
sem necessidade de cadastro. 

Ainda ganhei uma dica muito 
boa aqui na tenda, que é a de 
aproveitar a água da louça 
para lavar os recipientes antes 
de enviar para coleta. Agora 
ainda vou economizar água”, 
disse.

Coleta seletiva – O progra-
ma de coleta seletiva da Clin 
atende todo o município de 
Niterói e consiste no reco-
lhimento de resíduos sólidos 
recicláveis (papel, plástico, 
vidro e metal), encaminhan-
do para uma destinação final 
adequada, sem causar prejuí-
zos ambientais. Os resíduos 
coletados são doados para 
cooperativas de catadores, fo-
mentando a rede de trabalho 
com o fornecimento de ma-
terial e dando oportunidade 
para que os cidadãos possam 
contribuir para a preservação 
ambiental e a inserção social.

A Clin também trabalha 

com o sistema de recolhi-
mento seletivo porta a porta 
que é feito na cidade de forma 
setorizada, de acordo com os 
bairros e demanda de residên-
cias cadastradas. O cadastro 
pode ser feito por telefone 
ou internet. Depois de feito o 
cadastro na empresa, através 
do 0800-367-9100 ou pelo 
site http://www.clin.rj.gov.
br/?a=ouvidoria, o munícipe 
recebe as instruções sobre o 
processo de separação dos 
resíduos, além de material in-
formativo. Os moradores dos 
bairros São Francisco, Chari-
tas e Itacoatiara não precisam 
se cadastrar, pois a rota já pas-
sa em todas as residências em 
dias preestabelecidos.

A Clin conta ainda com os 
postos de entrega voluntá-
ria, distribuídos pela cidade, 
permitindo que aqueles não 
cadastrados também partici-
pem do projeto.

. Cafubá: Av.da Raul de Olivei-
ra Rodrigues (Antiga Avenida 
7, Quadra 172), Piratininga 
(no 9º Distrito da Clin)
· Horto do Barreto: Rua Dr. 
Luiz Palmier, (no Horto do 
Barreto)
· Horto do Fonseca: Alameda 
São Boaventura, no 770 (no 
Horto do Fonseca)
· Icaraí: Rua Jornalista Irineu 
Marinho, 466, Icaraí (em fren-
te ao 4º Distrito da Clin)
· Ilha da Conceição: Rua Jor-
nalista Sardo Filho esquina 
com Rua Mario Neves (no 
CSU da Ilha da Conceição)
· Itaipu: Rua O, Campo Belo 
(ao lado da estação de trata-
mento de esgoto),
· Largo da Batalha: Rua Leonor 
da Glória, Pendotiba (no 7º 
Distrito da Clin)
· Santa Bárbara: Rua Dr Luiz 
Felipe de Moraes Lamego, 
490, Sta Bárbara (no 12º Dis-
trito da Clin).

Campanha de conscientização é realizada em tenda montada próximo ao DPO

Turismo: 
pacto é 
lançado em 
Mangaratiba
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Mangaratiba 
lançou na quinta-feira (7) 
o “Pacto pelo Turismo”. O 
projeto, que é inédito na 
cidade, é uma parceria en-
tre todas as secretarias do 
município, com objetivo 
de fomentar o desenvolvi-
mento do turismo local. O 
lançamento aconteceu no 
Casarão do Condomínio 
Reserva do Sahy.

“Hoje é um dia histó-
rico para Mangaratiba. 
O ‘Pacto pelo Turismo’ 
nasce da necessidade ur-
gente de se reconhecer o 
turismo como atividade 
essencial para o fomento 
sustentável da economia 
local. Estamos formando 
um compromisso em prol 
da promoção do turismo 
na cidade e região”, disse 
o secretário de Turismo e 
Cultura, Luís Fernando da 
Matta.

Pedidos de protocolo podem ser feitos a partir de segunda, na prefeitura

Transporte escolar começa a 
ser vistoriado em S. Gonçalo

A Secretaria Municipal de 
Transportes (Semtran) de São 
Gonçalo dará início à vistoria 
nos veículos que fazer trans-
porte escolar na cidade. Ins-
tituições de ensino, empresas 
de transporte e trabalhadores 
autônomos deverão proto-
colar o pedido no Protocolo 
Geral, na Prefeitura, Rua Dr. 
Feliciano Sodré, 100, de 11 de 
julho a dia 5 de agosto.

“A vistoria dos veículos 
que fazem transporte esco-
lar é fundamental para que 
esse serviço seja prestado de 
forma segura, garantindo a 
integridade dos estudantes 
transportados. Todo o pro-
cesso de vistoria será feito 
de forma minuciosa, com 
análise de todos os itens de 
segurança”, disse o secretário 
de Transportes, Fábio Lemos.

Para dar entrada no pro-
cesso de vistoria, os inte-
ressados deverão providen-
ciar a documentação exigida 

pela Secretaria Municipal de 
Transportes. A vistoria será 
realizada na Rua Dr. Nilo Pe-
çanha, número 246, Estrela 
do Norte, no período de 8 de 
agosto a 28 de setembro de 
2022, mediante agendamento 
prévio.

Para fazer a vistoria, tanto 
os trabalhadores autônomos 
como as escolas e as empresas 
de transporte não poderão 
apresentar débitos de visto-
rias anteriores e será exigido 
o selo e lacre do Inmetro no 
aparelho cronotacógrafo.

Divulgação

Trabalhadores autônomos e empresas especializadas devem se inscrever

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: 14/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Maria Bregua - Fonseca - Niterói 17795935
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maximiliano - Fonseca - Niterói 17795935
13:00 às 17:00 Ruas 2, 3, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22 - Enseada de Itaipu - Camboinhas 17796451
13:00 às 17:00 Rua Dom Helder Câmara - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua André H. B. Serpa Pinto - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Antônio Jorge Abunahman - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua da Alameda - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Eunice Linton - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua João Lopes Esteves - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Ephem Wellington de Barros Amora - Camboinhas 17796451
13:00 às 17:00 Rua Ladyr Ribeiro - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Marcos Otavio Valadão - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Marcus Vinicius Heizer - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Onacyr Arthur Silva - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua Onacyr P da Silva - Camboinhas - Niterói 17796451
13:00 às 17:00 Rua D - Camboinhas - Niterói 17796451

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua Doutor Getúlio Vargas - Barro Vermelho - São Gonçalo 17787473
09:00 às 11:59 Travessa Celina - Barro Vermelho - São Gonçalo 17787473
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17795393
12:00 às 16:00 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17795393
13:30 às 17:30 Con Fazendinha - Santa Izabel - São Gonçalo 17791377
13:30 às 17:30 Con Santa Maria - Marambaia - São Gonçalo 17791377
13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 5, 6 - Condomínio Solar Santa Maria - Vila Etelma - Marambaia 17791377
13:30 às 17:30 Rua A, F, H, I - Condomínio Solar Santa Maria - Vila Etelma -  

Marambaia - Almerinda - São Gonçalo 
17791377

13:30 às 17:30 Rua Eloiza Torres - Marambaia - São Gonçalo 17791377
13:30 às 17:30 Rua Fernando D. Paes - Marambaia - São Gonçalo 17791377
13:30 às 17:30 Rua Fraternidade - Condomínio Santa Maria - Marambaia - São Gonçalo 17791377
13:30 às 17:30 Rua Heloiza Torres - Loteamento Chac V Sul - Marambaia - São Gonçalo 17791377

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Loteamento - Vale da Figueira - Manoel Ribeiro - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Manoel Ribeiro - Ponta Negra - Vale da Figueira II 17797117
13:00 às 17:00 Rua Santa Tereza - Vale da Figueira - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Travessa Figueira - Vale da Figueira I - Maricá 17797117
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Estrada Velha São José - Maricá 17797187
13:00 às 17:00 Praça das Amendoeiras - São José de Imbassaí - Maricá 17797187
13:00 às 17:00 Ruas B, C, D, E, K - Praia Amendoeiras - São José de Imbassaí 17797187
13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Estrada de Jaconé - Maricá 17797187
13:00 às 17:00 Rua Vinicius Oliveira da Rocha - São José de Imbassaí - Maricá 17797187
13:00 às 17:00 Avenida Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassaí - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Estrada Velha São José - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Estrada Velha Maricá - Praia Amendoeiras - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Caju - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Rua Estrada Velha de Maricá - Ponta Grossa - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Alípio dos Santos - São José - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Aricipo dos Santos - São José de Imbassaí - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Roberto de Andrade - São José de Imbassaí - Maricá 17797239
13:00 às 17:00 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Maricá 17797239
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Você sabe o que é HPV? Confira dicas e informações
Por Dra Carla Jardim Maia, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

O Papiloma Vírus Huma-
no (vírus HPV ) é o agente 
responsável por uma infec-
ção de transmissão sexual 
muito comum, conhecida 
como papilomatose genital 
ou também como condiloma 
acuminado. A transmissão 
do HPV acontece por contato 
direto com a pele infectada 
por meio de relações sexuais, 
podendo ocasionar lesões na 
virilha, vulva, vagina, colo 
do útero, no pênis e no ânus. 
Mais de 50% das mulheres 
com vida sexual adquirem o 
vírus em algum momento de 
suas vidas.

A ciência já conseguiu 
identificar mais de 200 tipos 
de vírus HPV, que se dividem 
em dois grandes grupos (bai-
xo risco e alto risco) e se trans-
mitem a homens e mulheres 
através de sexo vaginal, anal 
ou oral. A maioria dos tipos 
de baixo risco não causam 
doença. 

Alguns, no entanto, são 
responsáveis pelo apareci-
mento de verrugas na região 
genital, ânus, boca ou gargan-
ta. Os outros podem causar 
variados tipos de câncer. 
Destes, cerca de quatorze são 
considerados tipos de alto ris-
co identificados por números: 
HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68. Os 
mais agressivos são os tipos 
16 e 18, responsáveis pela 
maioria do câncer de colo 

do útero, sendo, no Brasil, 
a segunda causa de câncer 
ginecológico nas mulheres.

Câncer
A maioria das infecções 

por HPV são benignas e de-
saparecem espontaneamente 
dentro de 1 a 5 anos. Entre-
tanto, o HPV é o principal 
fator de risco para o câncer do 
colo do útero, encontrado em 
cerca de 99,7% dos canceres 
de colo do útero. Inclusive 
a Organização Mundial da 
Saúde informa que 85% das 
mortes por câncer do colo do 
útero são de países de baixa 
renda sendo esse assunto im-
portante e relevante para ser 
abordado em toda população.

É de extrema importância 
que todas as mulheres que 
têm ou já tiveram vida sexual 
estejam em dia com o seu 
exame de preventivo, inde-
pendente da idade, desde as 
mais novas até as mais velhas. 
A presença de sintomas como 
sangramento vaginal na re-
lação sexual e dores pélvicas 
são alertas para o diagnóstico 
de câncer de colo de útero. 
Mas as mulheres não devem 
esperar que estes sintomas 
apareçam, pelo contrário, de-
vem fazer o exame preventivo 
regularmente. Esse exame 
tem como objetivo detectar 
alterações causadas pelo HPV 
nas células do colo do útero 
a tempo de serem tratadas e 

curadas, evitando a morte por 
este tipo de câncer.

Vacinação
A prevenção da infecção 

pelo HPV pode ser realizado 
através de vacinas, quando 
administradas antes do início 

da vida sexual.
O objetivo da vacinação 

do HPV no Brasil é prevenir 
os casos de câncer de colo de 
útero, vulva, vagina, pênis, 
ânus, boca e orofaringe e re-
duzir a incidência e a morta-
lidade por esta enfermidade. 

A proteção desta vacina é 
estimada em 9- 10 anos. No 
entanto, como essa vacina é 
relativamente nova (2007), é 
necessário que mais estudos 
sejam realizados, alguns já 
encontram-se em andamento 
em mais de 20 países, para 

avaliar melhor e fornecer 
mais dados sobre a duração 
da proteção e se há necessi-
dade de reforço.

A vacina do HPV oferecida 
pelo SUS é quadrivalente, isto 
é, oferece proteção contra o 
HPV dos tipos 6,11,16,18. Esta 
vacina encontra-se disponível 
gratuitamente nas Unida-
des Básicas de Saúde para 
meninas e meninos entre 9 
e 14 anos e para mulheres e 
homens de 9 a 26 anos por-
tadores do vírus de imuno-
deficiência humana (HIV ). 
Esta vacina também pode ser 
encontrada na rede privada, 
mas diferente da aplicada no 
SUS, ela está disponível para 
todas as faixas etárias.

Como se diz, prevenir é 
melhor do que remediar. 
Então vocês: mulher, mãe de 
adolescente, adolescentes e 
homens, procurem a Unidade 
de Saúde mais próxima de sua 
casa para ser vacinado contra 
o HPV. Não vale a pena espe-
rar. Sua vida é muito valiosa!

Pixabay

O Papiloma Virus Humano, o vírus HPV, é o agente responsável por uma infecção transmitida através de relação sexual

Por: Carla Jardim Maia, médica 
ginecologista e mestranda do 
Mestrado Profissional em Saúde 
Materno Infantil, da Faculdade de 
Medicina da UFF; orientada pelos 
professores Licínio E da Silva e 
André Ricardo Araújo da Silva, da 
Universidade Federal Fluminense.
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Vasco busca 
recuperação 
contra o 
Criciúma

Já são dois 
jogos sem vi-
tória e o sinal 
de alerta está 
ligado no Vas-
co da Gama. 
Após perder 

sua invencibilidade na Série 
B ao ser derrotado pelo No-
vorizontino, a equipe de São 
Januário não passou de um 
empate sem gols diante do 
Sport, no último domingo, 
no Maracanã. Hoje, o Cruz-
maltino encara o Criciúma 
no Heriberto Hülse, a partir 
das 16h30, pela 17ª rodada, e 
vai em busca da recuperação.

Embora tenha somado 
apenas um ponto em dois 
jogos, o Vasco segue na vice-
-liderança do Campeonato 
com 31 pontos, mas viu o 
Cruzeiro disparar na ponta, 
com 38. Bahia (29) e Grêmio 
(26), estão na cola do Gi-
gante. Adversário de hoje, o 
Criciúma faz boa campanha 
e aparece em 5º lugar na 
tabela de classificação, com 
23 pontos.

O Criciúma está num 
bom momento e vem de 
uma vitória e um empate, 
atuando fora de casa. No He-
riberto Hülse, o retrospecto 
da equipe é muito bom e a 
torcida já esgotou os ingres-
sos para o jogo.

Além de enfrentar um 
oponente embalado, o Vasco 
segue convivendo com os 
desfalques do meia Nenê 
e do lateral-direito Gabriel 
Dias, entregues ao departa-
mento médico. Além deles, 
o lateral-esquerdo Edimar 
e o atacante Gabriel Pec es-
tão suspensos pelo terceiro 
amarelo.

Um dos maiores ídolos da história do Flu, Fred se aposenta hoje do futebol

Em clima de despedida, 
Fluminense recebe o Ceará

Em clima de fes-
ta pela goleada 
de 4 a 0 sobre 
o Corinthians e 
pela emoção da 
despedida dos 

gramados do artilheiro Fred, 
o Fluminense recebe o Ceará 
hoje, às 19h, no Maracanã, 
pela 16ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O jogo é 
importante para o Tricolor, 
que está na sexta posição com 
24 pontos e pode ingressar no 
G-4 em caso de triunfo.

O Ceará não tem nada a 
ver com a festa de Fred e quer 
estragar a noite tricolor. O 
time empatou por 1 a 1 com 
o Internacional na rodada 
passada e soma 18 pontos, 
flertando perigosamente com 

a zona de rebaixamento.
Justamente porque sabe 

que o Ceará deseja estragar a 
festa tricolor, que Fernando 
Diniz, comandante do Flu-
minense, trabalha para que o 
elenco não entre em nenhum 
clima de euforia. Ele teme 
prejuízos ao rendimento da 
equipe.

“Estamos em uma situa-
ção complicada neste jogo. 
Sabemos que o Fred merece 
realmente uma grande festa. 
Mas precisamos separar o 
clima de festa do jogo, pois 
temos que conquistar uma 
vitória”, disse o treinador.

Fernando Diniz deve fazer 
apenas uma alteração em 
relação ao jogo contra o Co-
rinthians. O volante Nonato 

reaparece após cumprir sus-
pensão e vai ocupar a vaga de 
Martinelli.

Pelo lado do Ceará, o 
técnico Marquinhos Santos 
aposta na força do elenco 
para conseguir um bom resul-
tado no Rio de Janeiro.

“Apesar do pouco tem-
po que estamos tendo para 
trabalhar e conseguir fazer 
os ajustes que sempre são 
necessários, os jogadores 
estão se entregando ao má-
ximo. Como têm qualidade 
acredito sempre em um bom 
resultado”, disse ele, que no 
meio de semana viu seu time 
fazer 3 a 0 no The Strongest 
da Bolívia e avançar para as 
quartas de final da Copa Sul-
-Americana.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

O atacante tricolor Fred realizou ontem no CT Carlos Castilho seu último treinamento como jogador profissional

Dorival Júnior evita 
pensar no Atlético

Lucas Fernandes 
destaca volta ao Bota

O Flamengo 
mostrou força 
em casa ao go-
lear o Tolima-
-COL por 7 a 1 
pelas oitavas de 

final da Libertadores. Agora, 
os rubro-negros retornam a 
atenção aos confrontos pelo 
Brasileirão e Copa do Brasil, 
esta última valendo decisão 
para as quartas do torneio.

O técnico Dorival Júnior 
foi questionado sobre a par-
tida eliminatória e rechaçou 
que vá pensar no Atlético-MG 
antes do duelo de amanhã, 
quando enfrenta o Corin-
thians, na Neo Química Are-
na.

“No futebol, o céu e o 
inferno têm só um palmo 

O Botafogo tem 
sofrido com as 
lesões no Cam-
peonato Bra-
sileiro. Lucas 
Fernandes foi 

um dos jogadores que perdeu 
jogos por problemas físicos, 
mas voltou ao time na rodada 
passada e ajudou a equipe a 
vencer o Red Bull Bragantino 
pelo placar mínimo. O meia 
exaltou seu retorno com um 
bom resultado.

“Feliz por ter retornado à 
equipe, poder estar ajudando 
dentro de campo. Quero exal-
tar o trabalho de todo o staff, 
fisioterapia, que me deixaram 
em condições para o jogo, em 
busca do melhor ritmo. Fico 
feliz por ter suportado o jogo 

de distância. Não podemos 
pensar além do nosso próxi-
mo compromisso e esse será 
pelo Brasileiro. Não temos 
o direito de pensar em uma 
situação ali na frente. O torce-
dor, sim. Nós, profissionais, 
não”, disse.

“O nosso próximo com-
promisso será dificílimo. 
Desde que aqui cheguei, 
temos feito mais jogos fora 
do que dentro do Maracanã. 
Será uma partida fundamen-
tal para continuarmos lutan-
do por uma aproximação no 
grupo da frente”, finalizou.

Os cariocas, terão pela 
frente o Atlético-MG, na pró-
xima quarta-feira, no Mara-
canã, pela volta das oitavas 
da Copa do Brasil.

todo e ajudado”, disse o atleta.
“Retornar de uma lesão 

sempre é muito difícil, seja 
pouco ou muito tempo, você 
perde ritmo de jogo. A partida 
foi intensa, nossa equipe este-
ve ligada, não tem jogo melhor 
para retornar. Acredito ter vol-
tado bem, ajudado meu time 
e mais feliz ainda pela vitória”, 
acrescentou.

Lucas Fernandes também 
afirmou que os jogadores 
devem ser polivalentes para 
ajudar a equipe.

“Nós, jogadores, temos 
que compreender um pouco 
de cada posição. O futebol 
evoluiu bastante, já tinha feito 
essa função, mais aberto pela 
esquerda. O professor pediu, 
pude contribuir”.

Esportes


