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Niterói: calendário de 
vacinação é antecipado
Pessoas com comorbidade ou defi ciência podem tomar a dose a partir de segunda-feira

CORRIDA CONTRA O CORONAVÍRUS

Praça para 
a Praia das 
Pedrinhas
A Praia das Pedrinhas, em São 
Gonçalo, um dos pontos mais 
bonitos e frequentados pelos 
moradores do município, vai 
ganhar um reforço de lazer. 
A nova praça que está sendo 
construída no local fi cará pronta 
em breve. Na última semana, 
foi realizada a concretagem 
da quadra poliesportiva e das 
arquibancadas.
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Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Construção da praça na Praia das Pedrinhas entrou em nova etapa na última semana

A ampliação dos recursos 
digitais está tornando mais 
fácil a vida do cidadão de 
Niterói. Com o recente 
lançamento do Portal 
de Serviços, a Prefeitura 
dá mais um passo rumo 
à transformação que 
proporciona mais efi ciência 
e sustentabilidade em 
seus atendimentos. O 
uso da tecnologia evita o 
deslocamento até os órgãos 
públicos municipais, a 
perda de tempo em fi las e 
contribui para a redução de 
aglomerações, um cuidado 
importante neste momento 
de pandemia.
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Mais acesso 
a serviços por 
meios digitais

ESPORTES

Noite para 
carimbar vaga 
na decisão
Podendo perder por 3 a 0, Fla 
recebe o Volta Redonda no 
Maracanã pelo jogo de volta 
semifi nal do Carioca.

Alexandre Vidal / Flamengo

Autor de três gols no jogo de ida das semifi nais, Pedro estará em campo hoje pelo Fla

Vasco tenta 
reverter 
vantagem

PÁG. 8

Dalva de 
Oliveira é 
homenageada
O Theatro Municipal 
de Niterói apresenta de 
forma virtual ao público, 
sábado e domingo, às 19h, 
o espetáculo “Mona canta 
Dalva”, em homenagem à 
semana do aniversário da 
cantora Dalva de Oliveira.

Geraldo 
Azevedo faz 
live hoje

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Espetáculo “Mona canta Dalva”

Duas mil vagas no primeiro trimestre
Apesar da crise econômica e da pandemia, Niterói e outros municípios do Leste Fluminense geram empregos
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Enel abre 
17 lojas 
neste sábado
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Estado registra 
quase 70 mil 
novos MEIs
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Prefeitura está trabalhando para digitalizar seus serviços, com o foco na melhoria da prestação de serviços e atendimento ao cidadão
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O FLU: há
143 anos 
em circulação
O FLUMINENSE chega a 
seus 143 anos de circulação 
neste 8 de maio. Fundado 
em 1878, é uma das marcas 
maior longevidade no Brasil, 
em especial na área de 
Comunicação. Atravessou três 
séculos de História brasileira 
e mundial, testemunhou 
grandes transformações 
e feitos da Humanidade e 
acompanha pela segunda vez 
um momento de pandemia. 
Superação, resistência e 
resiliência são palavras que 
resumem uma trajetória 
de compromisso com a 
informação.informação.informação.

Firjan abre vagas 
em curso para 
empreendedoras
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CARTA DO LEITOR

Volta das chuvas
Toda vez que o tempo vira é a mesma história aqui no 
Barreto. Não passa nem dez minutos de água caindo e 
vários bolsões d’água são formados na minha rua. Cansei 
de pisar na lama, cansei de correr risco de saúde. O Barreto 
também precisa de atenção especial em Niterói.
José Henrique

Adaptações à covid-19
Sei que o momento é complicado por conta da pandemia, 
mas seria legal a prefeitura pensar em novas formas de dar 
opções de lazer a população da cidade. Sei que eventos 
legais já foram criados, como o drive-in, mas sinto falta de 
novidades. A pandemia tem me deixado muito sozinha, e 
a vida alegre da cidade era o que me confortava. 
Rita Souza
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FILIADO A

Estação
Paulo Gustavo
Depois da Rua Coronel Mo-
reira César e do Centro Pe-
trobras de cinema, a es-
tação do metrô do Jardim 
de Alah, no Leblon, Zona 
Sul do Rio, também poderá 
ser rebatizada para levar 
o nome de Paulo Gustavo. 
Desta vez, a homenagem 
ao ator e humorista que 
morreu vítima da covid-19 
é iniciativa do deputado 
Sérgio Fernandes (PDT), que 
apresentou, ontem, o pro-
jeto de lei 4120/2021, para 
ser analisado pelos colegas  
da Alerj.

A estação passaria a se 
chamar “Jardim de Alah - 
Paulo Gustavo”. O texto des-
taca o personagem Valdomi-
ro Lacerda, ex-morador do 
Leblon que passa a morar no 
Méier para fugir da polícia, 
interpretado pelo ator na 
série “Vai que Cola”.

“Foi um dos personagens 
mais icônicos da carreira 
do Paulo Gustavo”, justifica 
Sérgio Fernandes. 

Ações pelo 
Dia das Mães
A Cruz Vermelha em São 
Gonçalo realiza ação nes-
te sábado pelo Dia das 
Mães,  com distribuição 
de cinco mil máscaras nas 
ruas do centro da cidade. 
O município já contabili-
zou mais de duas mil mor-
tes por covid-19. Só nos  
primeiros meses do ano 
foram mais de mil, ultrapas-
sando os registros do ano 
passado.

A rede carioca Super-
mercados Mundial também 
não deixará a data passar 
em branco e no domingo 
irá distribuir rosas para as 
mamães que passarem por 
todas as 20 unidades da 
rede. Além disso, as cate-
gorias de cuidados diários 
e bebidas estão com preços 
mais baixos especialmente 
para a ocasião. 

‘O que ocorreu foi 
um massacre’

Pela reabertura 
do Canecão

De outro lado, a deputada 
estadual Renata Souza (PSOL) 
quer a responsabilização das 
autoridades que autorizaram 
e comandaram a operação que 
resultou na morte de 25 pes-
soas no Jacarezinho, na última 
quinta. Ontem, a deputada 
deu entrada em representa-
ções no MP, STF, e também 
enviou informes à ONU e à 
OEA sobre as denúncias de 
violação que recebeu. No caso 
do STF e do Ministério Público 
Estadual, Renata assinou os 
documentos com colegas do 
do PSOL e de outros partidos. 
Todos os documentos contêm 
dez vídeos e oito fotografias 
com imagens que, segundo 
ela, comprovariam ter sido 
extrapolado o papel da polícia.

“O que ocorreu no Jacarezi-
nho foi um massacre que não 
cabe na lógica de um Estado 
democrático de direito. Não 
existe pena de morte no Brasil. 
Esse foi um espetáculo de bar-
bárie de cunho fascista.

Renata assinou a represen-
tação ao MP e ao STF com os 
parlamentares do PSOL, Elio-
mar Coelho, Flavio Serafini, 
Monica Francisco e Dani Mon-
teiro, assim como os deputa-
dos Waldeck Carneiro, Carlos 
Minc e Enfermeira Rejane. 

As Comissões de Ciência 
e Tecnologia e de Cultura, 
da Alerj se reuniram ontem 
em audiência pública para 
analisar a possibilidade de 
parceria com a UFRJ, a fim 
de revitalizar a antiga casa de 
espetáculos Canecão. O PL 
3.023/20, do deputado Wal-
deck Carneiro (PT) autoriza a 
Alerj a realizar uma coopera-
ção técnica e financeira com a 
UFRJ para reformar e reabrir 
o local. O objetivo é que o 
Canecão se torne um espaço 
cultural multiuso e centro de 
memória da música popular 
brasileira.

Panorama RJPanorama RJ

Uma homenagem 
à ‘Rainha da Voz’
O Theatro Municipal de 
Niterói apresenta, sábado 
e domingo, às 19h, o espe-
táculo “Mona canta Dalva”, 
em homenagem à semana 
do aniversário de Dalva de 
Oliveira. O público poderá 
acessar o link do show que 
foi gravado no Maison de 
France, nas redes sociais do 
Theatro.

Em 2017, Mona Vilardo 
começou o projeto “Elas por 
Ela - As Rainhas do Rádio 
por Mona Vilardo”, home-

nageando Dalva de Oliveira 
no ano do seu centenário. 
Ela sobe ao palco acompa-
nhada de Daniel Sant’Ana, 
Ricardo Nascimento e Ayres 
d’Athayde.   

“Mona canta Dalva” con-
ta a história dessa mulher, 
nomeada Rainha da Voz que 
deixou na memória do povo 
brasileiro mais do que can-
ções com grande empenho 
vocal, mas que marcaram 
uma época importante para 
a música brasileira. 

CULTURA FABIANA MAIA

#EmCasa
O cantor, compositor e vio-
lonista Geraldo Azevedo, faz 
uma live, neste sábado, às 
21h30, no #CulturaEmCa-
sa. Com mais de 50 anos de 
carreira, ele vai apresentar 
um show intimista, daque-
les que emocionam e fazem 
cantar junto, da primeira à 
última música. “Estou me 
acostumando com a ideia 
de tocar para uma plateia 
virtual. É uma experiência 
interessante levar minha 
música pra dentro da casa 
das pessoas”, contou.

BATALHA – Até o dia 16, estão abertas as inscrições 
para o “Red Bull FrancaMente”, uma competição de ba-
talhas entre talentos do hip-hop de todo o Brasil. Quem 
quiser testar suas habilidades na rima precisa baixar o 
aplicativo da competição e enviar seus vídeos. O mate-
rial será avaliado pelos jurados Kamau, Slim e Mamuti. 
Informações: https://www.redbull.com/br-pt/  

MUATO – Artista múltiplo premiado no Brasil e no 
exterior, Muato acaba de iniciar uma nova fase no seu 
projeto “AfroLove Songs ou A Canção Urbana de Amor 
Política”. E para inaugurá-la, ele se une à rapper, poeta 
e compositora Carol Dall Farra no single “Me Respirar”, 
também registrado em clipe e já disponível em todas 
as plataformas digitais.  

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

Divulgação

Municipal apresenta “Mona canta Dalva”, neste sábado e domingo, às 19h

Marcelo Ribeiro/Divulgação

O cantor Geraldo Azevedo faz show 

intimista neste sábado, às 21h30  

De malas prontas para Niterói

CEO da AMX Corretora de 
Seguros, Aimoré Maia, vê a 
instalação de uma filial da 
empresa em Niterói como 
uma necessidade. “Na Região 
Metropolitana, a cidade de 
Niterói além de ser excelente 
em viabilidade econômica e 
no fator qualidade de vida, 
está perto de municípios vi-

Divulgação

zinhos que possuem uma 
vasta demanda de pessoas e 
empresas de diversos portes 
a serem atendidas. São Gon-
çalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, 
Tanguá, Rio Bonito, dentre ou-
tras, podem ter um excelente 
potencial, independente da 
distância. Nós vamos aonde o 
cliente está!”, declarou. 

Governador inaugura restaurante

O Governo do Estado abriu, 
ontem, mais uma unidade 
do programa RJ Alimen-
ta, desta vez na cidade de 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense. O 
lançamento foi realizado 
pelo governador Cláudio 
Castro em espaço que vai 
oferecer 1,5 mil refeições 
diárias de forma gratuita 
para pessoas em situação 

Rafael Campos/Palácio Guanabara

de vulnerabilidade social. 
Ao todo, durante seis me-
ses, serão servidas 270 mil 
refeições - entre café da 
manhã, almoço e jantar 
– no Restaurante do Povo 
Romilton Bárbara. A ação 
já conta com polos nas ci-
dades do Rio, Nova Iguaçu 
e Magé. Ao todo, já foram 
distribuídas cerca de 1,5 
milhão de refeições. 

O trabalho da Polícia Civil 
receberá moção de louvor 
da Alerj. Pelo menos é o que 
espera o líder do bolsonaris-
mo na Casa, Charlles Batista 
(PSL), que apresentou a pro-
posta ontem. Ele justifica que 
a homenagem à instituição 
diz que a homenagem é uma 
forma de reconhecimento ao 
“heroico combatente” inspe-
tor André Leonardo de Melo 

Frias, assassinado durante 
a ação no Jacarezinho, zona 
Norte do Rio, que deixou 25 
mortos,”e a todos os policiais 
que se dedicam em proteger a 
população fluminense”.
“É inacreditável ver esquer-
distas tentarem difamar a 
instituição e defenderem trafi-
cantes que aliciavam crianças, 
vagabundos responsáveis por 
destruir famílias”, declarou. 

Homenagem à polícia
Divulgação

Secretaria Municipal do Ido-
so de Niterói prestou uma 
homenagem ontem para 
as mães que passaram pelo 
posto de vacinação do Clu-
be Central, em Icaraí, na 
Zona Sul do município. O 
secretário José Antônio Fer-
nandez, o Zaf, e o restante 
da equipe distribuíram rosas 

e um cartão parabenizando 
as mães pelo seu dia que 
ocorrerá neste domingo. O 
posto de vacinação contra a 
covid-19 montado pela pre-
feitura no Clube Central tem 
sido, segundo ele, um dos 
recordistas na arrecadação 
de alimentos na Campanha 
Niterói Solidária. 

Homenagem às mães
Divulgação
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Prefeitura de Niterói entra na era 
do futuro com serviços digitais
Plataformas facilitam o acesso do cidadão a atendimentos e informações sem precisar sair de casa

Uma nova realidade começa 
a transformar a rotina de ser-
viços da Prefeitura de Niterói. 
Neste processo, plataformas 
digitais facilitam o acesso dos 
cidadãos a serviços e a infor-
mações sem precisarem sair 
de casa, evitando, assim, a ne-
cessidade de deslocamentos e 
de filas para atendimentos, e 
contribuindo para a redução 
de aglomerações na cidade.

A secretária municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, ressalta que 
a transformação digital alia-
da às políticas municipais de 
apoio às famílias e às empre-
sas para redução das desigual-
dades, torna-se, assim, mais 
um instrumento de apoio no 
combate aos efeitos da pan-
demia e de melhoria da qua-
lidade de vida da população.

“A Prefeitura está traba-
lhando para digitalizar seus 
serviços, sempre com o foco 
na melhoria da prestação de 
serviços e atendimento ao ci-
dadão. Atendimento por chat 
e vídeo serão, em breve, uma 
realidade em Niterói. Toda 
essa organização permitirá à 
Prefeitura realizar um grande 
trabalho de simplificação dos 
serviços, redução de etapas 
burocráticas além de pro-
porcionar maior velocidade e 
qualidade do atendimento ao 

cidadão”, destaca a secretária.
Durante os 100 primeiros 

dias do governo, foi instituída 
uma Rede de Atendimento 
ao Cidadão com represen-
tantes de todas as secretarias, 
coordenadorias, fundações e 
autarquias da municipais para 
a elaboração da Carta de Ser-
viços. Mais de 280 agentes do 

Município foram envolvidos 
na estruturação dos serviços, 
inclusive atendentes, assis-
tentes sociais, professores e 
agentes de saúde.

A Carta de Serviços é um 
catálogo com informações 
sobre locais, horários, canais 
e condições de atendimento 
para a sociedade acessar servi-

ços públicos. Sua divulgação é 
um direito previsto no Código 
de Defesa ao Usuário do Servi-
ço Público (Lei 13.460/2017).

“Os participantes da Rede 
de Atendimento ao Cidadão 
receberam treinamentos da 
equipe da Seplag, via Escola 
de Governo e Gestão (EGG), 
em parceria com outros mu-

nicípios, estados e também 
do Governo Federal. Assim, 
iniciamos o trabalho de for-
mação em atendimento ao 
cidadão, cultura digital e lin-
guagem simples e acessível, 
para que tenhamos um go-
verno cada vez mais cen-
trado no cidadão”, afirma a  
secretária.

Com o lançamento do 
Portal de Serviços, a Prefeitu-
ra de Niterói dá um mais um 
passo rumo à transformação 
digital, com mais eficiência e 
sustentabilidade na prestação 
dos serviços. No site e aplica-
tivo do “Portal de Serviços”, 
que reúne serviços digitais e 
informações sobre todos os 
serviços prestados ao cidadão 
pela administração munici-
pal, a população pode obter a 
segunda via do IPTU, do ISS, 
obter informações sobre os 
programas assistenciais na 
pandemia, sobre castração 
de animais ou coleta de lixo, 

entre outros. O acesso é pelo 
endereço http://servicos.ni-
teroi.rj.gov.br/ e também ser 
baixado nas lojas de aplicati-
vos pelo aplicativo “Serviços 
ao Cidadão”.

Gestão mais participativa – 
Com o objetivo de aproximar o 
cidadão do poder público por 
meio de uma gestão cada vez 
mais participativa, o Colab, 
que completa sete anos em 
novembro, foi uma das pri-
meiras iniciativas neste pro-
cesso de transformação dos 
serviços. Os números compro-
vam os resultados positivos: 
68.618 usuários cadastrados, 
mais de 72 mil solicitações de 
serviços realizadas, taxa de 
resolução de 86%, média de 40 
novas publicações por dia, 30 
consultas públicas realizadas, 
sendo uma em vigor.

O coordenador de Co-
municação Digital e Relacio-
namento com o Cidadão da 
Prefeitura de Niterói, Fernan-
do Stern, ressalta que a plata-
forma foi desenvolvida para 
receber e gerenciar milhares 
de demandas dos cidadãos 
que chegam diariamente por 
diversos canais, que vão desde 
as redes sociais da Prefeitu-
ra, até a o balcão presencial 
de Administrações Regio-
nais, passando pelas questões 
abordadas na ouvidoria da 
Secretaria de Saúde.

Com isso, 
evitam-se os 
deslocamentos, 
formação de filas 
e contribui-se 
para a redução 
de aglomerações

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Portal de serviços na palma da mão: pelo celular, cidadão pode obter soluções com rapidez, comodidade e segurança

Acelera a construção da nova 
praça da Praia das Pedrinhas

A obra para construção da 
nova praça da Praia das 
Pedrinhas, em São Gonçalo, 
segue em ritmo acelerado, 
para em breve ser entregue 
à população de São Gonçalo. 
Por determinação do prefei-
to Capitão Nelson, as inter-
venções foram retomadas 
pela nova gestão ainda em 
janeiro, após terem ficado 
paradas por cinco meses.

Nessa nova etapa, o local 
está recebendo concretagem 
da quadra poliesportiva e 
das arquibancadas, além da 
conclusão da instalação do 
piso por toda a extensão da 
nova praça. Seis caminhões 
do tipo betoneira foram 
utilizados nesta etapa, pro-
jetando 45 metros cúbicos 
de concreto.

 A quadra poliesportiva 
terá 13 metros de largura, 
com dois patamares de ar-
quibancadas. Após a conclu-
são da concretagem, serão 
instalados o alambrado e o 
pergolado da praça, além 
dos brinquedos do play-

ground.
 O novo espaço de lazer 

terá uma área total de 1008 
m², em frente à Baía de Gua-
nabara, e contará com uma 
quadra poliesportiva, play-
ground, espaço de convívio 
e bicicletário. 

Além dos equipamentos, 
a praça também receberá 
intervenções de paisagismo. 
A expectativa é de que o lo-
cal seja mais um atrativo na 
região, além da orla da Praia 
das Pedrinhas. Os recursos 
utilizados para execução 
das obras são provenientes 
de emendas parlamenta-
res que totalizam mais de  
R$ 430 mil.

Local está recebendo concretagem para criação de quadra poliesportiva

A secretaria de Assis-
tência Social de São  
Gonçalo, por meio da 
subsecretaria de Pro-
teção Social Especial, 
realizou uma ação de 
acolhimento aos mo-
radores em situação de 
rua na última quinta-
-feira (6), na Praça da 
Bíblia - conhecida como 
Praça Chico Mendes- 
no bairro Raul Veiga.  A 
ação noturna integra 
as operações de acolhi-
mento realizadas sema-
nalmente pela secreta-
ria de São Gonçalo.

Moradores em situa-
ção de rua que estavam 
em grupos  foram abor-
dados pelas equipes da 
Assistência Social. Os 
servidores buscam ouvir 
o histórico e circuns-
tâncias que levaram 
as pessoas a fazer das 
ruas os seus locais de 
moradia. A partir dessa 
aproximação, oferecem 
encaminhamento para 
os equipamentos de 
acolhimento da cidade, 
como o Centro de Re-
ferência Especializado 
para População em Si-
tuação de Rua (Centro 
Pop).

Acolhimento 
no Raul Veiga

Colab se destaca 
como robusta 
experiência de 
relacionamento, 
permitindo 
interação com a 
população

Área de lazer 
contará com 
playground, 
espaço de 
convívio e 
bicicletário

Tecnologia permite maior interação com o poder público 
Cada vez mais pessoas aces-
sam os serviços e interagem 
com a Prefeitura pelas pla-
taformas digitais e pelo Co-
lab, afirma Fernando Stern.  
“Estamos muito animados 
com nossos resultados no re-
lacionamento com o cidadão 
pelos meios digitais. Os cida-
dãos resolvem problemas, 
colaboram com a gestão da 
cidade e participam de pro-
cessos de tomada de decisão 
pelo poder público”, afirma, 
lembrando ainda que a pla-
taforma também é utilizada 
para fazer consultas públi-
cas com a população. “Este 
ano já fizemos algumas com 
milhares de participantes, 
como a que foi para deci-

dir sobre onde homenagear 
o ator Paulo Gustavo, que 
morreu nesta semana por 
complicações da Covid-19. 
No momento, estamos no ar 
com a consulta para escutar 
a população sobre as prio-
ridades do plano plurianual 
de investimentos. Hoje, sem 
dúvidas, o Colab é nossa mais 
robusta experiência de rela-
cionamento com o cidadão é 
uma iniciativa fundamental 
para a implementação de 
um governo mais digital”, 
acrescenta.

Atendente virtual – E as 
iniciativas não param por aí. 
O serviço do Disque Luz da 
Secretaria de Conservação 
de Serviços Públicos (Secon-

ser) foi modernizado. Desde 
abril, quem buscar o serviço 
pelo telefone será atendido 
por uma atendente virtual. 
Por lá, o contribuinte poderá 
escolher entre as alternativas 
lâmpada apagada ou lâmpa-
da acesa, e depois de um si-
nal sonoro, informar o nome 
e o endereço. Há também a 
opção de falar com a aten-
dente caso a solicitação seja 
feita no horário comercial. O 
novo número de contato é o 
0800 94 02 550.

A secretária municipal 
de Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa, 
conta que este será o pri-
meiro atendimento virtual 
da Seconser. O objetivo, de 

acordo com ela, é dar mais 
agilidade nas demandas da 
população, principalmente 
nos fins de semana.

“É uma inovação de um 
serviço oferecido pela Secon-
ser desde 2013. Desta forma, 
o Disque Luz funciona 24 
horas”, acrescenta.

Transparência – No fim 
do ano passado, o Portal da 
Transparência da Prefeitura 
de Niterói (http://portais.
niteroi.rj.gov.br/portal-da-
-transparencia) também 
ganhou uma nova versão, 
desta vez mais acessível aos 
cidadãos. Foram desenvol-
vidas diferentes formas de 
apresentação dos dados, me-
canismo de busca integrado 

e intuitivo, integração com 
redes sociais, maior e melhor 
oferta de dados abertos, ade-
quação a plataformas móveis 
e maior interatividade.

“Com o lançamento do 
Novo Portal da Transparên-
cia avançamos com a pauta 
na cidade, demonstrando o 

Como acessar 
o Colab

Para ter acesso ao Colab, o 
usuário deve baixá-lo na loja 
de aplicativos, inserir sua ci-
dade e vincular à conta com o 
Facebook. Após instalar, é só 
fotografar a demanda e pu-
blicar. O Colab também pode 
ser usado no computador. A 
equipe de gestão do aplicativo 
direciona a reclamação para a 
secretaria responsável.

comprometimento do gover-
no com a transparência e a 
participação social”, pontua 
Ellen Benedetti.

Renan Otto/Prefeitura de SG

Operários trabalham na construção da arquibancada da quadra de esportes

Avenidas de 
São Gonçalo 
ganham 
asfalto novo
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
deu início esta semana a 
uma nova etapa nas obras de 
recapeamento asfáltico nas 
avenidas Humberto de Alen-
car Castelo Branco (antiga 
Avenida Edson) e Jornalista 
Roberto Marinho, (antiga 
Avenida Maricá). A execução 
das obras está sendo realizada 
na altura do Lindo Parque. 

Ao todo, mais de mil me-
tros da avenida já receberam 
o novo asfalto, com mate-
rial produzido na usina do 
município. A matéria prima 
veio de uma parceria entre a 
Prefeitura de São Gonçalo e o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER).

 Antes da troca de asfalto, 
foram feitas as substituições 
de manilhas do sistema de 
drenagem. O recapeamento 
asfáltico será realizado ao 
longo das duas avenidas, 
que possuem cerca de seis 
quilômetros de extensão, per-
correndo os bairros de Santa 
Catarina, Lindo Parque, Ro-
cha, Galo Branco, Colubandê 
e Jardim Alcântara.
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Segundo a Firjan, municípios do Leste Metropolitano tiveram saldo positivo. Niterói e SG foram destaque

Mais 2 mil empregos em 3 meses
Levantamento feito pela Fir-
jan, divulgado através da pla-
taforma Retratos Regionais, 
aponta que os municípios 
do Leste Metropolitano (Ni-
terói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Tanguá e Rio Bonito) 
criaram mais de 2 mil vagas 
de empregos entre janeiro 
e março de 2021. Março, 
inclusive, foi o terceiro mês 
consecutivo de saldo posi-
tivo de contratações no ano, 
quando considerados todos 
os setores econômicos (in-
dústria, comércio, serviços e 
agropecuária). Niterói (+855) 
e São Gonçalo (+724) são os 
municípios com os melhores 
desempenhos em 2021 nes-
tas áreas.

A análise específica da 
indústria da região mostra 
que o setor gerou quase 1.500 
novos postos de trabalho 
formais no acumulado des-
te ano. Novamente, Niterói 
(+585) e São Gonçalo (+578) 
também se destacaram po-
sitivamente neste período. 
Os setores que impulsiona-
ram este resultado foram a 
construção civil (+553) e a 
manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 
equipamentos (+449).

Análise estadual - A des-
peito das medidas restritivas 
de combate à pandemia ado-

tadas em março deste ano, a 
indústria fluminense seguiu 
a tendência de alta e regis-
trou a abertura de 3.033 pos-
tos de trabalho, tornando-se 
a segunda maior contratante 
neste que foi o terceiro mês 
consecutivo de mais ad-
missões do que demissões. 
A análise, feita pela Firjan a 
partir da plataforma Retra-

tos Regionais, revela ainda 
que a tendência de alta se 
repetiu em todos os demais 
grandes setores: Serviços 
(+7.595), Comércio (+2.270) 
e Agropecuária (+199), num 
total de 13.097 novos postos 
de trabalhos formais em todo 
o estado.

No setor de Indústrias, 
segmentos ligados à Cons-

trução Civil (+1.164), à Ma-
nutenção, Reparação e Insta-
lação de Máquinas e Equipa-
mentos (+762) e à Confecção 
de Artigos do Vestuário e 
Acessórios (+510) impul-
sionaram a geração de em-
pregos. Já no setor de Servi-
ços, as maiores contratações 
ocorreram nos segmentos de 
Serviços de Catering, Bufê e 

Outros Serviços de Comida 
Preparada (+1.464), Limpeza 
em Prédios e em Domicílios 
(+1.252) e Atividades de Aten-
dimento Hospitalar (+731).

Por outro lado, após seis 
meses consecutivos de re-
cuperação, o segmento de 
Restaurantes e Outros Es-
tabelecimentos de Serviços 
de Alimentação e Bebidas 
voltou a demitir em março 
(-1.117), diante de novas 
restrições impostas para frear 
o contágio da Covid-19 no es-
tado. No período de 12 meses 
desde abril do ano passado a 
março deste ano, os setores 
de Serviços (-57.217) e In-
dústria e Construção (-5.791) 
ainda acumulam perdas. Já o 
Comércio (+2.075) e a Agro-
pecuária (+29) apresentaram 
resultados positivos nessa 
comparação, indicando que 
as contratações superaram 
os desligamentos no acumu-
lado do período de abril de 

2020 a março de 2021.
“É provável que em abril, 

quando houve um período 
maior de restrições, haja 
uma redução na velocidade 
de recuperação. Mas a gente 
entende que essa velocidade 
é mais constante, uma vez 
que boa parte das interrup-
ções já não acontece mais. 
Então a tendência hoje é que 
tenhamos uma normalização 
nas contratações nos próxi-
mos meses”, disse Jonathas 
Goulart, gerente de Estudos 
Econômicos da Firjan.

No saldo geral de vagas 
abertas, 74 dos 92 municípios 
fluminenses apresentaram 
geração líquida de emprego 
formal em março de 2021, 
frente a apenas 31 cidades 
que estavam contratando um 
ano antes, quando eclodiu a 
pandemia no país.

Plataforma Retratos Re-
gionais - A plataforma Retra-
tos Regionais tem como base 
o saldo de empregos formais 
disponibilizados no Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia. Em 
painel setorial são disponibi-
lizados dados específicos dos 
setores industriais.

A plataforma pode ser 
acessada através deste link: 
www.firjan.com.br/retratos-
regionais.

Março foi o 
terceiro mês 
consecutivo de 
saldo positivo de 
contratações 
no ano

Divulgação

A análise da indústria da região mostra que o setor gerou quase 1.500 novos postos de trabalho  formais                      

Maricá amplia o 
horário do comércio
O consumidor de Maricá 
poderá escolher com mais 
tranquilidade o presente 
para o Dia das Mães. A pre-
feitura ampliou o horário de 
funcionamento das lojas até 
às 21h. A medida visa evitar 
a aglomeração nos centros 
comerciais por causa da 
pandemia, já que nesse 
período aumenta o afluxo 
de pessoas nos estabeleci-
mentos comerciais.

“Trata-se da segunda 
data mais importante para 
comércio, só ficando atrás 
do Natal. A extensão do 
horário facilitará o traba-
lho do comércio e evitará 
a aglomeração, já que os 
consumidores terão mais 
tempo para se dirigirem às 
lojas”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Comércio, Indústria, 
Petróleo e Portos, Igor Sar-
dinha.

Apesar da extensão do 
horário, os cuidados sani-
tários devem continuar com 

rigor. É necessário cumprir 
o distanciamento social, re-
duzir o número de pessoas 
no interior do estabeleci-
mento, além de o funcio-
nário aferir a temperatura 
corporal dos clientes ao 
entrarem na loja e dispor de 
álcool em gel.

De olho no cumprimen-
to das regras,  a dona de 
casa Elizabeth Fonseca, de 
58 anos, saiu às compras. 
“Em todas as lojas em que 
entrei estão respeitando os 
cuidados sanitários exigidos 
pela pandemia, pois tem 
sempre alguém para medir 
a temperatura, dispõem de 
álcool em gel e controlam o 
número de pessoas no inte-
rior da loja. Tem tudo para 
dar certo, já que os lojistas 
estão fazendo a parte deles, 
mas o povo tem que cum-
prir a sua parte para o bem 
de todos e acabarmos logo 
com essa pandemia”, disse, 
entusiasmada, a moradora 
do Centro de Maricá.

Bem-estar animal 
ganha força no Rio
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro deu mais uma pro-
va do seu compromisso com 
a proteção e o bem-estar dos 
animais. O governador Cláu-
dio Castro sancionou a Lei 
9.272/2021, que determina 
que seja cassada a inscrição 
estadual de empresas que 
provocarem maus-tratos a 
animais. A regra está publi-
cada no Diário Oficial desta 
sexta-feira (7/5). 

“Não vamos medir esfor-
ços para evitar que qualquer 
animal seja maltratado em 
território fluminense. Vamos 
punir o agressor sempre 
que isso ocorrer. Esta lei é 
mais uma iniciativa do nosso 
projeto de transformar o Es-
tado do Rio numa referência 
mundial de políticas públi-
cas em defesa dos animais”, 
afirmou Cláudio Castro, que 
já havia impedido a realiza-
ção de corrida de cachorros 
e proibido tatuagens e pier-
cings em animais domésticos 
e silvestres.

O projeto de lei que trata 

o tema, de autoria da depu-
tada estadual Tia Ju (Republi-
canos), havia sido aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj). De acordo com 
o texto, caso o abuso seja 
comprovado, o animal deve 
ser apreendido de forma 
imediata por órgão compe-
tente, e o local, interditado. 
O responsável pela empresa 
também será conduzido a 
uma autoridade policial para 
que medidas cabíveis sejam 
adotadas. Vale frisar que a 
cassação da inscrição esta-
dual da empresa só ocorrerá 
após trânsito em julgado de 
sentença condenatória.

Mercado de trabalho: Estado 
registra 68,8 mil novos MEIS
O empreendedorismo segue 
abrindo portas para a reinser-
ção no mercado de trabalho. 
Levantamento do Sebrae Rio 
com base nos dados da Re-
ceita Federal mostra que no 
primeiro trimestre deste ano, 
68,8 mil novos MEI foram 
abertos no Estado do Rio de 
Janeiro. Esse número repre-
senta um aumento de 9%, 
em comparação ao mesmo 
período de 2020. A capital 
corresponde a 41% das novas 
empresas em funcionamento, 
seguido por Duque de Caxias, 
São Gonçalo, Nova Iguaçu e 
Niterói.

A alimentação fora do lar 
foi o segmento com mais 
abertura de empresas, com 
10,4 mil novos MEI. Na se-
quência vem logística e trans-
porte (7,2 mil), construção 

civil (5,8 mil), moda (5,7 mil) 
e beleza (5,1 mil). Já as ati-
vidades onde os microem-
preendedores individuais 
mais se destacaram foram: 
cabeleireiros, manicure e pe-
dicure (3,7 mil), fornecimento 
de alimentos preparados para 
consumo domiciliar (3,6 mil), 
comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios (3,3 
mil), promoção de vendas (2,8 
mil) e atividades auxiliares 
dos transportes terrestres não 
especificados (2,4 mil).

“O Estado do Rio de Janei-
ro conta com quase 1,1 milhão 
de microempreendedores 
individuais. A formalização 
de uma empresa em MEI é 
uma oportunidade para quem 
deseja sair da informalidade 
e garantir benefícios do Se-
guro Social. Após abrir uma 

empresa, o empreendedor é 
responsável pelo planejamen-
to do seu negócio. Para obter 
sucesso, a capacitação será 
fundamental para que consiga 
um bom faturamento”, explica 
Eduardo de Castro, analista do 
Sebrae Rio.

Para auxiliar esse público 
que já se formalizou ou ainda 
pensa em abrir uma empresa, 
o Sebrae realiza, entre os dias 
10 e 14 de maio, mais uma 
edição da Semana do MEI 
de forma totalmente online 
e gratuita. Pelo segundo ano, 
o evento terá edição online, 
por conta da pandemia, com 
as mais diversas ofertas de 
capacitação e orientações 
especiais para os microem-
preendedores individuais 
e potenciais empresários. 
A programação é gratuita e 

oferece, palestras, oficinas e 
seminários para melhorar os 
negócios, além de orientação 
empresarial sobre gestão, ino-
vação e finanças, obrigações 
e benefícios do Microem-
preendedor Individual. Basta 
acessar: www.sebrae.com.br/
semanadomei.

MEI - Para ser um mi-
croempreendedor individual 
é necessário faturar até R$ 
81 mil /ano, ou, em média R$ 
6.750/mês, não ter participa-
ção em outra empresa como 
sócio ou titular e pode ter 
no máximo um empregado 
contratado que receba um 
salário-mínimo ou o piso da 
categoria. O MEI é enqua-
drado no Simples Nacional e 
isento de Imposto de Renda, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL).

Número representa aumento de 9% no primeiro trimestre deste ano

Enel com 17 
lojas abertas 
neste 
sábado
A Enel Distribuição Rio 
informa que 17 lojas de 
atendimento da compa-
nhia estarão abertas neste 
sábado das 8h às 12h. As 
lojas estão localizadas em 
Araruama, Búzios, Cabo 
Frio, Campos dos Goytaca-
zes, Itaboraí, Macaé, Magé, 
Maricá, Muriqui, Niterói, 
Petrópolis, Resende, Rio das 
Ostras, São Gonçalo, São 
João da Barra, Saracuruna 
e Teresópolis. O objetivo da 
iniciativa é atender aqueles 
clientes que não podem ir 
às lojas no horário comer-
cial durante a semana. 

Será preciso fazer agen-
damento prévio por meio 
do site www.enel.com.br, 
da Central de Relaciona-
mento (0800 28 00 120), 
nas lojas, ou nos demais 
canais de atendimento da 
empresa. A medida é ne-
cessária para limitar aglo-
merações.

As candidatas podem se inscrever até o dia 14 de maio pela internet

Firjan com inscrições abertas 
em curso para as mulheres 

Estão abertas, até 14/5, as 
inscrições para o minicurso 
on-line e gratuito Empreende-
dorismo Feminino, promovido 
pela Ocyan e a Firjan SESI. O 
objetivo é viabilizar a geração 
de renda para as mulheres e 
impulsionar negócios, trazen-
do para a reflexão das partici-
pantes a importância das opor-
tunidades do empreendedoris-
mo com um motor econômico 
e social. As interessadas devem 
manifestar o interesse através 
do preenchimento deste for-
mulário (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQL-
Sf1SfzU0Wn2AU7TR7ulokAe-
d4d83bG6DPDU4RvbZJq-
Ws3x8fA/viewform)

São 30 vagas destinadas 
para mulheres acima de 18 
anos e residentes em qual-
quer município do estado. 
“Nessa turma, daremos o foco 
para mulheres em situação 
de vulnerabilidade social e, 
seguindo nosso compromisso 

com a busca por espaços para 
a diversidade, incentivamos 
a participação de todas as 
pessoas, independentemente 
de cor, crença religiosa ou de-
ficiência”, explica Rita Valente, 
analista de Responsabilidade 
Social da Firjan SESI.

Serão, ao todo, cinco en-
contros pela plataforma Mi-

crosoft Teams, com cerca de 
uma hora de duração, que 
serão complementados com o 
envio de conteúdo digital. As 
palestras vão abordar temas 
como equidade de gênero e 
identidade; mentalidade em-
preendedora; empreendedo-
rismo feminino; modelos de 
negócio; entre outros.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Objetivo é viabilizar a geração de renda para as mulheres e impulsionar negócios

Empresa que 
provocar maus-
tratos a bichos 
terá inscrição 
estadual 
cassada
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Niterói antecipa calendário de 
vacinação contra a Covid-19
Neste sábado, três postos de vacinação estarão abertos para primeira e segunda doses da AstraZeneca

Niterói vai antecipar, a partir 
da próxima segunda-feira (10), 
o calendário de vacinação 
contra a Covid-19 nas pessoas 
com comorbidades e pessoas 
com deficiência permanente 
com cadastro no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
As pessoas com Síndrome de 
Down, renais crônicos, ges-
tantes e puérperas até 45 dias, 
todos com mais de 18 anos, 
podem receber a imunização 
a qualquer dia. A vacina está 
disponível em 11 pontos de 
vacinação distribuídos pelo 
município, com entrada libe-
rada das 8h às 16h e aplicação 
das vacinas até 17h, com ex-
ceção do Campo de São Bento 
que vai até as 16h.

Para receber a vacina, é 
necessário apresentar as se-
guintes documentações:

- Comorbidades: identi-
dade com foto, CPF, compro-
vante de residência, relatório 
médico atualizado e/ou pres-
crição médica atualizada (até 
6 meses).

- Deficiência Permanente: 
identidade com foto, CPF, 
comprovante de residência, 
relatório médico e/ou prescri-
ção médica e documento que 
comprove o cadastro no BPC.

- Síndrome de Down: iden-
tidade com foto, CPF, compro-

vante de residência e relatório 
médico.

- Gestantes e puérperas:  
identidade com foto, CPF, 
comprovante de residência 

e documento que comprove 
o estado gestacional (ex. car-
teira de acompanhamento 
da gestante/pré-natal, laudo 
médico) ou fase de puerpério 
(ex. declaração de nascimento 

da criança, certidão de nasci-
mento).

Em cumprimento à de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal, a Secretaria Muni-

cipal de Saúde de Niterói 
suspendeu a vacinação de 
grupos prioritários como tra-
balhadores da Educação, da 
limpeza, rodoviários, agentes 
da Secretaria de Ordem Públi-

ca e de trânsito.
Neste sábado haverá vaci-

nação em três locais, com apli-
cação da AstraZeneca, para 
a primeira e a segunda dose, 
das 8h às 12h.Posto volante 
no Colégio Gomes Pereira: Av. 
Rui Barbosa, 1250 - Largo da 
Batalha;  Policlínica Regional 
Dr. Renato Silva - Avenida 
João Brasil, s/nº - Engenho-
ca; e drive thru na Universi-
dade Federal Fluminense -  
Campus Gragoatá - Rua Ale-
xandre Moura, 8 - São Do-
mingos.

Calendário de comorbidades 
e pessoas com deficiência 
permanente com cadastro 
BPC:

Segunda-feira (10) e terça feira 
(11) - 45 anos ou mais

Quarta-feira (12) e quinta-feira 
(13) - 40 anos ou mais

Sexta-feira (14) e sábado (15) - 
35 anos ou mais.

Para receber 
a vacina, é 
necessário 
apresentar a 
documentação 
correta

Divulgação/ Bruno Eduardo Alves          

A vacina está disponível em 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h

SG começa a vacinar 
idosos contra gripe
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo dá 
início, na próxima semana, 
à segunda fase de vacina-
ção contra a gripe. No dia 
11 de maio, começam a ser 
vacinados idosos com mais 
de 60 anos e professores de 
qualquer idade. Essa fase 
segue até o dia 8 de junho. 
A vacinação continua nas 
66 unidades de saúde, de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h, e também é aberta ao 
público da primeira fase – 
crianças de 6 meses a 5 anos, 
11 meses e 29 dias, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias 
pós-parto), povos indígenas 
e trabalhadores da saúde.

Até a manhã desta sexta-
-feira (7), foram imunizadas 
11.980 pessoas do públi-

co-alvo da primeira fase, 
sendo 8.785 crianças, 1.198 
gestantes, 254 puérperas 
e 1.743 trabalhadores da 
saúde. O total de vacinados 
corresponde apenas a 10,8% 
da população-alvo, um total 
de 111.135 pessoas. O ob-
jetivo é vacinar 90% deste 
público, um total de 100.022. 
“É muito importante que as 
pessoas procurem os postos 
para se vacinar contra a gri-
pe, o quanto antes, melhor. 
O inverno está para chegar 
e as temperaturas baixas 
causam muitas doenças res-
piratórias. A vacina da gripe 
pode amenizar esses proble-
mas”, disse o coordenador 
de imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde de São 
Gonçalo, Rafael Vidal.

Rio autoriza praias e acaba 
com o toque de recolher
O prefeito Eduardo Paes e o 
secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, divulgaram 
nesta sexta-feira (07/05) o 
18º Boletim Epidemiológico, 
no Centro de Operações Rio 
(COR), na Cidade Nova. E três 
das 33 regiões administrativas 
da cidade passaram de risco 
muito alto para alto. Com 
isso, foi publicado no Diário 
Oficial do Município o decreto 
nº 48.845, com as novas medi-
das de proteção à vida, com 
validade até o dia 20 de maio.

Com os números de casos, 
óbitos e atendimentos de sín-
dromes gripal e respiratória 
aguda grave (SRAG) em uma 
tendência de queda no Rio, 
a Prefeitura decidiu dar um 
passo na reabertura gradual 
do setor econômico. O pre-
feito ainda alertou que não 
vai hesitar em voltar a adotar 

medidas mais restritivas, se 
não houver a colaboração das 
pessoas.

“Não é um liberou ge-
ral. Quando você flexibiliza, 
fica mais difícil de fiscalizar. 
Vamos observar este fim de 
semana, se em alguns locais 
tradicionais virar aquela ba-
gunça de novo, vamos esta-
belecer medidas restritivas es-
pecíficas, para não prejudicar 
quem colaborou ao longo das 
últimas semanas”, disse Paes.

No início da apresentação, 
o prefeito esclareceu o que 
motivou o alto número de 
casos confirmados na cidade, 
divulgado pela imprensa na 
quinta-feira (06/05). Ele infor-
mou que houve um atraso na 
coleta de dados pela Secreta-
ria Municipal de Saúde e que, 
por isso, os números ficaram 
represados e se concentraram 

em um só dia.
“Não houve, de fato, um 

recorde de casos ontem. Pelo 
contrário, os números mos-
tram uma queda. O que houve 
foi um atraso no processo de 
digitação e de investigação de 
casos, que só foi atualizado 
ontem. Vamos nos esforçar 
para melhorar esse processo, 
não podemos mais ficar acu-
mulando o dever de casa de 
digitação”, informou Paes.

A partir desta sexta-feira 
até o próximo dia 20 de maio 
fica permitido em bares, lan-
chonetes, restaurantes, quios-
ques da orla e congêneres o 
consumo apenas para clientes 
sentados, com distanciamen-
to mínimo de dois metros en-
tre cada conjunto composto 
por mesa e cadeiras, limitado 
a oito ocupantes, sendo admi-
tida música ao vivo até as 23h. 

Já nas academias de ginástica, 
piscinas, centros de treina-
mento e condicionamento 
físico ficam permitidas as 
aulas em grupos, com a ocu-
pação dos ambientes limitada 
a um indivíduo a cada quatro 
metros quadrados.

Outra flexibilização das 
medidas de restrição sanitá-
rias é a permissão para ca-
sas de espetáculo, concertos 
e apresentações funciona-
rem, desde que mantenham 
distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre os partici-
pantes. Agora, a capacidade 
de lotação máxima somente 
com público sentado pas-
sa a ser de 40% em locais 
fechados, e 60% em locais 
abertos. Porém, a formação 
de filas de espera e de aglo-
merações na entrada e saída 
continua proibida.

As novas medidas restritivas têm validade até o dia 20 de maio

Novo centro de vacinas recebe 
primeiro lote de imunizantes 
A Prefeitura de Maricá rece-
beu, nesta sexta-feira (07/05), 
o primeiro lote de imunizantes 
contra a Covid-19 a ser arma-
zenado no Núcleo Municipal 
de Imunização Dr. Heitor da 
Costa Matta, novo centro de 
vacinas da cidade totalmente 
equipado para receber não 
só vacinas contra o coronaví-
rus, como também de outras 
campanhas de imunização. 
Nesta distribuição, Maricá 
recebeu 2.890 doses da Astra-
Zeneca destinadas à primeira 
aplicação (D1), elevando o 

número de vacinas recebidas 
no município para 53.850, 
entre primeiras doses (D1) e 
segundas doses (D2).

O novo centro de armaze-
namento tem capacidade de 
acomodar todos os tipos de 
vacinas, possuindo diversas 
câmaras frigoríficas e câma-
ras de congelamento para 
assegurar a preservação dos 
imunizantes, principalmente 
àqueles que necessitam de 
armazenamento em tempe-
raturas mais baixas. O espaço 
conta, ainda, com sistema de 

autonomia para segurança nas 
câmaras, gerador e nobreaks 
- o que garante fornecimento 
de energia elétrica através de 
baterias por até 12 horas -, 
oferecendo, assim, segurança 
em eventuais quedas de luz.

As doses recebidas nesta 
remessa serão destinadas a 
imunização, a partir da próxi-
ma semana, de pessoas com 
comorbidades comprovadas 
de idade inferior a 60 anos; 
pessoas com deficiência; puér-
peras; além dos idosos acima 
de 60 anos que perderam suas 

datas de vacinação e profissio-
nais trabalhadores da saúde 
(de acordo com o grau de ex-
posição ao vírus e o grupo de 
risco definidos no Programa 
Nacional de Imunização).

De acordo com a subse-
cretária de Saúde, Solange 
Oliveira, devido a escassez 
de vacinas distribuídas pelo 
Governo Federal aos muni-
cípios, principalmente das 
segundas doses do imunizante 
Coronavac, um novo calendá-
rio de vacinação está sendo  
elaborado.

Com o novo espaço, Maricá aumenta a capacidade de armazenamento de doses

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: 13/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Alameda Jandira Fróes - São Francisco - Niterói 15144505
12:00 às 16:00 Rua da Viração - Charitas - Niterói 15144505
12:00 às 16:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Pendotiba - Parque da 

Cidade - São Francisco - Niterói 
15144505

12:00 às 16:00 Morro da Viração - Charitas - Niterói 15144505
12:00 às 16:00 Rua Goitacazes - São Francisco - Niterói 15144505
12:00 às 16:00 Rua Raul de Albuquerque - Charitas - Niterói 15144505
12:00 às 16:00 Rua Arariboia - São Francisco - Niterói 15144665
12:00 às 16:00 Rua Goitacazes - São Francisco - Niterói 15144665
12:00 às 16:00 Rua Tamoios - São Francisco - Niterói 15144665
12:00 às 16:00 Rua Tapuias - São Francisco - Niterói 15144665
13:00 às 17:00 Rua João Brasil - Engenhoca - Fonseca - Niterói 15091665
13:00 às 17:00 Rua Professor João Brasil - Fonseca - Engenhoca - Niterói 15091799
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nelson Penna - Engenhoca - Niterói 15091799
13:00 às 17:00 Rua Mário Fernandes Pinheiro - Engenhoca - Niterói 15091799

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Expedicionário Francisco Alves Azevedo - Jardim Catarina - 

São Gonçalo 
15131291

08:30 às 12:00 Rua Lúcio Tomé Feteira - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15131649
12:00 às 16:00 Rua Alberto Torres - Porto Velho - São Gonçalo 15131597
12:00 às 16:00 Rua Emílio Petra da Silva - Porto Velho - São Gonçalo 15131597
12:00 às 16:00 Rua Martins Baião - Porto Velho - São Gonçalo 15131597
12:00 às 16:00 Rua Olívia Cabral - Porto Velho - São Gonçalo 15131597

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Governador Roberto Silveira - Flamengo - Maricá 15155581
08:00 às 12:00 Rua Euclídes Santos Quintanilha - Flamengo - Maricá 15155581
08:00 às 12:00 Rua Joana Xavier Mattos - Graciena - Maricá 15155581
08:00 às 12:00 Rua Projetada - Graciena - Maricá 15155581
08:00 às 12:00 Rua Sem Nome - Graciena - Maricá 15155581
08:00 às 12:00 Rua Yara - Flamengo - Maricá 15155581
12:00 às 16:00 Rua A - Jaconé - Maricá 15144505
13:00 às 17:00 Avenida Caxambu - Pindobal - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Avenida São Lourenço - Bambuí - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Pindobal - Estrada de Bambuí - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua 1 - São José Imbassaí - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Campos do Jordão - Estrada de Bambuí - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Caxambu - Pindobal - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Garanhums - Pindobal - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Lindóia - Centro - Maricá 15155633
13:00 às 17:00 Rua Rio Bonito - Pindobal - Maricá 15155633
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Maraca é a 
aposta para 
avançar na 
Libertadores

O Fluminen-
se continua 
invicto e está 
na liderança 
do grupo D da 
Libertadores. 
Agora, após 

dois jogos consecutivos 
como visitante, o Tricolor 
tem duas partidas seguidas 
no Maracanã. O estádio é 
trunfo para o Fluzão ir às 
oitavas de final.

O Tricolor vai encarar em 
sequência os dois colombia-
nos do grupo no Rio de Ja-
neiro , a começar pelo Santa 
Fe, na próxima quarta-feira. 
Depois, recebe o Junior Bar-
ranquilla, no dia 18.

Os dois próximos jogos 
também têm outro compo-
nente. O Fluminense preci-
sa garantir ou pelo menos 
encaminhar a classificação 
no Maracanã, para não fi-
car muito pressionado na 
última rodada, quando irá 
enfrentar o River Plate, na 
Argentina.

O Fluminense está na 
liderança de seu grupo, com 
cinco pontos, e leva vanta-
gem sobre os argentinos nos 
critérios de desempate. Ao 
empatar com o Junior Bar-
ranquilla, o Tricolor deixou 
o rival colombiano pressio-
nado.

O Junior Barranquilla 
tem dois pontos e na pró-
xima rodada recebe o River 
Plate. Se não ganhar, ficará 
em situação delicada no 
grupo. O Flu precisa se apro-
veitar deste duelo. Vencer o 
Santa Fe significa encami-
nhar a classificação, em caso 
de triunfo argentino sobre o 
Barranquilla.

Podendo perder por três gols de diferença, Rubro-Negro pega o Volta Redonda

Fla entra em campo para 
confirmar vaga na final

O  F l a m e n g o 
encara o Volta 
Redonda hoje 
à noite para ca-
rimbar o pas-
saporte para a 
final do Cam-

peonato Carioca 2021. Após 
vencer por 3 a 0 no jogo de 
ida no Raulino de Oliveira, 
o Rubro-Negro pode perder 
por até três gols no Mara-
canã. A bola rola às 21h05 
(de Brasília).

O técnico Rogério Ceni 
manterá o rodízio de joga-
dores e escalará uma equipe 
alternativa. Entregues ao de-
partamento médico, o meia 
Gerson, o goleiro Diego Alves 
e o lateral-esquerdo Renê são 
desfalques certos.

O zagueiro Rodrigo Caio, 
que se recupera de uma 
fibrose no adutor da coxa 
direita, está em fase de tran-
sição e também está fora.

Com jogos pela Taça Li-
bertadores da América nos 
meios de semana no mês de 
maio, Ceni deve optar por 
preservar os jogadores que 
atuaram os 90 minutos na 

última terça-feira. A vitória 
sobre a LDU na altitude de 
Quito foi exaustiva, especial-
mente para os atletas com 
mais de 30 anos, como Diego 
e Filipe Luis.

Os outros que estiveram 
em campo durante toda a 
partida foram Willian Arão, 
Isla, Arrascaeta e Bruno Hen-
rique. 

Nenhum deles, portanto, 
deve estar entre os 11 iniciais 
neste sábado.

Uma possível novidade 
no Flamengo será a presen-
ça de Gabriel Batista no gol. 
Após mostrar insegurança no 
gol contra a LDU, Ceni pode 
dar uma oportunidade ao 
goleiro que iniciou o Carioca 
como titular.

Alexandre Vidal / Flamengo

O jovem Gabriel Batista deve ganhar uma chance no gol rubro-negro hoje à noite, contra o Volta Redonda, no Maracanã 

Flamengo 
venceu o jogo 
de ida, semana 
passada, por 3 a 
0, com hat trick 
de Pedro

Vasco busca 
reverter vantagem

Bota tenta contratar 
meia do Vitória

O Vasco tem 
usado a Taça 
Rio para fazer 
os ajustes finais 
visando a Série 
B do Campeo-
nato Brasileiro. 

Hoje, às 16 horas (de Brasília), 
contra o Madureira, em São 
Januário, os cruz-maltinos 
miram a classificação para 
a final.

Os donos da casa precisam 
vencer para avançar no tor-
neio. Isso porque o Madureira 
levou a melhor no duelo de 
ida por 1 a 0, em Conselheiro 
Galvão.

O Vasco vai a campo com 
sua equipe principal, diferen-
te do que ocorreu na ida. O 

O  B o t a f o g o 
vem buscan-
d o  re f o r ç o s 
para a disputa 
da Série B do 
Campeonato 

Brasileiro. A fraca campanha 
no Campeonato Carioca 
fez a diretoria intensificar a 
procura por novos nomes.

Os alvinegros tentam 
desde o início da temporada 
a contratação do meia-a-
tacante Alisson Farias, que 
está no Vitória. Só que nos 
últimos dias, o Botafogo vem 
buscando uma definição 
sobre o assunto.

O problema é que Alisson 
Farias tem contrato com o 
Vitória até o fim da tempora-
da. Além disso, o clube baia-
no só topa liberar o atleta em 

técnico Marcelo Cabo adian-
tou que vai utilizar os titulares 
para buscar a vaga para a deci-
são.”A gente ficou esse tempo 
sem jogar e aproveitou para 
trabalhar bastante – acertar 
alguns detalhes, pois a equi-
pe ainda está em formação. 
Então vamos para esse jogo 
de sábado (hoje) para poder 
classificar e dar um ponto po-
sitivo à nossa evolução. Vamos 
ver como surtiram os dias de 
treinamento”, disse Morato.

Do outro lado, o Madu-
reira quer manter a vanta-
gem que obteve. O Tricolor 
Suburbano tenta terminar o 
Estadual sem perder para o 
Vasco, pois empatou na Taça 
Guanabara.

troca de uma compensação 
financeira.

Com graves problemas 
financeiros, dificilmente 
o Botafogo vai arcar com 
qualquer quantia. Assim, os 
cariocas tentam uma outra 
forma para conseguir contar 
com Alisson Farias.

O jogador já trabalhou 
com o técnico Marcelo Cha-
musca, em 2019, no CRB. 
Alisson Farias já mostrou 
interesse em vestir a camisa 
alvinegra e está disposto a 
receber um salário viável 
para os cofres do Botafogo.

Alisson Farias 
pode reforçar o 
Glorioso


