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Após mortes, vacinação 
de grávidas é suspensa

Uso em gestantes não está previsto em bula da AstraZeneca, mas mesmo assim elas vinham sendo imunizadas

GESTANTE DE 35 ANOS E SEU BEBÊ MORREM APÓS ELA TOMAR VACINA DE OXFORD

Divulgação/Sindilojas Niterói

                              Eires Silveira/Prefeitura de Niterói      

Umei Governador Eduardo Campos recebeu alunos seguindo os protocolos de proteção

ESPORTES

Flu quer ficar perto das oitavas
Líder do grupo D, Fluminense precisa vencer hoje o Santa Fe 
para se aproximar da classificação às oitavas da Libertadores.

‘Brasileirices 
ao vivo nas 
redes sociais
Nesta quinta-feira e 
também no sábado, às 
18h, a Cia Livre de Dança, 
da Rocinha, apresenta o 
espetáculo “Brasileirices”, 
com transmissão ao vivo 
pelas redes sociais da 
companhia. 

Ecoalaize 
lança 
videoclipe

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Cia Livre de Dança, da Rocinha, apre-
senta o espetáculo “Brasileirices”

Mobilização 
para não trocar 
nome de rua

PANORAMA\PÁG. 2

Charbel Tauil Rodrigues, presidente do Sindilojas, acompanhou a entrega. Um das entidades contempladas foi a LVB, na foto representada pelo gestor administrativo Danilo Lima (de azul) 

CIDADES\PÁG. 3

Mailson Santana / Fluminense

O meia Yago disse que o Flu vai bastante focado no jogo desta noite no Maracanã

Alimentos para 
famílias mais 
vulneráveis
Duas toneladas de alimentos 
foram distribuídas ontem 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade pelo programa 
de segurança alimentar Mesa 
Brasil Sesc RJ, no Centro de 
Niterói. A iniciativa, que contou 
com apoio do Sindilojas Niterói, 
contemplou quatro entidades 
do município: Legião da Boa 
Vontade, Associação Turma da 
Sopa, Sempre Criança e Centro 
Pró-Melhoramentos do Morro do 
Estado. Hoje, o caminhão Mesa 
Brasil Sesc vai para São Gonçalo.

CIDADES\PÁG. 4

Professor terá 
ajuda para comprar 
computador

CIDADES\PÁG. 4

Ensino híbrido: 
concluída a 
primeira etapa
 Mais duas escolas municipais 
já estão funcionando no sistema 
híbrido de ensino. A Umei 
Governador Eduardo Campos, 
em Maria Paula, iniciou as 
atividades com acolhimento 
e brincadeiras ao ar livre na 
Praça da Saudade. Já a UMEI 
Vinicius de Moraes, no Sapê, 
recepcionou os alunos com 
apresentação musical.

CIDADES\PÁG. 4

Em carta aberta, 
Adriano passa a 
carreira a limpo

PÁG. 8

Paula Reis / Flamengo

Adriano é ídolo do Flamengo, onde conquistou
o Campeonato Brasileiro de 2009
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Limpeza pública em Icaraí
Tenho reparado que a limpeza nas ruas de Icaraí tem 
caído de qualidade. Sinto que as nossas ruas têm ficado 
mas sujas, e tem faltado um pouco de planejamento e 
sincronização dos profissionais de limpeza pela vias do 
bairro. Antigamente, inclusive, eu percebia por mais vezes 
a aparição de caminhão de lixo. Isso tem que ser revisto 
pela prefeitura.
Mauro Soido

Paliteiro dos fios
É complicado passar pelas ruas de Niterói e ver a desor-
ganização dos fios de celulares e operadoras nos postes. 
Parece não ter nenhum padrão, é praticamente um pa-
liteiro. Fora que traz risco à segurança dos pedestres. É 
pedir para acontecer algum acidente em época de chuvas.
Jane Veiga

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.

Retrato da escravidão 
pelo olhar do negro
Nesta quinta e sábado, às 
18h, a Cia Livre de Dança, 
da Rocinha, apresenta o 
espetáculo “Brasileirices”, 
com transmissão ao vivo 
pelas redes sociais da com-
panhia. Em cena estão os 
bailarinos Yara Silva, Gleyce 
Lima, Junior Andrade, Ma-
yara Arruda, Ana Gregorio e 
Canela Monteiro.

Com coreografia e dire-
ção de Ana Lúcia Silva, es-
petáculo passa pela dança, 
canto, folclore e ritmos da 

dança afro brasileira, como 
cafezal, lundu e batuque, 
para contar a história de 
um jovem que descobre que 
nasceu no dia que a Lei do 
Ventre Livre foi promulga-
da, mas que passou a vida 
inteira como escravo. 

Com percussão a vivo 
do mestre Alexandre Pires e 
de Kayo Ventura, “Brasilei-
rices” retrata o período de 
escravidão e da formação da 
história do país pelo olhar 
do negro. 

CULTURA FABIANA MAIA

Ecoalaize  
Depois de anos na cena 
underground, Ecoalaize, 
artista independente que 
tem grandes influências de 
bandas como, Chico Scien-
ce & Nação Zumbi, Black 
Alien e Baiana System e 
mais de 10 anos de carreira 
independente, lança seu 
primeiro vídeoclipe em 
2021. A música nomeada de 
“Zoi” conta com a parceria 
entre Ecoalaize e Sistah 
Moon, cantora conhecida 
na cena Sound System de 
São Paulo.

#CulturaEmCasa – O Intensivão #CulturaEmCasa reto-
ma sua programação com conteúdos transmitidos às 
terças e quintas, a partir das 17h. A programação é eclé-
tica e com acesso totalmente gratuito. São palestras, 
oficinas e aulas abordando diferentes temas do setor 
cultural e criativo. Várias lives também darão conti-
nuidade à programação especial do mês das Mães.

PODCASTS – O canal de podcasts Afluência apresen-
ta, este mês, diferentes tipos de produções em áudio, 
como entrevistas com artistas e profissionais franceses 
e brasileiros, leitura de livros em francês, cápsulas com 
dicas para aprender o idioma entre outros conteúdos. 
Os podcasts estarão disponíveis nas principais plata-
formas de streaming, como Spotify e Deezer.

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

Divulgação

Cia Livre de Dança, da Rocinha, apresenta o espetáculo “Brasileirices”

Divulgação

Ecoalaize lança primeiro vídeoclipe 
deste ano, com a música “Zoi”

POR JEFFERSON LEMOS

Metrô mais 
caro do Brasil
A deputada estadual Adriana 
Balthazar (Novo) protocolou 
representação no Ministério 
Público do Rio (MP-RJ) pedindo 
a instauração de uma ação civil 
pública e inquérito civil para 
suspender o aumento do metrô, 
cuja tarifa passou ontem de R$ 5 
para R$ 5,80. 

No requerimento, a parla-
mentar pede ainda que seja 
feita a revisão do contrato de 
concessão para alterar o índice 
aplicado no reajuste. Atualmen-
te, o aumento é baseado no Ín-
dice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M).

“Esse aumento de R$ 5 para 
R$ 5,80 é quase quatro vezes 
maior que a inflação e compro-
mete mais de 24% do salário 
mínimo”, argumenta. 

Com o aumento de 16% na 
tarifa, o metrô do Rio se torna 
o mais caro do Brasil. Até então, 
segundo levantamento do Idec 
(Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor), a tarifa mais 
alta era a do Distrito Federal (R$ 
5,50). Já a passagem do metrô de 
São Paulo, que tem seis linhas e 
mais de 80 estações, custa R$ 
4,83 já com o aumento de 2021. Costa Verde valoriza artesãos

Mais de 100 artífices da 
Costa Verde receberam, 
ontem a Carteira Nacio-
nal do Artesão. Após pe-
ríodo de suspensão na 
emissão do documento, 
a Secretaria estadual de 
Turismo entregou a car-
teirinha para 55 artesãos 
de Angra dos Reis e 48 

Divulgação

de Paraty. A retomada no 
cadastramento ocorreu 
após indicação legislativa 
da deputada Célia Jordão 
(Patriota) ao governador. A 
carteira garante descontos 
em lojas parceiras, acesso 
a programa de microcré-
dito e facilidades para a 
participação em feiras. 

Deputada pede 
missão da ONU
A deputada estadual Renata Sou-
za (PSOL) encaminhou ofícios à 
ONU e ao Conselho Nacional de 
Direitos Humanos com pedido 
de missão urgente no Rio de Ja-
neiro, para o acompanhamento 
das investigações da operação 
promovida pela Polícia Civil na 
favela do Jacarezinho, na Zona 
Norte, que para a parlamentar 
tratou-se de uma chacina pro-
movida pela polícia.

“Precisamos garantir a lisura 
das investigações, pois há muitos 
interesses envolvidos nesse caso. 
E neste momento há uma dispu-
ta em torno de modelos distintos 
de segurança pública”, argu-
menta a deputada, que  já havia 
notificado a ONU e a OEA sobre 
a gravidade das consequências 
da ação que deixou 28 mortos. 

Vaquinha para 
família de policial

Motociclistas com 
Bolsonaro no Rio

O inspetor da Polícia Civil An-
dré Leonardo de Mello Frias, 
que foi morto com um tiro na 
cabeça durante operação na 
comunidade do Jacarezinho, 
Zona Norte do Rio, na última 
quinta (6), poderá receber 
promoção post mortem por 
bravura. O deputado estadual 
Filippe Poubel (PSL) forma-
lizou ontem um pedido ao 
governador Cláudio Castro 
(PSC), após tomar conheci-
mento que colegas de farda 
do policial estão fazendo 
uma vaquinha para ajudar a 
família do inspetor.

O deputado justifica que 
a promoção encontra am-
paro no artigo 22 da Lei n° 
3586/2001, bem como no 
Estatuto dos Policiais Civis e 
seu regulamento. O inspetor 
André Frias era casado e tinha 
um enteado de 10 anos. Filho 
único, ele deixa a mãe, aca-
mada há três anos por causa 
de um AVC. O pai do policial 
já faleceu. 

Na solicitação ao governa-
dor, o deputado pede ainda 
que todos os policiais que 
participaram da operação 
também sejam promovidos 
por bravura.

Quem tiver interesse em 
ajudar na vaquinha para aju-
dar a família do policial André 
Frias, pode contribuir com 
transferências de qualquer 
valor pela conta corrente 
28153-4 (agência 9291 - Ban-
co Itaú). 

Motociclistas de todo o es-
tado estão organizando um 
passeio de moto com o pre-
sidente Jair Bolsonaro no 
próximo dia 23. A concen-
tração será na Cidade da 
Música, na Barra da Tijuca, 
com saída programada para 
as 10h. O trajeto será feito até 
o Monumento aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial, no 
Aterro do Flamengo.

Copacabana ganha posto do Detran

O governador Cláudio 
Castro e o presidente do 
Detran.RJ, Adolfo Konder, 
inauguraram, ontem, o 
posto de atendimento do 
Detran em Copacabana, 
na Rua Barata Ribeiro 370, 
3º andar, loja 302, quase na 
esquina com a Rua Siqueira 
Campos. Nele, são ofereci-
dos serviços de habilitação 
e de identificação civil.

Philippe Lima/Palácio Guanabara

O novo posto está fun-
cionando no centro co-
mercial Copacabana Mall, 
no mesmo lugar onde já 
esteve anteriormente (era 
no térreo). O acesso dos 
usuários à loja 302 é pelas 
escadas rolantes. Pessoas 
com deficiência utilizam 
elevadores do Apart Hotel 
com entrada ao lado do 
acesso principal. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal Car-
los Jordy (PSL) começou a 
organizar ontem um abai-
xo-assinado para que o 
ator Paulo Gustavo seja 
homenageado com o nome 
de um centro cultural no 
antigo Cinema Icaraí, e não 
com a mudança de nome 
da Rua Coronel Moreira 
César. Ele alega que a mu-
dança do nome da via trará 

transtorno para comercian-
tes e moradores. Segundo o 
deputado, a consulta públi-
ca da prefeitura feita pela 
internet não teve auditoria 
e pessoas de qualquer cida-
de poderiam votar. A coleta 
de assinaturas ocorre de 
segunda a sexta, das 9h às 
18h, em cinco pontos espa-
lhados em Icaraí, Fonseca, e 
na Região Oceânica.

Homenagem polêmica em Niterói
Reprodução do Twitter

Jefferson Souza Farias, o 
Ceguinho, personagem do 
programa Humorístico a Pra-
ça é Nossa, do SBT, assume 
a direção artística do Teatro 
Municipal de São Gonçalo. 
Cego desde os 11 anos por 
conta de uma trombose cere-
bral, ele é formado em Teatro, 
já lançou um livro e também 

já atuou com espetáculos 
teatrais. Nascido e criado no 
bairro Vila Lage, o humorista 
foi recebido nesta semana 
pelo prefeito Capitão Nelson, 
em seu gabinete. Jefferson 
pretende mesclar grandes 
espetáculos com produções 
locais e ainda criar um festi-
val municipal de teatro. 

Ceguinho assume direção de teatro
Prefeitura de São Gonçalo
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Anvisa recomenda suspensão 
da AstraZeneca em gestantes
Orientação está em nota técnica emitida pela agência e deve ser seguida no Plano Nacional de Imunização

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) recomen-
dou a suspensão imediata do 
uso da vacina contra a covid-19 
da AstraZeneca/Fiocruz para 
mulheres gestantes. A orien-
tação está em nota técnica 
emitida pela agência, após a 
morte de uma gestante de 35 
anos e de seu bebê. A mulher 
sofreu um AVC que pode ter 
relação com a vacina.

A orientação da Anvisa é 
que a indicação da bula da va-
cina AstraZeneca seja seguida 
pelo Programa Nacional de 
Imunização (PNI), do Minis-
tério da Saúde A decisão é re-
sultado do monitoramento de 
eventos adversos feito de forma 
constante sobre as vacinas con-
tra a covid-19 em uso no país.

“O uso off label de vacinas, 
ou seja, em situações não pre-
vistas na bula, só deve ser feito 
mediante avaliação individual 
por um profissional de saúde 
que considere os riscos e bene-
fícios da vacina para a paciente. 
A bula atual da vacina contra a 
covid-19 da AstraZeneca não 
recomenda o uso da vacina 
sem orientação médica”, res-
saltou a Anvisa.

A vacina vinha sendo usada 
em gestantes com comorbi-
dades. Agora, só podem ser 
aplicadas nas grávidas a Coro-
naVac e a vacina da Pfizer.

Rio de Janeiro - A Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro decidiu suspender 
a vacinação de gestantes e 
puérperas na cidade até que “a 
investigação do caso de even-
to adverso em gestante seja 
finalizada pelo Ministério da 
Saúde e o Programa Nacional 
de Imunizações se pronuncie”.

São Paulo - Devido a essa 
orientação da Anvisa, a prefei-
tura de São Paulo suspendeu 
preventivamente a aplicação 
de vacinas contra covid-19 
da AstraZeneca/Fiocruz para 
gestantes. A suspensão será 
mantida até que ocorra uma 
nova orientação por meio do 

PNI.
A vacinação contra a co-

vid-19 permanece em anda-
mento e ganhou novos pú-
blicos elegíveis ontem (11): 
metroviários, ferroviários, 
mães de recém-nascidos com 
comorbidades e pessoas com 
deficiência permanente inscri-

tos no Benefício de Prestação 
Continuada (entre 55 e 59 
anos).

Sputnik - A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) encaminhou na 
noite de segunda-feira (10) 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) informações sobre 
documentos pendentes para 
a análise de novo pedido de 
autorização de importação e 
distribuição da vacina russa  
Sputnik V.

Ao Supremo, a agência re-
forçou que os pedidos de im-
portação ainda não atenderam 
à “exigência da apresentação 
do relatório técnico de aná-
lise da autoridade sanitária 
estrangeira, conforme dis-
posto no § 3º do Art. 16 da Lei 
14.124/2021”.

As informações foram pres-
tadas no mesmo dia em que o 
ministro Ricardo Lewandowski 
deu prazo de 48h para que a 
Anvisa detalhasse ao Supremo 
quais documentos faltam para 
análise definitiva do pedido de 

importação e distribuição do 
imunizante, que é produzido 
pelo Instituto Gamaleya, na 
Rússia.

Lewandowski havia aten-
dido a pedido do estado do 
Maranhão, que, em conjunto 
com outros estados, aguarda 
autorização da Anvisa para 
aplicação dos imunizantes. 
O ministro já proferiu outras 
decisões determinando que 
a Anvisa cumpra prazos de 
análise.

Em cumprimento à decisão 
do Supremo, a Anvisa infor-
mou ainda que disponibilizou 
amplo acesso aos autos do 
processo administrativo relati-
vo ao pedido de importação e 
distribuição da Sputnik V.

CPI- Em depoimento à CPI 
da Pandemia ontem (11), o 
diretor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres, disse que, de 58 países 
listados pela Rússia como uti-
lizadores da Sputnik V, 24 não 
adotavam o vacina à época 
da análise do pedido de uso 
emergencial do imunizante, 
em 26 de abril, pela agência  
brasileira.

Aos senadores, Barra Torres 
explicou, que dos países que 
aprovaram o uso do produto, 
com exceção de México e Ar-
gentina, nenhum outro tem 
órgãos sanitários nos moldes 
da Anvisa.

A decisão é 
resultado do 
monitoramento 
de eventos 
adversos feito de 
forma constante 

REUTERS/Dado Ruvic

A vacina vinha sendo usada em gestantes com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas a CoronaVac e a Pfizer 

Pfizer: Governo vai 
comprar 100 milhões
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, informou 
ontem (11) que o governo 
vai comprar mais 100 mi-
lhões de doses da vacina 
produzida pela Pfizer para 
serem usadas no Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI) contra a covid-19. A 
compra foi viabilizada após 
a edição de uma medida 
provisória (MP) que abre 
crédito extraordinário total 
de 5,5 bilhões, anunciada na 
segunda-feira (10).

Parte desse recurso, cer-
ca de R$ 1,68 bilhão, será 
destinada à Fiocruz para a 
fabricação, no Brasil, de 50 
milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca. Os R$ 3,82 
bilhões restantes serão usa-
dos na compra da Pfizer. 

“O presidente me incum-
biu de impulsionar nossa 
campanha de vacinação. E é 
isso que estamos fazendo. O 
Brasil já é o quinto país que 
mais distribui vacinas à sua 
população. Nas mais de 38 
mil salas de vacinação, nós 
temos o potencial de vacinar 
mais de 2,4 milhões de bra-
sileiros por dia”, afirmou o 
ministro, durante cerimônia 
para anunciar o repasse de 
recursos a prefeituras para 

serviços de atenção primária 
à saúde. Segundo Queiroga, 
as novas doses da Pfizer só 
devem começar a chegar 
em setembro, com previsão 
final de entrega até o fim 
do ano. 

“Essas vacinas serão en-
tregues ainda neste ano. 
Mais de 30 milhões no mês 
de setembro e as demais, 
até dezembro. Então, temos 
vacinas, de reconhecida 
eficácia, comprovadas pe-
las agências sanitárias mais 
rigorosas do mundo e vamos 
vacinar todos os brasileiros”, 
acrescentou.

Até agora, de acordo 
com o painel Vacinômetro, 
produzido pela plataforma 
Localiza SUS, do Ministério 
da Saúde, foram distribuí-
das 75,5 milhões de doses e 
vacinadas 46,8 milhões de 
pessoas.

CoronaVac: 2ª dose suspensa 
a partir de hoje em Niterói
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói vai suspen-
der a vacinação da segunda 
dose da CoronaVac nesta 
quarta-feira (12). Os estoques 
do imunizante contra a Co-
vid-19 estão zerados, e o Mu-
nicípio aguarda nova remessa 
da vacina pelo Ministério 
da Saúde, responsável pelo 
fornecimento das doses. O 
atraso na aplicação da segun-
da dose, que deve ocorrer em 

até 28 dias, não compromete 
a eficácia da imunização.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói está progra-
mando a vacinação contra 
a Covid-19 de acordo com 
a quantidade de vacinas re-
passadas pelo Ministério da 
Saúde.

A população pode con-
sultar qual grupo está sendo 
convocado para a imunização 
nas redes sociais da Prefeitura 
de Niterói, no site oficial da 
Prefeitura (www.niteroi.rj.
gov.br), ou pelo número 153.

A primeira e segunda dose 
da vacina AstraZeneca está 
sendo aplicada em todos os 
postos para pessoas com co-
morbidades e deficiência per-
manente a partir de 40 anos 
(quarta e quinta) e a partir 
de 35 anos (sexta e sábado). 

Pessoas com síndrome de 
Down e doença renal crônica 
podem ir em qualquer dia, 
desde que tenham mais de 
18 anos.

De segunda a sexta, das 
8h às 17h, com entrada até 
16h, nas policlínicas do Vital 
Brazil, Barreto, Itaipu, São 
Lourenço, Fonseca, Pirati-
ninga 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 8h e 16h. No 
sábado, a imunização ocor-
rerá nas policlínicas do Vital 
Brazil, São Lourenço e no dri-
ve thru na UFF, das 8h às 12h.

Seguindo a decisão da 
Agência de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa), a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde suspendeu, 
nesta terça-feira (11), a imu-
nização contra a Covid-19 em 
gestantes e puérperas (mu-
lheres até 45 dias após o par-
to), já que a cidade recebeu 
apenas doses da AstraZeneca, 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde. A medida é provisória 
até o final da investigação do 
caso e a Secretaria aguarda 
uma posição do Ministério.

Aplicação da segunda dose de AstraZeneca está mantida no município

Novas doses 
devem começar 
a chegar em 
setembro, disse 
o ministro da 
Saúde

O calendário de vacina-
ção contra Covid-19 em 
Itaboraí foi ampliado para 
atender novas faixas etá-
rias com comorbidades. 
O novo cronograma co-
meça nesta quarta-feira 
(12/05) e vai até a próxi-
ma quinta-feira (21/05), 
chegando a pessoas com 
idades a partir de 40 anos.

Cabe ressaltar que 
agora, na Fase 2 do PNI, o 
requisito idade deverá ser 
acompanhado pelo requi-
sito comorbidade. No site 
da Prefeitura de Itaboraí 
está disponível informa-
tivo com a classificação 

das comorbidades. 
O secretário munici-

pal de Saúde, Sandro Ron-
quetti, enfatiza o com-
promisso da gestão em 
vacinar toda a população 
da cidade o mais rápido 
possível, obedecendo os 
critérios de prioridades 
estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde e pela 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-RJ).

“Estamos avançando 
no cronograma de vaci-
nação em Itaboraí com 
segurança e responsabi-
lidade”, afirmou o secre-
tário.

Itaboraí amplia calendário

SG vacina contra covid com 
comorbidades a partir de 50 
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina com o imunizante 
Astrazeneca pessoas com co-
morbidades com mais de 50 
anos nesta quarta-feira (12). 
A vacinação para grávidas 
com comorbidades está sus-
pensa, por determinação da 
Anvisa. O município também 
aguarda receber novo lote da 
CoronaVac para retomar a 
aplicação da segunda dose . 
Idosos com mais de 60 anos, 
trabalhadores da saúde da 
linha de frente de qualquer 
idade e profissionais da saú-

de com mais de 30 anos 
que estão atuando também 
podem se vacinar. A cidade 
disponibiliza 12 pontos de 
vacinação, quatro deles com 
drive thru, das 8h às 17h.  

A Secretaria de Saúde 
também imuniza pessoas 
que tomaram a vacina Astra-
zeneca há mais de 12 sema-
nas. Os gonçalenses devem 
observar a caderneta ou o 
comprovante de vacinação 
para procurarem os locais 
de vacinação no dia indicado 
na anotação. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-

nidos com o comprovante da 
primeira dose aplicada pela 
secretaria. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade não serão 
imunizados.  

O município vacina as 
pessoas com mais de 50 anos 
que têm as seguintes comor-
bidades: diabetes mellitus, 
hipertensão arterial grave, 
doença pulmonar obstru-
tiva crônica, doença renal 
crônica, doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados 

de órgão sólido ou de medu-
la óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunos-
suprimidos, síndrome de 
down, câncer e obesidade  
mórbida. 

Os trabalhadores da saú-
de da linha de frente dos hos-
pitais de São Gonçalo tam-
bém podem se vacinar. Os 
trabalhadores dos serviços 
de saúde públicos e privados 
da linha de frente são aqueles 
que estão envolvidos direta-
mente na atenção/referência 
para os casos suspeitos e 
confirmados de covid-19.

Vacinação de grávidas está suspensa. A cidade disponibiliza 12 pontos

Prefeitura afirma 
que atraso na 
aplicação da 
2ª dose não 
compromete 
eficácia

Estoques de 
Coronavac 
estão zerados 
e município 
aguarda nova 
remessa
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O que é um 
paradigma?

Dom José Francisco*

Um paradigma é uma vi-
são particular do mundo, 
ou seja, uma estrutura 
mental feita de metodo-
logias, experiências e teo-
rias, que é utilizada para 
que a gente possa enten-
der os acontecimentos no 
mundo dos humanos.

É como uma lente, 
através da qual, você en-
xerga o mundo de uma 
determinada maneira; 
sem a lente adequada a 
imagem ficaria distorcida. 
Paradigmas emergem para 
fornecer um jeito geral de 
compreender realidades 
que são específicas. Um 
paradigma ganha aceita-
ção, quando uma comu-
nidade concorda que ele 
se encaixa na maioria dos 
dados que foram obser-
vados.

E m  o u t r a s  p a -
lavras, quando um 
conjunto de 
crenças, téc-
nicas e valo-
res é aceito 
pela maioria, 
num grupo 
humano, ele 
se torna um 
paradigma, 
ou seja, um 
padrão mais 
complexo a 
ser seguido, 
ao contrário 
daquilo que muitos 
empregam quando 
se referem ao termo, 
como se fosse uma 
coisa da qual não saibam 
dizer o nome.

Portanto, paradigmas 
são essenciais para nos 
situar na realidade.

Observe o seguinte: 
ideias e conceitos (como 
perigo, grande, ansieda-
de, QI) são construções 
mentais, não são objetos, 
não são coisas que a gente 
observa no mundo real. 

Ninguém vê o perigo an-
dando por aí, o que a gente 
presencia são situações de 
perigo. 

Nesse sentido, todos os 
conceitos, embora muito 
úteis, como matemática, 
filosofia ou triângulo, são 
“ficções”: isso não exis-

te no mundo real. 
Podemos encon-
trar objetos em 
forma de triângulo 

no mundo 
físico, mas 
não vamos 
encontrar o 
“triângulo” 
no mundo 
físico.

Paradig-
mas, teorias, 
filosofias e 
matemática 
são modelos 
construídos 
n a  m e n t e 

das pessoas para 
fornecerem uma 
maneira útil de in-
terpretar o que está 

por aí. Precisamos desses 
modelos para entender o 
que acontece no mundo 
físico. 

Temos muito a enten-
der desse tema. Ele faz 
parte das nossas vidas, 
muito mais do que ousa-
mos admitir. 

São modelos 
construídos 

na mente das 
pessoas para 

facilitar a 
interpretação do 
que acontece no 

mundo físico

OPINIÃO

*Dom José Francisco 
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Duas toneladas de alimentos 
para população mais vulnerável

O programa de segurança 
alimentar e nutricional Mesa 
Brasil Sesc RJ distribuiu on-
tem (11) duas toneladas de 
alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social em Niterói, numa ação 
que contou com o apoio Sin-
dilojas. O montante integra 
um total de 50 toneladas 
de hortifrutigranjeiros que 
alimentarão cerca de 26 mil 
pessoas em 22 municípios. 
Hoje, será a vez de São Gon-
çalo.

As cestas são compostas 
de frutas, verduras e legumes 
oriundos de propriedades 
rurais que apoiam o Mesa no 
Campo. Por meio do projeto, 
produtores fornecem seus 
excedentes – alimentos em 
perfeito estado e com alto 
valor nutritivo, mas pouco 
aproveitamento comercial 
- ao Mesa Brasil Sesc RJ. O 
programa, por sua vez, os 
repassa para entidades so-
cioassistenciais que fazem a 
distribuição ao público final.

A ação integra a cam-

panha Rio de Mãos Dadas, 
conjunto de iniciativas do 
Sistema Fecomércio RJ (Sesc 
RJ e Senac RJ) que visam a 
envolver as pessoas em um 
clima de positividade e espe-
rança em 2021. Em Niterói, a 
doação foi destinada a quatro 

entidades: Legião da Boa 
Vontade, Associação Turma 
da Sopa, Sempre Criança e 
Centro Pró-Melhoramento 
do Morro do Estado.

“O programa Mesa Brasil 
é uma excelente iniciativa do 
Sistema Fecomércio/Sesc RJ, 

com um importante alcance 
social. E chega num momen-
to de especial necessidade 
das parcelas da população 
menos favorecidas econo-
micamente, num quadro 
agravado pela continuidade 
da pandemia. Esperamos que 
a distribuição de hoje seja a 
primeira de muitas, aqui em 
Niterói”, disse o presidente 
do Sindilojas local, Charbel 
Tauil Rodrigues. 

 
Retomada da confiança 

- Além das doações, a cam-
panha Rio de Mãos Dadas 
engloba uma série de ações, 
com participação dos setores 
público e privado, para in-
centivar a retomada da con-
fiança dos fluminenses de-
pois do impacto da pandemia 
de Covid-19. Ao longo do ano, 
estão previstas iniciativas 
como intervenções urbanas, 
exposições itinerantes, ma-
ratonas virtuais, iniciativas 
voltadas para empresários, 
cursos adaptados ao “novo 
normal”, entre outras.

Programa Mesa Brasil fez distribuição em Niterói com apoio do Sindilojas
Divulgação/Sindilojas Niterói

Charbel Tauil, presidente do Sindilojas, acompanhou a entrega dos alimentos

Auxílio da prefeitura será de até R$ 1,5 mil para quem adquirir equipamento

Niterói: professor terá ajuda 
para comprar computador
A Prefeitura de Niterói criou 
um programa de apoio aos 
professores da rede munici-
pal para aquisição de micro-
computadores. O objetivo é 
conceder crédito de até R$ 1,5 
mil para que os profissionais 
comprem computadores, 
notebooks ou tablets para 
auxiliar o trabalho no ensino 
remoto durante a pandemia 
do novo coronavírus. O pro-
grama, que integra o Plano 
de Retomada das Aulas, será 
detalhado em decreto a ser 
divulgado nos próximos dias.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, ressaltou a importância 
do programa para o sucesso 
das aulas em formato híbrido 
na rede municipal de Edu-
cação.

“Essa é uma medida mui-
to importante, pois permite 
que os professores possam 
adquirir equipamentos de 
informática para fazer o tra-
balho de educação e orienta-
ção dos alunos, usando toda 
a tecnologia e metodologia 
desenvolvida pela Secretaria 
Municipal de Educação e 
pela Fundação Municipal de 
Educação. Com isso, nossos 
docentes terão melhores con-
dições para realizar as ativida-
des necessárias nesse período 
de ensino híbrido devido à 
pandemia do coronavírus”, 
avaliou o prefeito.

O benefício poderá ser 
concedido a todos os profes-
sores que sejam regentes em 
turmas do Ensino Fundamen-
tal e que tenham salário bruto 
de até R$6.500. O crédito será 
concedido na forma de reem-
bolso no valor limite de até 
R$1.500 para compra de um 
equipamento novo.

“A compensação ao pro-
fissional se dará por depósito 
em conta após a apresenta-

ção da nota fiscal referente 
ao equipamento. Assim que 
o decreto que autoriza o be-
nefício for publicado, o pro-
fissional poderá comprar o 
aparelho no valor que desejar 
e solicitar o reembolso de até 
R$ 1,5 mil na FME”, adiantou 
o presidente da Fundação 
Municipal de Educação, Fer-
nando Cruz.

Mais duas escolas - A Se-
cretaria Municipal de Educa-

ção e a Fundação Municipal 
de Educação completaram, 
na segunda-feira (10), a pri-
meira etapa de implemen-
tação do ensino híbrido na 
Rede Municipal de Educação 
de Niterói com a reabertura 
de mais duas escolas. A Uni-
dade Municipal de Educação 
Infantil (UMEI) Governador 
Eduardo Campos, em Maria 
Paula, iniciou as atividades 
com acolhimento e brinca-
deiras ao ar livre na Praça da 
Saudade, localizada em Mata-
paca, próximo à unidade. Já a 
UMEI Vinicius de Moraes, no 
Sapê, recepcionou os alunos 
com apresentação dos mú-
sicos do Projeto Aprendiz. 
Todos os profissionais que 
retomaram às atividades fo-
ram testados contra o coro-
navírus.

O secretário de Educação, 
Vinicius Wu, ressaltou que 
a implementação do ensino 
híbrido nas escolas públicas 
de Niterói está ocorrendo 
de maneira gradual, com 
acompanhamento diário de 
equipes da Secretaria em cada 
unidade. Além da testagem de 
todos os profissionais envol-
vidos com a reabertura das 
escolas, todos os protocolos 
de segurança, como distan-
ciamento, uso obrigatório de 
máscara e de álcool em gel, 
estão sendo seguidos.

Eires Silveira/Divulgação Prefeitura de Niterói

 Volta às aulas na Escola Eduardo Campos: primeira etapa do ensino híbrido

Audiovisual: mais
de 800 empregos
Ao longo desta semana, a 
Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Municipal 
das Culturas, assina os con-
tratos para o segundo edital 
de fomento ao audiovisual. 
A iniciativa destina mais 
R$ 4 milhões ao setor, que 
foi diretamente impactado 
pela pandemia da covid-19. 
A expectativa é de geração 
de 800 novos empregos em 
diferentes funções do audio-
visual, como  diretores, ato-
res, roteiristas, produtores e 
assistentes.

A retomada econômica 
da cidade é um dos princi-
pais focos da atual gestão. 
Em Niterói, 15.229 empresas 
(incluindo MEIs) possuem 
atividades principais rela-
cionadas ao setor cultural e 
atuam diretamente na ca-
deia produtiva do segmento, 
sem contar os trabalhadores 
informais que sobrevivem 

em torno da área cultural. 
Para atenuar o impacto eco-
nômico no setor, medidas 
emergenciais foram tomadas 
pela Prefeitura, entre elas os 
investimentos em editais e 
prêmios de fomento a proje-
tos, e o  auxílio aos microem-
preendedores individuais.

Para a retomada econô-
mica da cidade, o prefeito de 
Niterói, Axel Grael, destaca a 
importância da intensifica-
ção do  apoio às atividades 
econômicas tradicionais na 
cidade.

“Quando falamos em 
trabalhadores do setor cul-
tural, estamos falando de 
artesãos, costureiras, cenó-
grafos, artistas que atuam 
em várias frentes e tiveram 
suas atividades e seu susten-
to interrompidos durante a 
pandemia”, explica o secre-
tário municipal das Cultu-
ras, Leonardo Giordano.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Prefeito e o secretário das Culturas com agentes da cadeia audiovisual

Inaugurado laboratório de Mídias Educacionais
A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação inaugu-
raram o Laboratório de Mí-
dias Educacionais de Niterói 
(eLab) em cerimônia ontem 
(11) no auditório Darcy Ribei-
ro, no Centro. O espaço é uma 
iniciativa prevista no Plano de 
Retomada das Aulas e conta 
com um estúdio de gravação 
para os professores que vai 
oferecer também diversos 
cursos de capacitação profis-
sional para elevar a qualidade 
da educação on-line na rede 
municipal. Os conteúdos 
pedagógicos gravados serão 
publicados na plataforma 
Niterói em Rede.

O prefeito Axel Grael exal-
tou o pioneirismo de Niterói 
na elaboração de políticas 
públicas de tecnologia para 
a educação. Essas ações que 
visam a inclusão digital de 

toda a rede serão fundamen-
tais para a sociedade pós-Co-
vid-19.

“Niterói tem uma boa es-
trutura e rede de escolas, 
agora estamos avançando no 
projeto pedagógico do uso da 
tecnologia. É muito impor-
tante que, nesses tempos em 
que usamos muito o celular, 
a tecnologia seja usada para 
atrair a atenção dos alunos. 
O desafio é enorme, mas 
sairemos da pandemia em 
um mundo mais tecnológico, 
solidário, e que precisaremos 
avançar também na supera-
ção das diferenças sociais. 
Tenho certeza que com essas 
ferramentas que estão sendo 
implementadas, estamos 
contribuindo muito para a 
formação dos nossos alunos”, 
afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, 
Vinicius Wu, ressaltou a im-

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Espaço conta com estúdio para gravação de conteúdos pedagógicos

portância da inauguração do 
Laboratório de Mídias Educa-
cionais no apoio aos profis-
sionais. O estúdio conta com 
equipamentos de qualidade e 

uma equipe de profissionais 
especializados, com rotei-
ristas, editores e diretores. 
Também serão oferecidas 
formações e capacitações.
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Inicialmente, quatro promotores serão destacados para investigações sobre a ação policial na comunidade

Jacarezinho: MP monta força-tarefa
O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) instituiu, ontem 
(11), através da Resolução 
GPGJ nº 2.416/2021, uma 
força-tarefa exclusiva para 
apurar os fatos ocorridos na 
operação policial realizada 
no Jacarezinho no último 
dia 6 de maio. Inicialmen-
te, serão quatro promoto-
res de Justiça dedicados às  
investigações.

Em entrevista coletiva 
para anunciar a criação da 
força-tarefa, o procurador-
-geral de Justiça, Luciano 
Mattos, explicou que a atua-
ção coletiva contribuirá para 
a apuração deste complexo 
caso. “Imediatamente, assim 
que tomou conhecimento 
dos fatos, a promotoria res-
ponsável pela investigação 
atuou com a realização de 
inúmeras diligências. Mas 
vislumbramos que, em razão 
da complexidade da inves-
tigação, da repercussão do 
caso, seria importante uma 
atuação coletiva especiali-
zada. Então, anunciamos a 
criação de uma força-tarefa 
para, exclusivamente, fazer a 
investigação, com o apoio e 
o suporte de toda a estrutura 
do Ministério Público”, disse 
Luciano Mattos.

Com duração prevista de 
quatro meses, podendo ser 

prorrogada, a força-tarefa é 
coordenada pelo promotor 
de Justiça André Luis Cardo-
so, titular da 1ª Promotoria 
de Justiça de Investigação 
Penal Especializada da Ca-
pital, que possui atribuição 
natural para atuar no caso. 
Também integram a FT os 
promotores de Justiça Flávia 

Maria de Moura Machado, 
Jorge Luis Furquim e Ma-
theus Picanço. O grupo terá 
apoio da Coordenadoria-Ge-
ral de Segurança Pública/
MPRJ, do Grupo Temático 
Temporário (GTT)-Opera-
ções Policiais (ADPF-365), 
além de todas as outras es-
truturas internas do MPRJ.

Atuação inicial
A partir de agora todas 

as diligências investigató-
rias serão realizadas pela 
força-tarefa, mas desde que 
tomou conhecimento dos 
fatos, ainda no dia da ope-
ração, a 1ª Promotoria de 
Justiça de Investigação Pe-
nal Especializada da Capital 

instaurou Procedimento de 
Investigação Criminal (PIC) 
independente para apurar se 
houve crimes e violações a 
direitos durante a operação 
policial. No âmbito desse PIC, 
foi designado um perito da 
instituição para acompanhar 
as necropsias realizadas nos 
27 corpos para elaboração de 

laudos periciais.  
Além disso, promotores de 

Justiça integrantes da Coorde-
nadoria-Geral de Segurança 
Pública, do GTT-Operações 
Policiais (ADPF 635/STF)¿ e 
da Coordenadoria-Geral de 
Promoção da Dignidade da 
Pessoa Humana estão colhen-
do relatos e demais elementos 
de prova, para subsidiar as 
investigações. Dentre esses 
elementos, foram recebidas 
comunicações de cidadãos, 
instituições, associações e co-
letivos, trazendo relatos, ima-
gens e vídeos da operação, 
que foram imediatamente 
levados ao conhecimento da 
1ª Promotoria de Justiça de 
Investigação Penal Especiali-
zada da Capital, responsável 
pelo procedimento investi-
gatório.

A equipe designada em 
regime de plantão segue dis-
ponível para acolhimento de 
notícias e evidências rela-
cionadas à operação. Quem 
quiser colaborar enviando 
denúncias, informações e 
registros audiovisuais que 
possam contribuir para a 
apuração dos fatos pode ser 
atendido pelo número (21) 
2215-7003 – telefone e What-
sapp Business–, 24 horas por 
dia. As comunicações podem 
ser feitas sob o mais absoluto 
sigilo.

Divulgação

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, explicou que a atuação coletiva contribuirá para a apuração deste complexo caso no Jacarezinho

Ação contra milícia 
na Z. Norte e Baixada
Policiais civis da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
realizaram, ontem (11), uma 
operação contra suspeitos 
de envolvimento com a mi-
lícia. Cerca de 150 agentes 
estiveram em diligências para 
cumprir quatro mandados de 
prisão preventiva e 21 de bus-
ca e apreensão em endereços 
da Zona Norte do Rio e de 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense.

Pelo menos, sete pessoas 
foram presas, sendo três em 
cumprimento de mandados 
de prisão, dois em flagrante 
por porte ilegal de arma de 
fogo e outros dois em flagrante 
por organização crimino-
sa. Foram apreendidas duas 
pistolas com a numeração 
suprimida, munições,  carre-
gadores, telefones celulares, 
fardamento de origem mili-
tar, rádios comunicadores, 
simulacros de arma de fogo, 
granadas caseiras e mate-
rial de anotação referente às  
extorsões.

As investigações come-
çaram após instauração de 
inquérito para apurar um ho-
micídio cometido em Duque 
de Caxias, em janeiro de 2020. 
Durante o trabalho ficou de-
monstrado que os indiciados 
se associaram de forma estável 
e permanente e formaram 
uma organização criminosa 
estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de 
tarefas para obter, direta ou 
indiretamente, vantagem pa-
trimonial mediante à prática 
de diversos crimes.

O grupo atuaria por meio 
de extorsão, ameaça, presta-
ção e exploração de serviços 
(“gatonet”, mototáxi, “segu-
rança”) nas regiões de Saracu-
runa, em Caxias, e na comuni-
dade Fernão Cardim, em Del 
Castilho, na Zona Norte.

Sucata vai ajudar no 
combate à fome
A Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento, realizou a en-
trega, na última segunda-feira 
(10), de 59 veículos avaliados 
como bens inservíveis para 
o RioSolidario. Para marcar a 
parceria nomeada de “Sucata 
Social”, a cerimônia contou 
com a presença da presidente 
de honra da instituição e pri-
meira-dama do Estado, Ana-
line Castro, e do secretário de 
Agricultura, Marcelo Queiroz, 
na sede da Agricultura RJ, no 
Palácio Euclides da Cunha, 
em Niterói.

A iniciativa Sucata Social 
vai permitir a transformação 
de automóveis considerados 
irrecuperáveis, em desuso, 

em alimentos para muitos que 
precisam. A ideia é desfazer-se 
desses bens de forma sustentá-
vel, gerando receita para auxi-
liar a população no combate à 
fome neste momento delicado 
de pandemia de Covid-19.

“A necessidade de hoje é a 
fome, e que esta parceria com 
o secretário Marcelo Queiroz 
nos sirva de exemplo para 
motivar as outras pastas. Pre-
cisamos ajudar aqueles que 
mais necessitam. Essa é uma 
causa muito importante”, dis-
se a primeira-dama Analine 
Castro, presidente de honra do 
RioSolidario, apostando que 
o primeiro evento do projeto 
Sucata Solidária vai render 
frutos.

‘Bandidos que atacam policiais 
são terroristas’, diz deputado

Diante do aumento de ca-
sos de agentes de segurança 
pública assassinados em ata-
ques de criminosos, a Câmara 
dos Deputados recebeu um 
pedido de urgência para apre-
ciação em plenário do projeto 
de lei 443/2019, de autoria de 
Sargento Gurgel (PSL-RJ), que 
classifica como ato terrorista 
o atentado contra a vida de 
policiais, bombeiros, milita-
res, integrantes da Força Na-
cional ou de seus familiares 
até o terceiro grau. As mortes 
do cabo da Polícia Militar Ha-
ron Coelho Ferreira, vítima de 
um ataque de criminosos na 
Linha Vermelha, e do inspetor 
da Polícia Civil André Leonar-
do de Mello Frias, atacado por 
traficantes na comunidade do 
Jacarezinho, geram comoção 
e revolta no Rio de Janeiro. 

 A proposta de Sargento 
Gurgel altera a Lei Antiter-
rorismo (13.260/2016), que 
determina pena de reclusão 
de 12 a 30 anos iniciados em 
regime fechado somados à 
punição correspondente à 
ameaça ou violência come-
tida.

 Além de preservar as vidas 
dos agentes de segurança 
pública e seus familiares, 
Sargento Gurgel afirma que 
o projeto de lei combate a 
omissão de governantes dian-
te dos sucessivos ataques de 
criminosos contra policiais. 
Segundo o coordenador da 
bancada federal do Rio de 
Janeiro no Congresso Nacio-
nal, no Rio de Janeiro e São 
Paulo, os números de agentes 
mortos e feridos ultrapassam 
os de óbitos em guerras.

“Governos fracos e omis-
sos geram criminosos com a 
certeza da impunidade. Esses 
ataques covardes e brutais 
que tiram vidas não podem 
ficar impunes. Bandidos que 
atacam policiais são terro-
ristas. Com leis frágeis e o 

Estado abandonado, sangue 
dos nossos policiais corre nas 
mãos do governador”, afirma 
Sargento Gurgel, cujo projeto 
de lei também considera ter-
rorismo portar fuzil, granada 
e demais armas de emprego 
coletivo.

Sargento Gurgel (PSL-RJ) é autor de projeto apresentado na Câmara Federal

Planos 
individuais 
podem ter 
reajuste zero
A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
deve definir, na próxima 
semana, o percentual de 
reajuste dos planos indi-
viduais, que representam 
20% do mercado. O índice 
deve ficar próximo de 
zero e pode ser até nega-
tivo, o que representará 
uma redução no valor das 
mensalidades pagas pelos 
usuários.

O motivo é a queda de 
custos do setor, que ocor-
reu graças à redução de 
procedimentos eletivos 
em 2020, de consultas a 
cirurgias, em razão da 
pandemia.

A decisão deve sair 
da reunião da diretoria 
da ANS marcada para o 
dia 18 e será aplicável 
aos planos com aniver-
sário de contrato entre 
maio deste ano e abril  
de 2022.

Ação no Sul Fluminense teve por objetivo combater o crime organizado

MP deflagra operação para 
cumprir mandados em B. Mansa

O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, por inter-
médio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (GAECO/MPRJ) e 
da Promotoria de Justiça de 
Investigação Penal de Barra 
Mansa, com o apoio da Coor-
denadoria de Segurança e 
Inteligência (CSI/MPRJ) e da 
Polícia Civil do Estado (90ª 
Delegacia de Polícia - Barra 
Mansa), deflagraram, ontem 
(11), a operação “Robgol”.

Pela manhã, haviam sido 
presas cinco pessoas. A ope-
ração foi batizada de Robgol 
em uma referência ao apelido 
de Robson Tertuliano da Silva, 
chefe da organização crimi-
nosa, que continua foragido. 
Também estão foragidos Ch-
risostomos Ferreira e Andressa 
Rocha Souza da Cruz, compa-
nheira de Robson. No decor-
rer das investigações foram 
apreendidos 50 Kg de cocaína.

Os mandados de prisão 

e de busca e apreensão fo-
ram cumpridos em endereços 
ligados a 15 integrantes de 
organização criminosa em 
atuação no município de Barra 
Mansa voltada à distribuição e 
comércio de drogas na região e 
à prática de crimes de lavagem 

de dinheiro.
A investigação contou, ain-

da, com o importante apoio 
do Núcleo de Inteligência 
(NUINT) da Superintendência 
Regional do Polícia Rodoviária 
Federal no Rio de Janeiro (SR-
PRF/RJ).

Divulgação

Policiais da 90ª DP (Barra Mansa) participaram da ação contra o crime organizado

Edvaldo Belitardo/Divulgação

Deputado Sargento Gurgel (PSL-RJ) defendeu rigor contra criminosos

Pelo menos sete 
pessoas foram 
presas na operação
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Imperador 
passa a 
carreira a 
limpo

Em carta aber-
ta publicada 
no site “The 
Player’s Tribu-
ne”, o ex-ata-
cante Adriano 
r e l e m b r o u 

diversos momentos de sua 
vida antes e durante sua 
carreira como jogador de 
futebol.

O Imperador relembrou 
a emoção da conquista da 
Copa América de 2004 sobre 
a Argentina, quando o Brasil 
se sagrou campeão na dispu-
ta de pênaltis, após empatar 
o jogo aos 48 do segundo 
tempo.

“Bola alta na área. Con-
fusão. Corpos. Cotovelos. Eu 
não conseguia ver nada! Se 
você assistir ao vídeo, eu co-
loco meu cotovelo pra cima 
para acertar em alguém. De 
repente, a bola sobra no meu 
pé. Um presente do céu”, 
disse.

Desestabilizado com a 
perda de seu pai em 2004, 
somado a problemas com 
bebidas alcoólicas, Adriano 
perdeu rendimento físico, e 
começou a ter intrigas com 
o então técnico da Interna-
zionale, José Mourinho.

Em 2009, após breve pas-
sagem pelo São Paulo, e rea-
lizar uma última temporada 
com a camisa da Inter de 
Milão, o Imperador foi para 
o Flamengo e conquistou o 
Brasileirão daquele ano.

“Nunca fui completa-
mente o mesmo depois que 
meu pai faleceu, mas naque-
la temporada eu realmente 
me senti em casa. Senti ale-
gria novamente. Eu voltei a 
ser o Adriano”, falou.

Líder do grupo D, Fluminense recebe hoje os colombianos do Santa Fe

Tricolor mira vitória para 
encaminhar classificação

O Fluminense 
faz boa campa-
nha na fase de 
grupos da Taça 
Libertadores da 
América. E hoje, 
às 21 horas (de 

Brasília), os tricolores rece-
bem o Independiente Santa 
Fe, da Colômbia, no Mara-
canã.

Os donos da casa estão na 
liderança do grupo D, ao lado 
do River Plate-ARG, com cinco 
pontos. Uma vitória sobre os 
colombianos encaminha a 
classificação do Fluminense 
para as oitavas de final.

Na partida na Colômbia, 
o Flu escapou da altitude 
de Bogotá devido às restri-
ções locais da pandemia da 
covid-19. A partida foi reali-
zada na cidade de Armênia 
e a equipe Tricolor conquis-
tou uma importante vitória  
por 2 a 1.

Para o confronto no Ma-
racanã, o meia Yago pede que 
o time jogue com a mesma 
intensidade mostrada no país 
vizinho.

“Projeto jogo complicado, 
difícil. A equipe do Santa Fe 
tem intensidade. O Roger pas-
sou alguns vídeos, já estáva-
mos comentando e estudando 
para o primeiro jogo. Sabía-
mos a dificuldade e isso se 
confirmou no campo. Temos 
de aumentar a nossa intensi-
dade e ir para cima. Se fizemos 
isso fora e vencemos, temos de 
repetir aqui”, afirmou.

Yago ressaltou que o Flu-
minense precisa dos resulta-
dos em casa para ficar tran-
quilo.

“A gente está muito focado 

nesse jogo, muito importante 
para gente, porque pode en-
caminhar muito bem nossa 
classificação”, disse.

Faltando três rodadas para 
o fim da fase de grupos, o Flu 
fará duas partidas em casa 
antes de visitar o River em 
Buenos Aires.

“A nossa responsabilidade 
só aumenta. Fizemos bons 

jogos, conseguimos quatro 
pontos em seis fora de casa. 
A responsabilidade aumenta 
e são jogos de definições. 
Vamos em busca da classifi-
cação. Estamos focados, jogo 
importante. Pode encaminhar 
a nossa classificação”, disse 
Yago.

Para esta partida, o técni-
co Roger Machado terá força 
máxima. O lateral-esquerdo 
Egídio cumpriu suspensão na 
rodada passada e volta ao time 
na vaga de Danilo Barcelos.

Do outro lado, o Indepen-
diente Santa Fé ainda busca 
a primeira vitória na chave. 
Com apenas dois pontos, os 
colombianos precisam de um 
bom resultado para seguirem 
na briga pela classificação.

Mailson Santana / Fluminense

O meia Yago afirmou que o Fluminense não terá vida fácil no confronto de hoje

Fluminense e 
River lideram o 
grupo D da Taça 
Libertadores da 
América, ambos 
com cinco pontos

Marquinhos Gabriel 
ganha elogios

Bota rechaça volta 
de afastados

O Vasco promo-
veu uma refor-
mulação em seu 
elenco. Além de 
utilizar vários jo-
gadores da base, 
o clube trouxe 

alguns reforços experientes 
para a temporada.

O meia Marquinhos Ga-
briel chegou ao Vasco e rapi-
damente se tornou um dos 
destaques da equipe. Tanto 
que o técnico Marcelo Cabo 
rasgou elogios ao jogador

“Primeiro que o Marqui-
nhos Gabriel está muito feliz. 
Eu converso com ele quase 
todos os dias. Ele está muito 
alegre em jogar futebol. A 
confiança que o Vasco teve 
em contratar ele, ele é um 

O Bota fogo 
conquistou a 
classificação 
para a final da 
Taça Rio. Mes-
mo assim, as 

atuações contra o Nova Igua-
çu foram longe do esperado 
pela torcida.

O baixo desempenho fez 
os torcedores nas redes so-
ciais pedirem a reintegração 
dos seis jogadores afastados 
nesta temporada. Os laterais 
Kevin, Gustavo Cascardo e 
Barrandeguy; além dos ata-
cantes Lecaros, Rhuan e Davi 
Araújo.

Alguns botafoguenses pe-
diram a volta de Kevin, Bar-
randeguy e, principalmente, 
Lecaros e Rhuan. No entanto, 

jogador de muita qualidade. 
Eu vejo isso no dia a dia nos 
treinamentos. É um profissio-
nal dentro e fora de campo. Ele 
traz muita experiência e muita 
bagagem”, disse.

Marcelo Cabo lembrou 
que a chegada de Marqui-
nhos Gabriel veio cercada de 
incertezas.

“Houve muito questiona-
mento na sua chegada. Mas 
hoje no nosso desenho eu vejo 
ele como nosso camisa 10, 
que tem mobilidade. É muito 
inteligente, consegue estar 
entre as linhas recebendo a 
bola”, declarou.

O Vasco vai usar a final da 
Taça Rio para fazer os ajustes 
finais visando a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

o técnico Marcelo Chamusca 
tratou de rechaçar a possibi-
lidade de retorno dos atletas.

“Esses jogadores que não 
vêm sendo relacionados não 
fazem parte do planejamen-
to nem para o Carioca nem 
para o Brasileiro. Estão em 
disponibilidade para outros 
clubes virem e contratarem. 
Vão seguir o caminho deles 
em outros clubes. Existia 
cobrança grande por refor-
mulação, está sendo feita em 
todos os aspectos. Não fazem 
parte dos nossos projetos, o 
clube está tentando de todas 
as formas emprestar e dar 
sequência à carreira deles. 
São bons profissionais, se 
entregam, mas não estão no 
planejamento”, disse.


