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Niterói mantém Renda 
Básica Temporária 

Benefício é para famílias com filhos na rede municipal, independentemente do formato de ensino

COMIDA NO PRATO

CIDADES\PÁG. 3

Praia de Charitas, em Niterói, foi um dos cenários de filme do ator Paulo Gustavo, na foto ao lado da atriz Alessandra Richter, que viveu a irmã de Dona Hermínia em “Minha Mãe é Uma Peça 3”.

Reprodução/Instagram

Bolsonaro fala 
em decreto da 
‘liberdade’

CIDADES\PÁG. 5

Hospital Leal 
Junior ganha 
novo tomógrafo

CIDADES\PÁG. 3

Estado reajusta auxílio-alimentação
O investimento da Secretaria de Estado de Educação no benefício será na ordem de R$ 111 milhões

CIDADES\PÁG. 4

Por conta do clima tenso na Colômbia, que ontem teve mais uma 
jornada de protestos contra o governo de Iván Duque, o jogo do Flu 
e Barranquilla passou para o Equador, hoje, mas isso não tira do 
Tricolor o objetivo de vencer e liderar o grupo D da Libertadores. 

Mailson Santana / Fluminense

Nenê e Fred estão prontos para o complicado duelo desta noite contra o Barranquilla, pela Libertadores

Novo destino, mesmo objetivo

Pronto para 
ajudar ao 
Botafogo
Zagueiro Joel Carli espera 
uma chance do técnico 
Marcelo Chamusca de 
reestrear com a camisa 
do Botafogo e ajudar na 
reconstrução da equipe.

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Paulo Gustavo 
pode virar nome 

de rua em Niterói
A morte do ator e humorista Paulo 

Gustavo, de 42 anos, vítima de 
covid-19, na noite de terça-feira, 

foi sentida em todo o Brasil, mas 
principalmente em Niterói, cidade 

onde ele nasceu e cresceu e onde 
vive sua família. Ontem, o ator e 
todas as mais de 400 mil vítimas 

da covid foram homenageados 
com aplausos às 20h. O ato parou a 

cidade e comoveu os niteroienses 
que irão decidir por meio de uma 

consulta pública se o humorista dará 
nome à via que hoje recebe o nome 

de Coronel Moreira César, em Icaraí. 

CIDADES\PÁG. 4

Websérie 
entra em 
cartaz
A partir desta quinta entra 
em cartaz no Youtube a 
websérie “Narrativas de 
Brasis”,com trechos do 
livro “Tropifagia: comendo 
o país tropical”.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Duvivier em “Narrativas de Brasis”
Zagueiro argentino Joel Carli está 
em sua 2ª passagem pelo Botafogo
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CARTA DO LEITOR

Homenagem à Paulo Gustavo
Muito justas as homenagens para Paulo Gustavo, sempre 
foi um artista que exaltou a cidade de origem, falando bem, 
contribuindo para o turismo da cidade e promovendo 
alegria para toda a população. Foi um ser humano ímpar 
e tem que ser lembrado.
João Carlos

Demora nas vacinas
Sei que o ritmo de vacinação está aumentando, mas infe-
lizmente estamos colhendo o péssimo fruto do que o go-
verno plantou lá atrás. A demora para adquirir as vacinas 
fez muitos falecerem à espera de uma solução sem fim.
Aline Prado

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 
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POR JEFFERSON LEMOS

STJ enquadra 
planos de saúde
O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) acatou pedido da 
Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro (DPRJ) e definiu 
que é obrigação dos planos 
de saúde cobrir as despesas 
de cirurgias reparadoras pós-
-bariátricas. Os procedimen-
tos são importantes para a 
retirada de excesso de pele 
e para a qualidade de vida 
pós-gastroplastia, mas eram 
considerados estéticos pelas 
operadores. 

Com a decisão os planos 
serão obrigados a autorizar, 
sempre que houver indi-
cação médica, a cobertura 
de todas as intervenções 
cirúrgicas de reparação pós-
-bariátrica, principalmen-
te caso haja necessidade 
de mamoplastia (para re-
tirada de pele e gordura  
dos seios) e dermolipecto-
mia abdominal, braquial e 
crural (para retirada do ex-
cesso no abdômen, braços 
e pernas). 

Além da obrigatoriedade 
de cobertura, os planos de-
vem também dar publicida-
de à decisão. 

Solidariedade na pandemia

Numa parceria com a Tropa da 
Solidariedade, do rapper Sha-
kcal, o RioSolidario está distri-
buindo nesta semana milhares 
quentinhas nas imediações da 
Lapa, Glória, Catete e Cinelân-
dia. Além dos sem-teto, a ação 
encontra muita gente nas ruas 
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sem dinheiro para voltar para 
casa. Um retrato da quebra da 
cadeia produtiva da economia 
e do turismo, que alimentava o 
comércio ambulante da região 
e está afetada pela pandemia. 
A fila para as quentinhas tem 
sido grande. 

Cachaça: imposto estimula pirataria
O relatório da Reforma Tribu-
tária anunciado nesta semana 
pelo deputado Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB) pode acelerar o 
crescimento da informalidade 
e da ilegalidade que o setor da 
Cachaça enfrenta atualmente 
no país, além de onerar uma 
categoria que já detém uma 
das mais altas cargas tributá-
rias do Brasil.

O relatório e a proposta de 
Emenda Constitucional apre-
sentados hoje preveem a cria-
ção de um Imposto Seletivo, de 
caráter extrafiscal, para alguns 
setores, entre eles de bebidas 
alcoólicas, o que impactará di-
retamente no destilado verde e 
amarelo, a Cachaça.

Segundo Carlos Lima, di-
retor executivo do Instituto 
Brasileiro da Cachaça (IBRAC), 
entidade representativa do 
setor da Cachaça, a Cacha-
ça é hoje um dos produtos 
mais taxados do Brasil. Con-
siderando apenas os princi-
pais impostos (PIS, COFINS, 
ICMS e IPI) e, com base em 
alíquotas nominais e tendo 
como referência o estado de 
São Paulo, a carga direta é de 
59,25%. Considerados im-

Marcello Casal JrAgência Brasil

IBRAC estima que 160 milhoes de garrafas de 700 ml piratas sao fabricadas e comercializadas todo ano

Incentivo 
para empresas
O deputado estadual Mar-
celo Cabeleireiro (DC) vai 
protocolar nos próximos dias 
um projeto de lei que cria 
incentivos fiscais para em-
presas fabricantes de testes 
rápidos, dermocosméticos, 
produtos para hiperten-
são (patologias crônicas), 
unidades cardiológicas, gli-
cose, etc. O deputado está 
trabalhando neste projeto 
depois de ter identificado 
o potencial do Estado para 
fabricação e distribuição 
dessa linha de produtos, 
uma vez que o Estado do Rio, 
principalmente a Região Sul 
Fluminense, possui o mais 
importante entroncamento 
logístico rodoviário e ferro-
viário do país.

postos diretos e indiretos esse 
número chega a mais de 80%. 
Lima pontua que a categoria 
ainda não absorveu o impacto 
resultante do aumento do IPI 
no começo de 2015 para o se-
tor de destilados. “O cenário se 
agravou quando, naquele ano, 
houve uma alteração que alte-
rou a sistemática de cobrança 
de IPI. Essa alteração, no caso 
da Cachaça, em alguns casos, 

resultou em um aumento de 
mais de 200% só no valor do 
IPI pago”, explica.

A alta carga tributária é 
um dos principais fatores que 
contribui para a alta infor-
malidade do setor. Segundo 
o último levantamento do 
Anuário da Cachaça, de 2020, 
realizado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento – MAPA, o número 

de estabelecimentos produto-
res de Cachaça e Aguardente 
reduziu em 22,26%, passando 
em 2018 de 1.397 para 1.086 
estabelecimentos em 2019. 
A informalidade do setor, em 
número de estabelecimentos,  
ultrapassa 90% quando com-
paramos ao número de es-
tabelecimentos listados pelo 
IBGE, no Censo Agropecuário 
de 2016. 

Sem taxa de 
desperdício

Ajuda para crianças 
e adolescentes

Está em tramitação na Alerj 
um projeto de lei que proíbe, 
sob pena de multa, a cobran-
ça de taxa ou multa atribuída 
a desperdício de comida em 
restaurantes, bares e lancho-
netes que operam no sistema 
de rodízio ou bufê. A propos-
ta de número 3865/2021 foi 
apresentada pela deputada 
estadual Rosane Felix (PSD).

Na justifica do projeto, 
a deputada alega que a co-
brança é ilegal e abusiva, 
citando artigos do Código 
de Defesa do Consumidor 
que estabelecem de forma 
expressa que é vedado ao 
fornecedor de produtos ou 
serviços exigir vantagem 
excessiva em detrimento do 
consumidor, sendo tais van-
tagens excessivas conside-
radas práticas abusivas pra-
ticadas pelos fornecedores.

“Não é possível aceitar 
este tipo de constrangimen-
to. Com a taxa de desperdí-
cio, o consumidor submete-
-se a pagar o que o estabele-
cimento cobra, mas não tem 
a liberdade de deixar de lado 
algum tipo de alimento que 
não é de seu gosto. É impor-
tante que sejam realizadas 
ações para conscientizar a 
população sobre o não des-
perdício de alimentos, mas a 
referida cobrança é abusiva”, 
explica. 

O Coletivo Ponte Cultural está 
finalizando a construção do 
auditório/sala multiuso em 
sua nova sede e ainda precisa 
de ajuda. Neste novo espaço 
(sede própria) serão ministra-
dos cursos de artes (danças, 
teatro e cinema) e pré-ves-
tibular social, permitindo à 
crianças e, bairro periférico 
entre São Gonçalo e Itaboraí,o 
acesso à cultura e educação. 
Doações podem ser feitas 
pela chave Pix: contato@co-
letivopontecultural.com.br.

Retomada com segurança

O H Niterói Hotel, em Nite-
rói, acaba de receber o Selo 
Safeguard do programa de 
qualificação em segurança 
e higiene do grupo Bureau 
Veritas, empresa interna-
cional de teste, inspeção e 
avaliação. Especializada em 
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certificações direcionadas 
às boas práticas de higiene, 
o órgão desenvolveu essa 
solução para apoiar as em-
presas durante a retomada 
das atividades garantin-
do que as normas sejam  
cumpridas.

Panorama RJPanorama RJ

‘Narrativas de Brasis’ 
estreia nesta quinta
A partir desta quinta, às 18h, 
entra em cartaz no Youtube 
a websérie “Narrativas de 
Brasis”, que aborda os eixos 
temáticos extraídos do livro 
“Tropifagia: comendo o 
país tropical”. O programa, 
escrito pelos pesquisadores 
Thiago Pondé e Aline Car-
valho, tem a participação de 
Tom Zé, Gregório Duvivier, 
Leonardo Boff, Letrux, Juca 
Ferreira, Mãe Beth de Oxum, 
Ana Thomaz, entre outros 
convidados.

Serão 12 episódios, sem-
pre às quintas até o dia 22 
de julho, em formato de 
conversações, entrevistas, e 
experimentações estéticas. 

“O Narrativas de Brasis 
é um exercício coletivo de 
apresentar diversidades bra-
sileiras e todas as suas com-
plexidades. No atual mo-
mento do país, precisamos 
dialogar, construir pontes 
de luta, refazer esperanças, 
e apostar em futuros possí-
veis”, diz Thiago Pondé. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Em Chamas’
EXPOSIÇÃO - A visita virtual imersiva à exposição 
“Campo Expandido”, do artista paulista Luiz Zerbini, 
continua disponível no site do Centro Cultural Oi 
Futuro. O tour, com tecnologia de fotografia digital 
360º, permite um passeio completo pela mostra, que 
mistura arte e natureza, com mais de 50 árvores e ar-
bustos vivos. Onde: https://oifuturo.org.br.  

COVID – O Covid Art Museum, o primeiro museu de 
artes visuais dedicado exclusivamente à covid-19, que 
nasceu logo no começo da pandemia, mostra imagens 
criativas e inspiradoras. Criado pelos espanhóis Emma 
Calvo, Irene Llorca e José Guerrero, o museu é total-
mente colaborativo e qualquer artista pode enviar a 
sua obra. Onde: https://www.covidartmuseum.com/ 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Gregório Duvivier está entre os convidados da websérie com 12 episódios

Divulgação

Exposição entra em cartaz no 

Reserva e reúne cinco artistas

A partir de sábado, a Galeria 
Reserva Cultural traz um pe-
queno recorte da cena con-
temporânea urbana e perifé-
rica de Niterói e São Gonçalo 
com “Em Chamas: Poética 
da Resistência”. A mostra 
reúne os artistas Alberto Pe-
reira, Cibelle Arcanjo, Fuad 
Hajjat, Jefferson Medeiros 
e Ricardo Pimenta, que agre-
gam um sentido de resis-
tência política e de reflexão 
nas produções. Onde: Av. 
Visconde do Rio Branco, 880, 
São Domingos. 
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Niterói mantém Renda Básica 
para alunos da rede municipal
Alunos matriculados este ano também têm direito ao cartão onde é creditado o valor de R$ 500 mensais

A Prefeitura de Niterói vai 
manter o programa Renda 
Básica Temporária (RBT ) 
para as famílias com filhos 
na rede municipal de ensino 
que estejam frequentando 
as aulas remotas (online) ou 
híbridas (presencial e virtual). 
Por meio do Renda Básica, 
criado em abril de 2020, cerca 
de 50 mil famílias receberam 
um cartão que pode ser usado 
em farmácias e mercados e 
onde é creditado o valor de 
R$ 500 mensais. Os alunos 
matriculados este ano tam-
bém têm direito ao cartão. A 
concessão do benefício é feita 
de maneira automática. O 
benefício, prorrogado até ju-
lho, vale para quem tem, pelo 
menos, um filho matriculado 
na rede e não é contemplado 
por nenhum outro benefício 
social do município.

De acordo com o secretá-
rio de Educação, Vinicius Wu, 
o objetivo do Renda Básica 
Temporária é minimizar os 
impactos econômicos duran-
te a pandemia.

“Esse programa é estraté-
gico, pois tem por finalidade 
garantir a segurança alimen-
tar dos alunos e suas famílias, 
já que não havia alimentação 
escolar por conta das unida-
des fechadas. Com a prorro-

gação, o benefício continuará 
sendo concedido até o mês de 
julho”, afirmou o secretário.

O presidente da Funda-
ção Municipal de Educação, 
Fernando Cruz, ressalta que 

as famílias não perderão o 
direito ao cartão devido à mo-
dalidade de ensino escolhida.

“As condições para con-
cessão do programa Renda 
Básica Temporária foram 

estabelecidas pela prefeitura, 
através de decreto munici-
pal. E continuam valendo, 
independente do aluno estar 
estudando na modalidade 
híbrida ou remota”, explicou 
Fernando.

Os beneficiários da Rede 
Municipal de Educação que 
não tiveram a recarga  efe-
tuada entre os dias 13 e 14 de 
abril por conta de mudanças 
no processo de matrícula, 
mas se enquadram nos re-
quisitos básicos,  podem so-
licitar a revisão por meio do 
formulário disponível no link:  
https://forms.office.com/r/
A0Hd59s2eD. O cadastro de-
verá ser preenchido somente 
uma vez. A previsão é que 
a recarga dos cartões, para 
quem teve o benefício apro-
vado, seja efetuada em maio, 
de acordo com o calendário 
de pagamentos estabelecido 
pela Prefeitura de Niterói.

A concessão do 
benefício para 
as famílias de 
estudantes é 
feita de forma 
automática

Divulgação / Prefeitura de Niterói

O prefeito Axel Grael prorrogou, até julho, benefício que vale para quem tem, pelo menos, um filho matriculado na rede e não é contemplado por nenhum outro benefício

Nesta quinta-feira, município segue aplicando doses da Astrazeneca em doze pontos fixos e quatro drive thru

SG segue vacinando contra a covid
São Gonçalo vacina contra 
o coronavírus, nesta quin-
ta-feira (6), munícipes com 
mais de 53 anos que tenham 
comorbidades, grávidas com 
comorbidades, idosos com 
mais de 60 anos, trabalha-
dores 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, 
quatro deles com drive thru, 
das 8h às 17h. A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo vacina contra 
o coronavírus apenas com a 
vacina Astrazeneca – tanto 
para primeira dose, quanto 
para a segunda dose. A vaci-
nação com Coronavac está 
suspensa até que a secreta-
ria receba nova remessa do 
imunizante. 

A cidade também imuni-

za pessoas que tomaram a 
vacina Astrazeneca há mais 
de 12 semanas. Os gonçalen-
ses devem observar a cader-
neta ou o comprovante de 
vacinação para procurarem 
os locais de vacinação no dia 
indicado na anotação. Para a 
segunda dose, todos devem 
estar munidos com o com-
provante da primeira dose da 
vacina Astrazeneca aplicada 
em São Gonçalo. Aqueles que 
não levarem o comprovante 
ou apresentarem compro-
vante de outra cidade não 
serão imunizados. 

Público-alvo - O municí-
pio vacina as pessoas com 
mais de 53 anos e grávidas 
que têm as seguintes comor-
bidades: diabetes mellitus, 
hipertensão arterial grave, 
doença pulmonar obstru-
tiva crônica, doença renal 

crônica, doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados de 
órgão sólido ou de medula 
óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunos-
suprimidos, síndrome de 
down, câncer e obesidade 
mórbida. 

Os trabalhadores da saú-
de da linha de frente dos 
hospitais de São Gonçalo 
que ainda não se vacinaram 
por serem recém-contrata-
dos podem se vacinar. Os 
trabalhadores dos serviços 
de saúde públicos e privados 
da linha de frente são aqueles 
que estão envolvidos direta-
mente na atenção/referên-
cia para os casos suspeitos 
e confirmados de covid-19 
– tanto da urgência e emer-
gência quanto da atenção 
básica. Neste grupo estão 
todos os trabalhadores en-

volvidos na unidade de saú-
de (faxineiros, atendentes, 
recepcionistas, maqueiros, 
médicos, enfermeiros, copei-
ras, cozinheiras, técnicos…).

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 com a primeira 
dose. São eles: técnico em 
radiologia, enfermeiro, téc-
nico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
biólogo, farmacêutico, as-
sistente social, biomédico e 
auxiliar e técnico de saúde 
bucal. 

Acamados com mais de 60 
anos que são atendidos pela 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) estão sendo vacinados 
em casa. Parentes e respon-

sáveis de acamados ou com 
mobilidade reduzida, com 
mais de 60 anos, que não são 
atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar a 
pessoa para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o 
cadastro através do email 
vacina.acamados.sg@gmail.
com. Os acamados serão 
vacinados dependendo da 
disponibilidade das equipes. 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil orienta, mais 
uma vez, que as pessoas não 
precisam formar filas e fazer 
aglomerações nas unidades 
de saúde nas primeiras horas 
da manhã e no primeiro dia 
da faixa etária que será vaci-
nada. Os locais de vacinação 
vão receber as pessoas que 
chegarem até as 16h30, para 
que os mesmos sejam aten-

didos até 17h, nos dias de 
semana e 11h30 aos sábados. 
A população pode acompa-
nhar o site www.saogonçalo.
rj.gov.br e as redes sociais da 
Prefeitura, que informam so-
bre a vacinação e quem tem 
prioridade. 

Balanço – Desde o iní-
cio da campanha, a cida-
de vacinou com a primeira 
dose 175.339 pessoas, sendo 
24.773 trabalhadores da saú-
de, 130.057 idosos com mais 
de 60 anos, 1.684 funcioná-
rios e pessoas em Institui-
ções de Longa Permanência 
(Ilpis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois 
indígenas, 16.039 pessoas 
com comorbidades e 2.679 
acamados. Até as 16h desta 
quarta-feira (5), 79.808 pes-
soas tinham sido imunizadas 
com a segunda dose.

Equipamento entrou em funcionamento na manhã de ontem para atender a população do município

Itaboraí: hospital tem novo tomógrafo
O Hospital Municipal De-
sembargador Leal Junior, em 
Nancilândia, agora contará 
com diagnóstico por imagem 
mais preciso e tecnológico. 
Graças aos esforços da Pre-
feitura de Itaboraí - através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMSA) - e da admi-
nistração do hospital, a uni-
dade adquiriu um novo to-
mógrafo com 16 canais, que 
permite melhor resolução 
e qualidade para o exame. 
O equipamento entrou em 
funcionamento na manhã 
desta quarta-feira (05/05) 
para atender a população de 
Itaboraí.

Ao longo dos últimos 10 
anos, a unidade contava com 
um tomógrafo de apenas um 
canal. A modernização da 
rede municipal de Saúde é 
uma das prioridades do pre-
feito Marcelo Delaroli, que 

frequentemente faz vistorias 
nos hospitais e postos para 
observar as demandas mais 
imprescindíveis e solicitar 

reparos. 
“O cidadão precisa che-

gar às unidades de Saúde e 
receber um atendimento de 

qualidade. Encontramos o 
hospital com uma série de 
carências. Estamos aos pou-
cos transformando a realida-
de dos pacientes e dando me-
lhores condições de trabalho 
para os nossos profissionais 
da Saúde”, destacou o prefei-
to Marcelo Delaroli.

De acordo com a diretora 
do hospital, Patrícia Rodri-
guez, a necessidade de ad-
quirir um novo maquinário 
era urgente, tendo em vista 
que o exame é um dos mais 
essenciais para o diagnóstico 
de pacientes acometidos pela 
Covid-19. 

“Com um maior número 
de canais, conseguimos fa-
zer o corte tomográfico em 
pedaços menores e, assim, 
emitir um diagnóstico mais 
preciso e rápido. A chegada 
dessa máquina de exames é 
mais do que uma aquisição 

do novo governo, é um ganho 
para toda a população de 
Itaboraí”, afirmou a diretora.

Estiveram presentes na 
inauguração acompanhando 
o prefeito e a primeira-dama 
Pâmela Delaroli, os diretores 
do Hospital Desembargador 
Leal Junior, Patrícia Rodri-
guez, Dr. Mário Morales e 
Daniel Coelho.

O primeiro paciente que 
realizou um exame no novo 
tomógrafo foi Bruno Gomes 
Macedo, de 40 anos, morador 
do bairro de Vila Rica. “O 
atendimento foi excelente 
desde a recepção até o enca-
minhamento para sala do to-
mógrafo. Estou surpreendido 
com a qualidade e padrão de 
alto nível do equipamento. 
Eu gostaria de agradecer por 
mais esse aparelho que che-
gou. A população precisa”, 
falou Bruno.

Divulgação

Hospital Leal Junior ganha novo tomógrafo mais tecnológico após 10 anos

Rio: duas 
faixas etárias 
de vacinação 
por dia
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro faz 
mais uma antecipação no 
calendário de vacinação para 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a covid-19. 
Os grupos prioritários estão 
mantidos, mas a partir de 
hoje passam a ser atendidas 
duas faixas etárias por dia. 

Outra mudança beneficia 
as pessoas com síndrome de 
Down e doença renal crônica 
(pacientes dependentes de 
diálise), que não terão mais 
restrição de idade para se 
vacinar, desde que tenham 18 
anos ou mais.

Hoje (6) serão vacinadas, 
pela manhã, pessoas dos gru-
pos prioritários com 53 anos 
e, à tarde, as de 52 anos. Na 
sexta-feira (7), as de 51 devem 
ir aos postos pela manhã, e as 
de 50 à tarde.
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Ator e humorista é alvo de homenagens e pode virar nome de rua. Consulta pública vai até sábado

Niterói aplaude Paulo Gustavo
A morte do ator e humorista 
Paulo Gustavo, de 42 anos, 
vítima de covid-19, na noite 
de terça-feira, foi sentida em 
todo o Brasil, mas principal-
mente em Niterói, cidade 
onde ele nasceu e cresceu e 
onde vive sua família. Mais 
do que simples referência 
de origem, a cidade sempre 
esteve presente em seus espe-
táculos e filmes, alguns com 
cenas filmadas em locais do 
município. Paulo Gustavo era 
de Niterói e fazia questão de 
demonstrar isso.  

Depois de o prefeito Axel 
Grael decretar luto oficial no 
município por três dias, devi-
do ao falecimento do artista, 
a Prefeitura aderiu ao mo-
vimento das redes sociais e 
programou mais uma home-
nagem ao ator e comediante.

A população foi convidada 
a participar de um minuto de 
aplausos ao artista e a todas 
as vítimas da Covid-19 às 20h 
de ontem, do lugar onde cada 
pessoa estivesse: em casa, 
na rua, no trabalho, em um 
estabelecimento comercial.

 “Recebi a notícia da morte 
do Paulo Gustavo com uma 
dor e tristeza imensas no 
coração. Um jovem cheio de 
vida e alegria contagiante, 
que lutou bravamente contra 
a Covid-19, mas, infelizmente 
foi vencido por esta doença”, 
disse o prefeito. “Paulo Gus-
tavo reunia talento, carisma 
e empatia, qualidades que o 
fizeram conquistar o cora-
ção não só dos niteroienses 
como dos brasileiros. Sua 

inteligência privilegiada e hu-
mor contagiante se tornaram 
sua marca registrada. Assim 
como todo niteroiense, eu 
sentia um orgulho enorme 
de vê-lo brilhar nos palcos e 
telas”, completou Axel Grael, 
ao falar das homenagem 
prestadas por Niterói ao ator 
que sempre buscou valorizar 
a cidade que ele tanto amava 
em seus trabalhos. O prefei-
to lembrou ainda que Paulo 
Gustavo foi um grande di-
vulgador da cidade. “Niterói, 
aliás, foi um tema recorrente 
do humorista que, com muito 

carinho, ajudou a divulgar 
a imagem da cidade. Toda a 
minha solidariedade à família 
neste momento”.

 Perda - Paulo Gustavo 
estava internado desde o dia 
13 de março, no Copa Star, 
em Copacabana, no Rio de 
Janeiro. Na última semana, 
de acordo com os boletins 
médicos divulgados, o qua-
dro de saúde do humorista 
se agravou. Diversas vezes o 
ator se mostrou preocupado 
e engajado na luta contra o 
coronavírus e no apoio aos 
mais vulneráveis.

Axel Grael lembrou que 
a morte de Paulo Gustavo é 
mais uma triste perda a nos 
reafirmar a necessidade de 
priorizar a prevenção e en-
frentamento à pandemia.

O ator e criador de “Minha 
Mãe é uma Peça” era casado 
com o médico dermatolo-
gista Thales Bretas e pai dos 
gêmeos Romeu e Gael.

Rua Ator Paulo Gustavo 
- Paulo Gustavo sempre exal-
tou a cidade e a usou como 
cenário em seus trabalhos. 
Belos locais da cidade, como a 
Praia de Boa Viagem, o Cam-

po de São Bento e o bairro de 
Icaraí, ganharam as telas e 
palcos de todo o País. Ontem, 
a Prefeitura de Niterói lançou 
ontem a proposta de mudar o 
nome da Rua Coronel Moreira 
César, um dos principais en-
dereços residenciais e comer-
ciais de Icaraí, na Zona Sul, 
para Rua Ator Paulo Gustavo, 
através de uma uma consulta 
pública entre os moradores 
da cidade.  A consulta vai 
acontecer pela plataforma 
Colab através do link consul-
tas.colab.re/PauloGustavo e 
vai até o próximo sábado (8). 
Também é possível votar pelo 
aplicativo Colab disponível 
para download gratuito na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS). A pergunta a ser 
respondida é “Você concorda 
com a alteração do nome da 
Rua Coronel Moreira César, 
em Icaraí, para Rua Ator Paulo 
Gustavo?”

Sobre Moreira César – An-
tônio Moreira César foi um 
militar brasileiro que atingiu 
o posto de coronel no Exér-
cito, na arma de infantaria. 
Nasceu em 7 de julho de 1850, 
em Pindamonhangaba (SP) 
e morreu em 4 de março de 
1897, após ser ferido durante 
a campanha para reprimir a 
revolta de Canudos, na Bahia. 
Antes, Moreira César já havia 
atuado na Revolta da Armada, 
entre 1893 e 1894, iniciada 
por unidades da Marinha 
contra o governo do Marechal 
Floriano Peixoto. 

Família agradece o cari-
nho - Paulo Gustavo morreu 

na noite de terça-feira (4) ví-
tima de complicações causa-
das pela covid-19. Ele estava 
internado desde março no 
Hospital Copa Star, em Co-
pacabana. O estado de saúde 
do artista piorou no domingo 
(2). Na tarde de terça-feira, a 
família do ator divulgou uma 
nota classificando o quadro 
clínico do ator como “irre-
versível”. A informação foi 
divulgada na conta oficial do 
Twitter do comediante. Se-
gundo a nota, desde o último 
domingo o quadro do ator 
vinha se deteriorando.

“Internado desde 13 de 
março, no Rio de Janeiro, 
com quadro de covid-19, 
Paulo Gustavo permanece no 
Serviço de Terapia Intensiva. 
A equipe médica acaba de 
emitir, novo boletim: Após 
a constatação da embolia 
gasosa disseminada ocorrida 
no último domingo, em de-
corrência de fístula brônquio-
-venosa, o estado de saúde do 
paciente vem deteriorando 
de forma importante. Ape-
sar da irreversibilidade do 
quadro, o paciente ainda se 
encontra com sinais vitais 
presentes.”

Na mesma nota, a família 
do ator agradeceu o carinho 
dos fãs e admiradores e pede 
orações a Paulo Gustavo e às 
demais pessoas acometidas 
pela covid-19. 

O corpo do artista será 
cremado nesta quinta-feira 
(6), em cerimônia reservada e 
o local não foi divulgado para 
evitar aglomerações.

Arquivo Pessoal

Paulo Gustavo no MAC com a mãe, Déa Lúcia, a amiga Conceição, e o marido Thales Bretas: visitas frequentes

Detran: no sábado 
tem novo mutirão
O Detran.RJ vai promover 
mais um mutirão no sábado, 
em 81 postos, em todo o Es-
tado do Rio. Serão ofertadas 
6.860 vagas para serviços de 
habilitação, veículos e iden-
tificação civil. Este será o 24º 
mutirão realizado pelo órgão, 
para diminuir a demanda re-
presada criada com a pande-
mia. Para evitar aglomerações, 
o atendimento será mediante 
agendamento prévio.

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

“Vamos continuar ofere-
cendo o mutirão aos sábados, 
para que o usuário tenha 
mais um dia como opção 
para realizar nossos serviços. 
Entendemos que o momento 
é difícil e, com isso, estamos 
realizando o atendimento 

seguindo todos os protocolos 
sanitários, protegendo usuá-
rios e funcionários”, explicou 
o presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

Para retirar a segunda via 
da identidade ou emitir a car-
teira SEAP, o atendimento será 
das 8h às 16h, nas seguintes 
unidades: sede (Centro do 
Rio), Américas Shopping, 
Araruama, Barra Mansa, Cabo 
Frio, Campo Grande, Campos 
dos Goytacazes, Center Sho-
pping,  Ilha do Governador, 
Itaguaí Shopping Mix, Largo 
do Machado, Macaé, Macuco, 
Méier, Mesquita, São Gon-
çalo (Neves), Nova Friburgo, 
Paraty, Parque Maré, Parque 
Shopping Sulacap, Petrópo-
lis, Saracuruna, São Gonçalo 
(Rocha), São João de Meriti, 
Shopping Iguatemi, Shopping 
Jardim Guadalupe, Teresópo-
lis, Valença, Vaz Lobo e West 
Shopping.

Emenda reforça a 
saúde de Casimiro
O prefeito de Casimiro de 
Abreu, Ramon Gidalte, re-
cebeu ontem a visita da 
deputada federal Clarissa 
Garotinho. Ela veio anunciar 
uma emenda parlamentar 
no valor de R$ 400 mil, para a 
construção de uma unidade 
Básica de Saúde (UBS), no 
bairro São João, segundo 
distrito do município. 

“Sei o quanto é impor-
tante neste momento as 
Prefeituras terem ajuda de 
recursos e de parlamentares 
com trânsito em Brasília. 
Estamos vivendo uma pan-
demia com graves efeitos 
sobre a população e sobre 
as finanças dos municípios. 
Por isso, estou colocando 
nosso mandato à disposição 
do município de Casimiro 
de Abreu. Tenho certeza que 
vamos vencer a Covid-19, o 
desemprego e a crise social”, 
disse Clarissa Garotinho. 

A recepção à deputa-

da ocorreu no gabinete do 
prefeito. Ramon Gidalte 
fez questão de agradecer 
a verba federal neste mo-
mento em que a cidade vem 
enfrentando graves restri-
ções orçamentárias devido 
a pandemia.

“Quero agradecer o apoio 
da deputada federal Cla-
rissa Garotinho que vem 
mais uma vez colaborando 
com emendas parlamenta-
res para o município. Essa 
dotação financeira será de 
grande importância para 
as ações de saúde pública, 
principalmente neste mo-
mento em que temos todos 
os olhos e atenções voltados 
para o enfrentamento à pan-
demia do coronavírus”, disse 
o prefeito.

Em seguida, a deputada 
foi até a Secretaria de Assis-
tência Social, onde conhe-
ceu os projetos sociais da 
Prefeitura.

Jornalista Carlos Ruas cede 
acervo para digitalização
Às vésperas do Dia das Mães, 
o fotógrafo e jornalista Carlos 
Ruas, esteve, ontem (5), no 
gabinete do prefeito de Niterói, 
Axel Grael, para uma homena-
gem muito especial. Ruas, que 
durante muitos anos assinou 
coluna social em O FLUMI-
NENSE, presenteou o prefeito 
com fotos de sua mãe, Ingrid 
Schmidt Grael, que foi Miss 
Clube Regatas, Rainha dos Jo-
gos da Primavera, Miss Niterói, 
Miss Estado do Rio e segunda 
colocada no Miss Brasil.

“Estou muito feliz e emo-
cionado. O Carlos registrou 
fotos de quando minha mãe 
foi Miss. Algumas dessas fotos 
eu não conhecia. Minha mãe 
venceu alguns concursos de 

beleza, além de ser atleta. Meu 
avô veio conhecer Niterói, 
passar 15 dias e nunca mais foi 
embora”, relembrou o prefeito.

“Meu motivo de vir aqui 
hoje foi para lhe oferecer uma 

montagem fotográfica de to-
dos os momentos que eu fo-
tografei a Ingrid. Eu já tinha 
lhe enviado uma grande dela 
e agora montei todas. Ela foi o 
segundo lugar do Miss Brasil e 

a primeira colocada foi vaiada”, 
lembra Carlos Ruas.

O fotógrafo e jornalista, 
que também entregou ao pre-
feito o livro “Niterói de Todos 
Outros Tempos – Fatos, festas 
e fotos”, com inúmeros re-
gistros históricos da cidade 
e dedicatória, disponibilizou 
seu acervo pessoal para a Se-
cretaria Municipal das Cultu-
ras e a Fundação de Arte de 
Niterói digitalizarem. Além 
de registros fotográficos, Ruas 
tem anúncios publicitários e 
jornais da época.

“Eu ficaria muito feliz com 
isso, ainda mais no seu governo 
que tem uma visão para arte, a 
cultura, beleza de Niterói. Isso 
é fantástico!”, enfatizou Ruas.

Registros fotográficos foram disponibilizados para a Secretaria das Culturas 

Mangaratiba 
terá Posto 
de Defesa 
Agropecuária
A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Agricultura e Pesca, firmou  
convênio com a Secretaria 
de Estado de Cultura, Pe-
cuária, Pesca, e Abasteci-
mento, para a instalação de 
um Posto Municipal de De-
fesa Agropecuária. Através 
da unidade, os produto-
res rurais de Mangaratiba 
poderão realizar diversas 
solicitações e serviços sem 
precisar se deslocarem 
para outras cidades.

Entre as atividades que 
serão realizadas no posto 
está a de emissão da Guia 
de Trânsito Animal (GTA), 
um documento oficial para 
transporte animal que con-
tém informações essen-
ciais sobre a origem, des-
tino, finalidade, espécie, 
vacinações, entre outros.

Benefício passa a ser pago por matrícula, e não mais por CPF, diz Comte

Educação: Estado reajusta 
valor do auxílio-alimentação

Profissionais da Educação re-
ceberão o salário antecipado 
pelo Governo do Estado na 
sexta-feira (7), com o valor do 
auxílio-alimentação maior e 
proporcional à carga horária 
semanal de trabalho. Desde 
2013, o montante de R$ 160 é 
fixo para todos os profissionais 
e agora passará para R$ 239,52 
(16h semanais) a R$ 598,90 
(40h semanais). O investimento 
anual da Secretaria de Estado 
de Educação (Seeduc) no be-
nefício será na ordem de R$ 111 
milhões.

Outra novidade é que o 
auxílio será pago por matrícu-
la - desde que não ultrapasse 
o limite de 40h semanais - e 
não mais pelo CPF do servidor, 
o que aumenta os valores no 
caso de acúmulo de funções. 
De acordo com o secretário de 
Estado de Educação, Comte 

Bittencourt, o reajuste do be-
nefício foi possível graças a uma 
reorganização das finanças 
da pasta para a valorização do 
quadro.

“ O auxílio de R$ 160, esta-
belecido em 2013, não havia 
tido reajustes. Em uma reorga-
nização das finanças da See-

duc, conseguimos gerar uma 
economia de R$ 110 milhões 
este ano para que fizéssemos 
frente a esses profissionais. Esse 
esforço fiscal teve o apoio direto 
do governador Claudio Castro 
e vem na direção de valorizar 
os servidores da Educação”, 
afirmou Comte.

Divulgação

Anúncio foi feito pelo secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                           

Ruas entre o prefeito Axel Grael e o secretário de Culturas, Leonardo Giordano



Cidades 5Quinta-feira, 6/5/2021 ofluminense.com.br

Teich diz que deixou governo 
por não ter autonomia na pasta
Ex-ministro da Saúde, que ficou menos de um mês no cargo, presta depoimento na CPI da Pandemia
O ex-ministro da Saúde Nel-
son Teich disse ontem (5) em 
depoimento à CPI da Pande-
mia, no Senado, que deixou 
o governo por ter percebido 
que não teria autonomia para 
conduzir a pasta. Ele afirmou 
que não sabia da produção 
de cloroquina pelo Exército 
e que sua orientação sempre 
foi contrária ao uso desse e 
de outros medicamentos sem 
comprovação científica no 
enfretamento da crise sanitá-
ria. Segundo Teich, que ficou 
menos de um mês no cargo, 
“existia um entendimento 
diferente pelo presidente” 
Jair Bolsonaro, fato que mo-
tivou sua saída do comando 
da pasta.

“Esse era o problema pon-
tual, mas isso refletia falta de 
autonomia, disse Teich.

Em resposta ao relator, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), o ex-ministro 
afirmou que nunca foi con-
sultado sobre a produção e 
distribuição de cloroquina, 
mas não descartou que possa 
ter ocorrido, mas “nunca sob 
minha orientação”, apontou. 

O ex-ministro, que é médi-
co oncologista, reforçou que 
seu posicionamento se es-
tende a outros medicamentos 
sem comprovação e ressaltou 
que a cloroquina tem efeitos 
colaterais.

Após os depoimentos dos 

dois primeiros ministros da 
Saúde do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, a CPI 
da Pandemia recebe hoje 
(6) o atual titular da pasta, 
Marcelo Queiroga, às 10h, e 
o diretor-presidente da Agên-
cia de Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antonio 
Barra Torres, às 14h.

Marcelo Queiroga está à 

frente do Ministério da Saúde 
desde 23 de março deste ano. 
O médico cardiologista assu-
miu o cargo com o desafio de 
chefiar a pasta no pior mo-
mento da pandemia no país, 
quando se somavam cerca de 
300 mil mortes no Brasil.

O ministro é fortemen-
te cobrado pela vacinação 
em massa da população. Há 

poucos dias, em 26 de abril, 
Queiroga participou de au-
diência pública da Comissão 
Temporária da Covid-19 (CT-
COVID19). À época, Queiroga 
afirmou que o governo não 
reduziu suas metas iniciais de 
imunização, apenas retirou 
do cronograma vacinas que 
ainda não foram aprovadas 
pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), 
como a indiana Covaxin, que 
inicialmente teria previsão 
de 20 milhões de doses em 
calendário  do Ministério da 
Saúde.

Quatro requerimentos de 
convocação, de autoria do 
relator da CPI, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), do vice-pre-
sidente, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), e dos senadores 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE) e Eduardo Girão foram 
aprovados pelo colegiado 
para o testemunho do atual 
titular da Saúde.

Para Randolfe, a constante 
troca de ministros da Saúde 
em meio à pandemia é, por 
si só, um enorme problema 
para a gestão do ministério.

“Só foi possível chegar 
a essa situação catastrófica 
por conta dos inúmeros e 
sucessivos erros e omissões 
do governo no enfrentamen-
to da pandemia da covid-19 
no Brasil. O senhor Marcelo 
Queiroga pode ajudar esta 

comissão parlamentar de in-
quérito a elucidar se o Brasil 
segue no mesmo caminho 
de erros nesta tragédia que 
vivemos”, expõe o senador em 
sua justificação.

Na tarde de hoje (6), os 
senadores também ouvirão o 
depoimento do diretor-pre-
sidente da Anvisa, Antonio 
Barra Torres. A expectativa 
dos parlamentares é de que 
ele fale sobre os processos 
de liberação de imunizan-
tes contra a covid-19, assim 
como o recente processo que 
culminou com a negativa do 
registro da vacina Sputnik V.

Assim como os senadores 
Alessandro, Girão, Randolfe 
e Renan, Angelo Coronel 
(PSD-BA) também endossa a 
autoria dos requerimentos de 
convocação do diretor-presi-
dente da Anvisa.

Contra-almirante e tam-
bém formado em medicina, 
Barra Torres tem o primeiro 
mandato como diretor-presi-
dente da agência, de novem-
bro de 2020 a dezembro de 
2024. Em março, Barra Torres 
esteve em sessão temática 
no plenário do Senado para 
debater o andamento da 
imunização contra a covid-19 
e os processos de aprovação 
de vacinas. Ele afirmou que o 
prazo da agência para aprovar 
o uso emergencial de vacinas 
é o “mais rápido do mundo”.

Nelson Teich 
também reforçou 
que não sabia 
da produção de 
cloroquina pelo 
Exército

Jefferson Rudy/Agência Senado

Com relação ao enfrentamento da pandemia, Teich disse que “existia um entendimento diferente pelo presidente”

Presidente Bolsonaro fala em 
decreto sobre livre circulação
Em discurso ontem (5) em ce-
rimônia no Palácio do Planal-
to, o presidente Jair Bolsonaro 
falou sobre as manifestações 
ocorridas no 1º de maio – Dia 
do Trabalho – e sobre o que 
chamou de “decretos subal-
ternos” – leis estaduais e mu-
nicipais que restringem a livre 
circulação de pessoas durante 
a pandemia de covid-19.

“Nas ruas, já se começa a 
pedir, por parte do governo, 
que se baixe um decreto. Se eu 
baixar um decreto, ele vai ser 
cumprido. Não será contes-
tado por nenhum tribunal”, 
afirmou Bolsonaro.

O texto seria um instru-
mento para garantir que o 
Artigo 5º da Constituição 
seja respeitado por estados e 
municípios, e que seja asse-
gurada a liberdade de ir e vir, 
trabalhar e realizar atividades 

econômicas no contexto da 
pandemia, explicou o presi-
dente.

“Queremos a liberdade de 
fluxo. Queremos a liberdade 
para poder trabalhar. Que-
remos o nosso direito de ir e 
vir. Ninguém pode contestar 
isso”, acrescentou.

“O que o povo quer de nós 
é que sigamos o norte dado 
para esse povo, e todo o Artigo 
5º. Eles querem trabalhar. Isso 
é crime? Querem o direito de 
ir e vir, ir à praia, ver um ami-
go. Querem o direito de ver 
um pastor, ir à igreja, ver seu 
padre. Que poder é esse dado 
a governadores e prefeitos?”, 
questionou.

Bolsonaro afirmou ainda 
que a comunicação, mesmo 
que negativa, tem sido am-
plamente defendida em sua 
gestão, e que a ampliação do 

acesso digital configura uma 
forma de defender o direito 
à informação, constitucio-
nalmente previsto. Segundo 
o presidente, a iminência 
de um novo decreto para 
regulamentar o Marco Civil 
da Internet - aprovado em 
2014 - também configura 
instrumento de liberdade de 
comunicação, já que define 
direitos, responsabilidades e 
punições para o uso das redes 
sociais e de meios de comuni-
cação digitais.

Sobre a comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) que 
investiga ações de agentes 
públicos durante a pandemia, 
Bolsonaro disse que o resulta-
do será “excepcional, no final 
da linha”. O presidente afir-
mou que a CPI demonstrará 
o uso incorreto de verbas 

bilionárias distribuídas pelo 
governo federal a estados e 
municípios.

O presidente afirmou que 
foi questionado por membros 
da CPI da Pandemia sobre 
aparições públicas durante os 
finais de semana. “Não inte-
ressa onde eu estava. Respeito 
a CPI. Estive no meio do povo 
e tenho que dar exemplo. É 
fácil ficar dentro do Palácio 
do Planalto, tem de tudo lá.”

No discurso, Bolsonaro 
voltou a citar o tratamento 
precoce como medida para o 
combate à pandemia. Segun-
do o presidente, a hidroxi-
cloroquina contribuiu para a 
diminuição do pico de casos 
no estado do Amazonas, em 
especial na capital, Manaus. 
Segundo estudos, o medica-
mento não tem eficácia com-
provada contra a covid-19.

Em discurso, ele disse que o povo quer liberdade para trabalhar, para ir e vir

Mudança de marca é anunciada pelo diretor-geral, Marcus Vinícius Martins

CHN passa a integrar a rede 
Dasa, uma das maiores do país

O Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN) anuncia a mu-
dança de marca após integra-
ção à Dasa que, juntamente 
com a Rede Ímpar e a GSC, 
tornam-se uma só empresa 
e passam a usar uma úni-
ca marca, Dasa, tornando a 
companhia a maior rede de 
saúde integrada do Brasil, 
somando 13 hospitais de re-
ferência e mais de 59 marcas 
entre medicina diagnóstica 
e hospitais, distribuídas em 
mais de 900 unidades no país, 
além da coordenação de cui-
dados e inovação assistencial 
que se posicionam no centro 
do negócio. “A mudança e a 

unificação ao ecossistema 
Dasa representam um novo 
momento para o hospital, que 
reforça seu posicionamento 
como referência em medi-
cina de alta complexidade, 
mas que, a partir de agora, 
também agrega todas as eta-
pas do cuidado ao paciente, 
viabilizando a melhor alter-
nativa terapêutica em toda a 
sua jornada e momentos da 
vida ao olhar principalmente 
para a saúde, e não só para a 
doença. Os médicos e pacien-
tes permanecem no centro 
das decisões, mas teremos 
foco na gestão da saúde e no 
cuidado integral como uma 

única empresa”, afirma o dr. 
Marcus Vinicius Ribeiro de 
Souza Martins, diretor-geral 
do CHN.

O novo ecossistema é um 
modelo integrado de ges-
tão assistencial baseado em 
tecnologia e inteligência de 
dados que beneficia médicos 
e pacientes com a unificação 
de históricos de saúde. Na 
prática, a nova atuação prevê 
que uma pessoa que usufruir 
dos serviços da rede de saúde 
integrada da Dasa terá seus 
dados consolidados e dispo-
níveis em uma plataforma 
única de navegação inteli-
gente.

Em meio ao aumento da 
inflação de alimentos, 
combustíveis e energia, 
o Banco Central (BC) 
subiu os juros básicos da 
economia em 0,75 ponto 
percentual pela segun-
da vez consecutiva. Por 
unanimidade, o Comitê 
de Política Monetária 
(Copom) elevou a taxa 
Selic de 2,75% para 3,5% 
ao ano. A decisão era 
esperada pelos analistas 
financeiros.

Com a decisão de 
ontem (5), a Selic conti-
nua em um ciclo de alta, 
depois de passar seis 
anos sem ser elevada. De 
julho de 2015 a outubro 
de 2016, a taxa permane-
ceu em 14,25% ao ano.

Copom eleva 
juros básicos

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: 09/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua Lírio do Campo - Camboinhas - Niterói  15132361

09:00 às 12:00 Avenida Almirante Tamandaré - Camboinhas - Niterói  15132369

09:00 às 12:00 Rua Professor Manoel José Ferreira - Camboinhas - Niterói  15132369

09:00 às 12:00 Rua Sebastião Costa - Camboinhas - Niterói  15132369

12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo da Batalha - Niterói 15131849

12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro -  Largo da Batalha - Niterói 15131849

12:00 às 16:00 Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho - Maceió - Niterói 15131849

12:00 às 16:00 Rua Reverendo Armando Ferreira - Largo da Batalha - Niterói 15131849
Dia: 10/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 11:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15111449

08:30 às 11:30 Ruas 1, 15, 151  - Camboinhas - Niterói 15111449

08:30 às 11:30 Rua Doutor Achylles de Albuquerque de Oliveira - Camboinhas - Niterói 15111449

08:30 às 11:30 Rua Nilton Velmovitsky - Antiga Rua 151 - Camboinhas - Niterói 15111449

13:00 às 17:00 Ruas 1, 10, 16 - Camboinhas - Niterói 15111511

13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão  - Camboinhas - Niterói 15111511

13:00 às 17:00 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 15111511

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Belchior Pinheiro de Oliveira - Colubandê - São Gonçalo 15090767

12:00 às 16:00 Rua Carlos Gianerine - Colubandê - São Gonçalo 15090767

12:00 às 16:00 Rua Mauricio Rachid - Colubandê - São Gonçalo 15090767

12:00 às 16:00 Avenida Alameda Maceió - Engenho do Roçado - São Gonçalo 15095227

12:00 às 16:00 Rua Hermenegildo Dutra - Rio do Ouro - São Gonçalo 15095227

12:00 às 16:00 Avenida Fued Moisés - Tribobó - São Gonçalo 15126407

12:00 às 16:00 Rua Cesário de Aguiar - Colubandê - São Gonçalo 15126407

12:00 às 16:00 Rua Clóvis Cunha Paz Castro - Colubandê - São Gonçalo 15126407

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Clóvis Cunha Paz Castro - Colubandê - São 
Gonçalo 

15126407

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Geraldo Ribeiro Resende - Novo México - 
Tribobó - São Gonçalo 

15126407

12:00 às 16:00 Rua Geraldo Ribeiro Rezende - Tribobó - Colubandê  - São Gonçalo 15126407

12:00 às 16:00 Rua Pio Borges - Part - Pita - São Gonçalo 15126407

12:00 às 16:00 Rua Waldemar Cardoso Teixeira - Colubandê - São Gonçalo 15126407

MARICÁ
09:30 às 11:30 Ruas 68, 69 - Jardim Atlântico - Maricá 15111785

09:30 às 11:30 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 15111785

09:30 às 11:30 Rua Mário Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 15111785

09:30 às 12:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15112799

09:30 às 12:00 Ruas 33, 83 - Jardim Atlântico - Maricá 15112799

09:30 às 12:00 Rua Douglas Marques Rient - Jardim Atlântico - Maricá 15112799

13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Manoel Ribeiro - Vale da Figueira I - Maricá 15113487

13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Bananal - Maricá 15113487

13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 15113487

13:00 às 17:00 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 15113487

13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 15113487

13:00 às 17:00 Ruas 2, 32, 81, 84 - Jardim Atlântico Leste - Itaipuaçu - Maricá 15127729

13:00 às 17:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 15127729

13:30 às 17:30 Avenida Catete - Caju - Maricá 15127829

13:30 às 17:30 Avenida João Batista Andrade - Caju - Maricá 15127829

13:30 às 17:30 Ruas 34, 35, 51, 59, 65 - Caju - Jacaroá - Santo Antônio - Maricá 15127829

13:30 às 17:30 Rua João Batista Andrade - Jacaroá - Maricá 15127829

13:30 às 17:30 Rua Catete - Caju - Maricá 15127829

13:30 às 17:30 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Avenida da Praia - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Avenida Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Ruas 37, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

13:30 às 17:30 Rua Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15127903

14:00 às 16:30 Ruas 79, 87 - Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 15127937
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Gabigol 
destaca 
qualidade do 
time do Fla

O Flamengo 
manteve os 
100% de apro-
veitamento na 
Taça Liberta-
dores ao ven-
cer a LDU na 

altitude de Quito, no Equa-
dor. O resultado deixou a 
equipe carioca próxima da 
classificação para as oitavas 
de final da competição.

A vitória veio com uma 
dose de emoção. Os ru-
bro-negros abriram 2 a 0, 
permitiram o empate dos 
donos da casa, mas chega-
ram ao triunfo após gol de 
pênalti de Gabigol.

Gabigol foi o destaque 
da partida, ao marcar dois 
gols. O jogador fez questão 
de exaltar seus companhei-
ros.

“Esse time é espetacular, 
é o melhor time da América, 
mas a gente tem que me-
recer cada vitória. Vencer 
três partidas consecutivas, 
vencer na Argentina, agora 
mais esse recorde de nunca 
ter vencido aqui é espeta-
cular. A gente está muito 
feliz, o staff está contente e 
espero que a torcida curta 
essa geração, porque somos 
muito fominhas e vamos 
querer sempre mais”, disse.

Com os gols, Gabigol 
chegou a 16 na Libertadores 
pelo Flamengo. O atacante 
igualou a marca de Zico e 
comemorou o feito.

“Especial para mim, his-
tórico, mas divido isso com 
minha família, com todo 
staff, jogadores, torcida. 
Sem eles, eu não consegui-
ria chegar nesse número”, 
afirmou.

Jogo pela Libertadores foi tirado da Colômbia devido a clima tenso no país

Fluminense encara 
Barranquilla no Equador

A partida entre 
Junior Barran-
quilla e Flumi-
nense, pela ter-
ceira rodada do 
grupo D da Taça 
Libertadores da 

América vai acontecer hoje, às 
21 horas (de Brasília). O con-
fronto, que estava marcado 
para Barranquilla, na Colôm-
bia, foi confirmado ontem 
pela Conmebol na cidade de 
Guayaquil, no Equador.

A mudança de local e hora, 
já que o jogo estava marcado 
para às 19 horas (de Brasília), 
se deve pelas manifestações 
na Colômbia.

O Fluminense viajou para 
a Colômbia, mas foi infor-

mado da mudança de local 
quando chegou ao destino. 
Mesmo contrariado, os trico-
lores acataram a decisão da 
Conmebol.

Os cariocas querem se 
manter na liderança do grupo 
D, pois começaram a rodada 
com quatro pontos, ao lado 
do River Plate-ARG.

O único desfalque do Flu-
minense será o lateral-es-
querdo Egídio, expulso na 
rodada passada. Danilo Bar-
celos será seu substituto.

Quem está confirmado 
no time é o experiente meia 
Nenê, que após fechar a tem-
porada 2020 como artilheiro 
da equipe, vive atualmente 
uma fase de “garçom”.

“Agora, com a chegada 
dos atacantes e com o novo 
posicionamento dos pontas 
rápidos, comecei a dar mais 
passes de gols. Tendo a re-
ferência do Fred também, 
com certeza, facilita muito o 
trabalho”, explicou o jogador.

Do outro lado, o Junior 
Barranquilla não faz boa 
campanha na Libertadores. 
Os colombianos ainda não 
venceram na fase de grupos 
e uma vitória é fundamental 
para as pretensões da equipe 
em termos de classificação.

Uma derrota em casa para 
o Fluminense praticamente 
deixa os colombianos sem 
chance de avançar às oitavas 
de final.

Mailson Santana / Fluminense

Garçom do Fluminense na temporada, Nenê está confirmado no confronto desta noite que será disputado em Guayaquil

Carli aguarda por 
chance no Botafogo

Cabo quer ver o 
Vasco protagonista

O Botafogo so-
freu no Cam-
peonato Cario-
ca e não conse-
guiu engrenar 
na competição. 

A campanha ruim, que cul-
minou apenas na ida para 
a Taça Rio, ligou o sinal de 
alerta no clube.

Um dos reforços para 
temporada, só que velho co-
nhecido da torcida, chegou, 
mas não estreou. O zagueiro 
Joel Carli ainda espera por 
uma chance com o técnico 
Marcelo Chamusca.

O argentino afirmou que 
ainda pode ajudar a equipe.

“Não sou de estipular 
uma meta de jogos, mas sim 
um objetivo. Nosso principal 

O Vasco fez uma 
reestruturação 
n o  d e p a r t a -
mento de fute-
bol após o re-
baixamento no 
Campeonato 

Brasileiro. O técnico Marcelo 
Cabo e alguns reforços chega-
ram e o Campeonato Carioca 
foi usado como laboratório 
antes da disputa da Série B.

Mesmo sem a classifica-
ção para as semifinais, o clube 
deixou uma boa impressão 
na torcida. Agora, o treina-
dor tem utilizado a Taça Rio 
para fazer os ajustes finais na 
equipe.

“Venho conversando com 
elenco. Sabemos que o Vasco 
precisa ser protagonista na 

objetivo é conquistar o aces-
so à Série A. O torcedor já me 
conhece dentro do campo. O 
tempo pode passar, mas con-
tinuo sendo a mesma pessoa, 
o mesmo jogador e acho 
que posso contribuir muito 
ao time dentro de campo”, 
disse ao canal “BotaPress”, 
no Youtube. Carli declarou 
todo seu carinho ao Botafo-
go. O zagueiro afirmou que 
pretende encerrar a carreira e 
seguir trabalhando no clube.

“Todos sabem do amor 
que tenho pelo clube. Sem-
pre foi minha vontade en-
cerrar minha carreira aqui, 
mas são coisas que não de-
pendem apenas de mim. O 
Botafogo é minha segunda 
casa”, declarou.

Série B. Mas sabemos que 
vai ser uma das edições mais 
difíceis, pelas equipes que es-
tão disputando e pelo desen-
volvimento da competição”, 
disse ao “Sportv”.

Marcelo Cabo enfatizou 
que o Vasco tem que iniciar 
bem a competição para não 
sofrer com a pressão pelos 
resultados na reta final do 
campeonato.

“O Vasco tem que entrar 
como protagonista, começar 
forte e entrar no G-4 para 
não sair mais. Estamos apro-
veitando essa semana aberta 
para preparar os jogadores. O 
maior objetivo do Vasco é o 
acesso. A Série B é muito mais 
difícil do que jogar a Série A”, 
declarou.


