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SG reforça exigência de 
comprovante de residência

É que sem vacina em Niterói, população da cidade está buscando imunização no município vizinho

COVID-19: VACINAÇÃO DE GONÇALENSE PASSA A SER PRIORIDADE

CIDADES\PÁG. 3

As barreiras sanitárias foram montadas pela Prefeitura de Niterói na Alameda São Boaventura e em vários outros pontos estratégicos, causando grandes congestionamentos por toda a cidade

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Restaurantes 
reabrem hoje 
em Niterói

CIDADES\PÁG. 3

Michelle 
Bolsonaro vai 
hoje a Itaboraí

PANORAMA\PÁG. 2
Raridade no Costão de Itaquá

Planta sob ameaça de extinção é encontrada no local por equipes de órgão ambiental
PANORAMA\PÁG. 2

Vivendo momentos distintos em suas histórias, Flamengo e Vasco prometem deixar de lado o abismo 
técnico que separa as equipes e fazer um grande clássico. Pelo Rubro-Negro, o empate deixa o time 
na liderança do Carioca. Já o Cruz-maltino precisa vencer para seguir sonhando com as semifinais.

Alexandre Vidal / Flamengo

O rubro-negro Gabigol e o vascaíno Germán Cano são candidatos ao duelo particular da noite: a artilharia do clássico válido pela nona rodada do Carioca

Fla e Vasco ficam frente a frente no Carioca

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Após caos no 
trânsito, Niterói 
muda barreiras

Após um dia de caos no trânsito 
da cidade gerado pelas barreiras 

sanitárias, a Prefeitura de Niterói 
voltou atrás e informou que as 

ações, a partir de hoje, serão feitas 
em novo horário, das 9h às 13h, 

em apenas dois pontos: Avenida 
Feliciano Sodré, próximo ao 

Mercado de Peixe, e na Avenida 
Jansen de Melo, próximo à descida 

da Ponte. Vereadores de São 
Gonçalo já haviam prometido para 

hoje, protestos nas barreiras, que 
também prejudicaram gonçalenses.

PANORAMA E CIDADES\PÁGS. 2 E 3

Itaboraí: arte 
centenária 
vira filme
Curta-metragem ‘Oleiros 
de Itaboraí: identidade, 
arte, pão e barro’ traz 
ceramistas e artesãos 
falando da tradicional arte 
oleira na cidade.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Artistas populares revelam seus 
sonhos, dificuldades e expectativas

Seus Direitos na

Justiça

PÁG. 4

Agenda
verde pós
pandemia
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Vacinação, sim
 Aprendi nos bancos escolares que a vacinação foi um dos 
fatores que permitiu a elevação da expectativa de vida 
dos brasileiros. Foram hábitos de higiene, melhoria na 
alimentação e vacinação contra doenças que permitiram 
que se vivesse mais. Fé e ciência podem conviver juntas, e 
a soma delas pode resultar em vida mais longa e saudável.
Ruth Nogueira

Motos barulhentas
Gostaria que algum órgão de fiscalização fizesse algo 
contra o barulho ensurdecedor produzido pelas motos de 
entrega. Nada tenho contra o trabalho dos entregadores, 
mas não dá para dormir numa cidade barulhenta assim. 
À noite, a Rua Gavião Peixoto é uma pista de corrida.
Roberto Andrade

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

Itaboraí recebe 
primeira-dama
No mês de conscientização do 
autismo, a Prefeitura de Itabo-
raí comemora os sete anos da 
Clínica Escola do Autista, em 
Quissamã. Nas comemorações 
desse ano, o prefeito Marcelo 
Delarolli e autoridades do mu-
nicípio recebem hoje a visita da 
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro e a Ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
Damares Alves para conhecer 
o método pioneiro no Brasil no 
tratamento de crianças, jovens 
e adultos autistas da Clínica 
Escola.

Guiados pela fundadora e 
idealizadora da lei federal de 
Proteção aos Diretos da Pessoa 
com Transtorno do Aspectro 
Autista, Berenice Pianna, Mi-
chelle e Damares Alves visitarão 
as instalações da unidade e 
participarão de uma solenidade 
onde serão homenageadas. A 
abertura do evento, contará 
com a participação do aluno da 
Clínica Escola Felipe Menezes, 
que fará a oração do Autista, 
seguido por uma apresentação 
musical do aluno Saulo Laucas. 

Vereador fará protesto nas barreiras

O clima esquentou ontem 
na Câmara de São Gonça-
lo. Depois de não poupar 
xingamentos ao prefeito 
de Niterói, Axel Grael, o ve-
reador Jalmir Junior (PRTB) 
prometeu fazer hoje, com 
colegas da Casa, protestos 

Reprodução

nas barreiras montadas nos 
acessos a Niterói. “É covardia 
o que vocês estão fazendo 
com a população”, disparou, 
lembrando que São Gonçalo 
não fechou as portas para 
Niterói quando o Bumba 
caiu e o circo pegou fogo.  

Planta rara é achada no Costão
A Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas) fez uma importante 
descoberta botânica no Parque 
Estadual da Serra da Tiririca 
(Peset), em Niterói. Critica-
mente ameaçada de extinção, 
a Chionanthus fluminensis, ou 
Azeitona da Mata Atlântica, foi 
localizada no Costão de Itacoa-
tiara pelas equipes do Plano de 
Ação Nacional para Conserva-
ção da Flora Endêmica (PAN) 
e da unidade de conservação 
administrado pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea).  

O achado pode significar 
um futuro mais seguro a uma 
espécie vegetal. A planta é ex-
clusiva do Estado e ocorre em 
poucas localidades na cidade 
do Rio e em Niterói. Caracte-
riza-se como uma árvore ou 
arbusto de cerca de três metros 
de altura, com folhas de cabo 
bem curto. Suas flores são cla-
ras (creme) e o fruto é azulado, 
quase negro.

“A espécie pertence à famí-
lia da azeitona que comemos, 
Olea europea, e só ocorre na 
Mata Atlântica, o que explica 
a razão de a batizarmos popu-
larmente de Azeitona da Mata 

Divulgação/Palácio Guanabara

Criticamente ameaçada de extinção, a Azeitona da Mata Atlântica foi localizada no Costão de Itacoatiara

Motos, rock e 
solidariedade
O animado encontro de mo-
tociclistas Biker Rock Niterói 
lança seu mais novo projeto, o 
Biker Rock On. Devido à pan-
demia, o evento será realizado 
dias 17 e 18 de abril, com a pro-
posta de trazer uma revolução 
dos bikers totalmente online e 
gratuita. 

Na programação, haverá live 
interativa, além de apresenta-
ções de rock ao vivo, bate-papo 
bikers, espaço de fala para pre-
sidentes de moto clubes tradi-
cionais, convidados especiais, 
presença da rainha Biker Rock 
2019, atrações surpresa, a turma 
do rock, sorteios, anúncio de 
parceiros.

Mas o plus do encontro será 
uma ação social  para arrecadar 
alimentos não perecíveis às 
famílias carentes que perderam 
seus entes para a covid-19. 

Atlântica. Ainda serão feitos 
estudos para descobrirmos se 
o seu fruto é comestível, pois 
pode ser que tenha alguma 
propriedade de relevância 
científica”, explica a consultora 
coordenadora PAN para a WW-
F-Brasil e Seas, Inara Batista.

Para buscar a espécie, o 
grupo de pesquisadores do 
PAN fez levantamento em 

herbários, coleções de plantas 
identificadas, para identifica-
ção das localidades de ocor-
rência. Descobriu-se que a 
única unidade de conservação 
do estado que tem registro da 
planta é o Parque Estadual da 
Serra da Tiririca. Em outubro 
de 2020, foi realizada uma ex-
pedição de campo ao parque 
administrado pelo Inea, onde 

um exemplar da planta foi 
encontrado no final da missão.

Novas expedições foram 
realizadas e novos exemplares 
da azeitona foram identifica-
dos, desta vez com frutos. As 
unidades encontradas foram 
encaminhadas para o Horto 
Florestal de Guaratiba, do Inea, 
onde foram iniciados os estu-
dos para a produção mudas. 

Universidades 
perdem patentes

Sem visitas
íntimas

Os efeitos da liminar concedida 
pelo Ministro Dias Toffoli no 
último dia 7, suspendendo o 
parágrafo único do artigo 40 da 
Lei de Propriedade Industrial 
para patentes relacionadas a 
produtos e processos farma-
cêuticos, podem começar a ser 
observados, após a publicação, 
nesta semana, de 46 despachos 
de concessão de patentes pelo 
INPI.  

“Ao contrário do que muitos 
acreditam, a liminar não afeta 
apenas patentes de empresas 
estrangeiras e de grandes mul-
tinacionais: 11% das patentes 
que tiveram o prazo de vigên-
cia diminuído pela decisão da 
última semana pertencem a 
universidades públicas, com 
destaque para a UFMG, que 
teve quatro patentes com prazo 
reduzido”, conta o advogado 
Luiz Edgard Montaury, presi-
dente da Associação Brasileira 
de Propriedade Intelectual e 
sócio do escritório Montaury 
Pimenta, Machado & Vieira 
de Mello, acrescentando que a 
UFF também teve uma patente 
afetada. 

Para evitar que o vereador Dr. 
Jairinho e a professora Monique 
Medeiros recebam visitas ínti-
mas caso sejam condenados, 
o deputado Anderson Moraes 
(PSL) pediu, nesta semana, que 
a Alerj vote em regime de ur-
gência o PL 3591/2021, que sus-
pende o beneficio para quem 
cometeu crimes de homicídio 
qualificado, tortura, estupro, 
pedofilia e contra agente de 
segurança pública.

“Embora não tenham sido 
condenados, Jairinho e essa que 
se dizia mãe do menino se en-
quadram nessas classificações 
pelo crime brutal contra uma 
criança indefesa. Não devem 
ter direito de terem relações 
sexuais durante o cumprimento 
da pena, entre outras regalias”, 
justifica Anderson Moraes. 

Mais acessibilidade em Niterói

A Câmara de Niterói apro-
vou ontem o Projeto de 
Lei 56/2021, do vereador 
Casota (PSDB), que trata da 
instalação de brinquedos e 
mobiliários adaptados em 
praças e parques públicos 
de Niterói. 

Divulgação

“Precisamos transformar 
Niterói numa cidade cada 
vez mais acessível. O es-
paço público tem que ser 
acessível a todos e nas 
praças e nos parques não 
pode ser diferente”, afir-
mou Casota.

Panorama RJPanorama RJ

Oleiros de Itaboraí 
em curta-metragem
Nessa sexta (16), a Casa de 
Cultura Heloisa Alberto Tor-
res lança, pelas suas redes 
sociais, o curta-metragem 
‘Oleiros de Itaboraí: iden-
tidade, arte, pão e barro’. 
O documentário é dirigido 
pelo jornalista Claudio Sal-
les com produção executiva 
de Alan Mota. O roteiro faz 
um registro dos tradicionais 
oleiros do município situa-
do na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. O desta-
que fica para os depoimen-

tos de ceramistas e arte-
sãos que falam da sua arte, 
centenária tradição oleira 
na cidade, seus sonhos, 
dificuldades e expectativas 
de futuro. Uma parceria do 
Instituto Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia, Instituto 
de Estudos Comparados em 
Administração de Conflitos, 
com sede na UFF e a Casa 
de Cultura Heloisa Alberto 
Torres. Disponível no canal 
da Cultura Heloisa Alberto 
Torres, no YouTube. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Intimista
A cantora e compositora 
Maria Luiza Jobim - filha 
caçula do maestro Tom Jo-
bim, apresenta um show 
intimista com repertório 
exclusivo. Do pop à Bossa 
Nova, a artista mostra clás-
sicos em versões delicadas, 
acompanhada pelo violão 
de Lucas Vasconcellos, como 
“Dindi” (Antonio Carlos 
Jobim e Aloysio de Oliveira) 
e “Por Causa de Você” (Anto-
nio Carlos Jobim e Dolores 
Duran). Sexta (16), no Insta-
gram (@sescaovivo), às 19h.

FESTIVAL - A 11ª edição do Cinefantasy - Festival 
Internacional de Cinema Fantástico, considerado o 
maior e mais importante festival do gênero no Brasil, 
acontece de 16 a 29 de abril, online, na plataforma 
Belas Artes à La Carte. Evento apresenta uma seleção 
com mais de 150 filmes nacionais e internacionais de 
70 países, com 15 mostras competitivas.

HOMENAGEM - A Sala Carlos Couto convida  para sua 
programação virtual no Intagram (@salacarloscouto) 
o músico Alexandre Sant’Ana para  que todos possam 
conhecer um pouco da sua história e a importância 
dele na cultura da cidade. “Sant’Ana”,  como é conhe-
cido nas rodas de samba, se apresenta nesta sexta 
(16), às 18h.

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

Divulgação

Filme traz depoimentos de ceramistas e artesãos sobre centenária tradição

Nicole Gomes / Divulgação

Filha caçula de Tom Jobim mostra o 
talento herdado, nesta sexta (16)
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Município, que vacinou quase 8 mil ontem, inicia imunização de idosos a partir de 63 anos nesta quinta

SG bate recorde de vacinação
A Secretaria de Saúde de 
São Gonçalo registrou, nesta 
quarta-feira (14), 6.767 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose da vacina contra 
o coronavírus, um recorde de 
vacinação na cidade em um 
único dia. Destas, 6.744 foram 
de idosos a partir de 64 anos 
e outras 65 foram aplicadas 
em trabalhadores da saúde. 
Outras 1.135 doses imuniza-
ram idosos e trabalhadores 
da saúde com a segunda dose 
da vacina. Nesta quinta-feira 
(15), o município começa 
a vacinar idosos a partir de 
63 anos em onze pontos de 
vacinação, quatro deles com 
drive-thru, das 8h às 17h. 

Além dos idosos, a cida-
de vacina dois grupos dife-
rentes de trabalhadores de 
saúde. Vale lembrar que os 
gonçalenses não precisam ir 
aos pontos de vacinação nas 
primeiras horas da manhã, já 
que há vacina suficiente dis-
ponível para os munícipes e a 
procura é menor no período 
da tarde.

Como os municípios vizi-
nhos estão com os estoques 
de vacina zerados ou perto 
do fim, São Gonçalo está 
priorizando os moradores 
da cidade na vacinação. É 
imprescindível que os gon-
çalenses levem o compro-
vante de residência para se 
vacinarem com a primeira 
dose. Nesta quarta-feira (14), 
a secretaria já registrou pro-
cura excessiva pelos postos de 
vacinação contra covid-19 em 
São Gonçalo por moradores 
de Niterói, que suspendeu a 

vacinação por falta do imu-
nizante.

A Prefeitura de São Gon-
çalo lembra que o número de 
doses enviadas pelo Ministé-
rio da Saúde, através da Se-
cretaria de Estado de Saúde, 
é reservado aos munícipes e 
que houve indicação para 
vacinar exclusivamente os 
gonçalenses. Moradores de 
outras cidades estão sendo 
orientados a retornar aos mu-
nicípios de origem e aguardar 
a chegada de novas doses 
para procurar o atendimento 
onde residem. 

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospi-
tais de São Gonçalo que ainda 

não se vacinaram por serem 
recém-contratados e os que 
trabalham em hospitais da 
cidade que não são da linha 
de frente e têm mais de 50 
anos podem se vacinar com 
a primeira dose. Os trabalha-
dores dos serviços de saúde 
públicos e privados da linha 
de frente são aqueles que 
estão envolvidos diretamente 
na atenção/referência para 
os casos suspeitos e confir-
mados de covid-19 – tanto 
da urgência e emergência 
quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 

maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinheiras, 
técnicos…).

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 profissionais de 
saúde com mais de 50 anos 
que trabalham em hospitais 
da cidade ou que moram 
em São Gonçalo e atuam em 
hospitais de outros municí-
pios e que podem se vacinar 

com a primeira dose: técnico 
em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, fo-
noaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, 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 Corona-
Vac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade, não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é de 
12 semanas, e ainda não está 
disponível.  

Idosos acamados com 
mais de 63 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 63 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 
cadastro através do email 
vacina.acamados.sg@gmail.
com. Os acamados serão 

vacinados dependendo da 
disponibilidade 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 
população pode acompa-
nhar o site www.saogonçalo.
rj.gov.br e as redes sociais 
da Prefeitura, que informam 
sobre a vacinação e quem tem 
prioridade.

Balanço – Desde o iní-
cio da campanha, a cida-
de vacinou com a primeira 
dose 118.800 pessoas, sendo 
23.283 trabalhadores da saú-
de, 91.162 idosos com mais de 
64 anos, 1.648 funcionários e 
pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas 
e 2.600 acamados. Até as 16h 
desta quarta-feira (14), 35.281 
pessoas tinham sido imuniza-
das com a segunda dose.

Calendário – Quinta-feira 
(15): idosos a partir de 63 
anos; sexta-feira (16): idosos 
a partir de 62 anos e sábado 
(17): idosos a partir de 61 
anos. 

Documentos solicita-
dos: identidade, CPF ou car-
tão do SUS, comprovante 
de residência e carteira de  
vacinação.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

O município começa a vacinar hoje idosos a partir de 63 anos em onze pontos, quatro deles com drive-thru, das 8h às 17h

Niterói abre janela 
para alguns setores
Como na última semana, lan-
chonetes, cafeterias e restau-
rantes poderão abrir para aten-
dimento ao público a partir da 
quinta-feira (15). Lanchonetes 
e cafeterias, das 8h às 20h, 
com taxa de ocupação de 30%; 
restaurantes, das 11h às 21h, 
com ocupação de 50%. Os es-
tabelecimentos devem seguir 
os protocolos sanitários de 
higienização e distanciamento 
social em área interna de 4m² 
e externa de 2,25m².

Cidadã - A Prefeitura de Ni-
terói enviou para a Câmara de 
Vereadores, nesta quarta-feira 
(14), o projeto de lei que cria 
a terceira fase do Programa 
Empresa Cidadã. Nesta etapa, 
o programa vai beneficiar em-
presas, entidades religiosas, or-
ganizações sindicais, clubes e 
entidades filantrópicas que te-
nham até 49 empregados com 
o pagamento de um salário 
mínimo, pelos próximos três 
meses, para até nove emprega-
dos. Espera-se, com a medida, 
proteger mais 12 mil postos de 

trabalho no município.
O prefeito de Niterói, Axel 

Grael, destacou os investimen-
tos que Niterói vem fazendo 
para minimizar os efeitos eco-
nômicos e sociais da pandemia 
da Covid-19, ao mesmo tempo 
em que atua para salvar vidas 
na cidade.

“Essa nova fase do Em-
presa Cidadã tem um inves-
timento de R$ 39 milhões 
para ajudar as empresas e 
preservar os empregos em 
Niterói. A interlocução com 
a Câmara de Vereadores é 
essencial para prosseguir-
mos no trabalho de combate. 
Estamos dentro do Período 
Emergencial de Prevenção 
à Covid-19, onde tínhamos 
dois caminhos extremos para 
seguir: um modelo sem gran-
des restrições e fiscalização 
ou outro, com um bloqueio 
radical, onde até os super-
mercados fossem fechados. 
Optamos por um meio ter-
mo, sempre observando o 
que acontece no nosso en-
torno”, reforçou o prefeito.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Niterói terá de hoje até dia 18 dois pontos de barreiras, das 9h às 13h

Atendimento médico e hospitalar garantido aos munícipes
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo garantiu nesta quar-
ta-feira (14) que está com 
capacidade para atender, 
em suas unidades de saúde, 
a todos os gonçalenses que 
necessitam de exames para 
detectar a covid-19, atendi-
mento médico e internação 
– tanto em enfermaria quan-
to em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Nesta quar-
ta-feira (14), por exemplo, o 
município tem 54% de taxa 
de disponibilidade dos leitos 
de enfermaria e 24% de taxa 
de disponibilidade dos leitos 
de UTI. 

O município garante que, 
desde março do ano passado, 
quando teve início a pande-
mia do novo coronavírus, 
a cidade nunca precisou 
escolher pacientes para in-

ternação e nunca esteve com 
100% de ocupação de leitos 
– tanto de enfermaria quan-
to de UTI. Nunca houve fila 
para internação na cidade, 
que também não precisou 
transferir nenhum paciente 
por falta de leitos.

Gonçalenses que foram 
internados em outras cida-
des procuraram as unidades 
de saúde espontaneamente 
ou foram regulados pelo 
próprio Governo do Estado 
através do Sistema Estadual 
de Regulação (SER), a maio-
ria internada, inclusive, em 
hospitais da rede estadual ou 
federal, não sobrecarregando 
as unidades municipais das 
outras cidades. Também é 
importante citar que, apesar 
dos gonçalenses estarem in-
ternados em outras unidades 
de saúde fora do município, a 

cidade sempre teve capacida-
de para absorver todos esses 
pacientes.   

Levantamento da Sub-
secretaria de Regulação da 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Defesa Civil aponta que 
das 458 internações em UTI 
no município de Niterói, 
no período de um ano, 357 
foram no Hospital Estadual 
Azevedo Lima (Heal), no Fon-
seca; no Instituto Estadual de 
Doenças do Tórax Ary Parrei-
ras, no Barreto, e no Hospital 
Universitário Antônio Pedro 
(Huap), que é federal, não ge-
rando custo ao cofre público 
municipal. As unidades mu-
nicipais absorveram apenas 
101 pacientes no período de 
um ano, uma média de 8 pa-
cientes por mês, que procu-
raram as unidades por meios 
próprios e não transferidos 

por unidades de São Gonçalo 
que não tinham vagas. Todos 
esses dados estão no sistema 
do Ministério da Saúde, atra-
vés do Tabwin.

A cidade conta com uma 
Central de Regulação e Mo-
nitoramento de Leitos, com 
funcionamento 24h, infor-
matizada, composta por uma 
equipe multiprofissional, que 
atua regulando as solicita-
ções das unidades de saúde 
municipais. O processo re-
gulatório de pacientes de 
covid-19 conta, ainda, com 
o suporte da equipe da Vigi-
lância Epidemiológica, em 
parceria com a Universidade 
de Toronto (Canadá), que 
disponibiliza suporte técnico 
e informatização da ocupa-
ção de leitos em tempo real 
e dados sobre testagem em 
unidades municipais. 

Também vale ressaltar 
que, mesmo com recursos 
menores para uma popula-
ção de mais de um milhão de 
habitantes, a Prefeitura de-
senvolve ações de combate à 
pandemia como sanitizações 
diárias para o combate ao co-
ronavírus em órgãos públicos 
e ruas dos bairros; vacinação 
com pontos funcionando de 
segunda-feira a sábado e que 
não pararam nem em feria-
dos, trabalhando inclusive 
no Carnaval; testagem da 
doença em 12 locais; aqui-
sição de equipamentos para 
ampliação de leitos em dois 
hospitais que foram abertos 
apenas para o tratamento 
da covid-19; incentivo de 
medidas de distanciamento 
social e cuidados de higiene 
e informação aos munícipes 
sobre a doença e o estado 

do município, diariamente, 
através do site e redes sociais 
oficiais do Executivo.   

A Prefeitura de São Gon-
çalo está fazendo a sua parte 
no controle da proliferação 
do coronavírus e adotou 
medidas restritivas que são 
válidas até o próximo dia 18 
de abril. Há suspensão de 
funcionamento de alguns 
estabelecimentos e restrição 
de horário e capacidade de 
atendimento de outros. Em 
avaliação feita pelo Gabinete 
de Crise, criado para avaliar 
os índices de contaminação 
da covid-19, não há neces-
sidade de fechar todos os 
estabelecimentos ou esta-
belecer medidas mais duras 
no comércio, uma vez que 
a cidade está na fase Ama-
relo 2, com médio risco de  
contaminação.

Niterói recua e reduz número e 
horário de barreiras sanitárias
Após dar um nó no trânsito, 
ontem, a Prefeitura de Niterói 
voltou atrás e, a partir desta 
quinta-feira (15), as barrei-
ras sanitárias estarão apenas 
em dois pontos: na Avenida 
Feliciano Sodré, próximo ao 
Mercado de Peixe, e na Aveni-
da Jansen de Melo, próximo à 
descida da Ponte Rio-Niterói. 
As abordagens começarão 
mais tarde e serão feitas apenas 
das 9h às 13h, nos ônibus, com 
medição de temperatura e dis-
tribuição gratuita de máscaras 
para passageiros. Caso alguma 
pessoa apresente temperatura 
acima de 37,5ºC, será encami-
nhada para atendimento mé-
dico em unidades municipais. 
Agentes da Guarda Municipal 
e da Nittrans estão envolvidos 
na operação, que conta ainda 
com operadores de trânsito 
orientando o tráfego nos locais 

próximos às barreiras.
Segundo a prefeitura, as 

barreiras reforçam as medi-
das restritivas adotadas nas 
últimas semanas. Atualmente, 

cerca de 30% dos pacientes 
internados em Niterói são de 
outras cidades.

Ontem, o primeiro dia de 
barreiras sanitárias em Niterói 

foi de muito congestionamento 
nas principais vias de entrada 
da cidade. Um dos principais 
problemas aconteceu na bar-
reira da Feliciano Sodré, que 
gerou um congestionamento 
de cerca de 10 quilômetros na 
BR-101, chegando até o bairro 
do Gradim, em São Gonçalo. 
O reflexo da ação também 
complicou o trânsito na Ponte 
Rio-Niterói. 

Nesta quarta-feira, agen-
tes da Guarda Municipal e da 
Nittrans atuaram em quatro 
barreiras sanitárias, localiza-
das em pontos estratégicos: 
Avenida Jansen de Mello e 
Avenida Feliciano Sodré, no 
Centro, Alameda São Boa-
ventura e RJ-104, no Fonseca. 
Niterói registra 32.422 casos 
confirmados de Covid-19 
em moradores da cidade e  
1001 óbitos.

Ontem, ação da prefeitura gerou caos no trânsito em Niterói, com reflexos em SG
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Seus Direitos na

Justiça

Agenda verde 
pós pandemia 

Dr. Guaraci de Campos Vianna

Como sabemos, a pande-
mia causada pelo covid-19 
não é permanente.  Embo-
ra se saiba da existência de 
variantes, há uma fundada 
esperança de que a vaci-
nação dará uma resposta 
para conter os efeitos ma-
léficos do coronavírus na 
saúde, na vida das pessoas 
e na micro e na macro eco-
nomia. E isso está prestas a 
acontecer no Brasil, onde 
se tem, afastando-se das 
polêmicas políticas, uma 
real expectativa de se con-
seguir manter o ritmo de 
se imunizar um milhão de 
pessoas por dia, em média 
e com isso vacinar pelo 
menos 70% da população 
ainda neste ano de 2021. 

Portanto, já é hora de 
pensar-se no novo normal. 
Talvez precisássemos de 
um susto tremendo e glo-
bal como tem sido com a 
covid-19. Mas entre os ter-
ríveis malefícios da pan-
demia houve ao menos 
um benefício. O mundo 
percebeu sua vulnerabi-
lidade, independente do 
continente de cada país, 
ou de sua riqueza: foram 
todos atingidos com igual 
violência. E isto parece 
ter acordado do sono pro-
fundo as ações concretas 
que mal saíam das gave-
tas apesar dos alertas da 
ciência.

Na Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente de 
1992, no Rio de Janeiro, 
2030 marcava o ano má-
ximo da “grande virada” 
para assegurar a vitalidade 
do planeta. As reuniões 
posteriores, já no século 
21, remarcaram o prazo 
para 2050.

Estas medidas interna-
cionais reforçam a posi-
ção brasileira cuja matriz 
energética é a mais limpa 
que existe na Terra com 
cerca de 37% produzida 
por  hidrelétricas, biomas-
sa e outras, enquanto no 
mundo a porcentagem de 
energia limpa mal chega 
aos 20%. Ponto pra nós no 
novo normal que vem aí. É 
uma tremenda vantagem 
competitiva no cenário 
que se desenha.

E além disso, como se 
sabe, a maior porção das 
florestas tropicais do pla-
neta, fundamentais como 
sumidouro de carbono, 
ficam dentro de nossas 
fronteiras apesar de nun-
ca antes terem sido tão 
ameaçadas. Mas ainda é 
tempo. 

A Inglaterra anunciou, 
no mês passado, a anteci-
pação, de 2035 para 2030, 
da proibição de venda de 
novos carros movidos a 
gasolina ou diesel’.

‘O Japão também deve 
anunciar em breve uma 
proibição parecida, que 
entraria em vigor em mea-
dos de 2030. A China prevê 
colocar em vigor essa regra 
em 2035’.

‘Nos Estados Unidos, 
o Estado da Califórnia in-
formou recentemente que, 
também a partir de 2035, 
veículos novos movidos a 
gasolina ou diesel estarão 
fora do mercado. Com o 
avanço das discussões am-
bientais em todo o mundo, 
as limitações a esses carros 
deve aumentar cada vez 
mais. E isso tem colocado 
grande pressão sobre a 
indústria do petróleo’. No 

Brasil há um projeto de 
Lei aprovado na CCJ do 
Senado (PLS 304/2017) 
que proíbe a venda de veí-
culos movidos a gasolina 
e diesel a partir de 2030 
e proíbe a circulação de 
veículos a combustão no 
país a partir de 2040.

Como se sabe, os com-
bustíveis fósseis são os 
maiores vilões do aque-
cimento. A transição já 
começou. Resta esperar 
que seja concluída o mais 
breve possível já que hoje 
‘a gasolina e o diesel mo-
vem cerca de 90% dos 
novos carros vendidos no 
mundo’.

Outro aspecto positivo 
é o ‘novo’ conceito econô-
mico que ganha as man-
chetes, conhecido pela 
sigla ESG ou Environmen-
tal, Social and Governance  
(Boa Governança Ambien-
tal Social). É o lado bom da 
pandemia se mostrando.

Este conceito já é rea-
lidade no mercado finan-
ceiro envolvendo ban-
cos centrais, fundos de 
pensão, seguradoras, e 
investidores mundo afora. 
Não por outro motivo, o 
Brasil assiste inerte a uma 
grande fuga de capitais 
em 2020. Como financiar 
nosso futuro sem ele?

Outra boa nova, e  mo-
tivo de comemoração, é 
que os principais bancos 
brasileiros, Itaú, Bradesco 
e Santander, anunciaram 
em dezembro que ‘vão 
usar recursos próprios 
para financiar cadeias 
produtivas na Amazônia. 
Começa a acelerar o pos-
sível desenvolvimento 

sustentável da Amazônia.

Portanto, todas são me-
didas que vão ao encontro 
dos agentes econômicos 
que já tomaram um lado 
nesta questão. O único 
lado que nos resta: a boa 
governança ambiental.

Na área de produção de 
automóveis não estamos 
tão adiantados quanto na 
matriz energética. Mas 
avançamos. Todas as ma-
trizes das montadoras 
instaladas no Brasil estão 
ampliando a produção de 
automóveis eletrificados e 
as subsidiárias locais estão 
atentas a isso. “Sabemos, 
no entanto, que nossa ve-
locidade (de troca dos car-
ros a gasolina e diesel por 
elétricos) não será igual à 
da Europa, por exemplo.

Todavia, é preciso des-
tacar que a agenda verde 
não é restrita a preserva-
ção das florestas, quei-
madas etc. É importante 
que  toda a indústria, não 
só a de automóveis, pas-
se a produzir mais, com 
menos, menos custos e 
menos poluição. 
Voilà!

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

Estão disponibilizadas mais de 7.200 vagas em 61 postos do Estado do Rio

Detran agenda para mutirão 
de serviços no sábado, 17
 No sábado (17), o Detran.RJ 
realizará mais um mutirão de 
serviços para compensar o pe-
ríodo em que os atendimentos 
foram suspensos em razão da 
pandemia. Na 22ª edição, o 
órgão vai oferecer 7.210 vagas, 
distribuídas em 61 postos de 
todo o Estado do Rio, para 
os serviços de habilitação, 
identificação civil e veículos. 
Para evitar aglomerações, o 
atendimento será apenas para 
quem realizar o agendamento 
prévio.

O usuário deve marcar o 
serviço pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou pelo 
Teleatendimento, nos núme-
ros (21) 3460-4040, 3460-4041 
ou 3460-4042, das 6h às 21h. 
As vagas já estão disponibili-
zadas.

“Sabemos que a demanda 
ainda é grande. Por isso, es-
tamos fazendo mutirões aos 
sábados para ajudar ainda 
mais o cidadão que precisa 
do atendimento do órgão. 
Vamos disponibilizar vagas 
em diversas regiões de todo 
o Estado para que o usuário 
tenha mais praticidade para 
realizar nossos serviços”, expli-
cou o presidente do Detran.RJ, 

Adolfo Konder.
Os serviços de habilitação, 

como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudança 
de categoria, adição de ca-
tegoria e alteração de dados, 
serão disponibilizados das 10h 
às 16h, nos seguintes postos: 
Sede (Centro do Rio), Améri-
cas Shopping (Recreio), Ara-
ruama, Barra da Tijuca, Barra 
Mansa, Belford Roxo, Cabo 
Frio, Campos dos Goytaca-
zes, Center Shopping, Detran 

Oeste (Campo Grande), Ilha 
do Governador, Itaboraí Plaza, 
Itaguaí, Jacarepaguá, Largo do 
Machado, Magé, Méier, Niló-
polis, Niterói (Fonseca), Nite-
rói Shopping, Nova Friburgo, 
Nova Iguaçu, Penha, Resende, 
Rio das Ostras, São Fidélis, São 
Gonçalo (Neves), São João de 
Meriti, São Pedro da Aldeia, 
Sulacap, Teresópolis, Três Rios, 
Via Brasil, Vila Isabel, Volta Re-
donda e West Shopping.

Para realizar a segunda 

via da identidade ou emitir 
a carteira SEAP, o Detran vai 
atender na sede (Centro do 
Rio) e em mais nove postos: 
Volta Redonda, Campos dos 
Goytacazes, Méier, Teresópo-
lis, Largo do Machado, Cabo 
Frio, Angra dos Reis, Rio das 
Ostras e Nova Iguaçu, das 8h 
às 16h.

Nos serviços de veículos, o 
órgão vai oferecer atendimen-
to para fazer transferência de 
propriedade, jurisdição ou 
municípios. Os postos dis-
poníveis para agendamento 
são: Ilha do Governador (Tu-
biacanga), Nova Iguaçu, Re-
duc, Itaboraí, Haddock Lobo, 
Nilópolis, Mesquita, Valença, 
Cordeiro, Volta Redonda, Barra 
Mansa, Vassouras, Bom Jesus 
do Itabapoana, Macuco, Bar-
ra do Piraí e Miguel Pereira. 
O atendimento será das 8h 
às 17h.

O Detran reforça que é 
preciso respeitar o horário 
agendado, sem antecipação 
ou atrasos, para que não ocor-
ram filas e aglomerações. O 
departamento pede a colabo-
ração dos usuários para que 
não levem acompanhantes 
aos postos.

Divulgação

 Atendimento nos postos do Detran será feito somente por agendamento

Shopping terá evento 
de adoção de animais
 No próximo domingo, 18 
de abril, o São Gonçalo Sho-
pping vai realizar uma edi-
ção da Feira Pet On, evento 
virtual voltado para a adoção 
de cães e gatos.  A iniciativa 
ocorre durante a campanha 
mundial Abril Laranja, mês 
voltado para a conscienti-
zação e prevenção aos maus 
tratos contra animais. O 
evento será no Facebook do 
São Gonçalo Shopping (ht-
tps://www.facebook.com/
SaoGoncaloShopping) e é 
uma parceria com o projeto 
“Leve um anjo pra casa”, com 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
através da Coordenadoria de 
Proteção Animal.

Nesta edição, cerca de 35 
cães e gatos que sofreram 
maus tratos ou que foram 
abandonados estarão dis-
poníveis para adoção. Para 
levar um amigo de quatro 
patas para casa, o interessa-
do deverá entrar em contato 
com o projeto ‘Leve um anjo 
pra casa’ a partir do álbum 
de fotos do Facebook. É 
necessário ser maior de 18 

anos e apresentar identida-
de, CPF e comprovante de 
residência. Além disso, o 
adotante deve assinar um 
termo de responsabilidade 
que determine estar ciente 
de todos os cuidados que o 
animal adotado exige, entre 
eles oferecer boas condições 
de alimentação e espaço 
onde possa se socializar, 
preservar a integridade e a 
saúde do animal, levar ao 
médico veterinário sempre 
que for preciso, ter as vacinas 
e vermífugos em dia, infor-
mar sempre ao protetor com 
fotos como está o animal e 
autorizar a visitação para ve-
rificação das suas condições. 
Ainda, o adotante não pode-
rá repassar o animal sem o 
consentimento do protetor e 
tem o prazo de 30 dias para 
adaptação e devolução.

Feira Pet On 
acontece de 
forma virtual 
no domingo

Autoridades visitam 
sede do DRM-RJ
O presidente do DRM-RJ, Luiz 
Claudio Almeida Magalhães, 
recebeu na manhã de terça-
-feira, 13 de abril, a visita do 
de deputado estadual Ander-
son Moraes e do vice-prefeito 
de Angra dos Reis, Christiano 
Alvernaz, na sede do DRM-RJ, 
para conhecimento da nova 

Alta Gestão da autarquia, na 
prestação de serviços públi-
cos de Geologia e Mineração 
no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro, e, apresentação 
dos desafios da atual gestão 
para aprimoramento dos 
serviços públicos prestados 
por esta entidade.

Divulgação

Presidente Luiz Claudio Almeida Magalhães com o deputado estadual 
Anderson Moraes e o vice-prefeito de Angra, Christiano Alvernaz 

Justiça decide que família de adolescente de SG receberá R$ 230 mil

Indenização por bala perdida
A 5ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio condenou o 
Governo do Estado a indeni-
zar em R$ 230 mil a família do 
menino João Vitor da Costa, 
de 14 anos, morto por bala 
perdida em confronto entre 
bandidos e PMs, em 12 de 
março de 2016, na Comuni-
dade do Pira, no Mutuapira, 

São Gonçalo. O garoto jogava 
bola com amigos na porta de 
casa quando foi atingido. Ele 
chegou a ser socorrido, mas 
não resistiu. O caso causou 
comoção e protestos na ci-
dade.    

Ao julgar o caso em pri-
meira instância, a 8ª Vara de 
Fazenda Pública do Rio havia 

fixado uma indenização de 
R$ 50 mil para a mãe e de R$ 
100 mil para a avó. A mesma 
sentença, no entanto, negou 
os pedidos de pagamento de 
danos morais aos dois tios de 
João Vitor, além do custeio de 
tratamento psicológico para 
os familiares e das despesas 
com o sepultamento.

UFRJ doa 
álcool da 
cidades da 
Baixada
Em ação social de combate 
à pandemia da Covid-19, o 
Instituto de Química Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) entregou, on-
tem (14), 4.500 litros de álcool 
70 às secretarias de Saúde 
de Mesquita, Nilópolis e São 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense. Todo o material 
será distribuído entre os 
hospitais públicos da região.

Com a ajuda de volun-
tários - alunos, técnicos e 
professores-, a UFRJ já pro-
duziu 3.500 litros de álcool 
glicerinado e 400 kg de álcool 
em gel, que foram fornecidos 
gratuitamente para o com-
plexo hospitalar e equipes 
de limpeza da universidade. 
A iniciativa de apoio às pre-
feituras da Baixada faz parte 
de um projeto que prevê a 
produção de 15 toneladas 
de etanol 70% glicerinado 
e duas toneladas de álcool  
em gel.
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Governo vai abrir 600 vagas 
para formação de intensivistas
Oportunidades são para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, para atuar no enfrentamento à pandemia

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou on-
tem (14) que o governo vai 
oferecer 600 vagas em resi-
dência médica e multiprofis-
sional para formar médicos 
intensivistas, enfermeiros e 
fisioterapeutas. A atuação 
dos profissionais será no en-
frentamento à pandemia de 
covid-19.

O anúncio foi feito após a 
segunda reunião do Comitê de 
Coordenação Nacional para 
Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19, no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

Para o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, que tam-
bém participou da reunião, 
é importante a presença de 
profissionais especializados, 
principalmente nas unidades 
de terapia intensiva. “A habi-
litação de profissionais que 
possam fazer o enfrentamento 
da pandemia é fundamental. 
Precisamos de material huma-
no, de pessoas bem formadas 
para esse atendimento”, disse.

Kit intubação
Durante a reunião, Queiroga 
também apresentou as ações 
do governo para aumentar a 
oferta de insumos estratégicos 
para a área de saúde, como os 
kits de intubação. De acordo 
com ele, nos próximos 10 
dias, os estoques reguladores 
devem estar fortalecidos, fruto 

de uma iniciativa de com-
pra direta com a Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(Opas), braço da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) nas 
Américas.

O governo brasileiro tam-
bém fará um pregão inter-
nacional para adquirir os 
fármacos do kit, que incluem 
sedativos e bloqueadores neu-

romusculares. “Não há nada 
mais traumático e trágico que 
ter um paciente no leito de 
UTI e não ter kit de intubação 
para mantê-lo intubado”, disse 
o senador Pacheco, desta-
cando que o governo precisa 
manter atenção sobre esses 
estoques.

Além disso, o Ministério da 
Saúde está articulando, com 

o Canadá, a importação de 18 
caminhões para o transporte 
de oxigênio aos estados e 
municípios. O objetivo, se-
gundo Queiroga, é chegar a 50 
caminhões.

Campanhas de conscienti-
zação

Rodrigo Pacheco destacou 
a importância das campanhas 

publicitárias do governo para 
conscientização da população 
sobre a vacinação. Elas agora 
serão reforçadas para destacar 
todos os métodos preventivos 
de pandemia: o uso de másca-
ras, a higienização das mãos, o 
isolamento e distanciamento 
social, além da vacinação. 
“Aqueles que já têm condição 
pelo PNI [Programa Nacional 
de Imunizações] que se vaci-
nem, porque esse é um ato de 
preservação humana muito 
importante para o indivíduo 
e para a coletividade”, disse o 
senador.

Na terça-feira (13), o Minis-
tério da Saúde divulgou a lista 
dos estados com pessoas que 
estão em atraso para tomar 
a segunda dose de vacinas 
contra a covid-19. Cerca de 
1,5 milhão de brasileiros estão 
nessa situação e precisam ir 
aos postos de vacinação.

Pacheco elogiou a atuação 
e o “espírito de aceitação de-
mocrático” do ministro Quei-
roga, que, segundo ele, tem 

assimilado e levado adiante 
as sugestões apresentadas no 
comitê.

O órgão foi criado em 
março como uma instância 
de coordenação nacional de 
enfrentamento à pandemia 
e tem a participação dos pre-
sidentes da República, da 
Câmara e do Senado e repre-
sentantes do Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP) e CNJ, esses últimos 
na condição de observadores. 
A coordenação técnica é do 
Ministério da Saúde.

Órfãos da covid-19
Por fim, o deputado Dr. Luizi-
nho (PP-RJ), que estava pre-
sente na reunião do comitê, 
falou sobre o que ele chamou 
de “órfãos da covid-19”, que 
são as crianças e adolescente 
que perderam seus cuidadores 
para a doença. Segundo ele, 
o Brasil tem cerca de 50 mil 
jovens nessa condição, após a 
morte de seus pais e avós que 
sustentavam as famílias.

Para o parlamentar, o go-
verno precisa criar um pro-
grama efetivo de amparo a 
esse público. “Precisamos de 
um planejamento porque em 
20 anos ainda sofreremos se-
quelas da covid-19, sejam elas 
psicológicas, sejam econômi-
cas. É fundamental olhar para 
essas crianças e adolescentes”, 
disse o deputado.

 Presença de 
profissionais 
especializados 
nas UTIs é 
cada vez mais 
necessária

Divulgação

Aumento nas internações de pacientes com covid-19 é um drama vivido diariamente em hospitais de todo o país

Pfizer: entrega de 
vacinas antecipada

A Pfizer vai antecipar, para o 
primeiro semestre, a entrega 
de 2 milhões de doses da va-
cina contra covid-19 para o 
Brasil, informou o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga . 
O governo brasileiro tem um 
contrato com a farmacêutica 
para a entrega 100 milhões de 
doses até o final do ano.

Com a antecipação, se-
gundo Queiroga, estão ga-
rantidos 15,5 milhões de 
doses da vacina da Pfizer 
para os meses de abril, maio 
e junho. No mês passado, o 

presidente Jair Bolsonaro se 
reuniu com o presidente da 
Pfizer, Albert Bourla, e pediu 
a antecipação dos imuni-
zantes.

RT-PCR: autorização dos 
planos deve ser imediata
As solicitações médicas de 
exame RT-PCR, para diagnós-
tico de covid-19, que atendam 
às condições da cobertura 
obrigatória devem ser autori-
zadas de forma imediata pe-
las operadoras de planos de 
saúde. A determinação é da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que infor-
mou hoje (14) que, desde 1° de 
abril, começou a vigorar a alte-
ração da Diretriz de Utilização 
(DUT). O objetivo é agilizar a 
realização dos exames. 

Antes da mudança, os pla-
nos de saúde podiam demorar 
até três dias úteis para garantir 
o atendimento ao pedido de 
exame, que é considerado o 

mais eficaz para confirmar de 
infecção pelo novo coronaví-
rus. A cobertura do exame é 
obrigatória nos casos de sín-
drome gripal e síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG).

A síndrome gripal é carac-
terizada quando uma pes-
soa tem ao menos dois dos 
seguintes sintomas: febre, 
calafrios, dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza, dis-
túrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos.  

Para crianças, também é 
considerado um sintoma de 
síndrome gripal a obstrução 
nasal, na ausência de outro 
sinal mais específico. Já para 
os idosos, sintomas como sín-

cope, confusão mental, sono-
lência excessiva, irritabilidade 
e perda de apetite também de-
vem ser considerados. O idoso 
com suspeita de covid-19 
também pode estar sem febre 
e apresentar diarreia. 

O critério que caracteri-
za a evolução da síndrome 
gripal para síndrome respi-
ratória aguda grave prevê 
que a pessoa apresente um 
dos seguintes sintomas: disp-
neia/desconforto respiratório, 
pressão persistente no tórax, 
saturação de oxigênio menor 
que 95% em ar ambiente ou 
coloração azulada dos lábios 
ou do rosto (cianose). Crianças 
com SRAG podem apresentar 

ainda batimentos de asa de 
nariz, cianose, tiragem inter-
costal (retração da muscula-
tura entre as costelas durante 
a inspiração), desidratação e 
falta de apetite.  

Os planos de saúde tam-
bém são obrigados a cobrir 
testes sorológicos, que detec-
tam a presença de anticorpos, 
com solicitação médica. Nesse 
caso, os grupos cobertos são os 
que apresentaram síndrome 
gripal ou SRAG e já tenham 
passado do oitavo dia dos 
sintomas, e crianças e adoles-
centes com quadro suspeito 
de síndrome multissistêmica 
inflamatória pós-infecção 
pelo SARS-CoV-2.

Pedidos que atendam condições da cobertura obrigatória devem ser agilizados

Dois milhões de 
doses da vacina 
chegarão ao 
Brasil ainda 
no primeiro 
semestre

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: 19/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 14999873
12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15021045
13:00 às 17:00 Estrada Holanda - Rio do Ouro - Várzea das Moças - Niterói 14993429

MARICÁ
08:30 às 12:00 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá 14993887
08:30 às 12:00 Avenida Presidente Tancredo Neves - Barra de Maricá - Maricá 14993887
08:30 às 12:00 Avenida Central - Praça Lagoas-BA - Maricá 14993887
08:30 às 12:00 Rua 2 - Praça Lagoas-BA - Maricá 14993887
08:30 às 12:00 Rua Orlando Marques de Marins - Barra de Maricá - Maricá 14993887
13:00 às 17:00 Avenidas B, D - Estrada de Bambuí - Maricá 15021285
13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero R Batista - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15021285
13:00 às 17:00 Ruas 33, 34, 35, 37, 38 - Bambuí - Jardim Balneário - Maricá 15021285
13:30 às 17:00 Avenida Litorânea - Praça Lagoas-BA - Maricá 14994033
13:30 às 17:00 Rua 3 - Praça Lagoas-BA - Maricá 14994033
13:30 às 17:00 Rua Walter de Carvalho - Barra de Maricá - Maricá 14994033
14:00 às 18:00 Avenidas 2, 10, 16 - Centro - Jardim Balneário - Araçatiba - Saco 

das Flores - Maricá 
14999489

14:00 às 18:00 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Jardim Balneário - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Ruas 30, 31, 32, 33, 37, 58, 60 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim B 

Maricá - Maricá 
14999489

14:00 às 18:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Diversos Logradouros - Jardim Balneário - Centro - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Ivan Mundim - Araçatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Joaquim Francisco Ribeiro - Araçatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Manoel Victor Marques - Araçatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Marquês de Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 14999489
14:00 às 18:00 Rua Romolo Cavina - Araçatiba - Maricá 14999489

Dia: 18/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
10:00 às 12:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 14993571
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Estrada da Cachoeira - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua A - Jardim das Acácias - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Abelardo Barbosa - Condomínio das Acácias - Largo da 

Batalha - Niterói 
14994907

12:00 às 16:00 Rua Alberto Lemos - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Camilo Pereira - Largo da Batalha - Itaipu - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Desembargador Lima Castro - Fonseca - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Emília Borges Sarmento - Pendotiba - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Miguel Pereira Sarmento - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Nilo de Freitas - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Rua Nossa Senhora de Fátima - Condomínio Jardim Acácias - 

Centro - Largo da Batalha - Niterói 
14994907

12:00 às 16:00 Rua Reverendo Armando Ferreira - Centro - Largo da Batalha - Niterói 14994907
12:00 às 16:00 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 14994907

SÃO GONÇALO 
08:00 às 15:00 Rua Expedicionário Aires Quaresma - Fazenda Mineiros - Portão do 

Rosa - São Gonçalo 
14976325

08:00 às 15:00 Rua Luiz Tenório Leão - Portão do Rosa - São Gonçalo 14976325
08:00 às 15:00 Rua Pororoca - Portão do Rosa - Fazenda Mineiros - São Gonçalo 14976325
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Concessionária da Ponte Rio - Niterói S.A.
CNPJ/MF nº 00.358.042/0001-07 - NIRE nº 33.300.160.540

Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos à Acionista da Concessionária da Ponte Rio - 
Niterói S.A. (“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede 
social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos referidos no Artigo 133 da 
Lei nº. 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020. Rio de Janeiro/RJ, 12 de abril de 2021. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente. Guilherme Motta 
Gomes - Diretor Operacional.
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Manoel é confi rmado 
pelo Fluminense

Botafogo quer 
renovar com Gatito

O Fluminense 
confi rmou on-
tem a chegada 
do zagueiro 
Manoel. O jo-
gador, que es-

tava no Cruzeiro, assinou 
contrato até abril de 2023 
com o Tricolor.

Manoel rescindiu contra-
to com os mineiros antes de 
acertar com o Fluminense. 
O zagueiro comemorou sua 
chegada ao clube.

“Minha chegada foi mui-
to leve. Todo mundo me 
recebeu muito bem. Tem 
alguns jogadores no elen-
co com quem eu já joguei 
junto, já conheço. Então eu 
fico mais à vontade, mais 
tranquilo. Me senti em casa, 

O goleiro Ga-
tito Fernán-
dez segue na 
luta para se 
recuperar de 
um edema ós-

seo no joelho. O paraguaio 
não atua desde setembro de 
2020. Mesmo com a longa 
inatividade pela lesão, os 
dois lados iniciaram as con-
versas para a renovação de 
contrato. 
O arqueiro de 33 anos de-
seja permanecer no clube 
carioca por mais duas tem-
poradas.

O vínculo do atleta vai 
até o fi m de 2022 e os al-
vinegros discutem a am-
pl iação por  mais  uma 
temporada. O goleiro é 

de verdade. Ano passado o 
Fluminense fez um grande 
campeonato. Tem grandes 
zagueiros, e eu estou aqui 
para ajudar o clube, dentro 
e fora de campo com minha 
experiência”, disse.

No Fluminense, Manoel 
terá a concorrência de Nino, 
Luccas Claro, Matheus Fer-
raz e Frazan. David Braz, do 
Grêmio, é outro defensor 
esperado nas Laranjeiras.

Manoel já foi regulariza-
do e está apto para estar na 
Libertadores.

Cazares - Outro reforço 
que deve ser confi rmado é o 
meia Cazares. O equatoriano 
já foi regularizado no BID 
da CBF.

titular da seleção para-
guaia e muito identifi cado 
com o Glorioso, onde está 
desde 2017.

Gatito Fernández teve 
seu nome ventilado em 
alguns clubes após o rebai-
xamento do Botafogo para 
a Série B. Nos últimos dias, 
o Sport apareceu como in-
teressado em contar com o 
paraguaio, mas o presiden-
te Durcesio Mello rechaçou 
o negócio.

O goleiro ainda é visto 
como boa moeda de tro-
ca para reforçar o elen-
co. Só que Gatito segue 
em tratamento do ede-
ma ósseo e  ainda não 
tem data para retorno aos 
gramados.

Após mudança polêmica, Fla e 
Vasco duelam no Maracanã

Flamengo e Vas-
co encerram a 
n o n a  r o d a d a 
do Campeona-
to Carioca hoje, 
no Maracanã. A 
partida progra-
mada para às 19 
horas promete 
ser bastante dis-
putada, como 
nor malmente 
são os clássicos 

entre os rivais históricos.
Vários ingredientes estão 

a apimentar o confronto, a 
começar pela conquista do 
bicampeonato da Supercopa 
do Brasil pelo Rubro-Negro, 
no último domingo.

Além disso, a Federação 
do Rio (Ferj) atendeu a um 

pedido do Flamengo e moveu 
o jogo de quarta para hoje sem 
consultar o Vasco. Colocar 
água no chopp do rival seria, 
portanto, a melhor maneira de 
protestar para o Cruz-maltino.

Com o Fla na Série A e o 
Vasco na B, esta pode ser a 
única chance da equipe de 
São Januário em 2021 para 
encerrar o jejum de 17 parti-
das sem vencer o clássico. E 
tem mais. Em oitavo lugar na 
tabela, só a vitória manterá as 
chances do Vasco conseguir 
uma vaga nas semifi nais do 
Estadual. Já uma derrota será 
o fi m da linha com duas roda-
das de antecipação.

Garantido nas semifi nais, 
o Flamengo precisa apenas de 
um empate para recuperar a 

liderança do Carioca.
Enquanto o Flamengo só 

tem uma dúvida na zaga, o 
Vasco deve manter o time 
que venceu a partida contra o 
Tombense na semana passa-
da, pela Copa do Brasil.

Para o zagueiro Ernando, 
a defesa vascaína terá que se 
destacar para o ataque buscar 
a vitória.

“Na minha visão, nossa 
equipe tem que ter um bom 
encaixe defensivo para que, 
individualmente, possamos 
sobressair. Sabemos que o 
Flamengo é uma equipe quali-
fi cada, não só Bruno Henrique 
e Gabigol, mas vários jogado-
res em que temos que estar 
atentos no ataque deles para 
nosso sistema defensivo po-

der sobressair”, disse Ernando 
ao canal no Youtube “Atenção, 
Vascaínos”.

Com Rodrigo Caio fora 
da estreia na Libertadores 
na próxima terça, Rogério 
Ceni pode testar Bruno Viana 
ao lado de Willian Arão. No 
mais, a equipe será a mesma 
que venceu o Palmeiras no 
domingo.

Fora por lesão, o atacante 
Pedro voltou aos gramados 
do Ninho do Urubu e segue 
processo de transição para a 
volta ao time do Flamengo. 
Já o volante Thiago Maia, 
que se recupera de uma lesão 
mais grave no joelho, con-
tinua sua recuperação com 
os fisioterapeutas do clube 
rubro-negro.

Cruz-maltinos reclamam que rival foi benefi ciado com troca da data do clássico
Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique, apontado como ‘rei dos clássicos’, espera marcar mais uma vez pelo Flamengo. Do lado vascaíno, Germán Cano quer reviver a boa fase de 2020

Rafael Ribeiro / Vasco


