
CIDADES/PÁG. 5

Flordelis: 
julgamento será 
em Niterói
Defesa da ex-deputada, acusada 
de mandar matar o marido, teve 
negado pedido de realização no 
Rio pela 2 Câmara Criminal do TJ.

São Gonçalo quer acabar com 
o descarte irregular de lixo

 Trabalho informativo e de conscientização está sendo feito por equipes da Campanha Limpa São Gonçalo

PROBLEMA É CRÔNICO NO MUNICÍPIO

Divulgação

Niterói será 
capital do 
xadrez
Cenário perfeito para a prática de 
diversos esportes, Niterói tam-
bém concentra interessados em 
atividades competições que vão 
além da atividade física. Prova 
disso é a realização na cidade do 
segundo torneio de xadrez Niterói 
Chess Open, que acontecerá em 
setembro, com participação de 13 
Grandes Mestres internacionais e 
premiação em dinheiro.

CIDADES/ PÁG. 3

Claudia Aquino/Divulgação

Enxadristas podem se inscrever até 26 de agosto. Estudantes da rede pública municipal não pagam

Glorinha e 
Renato no 
Municipal
A dupla Glorinha e Renato 
se apresenta, neste domin-
go, às 16h, no Theatro Mu-
nicipal de Niterói.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Renato e Glorinha fazem ótimo 
entretenimento para crianças

PTB de Niterói 
vai empossar 
nova diretoria

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 4

Ciclovias: Região Oceânica mais interligada
A Prefeitura de Niterói está investindo na mobilidade sustentável. Além da Ciclovia Parque da Lagoa de Itaipu, está na fase final a concorrência 
pública para criação de novas vias para ciclistas em mais seis bairros: Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, Serra Grande, Santo Antônio e Piratininga.

CIDADES\PÁG. 3

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Brasil já uma 
referência mundial 
em cimento verde

PÁG. 4

Brasileiros terão 
nova carteira de 
identidade

CIDADES\PÁG. 5

PDT lança hoje 
Rodrigo ao 
governo do RJ

PANORAMA/PÁG. 2

ESPORTES

Cariocas têm 
compromissos 
pelo Brasil afora
Mais um final de semana em que 
os clubes do Rio sairão em busca 
dos três pontos nas séries A e B. 
No sábado, o Vasco abre o returno 
da 2ª divisão visitando o lanterna 
Vila Nova-GO. No mesmo dia, já 
na elite, o Botafogo, precisando 
vencer, recebe o Athletico-PR no 
Rio. Na manhã de domingo, o Fla 
busca contra o Avaí a 3ª vitória se-
guida no Brasileirão. O Flu encer-
ra a jornada carioca enfrentando 
o Bragantino em Volta Redonda.

PÁG. 8

Marcelo Goncalves / Fluminense

Cada vez mais nas graças da torcida tricolor, Arias fará dupla de ataque com Cano
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Sem ônibus
Moro no Barreto e não aguento mais ter que ficar preocupada 
em chegar até as 21h, no Terminal, para pegar o último ônibus 
da linha 42, que ultimamente tem saído nesse horário. Isso é um 
absurdo com o trabalhador. É preciso lembrar que o funciona-
mento dos shoppings vai até as 22h e várias pessoas trabalham 
nesses centros comerciais. Além disso, fiquei sabendo que outras 
linhas de Niterói também vão suspender os ônibus de madru-
gada. Como o trabalhador vai se deslocar? A quem temos que 
recorrer para que isso seja revisto?
Sônia Castro

Motoboys
Respeito muito os motoboys, um trabalho tão sofrido debaixo de 
sol ou chuva. Uma profissão que virou o ganha pão de muitos por 
conta da pandemia. Mas os profissionais de verdade devem, no 
mínimo, andar com a moto emplacada e com a habilitação em 
dia, para não reclamarem depois quando são parados em uma 
blitz e terem a sua moto levada por falta de documentação. Uma 
ação que também acho importantíssima para tirar das ruas os 
criminosos disfarçados de profissionais.
Célio Vidal

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.

Festival Delícias 
da Roça em Icaraí
O Festival Delícias da Roça 
anima o Campo de São 
Bento, em Icaraí, de sexta a 
domingo, até o dia 31. 

Na programação mu-
sical, shows de forró, ser-
tanejo, country e MBP. A 
dupla Fabiano & Bonatto, 
o trio Amargô, o grupo For-
ró Informal, a banda Raiz 
do Sana e os cantores Josi 
Araújo, Emerson Campos 
e Eduardo Camacho são 
algumas das atrações con-
firmadas. Para os pequenos, 

Violúdico, Léo Castro e Tia 
Gê promovem a animação, 
além de brincadeiras típicas 
para diversão da criançada.

O evento, gratuito, reúne 
comidas típicas, além de gri-
fes da gastronomia gourmet, 
como Gustô, Da Carmine, 
Doutora Brownie, com rótu-
los que também vão marcar 
presença, como Noi + W 
Katz e Malteca. Cervejarias 
do interior do Estado do Rio 
como Pontal (Nova Fribur-
go) também participam. 

CULTURA

Sucessos
Glorinha e Renato se apre-
sentam, neste domingo, às 
16h, no Theatro Municipal 
de Niterói. A dupla apresen-
ta o espetáculo “Sucessos de 
antes, de agora e o livro no 
meio”. Eles cantam e con-
tam a sua estrada e história 
musical, com sucessos já 
aclamados pelos fãs, além 
de novas músicas que conti-
nuam provocando a plateia 
a interagir. O ingresso custa 
R$50 (promoção: R$40 para 
adultos que levarem 1kg de 
alimento não perecível).

HUMOR – A humorista Bruna Louise está, neste 
domingo, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, 
com o seu “Novo show”. Um dos principais destaques 
da comédia stand-up no Brasil, Bruna segue o seu 
propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também 
empoderando e combatendo os preconceitos, julga-
mentos e escolhas. Ingresso a R$80, no site Sympla.

LANÇAMENTO – Neste sábado, às 15h, o Salão Ama-
relo do Solar do Jambeiro vai sediar o lançamento do 
livro infantil “As Aventuras de Elaisa e Pablo”, de Elisa 
Kayat. O evento é gratuito. A obra conta a história de 
Elaisa, uma boneca de pano que ama ler e tocar instru-
mentos musicais, mas que fica mais contente quando 
divide seus momentos com o amigo Pablo.

Divulgação

O trio Amargô é uma das atrações do festival no Campo de São Bento

Divulgação

Glorinha e Renato se apresentam, 

neste domingo, às 16h, no Municipal

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

Mais informações 
na conta de Luz
Concessionárias de energia 
elétrica passam a ser obriga-
das a descrever de forma mais 
objetiva e de fácil entendi-
mento para o consumidor as 
informações nas contas de 
luz. É o que determina a Lei 
9.804/22, de autoria do depu-
tado Brazão (União), que foi 
sancionada pelo governador 
Cláudio Castro e publicada na 
edição desta sexta-feira (22) 
do Diário Oficial.

O autor da proposta justi-
ficou que, no campo “dados 
da medição”, as informações 
não são legíveis e estão sobre-
postas, o que pode impedir a 
conferência do consumo pelo 
cliente. “O objetivo é garantir 
ao consumidor o direito à 
informação clara, transpa-
rente e legível por parte das 
concessionárias.

As informações sobre o 
consumo, leitura anterior 
e do mês deverão estar em 
destaque de modo a permitir 
a conferência do relógio. O 
tamanho dos números deve 
ser maior e a leitura vir des-
tacada”, disse. 

Centro de trauma em Araruama

O Hospital Estadual Rober-
to Chabo, em Araruama, 
ganha um novo centro 
de trauma e mais leitos 
de tratamento intensivo 
(CTI) ainda este ano. O 
novo espaço, onde estão 
ocorrendo as intervenções, 
foi visitado esta semana 
pela secretária estadual de 

Divulgação

Saúde em exercício, Cláu-
dia Mello, que destacou a 
importância das obras para 
a Região dos Lagos. “Esta 
unidade é fundamental 
para a região. Estamos 
ampliando o hospital. Pas-
saremos de nove para 16 
leitos”, garantiu a secretária 
em exercício. 

Festival de cerveja 
em Maricá
A Prefeitura de Maricá, atra-
vés da Companhia de De-
senvolvimento de Maricá e 
das secretarias de Promoção 
e Projetos Especiais e de Tu-
rismo, promove o Festival 
Art&Bier, de 28 a 31 de julho, 
na orla de Ponta Negra. Pela 
primeira vez, o evento conta-
rá com a participação exclu-
siva de cervejarias artesanais 
da cidade, além de oferecer 
gastronomia e atrações musi-
cais. O festival acontecerá de 
forma integrada com o Ma-
ricá Surf Pro Am 2022, etapa 
do Campeonato Estadual de 
Surfe que acontece no mesmo 
período em Ponta Negra. A 
programação musical come-
ça às 16h nos dois primeiros 
dias e às 14h no sábado e no 
domingo. 

Prioridade para 
vítima de violência

Políticas públicas 
de primeira infância

As mulheres vítimas de vio-
lência doméstica passam a 
ter prioridade no processo 
seletivo do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) no Estado 
do Rio. É o que prevê a Lei 
9.802/22 de autoria do depu-
tado Samuel Malafaia (PL), 
publicada no Diário oficial de 
sexta-feira (22).

Para obterem a priorida-
de, no ato da inscrição, as 
mulheres devem apresentar 
cópia e original do Registro 
de Ocorrência baseado na Lei 
Maria da Penha. A prioridade 
será das mulheres desempre-
gadas, seguidas das mulheres 
que possuam emprego, mas 
em razão de comprovada 
ameaça, precisem mudar.

A prioridade só vale para 
o encaminhamento da can-
didata para a entrevista de 
emprego. “É notório o fato 
de grande parte das mulhe-
res viverem o sofrimento da 
violência doméstica em razão 
de não terem como prover seu 
sustento, nem de seus filhos 
e que desejam uma oportu-
nidade”, afirmou o deputado. 

Foram implementados prin-
cípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de 
políticas públicas da primeira 
infância de crianças com mi-
crocefalia, como promover a 
estimulação precoce, o acom-
panhamento e a intervenção 
clínico-terapêutica multipro-
fissionais. É o que determina 
a Lei 9.801/22, de autoria da 
deputada Enfermeira Rejane 
(PCdoB), que tem a finali-
dade de reduzir ao máximo 
as sequelas da malformação 
ocasionada pela microcefa-
lia. A medida foi publicada 
no Diário Oficial de sexta 
(22). Entre as ações que vão  
ser realizadas estão a reali-
zação de consultas multidis-
ciplinares e exames de alta 
complexidade. 

Convenção para Rodrigo Neves

O candidato pedetista a 
presidente da Repúbli-
ca, Ciro Gomes, estará na 
convenção conjunta com 
o PSD para homologar a 
candidatura de Rodrigo 
Neves (PDT) para gover-
nador do Estado do Rio e 
a aliança que contará com 
Felipe Santa Cruz (PSD) 
como vice. Liderado pelo 
presidente nacional do 

Alex Ramos/Divulgação

PDT, Carlos Lupi, e pelo 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (PSD), o evento acon-
tece hoje (23), a partir das 
9h, no Clube Municipal, 
na Tijuca. Prestigiado por 
lideranças nacionais e es-
taduais, o ato permitirá 
também a definição dos 
postulantes a senador, a 
suplentes e a deputados 
federais e estaduais.  

Panorama RJPanorama RJ

Na próxima segunda-feira 
(25), às 18h, acontecerá uma 
cerimônia de posse da nova 
diretoria do PTB Niterói, 
na Câmara Municipal de 
Niterói. No evento, estarão 
presentes o deputado fe-
deral Daniel Silveira, os de-
putados estaduais Rodrigo 
Amorim e Marcus Vinicius. 
Para comandar o PTB Nite-
rói, assume a sua presidên-
cia Alexandre Ceotto,  atual 

diretor de Desenvolvimento 
Metropolitano Integrado do 
IRM. Também fazem parte 
da nova diretoria do PTB 
Niterói, o secretário-geral 
Marcelo Lesniczki Cam-
pos e os dirigentes: Dacio 
Cunha Gomes, Patrick Faber 
D’Amato, Hugo Bittencourt 
Azevedo, Maurício Martins 
Gualda e o presidente do 
PTB Jovem, Rodrigo Batista 
Sant Anna. 

PTB Niterói sob nova direção
Divulgação

A deputada estadual Zei-
dan (PT), encaminhou Ofí-
cio ao Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural para 
que tome as medidas para 
garantir a preservação do 
centenário Clube Tamoio 
de São Gonçalo. Mesmo 
após a Lei de tombamento 
estadual, as dependên-
cias do clube continuam 

passando por alterações 
ao contrário do que de-
termina a Lei 9755/2022. 
Lembrando ainda que, 
apesar de determinação do 
Ministério Público de não 
destruir o imóvel sob pena 
de multa diária de R$ 50 
mil, os novos proprietários 
realizam uma demolição 
disfarçada. 

Pela preservação do Clube Tamoio
Divulgação
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Niterói avança na implantação de ciclovias na Região Oceânica. Malha cicloviária da cidade chegará a 120 quilômetros

Sinal verde para as bicicletas
A Prefeitura de Niterói está 
avançando nos investimentos 
para ampliar o Sistema Ciclo-
viário da Região Oceânica. São 
duas iniciativas que integram 
o Programa Região Oceânica 
Sustentável (PRO Susten-
tável) e o Projeto Niterói de 
Bicicleta. A primeira ação foi 
o lançamento do edital de 
licitação para a implantação 
da Ciclovia Parque da Lagoa 
de Itaipu. O investimento 
será de R$ 5.869.907,33. Ao 
mesmo tempo, está na fase 
final a concorrência pública 
para a realização de obras 
para a construção de no-
vas ciclovias nos bairros de 
Camboinhas, Itaipu, Itacoa-
tiara, Serra Grande, Santo 
Antônio e Piratininga. Aqui, 
o investimento será de R$ 
4.258.171,50. A ordem de 
início destas intervenções vai 
acontecer nos próximos dias.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, afirmou que, com as 
duas iniciativas, Niterói vai 
ultrapassar a marca de 120 
quilômetros de ciclovias.

“Com estes dois projetos, 
a cidade vai ser firmar como 
uma das mais cicláveis do 
Brasil. Vamos chegar a 120 
quilômetros de ciclovias. Ni-
terói segue avançando como 
uma referência nacional e 
internacional de sustentabi-
lidade urbana”, afirmou Axel 

Grael.
A Ciclovia Parque da Lagoa 

de Itaipu vai integrar a Rota 
Cicloviária Translagunar, que 
está sendo implantada pelo 
Projeto Niterói de Bicicleta 
e pelo PRO Sustentável. A 
Translagunar começa no Tú-
nel Charitas-Cafubá, percorre 
o Parque Orla de Piratininga 
Alfredo Sirkis (POP) e chega 

nas imediações das praias de 
Itaipu e Itacoatiara.

O objetivo da Ciclovia Par-
que de Itaipu é proporcionar 
mobilidade urbana sustentá-
vel, promover esporte e lazer 
em áreas públicas, fortalecer 
a promoção do ecoturismo e 
incentivar a conscientização 
ambiental dos ecossistemas 
lagunares. A empresa ven-

cedora da licitação será res-
ponsável pelos estudos pre-
liminares; projetos básicos; 
projetos executivos e planos 
de gestão, monitoramento e 
manutenção.

A coordenadora do PRO 
Sustentável, Dionê Castro, 
ressaltou o caráter sustentá-
vel da Ciclovia Parque.

“A ciclovia no entorno da 

Lagoa de Itaipu será mais 
uma obra de proteção à biodi-
versidade local que reforçará 
a condição de Niterói como a 
cidade do ecoturismo. A rede 
de ciclovias em implantação 
na Região Oceânica oferece 
oportunidades de lazer, mas, 
sem dúvida, atende a muitos 
profissionais que fazem uso 
da bicicleta em sua rotina 
de trabalho”, pontuou Dionê 
Castro.

A Ciclovia Parque terá 
cerca de 4,5 quilômetros de 
extensão. O trajeto será nas 
margens da Lagoa de Itaipu, 
com início em Camboinhas e 
término nas proximidades do 
Córrego dos Colibris. As obras 
preveem mil metros quadra-
dos de espaço público para 
descanso, contemplação da 
natureza, lazer e convivência 
comunitária. Além disso, ha-
verá a revitalização da Praça 
e Horta Comunitária Amara-
vista. Os detalhes do projeto 
e a execução serão discutidas 

com a população em reuniões 
setoriais e gerais.

Responsável pela Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões, afirmou que a 
Ciclovia Parque de Itaipu tem 
vários aspectos relevantes.

“A ciclovia será mais um 
trecho da futura Translagu-
nar, que vai conectar o Túnel 
Charitas-Cafubá até as praias 
de Itaipu e Itacoatiara. A defi-
nição do traçado e do escopo 
do projeto é fruto de um 
intenso diálogo com as comu-
nidades locais, ambientalistas 
e cicloativistas em um esforço 
conjunto. Será um eixo de 
transporte com imenso po-
tencial turístico e que tem a 
preservação ambiental como 
ponto conceitual central”, 
disse Filipe Simões.

O conceito da Ciclovia Par-
que de Itaipu é proporcionar 
muito mais do que desloca-
mento e circulação de pes-
soas na Região Oceânica de 
Niterói. A meta é criar locais 
para encontros e reuniões e 
favorecer a convivência entre 
as pessoas. Por essa razão, o 
projeto da Ciclovia Parque 
prevê mil metros quadrados 
de espaços de uso público, 
ao longo do trajeto, para des-
canso e lazer. O conceito pai-
sagístico dos equipamentos 
públicos será integrado com 
a natureza da região.

Mais bairros da 
região também 
receberão vias 
destinadas para 
circulação de 
bicicletas

Divulgação

Ampliação do número de vias para bicicletas permitirá que mais pessoas descubram que é possível abrir mão do carro

Ballet Pilates 
gratuito no Centro
A Coordenadoria de Políti-
cas e Direitos das Mulheres 
(Codim) da Prefeitura de 
Niterói traz mais uma edi-
ção do Projeto Mulher em 
Movimento para o Cami-
nho Niemeyer, no Centro 
de Niterói, neste domin-
go (24), a partir das 9h. A 
atividade escolhida será 
o Ballet Pilates, uma téc-
nica que mistura leveza 
com força. A aula é gratui-
ta e será ministrada pela  
f isioterapeuta Carolina 
Loureiro.

Entre os benefícios do 
Ballet Pilates está a tonifi-
cação muscular e aumento 
da força abdominal, além 
de melhorar a flexibilidade, 
os sistemas cardiovascular 
e respiratório e auxiliar 
na redução de peso. A ati-
vidade pode ser aliada a 
outras e, por melhorar a 
condição aeróbica, a força, 
o alongamento e a flexibi-
lidade, as aulas podem ser 
parte de treinos de atletas, 

praticantes de corrida e 
adeptos da dança. O Mulher 
em Movimento faz parte 
do eixo Saúde, Maternar e 
Bem-estar, que tem por ob-
jetivo promover atividades  
físicas.

Serviço: Aula de Ballet Pi-
lates - Projeto Mulher em 
Movimento

Data: 24 de julho de 2022

Horário: 9h

Local: Caminho Niemeyer 
- R. Jorn. Rogério Coelho 
Neto, s/n – Centro.

Reconexão com a 
natureza no Parnit
De volta ao lar. Esse é o tema 
deste ano do Um Dia no Par-
que, projeto de abrangência 
nacional que tem como ob-
jetivo incentivar as pessoas 
a se reconectarem com a 
natureza ao visitar parques 
e unidades de conservação 
em suas cidades. Niterói irá 
participar com duas ativi-
dades que irão acontecer 
no domingo (24), no Parque 
Natural Municipal de Nite-
rói (Parnit). Atualmente Ni-
terói conta com 10 unidades 
de conservação municipais, 
sendo cinco na categoria de 
proteção integral.

O projeto se define como 
a maior celebração pelas 
áreas protegidas do Brasil. 
No Parnit, o Um Dia no Par-
que será comemorado com 
uma Oficina de Sinalização 
de Trilhas, às 8h, na trilha 
do Bosque dos Eucaliptos, 
seguindo a metodologia da 
Rede Brasileira de Trilhas. 
O ponto de encontro é na 
sede do Parnit (Parque da 
Cidade). Logo após haverá 

plantio de espécies amea-
çadas de extinção, como 
palmeira-juçara, cedro-ro-
sa, garapa e pau-brasil. As 
atividades são abertas ao 
público.

O projeto foi criado em 
2018 pela Coalizão Pró UCs 
como uma ação de mobili-
zação e engajamento, que 
visa o fortalecimento das 
mais de 2 mil unidades de 
conservação brasileiras por 
meio da criação de uma 
cultura de conhecimento e 
valorização das áreas pro-
tegidas.

O objetivo, ao estimular 
as pessoas a visitarem essas 
áreas, é apresentar as possi-
bilidades de atividades que 
elas oferecem, conscientizar 
a sociedade sobre a existên-
cia e a importância das UCs 
para a proteção e preserva-
ção da biodiversidade dos 
biomas brasileiros, além 
de criar um sentimento de 
pertencimento e estima 
da população do Brasil em 
relação a essas áreas.

Niterói Chess Open, evento de 
xadrez, acontece em setembro
Naturalmente vocacionada 
para a prática dos esportes 
ao ar livre, Niterói vai sediar 
competição que demanda 
não somente a parte física. 
Trata-se da 2ª edição do Ni-
terói Chess Open, evento que 
reunirá enxadristas de 1 a 7 
de setembro, no Hotel H, no 
Ingá, na Zona Sul da cidade.

Niterói Chess Open chega 
à sua 2ª edição reconheci-
do como o melhor evento 
de Xadrez do Brasil, distri-
buindo a maior premiação 
em todo o país, R$ 35 mil, e 
contando com a participa-
ção de 13 Grandes Mestres 
Internacionais. Para que esse 
status tenha sido alcançado 
tão rapidamente, tem sido 
fundamental a parceria es-
tabelecida com a Prefeitura 
de Niterói. Para o secretário 

municipal de Esporte e Lazer, 
Luiz Carlos Gallo, o Niterói 
Chess Open é mais uma pro-
va de que a cidade é perfeita 
para a prática de diferentes 
modalidades esportivas:

“Seja ao ar livre ou em 
lugares fechados, Niterói 
tem público e vocação para 
todos os esportes. Estamos 
apoiando esse Aberto de Xa-
drez, que contará com 250 
participantes de quase 10 
países e de todas as regiões 
do Brasil, com toda a paixão. 
Assim como fazemos com as 
competições de canoagem, 
futebol, voleibol e tantas ou-
tras. É um privilégio divulgar 
o xadrez aqui. Tenho certeza 
de que o evento será um 
sucesso absoluto. Estamos 
trabalhando para isso”.

Além do Torneio Aberto 

do Brasil - II Niterói Chess 
Open 2022, a programação 
inclui o Torneio de Blitz - Ni-
kity Blitz 2022, a Simultânea 
com o Grande Mestre Renato 
Quintiliano e o Torneio Ni-
teroiense de Xadrez Escolar 
2022. Quanto ao Torneio Es-
colar, vale mencionar que as 
inscrições estão abertas até 
26 de agosto e são gratuitas 
para estudantes municipais 
da rede pública, enquanto os 
da rede privada precisam ape-
nas levar 1Kg de alimento não 
perecível, que será destinado 
a instituições de caridade 
locais. No embalo do Niterói 
Chess Open, outras atividades 
paralelas estão sendo pro-
gramadas, já estando confir-
mado o lançamento do livro 
“Escalada de um Campeão - 
Bobby Fischer 1970-1972”, no 

dia 1 de setembro. Os autores 
Antônio Sylvio F. da Costa, 
Antonio Claudio Marcolino e 
José Costa Fernandes Jr., este 
último um dos organizadores 
do Niterói Chess Open, es-
tarão presentes. Os detalhes 
da programação do evento, 
assim como outras informa-
ções, podem ser encontrados 
em www.niteroichessopen.
com.br.

O Niterói Chess Open é 
organizado pela Xadrez Apli-
cado com apoio do Núcleo de 
Xadrez Niterói (NXN) e patro-
cínio da Prefeitura de Niterói 
e da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Niterói. 
O evento vale pontos para 
o ranking da Confederação 
Brasileira de Xadrez (CBX) e 
da Federação Internacional 
de Xadrez (FIDE).

Inscrições vão até 26 de agosto. Valor da maior premiação  é R$ 35 mil

SG: Boa 
Vista tem 
Cidadania 
Itinerante
A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secreta-
ria de Assistência Social, 
realiza neste sábado (23), 
a 28ª edição do projeto 
“Cidadania Itinerante”, 
das 9h às 13h, no bairro 
Boa Vista. 

Durante a ação, que 
será na Escola Municipal 
Florisbela Maria Nunes 
Haase, serão oferecidos 
serviços de orientação ju-
rídica, instruções sobre o 
Sine e o Cras, isenção para 
certidão de nascimento, 
casamento e segunda via 
de identidade, orientação 
ao combate à violência 
contra as mulheres, veri-
ficação sobre o direito à 
tarifa social da Enel e da 
Águas do Rio, aferição de 
pressão arterial, orienta-
ção para o Programa Au-
xílio Brasil, odontomóvel, 
corte de cabelo, manicure 
e recreação infantil.

Exposição será realizada no estacionamento do shopping Multicenter

Encontro de carros antigos é 
atração em Itaipu no domingo

O shopping Multicenter Itai-
pu abre espaço neste domin-
go (24), em seu estaciona-
mento, de 9h às 14h, para a 
realização da 4ª edição do 
Encontro de Carros Antigos. 
O evento tem entrada gra-
tuita e reunirá mais de 150 
veículos, além de show com 
Dyone Valeriano, área kids e 
ações educativas com a Com-
panhia de Limpeza de Niterói 
(Clin) e o Detran.

A cantora Dyone Vale-
riano, que começou com a 
música na infância, leva ao 
evento um repertório cheio 
de pop, jazz, bossa nova, 
samba, soul, mpb, rock e R&B 
e blues. Unindo conceitos de 
museu comunitário e expo-
sição extramuros, seguindo 
as novas diretrizes do ICOM 
– Conselho Internacional de 
Museus e IBRAM – Instituto 
Brasileiro de Museus, o even-
to visa dar a oportunidade de 
a população ter contato com 

veículos históricos. 
A coordenação do evento 

é de responsabilidade da 
Associação Antigos de Itai-
pu, entidade museológica 
sem fins lucrativos, que já 

realizou diversos eventos 
extramuros, inclusive ralis 
e eventos especiais inseri-
dos em ações do IBRAM/
MEC – Instituto Brasileiro de 
Museus.

Divulgação

Evento promete ser um prato cheio para quem gosta de automóveis

Atividade é do 
Projeto Mulher, 
que acontece 
neste domingo 
no Caminho 
Niemeyer
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Brasil se destaca na produção de cimento verde

Richard Sonsol*

Ações e projetos para preser-
var o meio ambiente têm sido 
um dos principais desafios das 
construtoras e incorporadoras 

do mercado imobiliário no país 
nos últimos tempos. Isso tem 
levado as empresas do setor a 
buscarem novas tecnologias 
e materiais sustentáveis para 
todas as fases da obra. 

Na cadeia de insumos, por 
exemplo, a indústria brasileira 
de cimento se destaca no ce-
nário internacional como uma 
das mais bem posicionadas em 
termos de baixa emissão de car-
bono e de eficiência energética, 
como reconhecido pela Agência 
Internacional de Energia. Outro 
avanço é o desenvolvimento do 
cimento verde, em fase de teste, 
mas que já se destaca como re-
ferência mundial.

A questão climática bateu à por-
ta e a indústria brasileira vem 
investindo nas últimas décadas 
na produção de cimento com 
menos emissão de dióxido de 
carbono (CO2). A meta do setor 

é reduzir em cerca de 35% as 
emissões da indústria até 2050.

Frente às novas tecnologias, 
o cimento ganhou uma 
versão ecológica 
no país, que vem 
buscando inten-
sificar o uso de 
matérias-primas 
e combustíveis 
alternativos, com 
redução do con-
sumo energético 
e das emissões 
no processo de 
produção. 

O cimento é um 
d o s  p r o d u t o s 
mais utilizados 
no mundo. É ma-
téria-prima para 
o concreto, blo-
cos e argamassas, entre 
outros, empregados em 
todos os tipos de obras, 

mas é poluente no processo de 
fabricação. E esse é um proble-

ma que vem sendo enfrenta-
do globalmente. 

Para substituir o co-
que de petróleo, por 
exemplo, combus-
tível para aqueci-
mento das caldei-
ras, outras fontes de 
energia são usadas 
na indústria nacio-
nal,  como pneus, 
resíduos de tintas, 
restos de madeira, 
caroço de açaí e de 
azeitona, com re-
dução no impacto 
nas emissões de CO2 
para a atmosfera.

A  c o n s t r u ç ã o  d e 
imóveis exige cada 

vez mais projetos que pre-
servem recursos naturais 
nas obras, com economia 

de água e energia, uso racional 
dos materiais com redução de 
rejeitos, entre outras soluções 
sustentáveis. 

Para quem procura um imóvel 
em Niterói, o primeiro passo 
para realizar a compra com 
segurança e comodidade é pro-
curar a assessoria de um dos 
associados da ADEMI-Niterói 
para contar com uma consul-
toria especializada, adequada 
às necessidades do cliente, com 
orientação em todas as fases, até 
o fechamento da compra, com 
a assinatura final do contrato.

A construção 
de imóveis 

exige cada vez 
mais projetos 

que preservem 
recursos naturais 

nas obras, com 
uso racional 

dos materiais 
com redução 

de rejeitos

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da Ademi-Niterói

Divulgação

Motoristas que utilizam a Avenida Francisco Azeredo Coutinho já encontram uma parte da via asfaltada

SG: drenagem e pavimentação
 As obras da Estrada de Ipiiba 
estão avançando. Motoristas 
e moradores que utilizam 
a Avenida Francisco Azere-
do Coutinho já encontram 
uma parte da via asfaltada 
e a outra parte sendo pre-
parada. São aproximada-
mente seis quilômetros de 
extensão, que receberão, 
além da pavimentação, a  
instalação de caixas cole-
toras de águas pluviais e 
manilhas para ajudar no 
escoamento da água em dias 
chuvosos.

A intervenção vai desa-
fogar o trânsito da região e 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores, já que a via 
é bastante utilizada porque 
liga o bairro de Santa Izabel 
à RJ-106.

A obra foi dividida em três 
etapas. O trecho entre a Es-
trada de Santa Izabel e a Rua 
Epitácio Pessoa já recebeu 
pavimentação, drenagem 
e calçada, totalizando dois 
quilômetro de extensão de 
obras concluídas. 

Atualmente, os trabalhos 
estão acontecendo na Aveni-
da Francisco Azeredo Couti-
nho, no trecho entre a ponte 

ao lado do Ciep 414 Munici-
palizado Tarso de Castro até a  
RJ-106.

A terceira parte da obra 
- o maior trecho a ser feito - 
também está em execução, e 
irá beneficiar parte da Estra-
da da Meia Noite e o trecho 
3 da Estrada de Ipiíba, com 
drenagem e pavimentação. 
Ao todo foram investidos  
R$ 15.398.590,45.

 Renan Otto/Divulgação

Via é bastante utilizada porque liga o bairro de Santa Izabel à RJ-106. Intervenção vai desafogar o trânsito da região

Conscientização pela 
limpeza em SG
As equipes da campanha Lim-
pa São Gonçalo seguem rea-
lizando uma pesquisa para 
entender o motivo pelo qual 
alguns moradores ainda in-
sistem em realizar o descarte 
irregular de lixo. O objetivo é 
reforçar o trabalho de cons-
cientização e fazer correções 
no atendimento, se necessário. 
Na última quarta-feira (20), 
os comerciantes e moradores 
dos bairros Rocha e Mutondo 
foram orientados sobre dias 
e horários da coleta e sobre 
a multa para quem for pego 
despejando resíduos em locais 
inapropriados.

As ruas João Agapito, Tiaga 
Fiori e Ari Barroso, no Rocha, 
e Avenida José Mendonça de 
Campos, no Mutondo, foram 
monitoradas pelos agentes, 
após serem identificadas como 
pontos críticos onde morado-
res e comerciantes acumulam 
lixo nas calçadas.

A dona de casa Jiucileia 
Monteiro, de 37 anos, mora-
dora da Rua Ari Barroso, disse 
que o problema acontece há 
anos na região e que grande 
parte do lixo é despejado ir-
regularmente por um rede de 
supermercados. A denúncia 
será investigada pelas equipes 
de fiscalização.

“Aqui sempre tem lixo nes-
sa esquina. Sempre! Eu moro 
aqui há oito anos. Desde que 
vim para cá, já existia esse 
acúmulo de resto de comida, 
caixote, saco de batata. Às 
vezes, quando não é dia do 
caminhão do lixo passar, os 

moradores se juntam e pagam 
alguém para tirar, para não 
ficar acumulando e atraindo 
bicho”, conta.

As ações da campanha 
Limpa São Gonçalo aconte-
cem de forma integrada entre 
Secretarias de Meio Ambiente 
e de Conservação, em parce-
ria com as Subsecretarias de 
Fiscalização de Posturas e de 
Limpeza Urbana.

Após o lançamento da cam-
panha, em setembro de 2021, 
as equipes passaram a primei-
ra fase promovendo a cons-
cientização da população e das 
empresas para que realizassem 
o descarte da maneira corre-
ta. Os estabelecimentos que 
produzem e descartam mais 
de 100 litros de resíduos por 
dia devem contratar empresa 
especializada, devidamente 
cadastrada junto à Prefeitura, 
para a retirada do material.

Os infratores que insistirem 
na prática ilegal serão punidos 
em operações de repressão 
ao descarte irregular e lixões 
clandestinos pelas equipes de 
fiscalização. As multas diárias 
podem ultrapassar o valor de 
R$ 500.

Até 31 de agosto, alunos participarão do torneio do Programa Forças no Esporte que deve reunir mais de 500 alunos

Júlio Diniz/Divulgação

Etapa final da 
intervenção 
também vai 
beneficiar parte 
da Estrada da 
Meia Noite 

Pesquisa 
val levantar 
os motivos 
do descarte 
irregular de lixo 
na cidade

Atividades esportivas seguem 
durante o recesso escolar

Mesmo no recesso escolar, 
os alunos das escolas mu-
nicipais Presidente Castello 
Branco e Visconde de Se-
petiba continuam frequen-
tando o Programa Forças no 
Esporte (Profesp), na Ilha das 
Flores, por um bom motivo: 
de 15 a 31 de agosto, eles par-
ticiparão do Torneio Profesp, 
campeonato que acontece 
entre todos os alunos do Pro-
fesp no Rio de Janeiro.

O torneio deve reunir 
mais de 500 alunos, de 13 
a 17 anos, para disputar as 
modalidades natação, atle-
tismo, vôlei e futebol. Para 
o suboficial Assis, um dos 
responsáveis pelo projeto 
na Ilha das Flores, mais do 
que competir, a intenção do 
campeonato é fazer com que 
os alunos interajam e traba-
lhem o espírito de liderança 
e equipe.

“O primeiro ponto do 
torneio é a integração entre 
os alunos. A gente vive no 
nosso mundo, da ponte para 
cá, e eles vão ter oportunida-
de de conversar com outras 
crianças que já são atletas e 
que moram no Rio. O mais 
importante mesmo vai ser a 
troca de experiências”, expli-
ca o suboficial.

Kauane Victória, de 16 
anos, está no projeto há cin-

co anos. A aluna do Castello 
Branco conta que este é o 
terceiro campeonato de que 
participa e que quer trazer 
a medalha de ouro para São 
Gonçalo.

“A minha expectativa é ga-
nhar! Vou competir na moda-
lidade atletismo e, nos outros 

campeonatos que participei, 
eu consegui uma medalha. Já 
estou no projeto há 5 anos 
e adoro, fiz muitos amigos. 
Aqui é a minha segunda 
casa”, comenta a aluna.

Profesp
O Programa Forças no 

Esporte (Profesp) é uma ver-
tente do Programa Segundo 
Tempo, do Governo Federal, 
desenvolvido pelo Ministério 
da Defesa, com o apoio da 
Marinha, em parceria com 
os Ministérios do Esporte e 
do Desenvolvimento Social 
e Agrário.

Estudantes de SG continuam frequentando o Profesp, na Ilha das Flores

Cerca de seis 
quilômetros 
receberão 
pavimentação, 
caixas coletoras e 
manilhas
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Nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código

FGTS: trabalhadores receberão 
99% do lucro líquido do fundo
O Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) decidiu distribuir 
99% do lucro líquido do fundo. 
Serão distribuídos aos trabalha-
dores com contas vinculadas 
ao fundo R$ 13,2 bilhões dos 
R$ 13,3 bilhões do lucro, com 
ano-base 2021. A decisão foi 
tomada ontem (22) durante 
reunião extraordinária do co-
legiado.

Em 2021, foram distribuí-
dos 96% do lucro do fundo, de 
R$ 8,1 bilhões. Já em 2020, o 
repasse foi de R$ 7,5 bilhões, o 
equivalente a 66,2% do resulta-
do positivo em 2019, de R$ 11,3 
bilhões.

A legislação determina que 
a distribuição do lucro deve 

ocorrer até o dia 31 de agosto. 
O pagamento é feito mediante 
crédito nas contas do FGTS que 
tinham em saldo 31 de dezem-
bro de 2021.

Na reunião de ontem, o con-
selho curador também aprovou 
que o dinheiro seja repassado 
para as contas antes do que de-
termina a legislação. A vigência 
para os pagamentos será a par-
tir da publicação da decisão no 
Diário Oficial da União.

O índice a ser aplicado 
sobre o saldo das contas em 
31 de dezembro de 2021 será 
0,02748761, a ser aplicado a 
207,8 milhões de contas vin-
culadas.

O dinheiro só poderá ser 
sacado nas condições previstas 

em lei, como em caso de demis-
são sem justa causa, aposenta-
doria, compra da casa própria 
e doença grave.

O lucro líquido do FGTS 
é resultante de receitas de R$ 
39,3 bilhões e despesas de R$ 26 
bilhões. De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, o rendi-
mento do FGTS, somados o lu-

cro distribuído e a remuneração 
normal das contas, será 94,9% 
maior do que o rendimento da 
poupança no período. A esti-
mativa do banco é que o índice 
fique em 5,83% ante os 2,99% 
da poupança.

Cálculo - Para saber a parce-
la do lucro que será depositada, 
o trabalhador deve multiplicar 
o saldo de cada conta em seu 
nome em 31 de dezembro do 
ano passado por 0,02748761. 
Esse fator significa que, na prá-
tica, a cada R$ 1 mil de saldo, o 
cotista receberá R$ 27,49. Quem 
tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 
54,98, com o valor subindo para 
R$ 137,44 para quem tinha R$ 5 
mil no fim de 2021.

Pagamento só será feito nas contas com saldo até 31 de dezembro de 2021

Habeas corpus de cirurgião 
plástico é negado pela Justiça
O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro negou ontem (22) um 
habeas corpus pedido pela 
defesa do cirurgião plástico 
equatoriano Bolívar Guerre-
ro Silva. O profissional está 
preso desde segunda-feira 
(18), acusado de manter uma 
paciente em cárcere privado, 
como forma de ocultar seu 
estado de saúde após proce-
dimentos estéticos no abdô-
men e nas mamas.

O pedido de habeas cor-
pus foi apresentado mais 
cedo e distribuído no plantão 
judiciário para o desembar-
gador Luiz Felipe Francisco. 
“Não há, no caso concreto, 
situação que justifique o afas-

tamento da apreciação do pe-
dido de liberdade provisória 
pelo Juiz natural da causa”, 
escreveu .

O magistrado avaliou que 
não há nenhuma ilegalidade 
na prisão do médico. Também 
considerou devidamente fun-
damentada a prorrogação da 
prisão temporária, determi-
nada ontem (21) pela juíza 
Priscilla Macuco Ferreira, que 
está à frente do caso. Segundo 
ela, a Delegacia de Aten-
dimento à Mulher (Deam) 
precisa de mais tempo para 
concluir o inquérito. Priscilla 
também pontuou que Bolívar 
tentou atrapalhar as investi-
gações, dificultando acesso 

ao prontuário da paciente. A 
Agência Brasil não conseguiu 
contato com a defesa do ci-
rurgião plástico.

Segundo a acusação, Daia-
na Chaves Cavalcanti se inter-
nou no início de junho para 
a realização das cirurgias no 
Hospital Santa Branca, em 
Duque de Caxias, unidade na 
qual Bolívar trabalha. Após os 
procedimentos, a paciente de 
35 anos apresentou sequelas 
no abdômen e vinha pedindo 
a transferência por entender 
que corria risco de morte, 
com feridas abertas. O mé-
dico negou todos os pedidos.

Daiana recorreu à Justiça 
e foi finalmente transferida 

na quinta-feira (21) para o 
Hospital Federal de Bonsu-
cesso (HFB). Para custear a 
transferência e o tratamento 
da paciente, foi determinado 
o bloqueio de R$ 198 mil das 
contas do Hospital Santa 
Branca e do médico.

Essa é a segunda vez que 
Bolívar é preso. A primeira 
ocorreu em 2010, quando ele 
foi investigado por uso de 
substâncias não autorizadas 
durante os procedimentos 
estéticos. Desde que o caso 
de Daiana se tornou público, 
pelo menos outras 11 mu-
lheres foram à polícia para 
apresentar queixas contra o 
médico equatoriano.

Médico é acusado de manter paciente em cárcere em hospital do Rio

Novo RG terá QR Code e validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos

Nova carteira de identidade 
começará a ser emitida
A nova carteira de identidade 
nacional começará a ser emi-
tida na próxima semana. O 
documento adotará o número 
de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) como 
registro geral, único e válido 
para todo o país. As primeiras 
unidades federativas a rece-
berem o novo documento são 
Acre, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul, esta última já 
no dia 26.

A nova identidade vem com 
um QR Code que pode ser lido 
por qualquer dispositivo apro-
priado, como um smartphone 
– o que permitirá a validação 
eletrônica de sua autenticida-
de, bem como saber se ele foi 
furtado ou extraviado.

Essa nova versão do docu-
mento de identificação servirá 
também de documento de via-
gem, devido à inclusão de um 
código de padrão internacio-
nal chamado MRZ, o mesmo 
usado em passaportes.

Até o momento, porém, o 
Brasil só tem acordos para uso 
do documento de identidade 
nos postos imigratórios com 
países do Mercosul. Para os 

demais países, o passaporte 
continua sendo obrigatório.

O novo RG terá validade 
de 10 anos para pessoas com 
até 60 anos de idade. Para os 
maiores de 60 anos, o RG an-
tigo continuará valendo por 
tempo indeterminado.

De acordo com o Ministério 
da Economia, “neste primeiro 
momento, somente serão 
emitidas as novas identidades 
para cidadãos que estiverem 
com as informações no CPF 
de acordo com suas certidões 
atualizadas. Cidadãos que 

não possuírem ou estiverem 
com as informações incorre-
tas no CPF poderão recorrer 
aos canais de atendimento à 
distância da Receita Federal 
para resolver sua situação. No 
futuro, os próprios órgãos de 
identificação civil farão novas 
inscrições e atualizações no 

CPF”.
A atualização das infor-

mações no CPF pode ser feita 
gratuitamente pela internet, 
no site da Receita Federal. 
Dependendo da situação, 
pode ser necessário o envio 
de documentos para a Receita 
Federal via e-mail.

A lista de documentos ne-
cessários para a atualização do 
CPF foi disponibilizada no site 
do Ministério da Economia, 
bem como os e-mails da Recei-
ta, para onde os documentos 
devem ser enviados.

Atualização das 
informações 
no CPF pode 
ser feita 
gratuitamente 
pela internet

Divulgação

Flordelis: julgamento 
é mantido em Niterói
A Justiça do Rio de Janeiro 
manteve o julgamento da 
ex-deputada Flordelis dos 
Santos de Souza no municí-
pio de Niterói. A defesa da ré 
havia pedido que a sessão, 
marcada para o dia 12 de 
dezembro, fosse realizada no 
Rio. A decisão foi da 2ª Câ-
mara Criminal do Tribunal de 
Justiça, divulgada ontem (22).

Os desembargadores re-
jeitaram os embargos de de-
claração feitos contra decisão 
anterior da mesma câmara 
que, em maio passado, tinha 
negado a suspensão e pos-
terior mudança de foro da 
sessão plenária de julgamen-
to da ex-deputada. Flordelis 
está presa, acusada de ser a 
mandante do assassinato do 
marido, o pastor Anderson 
do Carmo.

Na ocasião, a defesa de 
Flordelis pediu a mudança 
de do local de julgamento, 
o chamado desaforamento, 
com o principal argumento 
de que esteve ausente da re-
união promovida pela juíza 

Nearis dos Santos Arce com 
o corpo de jurados que presta 
serviços na 3ª Vara Criminal. 
Assim, pedia que o julgamen-
to deixasse de ser realizado 
em Niterói e fosse transferido 
para um dos Tribunais do Júri 
da capital carioca. Além disso, 
questionavam a imparcialida-
de da juíza e a segurança da ré 
durante o julgamento.

Por unanimidade, os de-
sembargadores negaram o 
pedido. O relator destacou 
o esclarecimento da juíza, 
informando que as reuniões 
com os jurados são rotineiras 
sobre a pauta de julgamentos. 
A juíza Nearis dos Santos Arce 
informou que, nesses encon-
tros, a presença de advogados 
pode intimidar os jurados.

O pastor Anderson do 
Carmo foi morto a tiros, na 
garagem da casa da família, 
em Pendodiba, Niterói, em 16 
de junho de 2019. Flordelis é 
acusada de ser a mandante do 
crime e foi presa em agosto de 
2021, logo após ter o mandato 
cassado.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Ex-deputada federal está presa acusada de mandar assassinar o marido 

Esse fator 
significa que, 
na prática, a 
cada R$ 1 mil de 
saldo, o cotista 
receberá R$ 27,49

Documento 
adotará o 
número do CPF 

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

Dia: 28/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17878327
12:00 às 16:00 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17878327
13:00 às 17:00 Rua Artur Bernardes - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Rua Miguel Restun - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Travessa Floresta - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Rua Princesa Izabel - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Rua Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo 17878241
13:00 às 17:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 17878257
13:30 às 17:30 Avenida Pena Boto - Monjolos - São Gonçalo 17878549
13:30 às 17:30 Condomínio Residencial Monjolos - São José - São Gonçalo 17878549
13:30 às 17:30 Estrada João Abreu - São José - São Gonçalo 17878549
13:30 às 17:30 Ruas 7, 8 - Monjolos - São Gonçalo 17878549
13:30 às 17:30 Ruas A, B, C, D, E, F, G, H - São José - Santa Izabel - Monjolos - 

Ponte Seca - São Gonçalo 
17878549

13:30 às 17:30 Rua João de Abreu - Monjolos - São Gonçalo 17878549
13:30 às 17:30 Rua Ataliba Lepage - Itaúna - São Gonçalo 17880869
13:30 às 17:30 Rua João Peixoto - Itaúna - São Gonçalo 17880869
13:30 às 17:30 Rua Oscarino Maciel - Nova Cidade - São Gonçalo 17880869
13:30 às 17:30 Rua Heitor Guedes - Itaúna - São Gonçalo 17880869

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Henriqueta Rios Rosa - Jardim Atlântico - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Lot Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Ruas 34, 72, 73, 74, 75, 82, 173 - Jardim Atlântico - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Rua Gutemberg Cabral Francisco - Jardim Atlântico - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Rua Henriqueta Rios Rosa - Itaipuaçu - Maricá 17880887
09:00 às 13:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico Leste - Maricá 17880887
09:30 às 13:00 Rua Sairas - Colinas Maricá - Maricá 17881153
13:00 às 17:00 Avenida Central - Centro - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Avenida Litorania Futuro - Barra de Maricá - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Ruas 12, 13 - Barra de Maricá - Praia Lagoas-Ba - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Rua Jacobe Resitec - Barra de Maricá - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Rua Jakub Rzepecki - Barra de Maricá - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Rua João Frejat - Barra de Maricá - Maricá 17877411
13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jardim Graciema - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Ruas 16, 18, 33, 36, 37, 56 - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua Alzira de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua Angola - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua da Angola (Rua 37) - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua Libéria - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua Lincon Silva Bretas - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Rua Tenente Galino - Jacaroá - Maricá 17881913
13:00 às 17:00 Estrada/Rua Caxito - Caxito - Maricá 17882369
13:00 às 17:00 Ruas 6, 7, 8, 9, 10 - Condomínio Residencial Ubata I - Caxito - Pindobas 17882369
13:00 às 17:00 Rua Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17882369
13:00 às 17:00 Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17882369
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá 17882717
13:00 às 17:00 Ruas 11, 25, 107, 125 - Cordeirinho - Maricá 17882717
13:00 às 17:00 Rua Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 17882717

Estamos com você, mesmo à distância.

Pessoas com 30 anos ou 
mais do município do Rio 
de Janeiro começarão a 
receber a segunda dose de 
reforço das vacinas contra 
covid-19 neste sábado (23). 
O anúncio foi feito ontem 
(22) pelo prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, em suas 
redes sociais.

A recomendação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) é que as pes-
soas recebam a segunda 
dose de reforço quatro 
meses depois da primeira, 
o que garante aumento da 
imunidade contra o SAR-
S-CoV-2.

A inclusão das pessoas 
com 30 anos ou mais no 
calendário da segunda 
dose de reforço acontece 
na mesma semana em que 

as pessoas com 35 anos 
ou mais. Apesar da dis-
ponibilidade de vacinas, 
a população com 30 a 39 
anos ainda tem um grande 
contingente com esquema 
incompleto.

Chega a 83 mil o núme-
ro de pessoas dessa faixa 
etária que tomou apenas 
a primeira dose e 392 mil 
receberam a segunda dose 
ou dose única e não vol-
taram aos postos para a 
primeira dose de reforço.

Crianças – A vacina 
contra a covid-19 também 
chegou para às crianças de 
4 anos ou mais, na semana 
passada, e às de 3 anos ou 
mais, nesta semana. Nesse 
caso, somente a CoronaVac 
pode ser aplicada.

C-19: reforço para 30 anos
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APTO. c/ 02 QTOS. em 

C A M P O S  D O S 

G O Y TA C A Z E S - R J  - 
Direito e Ação sobre o 
Apartamento nº 1401, Bl II, 
na Rua Lacerda Sobrinho, nº 
255, Centro. 2º Leilão: 

28/07/22, às 15:00hs, 

melhor oferta a partir de R$ 
125.000,00. Leilão Online, 
a t r a v é s  d o  s i t e 
www.depaulaonline.com.br
. Tel. (21) 99954-2464

L O J A ( 7 0 m ² )  n o 
HUMAITÁ-RJ - Loja "D" 
do Cond.  do Ed i f íc io 
Clarice Basbaum, na Rua 
do  Huma i tá ,  n º  261 , 
Humaitá, Rio de Janeiro, 
RJ.  2º Leilão: 04/08/22, 
às 15:00hs, pela melhor 
oferta  a part ir  de R$ 
400.000,00. Leilão Online, 
a t r a v é s  d o  s i t e 
www.depaulaonline.com.br. 
Tel. (21) 99954-2464

Imóvel em COPACABANA 

- RJ, na Av. Princesa  Isabel, 

n º  3 5 0 ,  S a l a  8 0 9 , 
Copacabana,  Rio de 

Janeiro, RJ, com 23m² e 
posição fundos. 2º Leilão: 

05/08/22, às 15:00hs, 

pela melhor oferta a partir 
de R$ 216.000,00. Leilão 
Online, através do site 

www.depaulaonline.com.br. 

Tel. (21) 99954-2464

CASA c/ 03 PAVTOS. na 
TIJUCA-RJ - Casa nº 102, 
com 3  pav imen tos  e 
respectivo terreno, na 
Avenida Heitor Beltrão, 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
2º Leilão: 03/08/22, às 
15:00hs, pela melhor 
oferta  a part ir  de R$ 
400.000,00. Leilão Online, 
a t r a v é s  d o  s i t e 
www.depaulaonline.com.br
. Tel. (21) 99954-2464
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Fla vai em 
busca da 
trinca no 
Brasileirão

Ap ó s  d u a s 
vitórias con-
secutivas e o 
início de uma 
r e a ç ã o  n o 
Campeonato 

Brasileiro, o Flamengo bus-
ca fazer a trinca na manhã 
deste domingo para fechar 
o primeiro turno em alta. O 
atual vice-campeão nacional 
visita o Avaí, na Ressacada, 
em Florianópolis, às 11h, 
pela 19ª rodada.

Depois de assegurar a 
classificação na Libertado-
res e na Copa do Brasil, o 
Rubro-Negro vem com 100% 
de aproveitamento na série 
de quatro partidas contra 
equipes da parte debaixo da 
tabela. Foram boas vitórias 
contra Coritiba e Juventude, 
ambas no Mané Garrincha, 
em Brasília, com seis gols 
marcados e nenhum contra.

Contra o Avaí, a Ressa-
cada lotada será um grande 
empecilho para a conquista 
da terceira vitória seguida. 
Desde sua inauguração, o 
Flamengo já disputou cinco 
jogos oficiais no estádio e 
nunca venceu, conseguin-
do apenas dois empates e 
três derrotas. Mas o time do 
técnico Dorival Júnior está 
embalado e focado em se 
aproximar dos líderes. Após 
18 rodadas, o Flamengo 
aparece na sétima colocação 
na tabela, com 27 pontos, a 
quatro do G-4.

Para o confronto des-
te domingo, Dorival deve 
manter o rodízio de atletas 
no elenco do Flamengo e o 
time deve ir a campo com al-
gumas mudanças, principal-
mente no setor defensivo.

Fazendo boa campanha, Tricolor recebe o Bragantino em Volta Redonda

Fluminense defende 
permanência no G-4

Vivendo uma 
grande tempo-
rada e somando 
31 pontos após 
vencer o Goiás 
por 3 a 2 fora de 

casa, o Fluminense defende a 
permanência no G-4 do Cam-
peonato Brasileiro. Para isso 
precisa vencer o Bragantino 
neste domingo, às 16 horas, 
pela 19ª rodada, a última do 
primeiro turno.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, tem pedido 
para a sua equipe pensar no 
jogo a jogo. Entretanto deixa 
claro que sonha com o título.

“Temos que sonhar com 

o título sim, pois é o mínimo 
que grandes clubes como 
o Fluminense podem fazer. 
Mas logicamente que isso 
vem do trabalho do dia a dia 
e nosso pensamento está 
sempre na próxima partida”, 
afirmou.

O técnico tricolor deve 
aproveitar a sequência sem 
desfalques para repetir a es-
calação mais uma vez.

Pelo lado do Bragantino, 
o técnico Maurício Barbieri 
acredita que seu time, que 
vem de três triunfos seguidos, 
pode fazer frente ao Tricolor.

“A equipe conseguiu re-
sultados importantes. Essa 

sequência de vitórias foi 
fundamental para aproximar 
a gente do pelotão de cima. 
Voltamos ao primeiro pelo-
tão e isso aumenta a nossa 
confiança”, disse.

Para este duelo o Bragan-
tino perdeu o goleiro Cleiton 
e o zagueiro Léo Ortiz, ambos 
suspensos por acúmulo de 
cartões amarelos. Assim, a 
tendência é que Lucão assu-
ma o gol e Realpe entre na 
zaga. Além disso, o atacante 
Alerrandro, com lesão no 
músculo posterior da coxa 
esquerda, é desfalque. Ga-
briel Novaes deve herdar a 
vaga.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Arias, que marcou um dos gols da vitória sobre o Goiás, está motivado para o duelo no Raulino de Oliveira

Sob pressão, Bota 
recebe o Athletico  

Vasco abre returno 
contra o lanterna

O Botafogo re-
cebe o Athle-
tico-PR neste 
sábado, às 21h, 
n o  e s t á d i o 
Nilton Santos, 

pela 19ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, a última 
do primeiro turno. Vindo de 
três derrotas seguidas, sendo 
a mais recente por 2 a 0 para 
o Santos na Vila Belmiro, o 
Glorioso estacionou nos 21 
pontos e já começa a se in-
comodar com a proximidade 
da zona de rebaixamento.

Luís Castro, treinador 
do Botafogo, acredita que a 
equipe vai conseguir uma 
virada de fase no Campeo-
nato Brasileiro e espera que 
ela comece pelo duelo contra 

O Vasco susten-
tou a vice-lide-
rança no encer-
ramento do pri-
meiro turno da 
Série B, apesar 
do tropeço em 

casa contra o Ituano na última 
terça-feira. Neste sábado, o 
Cruzmaltino tentará fazer as 
pazes com a vitória longe de 
sua torcida. Pela 20ª rodada, 
a equipe visitará o Vila Nova, 
no Serra Dourada, a partir das 
16h30.

A boa posição na tabela es-
conde uma sensível queda de 
produção dentro de campo. 
No geral, o aproveitamento 
do Vasco é de 61,4% em 19 ro-
dadas, mas nas últimas cinco 
esse número caiu para 33,3%, 

o Furacão.
“Quando a gente não es-

tava criando eu estava mui-
to preocupado. Mas agora 
estamos criando e jogando 
melhor do que no começo da 
competição. Minha carreira 
me diz que estamos em um 
momento de virada de ciclo”, 
avisou o português.

O treinador do Botafogo 
não deve mexer muito em 
relação ao time que per-
deu para o Santos. Existe 
a possibilidade de Erison 
reaparecer no comando do 
ataque, na vaga de Matheus 
Nascimento. Além disso, ele 
pode promover a entrada de 
Eduardo no meio. Nesse caso 
quem sairia seria Vinicius 
Lopes.

com apenas uma vitória, dois 
empates e duas derrotas.

O zagueiro Quintero mini-
mizou a oscilação da equipe 
em coletiva esta semana.

“Balanço positivo, termi-
nou no G-4, segunda coloca-
ção. Claro que sempre tem 
coisa para melhorar, para cor-
rigir É um campeonato muito 
longo, a gente vai ter momen-
tos bons, momentos ruins. O 
importante é ter equilíbrio e 
foco sempre. Não vai ganhar 
todos os jogos aqui e fora, vai 
ter jogos difíceis como foi lá 
contra o Sampaio, aqui contra 
o Ituano”, disse o colombiano.

Na primeira rodada da 
Série B, Vasco e Vila Nova 
empataram em 1 a 1, em São 
Januário.


