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A gata da semana é 
a maravilhosa Bianca 
Ribeiro!  Moradora de 

Nilópolis, com apenas 20 
anos, a morena faz 

sucesso por onde passa.  
Bia adora treinar e manter o 

corpo em forma. Uma 
de suas paixões também 
é fotografar, e no tempo 
livre a gata curte viajar. 
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Bianca
Ribeiro

Boates foram interditadas pela Prefei-
tura do Rio na madrugada de domingo 
(25). Os eventos foram descobertos pelo 
setor de inteligência da Secretaria de Or-
dem Pública (Seop) após denúncias en-
viadas pela população de que os locais 
tinham aglomeração.
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Chuteira de Neymar 
e sapatilhas de Bolt 
serão vendidas em 

leilão virtual 
8

Suspeito de roubo de 
celular em Cascadura, 

foi preso em ação 
integrada do 9º BPM
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Parece que 
a pandemia 
já acabou!

Postos de vacinação do Rio só aplicam a segunda dose da vacina con-
tra a Covid. Isso porque acabou o estoque de vacinas da Prefeitura para 
a aplicação da primeira dose. Agora, só quem tem a segunda aplicação 
marcada consegue se imunizar.
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Suspensão da primeira dose
DIVULGAÇÃO

Três integrantes de 
quadrilha especializada 

em roubo de bancos 
foram pra tranca
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Corpo de Bombeiros do Rio faz alerta sobre os perigos 
de prática de soltura de balões em época de estiagem 
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DIVULGAÇÃO
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ALEXANDRE MACIEIRA | RIOTUR

Cidade das Artes recebe ‘Bora Rir’
Rir é o melhor remé-

dio. É no clima desse di-
tado que a Cidade das Ar-
tes recebe hoje o projeto 
BORA RIR, apresentado 
pelo ator e comediante 
Paulinho Serra. O espe-
táculo já percorreu algu-
mas capitais brasileiras e 
já permaceu 12 anos em 
São Paulo.

“Minha intenção com a 
ida do BORA RIR para a 
instituição que é um em-
blema das várias culturas 
na cidade do Rio de Ja-
neiro é qualificar o humor 
como grande captador de 
público democrático – 

sem recortes de gênero, 
faixa etária, classe social 
ou formação acadêmica. 
Rir é como respirar, uma 
necessidade vital para a 
sobrevivência da espécie 
sobretudo em tempos de 
pandemia”, disse Serra 
que vai estar acompanha-
do de outros 12 humoris-
tas para a sua estreia na 
casa de espetáculos. 

A estreia do BORA 
RIR terá a participação 
dos humorista Daniel Lo-
pes, Big Jaum, Pedro Pan 
e Ju querido além de Bru-
na Campello, Felipe Fer-
reira, Michelle Ferrucio, 

Léo Ramos, Alan Ribei-
ro, Xanda Dias, Gustavo 
Ariel e Thiago Chagas.

Intertítulo - Serviço 
Dia 24 de julho, sábado  
Sala:  Teatro de Câma-

ra 
Horário : 20.30 horas
Ingresso – 20 reais ( 

meia) e 40 reais ( inteira)
Capacidade reduzida: 

40% da totalidade
Avenida das Américas, 

5300 – Barra da Tijuca
Acesso pelo BRT Al-

vorada. Se vier de carro, 
estacionamento grátis
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Paulinho 
Serra recebe 

mais 12 
comediantes 
para festival 

hoje 

‘Férias no Planetário’ leva arte 
e diversão para as crianças

As férias escolares ga-
nham uma programação 
cultural recheada de even-
tos no Rio. A partir da pró-
xima terça-feira até 1º de 
agosto, o projeto Férias no 
Planetário vai trazer com-
panhias de teatro e circo 
com espetáculos diários 
gratuitos, sempre ao ar li-
vre.

Com curadoria e produ-
ção de André Garcia Alvez, 
ator, dramaturgo e pesqui-
sador, diretor da trupe ca-
rioca Será o Benidito?!, o 
“Férias no Planetário” terá 
dez espetáculos divididos 
em seis dias, contemplando 
a arte de rua, o teatro popu-
lar, o circo, a comédia, cor-
déis, músicas, autores bra-
sileiros e criações coletivas.

“São espetáculos para 
toda a família vivenciar a 
‘experiência PlanetaRio’, 
uma oportunidade de vir 
para o Planetário e ocupar 
esse espaço, que é dos ca-
riocas”, afirma Gledson 
Machado, presidente da 

Fundação Planetário do 
Rio, que completa: “É um 
programa para cariocas de 

todas as idades e de todos 
os cantos da cidade”.

De acordo com o curador 

André Garcia, “esse even-
to é a grande retomada do 
teatro e arte popular de rua 
no Rio de Janeiro. Desde 
março do ano passado os 
artistas estão impedidos de 
se apresentar e ocupar os 
espaços públicos”, conta.

As “Férias no Planetário” 
irão seguir todos os proto-
colos sanitários vigentes, 
entre eles ter no máximo 
três atores em cena, com 
peças encenadas em lugar 
aberto, lugares marcados 
para garantir o distancia-
mento entre o público, 
aferição de temperatura e 
oferta de álcool em gel para 
todos os participantes.

Na programação normal, 
todas as terças-feiras o Pla-
netário da Gávea e o Museu 
do Universo tem entrada 
gratuita para visitações e 
sessões de cúpula, para se 
obter a gratuidade é neces-
sário se inscrever no site 
planeta.rio/tercas-gratuitas/ 
para se inscrever (sujeito à 
lotação).

REPRODUÇÃO 

Cidades das Artes será palco do standup comedy de Paulinho Serra

PEDRO KIRILOS/RIOTUR

A medida dará mais segurança para os trabalhos nos barracões das escolas 

Cidade do Samba terá unidade 
do Corpo de Bombeiros

O prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes, 
autorizou a construção 
de uma unidade do Cor-
po de Bombeiros no inte-
rior da Cidade do Samba. 
A medida é resultado de 
uma solicitação realizada 
pela Liga Independente 
das Escolas de Samba 

(LIESA), através do seu 
presidente, Jorge Perlin-
geiro.

Para Perlingeiro, a pre-
sença da unidade do Cor-
po de Bombeiros no inte-
rior da Cidade do Samba, 
dará mais segurança para 
que os trabalhos reali-
zados nos barracões das 

Escolas de Samba sejam 
desenvolvidos. “Além 
de estratégico, o local é 
perfeito para a entrada e 
saída de caminhões, com 
bastante espaço para ma-
nobras e portões planeja-
dos para a passagem de 
alegorias, que são muito 
maiores, até”, destacou.

A gata da semana é a maravilhosa Bianca 
Ribeiro!  Moradora de Nilópolis, com apenas 
20 anos, a morena faz sucesso por onde passa.  
Bia adora treinar e manter o corpo em for-
ma. Uma de suas paixões também é fotogra-
far, e no tempo livre a gata curte viajar. 

No Instagram, pode ser encontrada pelo 
user @bia.victorino21, vem conferir!

Bianca Ribeiro 
Todas as atividades são ao ar livre

INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA COLUNA, 
ENTREM EM CONTATO:       (21) 99642-6986
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SEM ESTOQUE

Os postos de vaci-
nação do Rio só 
aplicaram a segun-

da dose da vacina contra a 
Covid, no sábado (24). Isso 
porque acabou o estoque de 
vacinas da Prefeitura para a 
aplicação da primeira dose. 
Ou seja, só quem tinha a 
segunda aplicação marcada 
conseguiu se imunizar.

O anúncio de suspensão 
da aplicação da 1ª dose ha-
via sido feito na véspera 
pela Prefeitura. Pelo crono-
grama, neste sábado haveria 
mais um dia de repescagem 
para homens e mulheres de 
35 anos ou mais, o que foi 
cancelado. O primeiro dia de 
repescagem, na quarta, teve 
74 mil vacinados. Hoje (26), 
seria a vez das mulheres de 
34 anos receberem a vacina. 
O ritmo de vacinação na ca-
pital já vinha diminuindo. O 
Rio chegou a vacinar cinco 
idades por semana e depois 
reduziu para três idades. E o 
calendário desta semana, in-
terrompido um dia antes do 
final, já previa somente duas 
idades.

Em entrevista, o secre-
tário municipal de Saúde 
Daniel Soranz disse que 
recebeu do Governo do Es-
tado 74 mil doses da vacina 
da AstraZeneca, no sába-
do (24), mas que são doses 
destinadas à aplicação da 
segunda dose.

“Na semana passada, 
já com atraso a gente re-
cebeu 280 mil doses que 
foram aplicadas ao longo 
da semana. Toda semana o 
município do Rio trabalha 
para aplicar as vacinas no 
menor tempo possível. Che-
gou a vacina, a gente aplica. 
Como houve esse atraso de 
alguns dias, pelo Ministério 
da Saúde, a gente não tem 
doses para continuar o ca-
lendário da primeira dose. 

Vamos garantir a segunda 
aplicação com as doses já 
reservadas para isso”, disse 
Soranz.

O secretário afirmou que 
a segunda dose está garan-
tida para a população, para 
a maioria das pessoas com 
a mesma vacina. E também 
com vacinas diferentes, au-
torizadas pelo Ministério da 
Saúde, para as grávidas que 
tomaram a primeira dose da 
AstraZeneca.

Soranz disse que o Rio 
sempre apressa o calendário 
por entender o sentimento 
de urgência para vacinar e 
salvar vidas. Ele enfatizou, 
porém, que a mesma pre-
missa não é seguida pelo 
Governo Federal.

“Infelizmente, esse senti-
mento de urgência não está 
acontecendo por parte do 
Ministério da Saúde que 
hoje tem 10 milhões de do-
ses estocadas, que precisam 
ser distribuídas. Estamos 
em comunicação direta com 
o ministério, pedindo essas 
vacinas, mas infelizmente, 
a gente não tem nem uma 
pauta de quando elas serão 
distribuídas aos estado”, re-
clamou.

O secretário disse acredi-
tar que o atraso está ligado à 
mudança na logística do Mi-
nistério, mas que ainda não 
sabe quando novas remessas 
de vacinas chegarão ao Rio.

Nas redes sociais o pre-
feito Eduardo Paes disse 
que esta semana o Ministé-
rio da Saúde recebeu cerca 
de 7,5 milhões de doses da 
vacina. Mas até o momento 
não tinha notícias de quando 
o Rio receberia essas doses.

Paes disse, também, que 
a prefeitura divulga o ca-
lendário de acordo com as 
chegadas informadas pelo 
Ministério da Saúde. Quan-
do a pasta não cumpre as re-
messas, a prefeitura corre o 
risco de atrasar o calendário

O Ministério da Saúde 
disse que depois da entrega 

dos imunizantes pelos la-
boratórios há um controle 
de qualidade rigoroso, con-
tagem e rotulagem em um 
centro de distribuição lo-
gístico, em Guarulhos (SP). 
Quando as doses são libera-
das, os lotes chegam aos es-
tados em até 48 horas.

O Ministério disse ainda 
que entregou na última se-
mana mais de 558 mil do-
ses para o estado do Rio de 
Janeiro e que os estados são 
responsáveis por distribuir 
as doses aos municípios.

A Secretaria Estadual de 
Saúde informou que, neste 
sábado, irá distribuir 197 
mil doses da vacina Oxford/
AstraZeneca aos 92 muni-
cípios. Como as doses são 
produzidas pela Fiocruz, no 
Rio, a SES entrega direto 
para as cidades, sem passar 
pelo centro de distribuição 
em São Paulo.

Mas segundo a Secreta-
ria, o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) ain-
da não enviou o informe 
técnico dizendo como deve 
ser usado esse lote: se para 
a primeira ou para a segun-

da dose. Desse total, 76.340 
doses ficam na capital.

O Rio de Janeiro tem cer-
ca de 3,6 milhões de pesso-

as vacinadas com a primei-
ra dose, o que representa 
72,3% do público alvo, com 
pessoas acima dos 18 anos. 

Com a segunda dose ou 
dose única são 29,4% dos 
cariocas acima dos 18 anos 
imunizados.

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Capital continua sem previsão para retomar primeira dose da vacina

Mais de 70% dos serviços públicos brasileiros já são digitais
Solicitação de Identi-

dade, pagamento de im-
postos, agendamentos, 
alterações e transferência 
de titularidades – servi-
ços que há alguns anos 
só poderiam ser realiza-
dos presencialmente, ou 
por documentos físicos 
– agora contam com pla-
taformas digitais de fácil 
acesso.

Segundo dados dispo-
nibilizados pelo gover-
no federal nesta semana, 
mais de 100 milhões de 
solicitações que teriam 
sido presenciais foram 
atendidas digitalmente 

graças à chamada trans-
formação digital - a ado-
ção de tecnologia e ino-
vação para o atendimento 
de clientes. 

Dos quase 4,5 mil ser-
viços oferecidos pela ad-
ministração pública para 
cidadãos e empresas, cer-
ca de 3 mil já possuem 
trâmite totalmente digital 
e podem ser acessados 
pelo computador ou por 
smartphones. Destes, 1,4 
mil foram digitalizados 
ainda em 2019. “O obje-
tivo é oferecer políticas 
públicas e serviços de 
melhor qualidade, mais 

simples e acessíveis a 
qualquer hora e lugar, a 

um custo menor para o 
cidadão”, informa o le-

vantamento.
“Esses mais de três mil 

serviços digitais mostram 
que o governo está aqui 
para servir ao Brasil, seja 
com a redução do tamanho 
do Estado, seja com os in-
vestimentos que têm sido 
feitos para agilizar e am-
pliar a capacidade de co-
municação com o cidadão. 
Desde o início do gover-
no já foram digitalizados 
cerca de 1.400 serviços. 
Agora, o cidadão pega seu 
celular e fala diretamente 
com o governo”, disse o 
ministro da Secretaria-Ge-
ral, Onyx Lorenzoni, sobre 
o balanço da transforma-
ção digital no governo.

DIVULGAÇÃO

Plataforma Gov.br digitalizou mais de 1,4 mil serviços desde 2019

Rio suspende calendário da 1ª 
dose da vacina contra a Covid

Calendário, que previa primeira aplicação para quem tem mais de 35 anos, foi suspenso

A Pfizer entregou, na 
manhã de domingo (25), 
mais 1 milhão de doses da 
vacina contra Covid-19 
ao Brasil. Um outro lote, 
também com 1.053.000 
de imunizantes, chegou 
no período da tarde. O to-
tal de 2,1 milhões de do-
ses é o maior volume en-
viado pela companhia ao 
país em um único dia.

As remessas fazem par-
te dos 13 voos previstos 

pela empresa até 1º de 
agosto - entre a última ter-
ça (20) e sexta-feira (23), 
a empresa enviou 4 mi-
lhões de doses ao país.

Com a entrega da ma-
nhã deste domingo, a 
Pfizer já enviou 27 lotes 
ao país, totalizando 22,2 
milhões das 200 milhões 
de doses contratadas pelo 
governo federal. A far-
macêutica diz que vai 
cumprir o cronograma de 

entrega total até o final de 
2021.

Segundo a Pfizer, as 
doses enviadas ao Brasil 
são produzidas na fábrica 
da Pfizer em Kalamazoo, 
Michigan (EUA). Além 
da entrega de 13 milhões 
de doses até 1º de agosto, 
a operação será intensi-
ficada até setembro, com 
previsão de chegada de 
quase 70 milhões de doses 
no período.

AVIÃO COM MAIS 1 MILHÃO DE DOSES DA 
VACINA DA PFIZER CHEGA AO BRASIL

Vacinas da Pfizer chegaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)
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Unesco avalia candidatos 
a patrimônio cultural 

As candidaturas aos 
próximos patrimônios 
mundiais culturais e natu-
rais começam a ser avalia-
dos hoje pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). O Bra-
sil é representado pelo 
Sítio Roberto Burle Marx 
(SRBM), em Barra de 
Guaratiba, na Zona Oeste 
do Rio. Cada país só pode 
apresentar um bem a cada 
ano. A 44ª sessão do Co-
mitê do Patrimônio Mun-
dial da Unesco será reali-
zada na cidade de Fuzhou, 
na China, após o intervalo 
de um ano. O comitê ana-
lisará as indicações da lis-
ta da Unesco, começando 
pelas candidaturas que 
não puderam ser avaliadas 
no ano passado, devido 
à pandemia de covid-19. 
O sítio brasileiro é um 
desses casos. Ele está na 
lista ao lado do Observa-

tório Solar de Chankillo 
e centro cerimonial, no 
Peru; da Capela Scroveg-
ni de Giotto e os ciclos 
de afrescos de Pádua do 
século 14, da Itália; dos 
Monumentos de Pedra de 
Cervos e Locais Relacio-
nados, o Coração da Cul-
tura da Idade do Bronze, 
da Mongólia, entre outros 
locais culturais.

De acordo com o Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan), que passou a ge-
rir o sítio a partir de 1994, 
após a morte de  Burle 
Max, a chancela pode ga-
rantir ao Brasil o 23º bem 
na lista de patrimônios 
mundiais da Unesco. O 22º 
bem nacional chancelado 
como patrimônio mundial 
misto de cultura e biodi-
versidade é o conjunto das 
localidades de Paraty e Ilha 
Grande, na Costa Verde 
fluminense.

O cão Billy reencontrou a família após ser levado dentro de um 
carro durante um assalto na Rodovia Rio-Teresópolis, na última 
quinta-feira. Ele foi encontrado por policiais militares do 15º BPM 

(Duque de Caxias).

Adolescentes e jovens que tinham o sonho de ser jogadores de 
futebol eram mantidos em cárcere privado em um sítio em Duque 
de Caxias. O responsável pelo local, Jorge Valnei dos Santos foi 

preso na última quinta-feira. 

Estreia hoje, às 
21h30, na faixa Tra-
vel.doc do canal Tra-
vel BoxBrazi o docu-
mentário “A energia 
da Natureza”. A pro-
dução aborda as ener-
gias renováveis no 
foco dos debates inter-
nacionais.

A produção feita 
por documentaristas 
cariocas mergulha no 
tema como elementos 
de transformação da 
matriz energética, tra-
zendo sustentabilidade 
e esperança com mais 
qualidade de vidano 
planeta. 

DOCUMENTÁRIO 

FEITO POR CARIOCAS

O documentário, di-
rigido por André Dela-
cerda, Diogo Fagundes, 
Igor Oliveira Gomes, 
Mariza Figueiredo e 
Ricardo Joppert, é a 
segunda estreia da ON-
MOVEON Filmes, que 
lançou em junho, o fil-
me Livre Para Voar.

Cerca de 5,2 milhões de pessoas de-
vem presentear na ocasião. Em 2020, 
a pandemia impactou na decisão dos 
consumidores, tendo em vista que o 
presente mais escolhido tem relação 
com o isolamento social.

CONSECUTIVA 

IMPACTOS DA PANDEMIA 

EDITORIAL

O Dia dos Avós, em 26 de julho, 
deve movimentar R$ 600 milhões na 
economia do estado do Rio de Janei-
ro. É o que aponta a pesquisa realizada 
pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ). 

MERCADO AQUECIDO 

A Lei que cria o Pro-
grama Estadual de Pa-
gamentos por Serviços 
Ambientais de Recicla-
gem (PSAR) foi sancio-
nada pelo governo do 
RJ e publicada no Diá-
rio Oficial de ontem. A 

proposta, de autoria do 
deputado Carlos Minc 
(PSB), tem o objetivo de 
apoiar financeiramente 
empreendimentos de ca-
tadores de materiais re-
cicláveis, com recursos 
de multas ambientais e 

a participação de em-
presas, de acordo com a 
responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de 
vida de seus produtos, 
conforme determina a 
Lei Federal de Resíduos 
Sólidos. 

RJ contará com programa 
de incentivo à reciclagem 

ARQUIVO DE IMAGENS/ALERJ 

Filiado ao diretório de Nova Iguaçu, Jefferson Já é recebido pelo secretário-geral do partido no Rio 

POLÍTICA

Militante iguaçuano recebe apoio 
para assumir ala jovem no PTC 

As articulações para 
abrir caminho em 
direção ao coman-

do da ala jovem do diretório 
municipal do PTC em Nova 
Iguaçu avançam para o mi-
litante Jefferson ‘Já’ Juvenal 
Batista. Filiado há pouco 
mais de dois meses, ele é 
um forte nome para assumir 
um dos principais desafios 
da legenda: atrair jovens 
para a esfera política do par-
tido e sedimentar a base. 

Na última quarta-feira, 
durante reunião na sede na-
cional do partido, no Cen-
tro da capital fluminense, 
com o secretário-geral do 
PTC, Paulo Victor Queiroz, 
ele tratou do futuro da ju-
ventude partidária no Rio e 

em Nova Iguaçu e ganhou 
mais força para alcançar 
seus objetivos. 

“Dr. Paulo disse que 
apoia meu nome para co-
mandar esse setor que pre-
cisa ser fortalecido, princi-
palmente no momento em 
que estamos vivendo, com 
pandemia, desemprego e 
falta de perspectiva. É um 
grande desafio. Mas estou 
pronto”, garantiu Jefferson, 
que acrescentou: “Ele disse 
que tão logo seja finalizado 
o processo de mudanças do 
partido em relação a legen-
da, há uma predisposição 
de que assumir essa ala no 
diretório de Nova Iguaçu. 

Mudança de nome
Segundo o militante, o 

partido vai mudar de nome 
a partir de setembro: deixará 
de ser PTC para se chamar 

‘AGIR’. Para Jefferson”já”, 
o partido precisa avançar, 

promover mudanças visan-
do o crescimento. “E fácil 

ter cargo só por nome, quero 
ver fazer valer”, diz em re-

ferência ao atual líder da ala 
jovem Matheus Rocha.

DIVULGAÇÃO 

GERAL

ESTADOS UNIDOS - Os 
Estados Unidos realizaram ata-
ques aéreos para apoiar forças 
do governo do Afeganistão que 
estão pressionadas pelo Talibã, 
enquanto forças estrangeiras li-
deradas pelos EUA cumprem as 
últimas etapas da sua retirada do 
país.

O porta-voz do Pentágono, 
John Kirby, disse a repórteres 
que os ataques aéreos foram em 
apoio às forças de segurança 
afegãs nos últimos dias, mas não 

deu detalhes.
O Talibã, através de seu porta-

-voz, Zabihullah Mujahid, afir-
mou que os ataques foram feitos 
na noite da última quarta-feira 
nos arredores da cidade de Kan-
dahar, no sul, matando três dos 
seus combatentes e destruindo 
dois veículos.

“Confirmamos esses ataques 
aéreos e os condenamos da ma-
neira mais forte possível. É um 
ataque em clara violação ao 
acordo de Doha porque eles não 

podem realizar operações após 
maio”, disse, referindo-se ao 
acordo entre EUA e o Talibã que 
abriu o caminho para a retirada 
das forças norte-americanas.

“Se eles conduzem qualquer 
operação, serão responsáveis 
pelas consequências,” acres-
centou. A agência de notícias 
Reuters não conseguiu contac-
tar imediatamente um porta-voz 
das forças dos EUA no Afega-
nistão para confirmar a hora e o 
local dos ataques.

M
UN

DO

Governo de Biden lança ataques aéreos em apoio às forças afegãs

Jefferson Já e o secretário-geral do partido, Paulo Victor Queiroz 

Aeronave decola de porta-aviões americanos

MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS/REUTERS/DIREITOS RESERVADOS

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com
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INCLUSÃO E REPRESENTATIVIDADE
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Projeto de futebol feminino é pioneiro em Guapimirim

Até algum tempo 
atrás, futebol era 
coisa de homens. 

E apesar de ser um es-
porte majoritariamente 
masculino, esse cenário 
vem mudando, ainda que 
lentamente. As mulheres 
deixaram de simplesmen-
te fazer parte da torcida 
para entrar em campo. A 
presença delas no gramado 
depende de investimentos 
e de políticas públicas de 
inclusão social. E por fa-
lar nisso, vale a pena des-
tacar um projeto social em 
Guapimirim, na Baixada 
Fluminense, que prepara 
adolescentes para o futebol 
feminino.

O projeto social, que não 
tem nome, é gratuito, uma 
oportunidade para garotas 
de baixa renda e pioneiro, 
por ter sido o primeiro em 
Guapimirim a priorizar o 
futebol feminino. O mes-
mo é executado pelo trei-
nador Juliano Moreira, de 
40 anos, no Atlético Clube 
Modelo, no bairro Parada 
Modelo, no qual é, atual-

mente, diretor. Algumas 
das adolescentes que trei-
naram com ele já passaram 
por médios e grandes times 
no Brasil e no exterior. Ao 
todo, são mais de 60 joga-
doras. A reportagem só vai 
mencionar algumas.

Um exemplo é Larissa 
Nascimento, de 18 anos, 
que já jogou no Vasco da 
Gama e hoje está na Cha-
pecoense. Entre as atletas 
que participaram do pro-
jeto social, também vale 
destacar: Letícia Silva, de 
17 anos, no time da Portu-
guesa; Beatriz Domingos, 
de 21 anos, no América; 
Palloma Espíndola, de 19 
anos, que ficou por três 
anos no Vasco da Gama; 
Samara Hammes, de 18 
anos, que já passou pelo 
Flamengo e pelo Botafogo; 
Gabriela Santana, de 19 
anos, que também já pas-
sou pelo Vasco da Gama; e 
Evelyn Silva, de 17 anos, 
que já passou pelo Botafo-
go e atua joga no Barcelo-
na do Rio de Janeiro.

O treinador contou que 
outra de sua pupila, Maria-
na Silva, de 20 anos, esta-
ria em fase de contratação 
pelo Club Sport Marítimo, 

de Portugal. A jovem está 
se preparando para viajar 
nas próximas semanas. 
Devido à pandemia de co-
ronavírus (Covid-19), ela 
não conseguiu sair antes 
do país e teve de adiar o 
sonho de jogar no exterior.

Ademais o treino, o téc-
nico Juliano Moreira expli-
cou que apresenta as atletas 
aos clubes e as assessora 
para garantir que tenham 
carteira assinada. Também 
contou sobre algumas di-
ficuldades para executar 
o projeto, que não recebe 

nenhum tipo de ajuda fi-
nanceira. A maior ajuda 
recebida até hoje ocorreu 
no início de 2019, quando 
a família da atual prefeita 
de Guapimirim, Marina 
Rocha, interveio para que 
ele pudesse usar de graça 
o espaço do Atlético Clu-
be Modelo para treinar as 
adolescentes. Antes disso, 
os treinos aconteciam num 
lugar pago no bairro Se-
gredo.

O treinador disse não 
cobrar nenhuma taxa ou 
doação às alunas e que as 

despesas que tem são por 
sua própria conta. Ele tem 
formação de treinador pro-
fissional e já atua no ramo 
desde 2010, tendo começa-
do pelo futebol masculino 
e depois o feminino, o qual 
se dedica exclusivamente.

As dificuldades aponta-
das em relação ao futebol 
feminino são muito mais 
complexas. Podem co-
meçam dentro da própria 
casa, quando os pais não 
investem nas filhas por não 
acreditarem no talento de-
las, também por questões 

financeiras ou até mesmo 
por algum tipo de precon-
ceito em relação ao fato 
de mulher jogar futebol. 
Projetos sociais como esse 
ajudam a tirá-las do anoni-
mato para o mundo. No en-
tanto, para que elas tenham 
mais espaço no esporte 
predileto dos brasileiros, 
é preciso mais atenção do 
poder público, dos clubes e 
também dos meios de co-
municação, que priorizam 
partidas masculinas em 
suas transmissões e noti-
ciários.

Projeto social em Guapimirim prepara 
adolescentes para o futebol feminino

Bill visita a Vila Olímpica de Belford Roxo
A  Vila Olímpica de Bel-

ford Roxo tem recebido 
vários atletas renomados 
que deram seus primeiros 
passos em sua quadra de 
esportes. Recentemente o 
jogador do Dnipro, da Ucrâ-
nia, Fabricio Rodrigues da 
S. Ferreira, o Bill, foi à Vila 
Olímpica incentivar o time 
feminino da Sociedade Es-
portiva Belford Roxo, que 
tem realizado seus treinos 
técnicos e táticos na quadra 
de grama sintética e rever o 
local do início de sua traje-
tória. Nascido em Belford 
Roxo, o Bill, começou a 
jogar bola na Vila Olímpi-
ca da cidade e foi revela-
do pelo Nova Iguaçu. Em 
2015, ingressou nas divi-
sões de base do Flamengo.

Na categoria de base 

do Flamengo, ele venceu 
o Campeonato Brasileiro 
sub-20 (2019), a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
(2018), o Campeonato Ca-
rioca sub-20 (2018 e 2019) 
e o Torneio Otávio Pinto 
Guimarães (2018).

Em 2019, o jogador foi 
emprestado à Ponte Preta 
para a disputa da Série B do 
Campeonato Brasileiro. No 
ano seguinte, foi reintegra-
do ao elenco do Flamengo 
para a disputa do Carioca.

Em seguida, o atleta foi 
emprestado ao CRB. Pela 
equipe alagoana, Bill dis-
putou 31 jogos e marcou 
quatro gols. Além disso, 
venceu o Campeonato Ala-
goano em 2020. Em de-
zembro foi emprestado ao 
clube do Leste Europeu.

“Comecei minha carrei-
ra como atleta, aqui na Vila 
Olímpica de Belford Roxo, 
onde tive toda orientação 
de como seguir em frente. 
O início foi muito difícil, 
tive que enfrentar dificul-
dades e vencer barreiras, 

que são comuns para quem 
vem de família pobre. Gra-
ças aos excelentes profissio-
nais da Vila Olímpica tive 
uma base sólida que me fez 
evoluir. A rapaziada de Bel-
ford Roxo sempre acreditou 
no esporte como um ins-

trumento para formar cida-
dãos e alavancar profissio-
nalmente a vida de jovens 
como eu. Sempre tive fé em 
Deus que um dia chegaria a 
ser profissional. Não foi fá-
cil, vi alguns amigos se per-
derem.  Mas hoje estou aqui 

para dizer a vocês meninas 
para não desistirem do seu 
sonho. Enfrente as batalhas 
e não descanse enquanto a 
vitória não chegar. Eu sou 
um exemplo, aqui comecei 
e daqui as portas se abriram 
para o mundo”, disse o jo-
gador Bill.

Entusiasmadas, as meni-
nas ouviram as palavras do 
jogador e se sentiram revi-
goradas e prestigiadas pela 
ilustre visita ao seu treino. 

O técnico Daniel e o 
preparador físico Jeferson 
agradeceram a Bill, por ter 
proporcionado ao time fe-
minino um pouco da sua 
experiência de vida, que 
será fundamental para que 
as mesmas, sigam em frente 
para alcançar seus objeti-
vos.

DIVULGAÇÃO

Bill foi à Vila Olímpica incentivar o time feminino de Belford Roxo

ANDERSON LUIZ

furandoarede.com

Belford-Roxo vence de goleada e é líder do Cariocão 
Mais uma vez, nesta 

semana, no Estádio Ar-
thur Antunes Coimbra, no 
Centro de Treinamento do 
Zico, o Sociedade Espor-
tiva Belford-Roxo entrou 
em campo e goleou o Santa 
Cruz pelo Campeonato Ca-
rioca da Série C por 4 a 0. 

Os gols foram marcados 
por (2) Hudson, (1) Allan 
Barreto, (1) Edinho. E tor-
nou-se líder do Cariocão na 
10° rodada. 

Jogo 
Desde o início do pri-

meiro tempo o time da Bai-
xada Fluminense manteve 
o domínio total do jogo, a 
melhor qualidade técnica 
com várias bolas perigosas 

na defesa do adversário. 
Mas aos 25 minutos, 

Marcos Japão fez uma co-
brança rápida e passou para 
o atacante Hudson, que lan-
çou para o atacante Allan 
Barreto, que fez o primei-
ro gol da tarde. E o deixou 
mais perto de se tornar o 
artilheiro carioca com mais 
gols em campeonatos do 
Rio de Janeiro. 

Aos 29 minutos, em uma 
jogada perfeita, Hudson 
deu o passe para o meio 
campo Marcos Felipe, que 
devolveu de calcanhar para 
o Hudson que colocou a 
bola dentro da rede.

Na volta para o segun-
do tempo, o técnico Diego 
Brandão substituiu Marcos 

Japão pelo lateral esquerdo 
Heloan, logo aos 3 minu-
tos, o goleiro do time visi-
tante recebeu uma bola e 
tentou driblar com Hudson, 
que ganhou a bola e mexeu 
novamente no placar. 

O técnico fez outra alte-
ração no time, saiu o meio 
campo Jeferson e entrou 
o atacante Rafael Lucas. 
Em seguida, aos 16 minu-
tos, outra mexida, deixou o 
jogo Allan Barreto e pisou 
no gramado o atacante Edi-
nho, que aos 24 minutos re-
cebeu uma bola cruzada de 
pé direito de Marcos Felipe 
e fez o quarto gol.

Para finalizar aos 31 
minutos foi feita a última 
substituição com a saída do 

zagueiro Rafael e o volan-
te Coutinho e a entrada do 
meio campo Coutinho e do 
zagueiro Scarpa. 

“Hoje assumimos o pri-
meiro lugar no campeona-
to, fruto de um trabalho de 

equipe, que não tem medi-
do esforços para elevar o 
nosso time. Quero agrade-
cer a todos os parceiros que 
embarcaram comigo nesse 
sonho. Entre eles a equipe 
do Grupo Hospital Flumi-

nense, sempre presente em 
nossos jogos, dando assis-
tência aos nossos jogado-
res. Vamos em busca do 
campeonato Belford-Ro-
xo”, disse o presidente, Re-
ginaldo Gomes. 

DIVULGAÇÃO

Time segue como o líder do Cariocão 
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O primeiro dia de 
repescagem da 
vacina contra a 

Covid para pessoas com 
mais de 35 anos essa se-
mana no Rio, sexta-fei-
ra (23) teve 74 mil doses 
aplicadas. A Prefeitura 
anunciou que a repesca-
gem irá até hoje (24).

Até a última quinta-fei-

ra (22), 3.641.320 pessoas 
haviam tomado a primeira 
dose (D1) de CoronaVac, 
AstraZeneca ou Pfizer no 
Rio, e outras 136.072 re-
ceberam o imunizante da 
Janssen, que tem o esque-
ma vacinal de dose única 
(DU).

Esse total representa 
71,5% da população ca-
rioca elegível para a vaci-
nação (a partir de 18 anos) 
com a imunização inicia-
da ou concluída. Entre as 

pessoas que seguem o es-
quema vacinal de duas do-
ses, 1.394.101 já recebe-
ram a segunda dose (D2).

Maré
Novos detalhes sobre a 

vacinação em massa na 
Maré também foram di-
vulgados. A campanha 
começa com pessoas de 
25 a 33 anos, no dia 29 de 
julho. Serão 121 pontos 
de vacinação em todo o 
complexo.

REPESCAGEM

Primeiro dia de repescagem 
tem 74 mil pessoas vacinadas

DIVULGAÇÃO

Prefeitura anunciou mais um dia 
e repescagem vai até hoje, para 

pessoas com mais de 35 anos

Paes diz que BRT Rio ainda demorará 1 ano para ser totalmente recuperado
DIVULGAÇÃO

71,5% da população carioca elegível para a vacinação está vacinada

Representante do Unicef fala sobre retorno às atividades presenciais

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Em entrevista, o prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduar-
do Paes (PSD), afirmou 
que ainda demorará cerca 
de 1 ano para que o BRT 
da capital fluminense es-
teja 100% revitalizado 
após a intervenção do Po-
der Executivo municipal, 
iniciada em janeiro, quan-
do a atual gestão assumiu 
o comando da cidade.

”As pessoas, infeliz-
mente, tiveram a expe-
riência do BRT aban-
donado. Fizemos uma 
intervenção e estamos 
tirando a concessionária. 
Tem que ter um outro 
processo licitatório. Ain-
da demora um pouco. Co-

meçamos em meados de 
2022”, disse.

Ainda de acordo com 
Paes, em 2016, os 3 corre-
dores do BRT Rio (Trans-
carioca, Transolímpica e 
Transoeste) dispunham, 
ao todo, de 375 ônibus, 
transportando aproxima-
damente 500 mil pessoas 
por dia. Já quando a atual 
Prefeitura anunciou a in-
tervenção no sistema, em 
janeiro deste ano, eram 
apenas 120 ônibus e 80 
mil passageiros.

”O que eu mais ouvia 
das pessoas, especial-
mente na Zona Oeste, 
era: ‘Prefeito, vou votar 
em você pois quero que 

o BRT volte a funcionar’. 
O sistema já está melhor 
do que em janeiro. Ago-
ra, estamos trabalhando 
muito para melhorá-lo 
ainda mais. Já saímos de 
120 ônibus para 200, en-
tregamos uma estação por 
dia, lançamos o BRT Se-
guro…”, complementou o 
prefeito.

Nesta semana, vale res-
saltar, a Prefeitura do Rio 
reinaugurou 3 estações do 
BRT, todas pertencentes 
ao corredor Transcario-
ca: Ibiapina, na Penha, e 
Praça do Carmo e Pedro 
Taques, ambas na Penha 
Circular. Elas estavam fe-
chadas há mais de 1 ano.

Niterói vacina 227 jovens com comorbidades no 
primeiro dia de imunização de adolescentes

No primeiro dia de vaci-
nação contra a Covid para 
adolescentes, a cidade de 
Niterói, na Região Metro-
politana, aplicou, na quinta-
-feira (22), a primeira dose 

em 227 jovens de 16 e 17 
anos com comorbidades e 
deficiência permanente.

Em transmissão pelas re-
des sociais, o prefeito Axel 
Grael disse que a imuni-

zação vai continuar acon-
tecendo de acordo com a 
disponibilidade de doses da 
Pfizer, a única vacina autori-
zada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-

visa) para a aplicação neste 
grupo, no país. Segundo o 
prefeito, quando o calendá-
rio de vacinação das pes-
soas com mais de 18 anos 
for concluído, Niterói dará 

início a imunização de ado-
lescentes em comorbidades. 
De acordo com o secretário 
de Saúde Rodrigo Olivei-
ra, 80% da população nite-
roiense com mais de 18 anos 

já recebeu ao menos uma 
dose da vacina. No dia 31 de 
julho, Niterói vai realizar o 
Dia D da vacinação contra a 
gripe, para todas as pessoas 
acima dos 6 meses de idade.

Uerj não terá segunda chamada do vestibular
Estudantes que não fize-

ram o vestibular da Uni-
versidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), no 
domingo passado (18), 
por estarem com Covid ou 
com suspeita da doença, 
estão sem saber o que fa-
zer. Eles dizem que o edi-
tal do concurso não previu 
a possibilidade de uma se-
gunda chamada.

No domingo (18), 34% 
do total de inscritos não 
fizeram o vestibular. Por 
causa da pandemia, a pro-
va foi adiada quatro ve-
zes e só foi realizada com 
mais de um ano de atraso.

O estudante André Pa-

checo foi um dos 13 mil 
faltosos da Uerj.

“Três dias antes da prova 
eu me senti muito mal. Eu 
fui até um posto de saú-
de e fiz o teste de Covid 
e acabou dando positivo”, 
contou André.

A candidata Gabriela 
Nascimento disse que não 
queria colocar outras pes-
soas em risco.

“Uma semana antes eu 
apresentei sintomas como 
febre, dor de cabeça, tos-
se, enjoo, dor no ouvido. 
Eu passei para meu cunha-
do, eu passei para minha 
sogra. Imagina uma sala 
cheia de pessoas”, disse 

Gabriela.
A correção das provas 

do vestibular começou na 
quinta-feira (22).

A universidade diz que 
uma segunda chamada po-
deria comprometer todo o 
semestre dos calouros des-
te ano, como explica Gus-
tavo Krause, diretor do 
Departamento de Seleção 
Acadêmica da Uerj.

“Teve preocupação com 
adiamentos. E, quando a 
Uerj finalmente realiza o 
vestibular, está com tem-
po muito apertado para o 
ingresso dos calouros no 
primeiro semestre letivo 
de 2021, que começa em 

agosto, agora. Os calouros 
vão entrar em setembro, 
vão ter menos semanas, do 
que os alunos dos outros 
anos”, disse Krause.

Os candidatos questio-
nam e dizem que a pande-
mia deveria ser levada em 
conta, como disse o estu-
dante Francisco Perricelli 
Neto.

“E é um absurdo. É mais 
um ano perdido para as 
pessoas, como eu, que fo-
ram infectadas e não pude-
ram fazer a prova. Triste. 
Todo esse tempo que eu 
estudei, que eu tentei. Não 
adianta de nada porque 
agora só ano que vem”, 

disse o estudante.
A Secretaria Estadual 

de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, responsável 

pela Uerj, disse que a de-
cisão cabe à universidade 
por causa da autonomia da 
instituição.

Diretor diz que segunda chamada 
comprometeria ano letivo de calouros

DIVULGAÇÃO
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Duas boates foram 
interditadas pela 
Prefeitura do Rio 

na noite de sábado (24) — 
uma no Jardim Botânico, 
na Zona Sul, e outra na 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste. O último decreto 
publicado pelo órgão so-
bre as medidas restritivas 
na cidade, com vigência 
até 9 de agosto, manteve 
proibida a abertura desse 
tipo de estabelecimento.

Os eventos foram desco-
bertos pelo setor de inteli-
gência da Secretaria de Or-

dem Pública (Seop) após 
denúncias enviadas pela 

população de que os locais 
tinham aglomeração.

Os dois estabelecimen-
tos foram interditados 

por tempo indeterminado 
pela Vigilância Sanitária 

e receberam multa de R$ 
15 mil por infrações sa-
nitárias constatadas pelos 
agentes. A ação contou 
com apoio da Guarda Mu-
nicipal.

“Mesmo que não ocor-
ram irregularidades no 
momento da fiscalização, 
as informações, fotos e ví-
deos recebidos posterior-
mente servem como fun-
damento para aplicação 
de multas e até interdição 
desses locais. Até o fim da 
pandemia, as fiscalizações 
vão continuar por toda a 
cidade do Rio de Janeiro”, 
disse o secretário de Or-
dem Pública Brenno Car-
nevale.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura do Rio interdita duas 
boates nas Zonas Sul e Oeste

E A PANDEMIA?
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Último decreto prorrogou até 9 de agosto às medidas 
restritivas e manteve proibido o funcionamento de boates

Estabelecimentos funcionavam no Jardim Botânico e na Barra da Tijuca

Na semana passada, a 
Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) 
encerrou uma festa em 
uma casa de swing na 
Barra da Tijuca.

Ao chegar ao local, 
os agentes constataram 

cerca de 300 pessoas 
presentes. Por conta da 
aglomeração, o estabe-
lecimento foi multado e 
interditado pela Vigilân-
cia Sanitária por tempo 
indeterminado.

O espaço também foi 

autuado por consumo 
de cigarro em ambiente 
fechado e funcionamen-
to como boate. Desde o 
início do ano, 150 festas 
e eventos clandestinos 
foram encerrados pela 
Seop em toda a cidade.

CASA DE SWING FECHADA NA BARRA

Agentes constataram cerca de 300 pessoas presentes

Corpo de Bombeiros do Rio alerta 
para o perigo dos balões em época 

Quem vê balões voando 
pelo céu nem sempre co-
nhece os riscos que carre-
gam e as tragédias que po-
dem causar. Diante disso, 
o Corpo de Bombeiros faz 
um alerta sobre os perigos 
dessa prática.

Por serem feitos da com-
binação de estopa com ma-
teriais inflamáveis (parafi-
na e querosene ou álcool) 
aquecidos em seu interior 
– independente do tamanho 
-, os balões entram em cor-
rentes de ar e são levados 
para locais imprevisíveis, 
impossíveis de monitorar. 
Dependendo de onde caiam 
causam danos irreparáveis, 
ferindo pessoas, atingindo 
redes elétricas, causando 
explosões e incendiando 

matas. Somente esse ano, 
foram registrados em todo 
Estado mais de 7.500 ocor-
rências em fogo de vegeta-
ção. Além disso, a situação 
se agrava durante o período 
de estiagem, de maio a ou-
tubro, quando as condições 

atmosféricas, como a baixa 
umidade relativa do ar e a 
temperatura característi-
ca do período, favorecem 
os incêndios florestais por 
conta da vegetação mais 
seca.

Os balões também ofe-

recem riscos à aviação. 
Mesmo os pequenos po-
dem provocar acidentes em 
contato com as turbinas dos 
aviões próximos ao pouso 
ou decolagem.

O artigo 42 da Lei de 
Crimes Ambientais (Lei 
nº 9.605/98) diz que fabri-
car, vender, transportar ou 
soltar balões pode levar a 
pessoa à detenção de um 
a três anos, ou multa, ou 
ambas, cumulativamente. 
Para denunciar, ligue para o 
Linha Verde, um programa 
do Disque Denúncia: os te-
lefones são 0300 253 1177 
(para o interior, a custo de 
ligação local), 2253 1177 
(para a capital), ou por meio 
do aplicativo para celulares 
“Disque Denúncia RJ”.

Prática pode levar a pessoa à detenção de um a três anos

DIVULGAÇÃO

Um homem suspeito 
de participação no roubo 
de um telefone celular no 
bairro de Cascadura, na 
Zona Norte do Rio, foi 
preso em ação integrada 
do 9º BPM (Rocha Miran-
da) e da 29ª DP (Madu-
reira). Wagner Cândido, 
de 37 anos, foi indiciado 
em inquérito da Polícia 
Civil por participação no 
crime, ocorrido na noite 
do último dia 20.Wagner 
foi capturado no bair-
ro de Quintino levando 
uma bolsa com roupas e 
material de higiene pes-
soal. Segundo a polícia, 
ele pretendia se refugiar 
no Complexo do Lins em 
razão da repercussão do 
vídeo no qual foi flagrado 
participando do roubo de 
um celular.

Segundo a Polícia Ci-
vil, durante a abordagem, 
foi verificado que Wagner 

é o homem que aparece 
na filmagem conduzindo 
uma motocicleta na qual 
estava Vagner Lucas Cha-
ves, de 35 anos, suspeito 
de ser o homem que desce 
do veículo para abordar a 
vítima. O vídeo mostra 
os dois homens chegando 
de moto ao local. Wagner 
Cândido permanece no 
veículo, enquanto Vag-
ner Lucas desce e rouba 
a vítima. Em seguida, ele 
sobe na motocicleta e os 
dois vão embora. A dupla 
teve a prisão temporária 
decretada pela Justiça. A 
Polícia Civil já indiciou 
ambos e representou por 
suas prisões preventi-
vas. Vagner Lucas está 
foragido. A polícia ain-
da conseguiu localizar e 
capturar Rodrigo Moraes 
Bernardino, de 31 anos, 
que comprou o celular 
roubado. 

Suspeito de roubo de 
celular flagrado por 

câmera é preso

Wagner foi capturado no bairro de Quintino

DIVULGAÇÃO

Três integrantes de quadrilha que faz 
furtos em bancos são presos no Rio

Três integrantes de uma 
quadrilha que faz furtos em 
bancos foram presos por po-
liciais da 32ª DP (Taquara). 
Salatiel Monteiro Trindade, 
o Vin Diesel, de 49 anos, Nil-
son Ferreira Farias, o Pajé, de 
53, e Marcos Antônio Silva, 
o Jerimum, de 48, foram fla-
grados quando acabavam de 

levar cerca de R$ 15 mil de 
uma agência na Estrada dos 
Bandeirantes.

De acordo com as investi-
gações, o trio é de outro es-
tado. A quadrilha à qual eles 
pertencem é especializada 
em furtos em bancos. Eles 
agem de maneira rápida: en-
quanto um integrante simula 

fazer uma transação que ne-
cessita que a operadora saia 
do caixa, outro integrante a 
aborda durante o desloca-
mento e começa a fazer uma 
série de perguntas. Nesse in-
tervalo, o terceiro integrante 
que também tem a função 
de observar a movimenta-
ção dos funcionários pega o 

dinheiro, com a ajuda do pri-
meiro integrante.

Os presos foram autuados 
e encaminhados para a Secre-
taria estadual de Administra-
ção Penitenciária (Seap). As 
investigações da 32ª DP con-
tinuam para identificação e 
captura de todos os integran-
tes da organização criminosa.
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DIVULGAÇÃO

Chuteira de Neymar e sapatilhas de 
Bolt serão leiloados contra pobreza

(21) 2667-5995       

Critérios seriam definidos nos jogos pilotos 
pelas quartas de final da Copa do Brasil

REDAÇÃO

Chuteiras do atacante Neymar, sapatilhas de Usain 
Bolt e uma raquete da ex-tenista Maria Sharapova 
estão entre as peças que serão vendidas no leilão 

virtual Atletas Solidários. O arremate ainda não tem data 
definida, mas toda a verba será revertida para o combate à 
pobreza no Rio.

As peças estão expostas no shopping Leblon, na Zona Sul 
do Rio, e foram entregues numa cerimônia no Palácio Gua-
nabara. O secretário estadual de Esporte e Lazer, Leandro 
Alves, afirma que a pandemia deixou sérios danos econômi-
cos e sociais. Uma parcela da sociedade, segundo ele, ficou 
ainda mais vulnerável.

“Venho construindo desde o início do ano essa ideia do 
leilão, conversando diretamente com alguns atletas e com 
seus representantes para que nos ajudassem com as doa-
ções. Agradeço muito a cada um que contribuiu!”, afirmou.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

João Ferreira 
Pinto, nº 590 
(antigo Campo do Vassourão)


