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Butantan para de fazer 
vacina contra a covid

Matéria-prima para novas doses ainda não foi liberada pelo governo chinês para embarque ao Brasil

ACABARAM OS INSUMOS

CIDADES PÁG. 3

D2 prestes a 
lançar novo 
álbum
O Festival Roda Cultural, 
que tem o rapper brasileiro 
Marcelo D2 como 
anfitrião, acontece, até o 
dia 23, com transmissão 
ao vivo da produção do 
álbum “Assim tocam 
os meus tambores” 
Volume 2.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

D2 promove o Festival Roda Cultural, 
com transmissão ao vivo

Carlos Magno/Palácio Guanabara

O governador Claudio Castro e o presidente do Detran, Adolfo Konder, inauguraram ontem o posto adaptado do Detran na Avenida Francisco

ESPORTES

Tite convoca 
Seleção para 
Eliminatórias

Lucas Figueiredo / CBF

Do Rio, Tite chamou Gabigol e E. Ribeiro

Começa luta 
pelo título do 
Carioca 2021
Fluminense e Flamengo 
começam hoje à noite, no 
Maracanã, a disputa pelo 
título do Campeonato 
Estadual. Melhores equipes 
do futebol carioca na 
atualidade, prometem dois 
grandes jogos na reedição das 
finais do ano passado, onde 
o Rubro-Negro, que briga 
pelo tricampeonato, levou a 
melhor.

PÁG. 8

Lucas Merçon / Fluminense

Diego e Nenê participaram ontem da coletiva para promover a final do Carioca 2021

WhatsApp é 
nova arma do 
cidadão em SG
O Programa São Gonçalo 
Presente ganhou novo canal de 
atendimento para a população. 
Informações e denúncias sobre 
irregularidades na cidade agora 
devem ser encaminhadas para o 
número de whatsapp (21) 98251-
3301. O serviço está disponível 
das 5h às 23h, sendo monitorado 
diariamente pela central de 
atendimento na Estrela do Norte.

CIDADES\PÁG. 4

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Agentes do Programa Segurança Presente já podem ser acionados pelo aplicativo de celular

Curva de mortes 
por covid segue 
em queda

CIDADES\PÁG. 3

Anvisa libera 
remédio à base 
de maconha

CIDADES\PÁG. 4

Rio ganha 
Detran 

Acessível 
O primeiro posto do Brasil 

exclusivamente voltado para 
o atendimento a pessoas com 

deficiência foi inaugurado ontem 
pelo governador Cláudio Castro 

e pelo presidente do Detran, 
Adolfo Konder. Localizado na Av. 
Francisco Bicalho, no Centro do 

Rio, o local passou por reforma 
e foi adaptado. Na unidade, que 
se chama Posto de Atendimento 

Detran Acessível (PCD), já são 
oferecidos os serviços de veículos, 

habilitação e identificação civil.

CIDADES\PÁG. 4

Grávidas: 
nº de mortes já 
supera 2020

CIDADES\PÁG. 3

Niterói Solidária 
já arrecadou 
35 toneladas

CIDADES\PÁG. 4
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Polêmica com nome de rua
Achei no mínimo deselegante a atuação do prefeito e 
vereadores que trocaram o nome da Rua Coronel Morei-
ra César. Não que o ator Paulo Gustavo não mereça ser 
homenageado, mas deveria dar seu nome a um empreen-
dimento cultural na cidade, que tem mais relação com a 
carreira dele. A mudança desrespeita familiares do antigo 
homenageado e coloca em risco a homenagem ao próprio 
Paulo. Daqui a alguns anos o  nome dele pode ser trocado 
pelo de outra celebridade que esteja bombando na ocasião.
Ricardo Gomes

Descaso das autoridades
Um absurdo o Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto estar 
fechado por causa da violência em Niterói. A prefeitura 
bem que poderia colocar o Niterói Presente lá para garantir 
a segurança dos estudantes e funcionários da unidade. 
Letícia Amorim

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.

D2 faz festival para 
lançar novo álbum
O Festival Roda Cultural, 
com Marcelo D2 como an-
fitrião, acontece, até o dia 
23, com transmissão ao vivo 
da produção do álbum “As-
sim tocam os MEUS TAM-
BORES” Volume 2. As lives 
diárias começam sempre a 
partir das 14h, no canal do 
músico na Twitch (www.
twitch.tv/marcelod2).

Na programação, estão 
shows e DJ sets, entrevistas 
e bate-papos, além de mos-
tras de cinema e sessões de 

estúdio ao vivo em que D2 
mostra os bastidores da pro-
dução do seu novo álbum.

Com lançamento pre-
visto para junho, o álbum 
“Assim tocam os MEUS 
TAMBORES” Vol. 2 promete 
uma volta às raízes popu-
lares e uma conexão com a 
ancestralidade. O trabalho 
dá sequência ao disco ho-
mônimo, que também teve 
sua produção transmitida 
para milhões de pessoas de 
todos os cantos do país. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘As Malditas’
A tragicomédia “As Maldi-
tas” é a atração do #Cultu-
raEmCasa deste sábado, às 
20h. Baseada nas relações 
humanas, a peça traz à tona 
uma difícil relação de de-
pendência entre duas irmãs, 
Rosa e Margarida, que, por 
ironia do destino, acabam 
vivendo sob o mesmo teto. 
Idosas, elas só têm em co-
mum duas coisas: o mesmo 
sangue e o mesmo ódio. As 
duas se obrigaram a dividir 
um velho casarão onde vi-
veram inúmeras frustrações.

‘SERTÃO SEM FIM’ – O espetáculo “Sertão sem Fim” 
segue em temporada virtual e gratuita, até o dia 30, 
sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 19h. Com texto 
de Rudinei Borges dos Santos, pesquisa e atuação de 
Tertulina Alves e direção de Donizeti Mazonas, a peça 
faz o cruzamento da história de três mulheres de uma 
comunidade da Bahia. Onde: Facebook. 

FESTIVAL CULTURAL – Até o domingo, acontece o I 
Festival Tradicionalidades – um evento que reúne dez 
grupos culturais de diferentes regiões do Rio. A ideia é 
valorizar o patrimônio imaterial dessas comunidades 
que resistem ao tempo, bem como preservar suas me-
mórias. A transmissão é gratuita e acontece, a partir 
das 20h, pelo Instagram @sementelivreproducoes.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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D2 promove o Festival Roda Cultural, até o dia 23, com transmissão ao vivo

Divulgação

Tragicomédia “As Malditas é a 

atração do #CulturaEmCasa

POR JEFFERSON LEMOS

Saneamento 
para o Peró
Moradores do Peró vão procu-
rar o Ministério Público (esta-
dual e federal) para pedir ajuda 
na solução do saneamento 
básico do bairro. A decisão 
foi tomada depois de uma 
reunião entre os proprietários 
de quiosques e a secretaria 
municipal de Meio Ambiente. 
Ficou decidido que a Comser-
caf (companhia de serviços de 
Cabo Frio) deixará de retirar o 
esgoto produzido pelos quios-
ques e que é lançado nas gale-
rias de águas pluviais do Peró.
Foi anunciado aos quiosquei-
ros que a Prefeitura vai pedir 
para a Concessionária Prola-
gos fazer a retirada de esgotos 
quando houver saturação do 
sistema precário que leva os 
detritos para a rede de água 
pluvial. Em visita ao bairro 
antes das eleições, o prefeito 
José Bonifácio prometeu dar 
início à revitalização da orla 
(com início da construção 
de novos quiosques) e levar 
saneamento básico ao local. 
Até agora, a Prolagos apenas 
levou água potável para os 
quiosques. 

Deputado pede mais segurança

Bom Jesus do Itabapoana 
poderá receber os progra-
mas Bairro Seguro e Limpa 
Rio. Solicitações ao gover-
nador Cláudio Castro foram 
formalizadas pelo deputado 
Marcus Vinícius através de 
indicações legislativas. O 
líder do PTB na Alerj pede 
ainda melhorias na segu-
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rança da Rodovia RJ-116, al-
tura de Aperibé, também na 
região noroeste fluminense.  
“Nosso objetivo é aten-
der as reivindicações dos 
moradores e comercian-
tes que buscam o reforço 
no policiamento ostensi-
vo para o município ficar 
mais seguro”, justifica

Solidariedade 
que transforma
A Kroton, empresa B2C de En-
sino Superior do grupo Cog-
na, segue com a campanha 
“Solidariedade que Transfor-
ma”, que está arrecadando ali-
mentos e itens de higiene que 
serão doados para mais de 
100 instituições beneficentes 
em todo o Brasil. Todas as 126 
unidades das marcas Anhan-
guera, Fama, Pitágoras, Unic, 
Uniderp, Unime e Unopar 
são pontos de coleta para as 
pessoas interessadas em fazer 
doações até o próximo dia 21.
Nas cidades de Niterói e Ita-
boraí são dois pontos de 
coleta, todos em unidades 
da Faculdade Anhanguera . 
A entidade que receberá as 
doações será a Associação 
de Moradores do Morro da 
Penha e Portugal Pequeno.

Rio e PRF 
fazem parceria

Novos prédios 
com energia solar

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) que 
trabalham no Rio de Janeiro 
poderão recorrer a profis-
sionais da Secretaria de Saú-
de para passar por perícia 
técnica. O governo esta-
dual firmou, nesta semana, 
um acordo de cooperação  
com a PRF. O deputado esta-
dual Charlles Batista (PSL), 
agente da PRF licenciado, 
fez a interlocução entre o  
Poder Executivo e a corpo-
ração.
A cooperação vai amenizar 
problemas enfrentados pela 
PRF desde que os exames 
deixaram de ser feitos pelo 
INSS. 
Com isso, retornarão ao 
serviço profissionais que, 
há anos, aguardam laudos 
técnicos. 
Em contrapartida, a PRF 
fará doações ao Estado de 
material de escritório (como 
mesas, cadeiras e aparelhos 
de ar-condicionado), veícu-
los e cursos para equipes de 
salvamento. 

Tramita na Câmara o Pro-
jeto de Lei   1707/2021, 
do deputado federal Pe-
dro Augusto(PSD-RJ), vi-
sando à utilização de fon-
tes de energia renováveis  
em prédios públicos e pri-
vados. 
A proposta determina a 
instalação de placas foto-
voltaicas para captação de  
energia solar nos empreen-
dimentos a serem construí-
dos a partir da aprovação 
da lei.
“O s is tema de  geração 
de energia solar é impor-
tante por não agredir o  
meio ambiente e preservar 
os recursos naturais. 
Devemos nos preocupar em 
deixar um mundo melhor 
para as próximas gerações”, 
afirma o deputado. 

Limpa Rio na Zona Oeste

A Secretaria de Estado do 
Ambiente iniciou nesta 
semana trabalhos de lim-
peza, desassoreamento e 
desobstrução no rio Ca-
ção Vermelho, na Zona 
Oeste do Rio. A deputada 
estadual Rosane (PSD), 
responsável pelo pedido, 
acompanhou as ativida-
des na comunidade de 
Urucânia, área localizada 
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entre Paciência e Santa 
Cruz. Acompanhada do 
secretário Thiago Pampo-
lha, a deputada destacou 
a importância e efetivi-
dade do programa Limpa  
Rio. 

Os trabalhos de limpe-
za solicitados pela deputa-
da abrangem o trecho do 
rio que passa na Avenida 
Devanir José de Carvalho. 

Panorama RJPanorama RJ

A vereadora Priscilla Ca-
nedo (PT ) apresentou 
projeto para criar o Cas-
tramóvel em São Gonçalo, 
que pode tirar do papel 
um sonho antigo da po-
pulação gonçalense que é 
reduzir o número de cães 
e gatos abandonados nas 
ruas. 
O Castramóvel irá levar 
uma unidade móvel de 

castração de animais do-
mésticos para os bairros 
periféricos da cidade. O 
texto prevê que a unidade 
móvel tenha veterinários 
cirurgiões e material ca-
paz de facilitar a castração 
dentro do próprio veículo. 
O cadastro deve priorizar 
as famílias carentes inscri-
tas em programas sociais 
no município. 

Castramóvel em São Gonçalo
Divulgação

Com apoio do Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos o 
Inmetro inaugurou esta 
semana em Caxias as duas 
primeiras unidades do 
Espaço Maternidade. A 
ideia é incentivar o alei-
tamento materno e pro-
mover a saúde e bem-es-

tar de mães e bebês no 
ambiente de trabalho. Os 
espaços têm poltronas de 
amamentação, cadeira 
de alimentação, cômoda 
com trocador de fraldas, 
geladeira, purificador, TV 
e ar-condicionado. A ce-
rimônia contou com a 
ministra Damares Alves. 

Conforto no trabalho para as mães
Divulgação



Cidades 3Sábado, 15/5/2021 ofluminense.com.br

Segundo decreto municipal, medidas de prevenção à pandemia serão mantidas até o próximo dia 23

Restrições prorrogadas em SG
A Prefeitura de São Gonçalo 
prorrogou as medidas restri-
tivas de proteção à vida no 
combate à covid-19 até o dia 
23 de maio, de acordo com 
publicação no Diário Oficial 
do município de ontem (13).

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas; su-
permercados, padarias, mer-
cados, açougues e peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência vete-
rinária, postos de combus-
tíveis, chaveiros, locação de 
veículos e serviços funerários 
– podem funcionar com 50% 
da capacidade em horário 
normal. Lojas de materiais 
de construção e serviços 
de mecânica e comércio de 
autopeças podem funcionar, 
das 9h às 19h, também com 
50% da capacidade.

Eventos sociais em am-
bientes como salões e casas 
de festas podem ocorrer com 
a limitação de atendimento 
ao público em 50% da sua 
capacidade de lotação, no 
horário entre 11h e 22h, não 
podendo haver a presença 
de pessoas no local após 23h.

Shoppings centers, cen-
tros comerciais e galerias, 
incluindo praças de alimen-
tação, podem abrir, exclu-

sivamente, entre 11h e 22h, 
desde que limitem a capaci-
dade de utilização a 50% da 
capacidade de mesas e assen-
tos. A mesma regra vale para 
uso de estacionamento. Fica 

permitida a entrada de crian-
ças menores de três anos.

Demais estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços podem abrir entre 9h 
e 19h. Fica permitido o ser-

viço de entrega de refeições 
e lanches, seja por meio de 
aplicativos de entrega ou por 
meio de entrega direta – deli-
very – entre 6h e 24h.

Barbearias e salões de 

beleza podem funcionar com 
50% de sua capacidade, no 
mesmo sistema que os es-
tabelecimentos comerciais 
no que diz respeito às orien-
tações de distanciamento 

mínimo obrigatório.
As academias, estúdios 

de musculação e de pilates, 
centros de ginástica podem 
funcionar com capacida-
de limitada de 50%, entre 
6h e 22h, também obede-
cendo aos protocolos de  
segurança.

Podem funcionar parques 
externos e internos, salas de 
jogos, cinemas, espaços de 
entretenimento externos e 
internos com capacidade 
limitada a 50% dos frequen-
tadores.

Todos os estabelecimen-
tos deverão adotar uma série 
de procedimentos para impe-
dir a aglomeração de pessoas. 
Deverão manter controle de 
acesso na porta de entrada, 
além de divulgar informações 
sobre a pandemia e medidas 
de prevenção, exigindo uso 
de máscaras e álcool em gel, 
além da aferição de tempera-
tura corporal.

Município segue 
lutando contra 
a propagação 
do coronavírus 
entre a 
população

Divulgação

Todos os estabelecimentos deverão adotar uma série de procedimentos para impedir a aglomeração de pessoas. Fiscalizações sanitárias seguem de forma regular

Número de grávidas 
mortas supera 2020
Os óbitos de grávidas e 
puérperas (mulheres que 
tiveram filho recentemen-
te) chegaram a 642 em 2021. 
Os dados foram atualizados 
na quinta-feira (13) pelo 
Observatório Obstétrico 
Brasileiro Covid-19 (OOBr 
Covid-19). Com esse nú-
mero, o ano de 2021 já tem 
mais mortes maternas do 
que o registrado em todo 
o ano passado no país (457 
mortes). 

Segundo o OOBr Co-
vid-19, desde o início da 
pandemia, uma a cada cin-
co gestantes e puérperas 
mortas pelo novo coro-
navírus não teve acesso a 
unidades de terapia inten-
siva (UTI) e 33% não foram 
intubadas, perdendo assim 
a chance de serem salvas.

 “O que nós temos per-
cebido no Brasil é uma 
dificuldade de estrutura-
ção da rede de atenção à 
gestante e à puérpera com 
covid. Quando falamos so-

bre UTI é difícil ter serviços 
estruturados em hospitais 
onde podemos ter essas 
pacientes assistidas por 
obstetras especializados 
em gestação de alto risco 
e equipe de intensivistas 
trabalhando juntos para 
que essa atenção possa 
ocorrer da melhor forma”, 
disse a criadora do OOBr 
Covid-19 e presidente da 
associação de Obstetrícia 
e Ginecologia de São Paulo 
(Sogesp), Rossana Pulcineli 
Vieira Francisco.

Os dados mostram ainda 
que entre março de 2020 
e 12 de maio de 2021 são 
11.664 casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) por covid-19, com 
1.099 óbitos (9,4%) entre 
grávidas e puérperas. Ou-
tros 10.818 registros de 
SRAG com 274 mortes entre 
gestantes e puérperas, po-
dem ser também episódios 
de covid-19, na avaliação 
dos pesquisadores.

Curva de mortes 
segue em queda
A curva de mortes por co-
vid-19 continuou na semana 
epidemiológica (SE) 18, de 2 a 
8 de maio, a mesma trajetória 
de queda da semana anterior, 
conforme o novo Boletim 
Epidemiológico do Minis-
tério da Saúde. No boletim 
divulgado ontem (14), foram 
registrados 14.879 óbitos, en-
quanto na semana anterior o 
levantamento trouxe 16.945 
vidas perdidas para a doença.

O resultado representa 
uma queda de 12% entre as 
duas semanas epidemioló-
gicas. Especialistas conside-
ram as variações de até 15% 
como quadros de estabili-
dade. Na semana anterior a 
redução havia sido de 5%. 
A média móvel de mortes 
(total de vidas perdidas du-
rante a semana dividida pelo 
número de dias) na sema-
na epidemiológica 18 ficou  
em 2.126.

A curva de mortes du-
rante a pandemia segue o 
movimento de reversão da 
tendência de alta da 2ª onda 

registrada neste ano, iniciada 
por um aumento intenso a 
partir do fim do mês de feve-
reiro. A inflexão teve início na 
semana epidemiológica 14, 
na 1ª quinzena de abril.

Os boletins epidemioló-
gicos do Ministério da Saúde 
sobre o novo coronavírus 
reúnem a avaliação da pasta 
sobre a evolução da pande-
mia, considerando as sema-
nas epidemiológicas e o tipo 
de mediação empregada por 
autoridades de saúde para 
essas situações. A semana 
epidemiológica é um recorte 
temporal adotado por autori-
dades de saúde para analisar 
esses movimentos.

Vacinas: Butantan finaliza 
primeiro contrato de entrega
O Instituto Butantan finalizou 
ontem (14) as entregas do 
primeiro contrato para forne-
cimento de vacinas contra o 
novo coronavírus ao Programa 
Nacional de Imunizções (PNI). 
Foi disponibilizado o total de 
1,1 milhão de doses, soman-
do 47,2 milhões de doses da 
vacina CoronaVac, elaborada 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac.

O contrato previa o for-
necimento de 46 milhões de 
doses da vacina. Assim, o lote 
de ontem também é o início 
do cumprimento do segundo 
contrato para a disponibiliza-
ção de 54 milhões de doses até 
o final de agosto.

O Butantan informou que 
vai paralisar a produção até 
a chegada de um novo lote 
com 10 mil litros de insumo 
farmacêutico ativo (IFA), ma-
téria-prima da vacina. Segun-
do o governo de São Paulo, o 
carregamento ainda não foi 
liberado pelo governo chinês 
para ser embarcado ao Brasil. 
“Esses 10 mil litros correspon-
dem a aproximadamente 18 
milhões de doses da vacina, 

absolutamente necessários 
para manter a frequência do 
sistema vacinal, acelerar e 
atender os que precisam da 
segunda dose”, disse o gover-
nador João Doria.

Ele atribuiu o atraso na 
liberação do envio do material 
a um “entrave diplomático” 
causado por declarações “de-
sastrosas” de autoridades do 

governo brasileiro em relação 
à China e à própria vacina.

A entrega de insumos já 
sofreu outros atrasos seme-
lhantes. Segundo o diretor do 
Butantan, Dimas Covas, a fina-
lização do primeiro contrato de 
fornecimento ao PNI teve um 
atraso de 12 dias.

Com a atual demora na 
entrega de matéria-prima, a 

estimativa de Covas é que só 
sejam disponibilizadas cinco 
milhões de doses de vacina em 
maio, quando a previsão inicial 
era de 12 milhões de doses.

O governo de São Paulo 
avalia que as doses disponíveis 
no momento são capazes de 
atender todos os grupos con-
vocados para receber a imuni-
zação. No entanto, Covas lem-
brou que alguns municípios, 
seguindo recomendação do 
Ministério da Saúde, usaram 
todas as doses de CoronaVac 
para a primeira etapa da imu-
nização e podem ter dificul-
dades para aplicar a segunda 
dose. Problema que, de acordo 
com o presidente do Butantan, 
não acontece no estado de  
São Paulo.

O segundo, para a disponibilização de 54 milhões de doses, vai até agosto

CNM: 1.270 cidades ficaram sem vacina
Nesta semana, 1.270 cidades 
brasileiras ficaram sem vacina 
contra a covid-19, informa a  
nova edição de pesquisa da 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). O núme-
ro corresponde a 41,6% de 
3.051 prefeituras consultadas.  
Em 1.758 municípios (57,6%) 
não houve falta de imuni-
zante.

Conforme a sondagem, 
1.142 municípios informaram 
não ter recebido a segun-
da dose da vacina contra a 
covid-19 para aplicação na 
população, o que representa 
89,9% dos que afirmaram 
ter passado pela ausência de 
imunizantes.

Desse total, 1.112 prefei-
turas ficaram sem a segunda 
dose da CoronaVac e 90 sem 
a segunda dose da Oxford/

AstraZeneca. Na semana 
passada, 1.305 municípios 
relataram o problema da au-
sência de segunda dose e 322 
informaram ter ficado sem a 
primeira.

Nesta edição, a CNM in-
cluiu uma nova pergunta 
sobre a resistência de pessoas 
à vacinação. Entre as pouco 
mais de 3 mil prefeituras, 957 
relataram essa tendência, ou 
31,4% da amostra, enquanto 
2.079  não mencionaram esse 
tipo de atitude, ou 68,1%.

Entre as localidades onde 
foi constatada resistência à 
imunização, 63,4% relataram 
maior dificuldade com o imu-
nizante da Oxford/AstraZene-
ca e 33,5% com a CoronaVac.

Do total de prefeituras 
ouvidas, 1.846 relataram ter 
iniciado a vacinação de ges-

tantes e puérperas, o corres-
pondente a 60,5%; e 1.185, ou 
38,8%, ainda não começaram 
a imunizar esse segmento. 
Em relação a pessoas com 
comorbidades, 2.533 (83%) 
já começaram a imunização 
neste público e 504 (16,5%) 
ainda não deram início ao 
processo.

Insumos e oxigênio - A 
possibilidade de desabaste-
cimento de medicamentos 
do chamado kit intubação 
foi apontada por 559 cida-
des, o equivalente a 18,3% 
das consultadas. No levan-
tamento anterior, o índice 
estava igual. O nome é dado a 
remédios para uso de suporte 
ventilatório de pacientes com 
covid-19, como anestésicos e 
neurobloquedores.

A possibilidade de ficar 
sem oxigênio para o aten-
dimento aos pacientes com 
covid-19 foi manifestada por 
225 prefeituras, o correspon-
dente a 7,4% das entrevis-
tadas, e 2.738 disseram não 
estar com essa preocupação 
(89,2% do total). Na edição 
anterior, o número de cida-
des com problema de abas-
tecimento de oxigênio havia 
sido 208.

Medidas de restrição - En-
tre as prefeituras que partici-
param da sondagem, 2.050 
(67,2%) informaram ter ado-
tado alguma forma de fecha-
mento ou restrição de horário 
das atividades não essenciais, 
e 987 (32,4%) disseram não ter 
lançado mão desse recurso 
durante a pandemia.

Divulgação / Governo do Rio

O carregamento de IFA ainda não foi liberado pelo governo chinês

O instituto 
informou que 
vai paralisar a 
produção até a 
chegada de um 
novo lote de IFA

O resultado 
representa 
uma queda de 
12% entre as 
duas semanas 
epidemiológicas
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Estado inaugura primeiro posto 
do Detran exclusivo para PCD 
Adaptado, espaço na capital vai oferecer serviços para veículos, habilitação e identificação civil
O governador Cláudio Castro 
e o presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder, inauguraram, 
ontem (14), o primeiro posto 
do Brasil exclusivamente 
voltado para o atendimento 
a pessoas com deficiência 
(PCD). O espaço, localizado 
na Avenida Francisco Bica-
lho, no Centro do Rio, passou 
por uma reforma e foi todo 
adaptado para receber este 
público. Na unidade, que se 
chama Posto de Atendimento 
Detran Acessível – PCD, já 
são oferecidos os serviços de 
veículos, habilitação e iden-
tificação civil.

“A grande dor da pessoa 
com deficiência é não ter o 
direito de ir e vir. Precisamos 
aplicar na prática a política 
pública e, por isso, a gestão 
do Detran.RJ deixará um 
legado para o estado. Um 
legado de respeito e que 
demonstra isso para cada 
pessoa. É este respeito que 
estamos resgatando no Rio de 
Janeiro: à polícia, ao servidor 
e à população. E, hoje, respei-
to à pessoa com deficiência”, 
afirmou o governador, que 
completou:

“Temos que trabalhar para 
que a pessoa com deficiência 
atue em todas as áreas, não 
apenas em áreas específicas. 
Não há diferença entre a nos-
sa população”, disse Castro.

Na unidade, também se-
rão realizadas as aulas práti-

cas de direção para o público 
PCD do programa Cidadania 
sobre Rodas, da Escola Públi-
ca de Trânsito (EPT), do De-
tran.RJ. Um carro adaptado 
para pessoas com deficiência 
ficará no posto para uso do 
programa, que desde sua 
criação já formou mais de 2 
mil motoristas. Foram desti-
nadas duas vagas exclusivas 
para as aulas de baliza. A 

Coordenadoria de Educação 
para o Trânsito do Detran terá 
sala especial para atender o 
público PCD interessado na 
primeira habilitação.

“Este é o único posto de 
Detran no Brasil exclusivo 
para atendimento de pessoas 
com deficiência. Estamos 
deixando um marco na his-
tória dos Detrans. Fizemos 
este posto com orientação e, 

para isso, ouvimos pessoas 
com deficiência, que foram 
à unidade com a equipe de 
engenharia do órgão. Então, 
esta é uma entrega de muita 
importância, que nos levará 
a prestar um melhor aten-
dimento a esta parcela da 
população. Foram reformas 
cuidadosas para que o aten-
dimento da pessoa com defi-
ciência seja possível e digno, 

com espaço suficiente para 
atender suas demandas espe-
cíficas”, frisou o presidente do 
Detran, Adolfo Konder.

Brenda Bauer, aluna do 
projeto Cidadania sobre Ro-
das, elogiou a infraestrutura 
da nova unidade.

“O posto está incrível e 
com bastante acessibilidade. 
O principal destaque é que 
aqui tem o carro adaptado 
para realizar as aulas. Isso é 
muito difícil de achar e não 
tem em quase nenhum lugar. 
Acho que o Rio de Janeiro será 
um grande incentivador para 
que outros Detrans sigam 
este exemplo em todo o país”, 
disse a jovem, de 19 anos, que 
é cadeirante.

Um mural na parede do 
posto PCD será grafitado pelo 
projeto Rua Walls com tema 
sobre o Maio Amarelo, mês 
em que são feitas campanhas 
de conscientização para a 
segurança no trânsito.

“Nosso projeto trabalha 
com temas relacionados à 
inclusão. Tanto que 90% dos 
nossos colaboradores são 
moradores das comunidades 
do Pinto e da Providência. 
Faremos grafites que vão 
mostrar a inclusão das pes-
soas com deficiência, princi-
palmente no trânsito diário 
do Rio de Janeiro”, revelou 
o coordenador do projeto, 
Caíque Torrezão.

Também estiveram pre-

sentes à cerimônia os secre-
tários de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
Bruno Dauaire; das Cidades, 
Uruan Cintra; e de Governo, 
André Lazaroni, entre outras 
autoridades.

Características - O posto 
Detran Acessível terá ainda 
uma unidade especial de 
atendimento da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
que oferecerá diversos ser-
viços para as pessoas com 
deficiência, como acompa-
nhamento psicológico, aten-
dimento jurídico, isenção de 
taxas para identificação civil e 
casamento, encaminhamen-
to para órgãos do governo e 
cursos de capacitação para o 
trabalho.

Já os usuários com de-
ficiência auditiva poderão 
contar com a presença per-
manente de um intérprete 
de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais), que ficará todos os 
dias no posto e será responsá-
vel por ajudar na comunica-
ção entre os funcionários e os 
usuários, garantindo o acesso 
às informações e aos serviços.

Em pontos estratégicos 
da unidade foram instalados 
pisos táteis para facilitar a 
locomoção dos usuários,  
além de rampas nos lo-
cais por onde vão passar os  
cadeirantes.

Carlos Magno/Palácio Guanabara

O governador Cláudio Castro conferiu de perto as instalações da nova unidade adaptada do Detran, no Centro do Rio

Anvisa aprova 
produto à 
base de 
cannabis
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou autorização sani-
tária para um novo produto 
à base de cannabis com a 
participação da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), pro-
duzido pela empresa Prati, 
Donaduzzi e Cia. O preparado 
foi denominado Canabidiol 
Farmanguinhos 200 mg/mL.

O produto tem adminis-
tração por via oral e é com-
posto de 200 mg/ml de CBD, 
um dos princípios ativos da 
Cannabis sativa e de até 0,2% 
de THC (tetra-hidrocanabi-
nol, o principal componente 
psicoativo da planta). O pe-
dido foi feito pela Fiocruz em 
março deste ano. De acordo 
com a Anvisa, a análise levou 
35 dias no total.  

O canabidiol só pode ser 
utilizado a partir de um de-
terminado tipo de receita 
médica (tipo B) e somente no 
caso de esgotamento de ou-
tros tratamentos, conforme 
determina a legislação para 
o tema.

Ainda de acordo com o 
regramento da Anvisa, essas 
substâncias são produtos, e 
não medicamentos. Isso por-
que neste último caso precisa 
haver estudos clínicos que 
comprovem a eficácia das 
substâncias.

Até o momento, argu-
menta a Anvisa, as pesquisas 
científicas ainda não desen-
volveram métodos para aferir 
as evidências e informações 
suficientes para que tais pro-
dutos sejam considerados 
medicamentos.

Na avaliação do advogado 
da Comissão de Assuntos 
Regulatórios da Ordem dos 
Advogados do Brasil Rodri-
go Mesquita, o deferimento 
envolve a pesquisa de um 
canabidiol com insumo im-
portado pela Fiocruz. A regra 
existe desde 2019 e apenas 
agora houve uma aprovação 
desta, informou.

Serviço está disponível das 5h às 23h para atender as demandas da população do município

SG com novo canal para denúncias

A Secretaria de Ordem Pú-
blica, através do Programa 
São Gonçalo Presente, possui 
novo canal de atendimento 
para a população gonçalense. 
Agora, os munícipes poderão 
enviar as informações sobre 
irregularidades na cidade 
para o número de whatsapp 
(21) 98251-3301. O serviço 
está disponível das 5h às 23h, 
sendo monitorado diaria-
mente pela central de atendi-
mento, na base da secretaria, 
na Estrela do Norte. Todas as 
informações enviadas para 
o aplicativo de mensagens 
serão repassadas aos agen-
tes, possibilitando assim que 
todas as ocorrências sejam 
verificadas. 

Através do patrulhamento 
contínuo, os policiais tem 
atuado pelas ruas da cidade. 
Com equipes divididas de 

forma estratégica, agentes 
da Operação São Gonçalo 
Presente foram mobilizados 
para 25 ocorrências, somen-
te nesta segunda semana de 
maio.  

Entre os dados das prin-
cipais ocorrências estão seis 
cumprimentos de mandados 
de prisão e captura de fora-
gidos, quatro apreensões de 
materiais eletrônicos, três 
por porte de drogas para 
consumo próprio, quatro por 
receptação, dois por flagrante 
e tentativa de roubo e uma 
apreensão de veículo. 

Além dessas ações, tam-
bém foram apontados atos de 
infrações de resistência qua-
lificada, apropriação indébita 
e tráfico de drogas. 

O secretário da Ordem 
Pública, major David Ricardo, 
alega que nesse primeiro mo-

mento o trabalho realizado 
pelo programa é organizar a 
cidade.

“Acreditamos que estamos 
conseguindo organizar a ci-
dade, principalmente no que 

tange ao trânsito de motoci-
cletas. Temos também recebi-
do um retorno muito positivo 
da sociedade, que já percebe 
um aumento significativo da 
sensação de segurança”, disse 

o major David.
 
Balanço de ocorrrências 

- Desde o início da implanta-
ção do Programa São Gonçalo 
Presente no município, foram 
cumpridos 53 mandados de 
prisões, contra foragidos da 
justiça e evadidos do sistema 
prisional e de busca e apreen-
são de menores.

As principais ocorrên-
cias realizadas desde março 
são porte de drogas para 
consumo próprio, dez re-
ceptações, apreensões de 
veículos e telefones celula-
res, desobediência, dano ao 
patrimônio, porte de armas 
de fogo, apreensão de ma-
teriais, furtos, recuperação 
de veículo roubado, estelio-
nato, crimes de trânsito e 
ambientais, desacato e tráfico  
de drogas.

As doações são distribuídas em forma de kits com aproximadamente 12 quilos de alimentos

Niterói Solidária supera 35 toneladas 

A Campanha Niterói Soli-
dária superou a marca de 
35 toneladas de alimentos 
arrecadados. As doações são 
distribuídas em forma de kits 
com aproximadamente 12 
quilos de alimentos variados 
cada um. Nesta sexta-feira 
(14), o Grupo Águas do Brasil 
entregou cerca de 400 cestas 
básicas, doadas pelos cola-
boradores da empresa, para 
a campanha.

A primeira-dama de Nite-
rói e coordenadora voluntária 
da Niterói Solidária, Christa 
Vogel Grael, agradeceu a ade-
são da população de Niterói à 
campanha.

“Com essa importante 
doação dos colaboradores 
do Grupo Águas do Brasil, 
superamos as 35 toneladas de 

alimentos arrecadados. E hoje 
as 23 instituições que foram 
selecionadas no edital lança-
do já começaram a retirar as 
cestas básicas para distribui-
ção. Foram mil cestas básicas 
entregues somente nesta 
sexta-feira. É gratificante ver 
o engajamento da população 
de Niterói na campanha. E 
seguimos recebendo doações 
para ajudar aqueles que mais 
precisam nesse momento tão 
difícil”.

O superintendente da 
Águas de Niterói, Felipe Tu-
ron, fez a entrega das cestas 
básicas, representando o cor-
po de colaboradores do Gru-
po Águas do Brasil, do qual a 
concessionária faz parte.

“Essa doação feita pe-
los colaboradores do Grupo 

Águas do Brasil tem um valor 
simbólico maior, porque sa-
bemos que muitas pessoas 
que participaram desta cam-
panha retiraram de sua renda 
para ajudar o próximo. Acre-
dito que, em função da trans-
parência de todo processo 
que ocorreu na primeira doa-
ção, houve um forte engaja-
mento dos funcionários para 
participarem desta segunda 
etapa da campanha. Esta ini-
ciativa mostra que podemos 
colaborar, futuramente, com 
novas campanhas sociais 
para ajudar cada vez mais 
a população do município 
em que atuamos”, disse o 
superintendente da Águas de 
Niterói, Felipe Turon.

Campanha - A equipe de 
organização da Niterói Soli-

dária ressaltou a necessidade 
de doação dos complementos 
como farinha de mandioca, 
fubá, sal, biscoito, extrato 
de tomate e enlatados para 

complementar os kits que 
são entregues às famílias. No 
quesito produtos de limpeza, 
faltam sabão em pó, água sa-
nitária e desinfetante.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Através do patrulhamento contínuo, os policiais têm atuado pelas ruas da cidade

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael, agradeceu a adesão
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Acordo de cooperação para 
alavancar o setor comercial
Acierj assinou protocolo de cooperação com a Associação Comercial da cidade de Braga, em Portugal

Com o objetivo de estabe-
lecer parcerias comerciais e 
troca de informações entre 
os países que possam levar 
a impulsionar e fomentar 
novos negócios em conjun-
to, a Associação Comercial e 
Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro (Acierj), com sede 
em Niterói, assinou protocolo 
de cooperação com a Associa-
ção Comercial de Braga , em 
Portugal.

A partir do acordo, re-
presentantes das duas insti-
tuições começarão a elabo-
rar organogramas de visitas 
mútuas e buscar formas de 
colocar na prática ações que 
possam abrir caminho para 
intercâmbios em áreas de 
aperfeiçoamentos e propos-
tas para geração de emprego 
e renda que beneficie as duas 
cidades.

O acordo foi assinado en-
tre os presidentes da Acier-
j-RJ, Luiz Pauino Moreira 
Leite, e o da Associação do 
Comércio, Turismo e Serviços 
Domingos Macedo Barbosa. 
As duas associações que são 
membros da OMC (Organi-
zação Mundial do Comércio) 
e da CPLP (Comunidades dos 
Países de Língua Portuguesa).

“Nada mais justo elabo-
rarmos esse acordo de inten-
ções, num momento como 
este em que o mundo inteiro 
busca formas e parceiros 

que tenham identidade, para 
ampliar os seus horizontes 
em busca de soluções econô-
micas a curto, médio e longo 
prazo. Em se tratando de Por-
tugal, começamos a alinhar 
com uma dais maiores cidade 
e economia daquele País. 
Além disso comungamos de 
valores culturais, linguísti-
cos e interesses comerciais 
comuns. É muito importante 
para ambos os lados o fortale-
cimento das relações comer-
ciais e econômicas”, analisa 
o presidente da Associação 
comercial do Estado do Rio de 
Janeiro, Luiz Paulino Moreira 
Leite.

Luiz Paulino acrescenta 
que o acordo é de extrema 
importância neste momento 
como uma forma ainda de 
ampliar a integração regional 
entre a União Europeia e Mer-
cosul almejando aproxima-
ção entre a Europa e América 
Latina intensificando as rela-
ções e interesses comerciais.

O vice-presidente da 
Acierj-RJ, Igor Baldez, foi o 
responsável por ciceronear 
os portugueses que estiveram 
em Niterói conhecendo as 
belezas da cidade. “Fizemos 
um encontro no mês passado 
e por estarmos na pandemia 
logicamente cumprimos to-
dos os protocolos sanitários. 
>Eles conheceram a cidade e 
se encantaram com as belezas 

naturais e com o potencial 
turístico que Niterói tem 
entre outras coisas. Será uma 
troca de experiências e a par-
ceria que tem tudo para dar 
um bom retorno a cidade”, 
observa Baldez, lembrando 
que a cidade tem ainda um 
grande potencial de inves-
timentos para a área naval, 
tecnológica e construção civil 
que terá que ser trabalhado 
prevendo um laboratório de  
tecnologia. 

No mês de março, Niterói 
recebeu o primeiro labora-
tório de fibra óptica (FTTH/
FTTX ) do estado.>Foi insta-
lado pela gigante Huawei, no 
Campus Centro da Unisuam, 
com o objetivo de ofertar 
cursos de capacitação para 
geração nem-nem, jovens e 
adultos que nem trabalham 
e nem estudam. 

A iniciativa é fruto de par-
ceria entre a Huawei Brasil, 
Pólen- Polo de Inovação e a 
Associação Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro.

A partir do 
acordo, um 
plano de ações 
será elaborado 
pelas duas 
partes

Divulgação

Para Luiz Paulino Moreira Leite, o acordo é de extrema importância para ampliar a integração regional

Faperj: edital destinado a meninas 
e mulheres pesquisadoras

A Faperj (Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro, vinculada à Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecno-
logia e Inovação) anunciou 
esta semana o lançamento 
do Edital “Programa Meninas 
e Mulheres nas Ciências Exa-
tas e da Terra, Engenharias e 
Computação – 2021”. O proje-
to visa apoiar a participação 
feminina em áreas em que 
tradicionalmente a presença 
masculina ocorre com mais 
frequência.

Esta é uma iniciativa da 
Diretoria Científica da Faperj, 
que tem como objetivo incen-
tivar mulheres pesquisadoras 
que contribuem de forma 
relevante para o desenvolvi-
mento científico e para a for-
mação de recursos humanos 
em ciência e tecnologia nas 
áreas de Ciências Exatas e da 

Terra, Computação e Enge-
nharias, estimulando as alu-
nas dos ensinos Fundamental 
e Médio a se tornarem futuras 
pesquisadoras nessas áreas.

A diretora científica da 
Faperj, Eliete Bouskela, co-
memora a importância do 
lançamento desse programa.

“É fundamental que a 
Faperj, enquanto agência de 
fomento, se proponha cada 
vez mais a criar ações que 
visem estimular a igualdade 
de gênero. Nossa primeira 
iniciativa foi com a conces-
são da licença-maternidade 
para todas as modalidades de 

bolsa. Sem nenhuma dúvida, 
contribuir com o desenvolvi-
mento de ações e programas 
que estimulam a participação 
feminina na ciência é uma das 
minhas prioridades em nossa 
diretoria”, destacou Eliete 
Bouskela.

O edital prevê incentivos 
voltados para promover o 
despertar do interesse voca-
cional de meninas e mulheres 
da Educação Básica (Ensino 
Fundamental, a partir do 6º 
ano e Ensino Médio) e do En-
sino Superior para a pesquisa 
científica e tecnológica nestas 
áreas com projetos desenvol-
vidos em escolas públicas do 
Estado do Rio de Janeiro.

Os recursos alocados para 
o financiamento dos projetos 
aprovados são da ordem de 
R$ 1,5 milhão, existindo ainda 
a possibilidade de concessão 
de bolsas.

Projeto visa apoiar a participação feminina em áreas dominadas pelos homens

Consulta do Plano Plurianual 
termina na próxima quarta-feira
O prazo para que os niteroien-
ses participem da consulta 
pública Participa Niterói - 
Plano Plurianual (PPA) 2022-
2025 termina na próxima 
quarta-feira (19). O PPA é um 
instrumento de planejamento 
que estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas da gestão 
municipal para os próximos 
quatro anos. Como etapa 
da construção, o Município 
irá definir as prioridades da 
gestão, a partir de um amplo 
processo de planejamento 
participativo e colaborativo.

A pesquisa, que está sendo 
realizada pela Prefeitura de 
Niterói, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão (Seplag), pode ser 
acessada pela plataforma 
Colab, através do link https://
consultas.colab.re/partici-
paniteroi. Até a última quar-
ta-feira (12), mais de três mil 
pessoas já haviam participado 
da consulta.

A consulta pública pre-
tende atingir diferentes faixas 
etárias, gêneros, escolaridades 

e regiões do município. Toda 
a comunicação da consulta 
foi desenvolvida com uma 
linguagem simples e direta, 
incluindo textos explicativos 
sobre a importância do PPA. 
Também foram realizados 
encontros virtuais que discuti-
ram sobre os principais temas 
da cidade para a população.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembra que a consulta 
pública é uma ferramenta que 
ajuda na gestão da cidade e 
contribui também para uma 
gestão mais participativa.

“Esta é uma forma de o 
cidadão contribuir com o 
futuro da nossa cidade ao 
opinar sobre o que considera 
prioridade e apontar a cidade 
que deseja ter nos próximos 
anos. Já realizamos diferen-
tes consultas públicas, entre 
elas a mais recente foi a sobre 
a mudança do nome da Rua 
Coronel Moreira César para 
Rua Ator Paulo Gustavo, que 
teve mais de 30 mil acessos 
com cerca de 90% dos par-
ticipantes favoráveis à subs-
tituição”, disse o prefeito.

Mais de três mil pessoas já participaram da pesquisa pelo Colab 

Divulgação

Esta é uma iniciativa da Diretoria Científica da Faperj para incentivar as mulheres

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: 20/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Jornalista Alberto F Torres - Icaraí - Niterói 15171047
08:00 às 12:00 Rua Belizário Augusto - Icaraí - Niterói 15171047
08:00 às 12:00 Rua Moreira César - Icaraí - Niterói 15171047
08:00 às 12:00 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15171047
12:10 às 16:00 Estrada Atalaia - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Estrada Padre José Euger - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Alarico de Souza - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Antônio Sergio - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Belo Horizonte - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Caminho - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Costa Monteiro - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Fé - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Rua Pé - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Ruas 1, 2, 3 - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Ruas A, B, D - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Travessa Francisco Julião - Ititioca - Niterói 15176475
12:10 às 16:00 Vila Costa Monteiro - Ititioca - Niterói 15176475

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Carlos Pimentel - Salgueiro - Luiz Caçador - São Gonçalo 15165617
08:00 às 12:00 Rua João Soares Farias - Salgueiro - Luiz Caçador - São Gonçalo 15165617
08:00 às 12:00 Rua M - Luiz Cacador - Salgueiro - São Gonçalo 15165617
08:00 às 12:00 Rua Mathias de Albuquerque - Salgueiro - São Gonçalo 15165617
08:00 às 12:00 Rua Thomas Antônio Machado - Salgueiro - Luiz Cacador - São 

Gonçalo 
15165617

09:00 às 12:00 Rodovia BR-101 - Centro - São Gonçalo 15166013
12:00 às 16:00 Estrada Pacheco - Barra - Pacheco - São Gonçalo 15165775
12:00 às 16:00 Rua Josefina de Almeida - Pacheco - São Gonçalo 15165775
12:00 às 16:00 Rua José Leandro - Pacheco - São Gonçalo 15165775
13:00 às 17:00 Rua Araribóia - Porto Novo - São Gonçalo 15166125
13:00 às 17:00 Rua Capitão João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo 15166125
13:00 às 17:00 Rua Carlinda Dutra - Porto Novo - São Gonçalo 15166125
13:00 às 17:00 Rua Albino José - Guaxindiba - São Gonçalo 15166143
13:00 às 17:00 Rua Cristóvão Sardinha - Guaxindiba - São Gonçalo 15166143
13:00 às 17:00 Rua Gonçalo Mendes - Guaxindiba - São Gonçalo 15166143

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Rua Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Ruas 3, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 99, 101, 102, 103, 104 - Cordeirinho 

- Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Ponta Negra - Boqueirão - 
Estrada Cassorotiba - Ponta Grossa - Maricá 

15178715

08:00 às 12:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Rua Norma de Barros Rosal - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Rua Rubem Costa Leite - Cordeirinho - Maricá 15178715
08:00 às 12:00 Rua Santa Rita de Cássia - Cordeirinho - Maricá 15178715
13:00 às 17:00 Estrada 2 - Jardim B Bambuí - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Rua Duas Águas - Jardim B Bambuí - Espraiado - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Rua Dolores Rangel - Jardim B Bambuí - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Rua Gualberto B Macedo - Espraiado - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 15171929
13:00 às 17:00 Ruas 16, 18, 33, 34, 36, 37, 56, 137 - Lagomar - Jacaroá - Balneário 

Lagomar - Maricá 
15182587

13:00 às 17:00 Rua Angola - Jacaroá - Maricá 15182587
13:00 às 17:00 Rua Lincon Silva Bretas - Jacaroá - Maricá 15182587
13:00 às 17:00 Travessa Catete - Caju - Maricá 15182587
13:00 às 17:00 Avenida Lagomar - Jacaroá - Maricá 15182645
13:00 às 17:00 Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 15182645
13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 15182645
13:00 às 17:00 Ruas 64, 67, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 - Caju - Jaca-

roá - Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Maricá 
15182645

13:00 às 17:00 Rua Digenes P Costa - Jacaroá - Maricá 15182645

Desde ontem (14), os ban-
cos e as demais institui-
ções financeiras que ade-
riram ao Pix, serviço de 
pagamento instantâneo 
do Banco Central (BC), 
passaram a oferecer o Pix 
Cobrança. Semelhante ao 
boleto bancário, esse ser-
viço permite o pagamento 
imediato a empresas e 
prestadores de serviços por 
meio do código QR (versão 
avançada do código de 

barras).
Assim como no boleto 

bancário, o Pix Cobrança 
permitirá a inclusão de 
juros, multas e descon-
tos. Bastará o cliente abrir 
o aplicativo da institui-
ção financeira, fotogra-
far o código QR com a 
câmera do celular e fa-
zer o pagamento pelo Pix 
com a data atual, com 
encargos e abatimentos  
calculados.

PIX: mobilidade financeira
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO LEILÃO:

28/05/2021
SEX - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.51 3535.1000

Liliamar Pestana Gomes 
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ
Salas c/ áreas priv. de 281m² e 
296m² cada.
Rua Dom Gerardo, 35
Salão 1201 e 1202
Bairro Freguesia de Santa Rita 
Lance Mínimo: R$ 2.218.092,00

LEILÃO - 17 IMÓVEIS
RS • SP • RJ • GO • MA • MS • MT • PB • PR • RN

RESIDENCIAIS
COMERCIAIS
TERRENOS

- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo
  em até 12, 24, 36 ou 48x;
- Financiado. c/ sinal e o saldo
  em até 360 meses.

Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Cabo esboça escalação do Vasco Douglas Borges celebra boa fase
O Vasco segue 
com a prepara-
ção visando a 
partida de ida 
da final da Taça 
Rio. O confronto 
contra o Botafo-

go será no domingo, às 11h, 
no estádio Nilton Santos.

O técnico Marcelo Cabo 
esboçou a escalação cruz-
-maltina para a partida. A 
novidade será o retorno do 
zagueiro Ernando, poupado 
do duelo contra o Madureira, 

O Botafogo ter-
minou a tem-
porada passa-
da, em que foi 
rebaixado para 
a segunda divi-

são do Campeonato Brasilei-
ro, com os experientes Gatito 
Fernández e Diego Cavalieri 
no departamento médico. 
Só que a situação de ambos 
continua a mesma.

Com isso, a diretoria foi 
atrás de reforços e trouxe o 
goleiro Douglas Borges. O 

pela semifinal.
Com a entrada de Ernan-

do, Miranda volta a ser opção 
no banco de reservas. No 
restante, a escalação será a 
mesma da vitória no último 
final de semana.

Por outro lado, o volante 
Rômulo ainda é dúvida para 
a partida. O recém-chegado 
ainda se recupera de um in-
cômodo muscular.

O problema o fez sair da 
partida contra o Madureira, 
em sua reestreia com a camisa 

jogador tem feito boa tem-
porada e fez a torcida “esque-
cer” as ausências de Gatito e 
Cavalieri.

Douglas Borges come-
morou o momento pelo Al-
vinegro.

“É um sonho que estou vi-
vendo. Desde criança sonhei 
em chegar em um clube como 
o Botafogo. Estou procurando 
aproveitar todas as oportu-
nidades e os treinamentos, 
evoluir para ajudar o Botafogo 
a crescer e voltar onde não de-

Fluminense e Flamengo fazem hoje à noite a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca

Começa a luta pela coroa do Rio
O campeão do 
C a m p e o n a t o 
Carioca 2021 
começa a ser 
definido hoje 
à noite, a par-
tir das 21h05, 
no Maracanã. 
Pelo segundo 
ano consecuti-
vo, Flamengo e 
Fluminense dis-

putam o título estadual em 
confronto de 180 minutos. 
O segundo jogo será daqui a 
uma semana.

No 2020, ainda comanda-
do por Jorge Jesus, o Fla levou 
a melhor sobre a equipe de 
Odair Hellmann. Este ano, 
entretanto, o embate promete 
ser mais equilibrado.

As duas equipes chegam 
em bom momento para a 
disputa e com as classifi-
cações para às oitavas da 
Libertadores encaminhadas. 
O Flamengo já conquistou a 
Supercopa do Brasil em 2021 
e a Taça Guanabara. O time, 
agora comandado por Rogé-
rio Ceni, tem o ataque como 
seu ponto forte, mas ainda 

sofre com a defesa.
Sem se preocupar em 

contar títulos, o meia Diego 
expressou o sentimento dos 
rubro-negros.

“Temos essa sede por títu-
los. Depois de todas as con-
quistas é que vamos calcular 
como foi”, disse o camisa 10 

na coletiva de apresentação 
da final, ontem.

Do outro lado, o Flumi-
nense está embalado e os-
tenta uma invencibilidade 
de 11 jogos. Sob o comando 
de Roger Machado, a equipe 
Tricolor tem surpreendido, 
especialmente na Liberta-

dores.
“Nosso elenco é muito 

aguerrido, guerreiro, persis-
tente, unido. Nossa qualida-
de no dia a dia é provar que 
podemos fazer a diferença, 
jogar de igual para igual com 
grandes clubes. Sempre nos 
clássicos o time entra muito 

focado”, afirmou o meia Nenê 
no evento patrocinado pela 
Ferj.

Como a dupla jogará pela 
Libertadores em casa, sem 
necessidade de viajar, é pro-
vável que os treinadores man-
dem a campo a força máxima 
disponível.

Mailson Santana / Fluminense

Nenê destacou a determinação do elenco como um ponto forte do Flu na final

Alexandre Vidal / Flamengo

Bicampeão carioca, o Fla, segundo Diego, quer mais um troféu para a coleção

vascaína. Rômulo ainda tem 
chance de ser relacionado 
para o jogo contra o Botafogo.

Cabo testou o atacante 
Léo Jabá na vaga de Gabriel 
Pec. No entanto, o jovem jo-
gador segue como titular.

Assim, o Vasco deve ir a 
campo com a seguinte for-
mação: Vanderlei, Léo Matos, 
Ernando, Leandro Castán e 
Zeca; Andrey, Matías Galarza 
e Marquinhos Gabriel; Mo-
rato, Gabriel Pec e Germán 
Cano.

veria ter saído”, disse a “Band”.
O goleiro pregou foco na 

conquista da Taça Rio. Dou-
glas Borges ressaltou que a 
equipe terá dois clássicos 
importantes pela frente.

“É clássico. Vamos dar a 
vida para sair com a vitória. É 
equilibrado. O Vasco está em 
uma crescente, estamos pro-
curando evoluir, vão ser dois 
bons jogos. Vamos procurar 
vencer, sermos campeões e 
chegarmos fortes na Série B”, 
finalizou.

Seleção é 
convocada 
para as 
Eliminatórias

O técnico Tite 
anunciou on-
tem a lista de 
convocados da 
Seleção Brasilei-
ra para os jogos 
contra Equador 

e Paraguai, válidos, respecti-
vamente, pela quinta e sexta 
rodadas das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022.

As principais novidades na 
convocação foram o lateral-
-direito Daniel Alves, do São 
Paulo, o atacante Gabigol, do 
Flamengo, e o zagueiro Lucas 
Veríssimo, que recentemente 
deixou o Santos para atuar no 
Benfica, de Portugal.

Os 24 jogadores selecio-
nados entram em campo no 
dia 4 de junho, recebendo o 
Equador no Beira-Rio, em 
Porto Alegre. Na sequência, 
no dia 8, o Brasil vai a Assun-
ção para visitar o Paraguai.

Até o momento, a Seleção 
Brasileira lidera as Elimina-
tórias Sul-Americanas com 
12 pontos e 100% de aprovei-
tamento.


