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Monitoramento identifica 
nova variante no estado

Mas ainda não se sabe se mutação da cepa predominante na terceira onda é mais transmissível e letal

COVID-19

CIDADES\PÁG. 3

Trabalhadores da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) plantaram mudas em uma área próxima à garagem subterrânea

                 Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                   

Maricá Mais 
Verde com novo 
calendário

CIDADES\PÁG. 4

Niterói Solidária 
faz apelo por 
doação de sangue

CIDADES\PÁG. 3

Quinta do terror no Jacarezinho
Com 25 mortes, a ação na Zona Norte foi a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro

CIDADES\PÁG. 5

Restinga de 
Charitas é 
recuperada
A orla de Charitas está ganhando 
mais 600 mudas de restinga. 
Na quarta-feira (5), equipes da 
Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconser) 
plantaram 250 mudas em 
uma área próxima à garagem 
subterrânea, onde foi criado um 
pomar urbano. São mudas de 
aroeiras, araçás e pitangueiras. 
Nos próximos dias, será feito o 
plantio de mais 350 mudas.
A iniciativa faz parte do projeto 
que vai trazer cinco mil novas 
mudas de espécies nativas da Mata 
Atlântica de restinga para o trecho 
entre São Francisco e Charitas.

CIDADES\PÁG. 4

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio do setor 
de Áreas Verdes, vem realizando ações de fiscalização e combate ao 
desmatamento e construções irregulares em áreas de preservação 
ambiental de São Gonçalo.  

CIDADES\PÁG. 4

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Foram realizadas fiscalizações de combate ao desmatamento e a construções irregulares

SG: combate à ocupação irregular

Festival de 
dança agita a 
internet
Até domingo, o público 
pode assistir a espetáculos 
de dança de 12 países, 
além de batalhas de hip-
hop, sem precisar sair de 
casa. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Espetáculos de dança de 12 países 
acontecem virtualmente

Rodrigo Caio 
mira retorno 
no sábado
A partida contra o Volta 
Redonda, pela semifinal 
do Carioca, pode marcar 
o retorno de Rodrigo Caio. 
O atleta já treina com o 
restante do elenco.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Zagueiro flamenguista tem convivido
com lesões nos últimos meses

SG ainda vacina 
pessoas com 
comorbidades

CIDADES\PÁG. 3

Luz com 
mutirão para 
dívidas
Quem está com energia cortada e 
inadimplente há mais de 90 dias 
pode se inscrever na ação do Procon.

CIDADES\PÁG. 5

Queiroga: nº de 
vacinas foi 
superestimado

CIDADES\PÁG. 5



Cidades2 Sexta-feira, 7/5/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 1,50 Domingo: R$ 2,70

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Aplausos à Paulo Gustavo
Emocionante ver o povo niteroiense se unindo para ho-
menagear alguém que sempre exaltou a cidade de Niterói. 
Paulo Gustavo sempre será lembrado. Eu fiz questão de 
parar no meu trabalho para dar os mais honrosos aplausos 
para o grande ser humano que ele foi.
Thabata Dias

Nova cepa da covid-19 no Rio
O carioca parece não ter um minuto de paz. Quando a 
gente acha que as coisas vão acalmar, uma nova cepa 
surge, o risco aumenta e a população fica perdida, sem 
saber o que fazer. Mais do que nunca é tempo de se cuidar 
e ter atenção. 
Beatriz Sad

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.

‘Festival Vivadança’ 
reúne vários países
Até domingo, o público 
pode assistir a espetáculos 
de dança de 12 países, além 
de batalhas de hip-hop, 
sem precisar sair de casa. 
A 14ª edição do “Festival 
Vivadança”, que acontece 
em Salvador, apresenta 
artistas de diversos países, 
especialmente da América 
Latina e Europa.

O evento é 100% digital 
e reúne espetáculos, filmes, 
bate-papos, lives e encon-
tros com diretores que são 

mestres de diferentes par-
tes do continente africano.

Mas a Europa também 
está presente, representada 
por artistas da França, Ale-
manha, Espanha e outras 
nações. A Bahia também 
tem seu espaço reservado 
na Mostra Baiana de Dan-
ça Contemporânea, com 
vários artistas. 

Os links para os espe-
táculos estão no site do 
evento (festivalvivadanca.
com.br). 

CULTURA FABIANA MAIA

Poética

O Centro Cultural Correios, 
no Rio, abriga a exposição 

LANDO MELO – O compositor e cantor Lando Melo 
lança seu primeiro trabalho, gravado de forma in-
dependente. Sem pressa, ele pensou em cada deta-
lhe, opinou na construção dos arranjos e escolheu 
canções que mostram sua versatilidade e maturidade 
como autor. O EP digital “MAR & AR” será lançado no 
dia 16 nas principais plataformas online.

TACK FESTIVAL – De 11 a 13 de maio, acontece a 3ª 
edição do “Tack Festival”, totalmente gratuito e on-line 
para o público que transita pela tecnologia e cultura na 
educação, com palestras e entrevistas. O evento conta 
com painéis, encontros especiais com artistas, além de 
palestras que abordarão temas como inovação, uni-
verso gamer e cultura. Onde: http://tackfestival.com/

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

Divulgação

Espetáculos de dança de 12 países acontecem virtualmente até domingo

Divulgação

No CCC, “Sentado à Beira do Tempo,

a poética de Murilo Mendes”

POR JEFFERSON LEMOS

Bloqueio, só com 
antecedência
As empresas operadoras de 
cartões de crédito e débito se-
rão obrigadas a comunicar aos 
seus clientes sobre o bloqueio 
dos mesmos com até 24 horas 
de antecedência, devendo ser 
informado o motivo da me-
dida. É o que define o projeto 
PL 2.984/17, dos deputados 
Martha Rocha (PDT) e Fábio 
Silva (PSD), aprovado ontem 
pela Alerj.

A norma passará a vigorar 
em até 90 dias após sua publi-
cação e deverá ser regulamen-
tada pelo Executivo. Após o blo-
queio, os clientes não poderão 
ser cobrados de anuidade ou 
manutenção. Caso a cobrança 
já tenha sido feita, o cliente de-
verá receber o estorno referente 
ao período do bloqueio.

De acordo com o texto, o 
descumprimento da norma 
acarretará em punições pre-
vistas no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). “Atual-
mente, as operadoras podem 
cancelar ou bloquear cartões 
sem avisar previamente o con-
sumidor, indo contra Código 
de Defesa do Consumidor”, 
criticou Martha Rocha. Celular e almoço grátis

A deputada Adriana Bal-
thazar (Novo) vai oferecer 
um curso gratuito de fisca-
lização dos gastos públicos, 
com o objetivo de capacitar 
a população a supervisio-
nar as ações dos governos. 
Serão 100 vagas na primeira 
edição do programa online. 
As inscrições vão de 6 de 

Divulgação

maio até as 18h de 4 de ju-
nho em link disponível no 
site www.fiscalizarja.com.
br. As aulas começam no 
dia 15. O primeiro colocado 
no curso ganhará um celu-
lar com pacote de internet 
por um ano e um almoço 
com a deputada. O segundo 
e terceiro, só o almoço.

Droga fora 
das escolas
Também foi aprovado ontem o 
PL 1413/19, do deputado esta-
dual Coronel Salema, do Parti-
do Social Democrático (PSD), 
que  torna obrigatório o Progra-
ma Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd) 
nas escolas públicas e privadas 
do Estado do Rio. O PL torna 
permanente o programa, que 
é uma adaptação ao programa 
norte-americano DARE (Drug 
Abuse Resistence Education), 
criado em 1983.

No Brasil, ele foi implan-
tado em 1992 pela PM do Rio 
de forma pioneira. Atualmen-
te é adotado em todo país, 
para prevenir o uso e abuso de 
drogas através da orientação  
e conscientização dos estu-
dantes. 

PM vai poder 
apreender veículos

Bonitas e 
solidárias

A PM vai poder fazer blitz 
de segurança pública em 
qualquer tipo de veículo de 
transporte, inclusive moto-
cicletas, motonetas e ciclo-
motores. 
É o que determina o projeto 
de lei 3.645/21, do deputado 
Rodrigo Amorim (PSL), apro-
vado ontem. 
O projeto também auto-
riza a polícia a apreen-
der os veículos na falta de 
comprovação de proprie-
dade e de emplacamento.  
No entanto, a PM não pode 
realizar blitzes para inspe-
ção veicular, prerrogativa 
exclusiva dos agentes do  
Detran.
“Vários crimes de roubos 
em via pública, homicídios 
e tráfico de drogas são co-
metidos com motocicletas, 
na maioria das vezes irre-
gulares”, justificou Amorim. 
“Não se pode permitir que 
esses condutores que tra-
fegam irregularmente não  
possam ter seus veículos 
abordados e apreendidos”, 
justificou. 

A partir da próxima sema-
na, o Mais Bonita Centro 
de Beleza, em Icaraí, vai 
lançar uma ação para aju-
dar a ONG Quentinhas do 
Bem, que doa refeições para 
moradores de rua do Rio e 
a Casa de Ana, que precisa 
de leite, em São Gonçalo.  
A campanha vai funcionar 
assim: a pessoa que for fazer 
um serviço no salão e levar 
um alimento não perecível, 
ganhará uma cortesia de 
acordo com o tratamento 
realizado – quem fizer as 
unhas, ganhará uma esmal-
tação chanel; no cabelo, uma 
nutrição; na estética, uma 
revitalização facial; com a 
podologia, uma reflexologia. 
A campanha vai durar até  
1º de julho. 

Multados por tentar sobreviver

Com a continuidade de 
medidas restritivas para 
combater a pandemia, 
as comissões da Alerj vão 
analisar o PL4086/2021 
do deputado Filippe Pou-
bel (PSL), que isenta de 
multas estabelecimentos 
comerciais durante a vi-
gência do Decreto Legis-
lativo 46.984/2020, que 
reconheceu a calamidade 

                    Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                

pública no Estado do Rio 
e suas posteriores prorro-
gações.

“Não é justo comer-
ciantes que contribuem 
diretamente para a saúde 
financeira dos estados e 
municípios serem punidos 
com multas, comparados 
muitas vezes a criminosos 
por querer trabalhar para 
sobreviver”, justifica. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, reuniu-se ontem 
com o diretor-geral do 
Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento da 
Região Leste Fluminense 
(Conleste), João Pedro 
Motta Leal. 
O objetivo foi estreitar 
laços e  conversar so-
bre os projetos para a  
região.

“Existe uma iniciativa 
para um projeto grande 
de reflorestamento, com 
recursos  da Petrobras, 
que o Conleste quer o au-
xílio da prefeitura, além de 
outros”, disse Grael.
João Pedro, por sua vez, 
destacou a importância 
do município de Niterói 
para o Consórcio Inter-
municipal. 

Petrobras bancará reflorestamento
Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                

O deputado federal Felicio 
Laterça (PSL-RJ) encaminhou 
ontem ao gerente de Comu-
nicação da BR Distribuidora, 
Luiz Phillipe, uma proposta 
em nome da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Cultura 
e do Desenvolvimento Social, 
presidida por ele, para atribuir 
o nome do humorista nascido 

em Niterói à Reserva Cultu-
ral do Centro Petrobras de 
Cinema, em São Domingos. 
“Já fizemos as tratativas com 
as autoridades municipais 
locais”, garante o deputado. 
Paulo Gustavo, como todos 
já sabem, também pode virar 
nome de rua símbolo do co-
mércio em Icaraí. 

Centro Petrobras Paulo Gustavo
Divulgação

“Sentado à Beira do Tempo, 
a poética de Murilo Men-
des”, até o dia 20 de junho. 
Participam da mostra 57 
artistas do Rio, Minas, São 
Paulo, Curitiba, Porto Alegre 
e Lisboa com 64 obras bi 
e tri dimensionais  – entre 
pinturas,  desenhos, gra-
vuras, fotos – que estabe-
lecem um diálogo com a 
poética de Murilo Mendes  
(1901 – 1975). Visitação: de 
terça a domingo, das 12h 
às 19h. 
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Cepa P.1.2, encontrada no Norte do país, aparece também em amostras de várias outras regiões do Estado

RJ identifica nova variante do vírus
A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro (SES) 
identificou uma nova variante 
do vírus da covid-19 em cir-
culação no estado, de acordo 
com comunicado divulgado 
ontem (6) pelo governo. A 
cepa, que recebeu o nome 
P.1.2 foi encontrada princi-
palmente na Região Norte, 
mas também foi identificada 
em amostras nas regiões Me-
tropolitana, Centro e Baixada 
Litorânea.

A nova variante do SAR-
S-CoV-2 recebeu esse nome 
por se tratar de uma mutação 
da linhagem P1, que perma-
nece em maior frequência 
no estado, corresponden-
do a 91,49% das amostras 
analisadas. Essa variante foi 
identificada inicialmente em 
Manaus. A P.1.2 foi identifica-
da em 5,85% das 376 amostras 
submetidas à segunda etapa 
do sequenciamento realizado 
pela SES.

Também foram identifica-
das, em menores proporções, 
as linhagens B.1.1.7, variante 
identificada inicialmente 
no Reino Unido, encontrada 
em 2,13% das amostras e P2, 
identificada no próprio esta-
do do Rio, em 0,53%.

Segundo a subsecretária 
de Vigilância em Saúde da SES 
e idealizadora da pesquisa, 
Cláudia Mello, ainda não 

se sabe se a nova variante é 
mais transmissível ou letal. 
De acordo com ela, a partir 
deste resultado, o monitora-
mento segue aprofundando 
os efeitos que poderão ser 
apresentados, ou seja, o com-
portamento epidemiológico 
da variante.

O estudo mostra que a 
linhagem P1 se mantém 
presente em quase todas 
as regiões do estado, e a P2, 
nas regiões Norte e Baixada 
Litorânea. A variante B.1.1.7 
foi identificada em todas as 
regiões, exceto na Baixada 
Litorânea.

Monitoramento - Nes-
ta etapa, de acordo com a 
SES, foram investigadas 376 
amostras, de 57 municípios, 
selecionadas a partir de geno-
mas enviados ao Laboratório 
Central Noel Nutels (Lacen/
RJ), entre os dias 24 de março 

e 16 de abril.
Este estudo integra uma 

das maiores iniciativas na 
área de sequenciamento do 
vírus da covid-19 do país, que 
prevê análise de cerca de 4,8 
mil amostras em seis meses.

A ação é financiada pela 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj) e conta com 
a parceria do Laboratório 
Nacional de Computação 
Científica (LNCC), do Labo-
ratório de Virologia Molecu-
lar da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), do 
Lacen, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio.

Há ainda outros dois se-
quenciamentos de amostras 
do Rio de Janeiro em anda-
mento, realizados pela Fio-
cruz e pelo Ministério da Saú-
de. Ao todo, foram analisadas, 
desde fevereiro, 708 amostras. 
A variante P1 prevaleceu nos 
sequenciamentos.

Medidas restritivas vol-
tam a valer - O presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ), desembar-
gador Henrique Carlos de 
Andrade Figueira, derrubou 
a liminar que suspendia os 
efeitos das medidas restriti-
vas adotadas pela prefeitura 
do Rio de Janeiro. Com isso, 
os decretos municipais que 
impõem restrições ao uso de 
espaço público e ao funciona-
mento de estabelecimentos, 
para conter a propagação da 
covid-19, continuam a valer.

O presidente do TJ consi-
derou que a suspensão dos 
decretos municipais con-
duziriam a uma “verdadeira 
anarquia” e a ausência de 
um mínimo de controle da 
organização social pelo ente 
público.

As medidas restritivas, em 
vigor até 10 de maio, deter-
minam, entre outras coisas, 
a proibição de permanência 
e do comércio na areia das 
praias cariocas em fins de 
semana e feriados. Também 
está proibido o funcionamen-
to de boates, danceterias e 
casas de espetáculos.

Comércio e serviços não 
essenciais, além de bares, 
lanchonetes e restauran-
tes, poderão funcionar com 
atendimento presencial ao 
público até as 22h.

Também foram 
identificadas, 
em menores 
proporções, 
linhagens como 
a B.1.1.7 e P2

Divulgação/Palácio Guanabara

Claudia Mello, subsecretária de Vigilância em Saúde, diz que não se sabe ainda qual o comportamento da nova variante

Entregue 1 milhão de 
doses da Coronavac
O Instituto Butantan envia 
ontem (6) para o Ministério 
da Saúde um lote de mais 1 
milhão de doses da vacina 
CoronaVac, desenvolvida 
pelo instituto em parceria 
com o laboratório chinês Si-
novac. Desde o mês de janei-
ro, o Butantan entregou 42,05 
milhões de doses da vacina 
ao Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI), responsável pelo 
planejamento, coordenação 
e logística de distribuição do 
imunizante em todo o país.

O Butantan informou 
que no último dia 19 recebeu 
nova remessa de 3 mil litros 
do ingrediente farmacêutico 
Ativo (IFA), matéria-prima 
importada necessária para 
a produção de novas doses 
da vacina contra o novo co-
ronavírus.

“Os insumos já foram 
processados, e as doses co-
meçam a ser liberadas a 
partir desta sexta [7] para 
completar as 46 milhões de 
doses do primeiro contrato 

firmado com o Ministério 
da Saúde”, diz o instituto, 
responsável pelo envase, a 
rotulagem, embalagem e 
inspeção de qualidade do 
imunizante.

O instituto informou ain-
da que está negociando com 
a Sinovac o envio de mais 
um carregamento com 3 mil 
litros do IFA. “O Butantan 
trabalha para entregar mais 
54 milhões de doses para a 
vacinação dos brasileiros 
até o dia 30 de agosto, tota-
lizando 100 milhões de uni-
dades contratadas até agora  
para a campanha contra a 
covid-19”.

Itaboraí vacina com 
comorbidades
Itaboraí já deu o pontapé na 
vacinação contra Covid-19 
para novos grupos prioritários 
contemplados pela Fase 2 do 
Plano Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Nesta quinta-feira 
(06/05), o dia foi dedicado para 
público-alvo desta fase, come-
çando com pessoas de 59 anos 
com comorbidade ou deficiên-
cia permanente cadastradas 
no programa de Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Nesta fase, o requisito ida-
de deverá ser acompanhado 
pelo requisito comorbidade. 
No site da Prefeitura de Itabo-
raí está disponível informativo 
com a classificação das comor-
bidades. Seguindo a orienta-
ção do Ministério da Saúde, 
as gestantes e puérperas com 
comorbidades; pessoas com 
síndrome de Down e também 
com doença renal crônica, que 
fazem diálise, não precisam 
acompanhar o calendário de 
faixa etária, podendo ir em 
todas as datas para serem 
imunizadas. Basta ter mais de 
18 anos para serem vacinadas.

Como foi o caso do mo-
rador de Visconde, Adaulto 
Pereira Júnior, de 24 anos. 
Acompanhado da mãe, Arinéa 
Maria da Conceição, de 60 
anos, o jovem com síndrome 
de Down garantiu a primeira 
dose da vacina contra Co-
vid-19 e comemorou com a 
equipe da Unidade de Saúde 
da Família Dimas Monteiro 
Nogueira.

“Tomei a primeira dose 
na semana passada e agora 
chegou a vez dele. Esperamos 
tanto por esse momento, agora 
falta só tomar a segunda dose. 
Mas já é meio caminho anda-
do, né?”, celebrou a mãe.

O aposentado Orlando 
Izidro, de 59 anos, também 
garantiu a primeira dose da 
vacina na Unidade de Saú-
de da Família Jorge José da 
Silva (USF Bairro Amaral). 
Hipertenso, o morador do 
distrito de Itambi apresen-
tou as receitas comprovan-
do a comorbidade e tam-
bém se mostrou ansioso 
para a próxima dose.

S.Gonçalo vacina pessoas com 
comorbidades com mais de 52 
A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo vai vaci-
nar contra a covid-19 pessoas 
com mais de 52 anos com 
comorbidades sexta-feira (7) e 
sábado (8). Grávidas com co-
morbidades, 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 
também podem se vacinar 
com a primeira dose da vacina 
astrazeneca. Os gonçalenses 
podem procurar os doze pon-
tos de vacinação, quatro deles 
com drive thru. A vacinação 
com coronavac está suspensa 
até que a secretaria receba 
nova remessa do imunizante.

Na próxima semana, a 
cidade começa a vacinar pes-
soas com comorbidades de 51 
anos na segunda (10) e terça-

-feira (11) e os profissionais 
de saúde a partir de 30 anos 
durante toda a semana. Da 
quarta-feira (12) em diante, a 
idade das comorbidades cai 
uma por dia. Sendo assim, 
a vacinação vai acontecer 
na quarta para pessoas com 
comorbidades com mais de 
50 anos. Na quinta (13) para 
aqueles com mais de 49 anos. 
Na sexta (14) para os que têm 
mais de 48 anos e, por fim, no 
sábado (15), para os que têm 
mais de 47 anos com comor-
bidades.

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 
astrazeneca aplicada pela 
Secretaria. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade não serão 
imunizados.

O município vacina as 
pessoas com mais de 52 anos 
e grávidas que têm as seguin-
tes comorbidades: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial 
grave, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, doença renal 
crônica, doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados de 
órgão sólido ou de medula 
óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunossu-
primidos, síndrome de down, 

câncer e obesidade mórbida.

Medidas - A Prefeitura de 
São Gonçalo prorrogou as me-
didas restritivas de proteção 
à vida no combate à covid-19 
até o dia 16 de maio, de acordo 
com publicação no Diário Ofi-
cial do município de ontem.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos,  ser viços assis-
tenciais de saúde e óticas; 
supermercados, padarias, 
mercados, açougues e pei-
xarias, centros de abasteci-
mento de alimentos, assis-
tência veterinária, postos 
de combustíveis, chaveiros, 
locação de veículos e servi-
ços funerários – podem fun-
cionar com 50% da capaci-
dade em horário normal. 

Idosos, grávidas com comorbidades e trabalhadores da saúde também serão atendidos

As doses 
começam a ser 
liberadas nesta 
sexta-feira pelo 
Ministério da 
Saúde

Niterói Solidária faz apelo por 
doação de sangue no Hemonit
A Campanha Niterói Solidá-
ria, iniciativa de arrecadação 
de alimentos e produtos de 
higiene e limpeza, está in-
centivando agora a doação 
de sangue. A Prefeitura de 
Niterói está pedindo aos ni-
teroienses que compareçam 
ao Hemonit, da Universidade 
Federal Fluminense, para 
ajudar os pacientes atendidos 
pelo banco de sangue do Hos-
pital Universitário Antonio 
Pedro (Huap).

A primeira dama do mu-
nicípio, Christa Grael, que 
coordena o Niterói Solidária 
de forma voluntária, esteve 
na unidade ontem (6) para 
doar sangue.

“Através da campanha Ni-
terói Solidária, estamos abra-
çando o pedido do Hemonit, 
que está com os estoques dos 
bancos de sangue baixos. Em 

cerca de cinco minutos de 
doação, você consegue sal-
var até três vidas. Contamos 
novamente com a cidadania e 
a já tradicional solidariedade 
do niteroiense”, disse.

Por conta da pandemia de 
Covid-19, o Hemonit adotou 
novos protocolos e reco-
mendações para segurança 
sanitária dos doadores. É 
necessário agendamento 
prévio da data e horário para 
doação para evitar aglomera-
ção no local. O agendamento 
pode ser feito no telefone (21) 
2629-9063, ou pelo facebook.
com/Hemonit. Além disso, o 
número de cadeiras dispo-
níveis na sala de espera foi 
reduzido, e as poltronas e 
demais equipamentos estão 
sendo higienizadas entre um 
doador e outro. O Hemonit 
fica no Hospital Antônio Pe-

dro, na Avenida Marquês do 
Paraná, 303, no Centro de Ni-
terói, e funciona de segunda 
a sexta, das 8h às 12h.

“Essa é uma campanha 
compartilhada entre a UFF 
e a Prefeitura de Niterói, 

fazendo a desmistificação 
da doação de sangue, prin-
cipalmente no período de 
pandemia. É um ato rápido 
e que salva vidas”, comentou 
o superintendente do Huap, 
Tarcisio Rivello.

Desde o início da pandemia, estoque de sangue está abaixo do limite
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

A primeira dama, Christa Grael, esteve ontem na unidade para doar sangue
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Conselho da Cidade é relançado 
para planejar o futuro do Rio
Primeira reunião já ocorreu e próximo encontro tratará das prioridades. Ideia é apresentar plano em junho

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro relançou ontem (6) 
o Conselho da Cidade, que 
tem como objetivo elaborar 
o planejamento estratégico 
para os próximos anos e 
acompanhar a sua execução.

Formado por 350 pessoas 
de destaque pela atuação 
pessoal ou profissional nas 
mais diversas áreas, o con-
selho já fez sua primeira 
reunião ontem e fará mais 
um encontro para definir as 
prioridades para a cidade 
e deve apresentar o plane-
jamento no final de junho, 
conforme previsto na Lei 
Orgânica do município.

Segundo o secretário de 
Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo, a ideia do con-
selho veio das gestões ante-
riores do prefeito Eduardo 
Paes, e agora o modelo foi re-
tomado de forma ampliada. 
Ele disse que, desde o início, 
havia interesse em ampliar o 
debate e incluir mais pessoas 
no planejamento.

“Já em 2015, construímos 
uma visão muito mais ou-
sada, pensando na cidade 
para os 50 anos à frente. Esse 
programa não é só um plano 
que fica em cima da mesa 
das repartições públicas, ele 
tem um conjunto enorme de 
desdobramentos para dentro 
da administração pública. 
Cada meta que for definida 
estará fixada em contratos de 

gestão assinados com cada 
secretaria”, ressaltou Pedro 
Paulo.

Na cerimônia de lança-
mento, o prefeito Eduardo 
Paes afirmou que as metas 
do planejamento estratégi-
co devem refletir os sonhos 
sobre o que se espera para a 
cidade. “Temos que pensar 
grande, vamos parar de pen-
sar pequeno. É possível, sim, 

estabelecer metas ousadas 
para reduzir a pobreza na 
cidade. É possível, sim, ter 
clareza de quais são as áreas 
de desenvolvimento econô-
mico que podemos atrair 
para a cidade”, afirmou Paes.

O prefeito mencionou 
ainda os protagonismos que 
o Rio de Janeiro tem que re-
cuperar. “Como a gente volta 
a gerar emprego e renda, 

como a gente melhora a con-
dição de vida das pessoas. 
Este é o desafio deste time 
que está aqui: é pensar com 
ousadia. Quando se faz pla-
nejamento estratégico, é pre-
ciso pensar em sonhos, no 
que a gente quer ser quando 
crescer.”

“Governos passam”, e a 
agenda prioritária deve ser 
um compromisso da cidade, 

e não de uma administra-
ção específica, destacou o 
prefeito.

Além do Conselho da Ci-
dade, foi lançada um plata-
forma digital para enquetes 
online, que poderão ser res-
pondidas pelo site participa.
rio/retomada.

Segundo o subsecretário 
de Planejamento e Acom-
panhamento de Resultados, 
Jean Leonardus Caris, o tra-
balho será focado em cinco 
eixos. A primeira enquete, 
que vai até 20 de maio, é 
sobre o planejamento estra-
tégico, e outra ocorrerá entre 
21 de maio e 4 de junho, para 
trabalhar com as metas a se-
rem alcançadas. Depois, está 
prevista uma nova consulta 
sobre a implantação desse 
planejamento para falar das 
iniciativas, detalhou Caris.

Caris informou que os 
outros focos do trabalho 
serão a inclusão de jovens, a 
promoção do engajamento 
regional com os subprefeitos 
e administradores regionais 

e a abertura de espaço es-
pecífico nas enquetes e nos 
grupos de trabalho para a 
participação das crianças. 

Mais opções para meren-
da -A Secretaria Municipal 
de Educação (SME) ampliou 
a rede de supermercados que 
aceita o cartão alimentação 
para aquisição dos itens da 
merenda dos alunos da rede 
de escolas da Prefeitura do 
Rio.

Agora, são 1.315 estabe-
lecimentos conveniados, de 
todos os portes e localizados 
em todas as regiões da cida-
de, para que os pais possam 
fazer as compras com o be-
nefício que é distribuído 
regularmente pela SME para 
todos os estudantes.

Esta ampliação segue 
orientação da SME para 
que a operadora do cartão 
expanda, cada vez mais, a 
rede de mercados creden-
ciados para oferecer novas 
possibilidades e propiciar 
mais comodidade para os 
responsáveis pelos alunos.

Destaque para as gran-
des redes de mercados re-
lacionadas, como Prezu-
nic (24 lojas cadastradas), 
Campeão (21 lojas), Extra 
(20 lojas), MultiMarket (35 
lojas), Supermarket (27 lo-
jas), Super Rede (44 lojas), 
Rede Economia (18 lojas),  
entre outras.

Segundo Paes, 
as metas do 
planejamento 
devem refletir os 
sonhos sobre a 
cidade

Beth Santos/Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Paes no relançamento do Conselho da Cidade. Colegiado é formado por 350 pessoas de destaque

Maricá 
Mais Verde 
tem novo 
calendário
A Secretaria de Cidade 
Sustentável de Maricá, di-
vulgou na quarta-feira (5) 
o calendário de atividades 
do projeto Maricá+Verde 
para o próximo trimestre 
de 2021. O primeiro bairro 
a receber a equipe para 
a distribuição de mudas 
da Mata Atlântica foi o 
Caxito, ontem (6). As doa-
ções estão programadas 
para os meses de maio, 
junho e julho. A distri-
buição começa sempre  
às 9h.

Para o secretário de Ci-
dade Sustentável, Helter 
Ferreira, nesses tempos 
difíceis o projeto pode 
trazer vida para a casa 
das pessoas. “A Secretaria 
da Cidade Sustentável 
felizmente retoma as ati-
vidades do Maricá+Verde. 
O projeto já é um grande 
sucesso e contamos com a 
ajuda de todos para deixar 
nossa cidade ainda mais 
verde”, disse.

Além do Caxito, em 
maio o programa também 
passa pelos bairros do 
Manu Manuela (próximo 
ao ponto de ônibus - dia 
13), São José do Imbassaí 
(passarela no quilômetro 
22- dia 20) e no Silvado 
(na praça, dia 27).

No mês de junho, a 
tenda será instalada no 
Centro de Maricá (Pra-
ça Conselheiro Macedo 
Soares - dia 5), Divinéia 
(praça - dia 10), Itaipuaçu 
(próximo a nova prefei-
tura - dia 17) e no Bam-
buí (praça - dia 24). Em 
julho, as mudas estarão 
disponíveis em Itapeba 
(praça da passarela - dia 
1, Guaratiba (praça - dia 
8), Araçatiba (próximo à 
Prefeitura - dia 15), Bar-
roco (Praça do Barroco 
- Itaipuaçu - dia 22) e em 
Cordeirinho (Rua 90 -  dia 
29/07).

Foram realizadas fiscalizações de combate ao desmatamento e a construções irregulares

São Gonçalo faz ação ambiental

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semma), por meio 
do setor de Áreas Verdes, vem 
realizando ações de fiscaliza-
ção e combate ao desmata-
mento e construções irregu-
lares em áreas de preservação 
ambiental de São Gonçalo.  Na 
última terça-feira (4) e no últi-
mo dia 28 de abril, a Secretaria 
de Meio Ambiente realizou 
operações contra construções 
irregulares na Rua Silvio Cor-
rêa, no bairro Tribobó, uma 
região que pertence à Área de 
Preservação (APA) Estâncias 
de Pendotiba.  As ações foram 
realizadas em atendimento a 
uma demanda do Ministério 
Público Estadual (MPE).

No dia 28 de abril, as equi-
pes de fiscalização da Secreta-
ria de Meio Ambiente e agentes 

do Grupamento de Defesa e 
Proteção Ambiental (Gpam) 
da Guarda Municipal, foram 
até o local, mas não encon-
traram nenhum responsável. 
Uma nova operação foi reali-
zada na última terça-feira (4), 
com apoio da 6ª Unidade de 
Polícia Ambiental (Upam) da 
Polícia Militar, onde um casal 
foi autuado e conduzido à 75ª 
DP (Rio do Ouro) para escla-
recimentos e registro de ocor-
rência. Eles também foram en-
quadrados nos artigos 38 e 55 
da Lei 9605/98. Foi emitido um 
Auto de Constatação onde os 
autuados responderão ainda, 
pelas infrações de supressão 
de árvores nativas da Mata 
Atlântica, causar danos diretos 
ou indiretos às unidades de 
Conservação e causar degra-

dação ambiental, conforme 
Lei Municipal nº 713 de 2017 e 
Decreto nº 111/2001.

Extrair recursos minerais 
sem autorização, permissão, 
concessão ou licença, pode 
resultar em detenção de seis 
meses a um ano e multa. 
Destruir ou danificar floresta 
considerada de preservação 
permanente, mesmo que em 
formação, pode resultar em 
detenção, de um a três anos, 
ou multa, ou ambas as penas 
de forma cumulativa.

Todas as Unidades de Con-
servação municipais são moni-
toradas via satélite, através do 
Programa Olho no Verde, uma 
parceria entre a prefeitura de 
São Gonçalo e a Secretaria de 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade (Seas).

Plantio de 600 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica será concluído nos próximos dias

Restinga recuperada em Charitas

A orla de Charitas está ganhan-
do mais 600 mudas de restinga. 
Nesta quarta-feira (5), equipes 
da Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconser) 
plantaram 250 mudas em uma 
área próxima à garagem sub-
terrânea, onde foi criado um 
pomar urbano. São mudas de 
aroeiras, araçás e pitangueiras. 
Nos próximos dias, será feito o 
plantio de mais 350 mudas.

A iniciativa faz parte do pro-
jeto que vai trazer cinco mil no-
vas mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica de restinga 
para o trecho entre São Francis-
co e Charitas. Até o momento, 
2.500 já foram plantadas. Para 
este trabalho, os funcionários 
da Seconser utilizam um equi-
pamento especial de perfura-
ção, adubam o terreno de areia 
e colocam um gel especial para 
garantir a umidade do solo até 

a adaptação da planta ao solo 
do pomar.

O diretor de Arborização da 
Seconser, o biólogo Alexandre 
Moraes, explica que as espécies 
foram cuidadosamente escolhi-
das para contribuir com a pai-
sagem, e que será formado um 
cordão de reflorestamento de 
recuperação de alguns bolsões 
que estão sendo restaurados. 
De acordo com ele, fragmen-
tos da antiga restinga vão ser 
trazidos de volta. “Atualmente, 
estamos retirando espécies 
invasoras e fazendo o enrique-
cimento com outras espécies 
que, agora, têm condições de 
serem colocadas junto a outras 
pioneiras nesses bolsões de res-
tauração. Essas mudas servem 
de alimento para os pássaros 
e, pelas suas características, 
vão se adaptar bem ao solo de 
restinga”, enfatiza.

        Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                            

Na quarta-feira, foram plantadas 250 mudas de restinga em área próxima à garagem subterrânea do bairro

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Combate a ocupações irregulares aconteceu em Tribobó, em São Gonçalo 
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Queiroga admite que número 
de vacinas foi superestimado
Na CPI, ministro da Saúde apresenta novos números e diz que há 430 milhões de doses contratadas

Em depoimento à CPI da Pan-
demia ontem (6), o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
admitiu que foi divulgado 
um número superestimado 
de vacinas já contratadas 
contra a covid-19. Em peças 
de propaganda, a pasta dizia 
ter comprado mais de 560 
milhões de doses. 

Ao responder a um ques-
tionamento oficial formulado 
do deputado federal Gustavo 
Fruet (PDT-PR), porém, o 
ministério informou nes-
ta semana que o número 
realmente contratado era a 
metade disso: 280 milhões 
de doses. O relator da CPI da 
Pandemia, Renan Calheiros 
(MDB-AL), apontou o desen-
contro. Diante dos senadores, 
Queiroga apresentou novos 
números e afirmou que há 
430 milhões de doses de va-
cinas contratadas, dado que 
não inclui doses da Fiocruz.

“Não há um contrato en-
tre a Fiocruz e o Ministério 
da Saúde. E essas doses da 
Fiocruz não foram ali consi-
deradas. De tal maneira que 
o Ministério da Saúde já vai 
fazer uma retificação dessa 
informação que foi prestada 
de maneira imprecisa à Câ-
mara dos Deputados”, disse 
o ministro.

Questionado sobre ou-
tros temas, como o uso de 
cloroquina, declarações de 

Bolsonaro e ações de gestões 
anteriores, Queiroga evitou 
responder diretamente e ale-
gou não poder fazer “juízo 
de valor”. Essa resposta foi 
a mais recorrente durante a 
reunião de ontem, iniciada 
pouco depois da 10h. Em 
relação à vacinação, contudo, 
foi taxativo:

“A vacina contra a covid 

é uma resposta da ciência. 
A solução para a pandemia 
é a campanha de vacinação. 
Precisamos vacinar a nossa 
população”, disse Queiroga. 

Sobre a recusa do governo 
em assinar contrato com a 
Pfizer em agosto do ano pas-
sado, o ministro afirmou que 
não poderia falar sobre trata-
tivas de um gestão anterior.

“Eu assumi [o Ministério 
da Saúde] há 45 dias e esses 
acordos não foram firmados 
na minha gestão. Não tenho 
como precisar se houve de-
mora, porque não participei 
dessas negociações”, disse.

Queiroga afirmou que o 
governo tem um contrato na 
iminência de ser assinado 
para aquisição de 100 milhões 

de doses de vacinas da Pfizer, 
sendo que 35 milhões devem 
chegar em setembro. 

Eduardo Braga (MDB-AM) 
cobrou um cronograma defi-
nitivo da vacinação no país. 
“Já ouvimos inúmeras pre-
visões não correspondidas”, 
ressaltou o senador.

Convocado na condição 
de testemunha, o ministro 
também argumentou que as 
críticas de Bolsonaro sobre as 
vacinas não tiveram impacto 
na campanha de imunização.

“Eu penso que [as críti-
cas do presidente] não têm 
impacto na campanha de 
vacinação. Pesquisas mos-
tram que mais de 85% da 
população brasileira quer a 
vacinação. Fazer juízo de va-
lor acerca do que o presidente 
fala não é uma competência 
do ministro da Saúde.

Queiroga fez esse comen-
tário em resposta a Renan 
Calheiros, que lembrou de 
episódio em que Bolsonaro 
disse que o laboratório não 
se responsabilizaria caso al-
guém se transformasse “em 
jacaré”.

Em resposta a questio-
namentos dos senadores 
Marcos Rogério (DEM-RO) e 
Rogério Carvalho (PT-SE) so-
bre a possibilidade de quebra 
da patente de vacinas, o mi-
nistro afirmou ser contra essa 
proposta - que, segundo ele, 

pode prejudicar o programa 
de imunização. Na avaliação 
dele, o Brasil não conseguiria 
produzir vacinas da Pfizer e 
da Jansen.

Questionado pelo vice-
-presidente da CPI, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), sobre a 
estratégia de tentar atingir a 
chamada “imunidade de re-
banho”, Queiroga disse que o 
Ministério da Saúde defende 
a vacinação em massa. “Eu 
apoio a vacinação. Vacinação 
na população é a conduta 
do Ministério da Saúde”, res-
pondeu.

Durante a reunião, Hum-
berto Costa (PT-PE) disse 
que a CPI precisa ouvir o vi-
ce-governador do Amazonas, 
Carlos Almeida Filho, que 
afirmou em entrevista que 
o governador Wilson Lima 
e o presidente Jair Bolsona-
ro transformaram Manaus 
em um laboratório gerador 
de nova cepa de covid-19. 
Segundo o senador, se con-
firmada a informação, estará 
provado que houve uma ati-
tude criminosa do presidente.

Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
apresentou requerimento 
para ouvir os representantes 
da Abin para explicar a in-
sinuação de Jair Bolsonaro, 
durante evento na quarta-fei-
ra no Palácio do Planalto, de 
que a China teria promovido 
“guerra química”.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento ontem à CPI da Pandemia, no Senado

Luz: Procon terá mutirão para 
a negociação de dívidas
O mutirão acontecerá entre os 
dias 10 de maio e 10 de junho 
com atendimento on-line. 
Aqueles que estão com ener-
gia cortada e inadimplentes 
há mais de 90 dias, estarão 
aptos a se inscreverem. Pela 
primeira vez, a empresa irá 
possibilitar que a dívida seja 
paga em até 24 vezes. As ins-
crições para o evento estarão 
abertas até esta sexta-feira (7).

“Infelizmente uma grande 
parcela da população está en-
frentando dificuldades finan-
ceiras e não está conseguindo 
honrar com a conta de ener-
gia. A política do Procon-RJ 
inicialmente é procurar uma 
conciliação, o que foi bem 
recebido pela Light através 
de um projeto em parceria 
com a autarquia. A finalidade 
foi buscar uma maneira de 
ajudar esses consumidores e 

fomos prontamente atendi-
dos pela empresa. Será uma 
oportunidade única, para 
aqueles que estão inadim-
plentes, renegociarem os seus 
débitos de uma forma jamais 
vista”, declara o presidente 
do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Para participar, basta o 
consumidor preencher o for-
mulário clicando no link: 
https://forms.gle/fdeAU8z-
JkZfqPTfZ9 . A fim de evitar 
aglomeração e propagação 
do coronavírus, a negocia-
ção será virtual com a em-
presa por intermédio de um 
servidor da autarquia que 
acompanhará como media-
dor, observando o direito do 
consumidor e as condições 
do acordo.

Fraudes virtuais - Com o 
aumento das compras reali-
zadas pela internet, surgiram 

novos golpes. Para evitar que 
o consumidor seja vítima 
de estelionatários, o Procon 
Estadual do Rio de Janeiro 
preparou um manual de pre-
venção e combate às fraudes 
virtuais. O material contém 
orientações para comprar 
pela internet de forma segura 
e dicas para não cair em frau-
des virtuais, além de alertar 
sobre os novos golpes pratica-
dos, como o que utiliza o Pix, 
o sequestro do WhatsApp e 
os praticados em plataformas 
de vendas. A autarquia, vin-
culada à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações In-
ternacionais, também listou 
sites não recomendados a 
serem evitados.

“Acreditamos que a me-
lhor forma de combater esse 
tipo de crime é a informação. 

As chances de o consumidor 
bem informado ser vítima 
desse tipo de fraude é muito 
menor. O manual será uma 
ferramenta que o internauta 
poderá sempre consultar an-
tes de efetuar alguma compra 
pela internet ou outro tipo 
de operação virtual”, observa 
o presidente do Procon-RJ, 
Cássio Coelho.

Além do manual contra 
fraudes virtuais, a autarquia 
preparou uma lista com 230 
sites não recomendados, 
que será constantemente 
atualizada. Para um site ser 
incluído na lista, os servidores 
do Procon-RJ analisam diver-
sos fatores. Por exemplo: se a 
empresa entrega os produtos 
e serviços comprados e se 
responde as reclamações do 
consumidor e as notificações 
enviadas pela autarquia.

Quem estiver com energia cortada ou inadimplente pode se inscrever

Ação no Jacarezinho 
deixa 25 mortos
A ação mais letal da história 
do Estado do Rio de Janeiro, 
deixou 25 mortos na manhã 
de ontem (6) durante a Ope-
ração Exceptis, da Polícia Ci-
vil, na favela do Jacarezinho, 
na zona norte do Rio de Ja-
neiro. Um dos mortos foi um 
policial civil. A operação visa-
va combater grupos armados 
de traficantes de drogas que 
estariam aliciando crianças 
para o crime.

De acordo com a Polícia 
Civil, a região do Jacarezinho 
é um dos quartéis-generais 
da facção Comando Verme-
lho na zona norte e abriga 
“uma quantidade relevante 
de armamentos” protegidos 
por barricadas e táticas de 
guerrilha adotadas pelo gru-
po criminoso.

Durante o tiroteio pela 
manhã, dois passageiros do 
metrô foram feridos dentro 
de um trem da Linha 2, na 
altura da estação Triagem, 
na zona norte. Segundo o 
MetrôRio, o acidente ocor-
reu “após o vidro de uma das 
composições aparentemen-
te ser atingido por projétil 
vindo da área externa”. Um 
passageiro foi atingido de 
raspão no braço e o outro por 
estilhaços de vidro. Ambos fo-
ram socorridos para hospitais 
municipais.

A ação durou até o meio da 
tarde e apreendeu mais de 16 
pistolas, seis fuzis, 12 grana-
das, uma submetralhadora e 
uma escopeta, além de drogas 
e rádios. Seis homens tam-
bém foram presos na ação.

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 11/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:30 às 16:30 Rua Lions Clube - Santa Rosa - Niterói 15131513
12:30 às 16:30 Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15131513
12:30 às 16:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 15131513
12:30 às 16:30 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15131513
12:30 às 16:30 Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói 15131513
12:30 às 16:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 15131513
13:30 às 17:30 Rua do Rumo - Engenhoca - Niterói 15132491
13:30 às 17:30 Rua Iguaçu - Engenhoca - Niterói 15132491
13:30 às 17:30 Rua Monteiro Lobato - Engenhoca - Niterói 15132491

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Pr Truman - Vista Alegre - São Gonçalo 15095779
12:00 às 16:00 Avenida Roosevelt - Vista Alegre - São Gonçalo 15095779

MARICÁ
09:00 às 11:30 Lot Jardim Atlântico - Jardim Atlântico Leste - Maricá 15130263
09:00 às 11:30 Ruas 32, 70 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15130263
09:10 às 12:00 Avenida Itaipuaçu - Jd Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15131235
09:10 às 12:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 15131235
09:10 às 12:00 Ruas 88, 89, 90 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15131235
09:10 às 12:00 Rua Darcy Roque da Silveira - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15131235
09:10 às 12:00 Rua dos Professores - Jardim Atlântico - Maricá 15131235
13:15 às 17:15 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15131543
13:15 às 17:15 Ruas 2, 68, 69 - Jardim Atlântico - Maricá 15131543
13:15 às 17:15 Rua Mário Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 15131543
14:00 às 17:30 Ruas 1, 2 - Pr. Amendoeiras - Estrada V. de Maricá - São José 

Imbassai - São José - Parque São José - Maricá 
15132679

14:00 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15132679
14:00 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - São José Imbassaí - Pr. Amendoeiras 

- Maricá 
15132679

14:00 às 17:30 Rua A - São José - Centro - Jardim Inoã - Lot Praia Amendoeiras 
- Centro - Maricá 

15132679

14:00 às 17:30 Rua Doutor Rafhael Iorio - Pr. Amendoeiras - Maricá 15132679
14:00 às 17:30 Rua Liborio S. Fernandes - São José - São José Imbassaí - Pr. 

Amendoeiras - Maricá 
15132679

14:00 às 17:30 Rua Octavio Fernandes - São José Imbassaí - Maricá 15132679
Dia: 12/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acurio Torres - Piratininga - Niterói 15132053
13:00 às 17:00 Avenida Pescadores - Piratininga - Niterói 15132053
13:00 às 17:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15132053
13:00 às 17:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15132053
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15132053
13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15132053

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Mariano Jorge - Monte Formoso - São Gonçalo 15092185
08:00 às 12:00 Estrada Monte Formoso - Monte Formoso - São Gonçalo 15092185
08:00 às 12:00 Estrada Rio Frio - Santa Izabel - São Gonçalo 15092185
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Anaia Pequeno - São Gonçalo 15137233
08:00 às 12:00 Rua Clodomiro A. da Costa - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 15137233
08:00 às 12:00 Rua Gracinda Paes Pereira - Jockey Club - São Gonçalo 15137233
12:00 às 16:00 Rua Almirante Jaceguai - Laranjal - São Gonçalo 15127439
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Lima - Laranjal - São Gonçalo 15127439
12:00 às 16:00 Rua Oscar Guanabarino - Laranjal - São Gonçalo 15127439

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 26, 27, 30, 32, 33, 34 - Bosque Fundo - Jardim Inoã - Jardim 

Atlântico - Maricá 
15132351

13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Inoã - Maricá 15132351
13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá 15132351
13:00 às 17:00 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiros - Chácaras Inoã - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Chácaras Inoã - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Ruas B, D - Chácaras de Inoã - Jardim Inoã - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Rua 20 - Jardim Inoã - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Rua Ace 2 - Condomínio Red Tower - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Rua Chico Mendes - Chácaras Inoã - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Rua Doutor Joel Cardoso - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 15133369
13:00 às 17:00 Avenida Uirapurus - Flamengo - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua 2 - Pedreira - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Abreu Rangel - Centro - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Barão - Centro - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Capitão Guilherme Cunha - Centro - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Carlos Alberto Sanches - Piquete - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Deocleciano Damasceno - Centro - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Doralice C de Abreu - Flamengo - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua dos Quintanilhas - Piquete - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Ruas E, K - Centro - Piquete - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua José Alves da Costa - Centro - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Rodrigues Alves Rangel - Centro - Pedreira - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Rua Waldemiro dos Santos Abreu - Piquete - Maricá 15138557
13:00 às 17:00 Ruas 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Centro - Bananal - Estrada 

Espraiado - Manoel Ribeiro - Ponta Negra - Vale da Figueira II - 
Maricá 

15155405

13:00 às 17:00 Avendia 320 - Ponta Negra - Maricá 15155405
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Vale da Figueira II - Maricá 15155405
13:00 às 17:00 Rua Francisco Machado - Ponta Negra - Maricá 15155405
13:00 às 17:00 Rua Jayme Carlos de Souza - Ltm Vale da Figueira - Ponta Negra 

- Maricá 
15155405

13:00 às 17:00 Rua Professor Nair Buenos dos Reis - Vale da Figueira II - Est. 
Espraiado - Maricá 

15155405
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Real 
Sociedad 
de olho no 
lateral Jefté

O Fluminen-
se confirmou 
recentemen-
te  a  venda 
do atacan-
te Kayky ao 
Manchester 

City. O jogador de 17 anos 
vai permanecer no clube 
até o fim da atual tempo-
rada.

Outro jogador da mes-
ma idade vem sendo de-
sejado pelo mercado eu-
ropeu. O lateral esquerdo 
Jefté recebeu sondagem da 
Real Sociedad.

Jefté tem 17 anos e um 
dos destaques da “Geração 
dos Sonhos” do Flumi-
nense. O lateral ainda não 
estreou pelos profissionais, 
mas já é alvo do Velho Con-
tinente.

O jovem lateral renovou 
recentemente seu contra-
to com o Fluminense até 
2025. O clube não revelou 
qual a multa rescisória do 
atleta.

Jefté vive a expecta-
tiva de poder entrar em 
campo pelos profissionais 
nesta quinta-feira. O la-
teral ficará como opção  
no banco de reservas con-
tra o Júnior-COL, pela Li-
bertadores.

Zagueiro quer retomar a condição física e voltar a atuar pelo Flamengo

Rodrigo Caio tem chance 
de encarar o Volta Redonda

O elenco do Fla-
mengo iniciou, 
ontem, a pre-
paração para o 
duelo de volta 
contra o Volta 
Redonda, pelo 

Campeonato Carioca. O con-
fronto será neste sábado, 
no Maracanã, às 21h05 (de 
Brasília).

Os rubro-negros estão 
próximo da decisão após 
terem vencido o duelo de 
ida, no Raulino de Oliveira, 
por 3 a 0. Com isso, o técnico 
Rogério Ceni deve escalar 
uma equipe praticamente 

toda reserva neste fim de  
semana.

Ceni quer poupar seus 
principais jogadores visando 
o duelo da próxima terça-fei-
ra, contra o Unión La Calera-
-CHI, em Santiago. A partida 

pode decretar a classificação 
rubro-negra para as oitavas 
de final da Libertadores com 
antecedência.

Por isso, o duelo contra 
o Voltaço vai servir para o 
treinador dar mais ritmo a 
alguns jogadores. Além dis-
so, a partida pode marcar o 
retorno do zagueiro Rodrigo 
Caio aos gramados.

O atleta já treina com o 
restante do elenco, mas bus-
ca melhorar a parte física. A 
evolução do seu rendimento 
nos trabalhos vai determinar 
se o defensor será titular 
contra o Volta Redonda.

Alexandre Vidal / Flamengo

O zagueiro trabalha intensamente para reforçar a equipe rubro-negra na semifinal do Campeonato Carioca

Ceni deve 
poupar titulares 
visando o duelo 
da próxima 
terça pela Copa 
Libertadores

Vanderlei minimiza 
gols sofridos

Carli vê Botafogo no 
‘caminho certo’

O Vasco se pre-
para para o due-
lo de volta con-
tra o Madureira, 
neste sábado, às 
16 horas, pela 
Taça Rio. Nesta 

partida, o técnico Marcelo 
Cabo vai escalar os principais 
jogadores visando um lugar 
na decisão.

Os cruzmaltinos perde-
ram por 1 a 0 em Conselheiro 
Galvão. O time precisa vencer 
para avançar, mas vem sofren-
do gols em todos os seus jogos.

O goleiro Vanderlei mi-
nimizou a situação. Para o 
arqueiro, a equipe vem corri-
gindo a parte defensiva.

“Sobre tomar gols nos jo-
gos, acho que é uma questão 

O Botafogo não 
começou bem 
a temporada. 
Os alvinegros 
iniciaram uma 
reformulação 

no futebol após o rebaixamen-
to para a Série B do Campeo-
nato, mas o resultado não vem 
dando confiança a torcida.

A equipe de General Seve-
riano já foi eliminada da Copa 
do Brasil e não alcançou as 
semifinais do Campeonato 
Carioca. Com isso, o técnico 
Marcelo Chamusca e a dire-
toria já vêm sendo criticados 
pelos alvinegros.

O zagueiro Joel Carli retor-
nou ao clube para esta tempo-
rada, mas ainda não estreou. 
Mesmo assim, o defensor 

de tempo. A gente tem cor-
rigido situações, é óbvio que 
a gente não quer tomar gols, 
mas a gente vê que o adversá-
rio não tem criado tanto, nossa 
equipe tem tido um equilí-
brio.” disse ao canal “Atenção 
Vascaínos”, do Youtube.

Vanderlei elogiou o técnico 
Marcelo Cabo.

“É bem bacana ver o Vasco 
ofensivo assim, buscando o 
gol o tempo todo, procurando 
encurralar os adversários. Ata-
car tem sido a forma de jogar 
com o Cabo, que tem pedido 
para gente para pressionar o 
adversário tem sido bacana”, 
declarou.

Cabo têm usado a Taça Rio 
para fazer os ajustes finais no 
Vasco.

acredita que o trabalho está 
sendo bem feito pela diretoria.

“Acompanhei muito o que 
aconteceu no ano passado, 
conversava com as pessoas 
dentro do clube e tenho visto 
uma diferença muito grande 
esse ano. O Botafogo passa 
por uma reestruturação, mas 
acho que está no caminho 
certo. Apesar de os resultados 
ainda não serem os esperados, 
temos muito foco no princi-
pal objetivo que é a Série B”, 
disse ao canal “BotaPress”, do 
Youtube.

O Botafogo ainda está na 
disputa da Taça Rio e en-
frenta o Nova Iguaçu, neste 
domingo, no Nilton Santos. Os 
alvinegros precisam da vitória 
para avançar à decisão.

Jefté vive a 
expectativa 
de entrar 
pelo time 
profissional 
do Flu


