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DPU questiona a reserva 
de vacinas para 2ª dose

Defensoria quer que Estados expliquem por que estocam imunizantes ao invés de vacinar mais pessoas

GOVERNADORES JÁ FORAM NOTIFICADOS

PANORAMA\PÁG. 2

Estudo feito com mais de 67 mil trabalhadores da área de saúde de Manaus comprovou eficácia da vacina chinesa contra a variante brasileira do coronavírus, que surgiu no Amazonas

Marcelo Camargo/Agência Brasil

São Gonçalo 
terá mais locais 
de vacinação

CIDADES\PÁG. 3

Alerj cria novo 
grupo prioritário 
para a vacina 

CIDADES\PÁG. 3
Brasil supera 340 mil mortes
Rio segue como segundo estado em letalidade causada pela covid-19, atrás apenas de São Paulo

CIDADES\PÁG. 4

A Prefeitura de São Gonçalo segue com as obras de pavimentação na 
Avenida Francisco Azeredo Coutinho, mais conhecida como Estrada de 
Ipiíba, que liga Santa Izabel à Rodovia RJ-106. O objetivo das intervenções 
é desafogar o trânsito em mais de dez bairros, incluindo Alcântara.

CIDADES\PÁG. 4

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Obra na via, com aproximadamente seis quilômetros de extensão, foi dividida em três trechos 

SG: obras para desafogar o trânsito

Vasco vai 
brigar pelo 
Maracanã
Diretoria do Vasco se 
reúne com o governador 
em exercício, Cláudio 
Castro, para buscar 
informações sobre 
licitação do Maracanã. 

PÁG. 8

ESPORTES

Divulgação / Vasco

Vacina chinesa 
é eficaz contra 
variante do AM
A vacina chinesa CoronaVac, 
fabricada inicialmente pela 
farmacêutica chinesa Sinovacf 
e atualmente também pelo 
Instituto Butantan é 50% 
eficiente após a primeira dose 
contra a variante P.1 da covid-19, 
que surgiu em Manaus e que 
já predomina em diversos 
estados do país, revela estudo 
divulgado ontem pelo grupo 
Vebra Covid-19. Acredita-se que a 
efetividade aumente ainda mais 
após a segunda aplicação.

CIDADES\PÁG. 4

Crônicas 
de um 
particular
Nesta quinta (8), estreia 
‘Caótica - uma ótica bem-
humorada sobre o meu 
caos’, no YouTube. A peça é 
interpretada e escrita pela 
atriz Priscila Assum.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Atriz estreia como autora e atua em 
seu primeiro monólogo

Seus Direitos na

Justiça
A tirania do 
dinheiro e da 
informação

Governador Cláudio Castro (centro) 
ganhou uma camisa do Vasco
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Mau cheiro na Praia de Icaraí
Tenho praticado meus exercícios de rotina na Praia de 
Icaraí e venho percebendo um forte odor no buraco de tra-
tamento de esgoto em frente à Estrada da Fróes, próximo 
aos aparelhos de musculação na praia. O cheiro está tão 
forte que não consegui praticar meus exercícios. Pós chuva 
a situação fica pior ainda. Acho que a Prefeitura de Niterói 
tem que olhar com atenção para aquele local.
Matheus dos Santos

Aglomeração nos exercícios
Sem querer problematizar, mas tem um povo que exagera 
no momento de se exercitar nas praias. Os exercícios são 
individuais, mas canso de ver gente reunida, se aglome-
rando e ignorando as medidas impostas. A cara de pau é 
tão grande que fazem isso perto de viaturas da Guarda 
Municipal.
Cristiane Souza

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Alerj vota ICMS 
diferenciado
Além de Magé e Itaboraí, 
outros quatro municípios 
podem passar a receber um 
tratamento tributário es-
pecial de ICMS previsto na 
Lei 6.979/15 - criada para 
diminuir as desigualdades 
regionais entre os municípios 
do Rio. O PL 1.119/15 será vo-
tado hoje em discussão única 
pela Alerj.

A proposta original, dos 
ex-deputados Renato Cozzo-
lino e Dr. Sadinoel, beneficia 
Magé e Itaboraí, mas o de-
putado Anderson Alexandre 
(SDD) apresentou uma emen-
da para inclusão de Ararua-
ma, Casimiro de Abreu, Silva 
Jardim e Rio Bonito.

As cidades enquadradas 
na norma têm direito ao dife-
rimento do ICMS nas seguin-
tes operações: importação, 
aquisição interna e aquisição 
interestadual de máquinas, 
equipamentos e peças, além 
da importação e aquisição 
interna de matéria-prima e 
outros insumos destinados 
ao processo industrial. 

Deputado pede obras para o Heal

O deputado estadual Felipe 
Peixoto (PSD) reforçou on-
tem ao Governo pedido de 
obras para o Hospital Esta-
dual Azevedo Lima (Heal). 
No mês passado o parla-
mentar se reuniu com o 
diretor da unidade, Marcus 

Divulgação

Vinícius Dias, e identificou a 
necessidade de reestrutura-
ção na fachada do hospital 
e na admissão da Materni-
dade; da implantação de 
climatização; e de reparos 
na Central de Esterilização 
de Materiais (CEM).

Pente-fino no combate à pandemia 
O defensor público-geral fede-
ral, Daniel Macedo, e o defensor 
nacional de direitos humanos, 
André Porciúncula, deram pra-
zo de 15 dias a governadores de 
todo o país para que informem 
o número de doses de vacinas 
recebidas dos mais diversos for-
necedores (União e empresas 
fabricantes através de aquisição 
direta), o número de doses apli-
cadas até 6 de abril, dados sobre 
execução orçamentária para 
enfrentamento da covid-19, 
os critérios para realização de 
reserva técnica para segunda 
dose e explicações sobre o 
preenchimento dos Sistemas 
de Notificação Obrigatória e 
de Informação de Mortalidade, 
com documento oficial con-
tendo todos os óbitos por CPF 
causados pela doença.

No ofício expedido pelos 
defensores, eles requerem que 
seja apresentada e comprova-
da a execução orçamentária e 
financeira dos recursos ordi-
nários e extraordinários repas-
sados pela União, o orçamento 
dos próprios estados e das 
prefeituras voltados ao enfren-
tamento da pandemia, bem 
como o saldo remanescente. 

Marcos Corrêa/PR

Defensor público-geral federal Daniel Macedo dá 15 dias para governadores explicarem ações contra a covid-19

Novo 
secretário
Conforme esta coluna anteci-
pou na semana passada, Caio 
Vianna  foi nomeado secre-
tário municipal de Ciência, 
Tecnologia e Informação de 
Niterói. Ele é um empresário 
de Campos, e perdeu a dispu-
ta para a prefeitura da cidade 
campista em 2020.

Caio Vianna assume a im-
portante SMCTI na cota do 
PDT estadual, cuja articula-
ção em Niterói é comandada 
pelo vereador Binho Guima-
rães. 

A secretaria municipal 
de Ações Estratégicas, que 
com a criação da secretaria 
de Ciência,  Tecnologia e 
Informação, praticamente 
perdeu sua função, foi entre-
gue ao ex- secretário de Cul-
tura André Diniz, que andava  
sumido. 

A respeito da estratégia de vaci-
nação, os defensores requerem 
que sejam apresentadas justi-
ficativas calcadas na medicina 
baseada em evidências que 
justifiquem a formação de re-
serva técnica de vacinas para 
aplicação da 2° dose, ao invés 
de se priorizar a vacinação 
do maior número possível de 
pessoas com a 1° dose, consi-

derando a estimativa de que, 
com a vacinação em massa 
de países da América do Norte 
e Europa, a oferta de vacinas 
no mundo tende a aumentar 
exponencialmente nos pró-
ximos dias e meses, o que se 
comprovaria com o grande 
aumento de vacinação no Brasil 
no último mês com a mar-
ca atingida de um milhão de 

imunizados em um único dia. 
Também foram requisitados 
dados sobre o número de pro-
fissionais de saúde na linha de 
frente, a estrutura de atendi-
mento aos pacientes, o esto-
que de insumos como testes, 
medicamentos e oxigênio, e a 
evolução da taxa de ocupação 
de leitos, além das estratégias de 
planejamento empregadas.

Defensoria 
rebate Witzel

Lei Pelé 
em debate

A Defensoria Pública do Rio 
não gostou nem um pouco da 
fala do governador afastado, 
Wilson Witzel, que ontem, du-
rante sessão de julgamento do 
seu processo de impeachment 
no Tribunal de Justiça, disse 
que o defensor público-geral 
do estado, Rodrigo Pacheco, 
por exercer cargo de confiança 
do governador em exercício, 
não poderia assumir sua defe-
sa. Para a Defensoria, Witzel in-
sinuou que informações estra-
tégicas do processo poderiam 
ser repassadas ao governador 
em exercício, pondo em xeque 
a isenção, autonomia e ética 
não apenas do defensor-geral, 
mas de toda a instituição. 

“O sigilo e confidencialida-
de entre a parte e a defesa é um 
dos princípios elementares do 
Direito. Lançar suspeição acer-
ca deste princípio, portanto, 
é uma ofensa grave a quem 
preza pela ética no exercício 
da sua função”, disse a De-
fensoria, em nota divulgada à 
imprensa.

Ainda na nota, a Defensoria 
não deixou de reafirmar seu 
compromisso com a defesa da 
população fluminense, “man-
tendo-se vigilante a quaisquer 
violações de direitos, seja de 
pessoas ou grupos nas mais 
variadas situações de vulne-
rabilidades”. Pois é... 

Hoje, às 14h, o advogado João 
Marcos Guimarães Siqueira, 
sócio do escritório Bosisio 
Advogados, especialista em 
direito do trabalho e em direito 
desportivo, vai participar de 
debate sobre a Lei Pelé durante 
a Semana Jurídica promovida 
pela OAB São Gonçalo, com 
apoio da OAB-RJ. O painel 
“Diferença entre a relação tra-
balhista do atleta profissional 
e do trabalhador comum” será 
transmitido online pelos ca-
nais da TV Oitava na internet 
e pelo site www.tvoitava.com.

Gorjeta para os trabalhadores

Gorjetas ou taxas de ser-
viço cobradas pelos esta-
belecimentos no estado 
do Rio poderão ter que 
ser obrigatoriamente re-
passados aos empregados. 
A determinação é do PL 
3936/2021, de autoria do 

Divulgação

deputado Rosenverg Reis 
(MDB), que começou a tra-
mitar na Alerj. O objetivo 
da proposta é garantir que 
as empresas incorporem 
os valores cobrados dos 
clientes à remuneração dos 
trabalhadores.

Panorama RJPanorama RJ

Sinfônica Brasileira 
lança álbum digital
No ano em que completou 
oito décadas de existên-
cia, a Orquestra Sinfônica 
Brasileira precisou se re-
inventar para seguir com 
suas atividades diante do 
isolamento social imposto 
pela pandemia do novo 
coronavírus. Adaptou sua 
temporada artística para o 
ambiente digital e, agora, os 
melhores momentos de um 
dos ciclos de concertos vir-
tuais dão origem ao álbum 
“OSB de Casa – Clássica 

Brasileira”, que será lançado 
nas plataformas digitais de 
streaming, nesta, dia 9 de 
abril. A coletânea reúne 22 
faixas de 15 compositores 
brasileiros, que vão desde 
José Siqueira e Chiquinha 
Gonzaga até artistas con-
temporâneos. As gravações 
foram realizadas entre se-
tembro e dezembro de 2020 
e, na ocasião, fizeram parte 
da “Série Clássica Brasilei-
ra”, exibida nas redes sociais 
da orquestra. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Caótica
NNesta quinta (8), às 21h, 
estreia o solo ‘Caótica - uma 
ótica bem-humorada sobre 
o meu caos’, no YouTube. 
Serão apenas quatro apre-
sentações nos dias 08, 09, 10 
e 11. A ‘peça- metragem’ ou 
‘filme ao vivo’ é interpretado 
pela atriz Priscila Assum - ela 
também assina o texto. A co-
média conta com a direção 
experiente de Fabio Strazzer 
e com a provocação artísti-
ca da diretora teatral Duda 
Maia - um dos principais 
nomes do teatro brasileiro.

BIOGRAFIA - ‘Querem Acabar Comigo’ (Maquina de 
Livros), publicação do autor Tito Guedes, que conta 
a trajetoria de Roberto Carlos pelo olhar da critica 
musical, chega as principais livrarias e sites do pais as 
vesperas do cantor completar 80 anos. Impresso e em 
e-book, o livro é um retrato do modo como os jorna-
listas especializados escreveram a trajetória do cantor.

FESTIVAL - A Casa da Glória apresenta até 02 de maio, a 
segunda etapa do ‘Festival Caleidoscópica – Múltiplos 
Olhares’, com apresentação online de peças teatrais, 
espetáculo de dança, vídeo-poesia e workshops sobre 
roteiro e produção artística. Os passaportes que dão 
acesso gratuito às atividades devem ser solicitados pelo 
e-mail  caleidoscopica@casadagloria.com.br.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Cicero Rodrigues / Divulgação

‘OSB de Casa – Clássica Brasileira’ reúne 15 compositores brasileiros

Divulgação

Priscila Assum estreia como autora e 
interpreta seu primeiro monólogo
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Município segue imunizando idosos a partir de 68 anos nesta quinta-feira, das 8h às 17h

SG vai ampliar locais de vacinação 
São Gonçalo terá, a partir da 
próxima segunda-feira (12), 
mais um ponto de vacinação 
contra o coronavírus, passan-
do a contar com dez locais. O 
Cras de Vista Alegre vai aten-
der, das 8h às 17h, pedestres 
e também terá sistema de 
drive thru. Nesta quinta-feira 
(8), São Gonçalo continua 
vacinando idosos a partir de 
68 anos nos nove pontos de 
vacinação, três deles com 
drive thru. Além dos idosos, 
dois grupos de trabalhadores 
da saúde também podem se 
vacinar com a primeira dose 
da vacina. São os trabalha-
dores da linha de frente dos 
hospitais de São Gonçalo que 
ainda não se vacinaram por 
serem recém-contratados e 
os que trabalham em hospi-
tais da cidade que não são da 
linha de frente e têm mais de 
50 anos.     

Os trabalhadores dos ser-
viços de saúde públicos e 
privados da linha de frente 
são aqueles que estão envol-
vidos diretamente na aten-
ção/referência para os casos 
suspeitos e confirmados de 
covid-19 - tanto da urgên-
cia e emergência quanto da 
atenção básica. Neste grupo 
estão todos os trabalhadores 
envolvidos na unidade de 
saúde (faxineiros, atendentes, 
recepcionistas, maqueiros, 
médicos, enfermeiros, técni-
cos…). Para se vacinarem, eles 
devem comprovar o vínculo 
empregatício em unidade 
de saúde do município que 
seja da linha de frente. Ou se 
trabalham em outra cidade, 
devem apresentar o vínculo 
de trabalho em unidade que 

seja linha de frente e o com-
provante de residência. 

Estão na lista dos profis-
sionais de saúde com mais 
de 50 anos que trabalham 
em hospitais da cidade ou 
que moram em São Gonçalo 
e atuam em hospitais de ou-
tros municípios e que podem 
se vacinar com a primeira 
dose: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico e auxiliar e técnico 
de saúde bucal. 

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 

funcionários da saúde que 
têm mais de 21 dias de vaci-
nados. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina Coro-
naVac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade não serão imunizados. 
Os que foram vacinados com 
o imunizante Oxford/Astra-
zeneca devem aguardar o 
intervalo da vacina, que é de 
12 semanas, e ainda não está 
disponível.

Idosos acamados com 
mais de 68 anos que são aten-
didos pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão sendo 

vacinados em casa. Parentes 
e responsáveis de acamados 
ou com mobilidade reduzida, 
com mais de 68 anos, que não 
são atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 
idoso para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do email vaci-
na.acamados.sg@gmail.com. 
Os acamados serão vacinados 
dependendo da disponibili-
dade das equipes. 

Desde o início da campa-
nha de vacinação contra o 
covid-19, o município de São 
Gonçalo vem cumprindo o 
que determina o Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde, tanto 

na utilização e reserva das va-
cinas quanto ao atendimento 
aos grupos prioritários. A po-
pulação pode acompanhar o 
site www.saogonçalo.rj.gov.br 
e as redes sociais da Prefeitu-
ra, que informam sobre a vaci-
nação e quem tem prioridade.

 
Balanço - Desde o início da 

campanha, a cidade vacinou 
com a primeira dose 91.803 

pessoas, sendo 22.738 tra-
balhadores da saúde, 64.868 
idosos com mais de 68 anos, 
1.648 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas e 2.442 aca-
mados. Até as 16h desta quar-
ta-feira (7), 27.739 pessoas 
tinham sido imunizadas com 
a segunda dose.

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 91.803 pessoas

Maricá 
recebe visita 
internacional 
contra covid
A Secretaria de Saúde de 
Maricá recebeu nesta ter-
ça-feira dois consultores 
nacionais da Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) para troca de expe-
riências sobre o enfrenta-
mento da Covid-19. A partir 
de uma parceria com a Se-
cretaria Estadual de Saúde, 
foram escolhidos três mu-
nicípios para a visita: Rio, 
Maricá e Niterói. O critério 
primordial para a escolha 
dos três municípios foi as 
boas práticas no combate 
ao novo coronavírus.

De acordo com os con-
sultores, o ponto alto no 
acerto do combate à pan-
demia vem da união da 
Rede de Saúde: Urgência e 
Emergência com a Atenção 
Primária; além da desco-
berta precocemente dos 
contaminados pela Co-
vid-19 através do acompa-
nhamento pelas equipes da 
ESF. Maricá vem trabalhan-
do e aperfeiçoando esses 
cuidados, principalmente 
no pós-alta, com a equipe 
multiprofissional do Melhor 
em Casa, como tratamentos 
de fisioterapia respiratória, 
do Serviço de Atendimento 
Domiciliar (SAD).

Os consultores nacio-
nais da OPAS, Rodrigo Said 
e Paula Raia, estiveram por 
40 dias em Manaus, além 
de outras localidades, e 
citaram algumas das expe-
riências que vivenciaram. 
“A escolha dessas cidades 
se deu porque estão mos-
trando uma execução po-
sitiva no enfrentamento 
da Covid-19. É justamente 
essas experiências locais 
que estão desenvolvendo, 
as estruturas e as respostas 
diferenciadas que, através 
dessas conversas e visitas 
nas unidades, podem refor-
çar o trabalho que está em 
desenvolvimento”, afirmou 
Rodrigo Said.

O município de Itaboraí conta com 16 polos de vacinação que atendem a população das 8h30 às 15h

Itaboraí segue aplicando 2ª dose

Cumprindo os prazos deter-
minados pelas autoridades 
de Saúde, a Prefeitura de Ita-
boraí, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMSA), 
segue o calendário de apli-
cação da segunda dose das 
vacinas contra a Covid-19, 
nesta quinta e sexta-feira (08 
e 09/04). A recomendação 
para o paciente que já rece-
beu a primeira dose e atinge 
o prazo para a segunda dose 
é procurar, prioritariamente, 
o mesmo polo de vacinação, 
no horário determinado para 
cada unidade. 

O município conta com 16 
polos de vacinação. No Posto 
de Saúde Prefeito Milton Ro-
drigues da Rocha, no Centro, 
e na Policlínica de Especiali-
dades Médicas Vereador José 
de Oliveira Filoco (PEMV-
JOF), em Manilha, o horário 
de vacinação é de 8h às 15h. 
Já nas demais 14 Unidades 

de Saúde da Família (USF), 
destinadas como polos, o 
atendimento à população é 
de 8:30h às 15h.

Cabe ressaltar que é preci-
so ficar atento a data correta 
de retorno aos polos para 

evitar aglomerações. Assim 
como a aplicação da primeira 
dose foi realizada de forma 
escalonada para cada faixa 
etária, a segunda também 
é marcada para ser feita de 
forma a atender cada público 

no dia específico. É impor-
tante não esquecer de levar 
documento de identificação 
com foto e a caderneta de 
vacinação (obrigatório apre-
sentação).

“Cada polo de vacinação 
recebe uma quantidade de-
terminada para atender o 
público já vacinado pela uni-
dade. Por isso é importante 
que, quem puder, procure o 
mesmo posto para receber 
a segunda dose da vacina. 
Também é fundamental que 
o morador fique atento ao 
prazo estabelecido na cader-
neta”, explicou o superinten-
dente de Vigilância em Saúde, 
Renato Botticini. 

De acordo com dados 
da SEMSA, o município já 
superou a marca de 23 mil 
pessoas que receberam a pri-
meira dose da vacina contra 
Covid-19. Até a última terça-
-feira (06/04), a cidade já con-

tabilizava 23.910 vacinados 
com doses do imunizante de 
Oxford/AstraZeneca e da Co-
ronavac (Instituto Butantan/
Sinovac).

Deste total, 6.457 também 
já receberam a segunda dose 
do imunizante. O intervalo 
previsto entre as duas doses 
da Coronavac é de 21 dias. Já 
o período entre as aplicações 
da vacina de Oxford/AstraZe-
neca foi fixado em três meses. 
A campanha de vacinação em 
Itaboraí teve início no dia 19 
de janeiro.

O texto seguirá para o governador em exercício, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo

Alerj aprova vacinação para guias

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou em discus-
são única, nesta quarta-fei-
ra (07/04), o projeto de lei 
3.483/20, de autoria da depu-
tada Zeidan (PT), que insere 
os profissionais do Turismo 
na lista de prioridades de 
vacinação contra a covid-19. 
O texto seguirá para o gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo.A proposta engloba 
os guias de turismo, agentes 
de viagens, profissionais da 
hotelaria, eventos e congres-
sos, motoristas de turismo e 
demais profissionais do setor. 
A norma altera a Lei 9.040/20, 

que já prevê a prioridade para 
profissionais da saúde, se-
gurança pública, assistência 
social, educação, indígenas 
e quilombolas, pacientes 
imunodepressivos, trabalha-
dores do setor alimentício 
e da agricultura, funcioná-
rios de farmácias e de pet-
shops, pessoas em privação 

de liberdade e exercentes de 
atividades religiosas.A me-
dida só será aplicada quan-
do houver doses suficientes 
e respeitando a ordem de 
prioridade do Ministério da 
Saúde. “O Turismo é um dos 
setores mais importantes da 
economia fluminense e, por 
isso, é o mais afetado pela 
pandemia”, justificou Zeidan. 
“Por isso, torna-se necessário 
proteger os seus trabalhado-
res, do ponto vista sanitário, 
para que, tal medida, além de 
proteger suas vidas, sinalize 
para potenciais viajantes do 
Brasil e de outros países que 
a prática do Turismo no Rio 
de Janeiro é segura”, comple-
mentou a parlamentar.

A proposta 
engloba os guias 
de turismo, 
agentes de viagens 
e profissionais da 
hotelaria

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A vacinação segue avançando no município que luta contra a covid

Locais de vacinação, de 
segunda a sexta, das 8h às 

17h e sábado, das 8h às 12h

- Polo Sanitário Dr. Washing-
ton Luiz, Zé Garoto
- Ginásio do Clube Mauá, 
Centro
- Umpa Nova Cidade
- Clínica Gonçalense do Mu-
tondo
- Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, 
Alcântara
 - Clínica da Família Dr. Zerbi-
ni, Arsenal
- Polo Sanitário Rio do Ouro
- PAM Coelho

Pontos com drive thru
 
- Campo do Clube Mauá, 
Centro  
- Centro de Tradições Nordes-
tinas, Neves (somente drive 
thru)
- Umpa Nova Cidade
 
Público-alvo e documentação 
solicitada para primeira dose
 
- Profissionais de saúde com 
mais de 50 anos ou da linha de 
frente, de qualquer idade, que 
trabalham em hospitais de São 
Gonçalo e moram na cidade. 
Documentos solicitados: com-

provante de trabalho em área 
hospitalar, CPF ou cartão do 
SUS e carteira de vacinação.
 
- Profissionais de saúde com 
mais de 50 anos ou da linha 
de frente, de qualquer idade, 
que trabalham em unidades 
hospitalares de São Gonçalo 
e que residem em outros mu-
nicípios. 
Documentos solicitados: com-
provante de trabalho em área 
hospitalar de São Gonçalo, 
CPF ou cartão do SUS e car-
teira de vacinação.
 
- Profissionais de saúde com 
mais de 50 anos ou da linha 
de frente, de qualquer idade, 
que trabalham em hospitais de 
outros municípios e residem 
em São Gonçalo.
Documentos solicitados: com-
provante de trabalho em área 
hospitalar, comprovante de re-
sidência de São Gonçalo, CPF 
ou cartão do SUS e carteira de 
vacinação.
 
- Idosos (idades definidas de 
acordo com o calendário)
Documentos solicitados: iden-
tidade, CPF ou cartão do SUS, 
comprovante de residência e 
carteira de vacinação.

Alerj / Divulgação

Projeto, de autoria da deputada estadual Zeidan (PT), foi aprovado na Alerj

Cabe ressaltar 
que é preciso 
ficar atento à 
data correta de 
retorno aos polos 
para evitar filas
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Seus Direitos na

Justiça
Economia moral da 
violência na atual 

sociedade brasileira
Dr. Guaraci de Campos Vianna

Vivemos numa época pós-
-tudo. Pós-Marxista, pós-
-Kelsiana, pós-Freudiana. 
Brasil - 2021, ano 33 da Cons-
tituição de 1988. Mais de 80 
anos de Código Penal (ao 
menos da parte especial), 
igual tanto de tempo do Có-
digo de Processo Penal. Não 
obstante a pré-compreen-
são interpretativa exija seja 
a interpretação o produto 
de uma época, tais dados 
históricos não podem ser 
desconsiderados. 

Nos dias atuais a paisa-
gem é complexa e fragmen-
tada. Soberania hoje não é 
mais aquela de outrora. As 
fronteiras cederam à forma-
ção de grandes blocos políti-
cos e econômicos, à intensifi-
cação dos fluxos de pessoas e 
mercadorias. A globalização 
é o símbolo do atual século. A 
pandemia fechou fronteiras, 
isolou pessoas, abalou a eco-
nomia, matou gente, acirrou 
o debate político...

Entretanto, as desigual-
dades sociais e econômicas 
continuam, até aumenta-
ram. O desequilíbrio das 
relações de poder político 
e poder econômico conti-
nuam. Não obstante a tec-
nologia de ponta, a genética 
e a obsessão pela eficiência, 
que inclusive tem levado a 
exigência cada vez maior de 
escolaridade, a competição 
pelo mercado de trabalho 
continua ocasionando a 
exclusão social dos que não 
são competitivos porque não 
podem ser.

Estado passou a ser o 
guardião do lucro e da com-
petitividade. A própria lei 
caiu em desprestígio. Nem 
mesmo Estado Liberal (pré-
-modernidade) ou mesmo 
Estado Social (moderni-
dade), conseguiram uma 
unanimidade no discurso a 
respeito das causas das de-
sigualdades sociais. O Estado 
Neoliberal (pós-mordernida-
de) tem despertado para o 
tema, mas ainda não conse-
guiu chegar ao final do cami-
nho, embora pensem muitos 
que a transdisciplinaridade 
seja o melhor caminho. 

Todos, concordam, en-
tretanto, com a existência de 
um fenômeno social causa-
dor de grandes males, gera-
dor de muitos debates: Tra-
ta-se da violência. Herdeira 
de uma tradição autoritária 
e populista, elitizada e exclu-
dente, seletiva entre amigos 
e inimigos (e não entre certo 
e errado, justo ou injusto), 
mansa com os ricos e dura 
com os pobres, a sociedade 
brasileira, o Estado Brasileiro 
(que para muitos chegou a 
pós-modernidade sem ter 
conseguido ser liberal nem 
moderno) não conseguiu 
se livrar (e nem explicar) 
das causas e dos efeitos da 
violência. 

Embora não se possa 
afirmar categoricamente 
que o homem é produto 
do meio, a recíproca não é 
verdadeira: O meio pode 
influenciar o homem. O Di-
reito Penal, o sistema penal, 
sabemos todos, é um meio 
de contenção de massas. 
Mais do que um regulador do 
comportamento individual, 
o Direito é um regulador das 
massas descontentes. Esse 
descontentamento se dá, 
sem dúvida, em razão das 
dificuldades econômicas 
comparativas. Não é a fome 
e a miséria de todos, mas 
as dificuldades de muitos 

comparadas facilidade de 
poucos. Aí está a equação da 
economia moral da violência 
nos dias atuais. A maioria da 
sociedade brasileira, sem 
ter acesso ao mínimo para 
satisfazer suas necessida-
des básicas (alimentação, 
emprego, habitação e pre-
vidência, no sentido amplo) 
manifesta-se de forma isola-
da e desorganizada contra o 
sistema econômico desigual 
através da prática de crimes 
chamados de “delitos de so-
brevivência”. Isso equivale a 
dizer que estamos diante de 
uma “criminalidade aquisi-
tiva”, aquela que resulta em 
proveito econômico.

Num contexto mais am-
plo, podemos afirmar que 
há uma dupla tirania: a do 
dinheiro e a da informação.

A internacionalização do 
capital financeiro amplia-se, 
pois as empresas (Mega em-
presas) preocupam-se mais 
com o uso financeiro do 
dinheiro que obtém, dando 
lugar ao que Marx chamava 
de loucura especulativa. Por 
isso é lícito falar em tirania 
do dinheiro.

A informação transmiti-
da a maioria da sociedade 
é manipuladora. Em lugar 
de esclarecer, confunde. No 
Brasil atual pode-se dizer 
que, na medida em que o que 
chega às pessoas (e empre-
sas) é, já, o resultado de uma 
manipulação, tal afirmação 
se apresenta como ideologia.

Estamos diante de um 
novo “encantamento do 
mundo” no qual o discurso e 
a retórica são princípio e fim. 
A instrução do povo é mais 
através do convencimento 
(aqui o papel dos marquetei-
ros e publicitários da mídia 
tendenciosa). Há uma rela-
ção carnal entre a produção 
da notícia e a produção das 
coisas, manipulando-se fatos 
e, ideias e pessoas, em prol 
do bem comum (que passa 
a ser o bem de uma minoria). 

A expansão do capitalis-
mo, gera a concorrência, a 
competitividade e a ausência 
de compaixão. A figura se 
mais importante ter (despo-
tismo do consumismo) do 
que ser.

As violências periféricas 
particulares são as únicas 
que tem merecido a atenção 
do Estado repressor e da 
política que, vez por outra, 
a pretexto de combater a 
violência acaba parecendo 
do mesmo mal, utilizando 
o mesmo método. No fundo 
tais manifestações de violên-
cia têm sua base na violência 
estrutural (central, original), 
movida e gerada pelos fato-
res tantas vezes já referido 
(exclusão social, luta desigual 
pelo dinheiro, etc) nunca 
eficientemente combatidos 
e enfrentados ou mesmo 
considerados no momento 
da repressão à violência. 

Envie e-mail com suas dúvidas, opiniões
e sugestões para a coluna. Participe! 
seusdireitos@ofluminense.com.br

Dr. Guaraci de Campos Vianna é 

desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Desde o início da pandemia, doença matou mais 340 mil pessoas

Brasil registra 3.829 mortes e 
92.625 infectados em 24 horas
O Brasil superou 340 mil 
mortes em função da co-
vid-19. Com 3.829 mortes 
registradas em 24 horas, o 
país chegou a 340.776 vidas 
perdidas para a pandemia do 
novo coronavírus. 

Ainda há 3.589 mortes em 
investigação por equipes de 
saúde. Isso porque há casos 
em que o diagnóstico sobre a 
causa só sai após o óbito do 
paciente.

Já o total de pessoas in-
fectadas desde fevereiro de 
2020 subiu para 13.193.205. 
Entre ontem e hoje, foram 
confirmados 92.625 novos 
diagnósticos positivos. 

O número de pessoas 
recuperadas subiu para 
11.664.158. Já a quantidade 
de pacientes com casos ati-
vos, em acompanhamento 
por equipes de saúde, ficou 
em 1.288.271.

Estados - O ranking de 
estados com mais mortes 
pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (79.443), Rio de Ja-
neiro (38.282), Minas Gerais 
(25.303), Rio Grande do Sul 
(21.261) e Paraná (18.118). 
Já as Unidades da Federa-

ção com menos óbitos são 
Acre (1.318), Amapá (1.356), 
Roraima (1.367), Tocantins 
(2.157) e Sergipe (3.668).

Vacinação - Até o início 
da noite de hoje, haviam sido 
distribuídas 43,3 milhões de 
doses de vacinas. Deste total, 

foram aplicadas 23,5 milhões 
de doses, sendo 18,3 milhões 
da 1ª dose e 5,2 milhões da 
2ª dose.

Rovena Rosa/Agência Brasil

O número de pessoas recuperadas subiu para 11.664.158. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, está em 1.288.271

CoronaVac é efetiva contra 
variante brasileira da covid-19

A vacina CoronaVac, imuni-
zante fabricado pelo Instituto 
Butantan e pela farmacêutica 
chinesa Sinovac, é 50% efi-
ciente contra a variante P.1 
da covid-19, que surgiu em 
Manaus e que já predomina 
em diversos estados do país. 
A efetividade em prevenir o 
adoecimento foi confirmada 
14 dias após a aplicação da 
primeira dose.

O estudo foi feito com 
67.718 trabalhadores da área 
da saúde de Manaus e foi di-
vulgado ontem (7) pelo grupo 
Vebra Covid-19, que reúne 
pesquisadores de instituições 
nacionais e internacionais, 
secretarias estaduais de Saú-
de do Amazonas e de São 
Paulo e as secretarias muni-
cipais de Saúde de Manaus 
e São Paulo, apoiado pela 
Organização Pan-Americana 

de Saúde (Opas).
A pesquisa ainda não 

avaliou a efetividade após a 
aplicação da segunda dose, 
o que vai ser coletado agora, 
nas próximas semanas. “Na 
análise interina, a efetividade 

da CoronaVac foi de 50% na 
prevenção da doença sinto-
mática pela covid-19”, diz o 
relatório do estudo prelimi-
nar.

“Esses resultados são en-
corajadores porque a Corona-
Vac continua sendo efetiva na 
redução do risco de doença 
sintomática em um cenário 
com > (maior que) 50% de 
prevalência da P.1”, diz o es-
tudo. “Esses achados apoiam 
o uso contínuo dessa vacina 
no Brasil e em outros países 
com a circulação da mesma 
variante”, disseram os pes-
quisadores.

Para o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, as 
pesquisas de campo estão 
comprovando a eficiência 
da vacina, assim como foi 
determinada a eficácia pelos 
estudos clínicos. “Se após 

a primeira dose a eficácia é 
50%, espera-se que após a 
segunda dose esse percentual 
suba substancialmente”, disse 
Covas, citando outro estudo, 
feito no Chile, onde a Coro-
naVac também está sendo 
aplicada na população, que 
aponta uma diminuição na 
internação e nos óbitos de 
pessoas com mais de 70 anos.

A CoronaVac é uma vacina 
composta de vírus inativado, 
o que significa que ela possui 
todas as partes do vírus. Isso 
pode gerar uma resposta 
imune mais abrangente em 
relação ao que ocorre com ou-
tras vacinas que utilizam so-
mente uma parte da proteína 
Spike (proteína utilizada pelo 
coronavírus para infectar as 
células). A vacina é aplicada 
em duas doses, com intervalo 
entre 14 e 28 dias.

Estudo foi feito com 67,7 mil trabalhadores da área de saúde de Manaus
Rovena Rosa/Agência Brasil

A efetividade foi confirmada 14 dias 
após a aplicação da primeira dose

São Gonçalo segue com 
obras na Estrada de Ipiíba

 A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano segue com 
as obras de pavimentação 
na Avenida Francisco Aze-
redo Coutinho, conhecida 
popularmente como Estrada 
de Ipiíba, uma das vias mais 
importantes da cidade, que 
liga Santa Izabel à RJ-106. O 
objetivo das intervenções é 
desafogar o trânsito em mais 
de dez bairros, incluindo 
Alcântara, e melhorar a qua-
lidade de vida dos moradores. 

A obra na via, que conta 
com aproximadamente seis 
quilômetros de extensão, foi 
dividida em três trechos. O 
primeiro ocorreu na ligação 
para a Estrada da Meia Noite 
e contemplou drenagem, 
pavimentação e calçada, tota-
lizando 960 metros de exten-
são. A obra beneficiou mais de 
400 famílias da região.

Atualmente, as interven-
ções estão ocorrendo no tre-

cho da extensão da RJ-106 até 
a ponte ao lado do CIEP 414 
Municipalizado Tarso de Cas-
tro, totalizando 1.900 metros. 
Na próxima semana, um novo 
trecho receberá a obra. 

Desde o início deste ano, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano iniciou um traba-
lho de novas frentes de obras. 
Por determinação do prefeito 
Capitão Nelson, os serviços 

de limpeza, desobstrução 
de canais, galerias e redes de 
esgoto, além de capina e re-
colhimento de lixo, iniciados 
no primeiro dia de governo, 
estão sendo intensificados.

As obras são realizadas 
diariamente, seguindo um 
cronograma de trabalho e 
também atendendo às soli-
citações mais urgentes que 
chegam à secretaria. 

Um importante passo 
dado no início do mês de 
março para ampliar as obras 
no município foi a assinatura 
de um convênio com o De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Rio de 
Janeiro (DER-RJ). O objetivo 
do convênio é a melhoria da 
malha rodoviária do Estado, 
nos trechos que se encon-
tram dentro dos limites do 
município, incluindo vias de 
acesso secundárias, vicinais, 
arteriais, coletoras e locais.

Objetivo é desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos moradores
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Um dos objetivos das intervenções é desafogar o trânsito em mais de dez bairros
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Amor de Mãe na pandemia

José Ricardo Marques*

O capítulo da novela Amor de 
Mãe, do dia 26 de março, trouxe 
importantes reflexões sobre a 
pandemia e suas consequências.

Primeiro, o drama de uma per-
sonagem que faz o papel de uma 
enfermeira na sua atividade em 
hospitais e no enfrentamento da 
doença e o nível de estresse. em 
um dos episódios, a enfermeira 
tem que ressuscitar um paciente 
que teve parada cardiorrespi-
ratória, chamando os médicos, 
que não vinham por estarem em 
outros atendimentos, teve que 
intervir e obteve sucesso, mas 
logo em seguida entrou em um 
surto, que misturou cansaço e 
desespero por cogitar enfrentar a 
morte do paciente com Covid-19 
e observar a despedida da filha 
momentos antes da parada e 
provável iminente óbito.

Este é o retrato de uma reali-
dade nos hospitais que estão em 

colapso e de profissionais em 
trabalho de profundo desgaste 
físico e psicológico.

Em outra cena, desta vez com 
um ativista ambiental, que em 
conversa com outro personagem, 
previu a pandemia e em tom dra-
mático, profetizou que não seria 
a última e a destruição do meio 
ambiente traria consequências 
desastrosas.

É de se aplaudir a fase final da 
novela da rede globo, que retrata 
de forma consciente o momento 
em que o país e o mundo vive, 
evidenciando com responsa-
bilidade o grave momento que 
enfrentamos e uma pandemia 
que parece não ter fim.

A mídia em geral vem infor-
mando e oferecendo entrevistas 
com especialistas sobre a Pande-
mia e suas consequências, tanto 
na saúde publica quanto privada, 
e seus efeitos na economia.

Três mil mortes em media é 
um numero assustador, mais que 
isso é a falta de leitos de UTI e filas 
para o atendimento emergencial, 
o que cria um medo maior em se 
infectar e contrair a COVID-19. 

Especialistas alertam que 
teremos, com a nova variante, 
dias difíceis e o isolamento é uma 
das medidas fundamentais para 
diminuir a transmissão e desafo-
gar os hospitais em colapso em 
praticamente todo o território 
nacional.

Médicos e enfermeiros en-
frentam seus mais dramáticos 
dias de atendimento que, certa-
mente, trarão efeitos colaterais 
profundos.

Possivelmente enfrentaremos 
outras pandemias, outros vírus 
letais e talvez até mais perigosos 
do ponto de vista de transmissão 

e quantidade de mortes.
Contamos com a ciência, que 

vem se desenvolvendo cada vez 
mais e em tempo recorde de-
senvolveu imunizantes que são 
primordiais para que a população 
volte ao máximo possível às suas 
rotinas.

Amor de Mãe retrata o cotidia-
no, passa mensagens importan-
tes neste período de muita dor e 
tristeza, com famílias dizimadas 
em todo o Brasil.

A má noticia é que ainda te-
remos que conviver por muito 
tempo com o vírus e suas mu-
tações, até mesmo o Brasil tem 
uma variante para chamar de 
sua: o P1!

A economia, um pilar grave-
mente afetado, coloca na ponta 
empresários e empreendedores, 
especialmente os de pequeno 
porte, em situação de falência.

Mesmos os créditos eventuais, 
deverão ser pagos em algum mo-
mento, com juros e correção e a 
sobrevida será, em alguns casos, 
ainda mais dramática.

Venho ao longo de mais de 05 
anos alertando sobre o risco de 
doenças causadas por microrga-
nismos e a necessidade de tratar 
ambientes que podem causar 
algum risco à saúde das pessoas 
e o custo de paradas não progra-
madas com o risco de pandemias.

Antes o meu discurso trazia 
alguma curiosidade e até sim-
patia, mas a antecipação de um 
caos com epidemias e pandemias 
era sempre uma possibilidade 
distante.

Acredito que haja a possibili-
dade de voltarmos a ter ativida-
des econômicas desde que aten-
dendo alguns pilares no combate 
a Pandemia, conforme instrução 

do meu amigo e conselheiro, Dr. 
Edmilson Migowisk, que defende 
a volta às atividade e contra o 
lockdown.

Os Pilares defendidos pelo Dr. 
Migowisk, se baseiam em:

1º Pilar: Atendimento aos 
Protocolos Sanitários – uso de 
máscaras, lavagem das mãos 
rotineiramente, distanciamento 
de 2 metros, evitar aglomera-
ções, higiene e sanitização dos 
ambientes;

2º Pilar: Diagnóstico o mais 
cedo possível, percebendo sin-
tomas da COVID-19 e testes em 
massa para monitorar e controlar 
a incidência do vírus. Com isso, 
mesmo o isolamento pode ser 
eventual e em casos específicos, 
como também defende o Dr. 
Amilcar Tanure, Médico Virolo-
gista da UFRJ.

3º Pilar: Este Pilar, embora 
mais polêmico, se refere ao trata-
mento precoce com nitazoxanida 
de 500 mg a cada 8 horas durante 
6 dias após primeiros diagnósti-
cos da doença. O Dr. Edmilson 
Migowisk demonstrou que o 
efeito da droga - não reconheci-
da como método de tratamento 
precoce pela OMS -, de acordo 
com mais de 1 mil pacientes tra-
tados, sem nenhuma intubação 
ou óbito, certifica seu método de 
trabalho.

De fato, o que entendo, após 
alguns anos e aprofundado-me 
sobre o assunto, é que podemos 
sim ter o retorno das atividades 
econômicas, desde que se dê 
atenção às regras e protocolos 
operacionais e sanitários.

Existe por exemplo, Certifi-
cações e Selos que comprovam 
que o ambiente está livre da 
COVID-19, após passar por pro-

cessos de sanitização e testes de 
ambiente com monitoramento 
permanente, com testagem de 
pessoas (funcionários e todos os 
que indiretamente e diretamente 
freqüentam as atividades labo-
rais) e outras ações que poderiam 
permitir a abertura do comercio 
em geral.

A obtenção de ambientes 
seguros é um dos caminhos para 
oferecer segurança aos usuários 
de locais que demandem circu-
lação.

Amor de Mãe provoca a refle-
xão sobre os riscos, consequên-
cias e previsões, sempre indi-
cando oferecendo informações 
importantes sobre o período que 
atravessamos.

Minha proposta é que pos-
samos juntos perceber e ter a 
percepção de que podemos sair 
desta situação mais fortes, mais 
saudáveis e com maior qualidade.

Outra pergunta que fazem 
alguns interlocutores é se sou 
favorável a abertura das escolas. 
Sim, sou favorável e penso que 
este é e será nosso maior desafio, 
não somente pelo retorno com 
atendimento aos protocolos e de 
forma presencial, mas o retorno 
às escolas é fundamental para 
diminuir desigualdades sociais 
e, essencialmente, permitir a 
educação de nossos jovens, pois 
2 anos de paralisação na educa-
ção fará com que tenhamos duas 
décadas de atraso.

A Pandemia é uma realidade, 
mas a maior ameaça é a falta do 
Amor de Mãe. 

OPINIÃO

*José Ricardo Marques é

Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Ciências, Tecnologia e 

Inovação do Município do Itatiaia

Divulgação

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 11/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Adelaide de Oliveira - Largo Batalha - Niterói 14930319
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo Batalha - Niterói 14930397
12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro - Largo Batalha - Niterói 14930397
12:00 às 16:00 Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho - Maceió - Niterói 14930397
12:00 às 16:00 Rua Reve Armando Ferreira Frazo - Largo Batalha - Niterói 14930397
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo Batalha - Niterói 14930435
12:00 às 16:00 Estrada Cachoeira - Largo Batalha - Niterói 14930435
12:00 às 16:00 Rua José Bento V. Ferreira - Maceió - Niterói 14930435
12:00 às 16:00 Estrada Pedra Branca - Largo Batalha - Niterói 14930435

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Club - Anaia Pequeno - São 

Gonçalo 
14925337

08:00 às 12:00 Rua Clodomiro Antunes Costa - Anaia - Jockey Club - Arsenal - São 
Gonçalo 

14925357

08:00 às 12:00 Rua Luiz Henrique Fonseca - Jockey Club - São Gonçalo 14925381
08:00 às 12:00 Rua Pedro José de Souza Jardim - Arsenal - São Gonçalo 14925391
08:00 às 12:00 Estrada Condomínio Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua 8 Loteamento Topázio - Jockey Club - Arsenal - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua Doutor Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua Francisco S. Marmelo - Arsenal - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua General Mouzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia - São Gonçalo 14925477
08:00 às 12:00 Rua Cedígio P Rocha - Arsenal - São Gonçalo 14925547
08:00 às 12:00 Rua Francisco Espargoli - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 14925547
08:00 às 12:00 Rua Genésio Basson - Arsenal - São Gonçalo 14925547
08:00 às 12:00 Travessa Médici - Jockey Club - São Gonçalo 14925547
08:00 às 12:00 Rua Gracinda Paes Pereira - Jockey Club - São Gonçalo 14925559
Dia: 12/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Praça 1 - Ingá - Niterói 14931591
12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 14931591
12:00 às 16:00 Rua Francisco Pimentel - Ingá - Niterói 14931591
12:00 às 16:00 Rua Pereira Nunes - Ingá - Niterói 14931591
12:00 às 16:00 Rua Presidente Pedreira - Ingá - Niterói 14931591
13:30 às 17:30 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 14931831
13:30 às 17:30 Rua Leonardo Vilas Boas - São Francisco - Niterói 14931831
13:30 às 17:30 Rua Oiapoque - São Francisco - Niterói 14931831

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Lúcio Tomé Feiteira - Neves - São Gonçalo 14925715
12:00 às 16:00 Rua Alberto Torres - Porto Velho - São Gonçalo 14925715
12:00 às 16:00 Rua Emílio Petra da Silva - Porto Velho - São Gonçalo 14925715
12:00 às 16:00 Rua Martins Baião - Porto Velho - São Gonçalo 14925715
12:00 às 16:00 Rua Olívia Cabral - Porto Velho - São Gonçalo 14925715
12:00 às 16:00 Rua Januário Barbosa - Laranjal - São Gonçalo 14930377
12:00 às 16:00 Rua Lindolfo Fernandes - Laranjal - São Gonçalo 14930377

MARICÁ
10:30 às 12:00 Avenida Albina Arandas Rego - Balneário Bambuí - Maricá 14931885
10:30 às 12:00 Avenida E - Estrada de Bambuí - Maricá 14931885
10:30 às 12:00 Ruas 86, 89, 90, 118, 119 - Estrada de Bambuí - Maricá 14931885
10:30 às 12:00 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí - Maricá 14931885
10:30 às 12:00 Rua Maria Helena Rosa - Bambuí - Maricá 14931885
13:00 às 17:00 Ruas 3, 16, 28 - Barroco - Rincão Mimoso - São Bento da Lagoa 

- Maricá 
14931701

13:00 às 17:00 Rua das Perpétuas - Barroco - Maricá 14931701
15:00 às 16:00 Ruas 1, 2, 8 - Estrada Espraiado - Ponta Negra - Maricá 14934261
15:00 às 16:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 14934261

Estado vai investir R$ 150 mi 
em obras de infraestrutura
Com o objetivo de fomentar 
o desenvolvimento no in-
terior fluminense por meio 
de obras de infraestrutu-
ra, o Governo do Estado 
anunciou, nesta quarta-feira 
(07/04), investimento de R$ 
150 milhões para a revitali-
zação de vias urbanas mu-
nicipais. Realizada pelo De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER), a iniciativa 
vai beneficiar 89 municípios.

“Os convênios garantem 
que o Rio de Janeiro se tor-
ne um estado produtivo na 
questão da infraestrutura. 
O Governo do Estado está 
dando as condições para 
o desenvolvimento e, com 
isso, gerar renda, emprego e 
turismo para as regiões. Co-
meçamos com um orçamen-
to inicial de R$ 150 milhões 
e temos a meta de chegar 
a R$ 1 bilhão em investi-
mentos. São quase seis anos  
sem um grande recurso para 
este setor”, disse o governa-
dor em exercício Cláudio 
Castro.

A primeira rodada de 
cidades contempladas in-
cluiu municípios da Baixada 
Fluminense, Centro-Sul, 
Costa Verde e Médio Paraíba. 
Foram beneficiadas Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Ja-
peri, Mesquita, Nova Iguaçu, 
São João de Meriti, Paracam-
bi, Paty do Alferes, Angra dos 
Reis, Mangaratiba, Paraty, 
Itaguaí, Barra do Piraí, Barra 
Mansa e Itatiaia. 

Ao longo da semana, o 
Governo do Estado forma-
lizará os convênios com 
a s  c i d a d e s  d a s  re g i õ e s  
Serrana, Médio Paraíba e 
Noroeste.

“Estes convênios signi-
ficam a melhoria viária dos 
municípios. As cidades te-
rão que apresentar ao DER 
um plano de trabalho e nós 
vamos disponibilizar todo o 

material necessário para as 
obras de revitalização, que 
contarão com mão de obra 
contratada pelas prefeitu-
ras”, explicou o secretário 
das Cidades, Uruan Cintra.

Fiscais do DER estarão 
nas cidades - O presidente do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem, Luiz Roberto 

Pereira de Souza, afirmou 
que o órgão acompanhará a 
execução das obras e poderá 
também ajudar no plano de 
trabalho.

“Os fiscais do DER pas-
sarão pelas cidades uma vez 
por vez para conferir o que 
estará sendo feito. Estamos 
à disposição das prefeituras 
para ajudar neste convênio”, 
ressaltou o presidente do 
departamento. 

Parceria com as prefeitu-
ras - Para o prefeito de Angra 
dos Reis, Fernando Jordão, 
o trabalho de parceria entre 
o Governo do Estado e os 
municípios demonstra a 
preocupação com o interior 
fluminense.

“Isso mostra a dedicação 
que o Estado está tendo com 
as demais regiões do Rio 
de Janeiro, além da capital, 
principalmente neste mo-
mento em que as cidades 
passam por dificuldades 
em meio à pandemia”, disse 
Jordão.

O prefeito de Barra do Pi-
raí, Mario Esteves, adiantou 
onde vai aplicar o material 
disponibilizado pelo DER.

“Vamos melhorar a estra-
da que liga Piabas ao distrito 
de Conservatória, trecho que 
está no roteiro internacional 
do turismo. Além disso, o 
material também será apli-
cado em todas as rodovias 
estaduais que cortam o nos-
so município”, afirmou.

Parceria entre o e DER e as prefeituras vai beneficiar 89 municípios

A Agência de Fomento do 
Estado do Rio de Janeiro 
(AgeRio) e a Prefeitura de 
Rio Bonito assinaram nes-
ta terça-feira, 06/04, um 
convênio de microcrédito 
para os empreendedores 
da cidade. Na cerimônia 
realizada no auditório da 

prefeitura, localizado no 
Centro Administrativo do 
município, os participan-
tes tiveram a oportunidade 
de conhecer as linhas de 
crédito oferecidas pela 
Agência e entender como 
será a dinâmica do aten-
dimento. 

AgeRio chega a Rio Bonito 

Rafael Campos / Governo do Estado

O Governador em exercício Cláudio Castro assina convênios do DER com as prefeituras da Costa Verde e do Médio Paraíba

Baixada, Centro-
Sul, Costa 
Verde e Médio 
Paraíba serão 
os primeiros 
beneficiados 
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Fla monitora 
uruguaio 
que atua 
pelo Arsenal

O Flamengo 
adiantou que 
nesta tempo-
rada não vai 
fazer grandes 
investimen-
tos em refor-

ços. No entanto, os ru-
bro-negros estão de olho 
para as oportunidades no 
mercado.

O volante Torreira, 
atualmente no Arsenal, 
manifestou o interesse de 
sair do futebol europeu. O 
uruguaio pertence ao Atlé-
tico de Madrid, que pode 
cedê-lo na próxima janela 

de transferências.
Torreira adiantou que 

sua preferência é por atuar 
no Boca Juniors. Os repre-
sentantes do jogador já te-
riam iniciado as conversas 
com os argentinos.

No entanto, o Flamen-
go está acompanhando a 
situação e pode fazer uma 
proposta para o volante. 
Os rubro-negros podem 
seduzir o jogador com um 
melhor salário e com a 
chance de atuar em dos 
clubes mais fortes da Amé-
rica do Sul.

Torreira tem 25 anos, 
sendo presença constante 
nas convocações para a se-
leção do Uruguai. Por meio 
da assessoria de imprensa, 
o Flamengo nega qualquer 
interesse pelo atleta.

Cruz-maltino deseja gerir estádio, atualmente nas mãos da dupla Fla-Flu

Vasco quer participar de 
licitação do Maracanã

O  V a s c o  d a 
Gama oficiali-
zou o interesse 
em participar 
da próxima lici-
tação da gestão 
do Maracanã, 

em reunião realizada na ter-
ça-feira entre o presidente 
do clube e o governador em 
exercício do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro. Também 
participaram do encontro 
o vice-presidente do clube, 
Carlos Roberto Osório, e 
Pedro Seixas, vice-presiden-
te de projetos especiais e 
responsável pelas obras de 
modernização do estádio de 
São Januário.

Flamengo e Fluminense 
são os atuais gestores do 
complexo do Maracanã - que 
inclui ainda o Maracanãzi-
nho, o Estádio Célio de Bar-
ros, e o Parque Aquático Júlio 
Delamare. O contrato expira 
no próximo dia 30 e um novo 
processo licitatório deve ser 
aberto ainda no primeiro 
semestre deste ano.

“O Maracanã é o maior 
palco do futebol mundial. O 
Vasco foi protagonista dessa 
linda história e continua-
rá sendo. Conquistamos o 
primeiro título da era Mara-
canã e celebramos grandes 
conquistas em seu gramado. 
Voltar para o Maracanã é 
uma decisão estratégica para 
o futuro do Vasco e perfeita-
mente compatível com nos-
so projeto de modernização 
de São Januário”, declarou 
Jorge Salgado em depoimen-
to ao site do Vasco.

Salgado disse que criou 
um grupo de trabalho com 

representantes das vice-
-presidências de Finanças, 
Marketing e Jurídica que será 
responsável pela estrutura-
ção do modelo de negócios 
para a participação no certa-
me. O Cruz-maltino também 
avaliará possíveis parcerias 
com outros clubes e com a 
iniciativa privada.

Destaque - O atacante 
Alef Manga é o principal 
destaque do Volta Redonda 
no Campeonato Carioca. 
Artilheiro da competição 
com sete gols, o jogador tem 
sido fundamental na cam-
panha do atual vice-líder. 
Após oito rodadas, o clube 
tem a mesma pontuação 
do líder Flamengo, e só está  
atrás nos critérios de desem-
pate.

Alef passou a ser cobiça-
do por várias equipes, entre 
elas o Vasco, que monitora 
sua situação. Mas a equipe 
Sul-Fluminense não tem pla-
nos de se desfazer do jogador 
e mira a disputa da Série C do 
Brasileirão.

Rafael Ribeiro / Vasco

Torcida do Vasco comemorou inúmeras conquistas da equipe no Maracanã

Novo processo 
de licitação do 
estádio deve ser 
aberto ainda 
neste primeiro 
semestre

Willian Bigode fica 
longe do Fluminense

Barrandeguy dificulta 
saída do Botafogo

O Fluminense 
tem tentado 
um atacante 
para reforçar 
o elenco para 
a temporada. 
Recentemente, 

os tricolores procuraram 
Matheus Babi, mas desistiu 
do negócio.

Com isso, o foco da di-
retoria voltou a ser Willian, 
do Palmeiras. O Fluminense 
vem tentando um acordo 
com os paulistas desde o 
início da temporada.

O empresário de Willian, 
Eduardo Uram, afirmou que 
a chance é remota da saída 
do jogador. No entanto, ain-
da existe a possibilidade de 
um acerto.

“O Palmeiras tem duas fi-

O  B o t a f o g o 
vem tentando 
reformular seu 
elenco após a 
contratação do 
técnico Mar-

celo Chamusca. Com isso, 
alguns jogadores deixaram o 
clube e outros chegaram para 
reforçar o grupo alvinegro.

Só que a situação de al-
guns jogadores segue inde-
finida. Um dos casos é o do 
lateral-direito Barrandeguy. 
O uruguaio tem contrato com 
o Botafogo e segue no elenco, 
mas a princípio, sem ter chan-
ce de ser aproveitado.

Barrandeguy recebeu al-
gumas sondagens, mas ne-
nhuma negociação foi aberta. 

nais essa semana. A concen-
tração do Palmeiras é nessas 
duas possibilidades de títu-
lo. Passado isso, o clube vai 
fazer um planejamento mais 
profundo na temporada e aí, 
as chances podem crescer 
ou não. Neste momento, há 
uma chance remota de ele ir 
para o Fluminense”, disse ao 
portal “Netflu”.

O Tricolor das Laran-
jeiras quer resolver logo a 
contratação de um atacante. 
O objetivo é ter o elenco fe-
chado para a disputa da fase 
de grupos da Libertadores.

O jogador de 23 anos tem o 
salário considerado alto para 
os parâmetros da maioria dos 
clubes de seu país.

A diretoria do Botafogo 
tentou a rescisão amigável 
com Barrandeguy, mas o uru-
guaio rechaçou um acordo. 
O lateral entende que pode 
fazer parte do elenco e ter 
oportunidade nesta tempo-
rada.

Barrandeguy chegou ao 
Botafogo no início de 2020. 
O lateral-direito foi titular 
durante a primeira parte da 
temporada, mas não agradou 
aos alvinegros. Kevin foi con-
tratado e assumiu a titulari-
dade durante o Campeonato 
Brasileiro.

Tricolor procura 
nome para 
reforçar ataque

Torreira quer 
voltar para 
América do Sul


