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Após semanas de restrições 
Niterói retoma as atividades

Cinemas, museus, galerias e teatros já podem funcionar. Praias são liberadas para atividades coletivas

CULTURA, ESPORTE E LAZER LIBERADOS

CIDADES\PÁG. 3 

Reforma da Unidade de Saúde Ana Nery, no bairro do Gradim, foi uma das demandas que partiram da Câmara de Vereadores de São Gonçalo e que foi atendida pelo Executivo municipal

Divulgação Prefeitura de São Gonçalo

Um peso e duas 
medidas para os 

servidores da UFF
PANORAMA\PÁG. 2

SG: Clínica 
do Gradim é 
remodelada
A Prefeitura de São Gonçalo 
reinaugurou ontem a Unidade 
Saúde em Família Ana Nery, no 
Gradim. O espaço, que realiza 
mais de 100 atendimentos 
diários, foi remodelado e conta 
hoje com quatro consultórios, 
odontologia, fisioterapia, sala 
de vacinação, sala de curativo, 
eletrocardiograma, psicologia e 
assistência social.
Além do atendimento médico, 
em anexo à Unidade Saúde 
em Família Ana Nery também 
funciona o Laboratório 
Municipal, que realiza mais 
de mil exames por dia, como: 
hematologia, bioquímica, 
hormônios, imunologia, 
urinálise, parasitologia e 
imunologia.

CIDADES\PÁG. 5

SG: secretário 
Douglas Ruas 
anuncia BRS

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 5

Dr. Jairinho: processo 
de cassação é aberto 
pela Câmara do Rio

Líder do grupo G da Libertadores, o Fla terá dois adversários hoje. Além 
da LDU, em 2º lugar na chave, o time terá que superar a altitude de 2,734 
metros de Quito para vencer e ficar mais perto da classificação.

PÁG. 8

Programação 
on-line no 
Municipal
Enquanto não recebe 
público, o Theatro 
Municipal do Rio lança 
a “Temporada 2021 
Abertura On-Line”, uma 
programação da Orquestra 
Sinfônica que no mês de 
maio completa 90 anos

PÁG.2 

CULTURA

Lipe Portinho/Divulgação

Ainda sem público, o Theatro Muni-
cipal recebe visitantes pela internet

Oportunidades: 
Sine reabre posto 
no Centro do Rio

CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES

Vasco nega 
depender de 
artilheiro
Técnico Marcelo Cabo 
ressalta qualidade do 
argentino Germán Cano, 
mas descartou que a 
equipe seja dependente 
dos gols do camisa 14.

Rafael Ribeiro / Vasco

Germán Cano desfalcou o Vasco na 
derrota para o Madureira no sábado

Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta e Gabigol atravessam grande fase e podem fazer a diferença para o Fla hoje em Quito

Flamengo tem desafio nas alturas
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Piora de Paulo Gustavo
Triste de ver um cidadão importante para a cidade de 
Niterói, como o Paulo Gustavo, passando por essa situa-
ção delicada entre a vida e a morte por conta da covid-19. 
Torcendo muito para que ele consiga sair dessa e volte a dar 
alegrias não só ao povo niteroiense, mas para todo o Brasil.
Simone Souza

Festas clandestinas
A galera está perdendo a linha aqui em Itaipu. Conheço 
filhas de amigos e conhecidos que foram para festas pri-
vadas com aglomerações em Itaipu e redondezas. Estão 
combinando o local de última hora para não correrem 
risco de bater polícia. A fiscalização está dando sopa.
Ana Clara

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.

Municipal lança 
programação on-line
Enquanto não abre as portas 
para o público, o Theatro 
Municipal do Rio de Ja-
neiro lança a “Temporada 
2021 Abertura On-Line”, 
uma programação espe-
cial da Orquestra Sinfônica 
(OSTM) que no mês de maio 
completa 90 anos de Fun-
dação. Serão três concertos 
inéditos, dois gravados no 
palco principal do Theatro e 
um no foyer, seguindo todos 
os protocolos de segurança 
de proteção à covid-19. As 

apresentações acontecerão 
nas sextas-feiras, sempre às 
18h, no Canal do YouTube 
do Theatro Municipal. 

Na estreia, na sexta (7), 
o Concerto será com a Or-
questra de Cordas, sob a 
regência de Priscila Bom-
fim, com obras de Handel, 
Warlock e Elgar. No dia 14, 
será a vez do Concerto Série 
Mozart, com obras do aus-
tríaco e de Boccherini, e no 
dia 21, o Concerto Quinteto 
de Metais. 

CULTURA FABIANA MAIA

Festival
O público pode conferir 
online e gratuitamente o I 
Festival LGBTFLIX de Cine-
ma até o dia domingo (9). 
Os espectadores têm acesso 
a vários longas e médias-
-metragens independentes 
e comerciais com temática 
LGBTQIA+. É a chance de 
ver (ou rever) produções 
premiadas como “Praia do 
Futuro” (2014), de Karim 
Ainouz. Com Wagner Moura, 
Jesuíta Barbosa e Clemens 
Schick no elenco. Onde: ht-
tps://votelgbt.org/flix

O documentário “Ouver” está em cartaz no Oi Futu-
ro. Dirigido por Pedro Bronz, o filme integra o projeto 
Macro, idealizado pelo artista visual Batman Zavareze 
e o cantor e compositor Pedro Luís e revela o processo 
criativo por trás da primeira edição do projeto, que 
reuniu artistas como Ney Matogrosso, Rubel e outros, 
em uma residência artística realizada no Lab Oi Futuro. 

A dupla Lucca e Mateus lança “JBL Paraguai”. A mú-
sica, composta por Ikaro Andrade, Rodrigo Costa e 
Léo Souzza, acompanha videoclipe e traz, em sua 
produção, referências de sucessos de artistas como 
Claudinho e Buchecha e do lendário grupo, Mamonas 
Assassinas. O clipe roteirizado pela dupla conta com 
um tom humorístico.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Lipe Portinho/Divulgação

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio apresenta três concertos

Divulgação

“Praia do Futuro”, com Wagner 

Moura, faz parte do LGBTFLIX

POR JEFFERSON LEMOS

Novas prioridades
O governador Claudio Castro 
(PSC) ampliou o grupo de 
prioridades na vacinação 
contra a covid-19 no Rio de 
Janeiro. A 9.264/2021, publi-
cada ontem no Diário Oficial, 
inclui “genitores, tutores, 
curadores, cuidadores, técni-
cos de enfermagem e enfer-
meiros que auxiliam nos cui-
dados e bem-estar de pessoas 
com deficiência intelectual, 
devidamente identificadas 
em laudo médico”.

A nor ma altera  a  le i 
9.040/2020, que já prevê a 
prioridade na imunização 
para diferentes grupos, como 
profissionais da saúde, se-
gurança pública, assistência 
social, educação, indígenas e 
quilombolas.

“As pessoas com deficiên-
cia intelectual possuem di-
ficuldades alimentares e de 
funções de estruturas orgâni-
cas, como o trato respiratório 
e sistema imunológico, por 
isso é importante imunizar 
as pessoas que estão por 
perto e cuidam delas”, afirma 
o deputado Rodrigo Amorim 
(PSL), autor da lei assinada 
por outros 24 deputados. 

Transparência na segurança pública

Júlio Veras, secretário de 
Ordem Pública e Gabinete 
Institucional de Maricá, 
anunciou que foram fei-
tos mais de 5 mil atendi-
mentos no Disque Seoop: 
(21) 96809-1516. A equipe 
recebe denúncias como 
aglomerações, crimes am-
bientais, desordenamento 

Divulgação

público, ocorrências de 
trânsito e descumprimento 
das medidas de combate à 
covid-19. Veras prepara a 
implantação da Ouvidoria 
e Corregedoria da Guarda, 
aprovadas pela Câmara, 
que darão transparência e 
aproximarão a secretaria da 
população.

Mais mortes 
que nascimentos
Pelo terceiro mês desde que 
se iniciou a pandemia, o Rio 
registrará um mês com mais 
óbitos do que nascimentos. 
Com cerca de 16 milhões de 
habitantes, o Estado teve até 
a última sexta, dia 30, 17.006 
óbitos e 14.553 nascimentos, 
diferença de quase de 2.5 mil 
óbitos a mais do que nas-
cidos vivos. O fenômeno se 
repete na capital fluminense, 
que teve 6.331 óbitos e 4.936 
nascimentos, registrando o 
oitavo mês com decréscimo 
populacional de sua história. 
É verdade que a queda na di-
ferença entre os nascimentos 
e os óbitos no Estado vinha 
ocorrendo de forma gradual 
ao longo dos anos, mas se 
acentuou de forma contun-
dente com a pandemia.

Um peso 
e duas medidas

Novo 
mercado

Eleito no último dia 30 para 
a presidência da Unimed 
Nacional, Luiz Paulo Tostes 
Coimbra já tem um abacaxi 
para descascar. Aproveitan-
do a deixa em seu discurso, 
de “beneficiar e priorizar 
o cuidado dos clientes”, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
da UFF (SintUff), clientes da 
Unimed Leste Fluminense, 
já encaminhou pedido de 
ajuda em face ao drama 
que estão passando. É que 
a empresa comunicou o 
encerramento do contrato 
a partir do próximo dia 30, 
sem margem para negocia-
ção, deixando a categoria em 
situação “desesperadora”, já 
que a alternativa dada pela 
Unimed foi a adesão a um 
plano individual, de valor 
inacessível para muitos.

O sindicato lembra que 
a pandemia  está em seu 
pior momento e que  muitos 
funcionários da UFF inte-
gram o grupo de risco para 
a covid. O sindicato tentou 
uma liminar pleiteando que 
a recisão fosse suspensa até 
o término da pandemia, 
mas ela foi negada pela 20ª 
Vara Cível de Niterói. “Vale 
ressaltar, que ação similar 
foi impetrada pela ADUFF 
(Associação dos Docentes 
da UFF, que se encontra na 
mesma situação que nós, 
funcionários) e a mesma foi 
deferida pela Sétima Vara”, 
argumenta o SintUff. 

CEO da AMX Corretora de 
Seguros, Aimoré Maia anun-
ciou que está fazendo pla-
nejamento estratégico para 
abertura da filial Niterói. A 
chegada de um novo espaço 
faz com que ocorra de forma 
direta ou indireta a oferta de 
novas oportunidades de tra-
balho, gerando perspectivas 
também para parceiros de 
negócios.

Aposta no diálogo

O deputado federal Alti-
neu Côrtes (PL) e o pre-
feito de São Gonçalo, Ca-
pitão Nelson, do mesmo 
partido, participaram da 
posse do governador Clau-
dio Castro, na Assembleia 
Legislativa do Rio de Ja-
neiro. Tanto Altineu quan-
to Capitão Nelson têm 
apostado no diálogo e na 
parceria com o Governo 

Divulgação

do Estado para conseguir 
levar recursos financei-
ros e obras para o muni-
cípio, que ao longo dos 
últimos anos têm sofrido 
com a baixa arrecadação e  
a falta de infraestrutura. 
Castro assumiu definiti-
vamente o governo em 1º 
de maio, um dia após o 
impeachment de Wilson 
Witzel. 

Panorama RJPanorama RJ

O médico e diretor do Hos-
pital Estadual Azevedo Lima, 
Marcus Vinicius Dias, esteve 
reunido com o ministro da 
saúde, Marcelo Queiroga, 
discutindo os desafios do 
sistema de saúde brasileiro, 
especialmente na pande-
mia, e a importância da 
integração entre a saúde 
pública e privada neste en-
frentamento. A cidade de 

Niterói foi tema da conversa 
e o ministro, que é cidadão 
honorário, foi presenteado 
com um livro sobre a medi-
cina de Niterói. Na foto, Mar-
celo Queiroga é ladeado pelo 
também niteroiense Lean-
dro Fonseca, ex-presiden-
te da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
e pelo diretor do Azevedo 
Lima, Marcus Vinicius. 

Encontro com o ministro
Divulgação

Tramita na Câmara Federal o 
Projeto de Lei 1451/21, do de-
putado federal Pedro Augus-
to (PSD-RJ), que institui o  dia 
14 de fevereiro como o Dia 
Nacional do Youtuber. A data 
foi escolhida por ser o dia em 
que o YouTube foi criado. 
“A produção de conteúdo 
para o YouTube movimenta 

um mercado importantís-
simo dentro da economia 
criativa, pois cria empregos, 
gera renda e fomenta o em-
preendedorismo. Na maioria 
dos casos, os youtubers são 
empreendedores, pois ini-
ciam seus canais sozinhos 
e do zero”, destaca Pedro 
Augusto.

Projeto cria o Dia do Youtuber
Divulgação
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De volta à bandeira amarela, 
Niterói retoma mais atividades
Município também inicia vacinação em pessoas com comorbidades. E retoma segunda dose da Coronavac

Niterói retomou, ontem (3), 
mais atividades do setor pro-
dutivo do município e iniciou 
a vacinação de pessoas com 
comorbidades contra a Co-
vid-19. Na semana passada, 
a cidade retornou ao estágio 
amarelo do Plano de Transição 
para o Novo Normal. Depois 
de um mês de restrições mais 
intensas implementadas pela 
Prefeitura de Niterói no Perío-
do Emergencial de Prevenção 
à Covid-19, o indicador síntese 
de monitoramento do Muni-
cípio caiu para 9,00. As ativi-
dades que estão retornando 
receberam orientação sobre 
protocolos sanitários, como 
higienização e organização 
dos espaços.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, agradeceu à população 
de Niterói que apoiou as medi-
das de restrição quando eram 
necessárias e que cumpriu os 
protocolos e recomendações 
das autoridades sanitárias. Ele 
ainda pediu aos niteroienses 
que perseverem nos cuidados 
sanitários, no uso de máscaras 
e no distanciamento social.

“Passamos por semanas 
muito difíceis, mas os resul-
tados aparecem agora, com 
o indicador síntese em 9,00. 
Se estamos hoje reabrindo 
atividades, é porque todos nos 
dedicamos e fizemos a nossa 
parte. Os setores que estão 
retornando nesta segunda 
estão seguindo protocolos 

cuidadosos, voltando com 
muitas orientações quan-
to a ocupação e horário de 
funcionamento, para evitar 
aglomeração nos transportes. 
É muito importante entender 
que esse retorno é resultado 
de um esforço grande e que 
a guerra continua. Não pode-
mos relaxar na luta contra a 
Covid-19”, frisou.

O secretário municipal 

de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
lembrou que o município 
completou, no sábado, o ca-
lendário de imunização de 
profissionais de saúde e idosos 
com 60 anos ou mais. Ontem 
teve início a vacinação contra 
Covid-19 em pessoas com 
comorbidades e deficiência 
permanente cadastradas no 
Programa de Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 

A partir desta terça-feira (4) 
o município retoma a aplica-
ção da segunda dose da vacina 
Coronavac em idosos a partir 
de 69 anos. A vacinação vai 
ocorrer na Policlínica de Itai-
pu, Policlínica da Engenhoca e 
no drive thru da UFF, no Cam-
pus do Gragoatá, das 8h às 
17h. A entrada é permitida até 
16h. No Campo de São Bento o 
horário é das 9h às 16h.

Na quarta-feira (5), a se-
gunda dose será aplicada em 
pessoas a partir de 69 anos. Na 
quinta-feira (6) e sexta-feira 
(7) é a vez dos idosos a partir 
de 68 anos. A aplicação da 
segunda dose é restrita às pes-
soas que receberam a primeira 
na cidade.

O adiamento da segunda 
dose não vai interferir no 
processo de proteção contra 
a Covid-19, por isso é funda-
mental receber o imunizante 
mesmo que o prazo tenha se 
ultrapassado.

Para receber a segunda 
dose, é preciso levar um do-
cumento de identidade com 
foto e data de nascimento e o 
comprovante de vacinação. A 
Prefeitura de Niterói aguarda 
o envio de novas remessas da 
CoronaVac pelo Ministério da 
Saúde para dar continuidade 
ao calendário de aplicação da 
segunda dose.

A aplicação da segunda 
dose da vacina AstraZeneca 
está mantida. 

Retomada das atividades - 
Desde ontem está permitido 
o funcionamento de bares, 
restaurantes à la carte, buffet, 
prato feito ou self service, das 
11h às 24h; lanchonetes e cafe-
terias, das 6h às 22h; museus, 
galerias, bibliotecas, cinemas, 
teatros, casas de espetáculo 
e salas de apresentação, das 
11h às 22h; cabeleireiros e sa-

lões de beleza, das 9h às 20h; 
clubes sociais e esportivos e 
serviços de lazer, das 6h às 
21h; bancas de jornal, das 7h 
às 18h, academias, das 6h às 
23h de segunda a sexta-feira, 
e das 6h às 14h nos sábados, 
domingos e feriados. Nas 
praias, as atividades indivi-
duais e coletivas que permi-
tam distanciamento social 
estão liberadas das 6h às 10h 
e das 18 às 22h.

Vans e carrinhos de comer-
cialização de alimentos, como 
carrinhos de cachorro-quente 
e food trucks, estão autoriza-
dos a funcionar das 17h às 24h; 
e quiosques das 8h às 18h. O 
retorno das aulas presenciais 
está autorizado para todos os 
setores da educação. Missas, 
cultos e demais atividades 
religiosas podem ocorrer com 
presença de público limitada 
a 30%. 

Educação - A Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 
e a Fundação Municipal de 
Educação (FME) prosseguem 
com o processo de imple-
mentação da primeira fase 
do ensino híbrido em Niterói. 
Nesta segunda-feira (3), mais 
seis unidades da rede munici-
pal de Educação retornaram 
às aulas presenciais. Todos 
os profissionais das unidades 
que foram reabertas nesta se-
gunda foram testados contra o  
coronavírus.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A cidade de Niterói segue avançando na imunização da população contra a covid-19 em 11 pontos de vacinação

Maricá 
aplica 
2ª dose 
da vacina
A vacinação contra a Co-
vid-19 chegou a novos 
grupos nesta segunda-feira 
(03/5), quando começou a 
imunização para gestan-
tes e puérperas maiores 
de 18 anos e com comor-
bidades e para pessoas 
com síndrome de down. 
As vacinas para portadores 
de doença renal crônica, 
deficiência permanente e 
grupo de comorbidades 
também seguem conforme 
calendário de idades. Além 
disso, quem tinha tomado 
a primeira dose da Coro-
naVac há 28 dias também 
pôde receber a segunda 
dose, que foi aplicada ape-
nas nos postos volantes do 
Aeroporto e do Centro Ad-
ministrativo de Itaipuaçu.

A procura pela segunda 
dose foi a que mais levou 
as pessoas para os dois 
pontos drive thru,  onde 
a sensação era de alívio. 
“Antes tinha acabado na 
minha vez de vacinar, mas 
agora consegui. Estou mui-
to feliz”, celebrou Joanilza 
Franco, de 70 anos, que 
foi imunizada juntamen-
te com o marido Adilson 
Franco, que tem a mesma 
idade. “Agora sim a gente 
fica mais tranquilo”, ga-
rantiu ele.

Aos 68 anos, Aldinéia da 
Silva Gago não escondeu a 
emoção com sua segunda 
dose. “Estou muito emo-
cionada, vou poder voltar 
a dar meus passeios”, dis-
se ela, enquanto Zildo de 
Alcântara, de 67 anos, só 
queria comemorar. 

Para os outros grupos, 
a vacina foi aplicada tam-
bém nos outros postos 
além dos volantes. Porta-
dor da Síndrome de Down 
e morador de Araçatiba, 
Artur de Melo, de 26 anos, 
chegou bem-disposto ao  
Aeroporto para receber sua 
vacina.

Aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa no município até a chegada de nova remessa

SG segue vacinação em doze pontos

A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo vacina 
contra o coronavírus, nesta 
terça-feira (4), apenas com a 
Astrazeneca – tanto para pri-
meira dose quanto para a se-
gunda dose. A vacinação com 
Coronavac está suspensa até 
que a secretaria receba nova re-
messa do imunizante. As doses 
que chegaram, no último fim 
de semana, foram aplicadas 
ontem (3) e acabaram antes do 
fim do expediente nos pontos 
de vacinação. Vale ressaltar que 
quem tomou a primeira dose 
de Coronavac deve aguardar 
o imunizante. Por enquanto, 
ainda não há previsão de rea-
bastecimento. 

Podem se vacinar com a 
primeira dose, hoje, muní-
cipes com mais de 54 anos 

que tenham comorbidades, 
grávidas com comorbidades, 
idosos com mais de 60 anos, 
trabalhadores da saúde da 
linha de frente de qualquer 
idade e profissionais da saúde 
com mais de 35 anos. Os gon-
çalenses podem procurar os 
doze pontos de vacinação, das 
8h às 12h. 

A cidade também imuniza 
pessoas que tomaram a va-
cina Astrazeneca há mais de 
12 semanas. Os gonçalenses 
devem observar a caderneta 
ou o comprovante de vacina-
ção para procurarem os locais 
de vacinação no dia indicado 
na anotação. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante da 
primeira dose da vacina Astra-
zeneca aplicada pela Secretaria 

Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresentarem 
comprovante de outra cidade, 
não serão imunizados.       

“Quem já tomou a primei-
ra dose de Coronavac pode 
aguardar a chegada da nova 
remessa de vacina sem que 
haja qualquer prejuízo na imu-
nização. Avisaremos sobre a 
retomada da vacinação assim 
que recebermos novas doses”, 
disse o coordenador de imuni-
zação da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Gonçalo, 
Rafael Vidal. 

O município vacina as pes-
soas com mais de 54 anos e 
grávidas que têm as seguintes 
comorbidades: diabetes melli-
tus, hipertensão arterial grave, 
doença pulmonar obstrutiva 

crônica, doença renal crônica, 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, indivíduos 
transplantados de órgão sólido 
ou de medula óssea, anemia 
falciforme, cirrose hepática, 
imunossuprimidos, síndrome 
de Down, câncer e obesidade 
mórbida. 

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospi-
tais de São Gonçalo que ainda 
não se vacinaram por serem 
recém-contratados podem se 
vacinar. Os trabalhadores dos 
serviços de saúde públicos e 
privados da linha de frente 
são aqueles que estão envol-
vidos diretamente na aten-
ção/referência para os casos 
suspeitos e confirmados de 
covid-19 – tanto da urgência e 
emergência quanto da atenção 

básica. Neste grupo estão todos 
os trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde.

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram 
em São Gonçalo e não são da 
linha de frente com mais de 
35 anos também podem se 
vacinar: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farmacêuti-
co, assistente social, biomédico 
e auxiliar e técnico de saúde 
bucal.  

A população pode acom-
panhar o site www.saogonçalo.
rj.gov.br e as redes sociais da 
Prefeitura, que informam so-
bre a vacinação e quem tem 
prioridade.

Rio tem mais de 10 mil autuações 
em nove dias de fiscalização
Em nove dias de fiscalização 
das medidas de restrição na 
cidade, a Prefeitura do Rio 
registrou 10.414 autuações – 
entre multas e interdições a 
estabelecimentos, infrações 
sanitárias, multas de trânsito, 
reboques e apreensões de 
mercadorias. Também foram 
contabilizadas 616 multas a ba-
res, restaurantes e ambulantes 
e 104 estabelecimentos foram 
fechados.

Apenas neste domingo, dia 
2, foram registradas 758 autua-
ções com 56 multas aplicadas 
a bares, restaurantes e ambu-
lantes e dois estabelecimentos 
foram interditados por desres-
peitarem as medidas previstas 
em decreto municipal.

Os comboios de fiscaliza-
ção formados por agentes da 
Secretaria de Ordem Pública, 
Guarda Municipal, Vigilância 
Sanitária e apoio da Polícia 
Militar, atuaram em diversos 
pontos da cidade para coibir 
aglomerações, verificar o ho-
rário correto de fechamento 
de estabelecimentos e a ca-
pacidade máxima de pessoas 
estabelecida pela legislação, 
além de atender denúncias de 
festas e eventos clandestinos.

Em outra frente de fiscaliza-
ção, as forças-tarefa da Guarda 
Municipal realizaram rondas 
em todas as regiões da cidade e 
checaram denúncias enviadas 
por cidadãos via Central 1746 
da Prefeitura do Rio.

No período, os agentes municipais multaram 616 bares, restaurantes e ambulantes

A primeira fase da cam-
panha de vacinação con-
tra Covid-19 em Itaboraí, 
que incluiu determinados 
grupos prioritários e ido-
sos acima de 60 anos, foi 
concluída na última sex-
ta-feira (30/04). 

De acordo com dados 
da SEMSA, a cidade já 
contabiliza 37.571 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose dos imunizantes de 
Oxford/AstraZeneca e da 
Coronavac (Instituto Bu-
tantan/Sinovac). Esse total 
representa 21,67% da po-
pulação itaboraiense apta 
para ser imunizada contra 
a doença. Dos vacinados, 
20.669 também já rece-
beram a segunda dose. O 
secretário municipal de 
Saúde, Sandro Ronquet-
ti, destaca que o avanço 
seguro para a nova fase é 
fruto do trabalho respon-
sável da secretaria.

Itaboraí 
conclui etapa

Divulgação / Prefeitura do Rio

Mesmo com a pandemia, milhares de pessoas não respeitaram as medidas restritivas
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Unidade oferece intermediação de mão de obra, solicitação de seguro desemprego e outros serviços

Rio: Sine reabre posto no Centro
Depois de trabalhar por dez 
anos como auxiliar de escri-
tório, sem nunca ter ficado 
sem emprego, Charles Silva, 
de 43 anos, foi demitido no ano 
passado. Com a esperança de 
conseguir uma vaga, ele saiu 
de casa ontem (3), em Xerém, 
Duque de Caxias, ao saber da 
reabertura do posto do Sis-
tema Nacional de Emprego 
(Sine) no Centro do Rio de 
Janeiro. Gerida pela Secretaria 
de Estado de Trabalho e Renda 
(Setrab) e localizada no prédio 
do Ministério da Economia 
(Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 251), a unidade oferece 
serviços de intermediação de 
mão de obra, solicitação de 
seguro-desemprego e orienta-
ção sobre Carteira de Trabalho 
Digital.

“Na pandemia, mais de 150 
pessoas da minha empresa 
foram demitidas de uma vez 
só. Meu seguro-desemprego 
já acabou, já tentei todas as 
possibilidades. Vim aqui ten-
tar uma última oportunidade, 
para ver se consigo alguma 
vaga de trabalho”,

contou Charles.
O posto do Centro estava 

fechado desde março do ano 
passado por causa da pan-
demia do novo coronavírus 
e recebia uma média de 250 
pessoas por dia. Com a rea-
bertura, que segue protocolos 

sanitários de prevenção à 
Covid-19, a Setrab espera rea-
lizar cerca de 80 atendimentos 
diários, entre 10h e 16h. Nesta 
fase inicial, para o serviço de 
seguro-desemprego, é preciso 
fazer agendamento prévio, por 
meio do canal digital saaweb.
mte.gov.br.

Morador do Jacarezinho, 
Robson Moreira, de 32 anos, 

conseguiu uma carta de reco-
mendação para uma vaga de 
auxiliar no momento em que 
recebia atendimento no posto 
do Sine.

“Já trabalhei como porteiro, 
servente e carteiro. Estou aber-
to às possibilidades”, afirmou.

Otimista em conseguir um 
emprego, Poliana Paiva, de 27 
anos, chegou ao Sine usando 

um pingente onde está com 
uma foto em que aparece com 
seu filho Miguel, de 8, para 
lhe dar forças neste momento 
difícil.

“Estou há quatro meses de-
sempregada. Pagar o aluguel 
da nossa casa é uma preocupa-
ção diária. Estou procurando 
qualquer vaga na área de aten-
dimento ao cliente”, disse ela, 

moradora do bairro Caramujo, 
na Zona Norte de Niterói.

Desde o início do ano, cer-
ca de 11 mil pessoas foram 
inscritas nas unidades do 
Sine do estado. Cerca de 7 mil 
foram encaminhadas para 
entrevistas de emprego pela 
intermediação de mão de obra 
realizada nos postos. 

Semana do MEI - o Sebrae 
realiza, entre os dias 10 e 14 
de maio, mais uma edição 
da Semana do MEI de forma 
totalmente online e gratuita.

Pelo segundo ano, o evento 
terá edição on-line, por conta 
da pandemia, com ofertas 
de capacitação e orientações 
para microempreendedores 
individuais e potenciais em-
presários. A programação é 
gratuita e oferece, palestras, 
oficinas e seminários para 
melhorar os negócios, além de 
orientação empresarial sobre 
gestão, inovação e finanças, 
obrigações e benefícios do Mi-

croempreendedor Individual. 
Basta acessar: www.sebrae.
com.br/semanadomei

O garoto propaganda da 
edição de 2021 da Semana 
do MEI é o empreendedor 
Rick Chesther, ambulante que 
transformou a venda de água 
em sucesso e, hoje, concede 
palestras e ensina técnicas 
para que mais pessoas tenham 
o mesmo desempenho. Na 
campanha, Rick, influencia-
dor de negócios da internet, 
conhecido pelo bordão “Pega 
essa visão”, convida empreen-
dedores já formalizados ou 
que pretendem criar uma 
empresa a participar das pa-
lestras, oficinas e capacitações 
gratuitas que irão ocorrer 
no período de execução do 
evento.

Rick já chegou a palestrar 
em Harvard e se tornou su-
cesso no YouTube. Sua entrada 
para o mundo dos negócios 
aconteceu quando, desempre-
gado, pediu R$ 10 emprestados 
para vender água na praia e 
viu que poderia ter lucro após 
o início da nova atuação. O 
empreendedor das ruas de 
Copacabana, que ficou famoso 
pela sua forma inusitada de 
comandar seu negócio de água 
mineral, encoraja os empreen-
dedores a pegarem essa visão 
para verem o sucesso do seu 
negócio.

E para MEIs, 
Sebrae promove 
semana de 
capacitação on-
line e gratuita, 
do dia 10 a 14

Rafael Campos/Palácio Guanabara

Reabertura do Sine no Centro do Rio, no prédio do Ministério da Economia, na Avenida Presidente Antônio Carlos

Trabalho: maiores de 
60 ganham cartilha
Com o objetivo de incentivar 
a inserção de pessoas com 
mais de 60 anos no mercado 
de trabalho, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, 
através da Secretaria de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
– elaborou a cartilha “Ge-
ração Prateada”, que acaba 
de ser lançada. O material 
é destinado tanto a idosos 
em busca de emprego como 
a empresários interessados 
em abrir vagas a profissio-
nais mais experientes.

Disponível para down-
load e pesquisa no site da 
secretaria, a cartilha apon-
ta benefícios da contrata-
ção de trabalhadores com 
mais de 60 anos, destaca o 
comprometimento com a 
responsabilidade social das 
empresas que empregam 
idosos e traz informações 
sobre direitos, como reco-
lhimento de INSS e FGTS. A 
publicação também mostra 
a importância do trabalho 
na qualidade de vida e no 

envelhecimento saudável. 
No fim do documento, ain-
da é possível consultar lista 
com telefones e sites úteis e 
um glossário.

A cartilha faz parte de 
uma campanha da Secre-
taria de Trabalho e Renda, 
também denominada Ge-
ração Prateada, e integra o 
Programa 60+. O objetivo 
é estimular a criação de 
políticas voltadas para a 
contratação de trabalhado-
res com mais de 60 anos. 
Idosos desempregados que 
tenham membros da família 
com renda per capita de até 
um salário mínimo, apo-
sentados que necessitam 
complementar a renda e in-
ternos e egressos do sistema 
prisional são o público-alvo 
prioritário. 

De acordo com o secretá-
rio executivo da Setrab, Júlio 
Saraiva, o momento atual é 
de planejamento para a re-
tomada das oportunidades 
no mercado de trabalho.

Cecierj abre processo 
para vestibular
A Fundação Cecierj deu 
início ontem (3) à 39º edi-
ção do Vestibular Cederj, 
com o período de solici-
tações de isenção da taxa 
de inscrição e ingresso no 
sistema de cotas. O con-
curso oferece 7.574 vagas 
distribuídas em 16 cursos, 
entre licenciatura (História, 
Ciências Biológicas, Física, 
Geografia, Letras, Matemá-
tica, Pedagogia, Química e 
Turismo), bacharelado (Ad-
ministração, Administração 
Pública, Ciências Contábeis 
e Engenharia de Produção) 
e tecnólogo (Sistemas de 
Computação, Gestão de Tu-
rismo e Segurança Pública). 
A prova será realizada no dia 
11 de julho. Os aprovados 
serão alunos regularmente 
matriculados em uma das 
instituições consorciadas 
(Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, 
UFRJ, UFRRJ ou UniRio), 
que é coordenado pela Fun-
dação Cecierj, vinculada 
à Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ino-

vação.
Os candidatos que de-

sejarem a isenção do paga-
mento da taxa de inscrição e 
ingresso no sistema de cotas 
têm até o dia 14 de maio 
para se inscreverem. Os 
interessados devem acessar 
o site www.cecierj.edu.br/
consorcio-cederj/vestibu-
lar/2021-2/ . Para os pagan-
tes, o prazo é diferente: as 
inscrições começam no dia 
17 de maio e vão até 10 de 
junho; eles deverão seguir as 
instruções contidas na pági-
na do concurso. A inscrição 
custa R$ 85. Em caso de 
dúvida, a pessoa deve enviar 
um e-mail para vestibular@
cecierj.edu.br.

O Vestibular  Cederj 
2021.2 contará com o apro-
veitamento de notas de mais 
de uma edição do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). O candidato que 
desejar utilizar a nota do 
Enem deve prestar atenção 
às regras definidas, no edi-
tal, por cada universidade.

Plano Plurianual de Niterói: 
consulta pública vai até dia 19
A consulta pública Participa 
Niterói - Plano Plurianual 
(PPA) 2022-2025, realizada 
pela Prefeitura de Niterói, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão (Seplag), termina 
no dia 19 de maio. A pesqui-
sa pode ser acessada pela 
plataforma Colab, através 
do link https://consultas.
colab.re/participaniteroi. O 
Plano Plurianual é um ins-
trumento de planejamento 
que estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas da gestão 
municipal para os próximos 
quatro anos. Como etapa 
da construção, o Município 
irá definir as prioridades da 
gestão, a partir de um amplo 
processo de planejamento 
participativo e colaborativo.

A pesquisa pretende atin-
gir diferentes faixas etárias, 
gêneros, escolaridades e 
regiões do município. Toda 
a comunicação da consulta 
foi desenvolvida com uma 
linguagem simples e direta, 
incluindo textos explicativos 
sobre a importância do PPA 
e encontros virtuais que 
discutirão sobre os princi-
pais temas da cidade para a 
população.

A secretária municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, destaca que 
a consulta pública é uma 
iniciativa de fortalecimento 
de uma gestão democrática.

“É através dessa ação 
que a Prefeitura vai escutar 
a população de Niterói para 
entender quais são as de-

mandas mais importantes 
de acordo com o cidadão e 
estabelecer prioridade para 
as políticas públicas para 
os próximos quatro anos 
levando em consideração as 
necessidades do niteroien-
se”, enfatiza a secretária.

A metodologia de cons-
trução do PPA 2022-2025 de 
Niterói reforça as premissas 
da gestão e orçamento para 
resultados, em consonância 
ao Planejamento Estratégi-
co Niterói Que Queremos 
2013-2033. O PPA também 
vai priorizar o alinhamento 
aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agen-
da 2030 da ONU, reforçando 
o compromisso da gestão 
com a Agenda 2030.

Essa metodologia permi-
te estabelecer a aderência 

entre o planejamento de 
longo, médio e curto prazo, 
e também se refletirá na 
execução mais coordenada 
e direcionada das ações a 
serem realizadas e entregues 
aos cidadãos niteroienses 
no dia a dia. Além da con-
sulta pública online, a po-
pulação também poderá 
participar acompanhando e 
interagindo nos webinários 
e enviando as sugestões 
para o seguinte email: parti-
cipaniteroi@seplag.niteroi.
rj.gov.br.

“Após escutar a população 
de Niterói, iremos consolidar 
o material e devolvê-lo à so-
ciedade com o envio do pro-
jeto de lei do PPA 2022-2025 
à Câmara de Vereadores”, 
conta a subsecretária de Pla-
nejamento, Elissa Rasma.

A pesquisa pretende atingir diferentes faixas etárias, gêneros e escolaridades

Maricá 
anuncia 
reabertura 
para o PAE
Em defesa da manutenção 
do nível de empregos de 
Maricá, o prefeito Fabiano 
Horta vai enviar para a 
Câmara Municipal nes-
ta segunda-feira (03/05), 
Projeto de Lei (PL) para a 
reabertura das inscrições 
do Programa de Amparo ao 
Emprego (PAE). Caso seja 
aprovado pelo Legislativo – 
as 1.232 micro e pequenas 
empresas e 7.143 Microem-
preendedores individuais 
(MEIS) registrados no mu-
nicípio – estarão aptos para 
participarem dessa nova 
seleção.

Até agora 216 micro e 
pequenas empresas, de um 
total de 1.448, e 52 MEIS, to-
talizando 7.195 registrados, 
receberam o benefício no 
valor de R$ 1.045 do progra-
ma criado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Comércio, Indús-
tria, Petróleo e Portos.

Cadastrados para aquisição de unidades entregam documentação

Casa própria em Marambaia: 
1os convocados se apresentam

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de Ha-
bitação, recebeu ontem (3) os 
primeiros  convocados para 
aquisição de uma unidade no 
empreendimento habitacional 
Campo Belo 1 e 2, do programa 
Casa Verde e Amarela, no bair-
ro da Marambaia. Ao todo, 500 
famílias serão beneficiadas. O 
objetivo, nesse momento, é 
recolher a documentação para 
análise da Caixa Econômica 
Federal para que os beneficiá-
rios possam ser, de fato, con-
templados com a casa própria.

“Com a convocação até o 
dia 26 de maio, vamos con-
seguir atender a todos os be-
neficiados, de forma segura e 
dando toda atenção e infor-
mação neste momento tão 
importante que é o da casa 
própria. Pedimos atenção para 
que as pessoas venham no dia 
determinado, evitando aglo-
merações”, disse a secretária 
Mariana Mendes Nogueira.

Os convocados devem 
comparecer à sede da Secre-
taria de Habitação, na Rua 
Doutor Porciúncula, 395, na 
Venda da Cruz (Antigo 3ºBI), 
em São Gonçalo, de 9h às 12h 
e de 13h às 16h, restritamente 
nos dias determinados para 

cada grupo, portando os docu-
mentos obrigatórios descritos 
no edital.

O edital de convocação 
pode ser conferido através 
do link https://servicos.
saogoncalo.rj.gov.br/dia-
rio/2021_04_12.pdf

Lucas Alvarenga/Divulgação

Processo segue até o dia 26 de maio de acordo com o edital de convocação
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Unidades de Saúde de Niterói 
e São Gonçalo com melhorias
Prefeito Axel Grael acompanha reforma na Ilha da Conceição; no Gradim, clínica Ana Nery é reinaugurada

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, vistoriou ontem (03) as 
obras de reforma da Clínica 
Comunitária da Família da 
Ilha da Conceição. A unida-
de, que presta atendimento 
a cerca de 6.500 pessoas, está 
passando por intervenções 
como reforma do telhado, 
cobertura da parte externa 
e instalação de piso tátil. O 
atendimento à população não 
foi interrompido durante a 
obra, que deve ser entregue 
em um mês.

Em 2014, a unidade, que 
reunia uma policlínica e um 
módulo do Médico de Famí-
lia, foi transformada em Clí-
nica Comunitária da Família. 
Acompanhado do presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Milton Cal, e do secretário 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, o 
prefeito Axel Grael lembrou 
dos avanços do programa 
desde 2013.

“Nos últimos anos, o pro-
grama Médico de Família 
saltou de 110 mil para 220 mil 
cadastrados, beneficiando 
milhares de famílias nite-
roienses e nos aproximando 
dos 100% de cobertura do pú-
blico alvo. É um programa de 
extrema importância para a 
atenção básica do município. 
As intervenções que estamos 
fazendo aqui na unidade da 
Ilha da Conceição são im-
portantes para atendermos 

ainda melhor os moradores 
da região”, pontuou.  

Entre as intervenções da 
reforma estão o revestimento 
de piso e parede, acabamento, 
reforma do telhado, cobertura 
da parte externa, instalação 
de piso tátil fora e dentro da 
unidade e reforma da rampa. 
O Médico de Família da Ilha 
da Conceição conta com três 
equipes com médico, enfer-
meiro, técnico de enferma-
gem e agente comunitário de 

saúde. A unidade tem escovó-
dromo, consultório médico, 
ginecológico e odontológico, 
salas de coleta de sangue, 
vacina e curativo.

São Gonçalo- A Prefei-
tura de São Gonçalo, por 
meio da Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil, reinaugurou, 
ontem (3), a Unidade Saúde 
em Família Ana Nery, no 
bairro do Gradim. O espaço 
remodelado conta hoje com 

quatro consultórios, odon-
tologia, fisioterapia, sala de 
vacinação, sala de curativo, 
eletrocardiograma, psicologia 
e assistência social.

“O governo do Capitão 
Nelson entende que é preciso 
investir, cada vez mais, na 
atenção básica, que é a única 
forma que a gente entende 
de evitar as emergências lo-
tadas, tratando as doenças 
de forma precoce e próximo 
da residência do munícipe. 

A população pode esperar do 
governo Capitão Nelson in-
vestimento massivo na aten-
ção básica para levar a saúde 
o mais próximo possível da 
população”, disse o secretário 
de Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais, Douglas Ruas. O 
secretário de Governo, Fábio 
Vianna de Araújo, também 
participou do evento.

Com mais de 100 atendi-
mentos por dia, a unidade 
se apresenta como uma im-

portante ferramenta para a 
saúde de São Gonçalo. Além 
do atendimento médico, em 
anexo à Unidade Saúde em 
Família Ana Nery também 
funciona o Laboratório Muni-
cipal, que realiza mais de mil 
exames por dia, como: hema-
tologia, bioquímica, hormô-
nios, imunologia, urinálise, 
parasitologia e imunologia. 

“Temos um grande volu-
me dos moradores do Gradim 
e, aqui, os gonçalenses já 
saem com um atendimento 
de qualidade e, se houver 
necessidade, com um en-
caminhamento. Fico muito 
feliz em ver um equipamento 
dessa qualidade, com funcio-
nários tão comprometidos, 
levando o melhor atendimen-
to para a população de São 
Gonçalo”, disse a responsável 
pela unidade, Daniele Negrão.

A reforma da unidade foi 
uma das demandas que vie-
ram da Câmara e que foi 
atendida pelo Executivo  
municipal.

Unidade 
Saúde em 
Família presta 
mais de 100 
atendimentos 
por dia em SG

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Reforma do Médico de Família da Ilha da Conceição foi acompanhada por Grael

Em carta, mãe de Henry pede perdão ao ex-marido e pai do menino

Aberto processo de cassação 
contra o vereador Dr. Jairinho

A Comissão de Justiça e Re-
dação da Câmara Municipal 
do Rio aprovou, nesta on-
tem (3), por unanimidade, o 
prosseguimento da denúncia 
contra o vereador Jairo Souza 
Santos Júnior, o Dr.Jairinho, 
que pode resultar na cassação 
do mandato do parlamentar. 
O processo será remetido 
novamente ao Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, 
que se reúne hoje (4), após a 
sessão plenária, para sortear o 
relator do processo. O pedido 
foi formulado pelo Conselho 
de Ética há uma semana, e 
tem por base a investigação 
conduzida pela Polícia Civil 

sobre a morte do menino 
Henry Borel, que ontem com-
pletaria 5 anos. 

Agora, o Conselho conduz 
a fase de instrução proces-
sual, em que Jairinho deverá 
apresentar defesa e podem 
ser realizados depoimentos e 
análise de provas. A votação 
final sobre perda de mandato 
é feita em plenário, com voto 
aberto de pelo menos dois 
terços dos vereadores.

O Conselho de Ética é for-
mado pelos vereadores Ale-
xandre Isquierdo (presiden-
te - DEM), Rosa Fernandes 
(vice-presidente - PSC), Dr. 
Rogério Amorim (secretário 

- PSL), Chico Alencar (PSOL), 
Zico (REP), Teresa Bergher 
(Cidadania) e Luiz Ramos 
Filho (PMN). Completam o 
grupo, como suplentes, os 
suplentes Vitor Hugo (MDB) 
e Wellington Dias (PDT).

A mãe de Henry, Monique 
Medeiros da Costa e Silva, 
pediu perdão ao engenheiro 
Leniel Borel de Almeida, seu 
ex-marido e pai do meni-
no, em uma carta. Em meia 
página, a professora afirma 
que “não sabia o que estava 
acontecendo” e garante que, 
se “pudesse voltar atrás”, faria 
“tudo novo” para ter o filho 
de volta.

Policiais da Delegacia de 
Defraudações (DDEF) 
realizaram ontem, uma 
operação para desar-
ticular esquema frau-
dulento junto à Prefei-
tura de Seropédica, na 
Baixada Fluminense. 
Foram cumpridos 26 
mandados de busca e 
apreensão contra cinco 
indiciados e 14 suspei-
tos de desviarem R$ 4 
milhões por meio de 
contratos irregulares. 
Entre os indiciados es-
tão o ex-prefeito Ana-
bal Barbosa, a mulher 
dele, que foi secretária 
de Educação, Cultura e 
Esporte, e o filho dele, 
apontado como opera-
dor do esquema.

Fraudes em 
Seropédica

Secretário de Gestão Integrada defende diálogo e detalha projeto de mobilidade a ser implantado no município

São Gonçalo anuncia projeto de BRS 
O secretário municipal de Ges-
tão Integrada e Projetos Espe-
ciais da Prefeitura de São Gon-
çalo, Douglas Ruas, participou 
de audiência pública sobre in-
tegração dos municípios da Re-
gião Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro, na tarde desta 
segunda-feira (3), na Câmara 
de Vereadores do município. 
Foi defendida a criação de uma 
frente parlamentar para buscar 
o desenvolvimento da região, 
bem como a resolução das suas 
problemáticas. No encontro, 
Douglas Ruas reforçou a neces-
sidade de diálogo em benefício 
dos municípios e apresentou o 
projeto de implantação do BRS 
(Bus Rapid System).

“No governo do Capitão 
Nelson, a gente tem primado 
pelo diálogo. Nem sempre a 
gente consegue se entender 
de imediato, mas o objetivo é 
um só, seja da situação ou da 
oposição, o objetivo é o bem da 
população”, disse.

O secretário  também de-
fendeu a boa relação entre as 
esferas políticas, no âmbito 
federal, estadual e municipal, 
na construção de diálogo para 
resolução de problemas e na 
elaboração de uma mobilida-
de eficiente entre as cidades 
que integram a Região Me-
tropolitana, especialmente os 
municípios vizinhos de São 
Gonçalo, como Niterói e Itabo-
raí.  Ele falou sobre o projeto de 
implantação do BRS na cidade 
de São Gonçalo, que está em 
fase final de desenvolvimento.

“ Temos um projeto que é 
financiado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR), que iniciou como BRT 
e, para ser viável economica-
mente, mudou para BRS. Esse 
projeto teve início em 2016, 
com prazo estimado de sete 
meses. Infelizmente as coisas 
não andaram bem e esse pro-
jeto não foi concluído. Quando 
Capitão Nelson assumiu, em 

janeiro, nós buscamos infor-
mações atualizadas sobre o 
projeto e entramos em contato 
com a empresa responsável. 
Começamos a cobrar, deter-

minar prazos e, agora, estamos 
finalizando esse projeto para 
apresentá-lo à Caixa”, explicou.

Durante o encontro, o se-
cretário propôs que o projeto 

seja apresentado à frente parla-
mentar, quando estiver pronto, 
para que os demais municípios 
possam ter acesso e também 
obter benefícios. E lembrar 
a importância da integração, 
mais uma vez.

“Não é viável pensar na mo-
bilidade urbana de São Gon-
çalo sem contemplar Niterói, 
Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito”, 
destacou.

O secretário também falou 
da estruturação de um plano 
de mobilidade urbana para a 
cidade de São Gonçalo e busca 
de parcerias para concretizar 
o BRS.

“Estamos elaborando um 
termo de referência e, em bre-
ve, teremos uma licitação para 
contratar empresa especiali-
zada para fazer esse plano de 
mobilidade, com olhar para o 
que nós já temos, que é o BRS. 
Não há um orçamento fechado, 
mas uma estimativa por parte 
da empresa que está realizando 

o projeto, algo em torno de R$ 
352 milhões. Vamos buscar 
parcerias com os governos 
estadual e federal para que a 
gente possa executar essa obra”, 
completou.

A audiência foi presidida 
pelo vereador Romário Régis 
, com a mesa composta pelo 
secretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas; o subsecretário de Estado 
de Governo André Braga, que 
representou o secretário André 
Lazaroni; João Leal, diretor do 
Conleste; o vereador Alexandre 
Gomes (PSB), o deputado es-
tadual Waldeck Carneiro (PT), 
Henrique Silveira, da Casa Flu-
minense. Remotamente, par-
ticiparam o deputado federal 
Paulo Ramos (PDT), a vereado-
ra Aline Pereira (PP), presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Tanguá;  Tainá de Paula (PT), 
vereadora do Rio de Janeiro; 
Jamil Neto, representante do 
Instituto Rio Metrópole.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Secretário Douglas Ruas durante anúncio de BRS para São Gonçalo

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O laboratório municipal de SG, que funciona em anexo, processa mais de mil exames por dia

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: 07/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Avenida Itaipuaçu - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Avenida Carlos Marighella - Costa Verde - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Ruas 2, 10, 11, 55 - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Rua Costa do Sol - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora da Glória - Costa Verde - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Rua Serra e Mar - Itaipuaçu - Maricá 15099697

09:00 às 12:00 Avenida Dom Pedrito - Jardim Atlântico - Maricá 15099803

09:00 às 12:00 Avenida Vitória Regia - Itaipuaçu - Maricá 15099803

09:00 às 12:00 Rua 2 - Pr. Lagoas-BA - Itaipuaçu - Maricá 15099803

09:00 às 12:00 Ruas 21, 23 - Chácaras de Inoã - Maricá 15099835

13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Ruas 1, 3, 5, 6, 7, 9 - Caxito - Estrada Cassorotiba - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Estrada Baltazar - Caxito - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 15095387

13:00 às 17:00 Estrada Fazenda Rio Fundo - Caxito - Maricá 15095753

13:00 às 17:00 Estrada Pe Rio Fundo - Caxito - Maricá 15095753

13:00 às 17:00 Rua Rio Fundo - Parque Ubatiba - Maricá 15095753

13:00 às 17:00 Rua 3 - Caxito - Maricá 15095753

13:00 às 17:00 Rua Caxito - Caxito - Maricá 15095753

13:30 às 17:30 Ruas 32, 34, 81, 82 - Jardim Atlântico - Maricá 15111319

13:30 às 17:30 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15111319

13:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15111319

14:00 às 16:00 Ruas 40, 41, 52, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 15111641
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CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52 - NIRE Nº. 33300164316 - COMPANHIA FECHADA 

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 16.12.2020
1. Data, Hora e Local: 16.12.2020, às 11h00, na sede social da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (“Companhia”), 
localizada na Rodovia RJ 124, Km 22, Latino Melo, Rio Bonito /RJ. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidência: Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Sr. 
Érika Natsumi Matsumoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do 
exercício social de 2020. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos 
votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral 
Ordinária que analisará as contas do exercício de 2020, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos intermediários 
no valor de R$ 29.343.252,78, correspondentes a R$ 0,83437365730 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados 
entre 1º.01.2020 e 30.11.2020. Os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos em 21.12.2020, com base na 
composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. Encerramento: Nada 
mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Rio Bonito/RJ, 16.12.2020. 
Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Érika Natsumi Matsumoto, Secretária. 
Conselheiros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Guilherme Motta Gomes; e (3) Érika Natsumi Matsumoto. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente 
da Mesa - Assinado com Certi cado Digital ICP Brasil, Érika Natsumi Matsumoto - Secretária - Assinado com Certi cado 
Digital ICP Brasil. JUCERJA nº 00004050028 em 16/04/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

CLARIANT S.A.
CNPJ: 31.452.113/0022-86
AUDITORIA AMBIENTAL

A CLARIANT S.A., torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, em 09/03/2021, Relatório 
de Acompanhamento de Auditoria Ambiental de Controle 
referente ao período de 05/05/2019 a 06/05/2020, para 
operar planta de produção de fl uidos de perfuração de 
poços de petróleo, e unidade de osmose reversa, e 
informa que este estará à disposição para consulta na Ilha 
do Viana, s/n – parte - Barreto no município de Niterói, 
no período de 22/03/2021 22/04/2021, no horário 08h às 
17h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará 
disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.
rj.gov.br/biblioteca. . (Processo E-07/002.10110/2013).
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Marcelo Cabo nega 
dependência de Cano

Alef Manga fica mais 
distante do Botafogo

O técnico Mar-
celo Cabo esca-
lou uma equipe 
alternativa do 
Vasco no con-
fronto de ida 
das semifinais 

da Taça Rio. Só que os cruz-
-maltinos foram derrotados 
pelo Madureira e precisarão 
reverter o resultado, no sába-
do, em São Januário.

O revés por 1 a 0 mostrou 
que os vascaínos seguem 
sofrendo na parte ofensiva. 
Nesta partida, a equipe não 
contou com Germán Cano e 
Gabriel Pec, seus principais 
destaques na temporada.

Cabo rechaçou que o Vas-
co ainda esteja dependente 
dos gols do argentino.

O Botafogo viu 
sua necessida-
de por reforços 
aumentar após 
a fraca campa-
nha no Cam-

peonato Carioca. Mesmo na 
disputa da Taça Rio, os alvi-
negros já miram a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Um dos nomes especula-
dos no Botafogo era o de Alef 
Manga. Porém, o atacante 
está perto de acertar sua ida 
para o Goiás.

Os esmeraldinos estão na 
frente da concorrência dos 
alvinegros e outros clubes. 
Tanto que Alef Manga deve 
vestir a camisa do clube goia-
no após o fim do Estadual.

Alef Manga é um dos des-

“Temos um dos melho-
res atacantes do Brasil com 
certeza. A gente já demons-
trou que não depende só  
do Cano para fazer os gols”, 
disse.

No entanto, o treina-
dor confirmou a escalação 
dos titulares no duelo de  
volta.

“Cano é o nosso artilhei-
ro, a gente confia muito nele, 
mas no próximo sábado vol-
tam todos os jogadores junto 
com o Cano. Com certeza a 
gente se fortalece muito”, 
declarou.

O Vasco precisa vencer 
por um gol de diferença para 
avançar à final da Taça Rio, 
contra Botafogo ou Nova 
Iguaçu.

taques do Volta Redonda 
no Campeonato Carioca. O 
atacante é o artilheiro do Es-
tadual, com nove gols.

O Goiás deve pagar R$ 500 
mil pelo empréstimo do joga-
dor até o fim de 2021, com a 
possibilidade de compra de 
50% dos seus direitos após o 
vínculo. A equipe esmeraldi-
na vai disputar a Série B do 
Campeonato Brasileiro e o 
atacante pode reencontrar 
o Botafogo na sequência da 
temporada.

Gabriel 
Teixeira 
ganha pontos 
com Roger

O técnico Ro-
ger  Machado 
optou por pou-
par a maioria 
d o s  t i t u l a re s 
do Fluminense 
na partida de 

ida das semifinais do Cam-
peonato Carioca. Com isso, 
alguns jogadores tiveram 
mais uma chance de mostrar 
serviço visando a sequência 
da temporada.

O jovem Gabriel Teixeira 
foi titular no confronto e 
teve atuação destacada. Ro-
ger Machado já vem dando 
espaço ao garoto desde o iní-
cio da temporada e brincou 
sobre dar mais chances ao  
jogador.

“Só posso escalar 11, não 
consigo mais do que isso. 
Acho pouca coisa até avaliar 
como boa a atuação dele. 
Acho que teve excepcio-
nal atuação, com virtudes 
de beirada, vitória pessoal  
pela ponta, de finalização”, 
disse.

Roger Machado destacou 
que mudou o posiciona-
mento de Gabriel durante a 
partida, mas viu o jovem dar 
conta do recado.

“No final da partida, mais 
desgastado, coloquei ele por 
trás dos centroavantes, mas 
continuou com fôlego para 
colocar nosso time para fren-
te”, declarou.

Gabriel Teixeira come-
çou a temporada na equipe 
de garotos que atuou nas 
primeiras rodadas do Esta-
dual. O jovem atacante teve 
destaque e ganhou uma 
vaga no elenco de Roger  
Machado para o restante de 
2021.

Com 100% de aproveitamento na Libertadores, time visita a LDU, em Quito

Fla tem confronto direto 
pela liderança do grupo G

Líder do grupo G 
da Taça Liberta-
dores da Améri-
ca com 100% de 
aproveitamento 
em dois jogos, 
o Flamengo tem 

um grande desafio hoje à noi-
te. O Rubro-Negro enfrenta 
a LDU e a altitude de Quito 
pela terceira rodada da com-
petição continental. A bola 
vai rolar no Estádio Rodrigo 
Paz Delgado, o ‘Casa Blanca’, a 
partir das 21h30 (de Brasília).

O local não trás boas lem-
branças ao Flamengo, já que 
na única vez que encarou a 
LDU lá, perdeu de virada por 
2 a 1 em 2019, ano em que o 
Rubro-Negro conquistou seu 
segundo título da competição. 

O estádio fica a 2,734 metros 
de altitude e impõe dificulda-
des aos atletas brasileiros.

Enquanto o Flamengo 
lidera o grupo com seis pon-
tos, a LDU vem logo atrás em 
segundo, com quatro. Uma vi-
tória equatoriana nesta terça, 
portanto, colocará a LDU no 
topo da tabela. A situação ru-
bro-negra, entretanto, é mais 

confortável, já que os outros 
dois integrantes do grupo, o 
Unión La Calera (1 ponto) e o 
Vélez Sarsfield (sem pontos), 
não estão próximos.

Além disso, o Fla terá ain-
da três partidas pela frente, 
sendo duas em casa. Situação 
oposta a da LDU, que sairá 
de casa para enfrentar o Fla-
mengo no Maracanã e o Vélez 
Sarsfield, em Buenos Aires.

O técnico Rogério Ceni 
tem dois desfalques impor-
tantes para o confronto. Re-
cuperando-se de problemas 
musculares, o zagueiro Rodri-
go Caio e o meia Gerson não 
viajaram com a delegação. As-
sim, o treinador deve escalar 
Willian Arão na zaga e o jovem 
João Gomes no meio.

Alexandre Vidal / Flamengo

Atacante Bruno Henrique defende que o Flamengo jogue hoje de forma compacta para vencer na altitude de Quito

Fla lidera o 
grupo G com seis 
pontos, com os 
equatorianos em 
segundo lugar, 
com quatro

Destino do 
atacante deve ser 
o time do Goiás


