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Saúde começa a distribuir 
hoje novo lote de vacinas

Estados vão receber 6,4 milhões de doses. Insumos para Fiocruz e Butantan chegam a partir de sábado

REFORÇO NA IMUNIZAÇÃO
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Estudo da Secretaria de Fazenda que apontou a atividade portuária como a mais rentável apresenta, de forma analítica, dados sobre a arrecadação do ISS e a emissão de notas fiscais
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São Gonçalo precisa 
de doadores de 

sangue
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Atividade 
portuária é 
mais rentável
O serviço representado 
principalmente pela indústria 
naval, com atividades de 
carga e descarga portuária, 
estacionamento, operação de 
terminais e armazéns, foi o que 
mais movimentou a economia 
de Niterói no primeiro trimestre 
do ano. Outro setor que mostrou 
desempenho positivo no período 
foi o de “atividades de prestação 
de serviços de informação”, 
que envolve serviços de TI, 
informática, internet e provedores, 
e que registrou crescimento de 
65,5%. Em terceiro lugar, com 
crescimento de 61,9%, ficou o 
setor classificado como “outras 
atividades profissionais, científicas 
e técnicas”, puxado principalmente 
pelos serviços de agenciamento de 
embarcações.
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Covid-19 mata 
mais homens 
e idosos
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Niterói participa da 
Olimpíada de Língua 

Portuguesa

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira pela Libertadores para 
enfrentar o Junior Barranquilla, às 21h30, no Maracanã, por uma vaga 
nas oitavas de final da competição.
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Contação de 
histórias no 
instagram
A professora e escritora 
Elaine Furlani é a atração 
da Sala Carlos Couto, 
nesta terça-feira, às 18h, 
com “Quem é você?”. A 
atividade pode ser vista 
pelo instagram 
@salacarloscouto. 
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CULTURA

Divulgação

A professora e escritora Elaine 
Furlani se apresenta, nesta terça, 

PicPay já pode ser 
usado para pagar 
tributos federais
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ESPORTES

Talles Magno 
de malas 
prontas
Talles Magno, de 18 anos, 
está sendo negociado com 
o New York City. O atleta 
realizou exames médicos 
e deve viajar nos próximos 
dias para os EUA.

Rafael Ribeiro / Vasco

O atacante Talles magno está próxi-
mo de deixar o elenco vascaíno

Lucas Merçon/FFC

O Tricolor de Roger Machado joga pela Libertadores em busca de uma vaga na próxima fase

A vaga nas oitavas é logo ali

Deputado cobra 
penas duras 
para homicídios

PANORAMA\PÁG. 2
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CARTA DO LEITOR

Favela na Noronha Torrezão
Moradores de rua estão ocupando as marquises de lojas 
na Rua Noronha Torrezão que quebraram por não pode-
rem abrir durante a pandemia. Pelo que vi, já há mais de 
uma família vivendo lá, onde improvisaram barracos. E a 
prefeitura não faz nada para dar amparo aquelas pessoas. 
Será uma nova favela surgindo em pleno asfalto por conta 
da omissão do poder público?
Jussara Rezende

Abrigo com vidros quebrados
Realmente ficaram muito bonitos os abrigos para pas-
sageiros de ônibus que a prefeitura mandou colocar na 
Regão Oceânica de Niterói. Mas será que ela foi ingênua 
ao não perceber que vidro é frágil e não deveria ter sido 
usado na estrutura? Pois é, o óbvio aconteceu e no lugar 
da transparência o que se vê são estilhaços.
Rubem Vieira

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.

Contação de histórias 
na Sala Carlos Couto
A professora e escritora 
Elaine Furlani é a atração 
da Sala Carlos Couto, nesta 
terça, às 18h, com “Quem 
é você?”. A atividade pode 
ser vista pelo instagram @
salacarloscouto. 

No encontro, Elaine con-
ta um pouco da sua carreira 
e a importância da arte em 
sua vida e na cultura da ci-
dade.Ilustrando suas histó-
rias com recortes de papel, 
ela vai levando seus recados 
de uma forma muito lúdica 

e animada, confeccionando 
seus personagens e cená-
rios com tecidos, costuras 
misturadas com alegria e 
esperança  para caminhar 
e espalhar suas sementes...

Contadora de histórias, 
escritora e professora das 
redes municipais de Ni-
terói e São Gonçalo, ela é 
apaixonada por recortes de 
papel. Iniciou a trajetória no 
mundo literário, em 2014, 
com “Vicente esqueceu de 
ser gente”. 

CULTURA FABIANA MAIA

Filmes
Termina nesta terça, a exi-
bição do “1º Festival de Ci-
nema Brasileiro Fantástico 
Online”.O evento, gratuito 
e online, exibe longas e cur-
tas-metragens divididos em 
três mostras: Retrospectiva, 
Realizadores Fluminenses e 
Inéditos do Brasil e promove 
lives e sessões comenta-
das. Entre as produções exi-
bidas está “Morto não fala”, 
com Daniel de Oliveira. Fil-
mes estão disponíveis na 
Darkflix/Wurlak através do 
www.festivalfantastico.com.

BIGBEAT – De quinta a domingo, das 12h às 20h, acon-
tece o “Festival BigBeat”, no BarraShopping. Trata-se de 
um evento que une experiências sensoriais, artísticas 
e musicais, voltado para todas as idades. O evento, 
gratuito, foi criado pelo renomado artista multimidia 
Muti Randolph, através de vídeo e som gerados em 
tempo real por software, dentro de uma instalação.

EXPOSIÇÃO – A visita virtual imersiva à exposição 
“Campo Expandido”, do artista paulista Luiz Zerbini, 
continua disponível no site do Centro Cultural Oi Fu-
turo. O tour, com tecnologia de fotografia digital 360º, 
permite um passeio completo pela mostra, que mistu-
ra arte e natureza, com mais de 50 árvores e arbustos 
vivos. A visita online pode ser acessada gratuitamente.  

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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A professora e escritora Elaine Furlani se apresenta, nesta terça, às 18h

Divulgação

“Morto não fala”, com Daniel de 

Oliveira, faz parte do festival

Homenagem a Claudio Valerio

Secretário de Cultura no go-
verno Jorge Roberto Silveira, 
o falecido artista plástico e 
restaurador Cláudio Valério 
Teixeira será homenageado 
na exposição “Ressurgência”, 
que abrirá ao público no 
MAC, na sexta (21), às 11h. 
A ideia da homenagem é da 
produção da mostra, a cargo 

Divulgação

do Entreartes - Coletivo de 
Arte. Um dos expositores é 
Mario Costa Santos, filho 
da arquiteta Janete Costa. 
O museu que leva o nome 
dela no Ingá é exemplo das 
muitas obras restauradas por 
Valério. Outro participante, o 
fotógrafo Pedro Vasquez, era 
grande amigo dele. 

Voo livre 
gera polêmica

Ambiente em debate

Conscientização

O vereador Douglas Gomes 
(PTC) está levantando apoio 
dos colegas na Câmara de 
Niterói para derrubar resolu-
ção da Prefeitura que obriga 
os praticantes de vôo livre na 
cidade a serem habilitados 
pela Confederação Brasilei-
ra de Voo Livre e também a 
terem certificado da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Para o vereador, a 
medida fere a Constituição 
Federal, a Lei Pelé e a própria 
regulamentação da Anac. 

O vereador disse que 
também está movendo uma 
ação popular contra a reso-
lução da prefeitura. Ele ar-
gumenta que a medida fere 
a liberdade e abre brechas 
para a restrição de outros 
esportes no município. Al-
guns praticantes de stand 
up paddle e canoagem já 
estão preocupados. E até 
quem joga vôlei e participa 
das peladas na praia ficou 
com a pulga atrás da orelha. 

As mudanças climáticas estarão 
hoje em debate, às 18h, em mais 
uma edição virtual do projeto 
“Diálogos Verdes”. A iniciativa 
é do PV de Niterói e reunirá o 
secretário municipal do Clima, 
o geógrafo Luciano Paez, e o 
presidente local da sigla, o vete-
rinário Joel Osório. Quem quiser 
participar pode se ligar na conta 
do PV Niterói no Instagram.

O Sistema Fecomércio RJ pro-
move, através de parceria com 
a empresa Reciclus, uma ação 
de conscientização sobre o 
descarte correto de lâmpadas 
que contenham mercúrio em 
sua composição. Para isso, a 
entidade está disponibilizando 
uma máquina voltada para a 
coleta deste material, na sede 
da Federação, localizada no 
Flamengo. A ação é apoiada 
pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Material Elétrico, 
Eletrônicos e Eletrodomésticos 
do Rio de Janeiro (Simerj).

POR JEFFERSON LEMOS

Os craques da adoção

O Maracanã recebeu dois 
convidados especiais na 
primeira partida da final do 
Campeonato Carioca, neste 
sábado. Antes de Fluminense 
e Flamengo iniciarem o jogo, 
os cães Ben e Princesa, que 
foram abandonados e resga-
tados pela ONG Entre Pega-
das, ganharam o carinho de 
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dirigentes e atletas do clás-
sico. A iniciativa, batizada 
de CarioCão, foi idealizada 
pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento. Para o se-
cretário Marcelo Queiroz, o 
futebol pode ser um grande 
mobilizador para incentivar 
as adoções de animais. 

Penas mais duras para homicídios

O presidente estadual do 
PSL-RJ, deputado federal Sar-
gento Gurgel, voltou a se pro-
nunciar sobre o assassinato 
do fotógrafo Thiago Freitas de 
Souza, de 32 anos, no Morto 
do Santo Cristo, em Niterói, 
após reclamar com trafican-
tes de drogas que o barulho 
feito por eles não deixava a 
filha dormir. O parlamentar 
pede urgência na tramitação 

Edvaldo Belitardo/Divulgação

do PL 2252/2020, que prevê o 
aumento de pena para crimes 
com utilização de armas de 
fogo, requintes de crueldade 
e também quando houver 
envolvimento de crianças e 
adolescentes. 

“Aos defensores de vaga-
bundos, não existe liberda-
de dentro das comunidades, 
prova disso foi o assassinato 
do fotógrafo. “, argumentou. 

Panorama RJPanorama RJ

O vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL) também co-
brou, ontem, informações 
sobre as condições de tra-
balho dos policiais da 78ª DP 
(Fonseca) para  a garantia da 
segurança da comunidade 
local, diante do assassinato 
do fotógrafo Thiago Freitas 
de Souza, na favela Santo 
Cristo. Ofício foi enviado 
ao delegado titular, Geraldo 

Assed Estefan. O parlamen-
tar colocou a Comissão de 
Saúde e Bem-Estar Social 
da Câmara à disposição dos 
familiares. “É preciso iden-
tificar os culpados por esse 
crime bárbaro. Vamos cobrar 
informações e acompanhar 
o caso de perto”, disse o 
vereador, que participa do 
Conselho Comunitário de 
Segurança da cidade. 

Vereador acompanha investigações
Divulgação

Lei de combate à pedofilia e 
à cyberpedofilia no Estado 
do Rio será assinada hoje, de 
forma simbólica, às 17h, no 
Jardim de Inverno do Palácio 
Guanabara, durante Ato 
pelo Dia de Combate à Vio-
lência e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 
O Cristo Redentor será ilu-

minado com a cor laranja 
em homenagem à data.

De autoria do deputado 
estadual Coronel Salema, 
o texto foi inspirado em 
ex-menina de rua que pas-
sou parte da infância e da 
adolescência sendo vítima 
de maus tratos e violência 
sexual. 

No combate à pedofilia
Divulgação
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Remessa com novos lotes das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer é distribuída aos estados

São mais 6,4 milhões de doses
O Ministério da Saúde come-
ça a distribuir, hoje (18), um 
novo lote de vacinas contra 
a covid-19. Os 26 estados e o 
Distrito Federal devem rece-
ber pouco mais de 6,4 milhões 
de doses de imunizantes, 
sendo 4,7 milhões da AstraZe-
neca/Oxford, produzidas pela 
Fiocruz; 1,08 milhão da Coro-
naVac, do Instituto Butantan, 
e 647 mil doses do imunizante 
da Pfizer/BioNTech.

Segundo o ministério, o 
lote de CoronaVac será envia-
do a 12 estados que pediram o 
produto do Instituto Butantan 
a fim de aplicar a segunda 
dose da vacina em pessoas 
que já receberam a primeira 
dose e precisam concluir o 
ciclo vacinal.

A BioNTech, da Pfizer, será 
destinada para aplicação da 
primeira dose em quem tem 
uma deficiência permanente 
e pessoas com comorbidades 
- incluindo gestantes e puér-
peras (mulheres que deram 
à luz nos últimos 45 dias) 
comórbidas, que também 
podem receber a CoronaVac.

Segundo recomendações 
dos fabricantes, a segunda 
dose da CoronaVac deve ser 
aplicada em um espaço de 
quatro semanas após a pessoa 
ter recebido a primeira dose. 
A AstraZeneca/Oxford e a 
BioNTech, em 12 semanas. O 

Ministério da Saúde orienta a 
população a tomar a segunda 
dose da vacina mesmo após 
estes prazos.

Segundo a pasta, mais 
de 89,4 milhões de doses de 
imunizantes já foram dis-
tribuídas para todo o país, e 
mais de 52,7 milhões delas 
já tinham sido aplicadas até  
ontem (16).

Fiocruz - O Instituto de 
Tecnologia em Imunobioló-
gicos da Fundação Oswal-
do Cruz (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) deve receber no 
próximo sábado (22) uma 
nova remessa de ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para 
a produção de vacinas contra 
a covid-19.

Os carregamentos do insu-

mo são importados da China, 
onde são produzidos pela 
Wuxi Biologics. Após a pró-
xima entrega, está prevista a 
chegada de mais uma remessa 
para o dia 29 de maio.

Com o desembarque des-
ses dois carregamentos de IFA 
no Brasil, a Fiocruz afirma que 
estará garantida a entrega de 
vacinas ao Programa Nacio-

nal de Imunizações nas três 
primeiras semanas de junho.

Em publicação nas redes 
sociais, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, destacou 
a importância das novas re-
messas.

A Fiocruz produz no Brasil 
a vacina Oxford/AstraZeneca 
contra covid-19, devido a um 
acordo de encomenda tecno-
lógica firmado no ano passa-
do com a empresa europeia. 
Também está em curso um 
processo de transferência de 
tecnologia, para que a fun-
dação seja capaz de produzir 
o IFA no Brasil, garantindo 
autossuficiência na produção 
da vacina.

Desde o início da produ-
ção em Bio-Manguinhos, a 
Fiocruz já produziu e entre-
gou mais de 30 milhões de 
doses da vacina ao Ministério 
da Saúde. Outras 4 milhões 
de doses foram importadas 
prontas da Índia, onde foram 
produzidas pelo Instituto 
Serum.

Somadas, essas quantida-
des correspondem a 40% das 
vacinas disponíveis no país, 
que também aplica imunizan-
tes produzidos pela Sinovac/
Instituto Butantan e pela Pfi-
zer/BioNTech.

Butantan - Após o atraso e 
a paralisação da produção de 

vacina contra a covid-19 por 
falta de insumos, o Instituto 
Butantan informou ontem 
(17) que um carregamen-
to de matéria-prima para a 
CoronaVac chegará ao Brasil 
no dia 26 de maio. Segundo 
o Butantan, está prevista a 
chegada de um lote com 4 mil 
litros de insumo farmacêutico 
ativo (IFA), suficientes para 
a produção de 7 milhões de 
doses da vacina.

“O Butantan recebeu nesta 
manhã, da China, a previsão 
do envio de nova remessa de 
insumos ao Brasil para pro-
dução da vacina do Butantan. 
A chegada do novo lote com 
4 mil litros de insumos está 
prevista para o dia 26”, disse 
ontem o governador de São 
Paulo, João Doria.

Ontem, mais cedo, o secre-
tário executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz, já 
havia confirmado que os in-
sumos chegariam ainda este 
mês ao Brasil.

A produção de vacinas 
contra a covid-19, no Butan-
tan, estão paralisadas desde 
a última sexta-feira (14) por 
falta de insumos. Segundo o 
instituto, a falta de matéria-
-prima ocorreu por proble-
mas burocráticos, provocados 
por declarações de membros 
do governo brasileiro sobre a 
China.

Tomaz Silva / Agência Brasil

Desde o início da produção, a Fiocruz já produziu e entregou mais de 30 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde

Homens e idosos: 
casos mais graves
Homens e idosos são as 
principais vítimas de casos 
graves e mortes por co-
vid-19, segundo estudo que 
avaliou 178 mil pacientes 
no Brasil, sendo 33 mil com 
diagnóstico confirmado 
para a doença. Embora já 
fosse sabido que esses dois 
grupos eram mais suscetí-
veis ao novo coronavírus, 
é a primeira vez que essas 
constatações são apresen-
tadas de maneira siste-
matizada, com análise de 
parâmetros laboratoriais 
de amostras de uma grande 
quantidade de pessoas em 
uma única pesquisa.

Os resultados do estudo, 
liderado pelo professor da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Helder Nakaya, e 
com a participação do pes-
quisador da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) Bahia, 
Bruno Bezerril, foram des-
critos em artigo publicado 
no International Journal of 
Infectious Diseases. Além 

deles, a pesquisa também 
contou com especialistas 
de diversas instituições 
nacionais e internacionais.

Os resultados do estudo 
foram divulgados nesta se-
gunda-feira (17) na página 
da Fiocruz. Os cientistas 
estabeleceram um perfil 
laboratorial dos pacientes, 
com a contagem comple-
ta de células sanguíneas, 
eletrólitos, metabólitos, 
gases no sangue arterial,  
enzimas, hormônios, bio-
marcadores de câncer, den-
tre outros.

Os resultados revelaram 
que pacientes idosos do 
sexo masculino têm valores 
laboratoriais significativa-
mente anormais, incluindo 
marcadores inflamatórios 
mais elevados, em compa-
ração com mulheres idosas. 
Biomarcadores de infla-
mação, como a proteína 
C reativa e ferritina, eram 
mais altos especialmente 
em homens mais velhos.

São Gonçalo inicia a 
Semana do Bebê
São Gonçalo deu início a 
uma série de ações e ativi-
dades educativas da Semana 
do Bebê, uma das principais 
estratégias do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(UNICEF) para assegurar a 
atenção adequada à criança 
de até 6 anos de idade. 

Para marcar o início da 
importante iniciativa, o vi-
ce-prefeito de São Gonçalo 
Sergio Gevu entregou a cha-
ve da cidade à recém-nas-
cida Elisa, que nasceu às 
10h23 desta segunda-feira 
(17), com 47 cm e 3.270 kg, 
na Maternidade Municipal 
Dr. Mário Niajar. Terceira 
filha da moradora do Jardim 
Catarina Silvana Cristina 
Magalhães, de 40 anos, a pe-
quena Elisa recebeu o título 
de Bebê Prefeito por ter sido 
a primeira criança a nascer 
no município após a abertu-
ra da Semana do Bebê.

“A representação da en-
trega da chave da cidade 
pelo poder público repre-
senta o nosso compromisso 

com a efetivação de políticas 
públicas destinadas às crian-
ças do nosso município”, 
declarou o vice-prefeito de 
São Gonçalo, Sérgio Gevu. 

Pela manhã, a Câmara de 
Vereadores de São Gonçalo 
recebeu a Audiência Públi-
ca “A Primeira Infância em 
tempos de covid”. Estiveram 
presentes o secretário de 
Assistência Social, Edinaldo 
Basílio; a procuradora geral, 
Januza Assad; o vereador, 
Diney Marins; entre outros 
representantes do Conse-
lho Tutelar e da Assistência 
Social. 

“A Semana do Bebê pro-
move a conscientização e a 
provocação da importân-
cia das políticas voltadas à 
primeira infância. Entendo 
que é fundamental a inte-
gração entre as secretarias 
para executar as políticas 
articuladas, pois só assim 
teremos efetividade nessas 
ações”, afirmou o secretá-
rio de Assistência Social,  
Edinaldo Basilio.

São Gonçalo segue com ações 
de fiscalização pela cidade
Durante o último fim de 
semana, a Prefeitura de São 
Gonçalo seguiu com as ações 
de fiscalizações pelos bairros 
para verificar o cumprimento 
do decreto que prevê medi-
das restritivas contra o con-
tágio da covid-19. Entre sex-
ta-feira (14) e domingo (16), 
cerca de oito bairros foram 
fiscalizados, através de ações 
conjuntas entre as secretarias 
de Transportes, Ordem Pú-
blica e Meio Ambiente, com 
apoio da Vigilância Sanitária, 
Guarda Municipal, Posturas, 
Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu) e Polícia Militar.

Na ação, um bar e res-
taurante, localizado na Rua 
Marinho dos Santos, na Raul 
Veiga, foi multado e teve suas 
atividades interrompidas. O 
local funcionava de maneira 
irregular, sendo usado como 
casa de show. Cerca de 150 
pessoas estavam no espaço 
no momento da autuação. 
O valor da multa é de R$ 
1.138,20.

Uma boate na Rua Pro-
fessora Maria Joaquina, na 
Praia das Pedrinhas, recebeu 
um termo de interdição, mas 
estava fechada e nenhum 
responsável pelo local foi 

encontrado pelas equipes 
de fiscalização. Na Parada 
40, os estabelecimentos que 
funcionavam, na Rua Jaime 
Figueiredo, conhecida po-
pularmente como Rua da 
Caminhada, foram orienta-
dos e conscientizados sobre 
as regras previstas no decreto 
municipal.

Bares e trailers da Avenida 
Paiva, em Neves, e na Praça 
do Barro Velho, localizado 
próximo à Travessa Doná 
Francisca, foram todos fisca-
lizados e orientados sobre as 
medidas de segurança.

Estabelecimentos comer-

ciais das ruas Washington 
Luiz, no Gradim, e Pio Bor-
ges, na Covanca, também 
receberam a visita dos agen-
tes, sendo fiscalizados e ins-
truídos ao cumprimento do 
decreto.

Nos três dias, a ação per-
correu os bairros de Ne-
ves, Barro Vermelho, Parada 
40, Paraíso, Covanca, Pita, 
Gradim e Alcântara, sendo 
identificado que os estabe-
lecimentos seguiam os pro-
tocolos sanitários, contra o 
contágio do coronavírus e 
funcionavam com redução 
de público.

Agentes percorreram oito bairros para verificar cumprimento das restrições 

Divulgação

Profissionais que estão na linha de frente foram homenageados em Itaboraí

Semana da Enfermagem é 
celebrada no Leal Junior

Em meio à pandemia do novo 
coronavírus, uma catego-
ria profissional de destaque 
vem sendo homenageada 
no Hospital Municipal De-
sembargador Leal Junior, no 
bairro Nancilândia, durante a 
Semana da Enfermagem. Os 
eventos singelos, alusivos ao 
Dia Internacional da Enferma-
gem, celebrado em 12 de maio, 
visam reconhecer o papel 
fundamental desempenhado 
por todos os profissionais do 
ramo, especialmente, no en-
frentamento do Covid. 

Ne s t a  s e g u n d a - f e i r a 
(17/05), o evento contou com 
aproximadamente 30 servi-
dores da saúde, que soltaram 
balões brancos, com músicas 
e se emocionaram ao lembrar 
os desafios da profissão. O 
momento contou ainda com 
louvores, música e orações. 
Além das presenças do prefeito 
de Itaboraí, Marcelo Delaroli; 
do secretário municipal de 
Saúde, Sandro Ronquetti; a 
diretora da unidade, Patrícia 
Rodriguez, secretários, verea-

dores e enfermeiros.
O prefeito de Itaboraí, Mar-

celo Delaroli, destacou que 
todo profissional da Enferma-
gem do município deve ser re-
conhecido pela sua dedicação 
à recuperação dos pacientes, 
de maneira especial, durante 
esta pandemia.”O ofício do 
técnico de enfermagem e do 
enfermeiro merece ser valo-
rizado, com atenção especial 
neste período de pandemia 
que é um grande desafio da 
área da saúde. São heróis que 
fazem toda a diferença no pro-
cesso doloroso de perda, dor e 
tristeza daqueles que necessi-
tam de cuidados”, frisou.

O secretário municipal de 
Saúde, Sandro Ronquetti, falou 
sobre a data. “Não se fala em 
Saúde sem lembrar do pro-
fissional de enfermagem. Ele 
não é somente o que auxilia o 
médico em suas atribuições, 
mas é também o responsável 
pelo cuidado mais direto com 
o paciente. Por isso, decidimos 
homenagear todas as enfer-
meiras e enfermeiros que nos 

auxiliam diariamente. Por isso, 
quero agradecer e parabenizar 
todos os profissionais da área 
que se dedicam e se empe-
nham diariamente no exercí-
cio da nossa função”, ressalta.

Segundo a diretora do Leal 
Junior, Patrícia Rodriguez, a 
ação proporcionou momentos 
de alívio aos pacientes. “Quero 
registrar o meu agradecimento 

ao grupo Espalhando Amor. 
Com boa vontade, carinho e 
muita atenção com os nossos 
pacientes e colaboradores. 
Eles trouxeram um momento 
lúdico, repleto de emoção.” 
Ainda segundo a diretora, 
homenagear a equipe de en-
fermagem é valorizar grande 
parte do corpo assistencial do 
hospital.

Comemoração visa reconhecer o papel fundamental desses profissionais
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A Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, foi selecionada para receber o benefício de uma ONG paulista

Cestas básicas na escola
Famílias de alunos da Escola 
Municipal Joaquim Lavoura, 
no Barro Vermelho, irão rece-
ber auxílio de cestas básicas. 
A escola foi selecionada pela 
ONG Constituição nas Esco-
las, do Estado de São Paulo, 
para receber doação de 300 
kit de alimentos. 

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, a secretária 
de Educação Lícia Damas-
ceno, o vereador Glauber 
Poubel e representantes da 
ONG no Rio realizaram, no 
último sábado, a distribuição 
de 30 cestas básicas.

“Nossa intenção é sem-
pre ajudar. Estamos traba-
lhando duro para melhorar 
a situação do município, 
que é carente em todos os 
aspectos, especialmente em 
necessidades básicas como 
essa. Ficamos muito felizes 
com a ONG, que veio com 
interesse em ajudar o gon-
çalense. Nosso município 
está de portas abertas. Nós 
precisamos da ajuda dos 
empresários, comerciantes, 
ONGs, dos Governos Esta-
dual e Federal. Não temos 
qualquer vaidade, estamos 
de portas abertas para acei-
tar ajuda, porque temos 1,2 
milhões de habitantes, com 
uma série de carências e ne-
cessidades. A gente precisa 
ter coração aberto”, disse o 
prefeito Capitão Nelson.

Para evitar aglomerações 
na unidade de ensino, a di-
reção da escola realizou a 
entrega de 30 cestas básicas 
no último sábado e as demais 
serão distribuídas até o dia 

29 de maio. Os responsáveis 
serão chamados para compa-
recer à escola para buscar os 
alimentos.

Na distribuição das ces-
tas básicas, a escola seguiu 
todos os protocolos  sanitá-
rios para evitar o contágio 
do novo coronavírus, com 
todos utilizando máscaras, 
higienizando as mãos com 
álcool em gel e mantendo o 
distanciamento. 

Desde 2014, a ONG Cons-
tituição nas Escolas realiza 
aulas expositivas sobre a 
Constituição Federal, direitos 
humanos e civilidade aos alu-

nos da rede pública e demais 
membros da comunidade. A 
atuação acontece em escolas 
de São Paulo e Salvador e, em 
breve, também chegará às 
escolas públicas do Rio de Ja-
neiro. O objetivo é expandir a 
noção cívica dos estudantes, 
orientando sobre seus direi-
tos e deveres constitucionais, 
para que tenham uma base 
educacional sólida e com-
preendam a importância de 
ser um cidadão consciente. A 
ONG foi fundada por ex-alu-
nos e professores da Facul-
dade de Direito da PUC-SP.

A secretária de Educação 

Lícia Damasceno destacou o 
papel do ensino da Consti-
tuição nas escolas e também 
das doações às famílias de 
alunos. 

Todo projeto relacionado 
à educação que venha acres-
centar ao conteúdo básico 
de aprendizagem dos alunos 
e do currículo educacional é 
sempre importante. O apren-
dizado fica mais enriquecido 
com atividades extracurricu-
lares. As doações mostram 
que o Executivo está aberto a 
todas as iniciativas que sejam 
para proporcionar o melhor 
para São Gonçalo, disse.

Rosiane Martins, diretora 
da Escola Municipal Joaquim 
Lavoura, conta da felicida-
de que teve ao saber que 
a unidade de ensino seria 
contemplada.

“Foi uma alegria muito 
grande ter a nossa escola 
selecionada pela ONG, saber 
que nossos alunos seriam 
contemplados. Ainda exis-
tem muitas pessoas boas que 
pensam no próximo. Nossa 
conversa foi por telefone, 
os representantes da ONG 
sempre mantendo contato e 
engajados nessa missão  de 
ajudar ao próximo. Fiquei 
muito feliz!”, contou emocio-
nada a diretora. 

Uma das representantes 
da Constituição nas Escolas 
no Estado do Rio, Gabriela 
Alvares, conta que durante 
a pandemia a ONG tem se 
mobilizado para outras ne-
cessidades dos estudantes.

“A ONG é de São Paulo, 
mas está trazendo o seu tra-
balho para o Rio de Janeiro, 
com foco nos  alunos do 
último ano do Ensino Fun-
damental Dois e ensino mé-
dio (15 a 17 anos de idade). 
Nesse período de pandemia 
,durante o isolamento em 

que as escolas ficaram fe-
chadas, a ONG se mobilizou 
em ações como doação de 
tabletes e notebooks para 
que os alunos pudessem 
estudar remotamente. Todas 
as doações são realizadas em 
escolas públicas. Este ano 
estamos realizando as doa-
ções de cestas básicas, diante 
das dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas famílias 
no período de pandemia” , 
conta.

O vereador Glauber Pou-
bel, que fez contato com a 
ONG e indicou a escola para 
receber as doações, destacou 
a importância do gesto nesse 
momento em que muitas 
famílias passam dificuldades.

“Nesse momento de pan-
demia toda ajuda para nossa 
população é bem vinda. Te-
mos um orçamento limitado, 
mas o prefeito vem se empe-
nhando em parcerias com o 
Estado e Governo Federal, 
para trazer recursos. É mui-
to importante essa parceria 
entre Legislativo e Executivo. 
Nossa cidade tem muitos 
problemas, mas vamos traba-
lhar para resolvê-los “, disse 
o vereador .

Avó de duas crianças da 
Escola Municipal Joaquim La-
voura, Vanderleia José conta 
que a doação chegou em boa  
hora.

“Não tenho palavras para 
agradecer. Estava com difi-
culdades em casa e quando 
recebi a ligação da escola, 
agradeci muito a Deus. Só 
tenho a agradecer por esse 
gesto”, disse.

Trezentos kits 
de alimentos 
serão entregues 
a famílias de 
alunos da escola 
de São Gonçalo

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Vereador Glauber Poubel e Prefeito Capitão Nelson acompanharam a entrega das primeiras cestas básicas na escola

Rodo tem 
ação de 
combate 
aos abusos
O Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes será come-
morado hoje, dia 18. Em 
São Gonçalo, o dia será 
marcado por uma ação, na 
Praça Luiz Palmier (Praça 
do Rodo), no Centro, para 
alertar, conscientizar e 
oferecer ajuda às famílias. 
O objetivo é ampliar a 
orientação de prevenção 
entre as possíveis vítimas. 

A ação será realizada 
pelo Movimento de Mu-
lheres de São Gonçalo 
(MMSG), através do Nú-
cleo Especial de Aten-
dimento à Criança e ao 
Adolescente Vítima de 
Violência Doméstica e 
Sexual (Neaca), que tem a 
Prefeitura de São Gonçalo 
como apoiadora.

Ao todo, o Neaca aten-
de 138 vítimas na unidade. 
Normalmente, elas são 
encaminhadas através da 
rede de apoio da cidade 
– Ministério Público, Con-
selho Tutelar e Judiciário. 
No entanto, há atendi-
mento de livre demanda. 
“Atendemos 138 crianças 
e adolescentes vítimas, 
que recebem todo o trata-
mento necessário através 
de uma equipe multidisci-
plinar. Mas, todos os dias, 
recebemos novos casos 
através da livre demanda. 
Por isso, é muito impor-
tante ampliar a divulgação 
da prevenção”, disse Mari-
sa Chaves, coordenadora 
do Neaca.

Além do apoio do Exe-
cutivo ao Neaca, a Secre-
taria de Saúde criou o 
Núcleo de Atendimento 
à Criança Vítima de Vio-
lência, de 0 a 12 anos, 
na Clínica da Criança.  
O núcleo está funcionan-
do, há cerca de um mês, e 
atende dez crianças e ado-
lescentes vítimas todas as 
terças e sextas-feiras, das 
9h às 12h.

Secretaria Municipal de Educação adere à competição do Programa Escrevendo o Futuro

Na Olimpíada de Língua Portuguesa

A Secretaria Municipal de 
Educação de Niterói aderiu 
à sétima edição da Olimpía-
da de Língua Portuguesa do 
Programa Escrevendo o Futu-
ro. Os professores de Língua 
Portuguesa da rede municipal 
que quiserem participar do 
concurso têm até o dia 20 de 
maio para realizar a inscrição 
pelo link: https://bit.ly/33A-
CUaB. Por conta da pandemia, 
as atividades poderão ser reali-
zadas de maneira presencial ou 
on-line. O tema deste ano é “O 
lugar em que vivo”.

“A educação é um dos 
setores mais afetados pela 
pandemia, por isso, estamos 
desempenhando diferentes 
iniciativas para mitigar o efeito 
da interrupção das aulas na 
aprendizagem de nossos alu-
nos. A participação na Olim-
píada e nas oficinas propostas 
vai propiciar aos estudantes o 
ensino dos gêneros textuais e 
incentivar a experimentação 

das diferentes etapas da escri-
ta”, ressaltou o secretário de 
Educação, Vinicius Wu.

Podem participar profes-
sores(as) e estudantes do 5º 
ano do Ensino Fundamental 
à 3ª série do Ensino Médio 
de escolas públicas de todo 

o Brasil. Após a inscrição, os 
professores(as) devem realizar 
as atividades com a turma em 
um dos gêneros do concur-
so com apoio dos Cadernos 
Docentes desenvolvidos pelo 
programa e registrar o trabalho 
desenvolvido.

Os gêneros variam confor-
me o ano ou série da turma: 
no Ensino Fundamental, o 5º 
ano trabalhará o poema; 6º e 
7º anos, memórias literárias; 
8º e 9º anos, crônica. No Ensino 
Médio, 1ª e 2ª séries trabalham 
documentário; e 3ª série, artigo 
de opinião. Para a coordena-
dora de Língua Portuguesa 
da Rede Municipal de Niterói, 
Letícia Franco, toda a comuni-
dade escolar é beneficiada com 
a participação na Olimpíada.

“Para professores(as), é 
uma oportunidade ímpar de 
trabalharem a função social da 

escrita e refletirem sobre sua 
prática em sala de aula. Para os 
pais e responsáveis, uma forma 
de se aproximarem do trabalho 
desenvolvido pela escola, par-
ticipando das ações através de 
relatos e entrevistas sobre as 
informações pesquisadas pelos 
estudantes, além do reconhe-
cimento e valorização de seus 
saberes e experiências”, opina 
a coordenadora.

 Apesar da Secretaria Mu-
nicipal de Educação aderir à 
Olimpíada, cada professor(a) 
deve se inscrever para parti-
cipar do concurso. A inscrição 
é realizada por turma em que 
cada professor(a) leciona, por 
isso, há a possibilidade de se 
inscrever em uma ou mais 
categorias. Diferentes profis-
sionais da mesma unidade 
escolar também poderão se 
inscrever. As atividades serão 
realizadas durante as aulas, 
seguindo a carga horária de 
cada unidade.

Média de contribuições está entre 15 e 20 por dia, quando o ideal seria 25. Estoque está comprometido

SG: banco de sangue pede doações

O Hemonúcleo de São Gonça-
lo faz um apelo à população 
para a doação de sangue. Com 
a pandemia do novo corona-
vírus, as doações na unidade 
vêm diminuindo desde o ano 
passado, comprometendo 
o estoque de bolsas. O fluxo 
ideal de doadores por dia é de 
25. No entanto, atualmente, 
essa média é de 15 a 20 doa-
ções diárias. 

Os profissionais do Hemo-
núcleo ressaltam que todos 
os protocolos de segurança 
são seguidos, sem oferecer 
nenhum risco ao doador. O 
local oferece um ambiente 
seguro e confortável para o 
procedimento. Por conta da 
pandemia, as doações estão 
sendo agendadas, para evitar 

aglomerações. 
“Estamos tomando todos 

os cuidados com relação à 
covid-19. Podemos, inclusive, 
agendar a doação através do 
nosso telefone. Gostaria de 
convidar as pessoas para que 
venham doar, pois temos 
uma grande demanda das 
unidades do SUS e esse ato é 
muito importante”, convocou 
Maurício Gramatico, médico 
da unidade.

Um dos doadores desta 
semana foi Rafael Rebouças, 
de 31 anos. Recém-chegado 
de Salvador, na Bahia, ele 
agora está morando no Rio 
de Janeiro e trabalha no setor 
de contabilidade do Pron-
to-Socorro Central e, assim, 
decidiu doar pela primeira 

vez em São Gonçalo.
“Sempre fui doador e me 

solidarizo com as pessoas 
que precisam de sangue. 
Alguns familiares já precisa-
ram de doação, então sei da 
importância de doar e ajudar 
a salvar vidas com esse ato”, 
contou Rafael.

]Quem também realizou 
a doação nesta segunda-feira 

(17) foi Elizabeth Andrea de 
Souza, de 53 anos. A mora-
dora de Itaúna é doadora de 
sangue desde 1996, quando 
o marido precisou de sangue 
após um problema renal. 
Desde então, ela não parou 
mais de doar.

Para doar sangue é neces-
sário estar em boa condição 
de saúde, ter entre 18 e 60 
anos de idade, não ter ne-
nhuma doença transmitida 
pelo sangue, não ter nenhum 
processo inflamatório, não ter 
colocado piercing ou feito ta-
tuagem há menos de um ano. 
Menores de idade, a partir dos 
16 anos, podem doar com a 
autorização dos responsáveis.

Covid – Com relação ao 

novo coronavírus, pessoas 
que já tiveram a doença po-
dem doar, uma vez que não há 
confirmação de contamina-
ção por transfusão de sangue. 
Contudo, no protocolo adota-
do, a pessoa precisa esperar 
30 dias para doar, respeitando 
a janela necessária para evitar 
o contágio tradicional no am-
biente da unidade.

Onde fica – O Hemonú-
cleo de São Gonçalo fun-
ciona na Praça Estephânia 
de Carvalho, s/n, ao lado do 
Polo Sanitário Washington 
Luiz, no bairro Zé Garoto.  
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 12h. Telefone: 
26056795.

Hemonúcleo 
ressalta que os 
protocolos de 
segurança contra 
a covid estão 
sendo seguidos

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Secretário de Educação de Niterói, Vinicius Wu, explicou a proposta

Por conta da 
pandemia, 
atividades 
serão on-line. 
Professores 
podem participar
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Atividade portuária registra 
aumento de 87% em Niterói
Dados do Boletim de Movimento Econômico são referentes ao primeiro trimestre de 2021

O setor que mais movimen-
tou a economia de Niterói no 
primeiro trimestre de 2021 
foi o de “armazenamento 
e atividades auxiliares dos 
transportes”, com cresci-
mento de 87%. É um serviço 
representado principalmen-
te pela indústria naval, com 
atividades de carga e descar-
ga portuária, estacionamen-
to, operacao de terminais e 
armazens. As informações 
constam da primeira edição 
do Boletim de Movimento 
Econômico desenvolvido 
pela Secretaria Municipal 
de Fazenda de Niterói. O 
estudo traz dados relativos a 
janeiro, fevereiro e marco de 
2021 em comparação com o 
mesmo periodo dos anos de 
2020 e 2019 e apresenta, de 
forma analitica, dados sobre 
a arrecadacao do Imposto 
sobre Servicos de Qualquer 
Natureza (ISS) e a emissao de 
Notas Fiscais do municipio.

O documento destaca 15 
setores que mais emitiram 
Nota Fiscal Eletronica no 
primeiro trimestre de 2021 
de acordo com a Classifica-
ção Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE/IBGE). 
Destes, apenas tres apre-
sentaram crescimento em 
comparação com o mesmo 
periodo de 2020. Outros 
setores que mostraram de-
sempenho positivo no pe-
ríodo foram o de “atividades 
de prestacao de servicos de 
informacao”, que envolve 
servicos de TI, informatica, 
internet e provedores, tam-
bém expandiu e registrou 

um crescimento de 65,5%. 
Em terceiro lugar, com cres-
cimento de 61,9%, está o 
setor classificado como “ou-
tras atividades profissionais, 
científicas e técnicas”, pu-
xado principalmente pelos 
serviços de agenciamento de 
embarcacoes.

De acordo com a secre-
tária municipal de Fazenda, 
Marilia Ortiz, o documento 
é um importante aliado para 
empresarios e comerciantes 
da cidade, com um diagnos-
tico sobre as tendencias do 
setor economico local, além 

de ser um documento que 
irá subsidiar o governo com 
informações para determi-
nar possíveis medidas de 
fomento na cidade.

“O Boletim se torna um 
poderoso aliado da socieda-
de, abastecendo o setor pro-
dutivo e o governo de infor-
mações relevantes que irão 
nortear a tomada de decisão. 
Trimestralmente teremos a 
publicação do documento e 
assim poderemos comparar 
o comportamento do setor, 
verificando quais atividades 
seguem retomando o cresci-

mento ou identificando os 
setores estagnados pela cri-
se causada pela pandemia. 
Nossa intenção é acompa-
nhar de perto a economia 
da cidade”, afirmou Marilia 
Ortiz.

Para observar o impacto 
provocado pela pandemia do 
coronavírus e a recuperação 
gradativa do setor econômi-
co, foi observada a emissão 
de Notas Fiscais Eletrônicas 
ao longo dos últimos 15 me-
ses. Nos primeiros três meses 
de 2020, foram emitidas em 
média 943 mil notas fiscais. 

Em abril, quando entraram 
em vigor as primeiras medi-
das de isolamento social, o 
número médio de emissões, 
nos três meses seguintes, 
caiu para 136 mil. A recu-
peração da movimentação 
econômica na cidade só é 
observada a partir de julho, 
período em que já estão 
consolidadas as medidas de 
geração de emprego e de ren-
da adotadas pela Prefeitura 
de Niterói para mitigar os 
efeitos sociais e econômicos 
provocados pela Covid-19. 
De acordo com o Boletim, de 
julho a setembro de 2020, fo-
ram emitidas em média 709 
mil notas fiscais eletrônicas.

O documento também 
traz o comportamento da 
arrecadação do Imposto 
sobre Servicos de Qualquer 
Natureza (ISS) no primeiro 
trimestre de 2021. Neste pe-
ríodo, é possível destacar seis 
setores que mais contribuí-
ram para a arrecadação de 
ISS. Liderado pela atividade 
“atenção à vida humana”, 
que arrecadou mais de R$11 
milhões, a lista segue com 
destaque também para as 
seguintes atividades: “Apoio 
a extracao de minerais”; 

“Fabricacao de produtos 
de borracha e de material 
plastico”; “Servicos de ar-
quitetura e engenharia”; “Ar-
mazenamento e atividades 
auxiliares dos transportes”; 
e “Educação”.

“Por se tratar de um tribu-
to que incide sobre o consu-
mo, o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) é 
um excelente termômetro da 
economia local. A partir dos 
dados de arrecadação e de 
prestação de serviços na ci-
dade, pode-se entender a di-
nâmica dos variados grupos 
econômicos que compõem 
o setor, permitindo a gera-
ção de conhecimento e, por 
consequência, facilitando 
não só a tomada de decisões 
dos formuladores de políti-
cas públicas como também 
o controle pela sociedade”, 
explicou o subsecretário de 
Receita, Juan Rodrigues.

O Boletim de Movimento 
Econômico será publicado 
a cada três meses e ficará 
disponível para download 
no website da secretaria de 
Fazenda no menu Transpa-
rência.

“O Boletim surge da ne-
cessidade de produzir análi-
se de dados da economia lo-
cal para a tomada de decisão 
do poder público, e também 
informar a população. Nosso 
foco é promover um governo 
cada vez mais transparente 
e focado na gestão para re-
sultados”, falou a diretora de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento Institucional da SMF, 
Priscila Borges.

O documento 
formulado 
pela Fazenda 
apresenta os 
setores que mais 
emitiram notas

Divulgação

Porto de Niterói: destaque do setor fica por conta de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

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: 21/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 15177821
13:00 às 17:00 Ruas 53, 76, 77, 78, 79 - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15181169
13:00 às 17:00 Rua da Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15181169
13:00 às 17:00 Rua Geralda P. Miranda de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 15181169
13:00 às 17:00 Rua Luiz Geraldo Assed - Engenho do Mato - Niterói 15181169

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua Castro Alves - Laranjal - Vista Alegre - Pacheco - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua Henrique Martins - Vista Alegre - Lagoinha - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua Izamor Furquim Campos - Vista Alegre - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua Madeira de Freitas - Laranjal - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Rua São João da Madeira - Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 15171311
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Bairro Alegre - Sacramento - Santa Izabel - 

São Gonçalo 
15172173

12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Bas. Zachim Jr. - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São 

Gonçalo 
15172173

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atau A. Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São 

Gonçalo 
15172173

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - Bairro 
Alegre - São Gonçalo 

15172173

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atilio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Romão de Moraes - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173
12:00 às 16:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 15172173

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 2 - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Praça Amendoeiras - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Ruas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

90, 118, 130 - Barra de Maricá - Est. V. São José - Manuela Village 
- Praça Amendoeiras - Maricá 

15180877

13:00 às 17:00 Rua Itapeva - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Marambaia - Estrada V. São José - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - São José de Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua 21 de Abril - São José de Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua A - São José - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Alberto Santos Dumont - São José de Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Coruripe - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Imperatriz - São José de Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Maragogi - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Projetada - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:00 às 17:00 Rua Rosalina da Silva Troisi - São José Imbassaí - Maricá 15180877
13:30 às 17:30 Estrada Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Avenida São Lourenço - Estrada de Bambuí - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Callado - Pindobal - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Estrada de Pindobal - Manoel Ribeiro - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Estrada do Caju - Manoel Ribeiro - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Estrada Oscarini Francisco da Costa - Pindobal - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Rua Cambuquira - Estrada de Bambuí - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Rua Lindóia - Pindobal - Maricá 15178111
13:30 às 17:30 Rua 4 - Flamengo - Maricá 15180841
13:30 às 17:30 Rua dos Avinhados - Flamengo - Maricá 15180841
13:30 às 17:30 Rua dos Gaturamas - Colinas Maricá - Maricá 15180841
13:30 às 17:30 Rua dos Ipês - Centro - Maricá 15180841
13:30 às 17:30 Rua dos Juritis - Flamengo - Maricá 15180841
13:30 às 17:30 Rua Joaquim Alves Fontes - Flamengo - Maricá 15180841
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 - Condomínio Elisa Beach - Estrada V. de 

Maricá - Ponta Grossa - Maricá 
15186639

14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Centro - Condomínio Elisa Beach - Ponta 
Grossa - Santo Antônio - Maricá 

15186837

14:00 às 18:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 15186837
14:00 às 18:00 Rua S - Condomínio Elisa - Colinas Maricá - Maricá 15186837

Desde ontem, estudan-
tes podem solicitar a isen-
ção da taxa de inscrição do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021. O pe-
dido deve ser feito na Pági-
na do Participante até o dia 
28 de maio. Quem obteve 
a isenção no Enem 2020 e 
não compareceu à prova 
deve justificar a ausência 
também pela internet.

Têm direito a não pagar 
a taxa do exame aqueles 
que estão cursando a últi-
ma série do ensino médio 
no ano de 2021, em qual-

quer modalidade de ensino, 
em escola da rede pública; e 
aqueles que cursaram todo 
o ensino médio em escola 
da rede pública ou foram 
bolsistas integrais na rede 
privada e têm renda fami-
liar igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio por 
pessoa.

Poderão pedir a isen-
ção também aqueles estu-
dantes em situação de vul-
nerabilidade socioeconô-
mica, que sejam membros 
de família de baixa renda 
inscrita no CadÚnico.

Enem: isenção de taxa pode ser pedidaPicPay: taxas públicas 
e multas são aceitas
O cidadão tem uma opção 
adicional para quitar taxas, 
contribuições e multas fe-
derais por meio do celular. 
Plataforma digital de paga-
mento de serviços públicos 
federais, o PagTesouro passou 
a oferecer o uso da carteira 
digital PicPay na opção cartão 
de crédito.

O PagTesouro substitui 
a Guia de Recolhimento da 
União (GRU) e está em testes 
desde outubro de 2019. Desde 
março, a plataforma permite 
pagamentos com o Mercado 
Pago, carteira digital disponí-
vel no site Mercado Livre.

Desde novembro do ano 
passado, o PagTesouro per-
mite pagamentos por meio do 
Pix, sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Cen-
tral (BC).

Entre os órgãos que ade-
riram ao PagTesouro, estão o 
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (Inpi), o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a Secretaria 
de Pesca e Aquicultura, o De-
partamento da Polícia Rodo-
viária Federal (DPRF), a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 

(Anac), a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e o 
Comando do Exército.

Nos últimos dois meses, 
sete órgãos aderiram à pla-
taforma: Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 
Fundo do Serviço Militar, 
Comando da Aeronáutica, 
Fundo do Exército, Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), 
Fundação Alexandre Gusmão 
e Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro.

Desenvolvido em parce-
ria com o Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro), o PagTesouro per-
mite o pagamento, por meio 
de débito instantâneo ou do 
cartão de crédito, de serviços 
como importação de produ-
tos, certificação, registro de 
patentes, venda de ingressos 
em parques nacionais, além 
das multas eleitorais, de trân-
sito, ambientais e inscrições 
de cursos e concursos. Todo o 
procedimento é digital, com a 
transação sendo compensada 
imediatamente.

Dólar tem pequena 
queda e bolsa sobe
Em um dia com poucas notí-
cias no mercado financeiro, o 
dólar começou a semana com 
pequena queda, após iniciar a 
sessão em alta. A bolsa ope-
rou próxima da estabilidade 
durante quase todo o dia, mas 
saltou no fim da tarde, impul-
sionada pelas commodities.

O dólar comercial encer-
rou a segunda-feira (17) ven-
dido a R$ 5,266, com recuo de 
0,09%. A moeda norte-ameri-

cana começou o dia em alta, 
chegando a R$ 5,32 na máxi-
ma do dia, por volta das 10h.

Com o início das nego-
ciações nos Estados Unidos, 
a cotação arrefeceu, até fe-
char em leve baixa. A divisa 
acumula recuo de 3,05% em 
maio e alta de 1,5% em 2021. 
No mercado de ações, o índi-
ce Ibovespa fechou o dia aos 
122.903 pontos, com alta de 
0,84%.
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Botafogo: 
Jonathan 
deve voltar 
para a final

O Botafogo 
tem sofrido 
com a lateral 
direita desde 
a temporada 
passada. Os 

alvinegros viram Marcinho 
e Fernando deixarem o clube 
após o fim de seus contratos.

Ainda em 2020, o Bota-
fogo trouxe Barrandeguy e 
Kevin para o setor. No entan-
to, ambos decepcionaram 
e hoje estão afastados do 
elenco.

Para esta temporada, o 
clube contratou Jonathan 
para a posição. O jogador 
atuou durante toda a Taça 
Guanabara como titular, 
disputando 14 partidas no 
total, mas ficou de fora dos 
últimos jogos. Em seu lugar, 
o atacante Warley foi impro-
visado.

Chamusca falou sobre a 
ausência de Jonathan: “Mui-
tos jogadores que jogaram 
principalmente a Série A não 
tiveram um período para ter 
a recuperação física e men-
tal. Ele chegou do Coritiba 
e pegou uma sequência de 
14, 15 jogos com viagens, 
etc. [...] Demonstrou uma 
fadiga excessiva e precisava 
dar uma segurada, porque 
estava muito próximo de 
ter uma lesão. Seguramos 
um pouco e devemos tê-lo 
para o próximo jogo numa 
condição melhor”, disse.

Jonathan ficou no banco 
de reservas na derrota para o 
Vasco, por 1 a 0, no domingo. 
A tendência é de que o lateral 
volte a ser titular neste sá-
bado, no confronto de volta 
da final da Taça Rio, em São 
Januário.

Um empate é o suficiente para garantir a equipe carioca nas oitavas 

Fluzão busca a classificação 
contra o Júnior Barranquilla

O Fluminense 
volta a campo 
nesta terça-fei-
ra pela Liberta-
dores. Os trico-
lores recebem 
o Júnior-COL, 

às 21h30 (de Brasília), no 
Maracanã.

Os donos da casa buscam 
a classificação antecipada 
para as oitavas de final. O 
Fluminense avança em caso 
de empate com os colom-
bianos.

Os cariocas estão com 
oito pontos na liderança do 
grupo D. Já o Júnior está com 

três, na terceira posição.
Para esta partida, o téc-

nico Roger Machado pode 
fazer mudanças no Flumi-
nense. O meia Nenê e o 
atacante Gabriel Teixeira 
devem ir para o banco para 
a escalação de Cazares e Luiz 
Henrique.

“A gente vai alternando e 
pegando o melhor momento, 
buscando pegar o melhor 
momento de cada jogador 
para que a gente consiga ter 
uma evolução como equipe” 
disse o treinador.

Do outro lado, o Júnior 
precisa da vitória para seguir 

com chance de classificação. 
No entanto, os colombianos 
estão com vários desfalques.

O meia Hinestroza e o ata-
cante Borja estão suspensos. 
Já o zagueiro Germán Mera, 
o atacante Teófilo Gutiérrez 
e o meia Luis González estão 
lesionados e nem viajaram.

Lucas Merçon / Fluminense F.C

Os veteranos Nenê e Fred querem conquistar a classificação antecipada para o Tricolor no jogo desta terça-feira

Roger Machado 
pretende fazer 
mudanças na 
equipe para o duelo 
contra o Junior

Dirigente do Flamengo 
reclama da arbitragem

Talles Magno perto 
de deixar o Vasco

O Flamengo fi-
cou no empate 
com o Flumi-
nense no duelo 
de ida da final 
d o  C a r i o c a . 
Com isso, quem 

vencer a volta será o campeão 
estadual.

A partida foi disputada 
com muitos lances duros. O 
árbitro Alexandre Vargas dis-
tribuiu cartões amarelos para 
ambas as equipes.

No entanto, Rodrigo Dun-
shee, vice-presidente geral 
e jurídico do Flamengo, não 
gostou em nada da arbitra-
gem.

“Tivemos um árbitro que 
não soube apitar uma final. 
Premiou o antijogo e não 

O Vasco vive 
grave crise fi-
nanceira e pre-
cisa de recursos 
para diminuir 
as dívidas com 
elenco e fun-

cionários. Por isso, a diretoria 
cruzmaltina sabia que seria 
difícil segurar seus principais 
jogadores.

Só que nesta segunda-
-feira, uma notícia abalou 
São Januário. O atacante 
Talles Magno está de saída 
do Vasco.

Talles Magno, de 18 anos, 
está sendo negociado com 
o New York City-EUA. O ata-
cante já teria realizado exa-
mes médicos e deve viajar 
nos próximos dias para os 

soube se fazer respeitar. O 
jogo final deverá ser dirigido 
por um árbitro maduro e que 
toda equipe de arbitragem 
esteja atenta para o antijogo e 
a violência”, escreveu em suas 
redes sociais.

O dirigente saiu em defesa 
da equipe.

“Lembrando a todos que o 
Flamengo não jogou sozinho. 
O adversário, na proposta 
dele, fez um jogo correto. Não 
matamos as oportunidades 
que tivemos e fomos casti-
gados. Não adianta achar 
que Flamengo jogou mal”, 
continuou.

Antes do duelo de volta, o 
Flamengo volta a campo nesta 
quarta, quando recebe a LDU, 
pela Libertadores.

Estados Unidos.
A negociação gira em tor-

no de US$ 12 milhões (R$ 
63,8 milhões). O dinheiro 
viria para aliviar os proble-
mas financeiros do clube nos 
próximos meses.

Talles Magno surgiu nos 
profissionais em 2019 e foi 
um dos destaques do Vasco. 
Só que desde a temporada 
passada, o jogador não repe-
tiu as boas atuações e passou 
a ser contestado pela torcida.

Nesta temporada, Talles 
continuou não convencendo 
e acabou lesionando o joelho 
em um treino. O atacante 
estava em processo de re-
cuperação, mas não irá nem 
se despedir da torcida no 
campo.


