
Carro explode na hora que 
homem abre porta-malas

Veículo a gás estava sendo abastecido em posto de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro

TUDO PELOS ARES
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A população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo aplicativo Colab, um método mais prático que permite marcar data e horário, evitando filas

Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Niterói inicia 
hoje nova etapa 

de vacinação
Começa hoje em Niterói a aplica-

ção da quarta dose ou segunda 
dose de reforço da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas a partir 
de 30 anos. Para receber a dose 

da vacina é necessário apresen-
tar carteira de identidade, CPF e 

comprovante das doses anteriores. 
A imunização está disponível de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 
16h. Niterói também está reali-

zando a aplicação da terceira dose 
para adolescentes de 12 a 17 anos 

e pessoas a partir de 18 anos. A 
cidade segue em repescagem con-
tínua para aplicação da primeira e 
segunda dose para crianças entre 

3 e 11 anos, adolescentes de 12 a 17 
anos e pessoas a partir de 18 anos.

Obras mudam 
o trânsito no 
Colubandê

CIDADES/PÁG. 4

O Flamengo começa hoje, contra o Athletico-PR, no Maracanã, a decidir 
uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, 
as equipes se encontram pelo mata-mata da competição nacional.
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‘Ao som de 
Clarice’ no 
Jambeiro
O jardim do Solar do Jam-
beiro recebe a peça “Ao 
som de Clarice”, com a 
Companhia Atores de Ar-
mando Gonzaga.

PÁG.2 
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Companhia Atores de Armando 
Gonzaga se apresenta nesta sexta

ESPORTES

PH Ganso 
pensou em 
deixar o Flu
O meia Paulo Henrique Gan-
so revelou que quase voltou 
ao Santos em 2021 por conta 
da falta de chances no Flu-
minense.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ganso reencontrou seu bom futebol 
e hoje é titular absoluto do Tricolor

Gilvan de Souza / Flamengo

O chileno Arturo Vidal fará sua estreia hoje à noite no Maracanã com a camisa do Flamengo

Fla tenta segurar o Furacão no Rio

BC lança 
moedas do 
bicentenário

PANORAMA\PÁG 2

Caramujo: ainda 
há vagas para 
colônia de férias
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Prazo de validade é dispensado
Medida já vale para vegetais frescos. Rótulos de alimentos também terão mudanças em breve
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Sinal fechado
Um absurdo o tempo que fica fechado o sinal da Marechal 
Deodoro em frente ao supermercado Guanabara. Pelo 
menos 5 minutos. Isso quando os agentes de trânsito não 
impedem os motoristas de passar mesmo quando o sinal 
abre. Isso não é mobilidade urbana. Quem tá no ônibus 
voltando do trabalho, cansado depois de um dia de tra-
balho árduo não merece passar por isso. Uma vergonha.
Lucas Nascimento

Mau cheiro
Apesar da retroescavadeira que anda empurrando areia de 
um lado para o outro no canal que liga a Lagoa de Itaipu ao 
mar, a troca de água continua insuficiente e o mau cheiro 
insuportável. A água tá escura e o banhista não aguenta 
ficar muito tempo. Uma pena, já que o local é maravilhoso 
quando a água está limpa, uma raridade nos dias de hoje, 
que só ocorre quando a maré consegue entrar.
Fátima Rangel

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.

‘Ao som de Clarice’ 
no Solar do Jambeiro
O jardim do Solar do Jam-
beiro recebe, nesta sexta e 
sábado, às 18h, a encenação 
da peça teatral “Ao som de 
Clarice”, que será interpre-
tada pela Companhia Atores 
de Armando Gonzaga. O 
evento tem entrada gratuita.

A peça fala do encontro 
imaginário de um músico 
solitário e uma atriz de tea-
tro, sua musa inspiradora. A 
história se passa inteira no 
camarim da atriz, os dois 
personagens em cena, dia-

logando em suas singulares 
formas de expressão te-
mas como amor, esperança, 
desesperança, desespero, 
medo, entre outros.

A personagem Anita é re-
presentada por três atrizes; 
cada atriz em cena retra-
ta um momento de Anita, 
atormentada por dúvidas e 
medos, até sua entrega der-
radeira ao homem amado. 
Os personagens são inspi-
rados em pensamentos de 
Clarice Lispector. 

CULTURA

Comédia
O espetáculo “Frágil - Fora 
da Caixa”, do diretor nite-
roiense Marcos Árcher, está 
em cartaz no Teatro da UFF, 
em Icaraí. A comédia dra-
mática tem dramaturgia e 
atuação de Dani Fritzen e 
Mario Neto. A peça conta a 
história de uma mulher de 
40 anos, recém-separada 
e de mudança para uma 
nova casa. As apresentações 
acontecem sexta e sábado, 
às 20h, e domingo, às 19h. O 
ingresso custa R$40 (inteira), 
na bilheteria. 

LEITURA DRAMATIZADA – Nesta quinta, às 19h, no 
Salão Amarelo do Solar do Jambeiro, acontece o 9º 
Ciclo de Leituras Dramatizadas da Associação dos Tra-
balhadores em Artes Cênicas de Niterói (ATACEN). Os 
atores farão única apresentação da peça “Tem Conto 
Demais para Escolher”, espetáculo que reúne contos 
de Luís Fernando Veríssimo. O evento é gratuito.

DOCUMENTÁRIO – O lendário festival de Woodstock 
é tema de “Woodstock: Três dias que definiram uma 
geração”, documentário inédito que chega ao Brasil 
através do Curta!. A música, a política e o movimento 
hippie são ingredientes explosivos de uma verdadeira 
revolução cultural que se materializou numa fazenda 
no norte do estado de Nova York, em 1969.
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Companhia Atores de Armando Gonzaga se apresenta nesta sexta, às 18h
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 “Frágil - Fora da Caixa” está em 

cartaz no Teatro da UFF

FABIANA MAIA
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Ensino não adequado

Apenas oito municípios em 
todo o País, entre eles São 
Gonçalo. Isso é o que falta 
para o Brasil atingir 100% de 
currículos alinhados à Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). O levantamento é 
do Movimento Pela Base, 
rede não governamental e 
apartidária que monitora a 
implementação de qualida-

Arquivo/Agência Brasil

de da BNCC e do Novo En-
sino Médio. De acordo com 
a Resolução nº 2/2017, do 
Conselho Nacional da Edu-
cação, a adequação dos cur-
rículos de Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental à 
BNCC deveria “ser efetivada 
preferencialmente até 2019 e 
no máximo, até início do ano 
letivo de 2020”. 

Varíola dos 
macacos preocupa

FMI: Brasil deve 
crescer mais

O Brasil tem 813 casos con-
firmados da varíola dos 
macacos (monkeypox), se-
gundo dados do Ministério 
da Saúde. Hoje (26), a lí-
der técnica da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para a doença, Rosamund 
Lewis, disse que a situação 
no país “é muito preocu-
pante” e que os casos podem 
estar subnotificados por não 
haver testes suficientes à  
disposição. 

“É importante que as 
autoridades também tomem 
conhecimento da emergên-
cia de saúde pública e de 
interesse internacional, das 
recomendações e tomem as 
medidas adequadas”, decla-
rou. Ela também disse que o 
surto pode ser interrompido 
com “estratégias certas nos 
grupos certos”. “Mas o tem-
po está passando e todos 
precisamos nos unir para 
que isso aconteça”, acres-
centou. 

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) elevou de forma 
expressiva a estimativa para 
o crescimento da atividade 
brasileira, neste ano, apesar 
das dificuldades enfrentadas 
pela economia global. Entre-
tanto, passou a ver desempe-
nho mais fraco em 2023. Na 
revisão das estimativas em seu 
relatório Perspectiva Econô-
mica Global, divulgado ontem 
(26), o FMI passou a estimar 
o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil 
neste ano em 1,7%, bem aci-
ma da taxa de 0,8% calculada 
em abril. Para 2023, o relatório 
do FMI indica que a expansão 
da atividade será de 1,1%, 0,3 
ponto percentual a menos do 
que o previsto em abril.

A estimativa do FMI, no 
entanto, ainda está um pouco 
abaixo da do governo, que 
calcula que o PIB brasileiro 
deve crescer 2%, neste ano. A 
previsão do Ministério da Eco-
nomia para 2023 é de 2,5%. 

POR JEFFERSON LEMOS

Tiro saiu pela culatra

Após a polêmica envolvendo 
a juíza eleitoral, Ana Lúcia 
Todeschini Martinez, do Rio 
Grande do Sul, que disse que 
a Bandeira do Brasil se tornou 
marca de “um lado da políti-
ca” no país, a Havan come-
mora o sucesso da campanha 
para reforçar a venda do item. 
A repercussão foi tanta que 
o estoque de Bandeiras foi 

Divulgação

praticamente esgotado em 
todas as 172 megalojas. Em 
apenas um fim de semana, 
foram vendidas quase 10 mil 
Bandeiras a preço de custo, 
por R$ 19,99. “Já refizemos 
o pedido com urgência para 
restabelecermos nossos esto-
ques e ainda um novo pedido 
de 100 mil unidades foi feito 
para os próximos meses”, 
informa o dono da Havan, 
Luciano Hang. Ele garante 
que a Bandeira do Brasil con-
tinuará vendendo muito e 
será um dos itens mais vendi-
dos este ano em todas as lojas 
da varejista. “Ficamos muito 
felizes com a repercussão. 
Queremos reacender esse es-
pírito patriota. Nosso negócio 
não é ganhar dinheiro, mas 
sim colocar nas mãos dos 
brasileiros um símbolo que 
é de todos”, afirma. 

Moedas do bicentenário

Colecionadores já podem 
comprar duas moedas co-
memorativas do bicente-
nário da Independência 
do Brasil. O Banco Central 
lançou ontem uma moeda 
de prata e outra de cupro-
níquel (liga de cobre e de 
níquel) alusivas à data. A 
de prata tem valor de face 
de R$ 5, mas custará R$ 420. 
Com valor de face de R$ 2, 
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a versão em cuproníquel 
custará R$ 34. Produzidas 
pela Casa da Moeda, as 
peças estão sendo vendidas 
exclusivamente pelo site 
Clube da Medalha. “As duas 
moedas retratam esse mo-
mento histórico que trouxe 
como desfecho a indepen-
dência do nosso país”, disse 
o presidente do BC, Roberto 
Campos Neto. 

Panorama RJPanorama RJ

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), a prévia da 
inflação oficial, ficou em 
0,13% em julho. A taxa é 
menor que as de junho des-
te ano (0,69%) e de julho 
de 2021 (0,72%). O IBGE 
informou ontem (26), no 
Rio, que essa é a menor taxa 
mensal do IPCA-15 desde 
junho de 2020 (0,02%). O 

indicador acumula infla-
ção de 5,79% no ano e de 
11,39% em 12 meses. O 
maior impacto da prévia 
da inflação em julho veio 
do grupo alimentação e 
bebidas, que subiu 1,16% 
no período, acima do 0,25% 
da prévia de junho. Entre 
os alimentos que mais au-
mentaram de preço está o 
leite longa vida. 

Leite longa vida: vilão dos preços
Divulgação

Ontem (26), estudantes e 
profissionais do Colégio 
Estadual Marechal Zenó-
bio da Costa, em Nilópo-
lis, iniciaram uma viagem 
especial para o território 
britânico. Eles vão partici-
par do London Internatio-
nal Youth Science Forum, 
um dos maiores fóruns 

de ciências do mundo, 
realizado de 27 de julho a 
12 de agosto, em Londres.
O LIYSF foi criado em 
1959 pela Imperial Col-
lege, uma das cinco me-
lhores universidades do 
mundo, para estimular o 
interesse dos jovens pela 
ciência. 

De Nilópolis para Londres
Divulgação
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Aplicação começa hoje para pessoas nesta idade em Niterói. É preciso intervalo de 4 meses da terceira dose

Covid: 2º reforço para 30 anos
A Prefeitura de Niterói ini-
cia, nesta quarta-feira (27), 
a aplicação da quarta dose 
ou segunda dose de reforço 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas a partir de 30 
anos. É necessário o inter-
valo de 4 meses da terceira 
dose.

Para receber a dose da va-
cina é necessário apresentar 
carteira de identidade, CPF 
e comprovante das doses 
anteriores. A imunização 
está disponível de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
com entrada até as 16h.

O prefeito Axel Grael res-
saltou, em suas redes sociais, 
a importância de a popu-
lação de Niterói manter a 
atenção ao calendário de 
vacinação:

“Mantenham a carteira 
de vacinação em dia! Vacinas 
salvam vidas e precisamos 
manter a proteção de todos 
os públicos contra a Co-
vid-19”, afirmou o prefeito.

O município também está 
realizando a aplicação da ter-
ceira dose para adolescentes 
de 12 a 17 anos e pessoas a 
partir de 18 anos, com in-
tervalo de quatro meses da 
segunda dose. Niterói segue 
em repescagem contínua 
para aplicação da primeira e 
segunda dose para crianças 
entre 3 e 11 anos, adolescen-

tes de 12 a 17 anos e pessoas 
a partir de 18 anos.

Agendamento - A popula-
ção de Niterói pode realizar o 
agendamento da vacina con-

tra a Covid-19 pelo aplicati-
vo Colab, um método mais 
prático que permite marcar 
data e horário, evitando filas. 
Para realizar o agendamento 

basta fazer o download do 
aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS), e realizar o passo 

a passo de cadastro. É neces-
sário estar dentro do público 
alvo e da idade para receber 
a imunização, seguindo o 
calendário, de acordo com as 
diretrizes do Plano Nacional 
de Imunização. Também é 
possível agendar pelo site 
da Prefeitura de Niterói: 
www.niteroi.rj.gov.br/agen-
damentovacina.

Quem precisar remarcar a 
data e horário da vacinação, 
caso não consiga comparecer 
no dia agendado, deve man-
dar um e-mail para contato@
colab.re.
Confira os locais de vacina-
ção contra a Covid-19:

Policlínica Sérgio Arouca – 
Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
– Vital Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella – Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva – Avenida 

Jansen de Melo, s/nº – São 
Lourenço.
Policlínica Regional de Pi-
ratininga Dom Luís Orione 
– Rua Dr. Marcolino Gomes 
Candau, 111 – Piratininga.
Policlínica Regional Doutor 
Renato Silva – Avenida João 
Brasil, s/nº, Engenhoca.
Policlínica Regional de Itaipu 
- Est. Engenho do Mato s/
nº - Itaipu
Policlínica Regional do Largo 
da Batalha - Rua Ver. Arman-
do Ferreira, 30 – Largo da 
Batalha
Novo Ponto em Jurujuba - Av. 
Carlos Ermelindo Marins s/
nº - Jurujuba (em frente ao 
Colégio Estadual Fernando 
Magalhães)

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS): Morro do Estado, 
Santa Bárbara, Engenhoca.

Médico de Família da Grota 
I, Grota II, Ilha da Conceição, 
Leopoldina, Teixeira de Frei-
tas, Vila Ipiranga, Jurujuba, 
Várzea das Moças, Alarico, 
Atalaia, Cafubá I, Cafubá 
III, Cantagalo, Caramujo, 
Coronel Leôncio, Jonathas 
Botelho, Maceió, Marítimos, 
Martins Torres, Maruí, Mata-
paca, Boa Vista, Preventório 
II, Sapê, Souza Soares, Viçoso 
Jardim, Viradouro, Badu, Vi-
tal Brazil.

Imunizante 
estará disponível 
em policlínicas, 
unidades básicas 
de saúde e 
de Médico de 
Família

 Luciana Carneiro/Divulgação

Para a vacinação contra covid-19 pode ser feito agendamento pelo aplicativo Colab, evitando, assim, filas de espera

Cadastro fiscal é 
tema de live hoje
A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
promove, nesta quarta-feira 
(27), às 10h, a live “Cadastro 
Fiscal: boas práticas e inte-
grações”. O encontro virtual 
reúne representantes dos 
municípios de Belo Horizon-
te (MG) e Araguaína (TO). De 
acordo com a secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz, o objetivo do encontro 
é trocar experiências e dis-
seminar os bons exemplos 
de governança do Cadastro 
Fiscal.

“O Cadastro Fiscal é o re-
gistro no qual estão listados 
todos os contribuintes do 
município. Fazer a gestão 
eficiente destes dados passa 
primeiro pela atualização 
da base de cadastros e, pos-
teriormente, pelo uso inte-
grado das bases de dados. A 
Secretaria de Fazenda segue 
trabalhando para identificar 
ferramentas e tecnologias 
úteis à construção de um 
cadastro simples, acessível 

e completo”, explica Marilia 
Oritz.

Mediação - A live será 
mediada pelo subsecretário 
de Receitas da Secretaria 
Municipal de Fazenda, Juan 
Rodrigues, e a mesa de aber-
tura contará com a partici-
pação da secretária Marilia 
Ortiz e do diretor do Sistema 
de Gestão da Geoinforma-
ção (SIGeo) de Niterói, Vitor 
Hugo do Vale.

Para os painéis técnicos, 
o encontro virtual contará 
com a presença do diretor de 
Cadastro Fiscal da SMF, João 
Gabriel Cardoso; do secretá-
rio de Planejamento e Gestão 
de Belo Horizonte (MG), 
Jean Mattos; e do secretário 
municipal de Fazenda de 
Araguaína ( TO), Fabiano  
Souza. 

A live será transmitida 
pelo canal da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda de Niterói 
no Youtube: (https://www.
youtube.com/c/Secretaria-
daFazendadeNiteroi).

Parque do Caramujo ainda 
inscreve para colônia de férias
A Prefeitura de Niterói está 
com inscrições abertas para 
a Colônia de Férias do Par-
que Esportivo e Social do 
Caramujo (PESC). O local, 
que regularmente oferece 
treinamento gratuito de vá-
rias modalidades olímpicas, 
disponibilizará 100 vagas 
para crianças de 6 a 16 anos, 
com inscrição feita pelo res-
ponsável. 

A iniciativa é do Núcleo 
Executivo Regional. Com 
chegada às 13h, a Colônia 
oferecerá diversas atividades 
recreativas, jogos, brincadei-
ras, lanche da tarde, além de 
outras atividades, até sexta-
-feira (29).

As inscrições devem ser 
feitas presencialmente ou 
através do link: https://for-
ms.gle/akvZC3SVVh6TrwiA8. 

Para tanto, os interessados 
devem apresentar identida-
de, CPF e comprovante de re-
sidência, além de identidade 
ou certidão de nascimento e 
CPF da criança.

Administrador regional 
do Fonseca e Adjacências, 
Oto Bahia, reforça que as 
atividades previstas para o 
Parque Esportivo serão mui-
to variadas.

“Temos alunos que já 
iniciaram as atividades e 
continuamos com matrícu-
las abertas para a Colônia de 
Férias. Ou seja, crianças que 
não tiveram a oportunidade 
de conhecer o parque, estão 
podendo fazer isso agora. 
Diversas atividades tais como 
jogos de revezamento e gin-
canas, além de experiências 
com as modalidades que 

oferecemos no parque. Ou 
seja, os alunos da Colônia 
de Férias terão vivências nas 
modalidades olímpicas e não 
olímpicas. Tivemos hoje 150 
crianças e jovens de 6 a 16 
anos. A ideia é atingir em mé-
dia 200 crianças até sexta-fei-
ra. As atividades acontecem 
de 13h às 16h, com lanche”, 
explica Oto.

O Parque Esportivo e So-
cial do Caramujo fica na Rua 
do Alto, 130, no Caramujo.

Parque Esportivo – O es-
paço, que completa dois anos 
de funcionamento no próxi-
mo mês de agosto, atende de 
forma regular aproximada-
mente 400 pessoas, a partir 
dos 6 anos de idade. Além 
das modalidades olímpicas, 
o Parque oferece aulas de 

funcional fitness, circuito 
funcional, skate, luta greco 
romana, muay thay, educa-
ção ambiental e ritmos. 

Além disso, para os que 
desejam, os professores fa-
zem a avaliação antropomé-
trica com pesagem, medição 
de circunferência abdomi-
nal, altura, Índice de Massa 
Corporal (IMC), percentual 
de gordura e índice de pa-
drão de crescimento. 

Outras atividades ainda 
serão implementadas, prin-
cipalmente as de contato 
que atualmente não podem 
ser desenvolvidas devido a 
pandemia para respeitar as 
regras de distanciamento 
social e os protocolos sanitá-
rios. Nesta lista estão Jiu-jít-
su, futebol, basquete, vôlei e 
capoeira.

Espaço esportivo oferece atividades recreativas e lanche da tarde, até sexta

Homem é 
preso por 
pornografia 
infantil
Uma operação da Polícia 
Federal (PF) contra a por-
nografia infantil resultou 
na prisão de um homem 
em Volta Redonda. A ação, 
deflagrada ontem (26), 
foi batizada de Operação 
Agostinus. Segundo infor-
mações a PF, foi cumprido 
um mandado de busca e 
apreensão, expedido pela 
2ª Vara Federal de Volta 
Redonda, na residência do 
suspeito, em Santo Agosti-
nho. Durante a diligência, 
foi constatado que o mo-
rador, de 48 anos, possuía 
material com conteúdo 
pornográfico infantil.

A medida cautelar foi 
requerida após a PF cons-
tatar que determinado 
cliente de provedor de 
internet havia feito o do-
wnload e compartilhado 
centenas de arquivos com 
conteúdo pornográfico 
infantil.

Evento da Setur e TurisRio será realizado na Câmara de Campos

Fórum de Turismo chega 
nesta quinta à Costa Doce
O Fórum Regional do Tu-
rismo Fluminense - Edição 
Costa Doce chega à região 
amanhã, dia 28 de julho, a 
partir das 9h. O evento, uma 
iniciativa da Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-RJ) 
e da Companhia de Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro 
(TurisRio), acontecerá na Câ-
mara Municipal de Campos 
dos Goytacazes. 

A ação recebe as lideran-
ças públicas municipais, es-
taduais e a iniciativa privada 
das cidades do interior para 
debater a retomada das ativi-
dades turísticas e o turismo 
dos municípios. 

Além de palestras e deba-
tes, que abordarão assuntos 
relevantes para o setor, a 
ação também contará com 
apresentações culturais e 
uma área em que os muni-
cípios vão apresentar sua 
gastronomia, artesanato e 
cultura.

Equipes da Setur-RJ/Tu-
risRio estarão à disposição 
para atender em assuntos 
relacionados ao Cadastur 
e ao Programa Estadual de 
Artesanato, entre outros. A 

região turística Costa Doce 
é composta por cinco muni-
cípios: Campos dos Goyta-
cazes, Cardoso Moreira, São 
Francisco de Itabapoana, São 
Fidélis e São João da Barra.

Divulgação

Lideranças públicas municipais, estaduais e iniciativa privada vão se reunir

O governo do estado, atra-
vés da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Di-
reitos Humanos, entregou 
ontem (26), 500 cartões 
para as famílias que per-
deram suas casas por conta 
das chuvas do início do ano 
em Petrópolis. 

O benefício, em forma 
de cartão de débito, no 
valor de R$ 3 mil, pode 

ser usado para a compra 
de móveis, material de 
construção ou eletrodo-
mésticos da linha branca 
em lojas físicas. 

A entrega foi feita em 
parceria com a prefeitura 
de Petrópolis e  contempla 
cerca de 3.900 famílias. Os 
cartões foram distribuídos 
em oito lotes para não ge-
rar aglomerações.

Ajuda para vítimas das chuvas
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Levanta os olhos, 
conta as estrelas

Dom José Francisco*

“Levanta os olhos, conta 
as estrelas!” (Genesis 15,5). 
Essa foi a ordem que Abraão 
recebeu ao ser conduzido 
para fora (não se sabe de 
onde), cujo único objetivo 
de levantar o olhar. 

A transcendência só acon-
tece levantando o olhar 
para essa experiência de 
exterioridade total, para que 
se fuja dos pequenos olhares 
e diga adeus às ilusões frag-
mentadas! 

“Levanta os olhos, conta as 
estrelas!” 

Uma vez, conduzidos para 
fora dos nossos circuitos fe-
chados, entre interrogações 
ou evidências, nós abrimos 
as janelas para o vasto, 
erguemos os olhos e 
descobrimos as estrelas: 
essa imensidão tatua-
da na pele do 
universo.

Abraão des-
cobriu isso. 
Antes de ser 
c h a m a d o 
para prota-
gonizar uma 
nova histó-
ria, experi-
mentou essa 
descoberta 
c o m o  u m 
gênero mu-
sical escrito 
para alargar 
as fronteiras 
do seu mundo.

Mais tarde, já idoso 
e sempre com promessa 
adiada, ele rompe. Rompe  
com o cenário geográfi-
co-familiar que lhe dava 
apoio. Rompe com o sentido  
da segurança de uma ci-
dadania, com o reconhe-
cimento parental, com a 
pertença, até com o sangue. 
Ele rompe!

Agora, só lhe restava um 
último patamar em que se 
sustentar: o da transcendên-
cia. Que começa com um 
desafio: renunciar à ilusão 
individual e pretensamente 
definitiva que todos damos 
à existência – essa coisa tão 
pequena a que se apega 

tanto! – e se abrir ao 
descoberto da trans-
cendência.

Daí: “Levanta 
os olhos, con-
ta as estrelas!” 

Nem sempre 
basta a im-
pressão de 
uma época a 
que falta qua-
se tudo. Che-
gou a hora de 
abrir a porta... 
sair... levan-
tar os olhos 
e contar as 
estrelas! 

“A espantosa 
realidade das coisas 
é minha descober-
ta de todos os dias. 

Cada coisa é o que é. E é di-
fícil explicar a alguém como 
isso me alegra: e quanto isso 
me basta!”

(Fernando Pessoa).

A transcendência 
só acontece 

levantando o 
olhar para essa 
experiência de 
exterioridade 

total, para que se 
fuja dos pequenos 

olhares e diga 
adeus à ilusões 
fragmentadas

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Em 75 dias - no dia 9 de 
outubro de 2022 - en-
tram em vigor as novas 
regras para rotulagem 
de alimentos. A novi-
dade do novo modelo 
é a rotulagem nutricio-
nal frontal, um símbolo 
informativo que deve 
constar no painel da 
frente da embalagem. 
Segundo a Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), o obje-
tivo é esclarecer o con-
sumidor, de forma clara 
e simples, sobre o alto 
conteúdo de nutrientes 
que têm relevância para 
a saúde.

No novo design ha-
verá uma lupa para 
identificar o alto teor de 
três nutrientes: açúcares 
adicionados, gorduras 
saturadas e sódio.

Mudança 
nos rótulos

Dispensa foi autorizada por meio de portaria do Ministério da Agricultura

Embalagem de vegetais não 
precisa mais de data de validade

O secretár io de Defesa 
Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), José 
Guilherme Leal, defendeu a 
dispensa da obrigatoriedade 
da indicação de prazo de va-
lidade para vegetais frescos 
embalados.

Segundo ele, o consumi-
dor tem condições de avaliar 
visualmente se o produto 
está ou não em condições 
de consumo.

A dispensa da indicação 
de validade foi autorizada 
por meio da Portaria nº 458, 
publicada no dia 22 de julho 
pelo ministério.

De acordo com o secre-
tário, a dispensa evitará o 
desperdício de alimentos, 

em especial de frutas que 
não podiam ser comerciali-
zadas após a perda do prazo 
de validade.

“A validade afixada nas 
embalagens não guardava 
relação com a qualidade 
do produto, uma vez que o 
próprio consumidor é capaz 
de observar se um produ-
to hortícola está apto ou  
não ao consumo apenas 
pelo aspecto visual”, disse 
Leal, em nota publicada 
pelo Mapa.

Guilherme Leal disse que 
é possível, ao consumidor, 
identificar se os produtos 
estão podres, murchos ou 
com odor, características 
que indicam que eles não 
estariam bons para consu-

mo.
De acordo com o Mapa, 

até a publicação da portaria 
os produtos com prazo de 
validade vencido tinham 
que ser descartados, não 
podendo ser destinados a 
outros fins, como doação.

“Os comerciantes eram 
a u t u a d o s  p e l o s  ó rg ã o s 
de defesa do consumidor 
quando encontravam nos 
estabelecimentos produ-
tos embalados com pra-
zo de validade expirado.  
Assim, muitas frutas como, 
por exemplo, uvas emba-
ladas, tinham que ser des-
truídas, mesmo estando 
em condições adequadas 
para o consumo”, disse o 
secretário.

Avenida no Colubandê vai ser 
interditada para macrodrenagem

Por conta da grande obra 
de macrodrenagem no bair-
ro Colubandê, a Prefeitura 
de São Gonçalo, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, vai realizar 
a interdição da Avenida José 
Mendonça de Campos, no 
trecho entre as ruas Quin-
tiliano da Fonseca e José 
Assunção. A interdição para 
a instalação de galerias de 
grande porte será iniciada 
no dia 8 de agosto e tem pre-
visão de término de 10 dias. 
O bloqueio será das 20h às 
5h. Durante o dia, o trânsito 
para veículos será livre, com 
equipes orientando o fluxo. 

“Historicamente, os mo-
radores do bairro Colubandê 
sempre sofreram com alaga-
mentos, um problema crôni-
co que atrapalha a vida de to-
dos que vivem ou trabalham 
na região. E, agora, estamos 
realizando uma obra que, 
de fato, vai solucionar esse 

problema. Nessa fase, vamos 
precisar fazer a interdição 
de parte da via e pedimos 

a paciência e compreensão 
de todos durante esses dias”, 
disse o prefeito Capitão Nel-

son, que semanalmente visi-
ta as intervenções que estão 
ocorrendo no local. 

A obra teve início em 
março deste ano, após uma 
vistoria técnica ao local, que 
sofre há anos com ineficiên-
cia da captação da drena-
gem. Ao todo, 10 ruas da re-
gião vão passar por obras de 
macrodrenagem, dragagem, 
pavimentação, além da lim-
peza de um afluente do Rio 
Alcântara que corta a região. 
São 3,2 quilômetros contem-
plados pelos serviços, cujos 
investimentos ultrapassam 
R$ 17 milhões.

No final do ano passado, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano realizou um 
trabalho de redimensiona-
mento das caixas coletoras já 
existentes, além de criar ou-
tras, para pôr fim ao proble-
ma de enchentes na Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, 
no bairro do Colubandê.

 Instalação de galerias está programada para ter início no dia 8 de agosto
Luiz Carvalho/Divulgação

Avenida José Mendonça de Campos terá trecho interditado durante 10 dias

Acidente aconteceu quando um homem abriu o porta-malas do veículo

Carro a gás explode em 
posto na Zona Norte do Rio
Um carro explodiu ontem 
(26) enquanto estava sendo 
abastecido com Gás Natural 
Veicular (GNV) em um posto 
de combustíveis no bairro 
São Francisco Xavier, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Um 
homem ficou ferido no mo-
mento da explosão, quando 
abria o porta-malas do carro. 
Ele encontra-se em estado 
grave. Uma mulher também 
foi atingida.

Câmeras de segurança 
registraram o momento da 
explosão. As duas vítimas 
estavam fora do veículo. O 
homem abria o porta-malas 
e foi arremessado com o im-
pacto. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
ele foi encaminhado para o 
Hospital Municipal Salgado 
Filho e está em estado grave. 
Já a mulher foi atendida pelo 
Hospital Municipal Souza 
Aguiar e seu quadro é estável. 
Nas imagens, após a explosão, 
ela sai caminhando com as 
mãos no rosto.

O carro ficou completa-
mente destruído. A estrutura 
do posto também foi impac-
tada, mas nenhum frentista 
foi atingido. 

Segundo a Polícia Civil, 
foi aberta investigação. Pe-
ritos estiveram no local e 
testemunhas foram ouvidas. 
As imagens gravadas pela 

câmera de segurança também 
são analisadas. Entre outras 
coisas, será investigado qual 
era o estado de conservação 
do cilindro de gás do veículo.

A concessionária Naturgy 
informou que é responsável 
apenas pelo fornecimento 
do GNV. O Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) também 
foi contatado e afirmou que 
a licença do posto de com-
bustíveis é concedida pela 

prefeitura.

Fiscalização - A Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), órgão regulatório vin-
culado ao Ministério de Minas 
e Energia (MME), informou 
em nota que aguarda as con-
clusões da perícia técnica da 
Polícia Civil. O posto será au-
tuado caso se comprove sua 
responsabilidade.

“Ressaltamos que a ANP 
fiscaliza as instalações do pos-
to e, no caso do GNV, o limite 
de pressão máximo de abas-
tecimento, que é de 220 bar”, 
registra o texto divulgado. 

Por outro lado, a ANP não 
tem atribuição legal para 
atuar se o problema estiver 
relacionado com a má insta-
lação ou manutenção do kit 
GNV do veículo. As oficinas 
que realizam estes serviços 
precisam ser credenciadas 
pelo Inmetro, autarquia fe-
deral vinculado ao Ministério 
da Economia. É possível con-
sultar pela internet a lista de 
estabelecimentos regulares.

“O risco de ocorrência 
de acidentes que ocasionam 
explosões de cilindros se 
deve ao procedimento de 
instalação e manutenção não 
adequados e realizados em 
oficinas não credenciadas por 
esse órgão”, acrescenta a ANP. 
Segundo a orientação do In-
metro, o kit GNV deve passar 
por uma manutenção anual.

Também é recomendado 
que, nos abastecimentos, mo-
toristas e passageiros saiam 
do carro e se posicionem à 
sua frente. Veículos que es-
tiverem aguardando atendi-
mento devem ser mantidos 
a uma distância segura da-
queles que estiverem sendo  
abastecidos.

           Tomaz Silva/Agência Brasil                          

Explosão em posto de GNV aconteceu no bairro São Francisco Xavier

Dia do Motorista 
ganha exposição 
Para homenagear os mo-
toristas em seu dia, come-
morado em 25 de julho, a 
Secretaria Municipal de 
Transportes de São Gonça-
lo, em parceria com o Sest 
Senat do município, em 
Tribobó, abriu na segunda-
-feira (25) a exposição Ju-
niorlópolis, uma cidade em 
miniatura completamente 
confeccionada com mate-
riais reciclados, incluindo 
objetos descartados no lixo, 
como restos de madeira, 
cabos de vassoura e palitos 
de churrasco.

Até sexta-feira (29), a ex-
posição estará aberta ape-
nas para os rodoviários, que 
poderão conferir de perto 
toda a dedicação e detalhes 
feitos pelo artista Junior 
Machado, em colaboração 
com o designer gráfico Fa-
byanno Magalhães.

A partir do dia 3 de agos-
to, o Sest Senat abre as 

portas para visitação de 
estudantes e para o público 
em geral, recebendo alunos 
da rede municipal de ensino 
e também de escolas par-
ticulares, a partir de agen-
damnto prévio. A exposição 
ficará aberta ao público até 
o dia 26 de agosto.

Saúde - Para encerrar 
o mês de comemoração 
em homenagem aos ro-
doviários e motociclistas, 
a Secretaria Municipal de 
Transportes de São Gon-
çalo, através do Departa-
mento de Educação para o 
Trânsito, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o Sest/Senat 
e as empresas de transporte 
coletivo realizaram mais 
uma ação do Projeto Saúde 
e Educação – Prevenção de 
Acidentes. Nesta terça-feira 
(26), as equipes estiveram 
na garagem da Viação Rio 
Ouro.

Divulgação

Cidade em miniatura foi feita com material reciclável em São Gonçalo
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Esportes

Xerife diz 
que Vasco 
precisa 
melhorar

O Vasco ligou o 
sinal de alerta 
após os recen-
tes maus re-
sultados. Uma 
das medidas 
da diretoria foi 

a demissão do técnico Mau-
rício Souza.

Com isso, o auxiliar Emí-
lio Faro volta a comandar a 
equipe. O profissional ficou à 
frente do banco após a saída 
de Zé Ricardo, que deixou o 
clube após aceitar proposta 
do futebol japonês. O zaguei-
ro Anderson Conceição ava-
liou o momento do Vasco e 
pregou foco na recuperação.

“Nosso time desde o 
início vinha mantendo a 
mesma linha defensiva. Em 
alguns jogos a gente acaba 
precisando trocar e acaba 
mudando um pouco. Nesse 
momento de instabilida-
de e voltar a trabalhar, ter 
humildade, reconhecer os 
erros, mas lutar para voltar 
para os trilhos. Temos uma 
gordura ainda, mas já liga-
mos o alerta, conversamos 
sobre isso. O estilo do novo 
treinador vai de acordo com 
cada um. O Maurício tentou 
implementar as boas ideias 
dele em pouco tempo, aca-
bou não dando certo”, disse 
o defensor.

“O Emílio está aqui des-
de a montagem do elenco, 
conhece cada peça que está 
aqui, um cara muito inte-
ligente. Vai saber a melhor 
maneira para o time voltar ao 
caminho, ele entende muito 
de futebol, fala muito bem. 
Que a gente possa conseguir 
a vitória na quinta e no do-
mingo”, comentou.

Maracanã recebe hoje o primeiro duelo pelas quartas da Copa do Brasil

Flamengo inicia mata-
mata contra o Athletico

As quartas de fi-
nal da Copa do 
Brasil começam 
hoje para a du-
pla de rubro-ne-
gros Flamengo e 

Athletico-PR. As equipes farão 
o jogo de ida do mata-mata, 
no Maracanã, a partir das 
21h30.

Este será o terceiro ano 
consecutivo que as duas equi-
pes se encontram na compe-
tição. Em 2019, também nas 
quartas de final, o Flamengo 
perdeu a disputa nos pênaltis, 
no Maracanã. No ano seguin-
te, a equipe carioca eliminou 
a paranaense nas oitavas 
com duas vitórias. Já no ano 
passado, o encontro foi nas 
semifinais e o Athletico levou 
a melhor com uma expressi-
va vitória por 3 a 0 em pleno 
Maraca após empate na Arena 
da Baixada.

Desta vez, as duas equipes 
contam com treinadores bra-
sileiros e experientes na área 
técnica, e vivem bom momen-
to na temporada. No Cam-
peonato Brasileiro, ambos 
estão no G-6 e separados por 
apenas um ponto, enquanto 
na Libertadores, Flamengo e 
Athletico avançaram para as 
quartas de final e estreiam na 
fase na próxima semana.

Para buscar a vantagem na 
disputa, o técnico Dorival Jr. 
terá quase todos os jogadores 
à disposição no Flamengo. As 
exceções são o zagueiro Ro-
drigo Caio e o atacante Bruno 
Henrique, que se recuperam 
de lesões nos joelhos e não 
têm previsão de retorno ao 
time. Assim, o treinador deve 
repetir a formação que venceu 

o Atlético-MG na decisão da 
vaga nas quartas de final, mas 
existe a possibilidade de Ar-
turo Vidal fazer sua primeira 
partida como titular.

O chileno estreou no Ru-
bro-Negro na vitória sobre o 
Avaí, no último domingo, ao 
entrar em campo na segunda 
metade do segundo tempo. 
Apesar de ainda não estar 

100% fisicamente, o jogador 
faz pressão pela vaga no time.

“A decisão agora é do trei-
nador. Tratarei de me preparar 
todos os dias e tomara que 
eu possa jogar de titular em  
uma partida tão importante 
como a de quarta-feira. Espe-
ro estar bem e ajudar a equipe 
o máximo possível”, afirmou 
Vidal na Ressacada, após a 
partida.

No Furacão, Luiz Felipe 
Scolari terá uma baixa de 
peso no setor ofensivo. Com 
um edema na coxa, Pablo não 
estará disponível para o jogo 
de ida. Em contrapartida, o 
atacante Marcelo Cirino se 
recuperou da lesão muscular 
na coxa e retorna após quatro 
partidas de ausência.

Gilvan de Souza / Flamengo

Arturo Vidal disse estar pronto para jogar como titular no jogo desta noite

Será o terceiro 
ano consecutivo 
que as equipes 
ficam frente a 
frente na Copa 
do Brasil

Ganso revela que 
quase deixou o Flu

Botafogo apresenta 
reforço para a zaga

O Fluminen-
se fez grande 
turno no Cam-
peonato Brasi-
leiro. Os trico-
lores estão na 

terceira posição da Série A 
após 19 rodadas.

Um dos destaques da 
equipe é o meia Paulo Henri-
que Ganso. O jogador voltou 
a grande fase nesta tempo-
rada e revelou que quase 
deixou o Flu no ano passado.

“Quase fui para o Santos 
no ano passado. O Diniz es-
tava lá. Uma pena que não 
deu certo porque seria uma 
coisa boa naquele momento 
voltar, buscar novos ares. 
Tive momentos chatos, de 
ficar sem jogar, ficar no ban-

Botafogo apre-
sentou ontem 
mais um re-
forço para a 
temporada. O 
zagueiro Adr-

yelson chega após passagem 
pelo Al Wasl, dos Emirados 
Árabes Unidos e tem vínculo 
com o Glorioso até o final de 
2025.

Adryelson já iniciou os 
treinos com o restante do 
elenco, e em sua apresentação, 
o defensor exaltou a chegada 
ao Botafogo.

“Agradeço muito a Deus 
e ao estafe do Botafogo pela 
confiança no meu trabalho. 
Estou muito feliz de estar nes-
se grande clube. Estou muito 
realizado e preparado para 

co, jogar 10 minutos. Pensei 
em sair, mas tem que ter um 
pouquinho de paciência, 
perseverar um pouquinho”, 
disse ao canal do jornalista 
Rica Perrone, no Youtube.

Ganso não crê que esteja 
no radar do técnico Tite para 
a Seleção. O meia destacou 
que seu foco é conquistar 
títulos pelo Fluminense.

“Não penso em convo-
cação, estou me divertindo. 
Ficaria surpreso. Procuro só 
me divertir, brincar e o que 
tiver de acontecer, vai acon-
tecer. O principal, é levar 
o Fluminense e, principal-
mente uma pessoa especial, 
o Fernando Diniz, a serem 
campeões. É um cara que 
merece muito”, declarou.

essa grande oportunidade que 
apareceu na minha carreira 
que é estar vestindo essa gran-
de camisa”, disse Adryelson.

“Sempre tenho uma meta, 
um sonho, então sei que não 
vou desistir nunca desse so-
nho. Minha meta é ser cam-
peão, não entro para perder, 
sempre para ganhar. Todos os 
campeonatos que eu jogar vou 
querer ganhar”, completou.

Adryelson passou por um 
susto no fim de semana. O 
elevador onde ele e sua família 
estavam ficou preso no Nilton 
Santos.

“Teve um pouco de susto 
ali, mas o que valeu foi a vitó-
ria. Foi um leve susto, todos 
ficaram bem graças a Deus”,  
declarou.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 11/08/22 (1º leilão) e 18/08/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão dos seguintes lotes: 
Lote 11 - Niterói/RJ. Pq. Stefãnia – São Francisco. 6º Subdistr. do 1º Distr. Rua Goitacazes, 720 (Lt. 08 “A” da Qd. 11). 
Casa. Áreas totais: const. estimada no local 373,00m² e ter. 720,00m². Mat. 7.429 do 1º RI local. Obs.: Área construída 
pendente de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF). Lance mínimo: 1º Leilão R$ 3.083.417,35. 2º Leilão R$ 2.105.980,52 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Lote 15 - Itaboraí/RJ. Lot. Núcleo Agro Brasil Nossa Sra. do Carmo (Agro Brasil, in loco). 
Estrada Três (Lt. 25 da Qd. 05). Prédio Res.Áreas totais: const. 68,34m² (128,3320 m², in loco) e ter. 1.820,00m². Mat. 
13.009-A do 1º RI local. Obs.: Possíveis débitos de taxa de bombeiros, por conta do arrematante. Regularizações e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída e denominação do bairro que vier 
a ser apurada no local com a lançada no cadastro municipal e averbada no RI, correrão por conta do(a) comprador(a). 
Ocupado. (AF). Lance mínimo: 1º Leilão R$ 279.441,44. 2º Leilão R$ 228.112,82 (caso não seja arrematado no 
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.
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