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Niterói reabre economia e 
retoma aulas na segunda

Mas bares, quiosques, restaurantes com serviço de buffet e casas de festas e noturnas continuarão fechadas

MENOS RESTRIÇÕES
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Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Niterói retoma hoje a vacinação contra covid-19, que seguirá até durarem as doses, já que o município ainda não tem previsão de quando receberá novos imunizantes

Retomada da indústria naval
Recuperação do setor é discutida por representantes do Governo e deputados na Alerj

CIDADES\PÁG.5

Vasco atropela o Flamengo: 3 a 1
Cruz-maltino não tomou conhecimento do arquirrival e ontem 
passeou no Maracanã em jogo válido pelo Carioca. Com o 
resultado, o Vasco encerrou um incômodo jejum de 17 jogos 
sem vitórias sobre o Fla e segue vivo por vaga nas semifinais.
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ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

O artilheiro vascaíno Germán Cano fez o segundo gol cruz-maltino no clássico de ontem

CULTURA

Live solidária 
no Cristo 
Redentor

O Santuário Cristo Redentor 
se une ao cantor e compositor 
Xande de Pilares para a live 
solidária “Cristo Redentor, Eu 
Quero Doar”, nesta sexta (16), 
com Teresa Cristina como 
convidada.

PÁG. 2

Reprodução do Instagram

Evento on-line com Xande de Pilares e Teresa Cristina vai arrecadar alimentos

Niterói volta a 
aplicar 1ª dose 

da vacina
A Prefeitura de Niterói vai retomar 

hoje a aplicação da primeira dose da 
vacina contra a covid-19 em idosos 

a partir de 64 anos e profissionais 
e trabalhadores da saúde a 

partir de 40 anos. O município 
recebeu ontem mais 8.560 doses 
do imunizante da AstraZeneca/

Oxford. Mas segundo a prefeitura, 
a vacinação seguirá até durarem as 
doses, já que ainda não há previsão 
de chegada de novos imunizantes à 
cidade. As doses são repassadas ao 

município pelo Governo do Estado. 
A população pode consultar qual 

grupo está sendo convocado para 
a imunização nas redes sociais, 

no site oficial da Prefeitura e pelo 
número 153.

CIDADES\PÁG. 3

SG vacina 
contra a gripe 
na segunda

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Mal explicado
O senhor prefeito de Niterói, Axel Grael, não convenceu ao ten-
tar culpar o prefeito de São Gonçalo por não fazer nada para 
combater a pandemia. Em São Gonçalo, onde tudo ficou aberto, 
o número de mortes pela doença em relação ao número de ha-
bitantes sempre foi menor que o de Niterói. Então, quem é que 
não está fazendo nada?
Raphaella Andrade

Quebradeira geral
A Prefeitura de Nierói conseguiu acabar com o comércio do mu-
nicípio. Basta andar pelas ruas da cidade e ver as inúmeras placas 
de vende-se, aluga-se ou passa-se o ponto na porta dos estabele-
cimentos que antes geravam emprego e renda para as famílias. O 
governo quer isso, que todos dependam de auxílio, para na hora 
da eleição ameaçar dizendo que o adversário político vai cortar o 
benefício se for eleito, e assim garantir o voto de cabresto.
Guilherme Assumpção

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

Jogo de 
empurra
A abertura de novos leitos 
para tratamento de pacientes 
com coronavírus será tema de 
uma audiência pública con-
junta das Comissões de Saúde 
da Alerj e da Câmara Munici-
pal do Rio. A reunião acontece 
hoje, às 11h, de forma remota, 
sendo transmitida pela TV 
Alerj. Os secretários de esta-
dual de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves; e municipal de Saúde 
do Rio, Daniel Soranz, foram 
convidados a dar explicações.

A presidente da Comissão 
de Saúde da Alerj, Martha 
Rocha (PDT), informou que 
entrou com ação para des-
bloquear leitos em nove hos-
pitais federais. “A fila de espe-
ra por um leito para covid-19 
nos hospitais do Rio é desu-
mana. Os governos federal, 
estadual e municipal ficam 
num jogo de empurra sobre 
quem tem que abrir leitos e, 
enquanto isso, as pessoas es-
tão morrendo. Vamos cobrar 
que esta situação grave seja 
resolvida”, declarou. 

Homenagem póstuma

A família de Fernando José 
Salgado, advogado e ser-
vidor da Alerj, falecido em 
janeiro, vítima da covid-19, 

Divulgação

receberá a Medalha Ti-
radentes e diploma post 
mortem. O plenário da 
Casa aprovou o projeto 
de resolução 507/2021, do 
deputado Jair Bittencourt 
(PP), de conceder a maior 
homenagem da Casa ao 
funcionário.

Salgado ingressou em 
1985 nos quadros da Alerj, e 
atuou em diversos setores, 
tendo participado da equi-
pe que elaborou a primeira 
página da Assembleia na 
internet, além de diretor 
de comissões e um dos 
fundadores da Associação 
dos Servidores (Sindalerj).

Lula já pode se candidatar em 2022 
O STF manteve ontem a anu-
lação das condenações do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Por 8 votos a 3, 
foi negado o recurso da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) para derrubar a decisão 
individual do ministro Edson 
Fachin, que anulou as con-
denações relacionadas aos 
casos do triplex do Guarujá e 
do sítio de Atibaia. As conde-
nações foram proferidas pelo 
ex-juiz Sérgio Moro e pela 
juíza Gabriela Hardt. Fachin 
é o relator do caso.

Ao proferir a decisão no dia 
8 de março, Fachin decidiu que 
a 13ª Vara Federal em Curitiba 
não tinha competência legal 
para julgar as acusações. Com 
a decisão, o ex-presidente não 
tem mais restrições na Justiça 
Eleitoral e está elegível para 
disputar cargos públicos.

Na sessão de ontem, Fa-
chin manteve sua decisão. O 
voto foi seguido pelas minis-
tras Rosa Weber e Cármen 
Lúcia, e também pelos mi-
nistros Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewando-
wski e Luís Roberto Barroso.  
O ministro Alexandre de Moraes 

José Cruz/Agência Brasil

O STF manteve ontem a anulação das condenações do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva

também votou para declarar a 
incompetência da 13ª Vara, mas 
entendeu que os casos devem 
ser distribuídos para a Justiça 
Federal em São Paulo, e não em 
Brasília, como ficou consignado 
na decisão de Fachin. 

Em seguida, o ministro Nu-
nes Marques votou pela ma-
nutenção das condenações de 
Lula e entendeu que os casos do 

tríplex e do sítio de Atibaia estão 
relacionados com as investiga-
ções da Lava Jato e poderiam 
ser julgados pela 13ª Vara em 
Curitiba. 

Segundo o ministro, ou-
tras instâncias da Justiça 
confirmaram a competên-
cia do juízo para julgar os 
casos oriundos da Lava Jato.  
Os ministros Marco Aurélio e o 

presidente, Luiz Fux, também 
votaram a favor da manuten-
ção das condenações. 

Pela decisão, ficam anula-
das as condenações de Lula 
nos casos do triplex do Guarujá 
(SP), com pena de 8 anos e 10 
meses de prisão, e do sítio em 
Atibaia, na qual o ex-presiden-
te recebeu pena de 17 anos de 
prisão. 

Kit intubação pode 
ser racionado

Intolerância até 
dentro d’água

PM: pente-fino no 
Fundo de Saúde

Em meio ao aumento de casos 
de pacientes internados por 
conta da pandemia do corona-
vírus, a Defensoria do Rio pro-
pôs mais uma Ação Civil Públi-
ca contra o Estado cobrando a 
adoção de medidas referentes 
ao abastecimento dos cha-
mados “kits intubação”. Em 
recentes vistorias a unidades 
municipais e estaduais de saú-
de da capital, muitas relataram 
estoque insuficiente para sete 
dias de tratamento - em alguns 
casos até para as próximas 72 
horas - dos medicamentos que 
compõem o kit (analgésicos, 
sedativos e neurobloquea-
dores musculares), indispen-
sáveis para o tratamento dos 
pacientes graves da doença.

Para a promotora Thaisa 
Guerreiro, uma reclamação 
das unidades é a falta de pre-
visibilidade quanto à regula-
rização dos estoques, o que 
dificulta a organização e o 
planejamento. Outra preocu-
pação é quanto ao risco do 
racionamento desses medi-
camentos. Segundo a promo-
tora Alessandra Nascimento, 
a situação é extremamente 
preocupante, porque há rela-
tos de utilização insuficiente 
de medicamentos em que os 
pacientes não estariam em 
conforto necessário para um 
tratamento tão invasivo. 

O clima esquentou dentro 
d’água. A última ressaca atraiu 
na última quarta-feira pra-
ticantes de stand up paddle 
para as ondas que se forma-
ram na Praia do Morcego, em 
Niterói. Mas alguns remadores 
de canoa havaiana não gos-
taram de dividir o espaço e 
começaram a xingar o pessoal 
da prancha. Esqueceram que 
as ondas não têm dono, são de 
todos. E o quanto é importan-
te saber dividir. Ainda mais em 
tempos de polarização e into-
lerância por todos os lados. 

O deputado Filippe Poubel 
(PSL) quer fazer um pente-fino 
no Fundo de Saúde da PM. Ele 
encaminhou pedido de infor-
mações ao comandante-geral 
da PM, coronel Rogério Figuei-
redo, buscando soluções para o 
que chama de “sucateamento” 
dos hospitais da corporação. O 
parlamentar quer uma análise 
detalhada dos contratos e uso 
de recursos do Fundo de Saúde 
da PM (Fuspom) entre 2019 e 
2021.

Poubel considera insusten-
tável a situação, com sucessivas 
queixas de policiais e suas famí-
lias em relação ao atendimento 
prestado no Hospital Central 
(HCPM) e Hospital da Polícia 
Militar em Niterói (HPM-Nit).

O deputado diz ainda que o 
portal da transparência não dis-
ponibiliza todas as informações 
necessárias. 

DPO no Engenho do Mato

O deputado estadual Felipe 
Peixoto (PSD) se reuniu 
nesta semana com o secre-
tário da PM, coronel Rogé-
rio Figueiredo de Lacerda. 
Ele solicitou a construção 
de um DPO (Destacamento 
de Polícia Ostensiva) no 
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Engenho do Mato e de uma 
sede para a 5ª Companhia 
do 12º BPM (Niterói) na 
saída do túnel Charitas-Ca-
fubá, para abrigar a base 
do Segurança Presente que 
atualmente fica no porão 
do DPO do Cafubá.

Panorama RJPanorama RJ

Live solidária no 
Cristo Redentor
O Santuário Cristo Redentor 
se une ao cantor e com-
positor Xande de Pilares 
para a Live Solidária “Cristo 
Redentor, Eu Quero Doar” 
nessa sexta (16), a partir 
das 20h. O show terá Teresa 
Cristina como convidada. 
Os cantores gentilmente 
cederam os próprios cachês 
em apoio à causa. Os apre-
sentadores serão o reitor 
do Santuário, Padre Omar, 
a apresentadora e madri-
nha dos projetos sociais do 

Cristo Redentor, Gardênia 
Cavalcanti. A transmissão 
será pelo YouTube do Cristo 
Redentor (youtube.com/
cristoredentoroficial) e do 
Xande de Pilares (https://
www.youtube.com/chan-
nel/UC6Bct7Jf_s9BBM-
vreXel_6g). Durante o show, 
estará na tela o QR Code da 
campanha social, que levará 
os telespectadores ao site 
de doação às pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Consagrado
“Babenco – Alguém tem 
que ouvir o coração e dizer: 
Parou”, recebeu dois prê-
mios no 47º Festival Sesc 
Melhores Filmes: Melhor 
Documentário pela crítica e 
Melhor Documentário pelo 
voto popular. O longa e será 
exibido gratuitamente na 
plataforma Sesc Digital por 
24h a partir do sábado (24), 
às 20h. O filme também foi 
selecionado para 37 º o Fes-
tival de Cinema Latino de 
Chicago e foi a indicação do 
Brasil ao Oscar 2021. 

NA SERRA - Conhecida por sua história, Petrópolis, 
na região serrana, sempre foi um porto de inspirações 
para artistas. De Manuel Bandeira até Guerra-Peixe, 
grandes obras foram criadas ali. Visando mostrar a rica 
produção atual da cidade, entra em cartaz a exposição 
virtual “Um Passeio pela Arte Petropolitana” no site 
www.passeioartepetropolitana.com.br.

ZÈ KETTI - O Teatro Rival Refit vai ser palco de uma 
homenagem a um grande sambista carioca, cujo 
centenário de nascimento comemora-se este ano. É 
o espetáculo “Elas cantam Zé Ketti”, que vai passear 
por sucessos do cantor e compositor, como “A voz do 
morro”, “Diz que fui por aí” e “Máscara negra”. Neste 
sábado (17),  às 19h30no canal do teatro no Youtube.

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

Reprodução do Instagram

Live no Cristo Redentor com Xande de Pilares vai arrecadar alimentos

Divulgação

Filme de Bárbara Paz ganhou mais 
dois prêmios e vai disputar o Oscar
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Niterói autoriza a retomada 
de comércios e de serviços
Bares, quiosques, restaurantes com buffet e casas de festas e noturnas continuarão sem poder abrir

A Prefeitura de Niterói vai 
autorizar a reabertura, de 
forma escalonada, das ativi-
dades econômicas na cidade 
na próxima semana, com a 
melhora apresentada pelos 
indicadores da pandemia do 
coronavírus após o Período 
Emergencial de Prevenção à 
Covid-19. A partir de segun-
da-feira (19), alguns serviços 
como comércio de rua, sho-
pping centers, academias 
e salões de beleza poderão 
reabrir, cumprindo os pro-
tocolos de distanciamento 
social e higiene determinados 
pelo município. A retomada 
das aulas presenciais em 
parte do Ensino Fundamental 
também começa na segun-
da-feira. Depois de alcançar 
12,8 em meados de março, o 
indicador síntese do Painel de 
Painel de Monitoramento da 
Covid-19 vem apresentando 
melhora e, nos últimos dias, 
caiu para 10,5.  

A retomada dos setores 
será feita de forma escalo-
nada. A partir da próxima 
segunda-feira (19), os seguin-
tes estabelecimentos esta-
rão autorizados a funcionar: 
comércio de rua, shopping 
centers, cafeterias, centros 
comerciais, atividades indivi-
duais e coletivas ao ar livre e 
academias. Serviços do setor 
de beleza, como salões de 
beleza, e bancas de jornais 

podem funcionar a partir do 
dia 20. Clubes esportivos po-
dem abrir a partir do dia 21 e 
teatros, cinemas e museus a 
partir do dia 22. Os horários 
de funcionamento permi-
tidos para cada atividade 
serão divulgados ainda esta 
semana.

As aulas presenciais da 
Educação Infantil continuam 
permitidas. O retorno do En-
sino Fundamental I será feito 
aos poucos. Para o 1º, 2º ano e 
3º ano, as aulas na forma pre-
sencial estão autorizadas a 
partir do dia 19 de abril. Para 
o 4º e 5º, as aulas retornam 
a partir do dia 26 de abril. O 
Ensino Fundamental II está 
autorizado a retomar as aulas 
presenciais no dia 3 de maio.

Bares, quiosques, restau-
rantes com serviço de buffet 
e casas de festas só poderão 
abrir quando a cidade re-
tornar ao estágio Amarelo 
Nível 2 do Plano de Transição 
Gradual para o Novo Nor-
mal. Casas noturnas só terão 
autorização para reabertura 
quando Niterói atingir o es-
tágio Amarelo Nível 1. Em 
pronunciamento nas redes 
sociais nesta quinta-feira 
(15), o prefeito de Niterói, 
Axel Grael, enfatizou que o 
monitoramento da Covid-19 
na cidade é feito diariamente. 

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Ro-

drigo Oliveira, os indicadores 
de monitoramento da doença 
na cidade apontam que a 
curva de subida que vinha 
se apresentando nas últimas 
semanas foi revertida.  

O prefeito Axel Grael citou, 
ainda, que o cenário nacional 
da Covid-19 ainda é grave e 
preocupante, com números 
crescentes e mais de 360 mil 
óbitos no País, e também a 
fila de espera para internação 
em cidades da Região Metro-

politana do Rio. Ele pontuou 
os investimentos realizados 
pela Prefeitura de Niterói em 
saúde nos últimos anos, o que 
permitiu a cidade estar em 
uma situação um pouco mais 
favorável, com os hospitais 
com seus suprimentos e lo-
gística adequada para receber 
os pacientes até o momento.

“Mesmo antes do enfren-
tamento da pandemia, a 
Prefeitura já vinha com ações 
na área de saúde para atrair 

investimentos em saúde para 
Niterói. Recebemos aqui al-
gumas das principais redes 
hospitalares. Quando che-
gou a pandemia, já tinha um 
conjunto de investimento na 
área pública e privada que 
nos colocou em situação um 
pouco mais favorável. Na área 
pública, por exemplo, estru-
turamos o Hospital Munici-
pal Oceânico, exclusivo para 
Covid-19, e que já salvou mais 
de mil vidas em um ano de 
operação. Fomos a primeira 
cidade a criar o gabinete de 
crise, a primeira a registrar 
um dos primeiros óbitos do 
país por coronavírus, mas nós 
reagimos rápido”, afirmou 
Axel.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Paulo Henri-
que de Moraes, reiterou que 
o comércio terá que seguir 
as regras e protocolos de hi-
giene e distanciamento social 
determinados pela Prefeitura.  

“Disciplina é fundamen-
tal. Por isso a fiscalização é 
uma das principais formas 
de tentarmos garantir e mi-
nimizar o impacto desse vírus 
que como todos sabem está 
nas pessoas indo de um lado 
para o outro. Enquanto mui-
tos lutam pela vida, algumas 
pessoas estão preocupadas 
em curtir bares e praias. Não 
podemos pensar nisso neste 
momento e sim em salvar vi-

das. Boa parte da população 
de Niterói tem compreendido 
e estão entendendo nosso 
trabalho que está sendo in-
cessante para proteção do 
cidadão”, observou Paulo 
Henrique de Moraes.

O Sindilojas comemorou 
a medida, mas lembrou que 
ainda existe outros assuntos 
pendentes na pauta da reto-
mada econômica.

“Saudamos o anúncio da 
flexibilização, a qual vemos 
como algo absolutamente 
justo, uma vez que a imensa 
maioria dos empreende-
dores locais de Comércio e 
Serviços segue fielmente os 
protocolos sanitários deter-
minados pelas autoridades. 
Porém, não é o caso de dizer 
que estamos satisfeitos, pois 
principalmente os peque-
nos e médios empresários 
estão atravessando graves 
necessidades acarretadas 
por todos esses fechamentos 
e limitações. E vamos insistir 
junto à prefeitura para que 
sejam atendidas reivindica-
ções que apresentamos desde 
o dia 23 de março, a saber: 
mais 120 dias de prazo para 
pagamento de cada parcela 
do IPTU de 2021, e parcela-
mento imediato do IPTU de 
2020,  ambos sem juros nem 
multa”, declarou o presidente 
do Sindilojas Niterói, Charbel 
Tauil.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

O prefeito Axel Grael optou por uma reabertura gradual dos setores da economia

Eduardo Paes testa 
positivo para c-19
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, testou positivo 
para covid-19, na manhã de nes-
ta quinta-feira (15). De acordo 
com a assessoria de imprensa 
da prefeitura, Eduardo Paes 
“acordou com sintomas leves de 
gripe, dor de garganta e foi sub-
metido ao teste rápido”. Após 
receber o resultado do teste, o 
prefeito entrou em isolamento.

Essa é a segunda vez que 
Paes recebe resultado positivo 
para a doença. A outra foi em 
maio de 2020, quando perma-
neceu assintomático durante 
todo o período de quarentena, 
que cumpriu em casa.

No seu perfil no Twitter, o 
prefeito postou um vídeo falan-
do sobre a doença. “Notícia rápi-
da não muito boa. Infelizmente 
ontem eu comecei a ter, ali pela 
noite, uns sintomazinhos de gri-
pe, mal estar, aquele iniciozinho 
de gripe. Não dormi bem hoje. 
Acordei cedo e fui fazer o teste 
para a covid-19 e infelizmente 
deu positivo. Uma reinfecção. 

Eu tive lá em maio do ano passa-
do, mas estou super bem. O sin-
toma é um pouco essa sensação 
de estado gripal. Enfim, estou 
me cuidando aqui em casa, 
atento à cidade on line. Con-
versando com os secretários por 
vídeo, enfim, vai dar tudo certo. 
Vou cuidar da saúde e vocês se 
cuidem também por aí, porque 
essa história não é brincadeira. 
Grande abraço. Valeu? Estamos 
aí no ar”, disse. 

“Covidado.  Isolado.  Me 
cuidando e ligado no Rio!  Segui-
mos firmes aqui!  Cuidem-se!” 
resumiu o prefeito do Rio de 
Janeiro, em sua rede social.

Niterói retoma hoje aplicação 
da vacina contra a covid-19

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Niterói vai 
retomar nesta sexta-feira (16) 
a aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
em idosos a partir de 64 anos 
e profissionais e trabalhadores 
da saúde a partir de 40 anos. 
O município recebeu nesta 
quinta (15) mais 8.560 doses do 
imunizante da AstraZeneca/
Oxford. A vacina segue até du-
rarem as doses. Ainda não há 
previsão de chegada de novos 
imunizantes à cidade.

A imunização continua 
sendo realizada nas policlí-
nicas do Barreto, Engenhoca, 
Fonseca, São Lourenço, Vital 
Brazil, Itaipu e Piratininga, no 
Clube Central, em Icaraí e no 
drive thru no Campus Gragoa-
tá da UFF. A entrada nos locais 

de vacinação será das 8h às 
16h, com imunização até 17h. 
Neste sábado, 17 de abril, as 
Policlínicas Regionais Sérgio 
Arouca (Vital Brazil) e Carlos 
Antônio da Silva (São Louren-
ço) e o drive thru abrem das 
8h às 12h para vacinação de 
pessoas a partir de 64 anos e 
profissionais e trabalhadores 
da saúde com mais de 40 anos. 
A aplicação da segunda dose 
continua normalmente.

Niterói está programando 
a vacinação contra a Covid-19 
de acordo com a quantidade 
de vacinas repassada pelo 
Governo do Estado, respei-
tando os grupos prioritários 
definidos pelo Plano Nacional 
de Imunizações do Ministério 
da Saúde. A população pode 
consultar qual grupo está 

sendo convocado para a imu-
nização nas redes sociais, no 
site oficial da Prefeitura e pelo 
número 153.

Idosos acamados – Equi-
pes da Saúde estão vacinando, 
em domicílio, idosos acama-
dos que solicitaram o serviço 
pelo e-mail covid19.acama-
dosniteroi@gmail.com. 

Para receber a primeira 
dose, os idosos devem levar 
CPF e um documento de 
identidade com foto. Já para 
a segunda dose também é 
necessário apresentar o com-
provante de vacinação.

Locais de vacinação: Po-
liclínica Sérgio Arouca - Rua 
Vital Brazil Filho, s/nº - Vital 
Brazil; Policlínica Dr. João 
da Silva Vizella - Rua Luiz 
Palmier, 726 – Barreto; Po-

liclínica Regional de Itaipu 
- Avenida Irene Lopes Sodré 
– Itaipu; Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva - 
Avenida Jansen de Melo, s/nº 
- São Lourenço; Policlínica 
Regional Doutor Guilherme 
Taylor March - R. Desem-
bargador Lima Castro, 238 
– Fonseca; Policlínica Regio-
nal de Piratininga Dom Luís 
Orione – Rua Dr. Marcolino 
Gomes Candau, 111– Pirati-
ninga; Policlínica Regional 
Dr. Renato Silva - Avenida 
João Brasil,  s/nº - Enge-
nhoca; Clube Central - Av. 
Jornalista Alberto Francisco 
Torres, 335 - Icaraí e Drive 
thru da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) - Campus 
Gragoatá - Rua Alexandre 
Moura, 8 - São Domingos.

Cidade recebeu ontem 8,56 mil doses da AstraZeneca/Oxford

É a 2ª vez que 
exame no 
prefeito do Rio 
apresenta esse 
resultado. A 1ª foi 
em maio de 2020

São Gonçalo inicia a vacinação 
contra gripe na próxima semana
A vacinação contra a gripe em 
São Gonçalo começa na pró-
xima segunda-feira (19) e se-
gue até o dia 9 de julho. A 23ª 
Campanha Nacional contra a 
Influenza 2021 será dividida 
em três fases, começando 
pelas crianças de 6 meses a 
5 anos, gestantes, puérperas 
(até 45 dias pós-parto), povos 
indígenas e trabalhadores da 
saúde da próxima segunda-
-feira até o dia 10 de maio. Ao 
todo, 67 unidades de saúde 
vão imunizar contra a gripe.

Todas as salas de vacina-
ção de rotina aplicarão a va-
cina nos grupos prioritários, 

exceto os pontos que aplicam 
a vacina da covid-19 para evi-
tar aglomerações e aumento 
de sobrecarga no serviço de 
saúde. 

“A campanha de vacinação 
contra a influenza coincide 
com a realização da vacina-
ção contra a covid-19. É im-
portante que seja priorizada 
a administração da vacina 
Covid-19 para pessoas con-
templadas no grupo priori-
tário para a influenza e que 
ainda não foram vacinadas 
contra a Covid-19. Nestas 
situações, deve-se agendar a 
vacina influenza, respeitando 

o intervalo mínimo de 14 dias 
entre as vacinas”, disse o coor-
denador de imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de São Gonçalo, Rafael Vidal.

A primeira fase (19/04 a 
10/05) será para crianças de 
6 meses a 5 anos, gestantes, 
puérperas (até 45 dias pós-
-parto), povos indígenas e 
trabalhadores da saúde. A 
segunda fase contemplará, de 
11 de maio a 8 de junho, ido-
sos e professores. E a terceira 
fase vai acontecer de 09 de ju-
nho a 09 de julho, para quem 
tem comorbidades, pessoas 
com deficiência permanen-

te; adolescentes e jovens em 
medidas sócio-educativas, 
funcionários do sistema pri-
sional, população privada 
de liberdade, forças arma-
das e forças de segurança e 
salvamento, trabalhadores 
portuários, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo, rodoviário urbano e 
de longo curso.

Para se vacinar, é preciso 
apresentar a carteira de va-
cinação (adulto e criança), 
identidade ou certidão de 
nascimento, cartão do SUS 
ou CPF e comprovante de 
residência.

Campanha nacional contra a influenza segue até o dia 9 de julho

SG decide ampliar 
locais de vacinação
São Gonçalo vai abrir mais 
um ponto de vacinação con-
tra a covid-19 na próxima 
segunda-feira (19). A Igreja 
Universal do reino de Deus 
de Alcântara vai se somar aos 
outros onze pontos de vacina-
ção para pedestres, passando 
a totalizar 12 locais.

Nesta quinta-feira (15), a 
cidade retirou mais 12.400 
doses da vacina Astrazeneca 
da Coordenação Geral de 
Armazenamento (CGA), no 
Barreto, em Niterói. As vaci-
nas serão para primeira dose 
e servirão para dar continui-
dade à vacinação dos idosos e 
trabalhadores da saúde.

Nesta sexta-feira (16), ido-
sos a partir de 62 anos podem 
procurar os onze pontos de 
vacinação, quatro deles com 
drive thru, das 8h às 17h, além 

de dois grupos de trabalhado-
res da saúde.    

Vale lembrar que os gon-
çalenses não precisam ir aos 
pontos de vacinação nas pri-
meiras horas da manhã, já 
que há vacina suficiente dis-
ponível para os munícipes. 

 
Balanço – Desde o iní-

cio da campanha, a cida-
de vacinou com a primeira 
dose 122.534 pessoas, sendo 
23.315 trabalhadores da saú-
de, 94.864 idosos com mais de 
63 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 quinta-feira (15), 36.322 
pessoas tinham sido imuni-
zadas com a segunda dose.
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Covid-19 mata, aos 77 anos, o engenheiro e 
professor da UFF e PUC Sérgio Abunahman
Faleceu em Niterói no últi-
mo dia 7, vítima da covid-19, 
um dos grandes nomes da 
engenharia nacional. Res-
peitado perito judicial, Sér-
gio Abunahman, que tinha 
77 anos, era coordenador 
e professor de Cursos de 
Extensão em Engenharia 
Legal e de Avaliações na 
UFF e na PUC. Detentor 
da Medalha do Mérito da 
Justiça Criminal do Estado 
do Rio, foi diretor do Crea e 

do Instituto de Engenharia 
Legal, hoje Ibape. Na década 
de 1980 abriu uma exceção 
em sua resistência a ocupar 
cargos de confiança para ser 
chefe de gabinete de Almir 
Luiz Antunes na Secretaria 
de Obras e Urbanismo do 
prefeito Waldenir de Bra-
gança; ao deixar a função, 
destacou a dedicação do 
amigo à cidade, que à épo-
ca enfrentava séria crise 
herdada de administrações  

1. Principal desafio das novas 
administrações tem sido a luta 
contra a Covid-19.  Como tem 
sido enfrentar esse desafio em 
Campos?

Realmente, temos concen-
trado muita energia no enfren-
tamento à Covid-19 porque não 
esperávamos que, um ano de-
pois, a situação estivesse como 
está, por isso, desde o primeiro 
momento estivemos na luta por 
mais leitos e a vinda da vacina. A 
Covid-19 fez com que mudásse-
mos um pouco o planejamento 
neste início de governo, mas aos 
poucos estamos escrevendo uma 
nova história para nosso muni-
cípio. Hoje, já temos cerca de 70 
mil campistas vacinados, o que 
representa cerca de 11% da popu-
lação, o que faz com que Campos 
esteja acima da média nacional 
e do Estado do Rio de Janeiro. 
Temos feito uma força-tarefa e, 
assim que mais vacinas chegam, 
ampliamos os postos de vacina-
ção para que possamos imunizar 
nossa população. Atualmente, 
estamos na fase vermelha e, após 
21 dias de restrições e a abertura 
de novos leitos, começamos a 
flexibilizar algumas medidas, 
baseado na ciência e sempre ou-
vindo minha equipe técnica, mas 
a situação ainda é grave porque 
ainda temos pacientes na fila de 
espera, mas houve uma redução 
do índice de circulação do vírus. 
É tudo muito novo, quando se 
trata da Covid-19, e é por isso que 
não abro mão de ouvir a ciência 
e estar sempre atento ao que di-
zem os pesquisadores, gestores 
da saúde e profissionais da linha 
de frente. Entendemos que essa 
eficácia depende de um con-
junto de fatores, mas que inclui 
também a conscientização da 
população. Estamos orientando 
sobre os cuidados preventivos, 
ampliando os leitos, cobrando 
vacinas e recorrendo a outras 
esferas de poder para conseguir 
medicamentos que estão em falta 
no mercado, mas é fundamental 
que as pessoas parem de se aglo-
merar, de promover e participar 
de festas clandestinas.

2. A população tem colaborado?

Acredito que, em geral, a 
população entende, principal-
mente, aqueles que tiveram al-

guém muito próximo acometido 
pela doença, mas ainda existem 
aqueles grupos que insistem em 
promover aglomerações e rea-
lizar festas clandestinas. Desde 
janeiro, venho alertando a po-
pulação de que a conta é de todo 
mundo porque, se não houver 
a colaboração de todos, todo 
mundo sai perdendo com esse 
vírus. Temos que saber lidar com 
esse momento. Chegamos em 
uma etapa da pandemia em que 
a doença está atingindo todos: 
crianças, jovens, adultos e ido-
sos.  Precisamos que as pessoas, 
em geral, tenham compreensão 
porque a equipe de fiscalização 
não consegue estar em todos os 
locais ao mesmo tempo. Campos 
é um município muito grande. 
Então, é preciso que cada um 
faça a sua parte. Nesta nova onda 
da doença, com a circulação de 
novas variantes no município, 
há o risco também para os mais 
jovens. Então, esse público tam-
bém precisa se cuidar e evitar 
novos casos porque os leitos es-
tão cheios. Temos duas soluções 
para evitar a contaminação: se 
proteger com o isolamento social 
agora e a imunização através da 
vacina que, à medida que está 
chegando, estamos aplicando 
na população. Estamos fazendo 
a nossa parte e a população pre-
cisa se prevenir para evitar novos 
casos e, consequentemente, mais 
mortes. Todos precisam entender 
que estamos lidando com um 
inimigo invisível, que estamos 
em uma pandemia e a situação 
é grave. 

3. Que balanço o senhor faz dos 
100 dias de governo?

São três meses de trabalho in-
tenso, realmente, porque quere-
mos construir uma Campos me-
lhor.  Encontramos os servidores 
sem o pagamento de dezembro 
e sem o 13º. Tivemos que tomar 
medidas de austeridade na ques-
tão financeira e uma delas foi o 
contingenciamento das despesas 
públicas e a criação de um novo 
organograma com redução de 
cargos comissionados para que 
a prefeitura pudesse cumprir os 
compromissos. Nestes 100 dias, 
também, foi lançado o Programa 
de Aprendizagem Eficiente (PAE) 
em parceria com universidades e 
órgãos municipais e foi criada a 

nova lei da regência para profes-
sores que atuam na modalidade 
de aulas não presenciais. Tam-
bém vem sendo realizado um 
amplo trabalho de reposição de 
lâmpadas para deixar a cidade 
mais iluminada e, ainda, aumen-
tar a sensação de segurança da 
população. Nestes três meses, o 
Projeto Justiça Itinerante foi reto-
mado, uma parceria do Tribunal 
de Justiça (TJ-RJ) com a Prefei-
tura de Campos; implantado o 
primeiro consultório móvel do 
Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), que teve a primeira parada 
no Farol de São Thomé. O tra-
balho de combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya também vem sendo 
realizado com visitas domicilia-
res dos agentes de endemia. 

4. O senhor falou também du-
rante a campanha em “dinheiro 
novo” e parcerias para driblar a 
crise. Está conseguindo?

Isso mesmo. Como Campos 
vem sofrendo com a queda de 
arrecadação de royalties e par-
ticipações especiais, situação 
que vem sendo agravada com 
os reflexos da pandemia, a so-
lução seria esta: trazer dinheiro 
novo. Somente nestes três me-
ses, já consegui R$ 76 milhões 
de recursos, através de emendas 
parlamentares. Também estamos 
trabalhando com parcerias. In-
clusive, lancei o Programa Amigo 
da Cidade, onde tanto pessoas 
físicas como empresas podem 
fazer doações de materiais e 
serviços para o município, o 
que possibilitou, por exemplo, a 
reforma do Restaurante Popular, 
que está na fase final. 

5. Realmente, foram 100 dias de 
muito trabalho, principalmente, 
na área da saúde.

Nestes três meses, também 
reabri duas Unidades Básicas de 
Saúde, que estavam fechadas; 
estamos em dia com os repasses 
dos hospitais contratualizados 
(Santa Casa de Misericórdia, Be-
neficência Portuguesa, Hospital 
Plantadores de Cana e Hospital 
Escola Álvaro Alvim, além de clí-
nicas e laboratórios, entre outros) 
que dão suporte à rede própria do 
município. Além disso, mudamos 
o sistema de transporte público 
porque o anterior trazia muito so-
frimento para a população e da-
quela forma não podia continuar.  
Agora, estamos repactuando a 
contratualização dos hospitais 
para que possamos, provisoria-
mente, transferir o atendimento 
do Hospital Geral de Guarus 
(HGG), enquanto o prédio recebe 
uma ampla reforma, para estas 
unidades. O HGG atende milha-
res de pessoas diariamente, mas 
infelizmente está em péssimas 
condições, colocando em risco 
pacientes e servidores públicos.  
Quando chove, não sei  se tem 
mais água dentro ou fora do hos-
pital por causa dos problemas no 
telhado.  Em virtude do agrava-
mento da pandemia, tivemos que 
adiar o início das obras porque 
não tínhamos como transferir 
pacientes neste momento. Ainda 
na saúde, foram retomadas em 
março as cirurgias realizadas no 
Centro de Atendimento Odon-
tológico a Pacientes Especiais 
(CAOPE), que estavam suspensas 
há três anos, e inaugurada a Sala 
de Acolhimento para pacientes 
atendidos pelo Programa de 
Tratamento Fora do Município, 
que passaram a ter um espaço 
com cadeiras, banheiros e a segu-

rança na Guarda Civil Municipal 
(GCM), antes de seguirem para o 
atendimento fora da cidade. Em 
abril, foi inaugurada a reforma 
do setor de Tisiologia do Hospital 
Ferreira Machado, que conta com 
sete leitos, passando a oferecer 
um ambiente mais digno aos 
pacientes com tuberculose que 
precisam ficar internados em 
sistema de isolamento para o 
tratamento de casos mais graves 
da doença. 

6. E na área social? Sabemos que, 
neste momento, muitas pessoas 
estão passando por muitas di-
ficuldades. Como o município 
está lidando com essa situação?

 O Restaurante Popular, que 
está com a obra sendo finalizada 
como te falei, é um equipamento 
de segurança alimentar muito 
importante neste momento de 
pandemia que estamos vivendo e 
em que tantas pessoas estão pas-
sando por dificuldades, passando 
fome mesmo, sem ter como se 
alimentar e alimentar a família. 
Infelizmente, nesta etapa da 
pandemia, ainda não podemos 
reabri-lo para não gerar aglo-
meração. Outro projeto que tem 
sensibilizado bastante a popula-
ção é o da Vacinação Solidária, 
uma campanha para arrecadar 
alimentos para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Os 
postos de arrecadação estão nos 
locais de vacinação. A população 
não é obrigada, mas se puder, doe 
um quilo de alimento. Quem já se 
vacinou e sentir o desejo de con-
tribuir, doe também. A Secretaria 
de Desenvolvimento Humano 
também está atenta ao atendi-
mento à população em situação 
de rua e acompanhando através 
dos Cras as famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

7. Como sua gestão tem tratado a 
política de assistência às mulhe-
res, às crianças e adolescentes?

Na política de assistência às 
mulheres, criei a Subsecreta-
ria Municipal de Políticas para 
Mulheres, que instituiu o Dia 
Laranja, marcado todo dia 25 
para o enfrentamento à violência 
contra a mulher e, também, já foi 
anunciada parceria para instala-
ção do Centro Especializado de 
Atendimento à Mulher (Ceam) no 
município, completando a rede 
de proteção. A Fundação Muni-
cipal da Infância e da Juventude 
(FMIJ) iniciou cursos on-line de 
Gastronomia e Informática para 
adolescentes, além de ter recebi-
do doações de móveis e eletro-
domésticos, além de roupas de 
uma grande rede de lojas. Esses 
parceiros ganharam o selo Amigo 
da Fundação. Os acolhimentos 
institucionais também tiveram as 
despensas e as farmácias abaste-
cidas para atender às crianças e 
adolescentes. 

8. Como tem sido sua relação 
com os governos estadual e  
federal?

Tenho buscado tanto no Go-
verno do Estado como em Bra-
sília apoio para nossa cidade e já 
tivemos várias respostas positivas 
de uma forma geral para Campos. 
Na pandemia, entendo que a si-
tuação está difícil para todos com 
falta de leitos e medicamentos, 
mas estamos conseguindo vaci-
nas, equipamentos, medicamen-
tos e novos leitos. Continuamos 
na luta para oferecer o melhor 
para nossa população. Tem sido 
uma batalha de hora em hora 

para conseguir remédios, uma 
batalha de todos os prefeitos. Fa-
lei com todos eles da região sobre 
a dificuldade de medicamentos. 
No último dia 8, fiz pedido emer-
gencial, em contato pessoal com 
o governador Cláudio Castro, e 
a resposta foi que eles não es-
tavam conseguindo comprar os 
medicamentos mas disse que ia 
ceder um pouco do que tinha de 
estoque. No dia seguinte, além de 
receber 11.500 doses da vacina, 
também recebemos mais uma 
remessa do “kit intubação”, com 
medicamentos fundamentais 
para o tratamento de pacientes 
internados em estado grave em 
UTI. Mais uma vez, o Governo 
do Estado prontamente atendeu 
o nosso pedido. Esses medica-
mentos, que não estão sendo 
encontrados no mercado, vão nos 
ajudar neste momento tão difícil. 
Continuamos a nossa luta de 
salvar vidas e vacinando a nossa 
população de forma ininterrupta.

9. Como tem sido para sua equi-
pe de fiscalização cobrir um 
município com a extensão ter-
ritorial de Campos?

A equipe de fiscalização tem 
sido incansável. Trabalha dia-
riamente atendendo a muitas 
denúncias de descumprimento 
do decreto. Em algumas vezes, 
os fiscais constatam as irregulari-
dades infelizmente. Como possui 
grande extensão territorial, é 
complicado estar em todos os 
locais, por isso, é tão importante 
a conscientização das pessoas: 
que usem máscara, álcool 70% e 
evitem aglomeração. As equipes 
de saúde estão esgotadas porque, 
em um ano de pandemia, imagi-
nava-se que o ritmo de trabalho 
seria reduzido e, na verdade, o 
que aconteceu com a circulação 
da nova variante no Brasil, foi um 
aumento do número de casos e 
óbitos e agravamento do quadro 
dos pacientes, que agora são mais 
jovens. Com as restrições das 
duas últimas semanas, consegui-
mos reduzir a circulação de pes-
soas e frear a curva de casos, que 
estava ascendente. Isso permitiu, 
cientificamente, flexibilização na 
atividade comercial e reabertura 
gradual, tratada junto com as 
entidades de classe, mas existem 
pontos que estamos revendo por-
que ainda não podemos sair da 
fase vermelha. Vale ressaltar que, 
mesmo com as flexibilizações, 
é preciso bom senso de todos 
porque precisamos lembrar que 
a situação ainda é grave. A pan-
demia não acabou.

10. Alguma medida de recupera-
ção econômica?

Estamos, através do Funde-
cam [Fundo de Desenvolvimento 
de Campos] e da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo adotando medidas 
para viabilizar, em caráter emer-
gencial, modalidades de crédito 
para atender as necessidades do 
empreendedor individual e das 
microempresas. Isso, para evitar 
demissões nas empresas em di-
ficuldades financeiras agravadas 
pela pandemia da Covid-19. No 
Fundecam tem a modalidade de 
crédito até R$ 3 mil para o em-
preendedor individual e pessoa 
física. Para a microempresa, tem 
a modalidade de crédito até R$ 
6 mil. Ambos, com a taxa de 2% 
ao ano. 
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Entrevista com prefeito de Campos,

Wladimir Garotinho

anteriores.
Almir Antunes lamentou 

a partida do “engenheiro 
e professor brilhante, que, 
através de seus livros, pales-
tras e aulas, transmitia aos 
colegas de profissão, com 
prazer e orgulho, todo seu 
conhecimento sobre Ava-
liação e Perícias, adquirido 
ao longo de anos de dedi-
cado estudo e de exemplar  
prática nessa atividade pro-
fissional”.
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O Detran.RJ já está agen-
dando vistoria de veículos 
também para o horário 
noturno. Com o objetivo 
de aumentar o número de 
vagas e reduzir a demanda 
reprimida, devido à pande-
mia, 12 postos de vistoria 
de várias regiões do Estado 
vão passar a atender das 
8h às 21h já na próxima 
segunda-feira (19). Cin-
co postos de vistoria na 
capital e sete da Região 
Metropolitana e do interior 
do Estado terão o horário 
de atendimento ampliado. 

São eles: Largo do Macha-
do, Barra, Cocotá, Ceasa, 
Campo Grande, Niterói, 
Belford Roxo, Magé, Nova 
Friburgo, Araruama, São 
Pedro da Aldeia e Campos 
dos Goytacazes.

O horário normal de 
atendimento nos demais 
postos de vistoria continua 
das 8h às 17h. E que nas 12 
unidades em que o horário 
está sendo ampliado, o 
último agendamento será 
às 20h, para execução dos 
serviços a tempo do fecha-
mento, às 21h.

Detran agenda vistoria noturna
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Cultura 
contempla 50 
projetos com 
R$ 20 mil
A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Municipal 
das Culturas (SMC), publicou 
a homologação do edital de 
Retomada Econômica do Se-
tor Cultural. São 50 projetos 
contemplados, sendo R$ 20 mil 
para cada iniciativa, totalizando 
R$ 1 milhão para a cultura de 
Niterói. A iniciativa tem o ob-
jetivo de minimizar o impacto 
econômico da pandemia para 
os trabalhadores da cultura.

Para acessar o resultado, 
com a lista dos projetos selecio-
nados, basta entrar no portal da 
SMC, em http://culturaniteroi.
com.br/chamadas/.

Atualmente, 
apenas 3 
mil estão 
empregados

Tema é discutido por representantes do Estado e deputados. Setor já empregou mais de 30 mil trabalhadores

Recuperação da indústria naval
Representantes do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro 
e da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) de-
bateram caminhos para re-
cuperação da indústria naval 
no estado. A reunião fez parte 
dos encontros da Comissão 
Especial de Indústria Naval, 
Offshore e do Setor de Petró-
leo e Gás da Alerj.

 Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações 
Internacionais, Leonardo 
Soares, no fim de 2014, o 
setor empregava mais de 30 
mil trabalhadores no estado. 
Atualmente, são cerca de 3 
mil, fruto de estaleiros fecha-
dos ou parados, sem obras e 
subutilizados, dedicados ao 
estacionamento de embar-
cações, pequenos reparos e 
manutenção.

“A indústria naval é im-

portante para o crescimento 
econômico do Rio de Janeiro. 
O Governo a considera funda-
mental para gerar crescimen-
to. Além disso, é um grande 
gerador de empregos, o que 
é fundamental para recupe-
rarmos a economia do nosso 
estado”, afirmou Leonardo, 
destacando que é necessário 
pensar em estratégias de lon-
go prazo para o setor. “ É um 
debate que precisa ser feito 
com responsabilidade e em 
parceria com o Legislativo”,  
concluiu.

 Entre as oportunidades 
apontadas durante o en-
contro estão a construção, 
manutenção e reparo de em-
barcações, especialmente 
dos setores de petróleo e gás 
e defesa, além da integra-
ção de módulos, cabotagem 
e descomissionamento de 
plataformas. A presidente da 

comissão, deputada Célia Jor-
dão, lembrou da contribuição 
histórica da indústria naval 
fluminense.

“Nós temos uma grande 
capacidade produtiva. Já 
vivemos tempos áureos com 
grupos empresariais brasilei-
ros investindo na construção 
de novos estaleiros. Havia 
uma política de reserva de 
construção local de até 70%. 
Não podemos permitir que 
plataformas e navios sejam 
levados para fora do Brasil, 
deixando de gerar empregos 
e divisas no nosso estado”, 
defendeu a parlamentar.

Divulgação/ Governo do Rio

Produção de petróleo e gás também foi discutida em Comissão Especial da Assembleia Legislativa (Alerj) esta semana

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: 20/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua 52 - Piratininga - Niterói 15023783

09:00 às 12:00 Rua Ari Gomes da Silva - Piratininga - Niterói 15023783

09:00 às 12:00 Rua Doutor Salomão V da Cruz - Piratininga - Niterói 15023783

09:00 às 12:00 Rua Salomão V Cruz - Piratininga - Niterói 15023783

12:00 às 16:00 Rua Leonor da Gloria - Sapê - Largo da Batalha - Niterói 15025789

13:30 às 17:30 Estrada F Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15026289

13:30 às 17:30 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 15026289

13:30 às 17:30 Estrada C Peçanha - Itaipu - Niterói 15026385

13:30 às 17:30 Ruas A, B, G - Itaipu - Pendotiba - Niterói 15026385

13:30 às 17:30 Rua Delfina de Jesus - Itaipu - Niterói 15026385

13:30 às 17:30 Rua Madrid - Itaipu - Piratininga - Niterói 15026385

SÃO GONÇALO 
09:00 às 13:00 Avenida Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 14941695

09:00 às 13:00 Rua Alzira Vargas - Laranjal - São Gonçalo 14941695

09:00 às 13:00 Rua Henrique Martins - Vista Alegre - São Gonçalo 14941695

12:00 às 16:00 Avenida Maria dos Anjos Costa - Anaia - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Alcebíades Caldeira - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Caetano Fernandes da Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Diamantino Gonçalves - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Eduardo Antônio Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Exp Alcebíades Maria - Arsenal - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Exp Aprígio José Vieira - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua Exp Francisco de Paula Lopes - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Rua José Aprígio Vieira - Jockey Club - São Gonçalo 14992305

12:00 às 16:00 Avenida Maria dos Anjos Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Rua Alcebíades Caldeiras - Jockey Club - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia Pequeno - Jockey Club - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Rua Idalina Ramos - Arsenal - São Gonçalo 14992763

12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Almerinda - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Ruas 11, 12, 14, 17, 18, 19 - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Adolfo Costa - Eliane - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Antiga Babilonia - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Babilonia - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Daniel Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Irene da Conceição - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua João Barros da Silva - Eliane - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua João Costa Pereira - Bairro Eliane - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Joaquim R. de Mendonha - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Dacal - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

12:00 às 16:00 Rua Waldemar J. Gonçalves - Santa Izabel - São Gonçalo 15019819

13:00 às 17:00 Avenida Dakar - Rio do Ouro - São Gonçalo 14991241

13:00 às 17:00 Estrada Austria - Rio do Ouro - São Gonçalo 14991241

13:00 às 17:00 Rua Hungria - Rio do Ouro - São Gonçalo 14991241

13:00 às 17:00 Rua K - Rio do Ouro - São Gonçalo 14991241

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Pr. Lagoas-Co - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Cordeirinho Maricá - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Ruas 80, 81 - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Boqueirão - 
Centro - Pr. Lagoas-Co - Maricá 

14994523

13:00 às 17:00 Rua Antônio Santaballa Porben - Cordeirinho - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Rua Newton Estillac - Cordeirinho - Maricá 14994523

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15022613

13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Guaratiba - Maricá 15022613

13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho Maricá - Guaratiba 
- Maricá 

15022613

13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 36 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Estrada de Bambuí 
- Maricá 

15022613

13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15022613
Dia: 21/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:30 Avenida Beira Mar - Itacoatiara - Niterói 15025273

09:00 às 11:30 Avenida Doutor Luiz O M Gurgel - Itacoatiara - Niterói 15025273

09:00 às 11:30 Avenida Mathias Sandri - Itacoatiara - Niterói 15025273

09:00 às 11:30 Rua das Rosas - Itacoatiara - Niterói 15025273

09:00 às 11:30 Rua dos Cravos - Itacoatiara - Niterói 15025273

13:00 às 16:00 Avenida Frei Fabiano - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Avenida São Gualter - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Ruas A, B - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Rua Delfina de Jesus - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Rua Frei Fabiano - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Rua Manoel Bandeira - Itaipu - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Rua Mto Felício Toledo - Centro - Niterói 15026169

13:00 às 16:00 Rua Visconde de Sepetiba - Centro - Niterói 15026169

13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16, 30 - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio de C e Silva - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua José H. M. Galvão - Condomínio Terra Verde - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Mario Young - Condomínio Terra Verde Boa Vista - Itaipu - Niterói 15027249

13:00 às 17:00 Rua Radio Globo - Itaipu - Niterói 15027249

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Amauri - Guaxindiba - São Gonçalo 14994263

12:00 às 16:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 14994263

12:00 às 16:00 Rua Severino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 14994263

12:00 às 16:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 14994263

12:00 às 16:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 14994263

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Condado Maricá - Maricá 15026925

08:00 às 12:00 Ruas 1, 16, 17, 18 - Chácaras Inoã - Condado Maricá - Parque 
Ubatiba - Maricá 

15026925

08:00 às 12:00 Rua Acacia - Condado Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 15026925

08:00 às 12:00 Rua Amendoeiras - Condado - Maricá 15026925

08:00 às 12:00 Rua Araucaria - Condado - Maricá 15026925

08:00 às 12:00 Rua Flamboyant - Flamengo - Maricá 15026925

14:00 às 18:00 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15026969

Estado do 
Rio tem 876 
chances de 
emprego
A Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda (Setrab) anun-
ciou ontem 876 oportunidades 
para as regiões Metropolitana, 
Médio Paraíba, Norte Flu-
minense e Serrana do Rio de 
Janeiro. No Norte Fluminense 
há 350 oportunidades para 
eletricista de manutenção 
e operação; instrumentista; 
eletricista; mecânico de manu-
tenção escalados; supervisor 
de manutenção instrumentista 
escalador; eletricista escalador; 
eletricista de guindaste; instru-
mentista escalador; mecânico 
de manutenção e operação; 
mecânico de refrigeração. Es-
tas vagas são para atuar embar-
cado e exigem o cumprimento 
de algumas especificações.

Na Região Metropolitana 
há 380 oportunidades. Entre 
elas, 210 vagas para operador 
de telemarketing ativo, 35 para 
consultor de vendas, 15 para 
açougueiro, entre outras.

Na Região Serrana há 116 
vagas, entre as quais chances 
para açougueiro, ajudante de 
cozinha, vigia, entre outras.

No Médio Paraíba há 30 
vagas, entre elas sete para cal-
deireiro, seis para soldador, três 
para instalador – reparador de 
redes telefônicas e de comuni-
cação. Também há vagas para 
ajudante de pintor, analista de 
recursos humanos, garçom, 
entre outras.

Para consultar as oportuni-
dades e as informações sobre 
remuneração e exigências de 
cada função, o candidato deve 
ser cadastrado no programa 
Sine e realizar a consulta de 
maneira presencial em uma 
unidade da rede ou através dos 
canais digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil.
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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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Renato deixa 
o Grêmio 
após quatro 
temporadas
Depois de quatro anos e 
sete meses de trabalho, 
Renato Gaúcho não é mais 
técnico do Grêmio. On-
tem, o Tricolor gaúcho 
anunciou a saída do ídolo 
e treinador que mais vezes 
dirigiu o clube na história 
(441 jogos, considerando 
também as duas passagens 
anteriores, entre 2010 e 
2011 e em 2013).

Em nota, o Grêmio in-
formou que o desligamen-
to de Renato se deu “em 
comum acordo”. A saída 
ocorre um dia após a eli-
minação para o Indepen-
diente del Valle (Equador) 
pela terceira fase prelimi-
nar da Libertadores. Após 
quatro anos alcançando 
pelo menos as quartas de 
final do principal torneio 
do continente, com três 
semifinais seguidas (entre 
2017 e 2020) e o título de 
2017, o Tricolor ficou fora 
da fase de grupos, tendo 
que se contentar com a 
Copa Sul-Americana.

Infectado pela covid-19, 
Renato não comandou o 
Grêmio nas partidas contra 
o Del Valle, sendo substi-
tuído por Alexandre Men-
des, que também deixa o 
clube, assim como o tam-
bém auxiliar Victor Hugo 
Signorelli.

Renato iniciou a tercei-
ra passagem pelo Grêmio 
em setembro de 2016. Na-
quele ano, conquistou a 
Copa do Brasil, encerran-
do um jejum de 15 anos 
sem títulos nacionais do 
Tricolor. Em 2017, liderou 
o clube ao tricampeonato 
da Libertadores.

Com gols de Léo Matos, Cano e Morato, time atropela rival no Maracanã

Adeus, jejum! Vasco volta 
a vencer Fla após 17 jogos

O Vasco derro-
tou o Flamengo 
por 3 a 1 ontem 
à noite, no Ma-
racanã, no en-
cerramento da 
n o n a  r o d a d a 
do Campeona-
to Carioca. Com 
o resultado o 
Cr uz-malt ino 
chegou aos 13 
pontos, somente 

três a menos que o Fluminen-
se, que fecha o G-4. Já o Ru-
bro-Negro ficou estacionado 
nos 19 pontos e viu o Volta Re-
donda se isolar na ponta com 
um ponto a mais. Léo Matos, 
Cano e Morato fizeram os gols 
do time de São Januário, com 
Vitinho descontando.

O Vasco não vencia o Fla-
mengo desde 2016. Assim 
quebrou um jejum de 17 par-
tidas sem vencer o arquirrival. 
Cano também conseguiu pela 
primeira vez balançar as redes 
do Flamengo. O argentino é 
o principal ídolo da torcida 
vascaína no momento.

A partida começou anima-
da. Logo aos cinco minutos 
de jogo o Vasco abriu o mar-
cador. Zeca cobrou escanteio 
e Léo Matos cabeceou para o 
fundo da rede, mostrando a 
deficiência da bola aérea da 
defesa do Flamengo.

Aos 27, Andrey fez boa 
jogada e acionou Morato. O 
atacante encontrou Cano, 
que conseguiu bela finali-
zação para vencer o goleiro 
Diego Alves.

O Flamengo esboçou uma 
blitz na defesa vascaína no 
fim do primeiro tempo e 
perdeu duas chances com 

Gabigol e Isla, que mandaram 
a bola para fora.

Na volta para o segundo 
tempo Rogério Ceni colocou 
Matheuzinho e Vitinho nas 
vagas de Isla e João Gomes, 
respectivamente. O Flamengo 
então passou a se insinuar 
ainda mais. Aos dois minutos 
Gérson exigiu boa defesa do 
goleiro Lucão em chute de 

dentro da área. Três minutos 
depois Vitinho fez bela jogada 
individual, pedalou em cima 
de Léo Matos e chutou, mas a 
bola bateu na trave vascaína.

O Flamengo seguiu pres-
sionando. Aos 15 minutos 
Filipe Luís fez boa jogada 
pela esquerda e cruzou, Bru-
no Henrique cabeceou firme 
e Lucão fez grande defesa. 
Aos 28 minutos foi a vez de 
Gérson chutar e fazer a bola 
raspar a trave do goleiro.

Como quem não faz, leva, 
o Vasco ampliou aos 32. Mo-
rato foi lançado, se livrou da 
marcação de Filipe Luís e 
chutou sem chances para o 
goleiro do Fla. Vitinho ainda 
descontou nos acréscimos, 
mas era tarde para a reação.

Rafael Ribeiro / Vasco

Léo Matos abriu o placar para o Vasco logo aos cinco minutos do clássico

Novidade 
do Vasco em 
2021, Morato 
comemorou seu 
gol imitando 
Edmundo

Flu empresta meia 
para time de Odair

Kanu sai em defesa 
dos companheiros

A diretoria do 
F l u m i n e n s e 
aceitou a pro-
posta de em-
préstimo por 
Michel Araú-
jo, feita pelo Al 

Wasl. O time dos Emirados 
Árabes Unidos tem como 
técnico Odair Hellmann, 
ex-treinador do Tricolor. O 
técnico deseja contar com 
o jogador e as negociações 
foram finalizadas com su-
cesso. Os valores da tran-
sação não foram revelados, 
mas fala-se em algo de 500 
mil euros (cerca de R$ 2,8 
milhões).

Além de Araújo, o Flu-
minense também espera 
negociar nos próximos dias 

O  Bo t a f o g o 
foi eliminado 
pelo ABC na 
segunda fase 
da Copa do 
Brasil. A der-

rota nos pênaltis aumentou 
a pressão sobre os alvine-
gros para a sequência da 
temporada.

Na volta dos jogadores 
ao hotel em Natal, alguns 
torcedores cobraram os 
botafoguenses. O zagueiro 
Kanu foi em direção àque-
les que faziam a manifes-
tação e saiu em defesa do 
elenco.

“N ã o  t e m  d i n h e i ro, 
irmão! Você acredita ou 
não? Você acha que vai 
virar o Real Madrid do 

o atacante peruano Fernan-
do Pacheco, de 22 anos. O 
jogador ainda é visto com 
futuro no clube. Entretan-
to, o que pode atrapalhar 
a transação é que o Flumi-
nense não quer arcar com 
parte dos salários do atleta 
e a única proposta que 
surgiu, neste sentido, foi 
do Bahia.

O Tricolor baiano deseja 
contar com Pacheco por 
empréstimo. Mas quer que 
o Fluminense pague pelo 
menos 40% dos vencimen-
tos do jogador. Os cariocas 
também receberam duas 
sondagens do futebol pe-
ruano pelo atleta. Porém, 
o atleta não quer voltar ao 
Peru.

dia para a noite?”, disse o  
defensor.

Kanu defendeu o lateral-
-esquerdo Rafael Carioca e 
o volante Luiz Otávio, que 
eram os principais alvos 
dos torcedores.

“O Rafael Carioca che-
gou tem 15, 20 dias! Esta-
mos nessa p... há três anos, 
você sofre como eu sofro 
desde a base! Não tem op-
ção, é acreditar ou não! 
Se você quiser apontar, é 
mais fácil. Estamos num 
processo de dois meses ou 
menos! Vai chegar aqui e 
ter o melhor time? Errar é 
normal, o Luiz Otávio está 
se dedicando. Como é que 
você vem aqui xingar o cara, 
velho?”, declarou.


