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Doses da Pfizer vão ser 
apenas para as capitais
União distribui lote com mais de 1 milhão de vacinas, que precisam ser mantidas abaixo de -60 graus

DIFÍCEIS DE ARMAZENAR

CIDADES\PÁG. 3

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Niterói já distribuiu mais de 2 milhões de máscaras de proteção para a população de todo o município

                     Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói               

Niterói e SG 
com distribuição 
de alimentos

CIDADES\PÁG. 4

S. Gonçalo pode 
ganhar centro 
oncológico

CIDADES\PÁG. 4
Crianças são mais vulneráveis

Estudo revela que a transmissão é mais comum de adultos para elas do que o contrário
CIDADES\PÁG. 3

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) foi iluminado de 
roxo, na noite de ontem, para marcar o Dia Internacional de Atenção 
à Pessoa com Lúpus. A campanha Maio Roxo tem como lema este ano 
“Eu luto pela atenção aos direitos de pacientes com Lúpus”.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Visual faz parte da campanha Maio Roxo, que este ano chama a atenção para os direitos dos pacientes com lúpus

MAC ganha novo colorido roxo

Fla busca 
classificação 
antecipada
Com 100% de 
aproveitamento, Fla 
precisa vencer o La Calera, 
no Chile, para garantir 
vaga antecipada nas 
oitavas da Libertadores.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Niterói retoma a 
distribuição de 

máscaras
Em Niterói, a Prefeitura retomou 

a distribuição de máscaras para a 
população. Os equipamentos de 

proteção contra a covid-19 são de 
material lavável e reaproveitável. 

As administrações regionais 
de Icaraí, Região Oceânica, 

Engenhoca, Largo da Batalha, 
Barreto, Fonseca, Santa Rosa, 

Centro e Ingá, além das equipes 
que trabalham no Clube Central, 

Clin e Secretaria de Ordem Pública, 
receberam aproximadamente 30 

mil máscaras para distribuir.

CIDADES\PÁG. 4

Programação 
on-line para 
as famílias
A Sala Carlos Couto 
apresenta, nas terças-
feiras do mês de maio, às 
18h, uma programação 
on-line com recitais para 
toda a família.

PÁG. 2

CULTURA
Leonardo Meira/Divulgação

A pianista Juliane Flores abre a 
programação da Sala

Rogério Ceni completou ontem seis 
meses no comando do Flamengo
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Ciclovia para a RO
Muita coisa melhorou nas estradas que ligam a Região 
Oceânica de Niterói à Zona Sul, isso não posso negar. 
Apesar disto, quem tem o costume de se locomover de 
bicicleta até as praias da Região Oceânica da cidade ainda 
encontra algumas dificuldades no trânsito, com pontos 
bem perigosos de passar de bike. Gostaria que o prefeito 
desse uma atenção especial a isso, principalmente no sen-
tido Icaraí para Camboinhas. Já quase sofri acidente nesse 
trajeto por conta da falta de ciclovia em alguns pontos.
Bruno Cavalcante

Preocupação com o inverno
O período de temperaturas baixas se aproxima e o medo de con-
trair vírus de gripe também. O povo tem que se cuidar, pois a mu-
dança de temperatura é ideal para esses vírus se fortalecerem.
Gabriel Lima

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.

Reflexões sobre 
patrimônio cultural
Nesta terça, o site Ó Glória! 
é tema dos “Encontros Ins-
pirados”, um novo espaço 
digital, que tem como obje-
tivo compartilhar práticas, 
processos e reflexões sobre 
museus, patrimônio cultural 
e transformações digitais. O 
tema do primeiro encontro 
é Patrimônio Cultural entre 
o Passado e o Futuro. 

Para abordar esse as-
sunto foram convidados: 
Carlos Fernando Andrade, 
coordenador de projetos na 

Urbanacon, Paulo Knauss, 
doutor em História, pro-
fessor do Departamento de 
História da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
e o arquiteto e urbanista 
Roberto Ainbinder. 

Serão três encontros, às 
terças-feiras, nos dias 11, 
18 e 25 sempre às 18h30, 
com convidados especiais 
e mediação da museóloga 
e historiadora Mariana Var-
zea, diretora da Inspirações 
Ilimitadas. Onde: Youtube. 

CULTURA FABIANA MAIA

Recitais
A Sala Carlos Couto apresen-
ta, nas terças-feiras de maio, 
às 18h, uma programação 
online para toda a família. A 
pianista Juliana Flores abre 
as atividades. Formada no 
curso de Licenciatura em 
Música, na Escola de Música 
da UFRJ. Aos 16 anos, ini-
ciou seus estudos em piano 
no Conservatório de Música 
de Niterói, onde foi orien-
tada pela professora Ruth 
Viana. As atividades podem 
ser vistas pelo Instagram  
@salacarloscouto.

VACINA & ARTE – O projeto “Vacina & Arte”, em Ni-
terói, oferece boa música para quem vai se vacinar 
no Campo de São Bento, em Icaraí. Até o dia 21, de 
segunda a sexta, a partir das 10h, quem estiver na fila 
para receber a vacina vai ter esta oportunidade de 
conferir intervenções de artistas solo. Uma forma de 
levar um sopro de esperança neste período tão difícil.

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

Site Ó Glória! promove “Encontros Inspirados” todas às terças, às 18h30

Leonardo Meira/Divulgação

A pianista Juliane Flores abre a 
programação da Sala Carlos Couto

POR JEFFERSON LEMOS

Castro veta ICMS 
diferenciado

O governador Cláudio Castro 
(PSC) vetou integralmente o 
PL 1119/2015, que ampliava 
o regime tributário especial 
de ICMS para 11 municípios 
no Estado. Agora, a Alerj irá 
decidir se derruba o veto. 
A proposta beneficiava os 
municípios de Magé, Ita-
boraí, Araruama, Casimiro 
de Abreu, Silva Jardim, Rio 
Bonito, Itatiaia, Mangarati-
ba, Maricá, Nova Iguaçu e 
São João de Meriti. Castro 
alegou que o PL fere o artigo 
150 da Constituição e o prin-
cípio de separação entre os  
poderes. 

Da ficção para a realidade I

A Gravity Industries, espe-
cializada em tecnologia ae-
ronáutica, postou um vídeo 
em que revela um exercício 
miliar da Marinha Britânica 
que parece ter saído de um 
filme do Homem de Ferro, 
herói da Marvel. Nas ima-
gens, é possível notar que, 
em vez de efetuar compli-

Divulgação/Marinha Britânica

cadas manobras, um Royal 
Marine (integrante da força 
de infantaria da marinha 
britânica) se aproxima de 
uma embarcação utilizan-
do uma mochila a jato. Sem 
ela, seria necessário aco-
plar uma rampa ou escada 
ao alvo, ligando um veículo 
aquático a outro. 

Itaipuaçu vai virar 
bairro seguro
Nas próximas semanas deve 
começar o projeto piloto “Bair-
ro Seguro”, desenvolvido entre 
a PM e a Prefeitura de Maricá. 
O prefeito Fabiano Horta ba-
teu o martelo e quer iniciar a 
ação pelo bairro de Itaipuaçu, 
onde estão os índices mais 
críticos de violência da cidade. 
O secretário de Ordem Pública 
(Seop), Julio Veras, já está com 
tudo preparado para iniciar o 
projeto. Maricá será a primeira 
cidade fora da capital a receber 
o “Bairro Seguro”.

Itaipuaçu é o segundo maior 
loteamento da América Latina 
e também onde está concen-
trado 30% do total de roubos 
e furtos de veículos da cidade. 

Na luta pela 
acessibilidade

Óleo de gás 
em debate

Em reunião virtual realizada 
ontem o deputado estadual 
Marcelo Cabeleireiro (DC) foi 
reeleito por unanimidade pre-
sidente da Comissão da Pessoa 
com Deficiência da Alerj. Ele 
está no cargo desde outubro 
de 2020 e lembra que uma das 
principais demandas das pes-
soas com deficiência refere-se 
à falta de acessibilidade, em 
especial em meios de trans-
porte público. Recentemente, a 
comissão, em em parceria com 
o Detro-RJ, vistoriou os ônibus 
intermunicipais no Rio, Resen-
de e Volta Redonda. 

Os chairs da Rio Oil & Gas (ROG) 
debaterão as tendências da 
indústria, números do último 
evento, os tópicos mais rele-
vantes e as expectativas para a 
próxima edição da conferência, 
programada para setembro de 
2022, em Por Dentro do Con-
gresso. A live será nesta quin-
ta (13), às 18h, na plataforma 
virtual exclusiva de conteúdo 
do evento, e é organizada pelo 
Instituto Brasileiro de Petróleo 
e Gás (IBP). A última edição da 
ROG 2020 contou com mais de 
10 mil pessoas cadastradas e 
mais de 17 mil horas assistidas 
ao vivo na plataforma. Foram 
mais de 300 marcas engajadas 
entre expositores, painelistas e 
patrocinadores. 

Canecão entra hoje em pauta

Deputados votam hoje o PL 
que autoriza a Alerj a celebrar 
termo de cooperação técnica 
e financeira com a UFRJ para 
reformar e reabrir, após dez 
anos, a casa de espetáculos 
Canecão como espaço cul-
tural multiuso e centro de 
memória da música popular 
brasileira. 
“O Canecão tem oportu-
nidade de ser devolvido à 

Brunno Dantas / TJRJ

sociedade fluminense. É 
um palco que recebeu inú-
meros artistas de diferentes 
gêneros e estilos da música 
brasileira. Nada mais justo 
que seja convertido em um 
espaço cultural multiuso e 
de memória da MPB, uma 
página das mais importantes 
de nossa cultura”, afirmou 
Waldeck Carneiro (PT), autor 
original da proposta. 

Panorama RJPanorama RJ

A partir de agora, o Centro 
de Atendimento Psicossocial 
(Caps) de Tanguá vai adotar 
a Família Terapêutica (bone-
cos de feltros) como forma 
de melhorar o atendimen-
to psicológico às crianças. 
A técnica já é bastante co-
mum na psicologia e terapia 
ocupacional, mas nunca foi 
utilizada no órgão da cida-
de por falta de materiais.  

Segundo o coordenador do 
Caps, Uállafe de Oliveira, a 
medida está sendo viabiliza-
da por meio de uma parceria 
com as artesãs da cidade, que 
confeccionaram e doaram 
os bonecos ao município. A 
família terapêutica, também 
chamada de família peda-
gógica, é composta por per-
sonagens de feltro que com-
põem a diversidade familiar.

Bonecos na terapia em Tanguá
Divulgação

Aqui no Brasil a ficção tam-
bém está se tornando reali-
dade. A Ambev fechou par-
ceria com a startup Spee-
dbird Aero para estudar 
o delivery por drones. Na 
última sexta (30), realizou 
o 1º voo de teste em Jagua-
riúna, interior de São Paulo. 
O drone, com capacidade 

para transportar até 2kg, 
percorreu 2km até um con-
domínio de casas ao lado da 
cervejaria, trajeto feito em 
menos de 2 minutos, onde 
deixou várias latinhas de 
Brahma. A próxima fase de 
testes contará com um novo 
drone, capaz de voar por até 
20 km levando oito quilos.

Da ficção para a realidade II
Divulgação

Ana Paula Amorim/DivulgaçãoGoverno do Rio
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Ministério da Saúde começou a distribuir mais um lote com 1,12 milhão de doses da Pfizer/BioNTech

Mais ‘armas’ contra covid-19
O Ministério da Saúde co-
meçou a distribuir ontem 
(10) mais um lote com 1,12 
milhão de doses da vacina 
contra a covid-19 da Pfi-
zer/BioNTech. As doses são 
destinadas para a primeira 
aplicação em pessoas com 
comorbidades, gestantes e 
puérperas e pessoas com de-
ficiência permanente.

Segundo o ministério, 
todos os estados e o Distrito 
Federal receberão o imuni-
zante de forma proporcional 
e igualitária. Na semana pas-
sada, o governo distribuiu o 
primeiro lote de vacinas da 
Pfizer com 1 milhão de doses.

De acordo com a pasta, a 
logística de distribuição das 
vacinas da Pfizer foi montada 
levando em conta as condi-
ções de armazenamento do 
imunizante. No Centro de 
Distribuição do ministério, 
em Guarulhos, as doses ficam 
armazenadas a uma tempe-
ratura de -90°C a -60°C.

Ao serem enviadas aos 
estados, as vacinas estarão 
expostas à temperatura de 
-20°C. Nas salas de vacinação, 
onde a refrigeração é de +2 a 
+8°C, as doses precisam ser 
aplicadas em até cinco dias.

“Em função disso, o Mi-
nistério da Saúde orienta que, 
neste momento, a vacinação 
com o imunizante da Pfizer 

seja realizada apenas em 
unidades de saúde das 27 
capitais brasileiras, de forma 
a evitar prejuízos na vacina-
ção e garantir a aplicação da 
primeira e segunda doses 
com intervalo de 12 semanas 
entre uma e outra”, informou 
o ministério.

A vacinação contra a co-
vid-19 começou no país no 

dia 18 de janeiro. Até o mo-
mento, contando com esse 
novo lote, foram destinadas 
a todas as unidades da Fe-
deração aproximadamente 
75,4 milhões de doses de 
imunizantes.

AstraZeneca e Corona-
vac -A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) realiza mais 
uma entrega de vacina contra 

Covid-19 aos 92 municípios 
do estado. A distribuição de 
427.200 doses, sendo 331.200 
de Oxford/AstraZeneca e 96 
mil de CoronaVac, começou 
na última quinta-feira (6), 
seguiu nasexta  (7) e foi fina-
lizado ontem (10). 

O imunizante da Oxford/
AstraZeneca  é destinado à 
segunda dose de trabalha-

dores da saúde, pessoas de 
65 a 69 anos e de 85 a 89 
anos, povos e comunidades 
tradicionais quilombolas. 
Quanto às doses de Corona-
Vac, todas são para segunda 
aplicação de pessoas com 60 
a 64 anos, forças de seguran-
ça e salvamento e armadas e 
trabalhadores da saúde. 

O município do Rio de 
Janeiro retirou parte do seu 
lote na quinta (6) e o restante 
na sexta-feira (7) na Coorde-
nação Geral de Armazena-
gem (CGA), em Niterói. São 
Gonçalo, Maricá e Niterói 
retiraram parte de suas doses 
na sexta (7) e o restante foi 
retirado sábado (8), também 
na CGA. 

Nesta segunda-feira (10), 
foi realizada a entrega ter-
restre para 17 municípios 
das regiões Metropolitanas 
I e II. Já para os outros 71 
municípios, a distribuição 
foi também na segunda (10), 
mas por aeronaves. Os heli-

cópteros partiram às 7h do 
Grupamento Aeromóvel da 
PM, em Niterói. 

“Vamos continuar man-
tendo o esquema logístico 
de entrega da vacina que 
está sendo realizado desde o 
início da vacinação. Todos os 
municípios recebem o imuni-
zante com a mesma celerida-
de”, destacou o secretário de 
Estado de Saúde, Alexandre 
Chieppe. 

SG esclarece- A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo ainda 
não recebeu doses da vacina 
coronavac para dar continui-
dade à imunização da popu-
lação com a segunda dose 
do imunizante. Apesar do 
Governo do Estado anunciar 
que chegariam 500 doses para 
a cidade – número menor do 
que cidades vizinhas com 
menor população receberam 
– a Prefeitura de São Gonçalo, 
até a tarde de ontem, ainda 
não foi informada sobre a 
possibilidade de retirada 
da vacina na Coordenação 
Geral de Armazenamento do 
Estado (CGA), no Barreto, em 
Niterói. O município retirou, 
sexta-feira (7) e sábado (8), 
um total de 31.050 doses da 
vacina Astrazeneca, como foi 
noticiado no site da Prefeitu-
ra de São Gonçalo.

Em Guarulhos, 
as doses ficam 
armazenadas 
a uma 
temperatura de 
-90°C a -60°C

Divulgação / MarsBars

De acordo com a pasta, a logística de distribuição foi montada levando em conta as condições de armazenamento 

Butantan entrega 2 
milhões de doses
O Instituto Butantan en-
tregou ontem (10) mais 2 
milhões de doses da vacina 
contra o coronavírus Coro-
naVac. Com este lote, o ins-
tituto totaliza 45,1 milhões 
de doses do imunizante 
desenvolvido em parceria 
com o laboratório chinês 
Sinovac disponibilizadas 
para o Programa Nacional 
de Imunizações.

A previsão é que o Buta-
tan libere mais um milhão 
de doses na quarta-feira (12), 
com concluindo o primeiro 
contrato assinado com o 
Ministério da Saúde para 
fornecimento de 46 milhões 
de doses da vacina.

A estimativa inicial era de 
que esse total fosse disponi-
bilizado até o final de abril. 
No entanto, a produção da 
CoronaVac tem sofrido atra-
sos devido à demora além 
do previsto para envio de 
matérias-primas pela China.

O Butantan tem ainda 
um segundo contrato com 
o Ministério da Saúde para o 
fornecimento de 54 milhões 
de doses da vacina até 30 de 
agosto.

O estado de São Paulo já 
imunizou completamente, 
com as duas doses de vaci-
na contra o coronavírus, 4,7 
milhões de pessoas, mais de 
10% da população.

SG vacina a partir de 
51 anos contra covid
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina com o imunizante 
Astrazeneca pessoas com 
comorbidades com mais 
de 51 anos hoje (11). A va-
cinação continua também 
para grávidas com comorbi-
dades, idosos com mais de 
60 anos, trabalhadores da 
saúde da linha de frente de 
qualquer idade e profissio-
nais da saúde com mais de 
30 anos que estão atuando. 
A cidade disponibiliza 12 
pontos de vacinação, qua-
tro deles com drive thru, 
das 8h às 17h. A vacinação 
com Coronavac continua 
suspensa até que a secreta-
ria receba nova remessa do 
imunizante.      

A cidade também imu-
niza pessoas que tomaram 
a vacina Astrazeneca há 
mais de 12 semanas. Os 
gonçalenses devem ob-
servar a caderneta ou o 
comprovante de vacinação 
para procurarem os locais 
de vacinação no dia indi-
cado na anotação. Para a 
segunda dose, todos de-
vem estar munidos com o 
comprovante da primeira 
dose da vacina Astrazeneca 
aplicada pela Secretaria. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade não serão imuni-

zados.  
O município vacina as 

pessoas com mais de 51 
anos e grávidas que têm as 
seguintes comorbidades: 
diabetes mellitus, hiperten-
são arterial grave, doença 
pulmonar obstrutiva crô-
nica, doença renal crônica, 
doenças cardiovasculares 
e cerebrovasculares, indi-
víduos transplantados de 
órgão sólido ou de medula 
óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunos-
suprimidos, síndrome de 
down, câncer e obesidade 
mórbida. 

Os trabalhadores da saú-
de da linha de frente dos 
hospitais de São Gonçalo 
que ainda não se vacinaram 
por serem recém-contrata-
dos podem se vacinar. Os 
trabalhadores dos serviços 
de saúde públicos e pri-
vados da linha de frente 
são aqueles que estão en-
volvidos diretamente na 
atenção/referência para os 
casos suspeitos e confir-
mados de covid-19 – tanto 
da urgência e emergência 
quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos 
na unidade de saúde (faxi-
neiros, atendentes, recep-
cionistas, maqueiros, médi-
cos, enfermeiros, copeiras, 
cozinheiras, técnicos…).

Estudo mapeia transmissão da 
covid entre adultos e crianças
Um estudo coordenado pela 
Fiocruz em parceria com ou-
tras instituições de pesquisa 
constatou uma transmissão 
mais frequente da covid-19 
de adultos para crianças do 
que de crianças para adultos, 
em um grupo de voluntários 
de uma comunidade do Rio 
de Janeiro. 

Parte das conclusões fo-
ram divulgadas ontem (10) 
pela Agência Fiocruz de Notí-
cias, mas o trabalho será pu-
blicado no artigo “A dinâmica 
da infecção de Sars-CoV-2 em 
crianças e contatos domici-
liares em uma comunidade 
pobre do Rio de Janeiro”, na 
revista científica Pediatrics, 
Official Journal of the Ame-
rican Academy of Pediatrics.

O estudo foi realizado en-
tre maio e setembro do ano 
passado e contou com um 
grupo de 667 participantes 

que viviam em 259 domi-
cílios de uma comunidade 
pobre do Rio. Entre as pessoas 
observadas pelos pesquisa-
dores, havia 323 crianças, 54 
adolescentes e 290 adultos. 
Os autores destacam que os 
resultados referem-se ao lo-
cal e período específico que 
foram estudados e também 
não consideram as novas 
variantes do SARS-CoV-2 que 
circulam no país.

Testes PCR e de sorologia 
(IgG) realizados detectaram 
que 45 crianças com menos 
de 14 anos foram infectadas 
pelo novo coronavírus (co-
vid-19), sendo que 26 delas ti-
veram contato com um adulto 
também positivo e 19 com 
adultos sintomáticos que não 
consentiram em fazer o teste. 
A pesquisa observou também 
uma proporção maior de 
crianças com menos de um 

ano infectadas, em compara-
ção com grupos pediátricos 
de outras idades.

O estudo revela que cerca 
de um terço do grupo pes-
quisado havia tido contato 
com o coronavírus em agosto, 
enquanto o percentual geral 
da cidade no mesmo período 
era de 7,5%.

A hipótese dos pesquisa-
dores era de que, se a trans-
missão ocorre principalmente 
de adultos e adolescentes para 
crianças, eles teriam um pico 
de prevalência de anticorpos 
IgG antes das crianças, o que 
foi confirmado na análise. 

“A menos que essas crian-
ças fossem portadoras do 
Sars-CoV-2 por um longo 
período, nossos resultados 
são compatíveis com a hipó-
tese de que elas se infectam 
por contatos domiciliares, 
principalmente com seus 

pais”, diz um trecho do artigo 
publicado pela Agência Fio-
cruz de Notícias. “As crianças 
incluídas no estudo não pare-
cem ser a fonte da infecção de 
Sars-CoV-2 e mais frequente-
mente adquiriram o vírus de 
adultos”.

Os pesquisadores pon-
deram, entretanto, que os 
testes foram realizados em 
um período em que as esco-
las estavam fechadas no Rio 
de Janeiro. Desse modo, os 
adultos podem ter tido um 
papel de propagador mais im-
portante porque continuaram 
expostos ao vírus ao sair para 
trabalhar fora de casa.

O artigo sugere que, em 
um cenário semelhante ao 
estudado, “escolas e creches 
poderiam potencialmente 
reabrir se medidas de segu-
rança contra a covid-19 fos-
sem tomadas”.

Pesquisa constatou uma transmissão mais frequente de adultos para crianças

Mangaratiba 
prorroga 
vacina 
contra gripe
A Prefeitura de Mangara-
tiba, através da Secretaria 
de Saúde, informa que 
foi prorrogada até 14/05, 
próxima sexta-feira, a 1ª 
fase da vacinação contra a 
gripe no município. Nesta 
etapa estão sendo vacina-
dos profissionais da Saúde, 
crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos, gestantes 
e puérperas (mulheres até 
45 dias após o parto).

Vale lembrar que a apli-
cação da vacina para o 1º 
grupo prioritário da cam-
panha é feita nas salas de 
imunização das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de 
Muriqui, Itacuruçá, Ran-
chito e Conceição de Jaca-
reí, e também nos postos 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESFs) de São Se-
bastião, Fazenda Ingaíba e 
Serra do Piloto.

Essa etapa segue até o dia 8 de junho. Meta é vacinar 90% do público

SG: começa a 2ª fase da 
vacinação contra a gripe

Começa, nesta terça-feira (11), 
a segunda fase da vacinação 
contra a gripe. Esta etapa é 
direcionada aos idosos com 
mais de 60 anos e professores 
de qualquer idade, um total de 
192.216 munícipes. A meta é 
vacinar 90% desta população, 
um total de 172.994 pessoas, 
sendo 163.174 mil idosos e 
9.820 professores. Essa fase 
segue até o dia 8 de junho. A 
vacinação continua nas 66 
unidades de saúde, de segun-
da 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, gestantes, puérperas 
(até 45 dias pós-parto), povos 
indígenas e trabalhadores da 
saúde.

Quem tem direito a tomar 
a vacina contra a gripe tem 
que ficar atento ao intervalo 
entre os imunizantes da gripe 

e da covid-19, que deve ser 
de 14 dias. Para se vacinar, é 
preciso apresentar a carteira 
de vacinação (adulto e crian-
ça), identidade ou certidão 
de nascimento, cartão do 
SUS ou CPF e comprovante 
de residência. Todas as salas 
de vacinação de rotina apli-
cam o imunizante, exceto os 
locais que aplicam a vacina 
da covid-19. Vale lembrar que 
se o indivíduo estiver com 
sintomas de gripe, não pode 
se imunizar. É necessário 
aguardar a total recuperação 
para a aplicação da vacina.

No total, os grupos prio-
ritários em São Gonçalo para 
a vacinação da gripe somam 
458.441 mil pessoas. A meta é 
vacinar 90% desses indivíduos, 
um total de 412.597 pessoas. A 
terceira fase vai acontecer 
de 09 de junho a 09 de julho, 
para quem tem comorbida-

des, pessoas com deficiência 
permanente; adolescentes e 
jovens em medidas sócio-e-
ducativas, funcionários do 
sistema prisional, população 
privada de liberdade, forças 
armadas e forças de segurança 
e salvamento, trabalhadores 
portuários, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo, rodoviário urbano e 
de longo curso. Neste grupo, 
ao todo, são 155.090 pessoas e 
o objetivo é vacinar, pelo me-
nos, 139.581 mil indivíduos.

A vacinação 
continua nas 
66 unidades 
de saúde, de 
segunda a sexta, 
das 8h às 17h
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Equipamento de proteção individual contra a covid volta a ser distribuído entre a população de Niterói

Retomada entrega de máscaras
A Prefeitura de Niterói re-
tomou, no final de semana, 
a distribuição de máscaras 
faciais para a população. Os 
equipamentos são de ma-
terial lavável e reaproveitá-
vel. Seu uso é obrigatório em 
áreas públicas e em espaços 
particulares em que houver 
atendimento ao público, para 
a proteção contra a covid-19. 
A Prefeitura já distribuiu mais 
de dois milhões de máscaras 
desde o início da pandemia. A 
secretária municipal de Gover-
no, Rubia Secundino, ressaltou 
que a Prefeitura de Niterói viu 
a necessidade de reposição 
dos equipamentos depois de 
um ano de pandemia.

“Entendemos que é neces-
sário repor as máscaras para 
a população. As máscaras 
precisam ser constantemente 
trocadas durante o dia e higie-
nizadas com frequência, por 
isso acabam desgastando com 
o tempo. Elas são o principal 
meio de proteção individual 
contra o coronavírus”, des-
tacou.

Desde a última quinta-
-feira (7), as administrações 
regionais de Icaraí, Região 
Oceânica, Engenhoca, Largo 
da Batalha, Barreto, Fonseca, 
Santa Rosa, Centro e Ingá, 
além das equipes que traba-
lham no Clube Central, Clin e 
Secretaria de Ordem Pública, 
receberam aproximadamente 
30 mil máscaras para distribuir 
para a população.

Na sexta (8), a Adminis-
tração Regional de Icaraí fez 
uma ação de entrega dos 
equipamentos no Campo de 
São Bento e uma outra ação 
ontem (10). A regional do Lar-

go da Batalha distribuiu, no 
final de semana, máscaras de 
proteção na Comunidade do 
Capim Melado. Já as equipes 
das regionais da Engenhoca e 
do Fonseca também fizeram 
ações de distribuição ontem 
(10). A Regional da Engenhoca 
entregou pela manhã nas ruas 
do bairro, em ônibus e no bair-
ro de Tenente Jardim, divisa 
com São Gonçalo. A equipe do 
Fonseca distribuiu em frente 
a supermercados, locais de 
grande circulação de pessoas, 
e na policlínica do bairro.

Os agentes da regional 
da Região Oceânica também 
fizeram distribuição na policlí-
nica local ontem, onde ocorria 

vacinação contra covid-19. 
De lá, seguiram para o trevo, 
onde há agências bancárias e 
um fluxo intenso de pessoas 
devido ao comércio local. Já 
os agentes da regional de Santa 
Rosa fizeram a distribuição 
dos equipamentos perto do 
supermercado Mundial, do 
Colégio Salesiano, seguindo 
até o Largo do Marrão, bem 
como nas ruas do bairro pró-
ximas ao Viradouro e ao Vital 
Brazil.

A distribuição das másca-
ras segue durante a semana 
em diversos pontos da cidade. 
A Federação das Associações 
de Moradores (FamNit) tam-
bém está responsável por 

parte das entregas junto às 
associações locais.

Desde o dia 23 de abril, o 
uso do equipamento é obriga-
tório nas áreas públicas como 
ruas, ônibus, padarias, super-
mercados, hospitais, filas de 
bancos entre outras.

Ciência é o caminho, diz 
ministro - O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, disse 
ontem (10) não haver outro 
caminho, se não a ciência, 
para lidar com os problemas 
históricos que o Brasil tem nas 
áreas sanitárias e de saúde. A 
declaração foi feita durante 
seminário online destinado ao 
acompanhamento de projetos 

que têm apoio do governo 
federal, visando atender às 
necessidades das políticas 
públicas e do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O seminário 
é fruto de parceria entre os 
ministérios da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI) 
com o Ministério da Saúde. A 
abertura contou com a parti-
cipação do ministro do MCTI, 
Marcos Pontes.

“Todos vivemos há mais 
de um ano impactados pela 
maior emergência sanitária do 
mundo. O Brasil se inclui pelas 
características de dimensões 
continentais, pela heteroge-
neidade do desenvolvimento 
socioeconômico de nossa na-
ção é pelas vicissitudes crôni-
cas que há no sistema de saúde 
brasileiro”, disse Queiroga ao 
abrir sua fala.

Queiroga defendeu que as 
ações voltadas ao combate à 
pandemia devem ser orien-
tadas a partir do que diz a 
ciência, e que parcerias entre 
universidades e setor prova-
do são relevantes no sentido 
de impulsionar pesquisas e 
inovação no país, a exemplo 
do que ocorre nos Estados 
Unidos. “Já que somos um 
governo liberal em relação à 
economia e conservador em 
relação aos costumes, não 

se cumplicia com desvio de 
verbas públicas que têm de 
ser alocadas, por exemplo, 
na pesquisa. Então queremos 
que a iniciativa privada tam-
bém apoie a pesquisa”, disse 
o ministro ao defender a par-
ticipação tanto da indústria 
nacional como estrangeira, no  
cenário do fomento às pes-
quisas.

“Não há outro caminho, 
que não a ciência, para que 
encontremos as soluções para 
o enfrentamento de questões 
sanitárias e de uma situação 
pandêmica como essa. As res-
postas, quem nos entregarão 
são os pesquisadores. Temos 
de fortalecer nosso sistema de 
saúde. Não somente na assis-
tência à saúde, mas sobre tudo 
na pesquisa, no desenvolvi-
mento do complexo industrial 
da saúde, nas parcerias de 
desenvolvimento produtivo, 
para a transferência de tec-
nologia, de forma a ofertar 
ao sistema de saúde insumos 
que tenham custo efetividade 
compatível com as condições 
do sistema de saúde do Brasil”, 
acrescentou.

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, também ressaltou a 
importância da ciência e da 
colaboração entre ministérios 
para que o combate à pande-
mia tenha sucesso. “A pande-
mia nos mostrou a necessida-
de da união e da atuação forte 
da ciência. Temos cientistas 
extremamente capacitados 
que nos dão diretrizes desde 
fevereiro, antes portanto do 
estabelecimento da pandemia 
no país, por meio de RedeVí-
rus”, disse Pontes.

Máscaras são o 
principal meio 
de proteção 
contra o 
vírus, destaca 
secretária

        Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                            

Distribuição de máscaras faciais está sendo feita em vários bairros do município. Uso é obrigatório em áreas públicas

Niterói e 
SG terão 
distribuição 
de alimentos
O programa de segurança ali-
mentar e nutricional Mesa Brasil 
Sesc RJ distribuirá, hoje e ama-
nhã (dias 11 e 12), 4 toneladas 
de alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social de Niterói e São Gonçalo, 
numa ação que conta com o 
apoio dos sindicatos varejistas 
locais. Os alimentos integram 
um total de 50 toneladas que 
serão doadas em 22 municípios 
do estado, beneficiando cerca de 
26 mil pessoas.

O conteúdo são cestas de 
hortifrutigranjeiros (frutas, ver-
duras e legumes) oriundos de 
propriedades rurais que inte-
gram o Mesa no Campo. Por 
meio do projeto, produtores 
fornecem seus excedentes – 
alimentos em perfeito estado 
e com alto valor nutritivo, mas 
pouco aproveitamento comer-
cial - ao Mesa Brasil Sesc RJ. O 
programa, por sua vez, os repas-
sa para entidades socioassisten-
ciais que fazem a distribuição ao 
público final.

A ação integra a campanha 
Rio de Mãos Dadas, conjunto 
de iniciativas do Sistema Feco-
mércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) 
que visam a envolver as pessoas 
em um clima de positividade e 
esperança em 2021.

“Essa agenda de distribuição 
de alimentos tem como objetivo 
fazer frente ao cenário que esta-
mos vivendo nesses primeiros 
meses do ano. Além da queda 
nas doações recebidas por ONGs 
e outras entidades, há um cres-
cimento no número de pessoas 
que perderam suas fontes de 
renda por conta do recrudesci-
mento da pandemia da Covid-19 
e as medidas restritivas adotadas 
para conter a propagação do 
vírus. O Sistema Fecomércio 
RJ, por meio do programa Mesa 
Brasil Sesc RJ, tem o compro-
misso de ajudar essas pessoas, 
muitas delas trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e 
turismo”, diz o presidente do 
Sistema Fecomércio RJ, Antonio 
Florencio de Queiroz Junior.

Com a chegada de imunizantes, novo calendário de aplicação começa a valer a partir de hoje

Coronavac: Niterói amplia 2ª dose
Niterói vai ampliar, a partir 
de hoje (11), o calendário 
de aplicação da segunda 
dose da CoronaVac. Com a 
chegada de novas doses no 
último sábado, por parte do 
Ministério da Saúde, a se-
quência da vacinação vai ser 
concluída nesta semana nos 
idosos a partir de 60 anos e 
profissionais de saúde.

A imunização vai ocorrer 
de segunda a sexta-feira, na 
Policlínica de Itaipu, Policlí-
nica da Engenhoca e no drive 
thru da UFF, no Gragoatá, 
das 8h às 17h. A entrada é 
permitida até 16h. No Cam-
po de São Bento o horário 
é das 8h às 16h. No sábado, 
a imunização ocorrerá nas 
policlínicas do Vital Brazil, 
São Lourenço e no drive thru 
na UFF, das 8h às 12h.

Para receber a segunda 
dose, é preciso levar um do-
cumento de identidade com 
foto e data de nascimento e o 

comprovante de vacinação. A 
aplicação da segunda dose é 
restrita às pessoas que rece-
beram a primeira na cidade.

A primeira e segunda dose 
da vacina AstraZeneca está 
sendo aplicada normalmen-
te, em todos os postos para 
pessoas com comorbidades 

e deficiência permanente. 
De segunda a sexta, das 8h 
às 17h, com entrada até 16h, 
nas policlínicas do Vita Bra-
zil, Barreto, Itaipu, São Lou-
renço, Fonseca, Piratininga 
e Engenhoca, no drive thru 
no campus do Gragoatá na 
UFF, e nos postos volantes 

no Colégio Gomes Pereira, 
no Largo da Batalha, e no 
Clube Central, em Icaraí. 
No Campo de São Bento, a 
vacinação acontece entre 9h 
e 16h. No sábado, a imuniza-
ção ocorrerá nas policlínicas 
do Vital Brazil, São Lourenço 
e no drive thru na UFF, das 
8h às 12h.

A população pode con-
sultar qual grupo está sendo 
convocado para a imuniza-
ção nas redes sociais, no site 
oficial da Prefeitura (www.
niteroi.rj.gov.br) e pelo nú-
mero 153.

Vacinada - A primeira-da-
ma de Niterói, Christa Vogel 
Grael, foi vacinada contra a 
covid-19 nesta segunda-fei-
ra (10). A esposa do prefeito 
Axel Grael completou 60 
anos na última sexta e estava 
ansiosa para ir à policlínica 
Sérgio Arouca tomar a pri-
meira dose do imunizante. 

O prefeito aproveitou 
o horário de almoço para 
acompanhar o momento e 
agradeceu ao empenho dos 
profissionais da saúde que 
diariamente salvam milhares 
de vidas. Pelas redes sociais, 
Christa Grael celebrou o 
momento: “meu coração é 
só gratidão e felicidade por 
esse momento tão esperado. 
Já aguardo com ansiedade 
a segunda dose, para com-
pletar o ciclo de imunização 
e estar segura. Só a vacina 
pode derrotar esse vírus. 
Desejo que essas gotas de 
esperança cheguem para 
todos o mais breve possível. 
Enquanto isso não acontece, 
mantenhamos os cuidados, 
usando máscara, higieni-
zando as mãos e mantendo 
o distanciamento sanitário. 
Se protejam! Vacina é vida, 
é proteção, é esperança! 
Viva o SUS! Viva a ciência!”, 
publicou.

Em café da manhã pelo Dia das Mães no Espaço Rosa, prefeito disse que busca recursos

SG pode ganhar centro oncológico

O prefeito de São Gonçalo 
Capitão Nelson, afirmou, 
durante um café da manhã 
especial de Dia das Mães no 
Espaço Rosa, ontem (10), 
que está trabalhando para 
implementar uma unidade 
oncológica no município. 

“Estamos trabalhando in-
cansavelmente para ter uma 
unidade oncológica em São 
Gonçalo, para que não seja 
mais necessário deslocar os 
pacientes gonçalenses para 
hospitais de outros municí-
pios. Queremos criar também 
um centro de hemodinâmica 
para que o munícipe possa fa-
zer cirurgias como cateteris-
mo e angioplastia na cidade, 
pois muitos têm que se des-

locar para outros locais para 
fazer esses procedimentos. 
Gostaria também de enalte-
cer o trabalho desenvolvido 
no Espaço Rosa pois sabemos 
a importância de um diag-
nóstico precoce do câncer, 
além do tratamento oferecido 
aos pacientes oncológicos. A 
unidade oferece um excelen-
te trabalho de aproximação 
com as pacientes para que 
todas tenham um tratamento 
completo”, afirmou o prefeito. 

A iniciativa foi ratificada 
pelo secretário de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas. “Já estive no 
Ministério da Saúde, junto 
com o secretário de Saúde 
André Vargas, reafirmando 

nosso pleito para que a cida-
de de São Gonçalo possa ter 
uma unidade que contem-
ple todos os procedimentos 
oncológicos. Estamos com 
conversas avançadas com o 
Ministério da Saúde e posso 
garantir que não estamos 
poupando esforços para essa 
conquista, que vai beneficiar 
tantas pessoas”, disse Dou-
glas Ruas. 

A diretora do Espaço Rosa, 
Tânia Loyola, disse que desde 
o início do governo Capitão 
Nelson, a unidade tem conse-
guido reduzir a fila da biópsia. 
A unidade é especializada na 
prevenção, diagnóstico e tra-
tamento do câncer de mama 
e colo do útero.

Divulgação/Prefeitura de niterói

Primeira-dama de Niterói, Christa Grael foi vacinada ontem contra a covid-19

Lucas Alvarenga/Prefeitura de S. Gonçalo

Capitão Nelson quer reforçar atendimento oncológico para a população
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Quadrilha aplicava golpes com 
cartões de crédito e de débito
Polícia cumpre 11 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio, São Gonçalo e Nova Iguaçu

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(GAECO/MPRJ), cumpriu 
ontem (10), com o apoio da 
Coordenadoria de Segurança 
e Inteligência (CSI/MPRJ) e 
em parceria com a Polícia 
Civil, 11 mandados de busca 
e apreensão em endereços 
ligados a uma organização 
criminosa constituída para 
a prática de estelionatos me-
diante fraudes em máquinas 
de cartão de crédito e débito, 
receptação qualificada e uso 
de documentos falsos. Os 
mandados, expedidos pela 
38ª Vara Criminal da Capital, 
foram cumpridos na capital, 
em São Gonçalo e Nova Igua-
çu. Já nas primeiras horas de 
diligências foram apreendi-
dos cinco veículos (valor to-
tal superior a R$ 1.4 milhão), 
joias, celulares, máquinas de 
cartão, computadores, além 
de televisor lacrado, reló-
gios, bolsas de grife, roupas 
diversas e R$ 18,5 mil em  
espécie.

A investigação das ativi-
dades criminosas foi iniciada 
a partir da prisão de uma 
pessoa, detida pela prática 
do crime de estelionato. Ao 
fornecer informações sobre 
como executava os seus 
“golpes”, o preso narrou que 

usava numerais de cartões 
em máquinas nas quais não 
era necessária a apresenta-
ção dos cartões, tendo assim 

realizado compras digitando 
os números obtidos de forma 
fraudulenta, que lhes eram 
fornecidos por uma pessoa 

conhecida pela alcunha de 
“Dom Ratão”.

Após a instauração do 
procedimento investigató-

rio, foi juntado aos autos 
o ofício de uma operadora 
de cartões, relatando que, 
a partir de março de 2020, 

foram identificados 15 esta-
belecimentos empresariais 
nos quais a chamada venda 
digitada foi habilitada, sem 
o conhecimento e consen-
timento dos proprietários e 
responsáveis legais, o que 
causou um prejuízo de apro-
ximadamente R$390 mil até 
junho de 2020.

A partir de uma com-
pra fraudulenta realizada 
em uma loja na Barra da 
Tijuca, foram identificados 
alguns suspeitos de prati-
carem fraudes semelhantes, 
utilizando-se do mesmo 
modus operandi. A partir 
da qualificação de um dos 
investigados, autor direto da 
fraude na loja, ocorrida em 
abril de 2020, e da apuração 
de outras fraudes e realiza-
ção de diligências policiais, 
foram identificadas outras 
pessoas que fazem parte da 
organização, havendo entre 
a maioria dos integrantes do 
grupo, vínculo familiar ou de 
parentesco.

Vítimas recebiam 
faturas de compras 
que não fizeram. 
Integrante do bando 
tinha apelido de 
‘Dom Ratão’

Arquivo/Agência Brasil

Na aplicação dos “golpes”, um preso contou que usava numerais de cartões em máquinas nas quais não era necessária a apresentação dos cartões

CPI da Pandemia recebe hoje 
o presidente da Anvisa
A CPI da Pandemia ouve hoje 
(11) o presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres. Ele deve falar sobre 
o processo de liberação de 
vacinas contra o coronavírus. 
A reunião está marcada para 
as 10h.

A convocação de Barra 
Torres é resultado de quatro 
requerimentos apresenta-
dos à CPI. O primeiro deles, 
do senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), questiona o fato 
de a Anvisa ter negado au-
torização à vacina Sputnik V, 
produzida pelo laboratório 
russo Gamaleya. “O processo 
que levou à não liberação pela 
Anvisa da Sputnik V foi envol-
to em polêmicas e supostas 
pressões de ambos os lados. 
Tal processo merece ser apre-
ciado por esta CPI e por isso 

é imperiosa a convocação”, 
argumenta Coronel.

Os outros três requeri-
mentos foram apresentados 
pelos senadores Eduardo 
Girão (Podemos-CE), Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator 
da CPI da Pandemia, e Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
vice-presidente do colegiado. 
Para Randolfe, Barra Tor-
res precisa explicar por que 
houve “atraso e omissão” na 
compra de imunizantes. “Só 
foi possível chegar a essa si-
tuação catastrófica por conta 
dos inúmeros e sucessivos 
erros e omissões do governo 
no enfrentamento da pande-
mia da covid-19 no Brasil”, 
justifica. A CPI da Pandemia 
tem 229 requerimentos que 
podem ser votados ao longo 
desta semana. São 79 convites 
para audiências públicas e 

150 pedidos para a convoca-
ção de testemunhas.

Se os requerimentos forem 
aprovados, dez ministros do 
presidente Jair Bolsonaro 
podem ser chamados a depor. 
O titular da Saúde, Marcelo 
Queiroga, que depôs à CPI 
da Pandemia na semana pas-
sada, pode ser reconvocado.

Há ainda requerimentos 
de convocação para Paulo 
Guedes (Economia), Walter 
Braga Netto (Defesa e ex-Casa 
Civil), Luiz Eduardo Ramos 
(Casa Civil e ex-Secretaria 
de Governo), Carlos Alberto 
Franco França (Relações Exte-
riores), Anderson Torres (Jus-
tiça), Marcos Pontes (Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações), 
Flávia Arruda (Secretaria de 
Governo) e Damares Regina 
Alves (Mulher, Família e Di-
reitos Humanos). O ministro 

da Controladoria-Geral da 
União (CGU), Wagner Rosá-
rio, é chamado a depor como 
convidado.

Os senadores apresen-
taram ainda requerimento 
para ouvir o diretor-geral da 
Abin, Alexandre Ramagem. 
Ele pode ser chamado para 
comentar a declaração de Jair 
Bolsonaro de que o corona-
vírus seria resultado de uma 
“guerra química”. (Agência 
Senado).

Ele precisará explicar se houve atraso e omissão na compra de vacinas

Unidade foi vitoriosa na categoria Champions Award do First Lego League

Escola de São Gonçalo vence 
Torneio Sesi de Robótica

A grande campeã do Torneio 
Sesi de Robótica First Lego 
League (FLL) foi a Fênix Ro-
bots, da Escola Firjan Sesi 
São Gonçalo, na categoria 
Champion’s Award, a prin-
cipal do evento. Mais quatro 
equipes foram classificadas 
para a etapa nacional: Te-
chnoZacca - Colégio Santo 
Antônio Maria Zaccaria, Rio 
de Janeiro; Lego Masters 
- Associação Beneficente 
Comunitária Olhar de Lau-
ra, São Paulo; FrancoDroid 
- Liceu Franco Brasileiro 
– Rio de Janeiro; Star Bots 
Votu - Lar Frei Arnaldo, Vo-
tuporanga – SP. A conquista 

das vagas ocorreu nos dias 7 
e 8 de maio, durante a fase 
regional do Torneio SESI de  
Robótica First Lego League 
(FLL).

Devido à pandemia, 34 
equipes, de escolas públicas, 
privadas, ONGs ou de gara-
gem, entre crianças e jovens 
de 9 aos 16 anos, toparam 
o desafio de participar do 
Torneio Sesi de Robótica em 
formato inédito, o on-line. 
Cinco equipes de robótica 
– três fluminenses e duas 
paulistas - foram classifica-
das para o Festival Sesi de 
Robótica, etapa nacional que 
acontecerá em 26 de junho, 

que será realizada também 
no modelo remoto.

A  t e m p o ra d a  Re p l a y 
2020/2021, que faz parte do 
calendário do Sesi Nacional, 
teve como pergunta-desafio: 
“O que fazer para tornar as 
pessoas mais ativas na região 
onde vivem, seja no campo, 
na cidade ou em qualquer 
outro lugar?” Além dos três 
prêmios principais, chama-
dos de Champion’s Award, 
eles concorreram nas cate-
gorias: Projeto de Inovação, 
Core Values, Design do Robô, 
Desempenho do Robô e, a 
partir desta temporada, Prê-
mio do Técnico.

A Petrobras assinou on-
tem (10) contrato para 
construção da P-78, 
sétima unidade a ser 
instalada no campo de 
Búzios, no pré-sal da 
Bacia de Santos. Com 
capacidade de proces-
samento de 180 mil bar-
ris de óleo por dia e 7,2 
milhões de metros cúbi-
cos (m³) de gás por dia, 
a plataforma é do tipo 
FPSO, unidade flutuan-
te que produz, armaze-
na e transfere petróleo. 
A entrega está prevista 
para 2024. O contrato 
foi assinado com a em-
presa Keppel Shipyard 
Limited, de Singapura, e 
prevê o atendimento ao 
conteúdo local de 25%.

Petrobras: 
P-8 em 2024

Convocação de 
Barra Torres é 
resultado de 4 
requerimentos 
apresentados por 
senadores

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: 14/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITEROI
09:00 às 12:00 Avenida 7 - Piratininga - Niterói 15146007
09:00 às 12:00 Avenida Raul de O. Rodrigues - Piratininga - Niterói 15146007
09:00 às 12:00 Ruas 7, 80, 88, 91 - Piratininga - Niterói 15146007
09:00 às 12:00 Rua Cruzeiro do Sul - Piratininga - Niterói 15146007
09:00 às 12:00 Rua Doutor Ernesto Imbassaí de Mello - Piratininga - Niterói 15146007
09:00 às 12:00 Rua Doutor Paulo do Couto Pfeil - Piratininga - Niterói 15146007
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16 - Condomínio Terra Verde - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Antônio de C. E. Silva - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua José H. M. Galvão - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Mario Young - Maravista - Niterói 15150045

13:00 às 17:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói 15150045

13:30 às 17:30 Estrada Frei Orlando - Jacaré - Niterói 15146557
SÃO GONÇALO 

13:00 às 17:00 Rua Alcântara Marins - Arsenal - São Gonçalo 15140253

13:00 às 17:00 Rua Elcio Alcântara Marins - Jockey Club - São Gonçalo 15140253

13:00 às 17:00 Rua Geraldo José Almeida - Anaia Pequeno - São Gonçalo 15140253

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua 37 - Jardim Atlântico - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Duque de Caxias - Parque Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Mangaratiba - Parque Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Marquês de Valença - Parque Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Oldemar F. de Figueiredo - Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Visconde de Itaboraí - Ubatiba - Maricá 15155663

08:00 às 12:00 Rua Nova Friburgo - Parque Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Angra dos Reis - Parque Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Antônio Ferreira da Silva - Caxito - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Nil Ribeiro - Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Nova Iguaçu - Parque Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Petrópolis - Parque Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Rio Bonito - Ubatiba - Maricá 15155703
08:00 às 12:00 Rua Saquarema - Parque Ubatiba - Maricá 15155703
09:00 às 12:00 Ruas 27, 28, 34 - Jardim Atlântico - Maricá 15145619

09:00 às 12:00 Rua Martins - Condomínio Edificio - Itaipuaçu - Maricá 15145619

09:00 às 12:00 Rua São Martinho - Itaipuaçu - Maricá 15145619

09:00 às 12:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15145619

13:00 às 17:00 Estrada Henfil - Pindobas - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Caxito - Caxito - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Lindolfo Pereira da Costa - Caxito - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Pindobas - Caxito - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua João da Silva - Caxito - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Pereira Neves - Boa Vista - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Pinheiros - Caxito - Maricá 15155771
13:00 às 17:00 Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 15155771
13:30 às 17:30 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Avenida Park Way - Estrada de Bambuí - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Estrada Café - Balneário Bambuí - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Ruas 70, 71, 78, 131 - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Rua Park Way - Estrada de Bambuí - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Bambuí - Maricá 15145783
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá 15150397
13:30 às 17:30 Avenida Pr Tancredo Neves - Barra de Maricá - Maricá 15150397
13:30 às 17:30 Avenida Central - Barra de Maricá - Maricá 15150397
13:30 às 17:30 Rua 2 - Pr. Lagoas-Ba - Jardim B Maricá - Praia das Lagoas - Maricá 15150397
13:30 às 17:30 Rua Orlando Marques de Marins - Barra de Maricá - Maricá 15150397
13:30 às 17:30 Rua Walter Carvalho - Barra de Maricá - Maricá 15150397
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Kayky 
comenta 
negociação 
com o City

O Fluminen-
se se garan-
tiu na final 
do Campeo-
nato Carioca 
ao vencer a 
Portuguesa 

no último domingo. Os 
tricolores só chegaram ao 
triunfo na etapa final e 
contaram com grande aju-
da do atacante Kayky, que 
entrou no intervalo.

O jovem de 17 anos é 
uma das joias das catego-
rias de base. No entanto, 
Kayky já foi negociado 
com o Manchester City, 
da Inglaterra, e só fica no 
Fluminense até o fim da 
temporada atual.

Kayky revelou como 
foi a negociação com os 
ingleses: “Estávamos no 
Brasileiro [Sub-17] e teve 
interesse do Shakhtar [Do-
netsk, da Ucrânia]. Meu 
empresário tinha um rela-
cionamento com o Cadu, 
do Grupo City [Carlos San-
toro, executivo do City Foo-
tball Group para a América 
Latina]. Conversando, ele 
olhou o jogo e gostou bas-
tante. Falou que iria mos-
trar meus jogos no City. 
Se fosse aprovado, iriam 
tentar contratar. Graças a 
Deus, aprovaram e fiquei 
feliz”, disse ao “SporTV”.

O atacante afirmou que 
ainda não sabe se irá direto 
para o Manchester City ou 
para outro clube do grupo: 
“Acho que é cedo para falar 
disso. Tem uma temporada 
para acontecer. Não dá 
para prever. Só chegando 
lá e vendo o que vai acon-
tecer”, declarou.

Líder do grupo G, Rubro-Negro visita hoje à noite o La Calera, no Chile

Fla busca classificação 
antecipada na Libertadores

O Flamengo en-
tra em campo 
hoje, às 21h30 
(de Brasí l ia) , 
contra o Unión 
La Calera-CHI, 
em Valparaíso, 

no Chile. Os rubro-negros 
buscam uma vitória para ga-
rantirem presença nas oitavas 
de final da Taça Libertadores 
da América.

Os cariocas estão na li-
derança do grupo G, com 
nove pontos, tendo 100% de 
aproveitamento. O Flamengo 
tenta mostrar sua força no 
gramado sintético do adver-
sário.

Para esta partida, o téc-
nico Rogério Ceni não terá o 
goleiro Diego Alves e o meia 
Gerson, lesionados. No gol, 
Hugo Souza é o favorito a ser 
titular, mas Gabriel Batista 
pode ser a surpresa da esca-
lação. Já no meio, João Gomes 

deve ocupar o setor.
No restante, a escalação é 

a mesma dos últimos jogos. 
O Flamengo quer repetir a 
boa atuação no duelo entre 
as equipes, no Maracanã, 
quando golearam os chilenos 
por 4 a 1.

O Unión La Calera está 
na lanterna da chave, com 
apenas um ponto. Uma vitó-
ria sobre o líder mantém os 
donos da casa na briga pela 
classificação.

Só que os chilenos terão 
os desfalques de Castellani e 
Reyes, expulsos contra o Vé-
lez Sarsfield-ARG, na rodada 
passada.

Marcelo Cortes / Flamengo

Rogério Ceni, que ontem completou seis meses no comando do Fla, pode alcançar a classificação antecipada no Chile

Rubro-Negro 
tem 100% de 
aproveitamento 
em três rodadas 
do grupo G da 
Libertadores

Chamusca nega 
problemas no elenco

Vanderlei que fazer 
história na Colina

O técnico Mar-
celo Chamus-
ca vem rece-
bendo muitas 
críticas pelo 
desempenho 

ruim da equipe na tempora-
da. Embora com um elenco 
limitado e nenhum reforço de 
peso, o treinador vem sendo 
apontado por muitos como o 
responsável pelo fracasso no 
carioca e na Copa do Brasil.

Restando três semanas 
para o início da série B, Cha-
musca balança no cargo. O 
desempenho nos jogos das 
finais da Taça Rio contra o 
Vasco podem decretar sua 
demissão antes mesmo do 
início do Brasileiro.

Em resposta às insinua-

O Vasco come-
çou a tempora-
da com o jovem 
Lucão no gol. Só 
que o clube op-
tou por acertar 
com o experien-

te Vanderlei, que assumiu a 
titularidade no decorrer do 
Campeonato Carioca.

O novo reforço admitiu 
conhecer a história de gran-
des goleiros cruz-maltinos. 
Ele destacou que espera po-
der deixar sua marca com a 
camisa do Vasco.

“Sou muito ligado na his-
tória do futebol. O Barbosa 
teve uma história gigantesca 
no Vasco. Um cara espetacu-
lar, que não teve uma história 
só no Vasco, mas também no 

ções de que ele privilegia um 
grupo de jogadores com os 
quais trabalhou em outros 
clubes, Chamusca desaba-
fou.

“Todos os jogadores que 
foram contratados são do 
Botafogo, não é de fulano, 
beltrano, não tem jogador 
de Chamusca. Não sou em-
presário. Os que vieram e 
trabalharam comigo foram 
analisados e passaram por 
todos os protocolos que o 
clube faz para contratações. 
Procuramos escolher os me-
lhores durante a semana, de 
acordo com adversário e pla-
no de jogo. Não existe jogador 
A ou B, existem jogadores do 
Botafogo”, disse o treinador à 
“Botafogo TV”.

futebol brasileiro e mundial. 
Mas o Vasco teve muitos go-
leiros que marcaram, o pró-
prio Carlos Germano, Hélton, 
Fernando Prass, Martin Sil-
va... Me desculpa se esqueci 
alguém, mas esses foram 
goleiros gigantes, que marca-
ram no Vasco. Essa camisa é 
pesada, e a responsabilidade 
é muito grande. Então espero 
fazer só um pouquinho do 
que esses caras fizeram e dei-
xar a minha história marcada 
no clube”, declarou.

O Vasco se prepara para 
a final da Taça Rio. Os cruz-
-maltinos encaram o Bota-
fogo, no próximo domingo, 
no estádio Nilton Santos, no 
confronto de ida entre as 
equipes.


