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Apenas 19 municípios vão 
receber vacina da Pfizer

ARMAZENAMENTO DIFÍCIL RESTRINGE DISTRIBUIÇÃO

CIDADES\PÁG. 4 

Padre Omar e o prefeito de Niterói, Axel Grael, selaram participação de Niterói nas comemorações pelos 90 anos do Cristo Redentor, em outubro. Eventos na cidade começam em setembro

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

RJ-104: vistoria nas obras do viaduto
Obra no Jardim Catarina está em fase inicial para executar o desvio e realizar  o trabalho de fundação

CIDADES/PÁG.4

Abel mira classificação na Liberta
Vivendo um bom momento com a camisa tricolor, o atacante Abel 
Hernández projetou o duelo contra o River Plate valendo uma vaga 
nas oitavas de final. O uruguaio lembrou que o Flu irá para a partida 
dependendo apenas de si para avançar na Libertadores.

Lucas Merçon / FFC

Atacante, apesar de ser reserva, vive um ótimo momento com a camisa do Fluminense

Novas regras 
para alimentos 
integrais

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 5

Henrique se 
despede do 
Vasco
O Vasco da Gama 
confirmou a saída do 
lateral esquerdo Henrique. 
O jogador de 27 anos de 
idade rescindiu contrato 
com os cruzmaltinos 
nesta semana.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

O jogador foi revelado no Cruz-Maltino

Niterói compra 
aparelhos para 
CTIs da rede

CIDADES\PÁG. 3

Salles se diz 
surpreso com 
ação da PF

Após sofrer uma queda de pressão, 
o ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello passou mal no intervalo da 
reunião da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Pandemia. 
Ele foi atendido pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA), que é médico. 
“Isso é muito comum, acontece 
com quem está muito nervoso, 
emocionado”, explicou o senador.

CIDADES\PÁG. 5

Santa Luzia 
agora no 
Planetário
A Fundação Planetário do 
Rio, na Gávea, apresenta 
novidades que vieram, 
literalmente, do espaço.

CULTURA

Divulgação

O meteorito caiu em Goiás há 100 anos

PÁG.2 

Alerj pode liberar 
vacinados do 
uso de máscara

PANORAMA\PÁG. 2

CPI: Pazuello 
passa mal em 
depoimento

Doses são para cidades com mais de 150 mil habitantes e próximas da capital

Niterói celebrará aniversário do Cristro Redentor
O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar, assinaram termo de cooperação inserindo a cidade 
no calendário de atividades do aniversário de 90 anos do Cristo Redentor, celebrado em 12 de outubro, que vai se estender até novembro. 
A programação começa em setembro, com exposição no MAC. Em 22 de novembro, quando Niterói festejará seus 448 anos, a imagem do 
Cristo Redentor ganhará as cores da bandeira da cidade.

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Negócio lucrativo
Apesar de derrubar a economia do mundo, parece que a 
pandemia se tornou um negócio lucrativo para vários seto-
res. As maiores empresas do mundo continuam a crescer, 
mesmo em meio à crise. Parece que esse coronavírus se 
tornou um bom negócio para muita gente. Isso sem falar 
nos políticos, que estão se aproveitando da dispensa de 
licitação para fazer pé de meia.
Luana de Castro

Cadê as máscaras
Tem multa para o cidadão de Niterói que não usa máscara, 
mas tem obra da própria prefeitura que é tocada sem que 
os trabalhadores utilizem o acessório obrigatório. Isso 
sem falar em equipamentos de segurança, que também 
não são utilizados. É aquela velha história: faça o que eu 
digo, não faça o que eu faço.
Renato Borges

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.

Planetário: arte 
rupestre e meteorito
A Fundação Planetário do 
Rio, na Gávea, apresen-
ta novidades que vieram, 
literalmente, do espaço. 
Pela primeira vez, o espaço 
recebe um acervo original: 
um conjunto de meteoritos, 
entre eles o segundo maior 
do país – o Santa Luzia – ce-
dido pelo Museu Nacional.

O Santa Luzia tem cerca 
de duas toneladas e caiu no 
estado de Goiás cerca de 100 
anos atrás. Foi uma das pe-
ças que resistiram ao incên-

dio no Museu Nacional, em 
2018. O Planetário também 
estreia a exposição “A Astro-
nomia na Arte Rupestre em 
Minas Gerais”, com fotos de 
Gustavo Villa.

Há novidades ainda nas 
sessões de cúpula, além 
das sessões infantis “Uma 
Aventura no Planetário” e 
“Brincando Entre Estrelas” – 
tudo dentro dos protocolos 
sanitários. 

Mais informações em 
http://planeta.rio. 

CULTURA FABIANA MAIA

Delia Fischer
A cantora, compositora e 
pianista Delia Fischer lança, 
no dia 21, um novo álbum 
nas plataformas de strea-
ming. Delia surge como 
intérprete de canções de 
outros compositores no 
álbum “Hoje”, canção do 
Taiguara, em um panorama 
afetivo que foi sendo cons-
truído ao longo das lives que 
ela promoveu ao piano, em 
2020. Delia assinou a direção  
musical de vários espetácu-
los premiados, como “Elis 
- A Musical”, entre outros.

SUCESSOS – O “Festival do Rio” foi afetado pela pande-
mia. Mas, para a alegria dos cinéfilos, está nos planos 
de seus organizadores uma edição inédita em 2021. 
Enquanto esse momento não chega, o público pode 
rever filmes que fizeram sucesso em edições anteriores 
e que, agora, serão exibidos na TV paga e no streaming: 
no Curta! e no Curta!On.

PRESENCIAL – O Oi Futuro reabriu o Centro Cultural 
e o Museu de Comunicações e Humanidades (Mu-
sehum), no Rio, para atividades presenciais. A visita-
ção segue todos os protocolos de segurança sanitária 
previstos e deve ser agendada por meio do site https://
oifuturo.org.br/agendamentocentrocultural/ ou por 
telefone: (21) 3131-3060. A entrada é gratuita.

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

Divulgação

O meteorito Santa Luzia caiu em Goiás cerca de 100 anos atrás

Divulgação

Cantora, compositora e pianista Delia 

Fischer lança no álbum no dia 21 

POR JEFFERSON LEMOS

Sem máscara para 
os vacinados
Assim como nos Estados 
Unidos, moradores do Esta-
do que já tiverem tomado as 
duas doses da vacina contra 
a covid-19 poderão ser libe-
rados do uso de máscara de 
proteção. É o que propõe o 
projeto de lei 4.186/21, do 
deputado Anderson Moraes 
(PSL), que começou a tra-
mitar ontem na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj).

O parlamento também 
vai analisar um segundo 
projeto de lei proposto por 
Moraes, o PL 4187/21, que 
revoga as medidas restritivas 
aos cidadãos integralmente 
imunizados. De acordo com 
o texto, os vacinados deverão 
portar o comprovante das 
duas doses, de forma impres-
sa ou digital, para apresentar 
a uma autoridade, caso soli-
citado.

De acordo com painel 
Covid-19 do Ministério da 
Saúde, até a manhã de on-
tem, 1.369.039 pessoas já 
tomaram a segunda dose da 
vacina no Estado. Um total 
de 2.916.588 tomaram a pri-
meira dose. Ajuda para comunidades carentes

Coordenadora da Campa-
nha Niterói Solidária, a pri-
meira-dama Christa Grael, 
e o secretário municipal do 
Idoso, José Antônio Fernan-
dez, o Zaf, receberam ontem 
doação de quase 1 tonelada 
de alimentos e cerca de 200 
itens de higiene do Colégio 
La  Salle Abel. O material, ar-

Divulgação

recadado durante a semana 
da Gincana Solidária Lassa-
lista, foi entregue no Clube 
Central, que desde março 
funciona como posto de va-
cinação. A secretária de Go-
verno, Rubia Secundino, e o 
secretário da Defesa Civil, 
Walace Medeiros, também 
estiveram no evento.

Encontro no 
Jacarezinho
A deputada Dani Monteiro, 
do PSOL, presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Alerj, se reuniu na tarde de 
ontem com lideranças comu-
nitárias e famílias dos mortos 
durante a operação policial 
no último dia 6 na favela do 
Jacarezinho. 

“Recebemos denúncias e 
formamos um Comitê ´para 
acompanhar e traçar estraté-
gias que garantam as vidas e 
o direito de expressão das li-
deranças locais. Essas pessoas 
precisam trabalhar, precisam 
levar para fora as violações 
que ocorrem dentro dos seus 
territórios, levantar suas ban-
deiras sem que tenham suas 
vidas ameaçadas”, afirmou 
Monteiro. 

Dr. Jairinho 
perde medalha

Branco 
ganha medalha

Comemorando 
obra no Mic

A Alerj aprovou, ontem, a revo-
gação da Medalha Tiradentes, 
maior honraria da Casa, entre-
gue ao vereador Dr. Jairinho, em 
2007. O Projeto de Resolução 
550/21, do deputado Noel de 
Carvalho (PSDB), será pro-
mulgado nos próximos dias. A 
homenagem foi proposta, na 
época, pelo ex-deputado Antô-
nio Pedregal e aprovada pelos 
colegas no plenário.
Dr. Jairinho foi denunciado pelo 
Ministério Público à Justiça por 
homicídio triplamente qua-
lificado e tortura do enteado 
Henry Borel, de 4 anos. 

Também ontem, a Alerj apro-
vou o Projeto de Resolução 
562/21, para conceder a Me-
dalha Tiradentes, ao ex-joga-
dor de futebol Claudio Ibrah-
im Vaz Leal, o Branco, que foi 
tetracampeão mundial pela 
seleção brasileira na Copa de 
1994. A proposta é do presi-
dente da Casa, André Cecilia-
no (PT) e dos parlamentares 
Chico Machado (PSD), Dele-
gado Carlos Augusto (PSD), 
Dionisio Lins (PP), Marcos 
Muller (SDD) e Val Ceasa (Pa-
triota). 

O presidente da Câmara de 
Niterói, Milton Cal, comemo-
rou ontem o início das obras 
da Rampa de acessibilidade 
ao Morro do Mic. “São anos de 
luta por esta conquista que irá 
mudar a vida de centenas de 
pessoas. É uma data histórica 
para a minha vida pública e para 
a Ilha da Conceição. Agradeço 
ao prefeito Axel Grael e todos 
os colaboradores da Prefeitura 
de Niterói envolvidos nessa 
empreitada. Parabenizo a Secre-
taria Regional e os moradores da 
Ilha por esta vitória”, declarou. 

Deputado Gurgel: “Terra sem Lei”

O deputado Gurgel (PSL-
-RJ) disse ontem estar preo-
cupado com o município 
de Belford Roxo, onde seu 
aliado político, o vereador 
Danielzinho do PL é o único 
parlamentar de oposição e 
possível adversário do indi-
cado pelo prefeito Waguinho 
para sucedê-lo nas próximas 
eleições. Danielzinho ficou 
conhecido fora do município 

Edvaldo Belitardo/Divulgação

após ser despejado de seu 
próprio gabinete pela dire-
ção da Câmara, no início da 
legislatura. Meses depois, ele 
registrou ocorrência depois 
de uma briga nas galerias en-
tre um apoiador seu e outro 
do prefeito. “Terra sem lei??? 
Jagunços trazendo de volta o 
cangaço? Belford Roxo preci-
sa de um olhar mais atento 
…”, declarou Gurgel.

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, e a secretária de Polí-
ticas e Promoção da Mulher, 
Joyce Trindade, participa-
ram, ontem, da 6ª edição 
do Prêmio Nise da Silvei-
ra – Mulheres que Abrem 
Espaço para o Amanhã. A 
pesquisadora da Fiocruz, 
a médica Margareth Dal-
colmo, além de oito líderes 
comunitárias que desenvol-

veram ações para reduzir os 
impactos da pandemia da 
covid-19 foram homenagea-
das na cerimônia realizada 
no Palácio da Cidade, em 
Botafogo. Dalcolmo lidera 
um estudo sobre vacinas 
contra o coronavírus e de-
sempenhar papel impor-
tante como porta-voz na 
divulgação de informações 
sobre a doença.

Homenagem às mulheres
Divulgação

Preocupados com a situa-
ção da vereadora Benny 
Briolly (PSOL), que deixou 
o País após sofrer ameaças, 
o presidente da OAB-Ni-
terói, Claudio Vianna, e 
os diretores Ralph de An-
drade e Hélio Considera, e 
advogados das comissões 
de Direitos Humanos e 

Cidadania, e de Políticas 
Públicas e Controle So-
cial, receberam Gustavo 
Fagundes, representante 
do mandato da vereadora. 
A OAB Niterói solicitará 
reunião com o presidente 
da Câmara, Milton Cal, 
para se inteirar da adoção 
de medidas de segurança.

OAB apoia vereadora ameaçada
Divulgação
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Doses serão enviadas para cidades com mais de 150 mil habitantes e que estão a até duas horas e meia da capital

Rio: Pfizer para 19 municípios
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) recebeu, na noi-
te de terça-feira (18), 57.330 
doses da vacina Pfizer contra 
covid-19. Após pactuação 
com o Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
(COSEMS), ficou definido 
que o lote será distribuído 
para municípios do estado 
com população acima de 150 
mil habitantes. Dessa forma, 
a remessa será destinada a 19 
cidades: Angra dos Reis, Barra 
Mansa, Belford Roxo, Cabo 
Frio, Campos dos Goytacazes, 
Duque de Caxias, Itaboraí, 
Macaé, Magé, Mesquita, Niló-
polis, Niterói, Nova Friburgo, 
Nova Iguaçu, Petrópolis, São 
Gonçalo, São João de Meriti, 
Teresópolis e Volta Redonda.

“É importante continuar-
mos avançando no calendá-
rio vacinal, porém a vacina 
da Pfizer requer algumas 
exigências para ser distribuí-
da. Até a próxima terça-feira, 
faremos toda a logística de 
entrega desses imunizantes 
aos 19 municípios selecio-
nados”, afirmou o secretário 
de Saúde, Alexandre Chieppe. 

O Ministério da Saúde en-
viou ofício aos estados escla-
recendo que, de acordo com 
as novas orientações sobre o 
armazenamento da vacina 
e a necessidade de amplia-
ção do calendário vacinal, o 
imunizante da Pfizer poderá 
ser distribuído para cidades 
que estejam a até duas horas 
e meia de distância da capital. 
O documento também refor-
ça a importância de as doses 
serem destinadas a municí-
pios que tiverem recebido a 
capacitação da Coordenação 

Geral do Programa Nacional 
de Imunizações sobre logísti-
ca e uso dessa vacina nos dias 
17 e 18 de maio.

De acordo com o ofício, 
a logística de transporte e 
o armazenamento nas cen-
trais de rede de frio deve ser 
na faixa de -15°C a -25°C, no 
período máximo de 14 dias. 
Já para o armazenamento 
nas unidades de saúde, as 
vacinas devem permanecer 

entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o 
imunizante tem durabilidade 
de cinco dias. Após aberto, o 
vidro de seis doses deve ser 
utilizado integralmente em 
no máximo seis horas.

As doses ficarão armaze-
nadas em câmara fria da SES 
e serão distribuídas em pe-
quenos lotes aos municípios, 
com agendamento prévio das 
pessoas a serem vacinadas, 
para evitar o desperdício de 

doses do imunizante.
A Subsecretaria de Vigi-

lância em Saúde (SVS) está 
em discussão com o COSEMS 
para orientar sobre o uso 
correto da vacina da Pfizer. 
Além disso, a SVS reforça a 
importância de se aplicar 
essa vacina exclusivamen-
te em unidades de saúde, 
considerando o preparo e a 
conservação do imunizante.

Insumos - O diretor do 

Instituto Butantan, Dimas 
Covas, confirmou ontem (19) 
que o volume de insumos 
para a vacina CoronaVac que 
chegará ao Brasil na próxima 
semana será menor do que 
foi inicialmente previsto. A 
quantidade confirmada pelo 
governo chinês é de apenas 
3 mil litros de insumo farma-
cêutico ativo (IFA), mil a me-
nos do que havia sido anun-
ciado pelo Instituto Butantan 

na última segunda-feira (17).
Os 3 mil litros de insumos 

para a vacina devem chegar 
ao Brasil entre os dias 25 e 26 
de maio e são suficientes para 
fabricar cerca de 5 milhões de 
doses de vacina.

A CoronaVac é uma vacina 
contra a covid-19 desenvol-
vida pelo Instituto Butantan 
e pela farmacêutica chinesa 
Sinovac, que tem enviado os 
insumos para que a vacina 
seja produzida no Brasil. 
Segundo o Butantan, a Si-
novac já tem 10 mil litros de 
insumos prontos para enviar 
ao Brasil, mas aguarda a au-
torização de embarque do 
governo chinês.

Com o atraso na chegada 
dos insumos, Dimas Covas 
prevê que haverá atraso tam-
bém na entrega das doses 
da vacina ao Ministério da 
Saúde. “O Butantan tinha 
uma previsão de entrega 
de 12 milhões de doses [da 
vacina CoronaVac] em maio 
e 6 milhões em junho [para 
o Ministério da Saúde]. Para 
totalizar esse volume, pre-
cisaríamos de 10 mil litros 
[de insumos], que deveriam 
estar disponíveis no começo 
de maio. Na primeira previ-
são, no início desta semana, 
chegou a informação da Si-
novac de que teria solicitado 
autorização para 4 mil litros 
[de insumos], e ontem foram 
autorizados efetivamente 3 
mil litros de insumos. Com 
isso, o cronograma [de entre-
ga de vacina para o Ministério 
da Saúde] não se cumprirá, 
e aguardamos a próxima 
remessa de matéria-prima”,  
disse Covas.

Maurício Bazilio/Divulgação

Instituto Butantan receberá menos insumos: diretor Dimas Covas prevê também retardo na entrega das doses de vacinas ao Ministério da Saúde

Niterói: 
Saúde compra 
bombas de 
infusão
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói comprou 
100 bombas de infusão para 
unidades hospitalares do mu-
nicípio. Os aparelhos foram 
distribuídos na terça-feira 
(18): 80 foram para o Hospi-
tal Municipal Carlos Tortelly 
(HMCT), 10 para a Unidade 
de Urgência Mário Monteiro 
(UMAM) e 10 para o Hospital 
Municipal Orêncio de Freitas 
(HOF).

As bombas de infusão são 
utilizadas nos Centros de 
Tratamento Intensivo (CTIs) 
para administração de medi-
cação venosa e também para 
realização de alimentação 
parenteral, permitindo infu-
são contínua de nutrientes e 
medicamentos, o que é fun-
damental para o tratamento 
de pacientes e para garantir 
a vida.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
esteve no HMCT e visitou o 
CTI onde as novas bombas 
foram instaladas. A unidade 
também recebeu 10 novas 
camas.

“Essa é mais uma ação de 
investimento da Prefeitura. 
Mesmo em um cenário com 
muita dificuldade no merca-
do nacional e mundial, con-
seguimos adquirir as bombas 
infusoras, uma importante 
conquista para a rede muni-
cipal de saúde. Essa é só mais 
uma ação de investimento da 
Prefeitura em saúde e qua-
lidade de atendimento para 
seguirmos salvando vidas”, 
contou o secretário.

O diretor do Hospital Mu-
nicipal Carlos Tortelly, Ubi-
ratan Moreira Ramos, agra-
deceu a entrega das camas e 
dos aparelhos e falou da im-
portância desse investimento.

“Nos últimos seis meses o 
hospital recebeu importantes 
investimentos, como o Centro 
de Imagens, e agora a entrega 
de novas camas e infusores”, 
comemorou Ramos.

Nos últimos 10 anos, unidade que funciona no hospital registrou aumento de 160% no número de doadoras

Huap: banco de leite tem mais doações
Ontem, 19 de maio, foi co-
memorado o Dia Mundial da 
Doação de Leite Humano. A 
data lembra a importância 
das doações de leite para os 
hospitais, como é o caso do 
Hospital Universitário Antô-
nio Pedro (Huap), que tem 
o Banco de Leite Professora 
Heloisa Helena Laxe de Pau-
la funcionando na unidade 
desde 2003. Os números são 
cada vez melhores ao longo 
dos anos, segundo o hospi-
tal. Afinal, o leite recebido é 
destinado à UTI neonatal, 
e precisa sempre manter os 
estoques cheios para que não 
falte alimento para os bebês.

Nos últimos dez anos, 
entre 2011 e 2020, o Banco 
do Huap registrou um cresci-
mento importante no número 
de doadoras de leite humano: 
160%. Em especial, desde 
2013, a quantidade tem au-
mentado exponencialmente, 
chegando, pela primeira vez, 
a mais de 500 durante todo o 

ano de 2020. Os dados são for-
necidos pela Rede Brasileira 
de Bancos de Leite Humano 
(BHL). Para o sistema, doado-
ras não são mulheres únicas, 
mas doações diferentes feitas 
ao longo dos 12 meses.

No caso da quantidade de 
leite coletado, os números 
mostram que há uma cons-
tância, ficando todos os anos 
acima dos 300 litros, sendo 
alguns acima dos 500. Nor-
malmente, o contato para se 

tornar uma doadora pode ser 
feito de duas formas: por tele-
fone ou com a ida da mulher 
pessoalmente ao banco de lei-
te. O que pode ser observado 
é que, por conta da pandemia 
de covid-19, as coletas em 

grupo e individuais diminuí-
ram consideravelmente em 
2020. Em compensação, as 
visitas domiciliares, também 
chamadas de rotas, tiveram 
grande crescimento.

Mas, nem mesmo o coro-
navírus afastou as doadoras 
de exercer esse papel tão 
fundamental e bonito. E para 
este ano, o que a direção do 
banco de leite do Huap espera 
é o mesmo resultado bom. Até 
abril de 2021, foram registra-
das 121 doadoras e 77,7 litros 
de leite coletados. 

Bertilla Riker, enfermeira 
e subcoordenadora do Banco 
de Leite do Huap, explica que 
os benefícios do leite humano 
para o bebê são muitos: “evita 
infecções, melhora o desen-
volvimento cognitivo, evita 
doenças cardiovasculares 
e obesidade. É importante 
dizer que, para os bebês pre-
maturos, o leite humano é 
mais que um alimento, é um 
tratamento”.

O Dia Internacional de Doa-
ção de Leite Humano tam-
bém teve comemorações 
em São Gonçalo. O Grupo de 
Apoio ao Aleitamento Mater-
no municipal, em parceria 
com o projeto “Ventre que 
Dança”, promoveu uma roda 
de conversa com o tema “Mo-
vimentos que fortalecem o 
vínculo entre mãe e bebê”, na 
manhã de ontem (19), na Clí-
nica Municipal Gonçalense, 
no Mutondo. O evento, que 
contou com a participação 
das gestantes que realizam 
pré-natal na clínica, faz parte 
da programação da Semana 
do Bebê, iniciada na segun-
da-feira (17). 

“Nossa intenção é forta-
lecer o vínculo entre as mães 
com seus filhos e reforçar a 
importância da amamen-

tação. Através do grupo de 
apoio oferecemos todo o au-
xílio necessário para mães e 
bebês do município. Durante 
o evento reforçamos, ainda, 
as crenças e tabus relacio-
nados à amamentação que 
fazem parte da nossa heran-
ça sociocultural. Além dis-
so, queremos mostrar para 
gestantes e mães que cada 
gota do leite importa, pois 
o leite materno salva vidas”, 
afirmou Aline Aguiar, coorde-
nadora do Grupo de Apoio ao 
Aleitamento Materno. 

Além da roda de conver-
sa, o evento contou com a 
participação da professora 
de dança, massoterapeuta 
e idealizadora do projeto 
Ventre que Dança, Danielle 
Lopes, que através da dança 
ofereceu às mulheres mo-

mentos de contemplação 
com a sua maternidade. 

“O projeto foi criado em 
2012 com a proposta de 
trabalhar com gestantes e 
puérperas através da dança, 
fazendo com que os movi-
mentos sejam veículos para 
fortalecer a comunicação 
entre mãe e bebê. Além disso, 
a intenção é que se fortifique 
a mulher, que muitas vezes 
é esquecida e vira apenas 
‘a mãe da criança’ e perde 
sua identidade, sua relação 
com a estética, entre outros 
fatores. A dança vem com o 
propósito de fazer com que 
a mulher olhe para si e se re-
conecte com seu bebê”, disse 
Danielle. 

Durante a roda de conver-
sa, as gestantes receberam 
materiais informativos para 

enriquecer a experiência do 
pré-natal.  

O Grupo de Apoio ao Alei-
tamento Materno atua de 
maneira multifuncional no 
município com uma equipe 
formada por fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicóloga e 
assistentes sociais. Os profis-
sionais auxiliam no manejo e 
dificuldades do aleitamento 
materno com fissura mamá-
ria, mastite, ingurgitamento 
mamário (mamas cheias); na 
orientação nutricional du-
rante a gestação e pós-parto 
e na introdução alimentar 
dos bebês; na orientação 
sobre os direitos da mãe e da 
criança; no oferecimento de 
suporte e apoio emocional; e 
no incentivo à doação de leite 
materno. O grupo atende 
toda a demanda do municí-

pio de São Gonçalo através 
do sistema “portas abertas”. 

Semana do Bebê - A Sema-
na do Bebê é uma estratégia 
do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) 
para assegurar a atenção 
adequada à criança de até 
6 anos de idade. O objetivo 
é tornar o direito à sobrevi-
vência e ao desenvolvimento 
infantil uma prioridade na 
agenda dos municípios bra-
sileiros.

A cada edição ocorrem 
discussões sobre temas como 
mortalidade, aleitamento 
materno, gravidez na ado-
lescência, formação de vín-
culos e estimulação do bebê, 
por meio da organização de 
oficinas, atividades lúdicas e 
culturais.

Divulgação/UFF

Banco de leite do Huap: desde 2013 tem crescido número de doações

Em SG, roda de conversa orienta futuras mães
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Cidade vai participar das comemorações, em outubro. Programação começa com exposição no MAC

Niterói na festa de 90 anos do Cristo
Niterói vai participar das co-
memorações pelos 90 anos 
do Cristo Redentor, a ser ce-
lebrado no dia 12 de outubro. 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e o reitor do Santuário 
Cristo Redentor, padre Omar, 
assinaram, na terça-feira, um 
termo de cooperação inserin-
do a cidade no calendário de 
atividades, que vai se esten-
der até novembro.

A programação começa 
em setembro, com a abertura 
da exposição “Cristo Redentor 
- Divina Geometria”, de Oskar 
Metsavaht, no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de 
Niterói, que naquele mês 
celebrará 25 anos. A mostra 
será promovida pela 11ª edi-
ção do ArtRio e une dois dos 
mais icônicos patrimônios 
arquitetônicos do estado do 
Rio de Janeiro. No dia 22 de 
novembro, quando Niterói 
festejará seus 448 anos, a 
imagem do Cristo Redentor 
ganhará as cores da bandeira 
da cidade.

O prefeito contou que 
haverá uma série de ações e 
lembrou que o Cristo está no 
Rio, mas, sem dúvidas, faz 
parte do coração e do dia a dia 
de Niterói e ressaltou a opor-
tunidade de poder inserir o 
município na celebração dos 
90 anos do Santuário. 

“Temos grande afinidade 

pelo Cristo, que é um patri-
mônio do Rio e do Brasil, mas 
também é parte de Niterói. 
Fico muito feliz por nossa 
cidade estar integrada nessa 
programação, que vai fomen-
tar ainda mais o turismo entre 
os dois municípios”, disse o 
prefeito.

O padre Omar destacou 

que os olhos do Cristo estão 
voltados para Niterói e a cida-
de passa a ser um destaque na 
programação. 

“Mais do que nunca, o 
Cristo Redentor expressa seu 
amor pelo povo brasileiro e 
pelas grandes cidades do país. 
Muitas parcerias e ações de 
convergência virão”, afirmou.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, que também 
participou da assinatura do 
termo de cooperação, ressal-
tou a importância da parceria 
para Niterói. 

“As duas cidades sempre 
estiveram muito interligadas, 
cada uma com suas caracte-
rísticas. Niterói já foi a capital 

do Estado do Rio de Janeiro, e 
hoje a capital está do lado de 
lá. É muito natural que neste 
momento estejamos unidos. 
Essa parceria não termina 
aqui. Niterói é uma cidade 
preparada, com muitos equi-
pamentos. Temos o segundo 
maior acervo do arquiteto 
Oscar Niemeyer no mundo, 

muitas igrejas e equipamen-
tos religiosos, ainda assim, 
certamente temos muito a 
crescer”, pontuou.

Um circuito de luzes, pro-
movendo efeitos especiais 
entre o Cristo e o MAC, tam-
bém acontecerá durante as 
comemorações, partindo do 
ArtRio, na Marina da Glória. E 
uma luneta será instalada na 
escadaria do Santuário Cristo 
Redentor apontando para o 
museu niteroiense.   

A presidente da ArtRio, 
Brenda Valansi, enfatizou que 
esta será uma grande oportu-
nidade de mostrar a união das 
cidades. 

“Esta união será com con-
teúdo artístico, integrando 
o Cristo e o MAC, que é um 
importantíssimo equipa-
mento cultural brasileiro, 
e a ArtRio, que vem aí para 
sua décima primeira edição, 
fazendo parte desse calen-
dário de comemorações”,  
finalizou.

No aniversário 
de Niterói, em 
novembro, Cristo 
ganhará as cores 
da bandeira da 
cidade

Divulgação/ Prefeitura do Rio

Em 12 de outubro, o monumento ao Cristo Redentor completa 90 anos. Niterói vai aderir às comemorações e integrará vários eventos que estão previstos

Sul Fluminense: 400 
unidades habitacionais
O secretário estadual de In-
fraestrutura e Obras, Bruno 
Kazuhiro, e o prefeito de 
Resende, Diogo Balieiro Di-
niz, assinaram um termo de 
cooperação técnica para a 
construção de 400 unidades 
habitacionais destinadas à 
população de baixa renda. 
Desse total, 174 já contam 
com terreno disponível e 
projeto pronto. Outras 226 
aguardam disponibilidade 
de local indicado. A cons-
trução faz parte do projeto 
Viver Melhor, que visa re-
duzir o déficit habitacional 
dos municípios por meio 
de várias frentes e uso de 
recursos do Fundo Estadual 
de Habitação de Interesse 
Social (Fehis).

“O Viver Melhor atende 
uma determinação do go-
vernador Cláudio Castro de 
promover ações que benefi-
ciem a população fluminen-
se, principalmente os menos 
favorecidos”, explica Bruno 
Kazuhiro.  

Além da construção de 
unidades habitacionais, o 
Viver Melhor contempla a 
reforma de conjuntos cons-
truídos pelo Estado, a entre-
ga da escritura definitiva a 
moradores que já receberam 
casas e apartamentos de 
programas do governo esta-
dual, além de urbanizações. 
No caso de novas constru-
ções, o município indica 
o terreno e providencia o 
trâmite burocrático local. 
Já o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Obras 
e Infraestrutura (Seinfra), 
licita e executa a obra.

Além de Resende, outros 
municípios já assinaram 
termos de cooperação com 
a Seinfra para receberem 
melhorias do Viver Melhor. 
Entre as obras está a revitali-
zação da Praça Figueirão, em 
Muriqui, distrito de Manga-
ratiba. Em Paraíba do Sul 
estão sendo  revitalizadas 
as praças Brejal, Bela Vista e 
Curupati.

Lançada Cartilha 
Infância Protegida

Marcando o Dia Nacional do 
Combate à Exploração e ao 
Abuso Sexual de Crianças e 
Adolescentes, comemorado 
na última terça-feira, dia 18, a 
Corregedoria Geral da Justiça 
apresentou a cartilha “Infância 
Protegida”, buscando reunir 
orientações sobre o assunto 
de forma simples e didática. 

O corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador Ricardo 
Rodrigues Cardozo, reforçou 
a importância da informação 
e da sensibilização acerca do 
tema, principalmente neste 

momento de pandemia, em 
que crianças e adolescentes 
estão passando mais tempo 
em casa, onde podem sofrer 
violência sexual, física ou psi-
cológica. 

A cartilha explica o que são 
o abuso e a exploração sexual, 
pontua os sinais de alerta sobre 
alterações no comportamento 
da criança e do adolescente e 
apresenta estatísticas sobre 
a violência contra crianças e 
adolescentes no estado do Rio 
de Janeiro e no Brasil, entre 
outras informações.

Prefeitura e DER vistoriam 
obra do viaduto de J. Catarina

O entrosamento entre o mu-
nicípio de São Gonçalo e o 
Departamento de Estrada de 
Rodagem (DER) vai muito além 
do recapeamento que está 
sendo feito na Avenida Maricá, 
segundo a prefeitura. Outra 
importante obra que já está 
em andamento é a construção 
do viaduto do Jardim Catari-
na, com investimento de R$ 
53.192.954,65. Ontem (19), foi 
realizada uma visita técnica 
ao local pelo secretário de De-
senvolvimento Urbano de São 
Gonçalo, Junior Barbosa, e o 
presidente do DER, Luiz Rober-
to Pereira de Souza.

Promessa do prefeito de 
São Gonçalo, Capitão Nelson, 
na época que era deputado 
estadual, a obra teve início em 
março e tem previsão de térmi-
no para daqui a oito meses.

“Fiz essa reivindicação en-
quanto ainda era deputado e, 
hoje, essa importante obra já 
está em andamento. Agradeço 
ao governador Cláudio Castro 
e ao DER, grandes parceiros 
neste início de governo”, disse 

o prefeito. 
 No local, será construído 

um viaduto de 50 metros com 
duas pistas, que irá facilitar a 
vida de motoristas que trafe-
gam pela estrada. Atualmente, 
a obra está na fase inicial para 

executar o desvio e realizar o 
trabalho de fundação do novo 
viaduto. Além da construção do 
viaduto, o trecho entre o trevo 
de Tribobó e o entroncamento 
com a BR-101 está recebendo 
nova pavimentação e serviços 
de drenagem.  

“Essa obra vai beneficiar mi-
lhares de pessoas, não apenas 
de São Gonçalo, mas também 
de municípios vizinhos, con-
tribuindo diretamente para 
melhorar a dinâmica urbana 
da região, em especial o Al-
cântara”, ressaltou o secretário 
Júnior Barbosa. A visita técnica 
também foi acompanhada pelo 
diretor de Obras e Conservação 
Regional do DER, José Milton 
de Almeida Couto, e Franklin 
Belfort Jana, chefe da 4ª ROC 
(Residência de Obras e Conser-
vação) de São Gonçalo.

Trabalhos começaram em março e têm previsão de término em oito meses

Procon 
capacita 
servidor de 
Mangaratiba
Servidores da Subsecreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura 
de Mangaratiba participa-
ram ontem (19) de uma ca-
pacitação promovida pelo 
Procon. O treinamento é 
composto por dois dias de 
aula (sendo uma no forma-
to virtual e outra na sede 
do órgão) e visa habilitar 
os profissionais para ope-
rarem o Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor 
(Sindec), que será instala-
do no município.

A capacitação é um pas-
so para a instalação do pri-
meiro Procon de Mangara-
tiba. O órgão irá promover 
e implantar no município 
todas as políticas de pro-
teção do consumidor, bem 
como os mecanismos de 
orientação, mediação de 
conflitos, apuração de in-
frações e checagem de 
denúncias e reclamações.

Com apoio de empresários, serão oferecidos cursos a residentes de instituição 

Tanguá vai restaurar mais 
de mil carteiras escolares

A Prefeitura de Tanguá, através 
de sua Secretaria Municipal de 
Educação (Seme), vai recupe-
rar mais de mil carteiras esco-
lares. Isso será possível porque 
o município, com apoio de 
empresários, vai oferecer cur-
sos de marcenaria, carpintaria 
e pintura predial aos residen-
tes da casa de recuperação 
Abraçando Vidas, do bairro 
de Duques. A contrapartida é 
que o material utilizado nas 
aulas práticas seja o mobiliário 
escolar, que precisaria ser res-
taurado pelo município.

Satisfeito com a iniciativa, 
o prefeito de Tanguá, Rodrigo 
Medeiros, lembrou que no 
início da gestão as unidades 
escolares foram encontradas 
em estado de abandono e com 
problemas estruturais.

“Parabenizo a nossa equipe 
por essa importante parceria 
que, ao mesmo tempo em que 
contribui para recuperação do 
patrimônio público, empo-

dera o dependente químico, 
dando-lhe a oportunidade de 
aprender mais uma profissão. 
Além disso, estamos em ritmo 
acelerado de recuperação das 
nossas unidades e adequan-
do-as aos protocolos de saúde”, 
disse Rodrigo.

Em visita à casa de recupe-
ração, o secretário municipal 
de Educação, Esporte e Lazer, 
Luciano Lucio, agradeceu aos 
empresários locais que, segun-
do ele, também estão finan-
ciando a estrutura do espaço 
cultural Lona na Lua.

Divulgação

Mobiliário escolar será recuperado em aulas de marcenaria e carpintaria

Divulgação

Secretário de Desenvolvimento Urbano e presidente do DER estiveram no local

Divulgação

Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso é o corregedor-geral de Justiça
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CPI: Eduardo Pazuello passa mal 
e depoimento será retomado hoje
Ex-ministro sofreu queda de pressão e foi atendido por senador na comissão que investiga a pandemia

O ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello passou 
mal no intervalo da reunião 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pandemia. 
Pazuello teve uma queda de 
pressão e foi atendido pelo 
senador Otto Alencar (PSD-
-BA), que é médico. O presi-
dente da comissão, Omar Aziz 
(PSD-AM), decidiu retomar 
a reunião hoje (20), às 9h30.

“Quando cheguei à sala do 
cafezinho, ele estava muito 
pálido. Ele teve uma síndro-
me vasovagal e a pressão 
caiu também. Deitamos ele 
no sofá para o sangue re-
fluir para o cérebro. Ele ficou 
corado e estava bem. Isso é 
muito comum, acontece com 
quem está muito nervoso, 
emocionado”, disse o senador 
Otto Alencar, ao canal CNN. 
Segundo Alencar, ele já estava 
bem e poderia continuar o 
depoimento hoje, mas a de-
cisão de Aziz se impôs.

A sessão estava suspensa 
enquanto durasse a Ordem 
do Dia do plenário do Senado 
e seria retomada logo depois. 
Isso já aconteceu outras ve-
zes durante os depoimentos 
da CPI. Na lista, ainda há 23 
senadores inscritos para fa-
zerem perguntas a Pazuello.

Depoimento - Mais cedo, 
o ex-ministro negou que te-
nha assumido a pasta sob a 

condição de seguir ordens 
do presidente Jair Bolsonaro, 
de recomendar o chamado 
“tratamento precoce” para 
a covid-19, que inclui medi-
camentos sem comprovação 
científica como a hidroxi-
cloroquina. “Em hipótese 
alguma. O presidente nunca 
me deu ordens diretas para 
nada”, garantiu.

Pazuello acrescentou que 
foi nomeado por Bolsonaro 
para “fazer as coisas andarem 
o mais rápido possível” e que 
a missão era “trocar a roda do 
carro com o carro andando”. 
Sobre sua experiência para 
assumir o ministério, Pazuello 
lembrou as funções que exer-
ceu ao longo da carreira, entre 
elas, o comando de hospitais 

de campanha, como na Ope-
ração Acolhida, na fronteira 
com a Venezuela. “Sobre ges-
tão e liderança, acho que nem 
preciso responder. É como 
responder se a chuva molha. 
Todo militar tem isso”, disse.

O ex-ministro minimizou 
manifestações do governo 
federal contrárias à adoção 
de medidas não farmacológi-

cas, como isolamento social, 
e disse que, como ministro, 
sempre defendeu medidas 
protetivas.

“Sempre me posicionei 
da mesma forma: [favora-
velmente] a medidas pre-
ventivas, incluindo o distan-
ciamento social necessário 
em cada situação”, destacou. 
Pazuello acrescentou que, 
durante a sua gestão, sempre 
ressaltou a importância de 
medidas como o uso de más-
caras e a lavagem das mãos.

Investimentos - À CPI, o 
ex-ministro da Saúde avaliou 
que “nunca se investiu tanto 
em saúde no Brasil”. Segundo 
ele, o legado deixado pelos 
investimentos feitos pelo 
governo federal em estados e 
municípios proporcionará, de 
forma definitiva, uma melho-
ra na estrutura em saúde ofer-
tada pelos governos locais.

Pazuello disse que, em 
2020, o Ministério da Saúde 
repassou aos demais entes 
da federação R$ 115 bilhões. 
O ex-ministro informou que 
foram liberados mais de R$ 
500 bilhões, no total, às mais 
diversas ações relacionadas 
ao combate à pandemia. 

Ao relacionar as ações 
tomadas enquanto chefiou 
a pasta, Pazuello falou sobre 
campanhas de orientação 
contra a propagação do vírus. 

Segundo o general, foram 
11 campanhas e 271 vídeos 
institucionais, sobre a capa-
cidade de testagem e a cria-
ção de programas federais, 
como bancos genéticos para 
monitorar novas variantes  
do vírus.

Covax Facility - De acordo 
com Pazuello, durante sua 
gestão não foram adquiridas 
doses de vacinas pelo Con-
sórcio Internacional Covax 
Facility para imunizar 50% 
da população brasileira por 
causa do custo e da falta de 
garantias de recebimento dos 
imunizantes.

“Não havia garantia de 
fornecimento. Então, naque-
le momento, o que nós nos 
preocupamos era que nós 
assumíssemos um grau de 
recursos altíssimo sem uma 
garantia de entrega efetiva do 
laboratório. A Covax Facility 
não nos dava nem data, nem 
cronograma, nem garantia 
de entrega “, disse, acrescen-
tando que as negociações no 
âmbito do grupo eram “muito 
nebulosas”.

Segundo ele, estar no con-
sórcio era o mais importante 
e havia a opção de comprar 
mais vacinas. “O consórcio 
iria atender 190 países, e, na 
nossa visualização, não che-
garíamos a receber nem esses 
10%”, afirmou.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ex-ministro da Saúde era um dos nomes mais esperados na CPI que tenta explicar os problemas durante a pandemia

Salles se diz surpreso e classifica 
ação da PF como desnecessária

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, disse ter ficado 
surpreso com a operação que 
a Polícia Federal (PF) defla-
grou ontem (19) para apurar 
a suspeita de participação de 
servidores do ministério e do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
em supostos crimes contra a 
administração pública.

A jornalistas, Salles classi-
ficou a operação autorizada 
pelo ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Alexan-
dre de Moraes, de “exagerada 
e desnecessária”. “Até porque, 
todos os que foram incluídos 
nesta operação sempre esti-
veram à disposição para es-
clarecer quaisquer questões”, 
afirmou o ministro. Além de 
Salles, a operação teve como 
alvo o presidente do Ibama, 

Eduardo Bim, e mais 16 in-
vestigados.

Na decisão em que auto-
rizou o cumprimento de 35 
mandados de busca e apreen-
são incluindo em endereços 
funcionais e pessoais de Salles, 
além do afastamento do car-
go do presidente do Ibama, 
Eduardo Bim, e de outros oito 
servidores públicos, Moraes 
afirma que o pedido de dili-
gências foi feito pela própria 
PF. Segundo Moraes, na peti-
ção, a PF informou ter provas 
que “sinalizam, em tese, para 
a existência de grave esquema 
de facilitação ao contraban-
do de produtos florestais”, 
incluindo documentos for-
necidos pela Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil.

“Até onde eu sei, uma carga 
foi exportada para os Estados 
Unidos, que pediu documen-

tos que não constavam. Anali-
sando o caso, a presidência do 
Ibama entendeu que a regra 
invocada [pelas autoridades 
norte-americanas] já naquela 
altura deveria ter sido altera-
da. Por isso, aparentemente, 
agiu de forma técnica”, disse 
Salles.

O episódio envolvendo a 
embaixada norte-americana é 
citado na decisão que o minis-
tro Alexandre Moraes tornou 
pública esta manhã. Segundo 
o texto, em 10 de janeiro de 
2020, o Serviço de Pesca e Vida 
Selvagem dos Estados Unidos 
(FWS) deteve, no estado da 
Geórgia, a três contêineres 
contendo madeira exportada 
do Brasil, por uma empresa 
com sede em Ananindeua 
(PA).

Segundo notificação envia-
da pela embaixada às autori-

dades brasileiras, o material 
não tinha a documentação 
necessária para comprovar 
sua procedência legal. A partir 
daí, segundo os fatos narrados 
na decisão de Moraes, o Ibama 
enviou “uma série de respostas 
conflitantes”, ora informando 
que a madeira exportada não 
tinha sido analisada pelo setor 
competente, ora alegando que 
o envio da carga cumprira 
toda a exigência legal.

O ministro disse que não 
teve acesso a todas as in-
formações do inquérito e 
destacou que o ministério e 
o Ibama sempre agiram em 
consonância com a lei. “Isto 
ficará demonstrado nos autos 
do inquérito, conforme ele for 
instruído”, disse Salles, confir-
mando que policiais federais 
apreenderam documentos em 
seu gabinete, no ministério.

Segundo ele, ministério e Ibama sempre agiram em consonância com a lei

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: 23/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 15182367
12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro - Maria Paula - Niterói 15172187
12:00 às 16:00 Ruas A, B - Condomínio Village Pendotiba - Maria Paula - Niterói 15172187
12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro - Maria Paula - Niterói 15172217
12:00 às 16:00 Ruas 2, 5 - Maria Paula - Niterói 15172217
12:00 às 16:00 Rua Nova República - Maria Paula - Niterói 15172217
12:00 às 16:00 Rua Pendotiba - Maria Paula - Niterói 15172245
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Estrada Cachoeira - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua A - Jardim das Acácias - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Abelardo Barbosa - Condomínio das Acácias - Largo Batalha 

- Niterói 
15181265

12:00 às 16:00 Rua Alberto Lemos - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Camilo Pereira - Largo Batalha - Itaipu - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Desembargador Lima Castro - Fonseca - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Emília Borges Sarmento - Pendotiba - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Miguel Pereira Sarmento - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Nilo Freitas - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Rev Armando Ferreira - Centro - Largo Batalha - Niterói 15181265
12:00 às 16:00 Rua Nossa Senhora de Fátima - Condomínio Jardim Acácias - 

Largo Batalha - Centro - Niterói 
15181265

12:00 às 16:00 Travessa Souza Soares - Largo Batalha - Niterói 15181265
Dia: 24/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Rafael Buzarelo - Laranjal - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Aloísio de Azevedo - Vista Alegre - Laranjal - Lagoinha - São 

Gonçalo 
15176391

12:00 às 16:00 Rua Aloísio França - Gradim - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do A Peixoto - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Américo Vespúcio - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Basílio da Gama - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Fernando Magalhães - Pacheco - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Mário Alencar - Laranjal - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
12:00 às 16:00 Rua Padre Manoel da Nobrega - Guaxindiba - Laranjal - Vista 

Alegre - São Gonçalo 
15176391

12:00 às 16:00 Rua Pirineus - Vista Alegre - São Gonçalo 15176391
MARICÁ

12:00 às 16:00 Avenidas B, D - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15183055
12:00 às 16:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 15183055
12:00 às 16:00 Estrada Bambuí - Bambuí - Maricá 15183055
12:00 às 16:00 Ruas 35, 47, 48 - Estrada de Bambuí - Maricá 15183055
12:00 às 16:00 Rua Hiolanda O Cavalcanti - Estrada de Bambuí - Maricá 15183055
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Avenida Maysa Monjardim - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Avenida Central - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 3, 4, 8, 165 - Pr. Lagoas-Pn - Jardim Atlântico - Ponta 

Negra - Maricá 
15182955

13:30 às 17:30 Rua B - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Estrada do Jaconé - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Canal - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Carolino J do Nascimento - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Diversos Logradouros - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Doutora Fabíola da Cunha Peixoto - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Paulo José Cesar - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Ponta Negra - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Praia de Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua São Fidélis - Ponta Negra - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Sem Nome - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15182955
13:30 às 17:30 Rua Santa Clara - Pr. Lagoas-Pn - Jardim Atlântico - Maricá 15182955
14:00 às 18:00 Ruas 7, 80, 87, 88, 89, 90 - Estrada Cassorotiba - Bambuí - Estra-

da de Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Maricá 
15193081

14:00 às 18:00 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí - Maricá 15193081
14:00 às 18:00 Rua Projetada - Bambuí - Maricá 15193081
14:00 às 18:00 Avenida Caju - Caju - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Avenida Ovídio de Souza - Jacaroá - Caju - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Jacaroá - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Rua 10 de Outubro - Jacaroá - Centro - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Rua A - Caju - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Rua Jader Moreira - Caju - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Rua Joel Dutra da Silva - Jacaroá - Maricá 15193207
14:00 às 18:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15193261
14:00 às 18:00 Ruas 89, 99 - Cordeirinho Maricá - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - 

Centro - Maricá 
15193261

14:00 às 18:00 Rua Santa Sofia Antiga - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15193261
14:00 às 18:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Maricá 15193299
14:00 às 18:00 Estrada Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - 

Maricá 
15193299

14:00 às 18:00 Ruas 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Cordeirinho - Maricá - Pr. Lagoas-Co - 
Ponta Negra - Boqueirão - Cordeirinho Maricá - Maricá 

15193299

14:00 às 18:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15193299
14:00 às 18:00 Rua Engenheiro Edgard Vieira de Castro - Cordeirinho - Maricá 15193299
14:00 às 18:00 Rua Herdeiros de Maricá - Cordeirinho - Maricá 15193299
14:00 às 18:00 Rua Maria Isabel P M Alves - Cordeirinho - Maricá 15193299

Alimentos integrais 
terão novas regras 
A partir de 2022, para serem 
identificados como alimentos 
integrais, os produtos alimen-
tícios à base de cereais preci-
sarão obedecer a dois critérios: 
a quantidade de ingredientes 
integrais tem de ser superior 
à de ingredientes refinados 
e, pelo menos 30% de todos 
os ingredientes devem ser 
integrais. 

As novas regras fazem parte 
de resolução da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) publicada no final do 
mês passado. Entre os alimen-
tos considerados na resolução 
da Anvisa estão farinhas, mas-
sas, pães, biscoitos e cereais 
matinais. O gerente de Padrões 
e Regulação de Alimentos da 
Anvisa, Tiago Lanius Rauber, 

explica os impactos das novas 
medidas.

“A gente entende como uma 
forma de dar mais informação 
ao consumidor e permitir que 
ele faça a escolha conforme 
seus critérios e interesses”, diz 
Rauber. “A gente imagina que 
vai promover maior consumo 
de cereais integrais pela popu-
lação brasileira e também pro-
mover a melhoria da qualidade 
da composição dos produtos, 
que hoje são vendidos como 
integrais e que muitas vezes 
de integral só tem o rótulo 
mesmo”, acrescenta.

Rauber conta que a reso-
lução foi elaborada a partir 
de uma demanda por maior 
transparência nos rótulos de 
produtos.
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Botafogo 
vai discutir 
projeto da 
S/A
O Botafogo segue em busca 
de recursos para viabilizar 
a recuperação financeira 
do clube. 
O presidente Durcesio 
Mello pediu a convocação 
de uma reunião do Con-
selho Deliberativo para 
discutir novo projeto para 
a S/A.

Nesta semana, o Conse-
lho do Botafogo atendeu o 
pedido e marcou reunião 
extraordinária para o pró-
ximo dia 27 de maio. Os 
conselheiros vão debater 
o projeto de Gustavo Ma-
galhães.

A reunião será virtual. 
A proposta é aprovada 
com a maioria dos votos. 
Caso isso aconteça, o pró-
ximo passo é o Botafogo 
começar a negociar com 
investidores.

A diretoria alvinegra 
espera arrecadar R$ 550 
milhões. Segundo o proje-
to, esse valor é o necessário 
para deixar o Botafogo com 
equilíbrio financeiro.

Dentro de campo, o 
Botafogo se prepara para 
o duelo de volta contra o 
Vasco, em São Januário, 
pela Taça Rio.

Flu quer garantir a vaga para coroar boa campanha na competição

A. Hernández crê na 
classificação na Liberta

O Fluminense 
perdeu a chan-
ce de garantir 
c l a s s i f i c a ç ã o 
para as oitavas 
de final da Li-
bertadores ao 

ser derrotado pelo Júnior-
-COL, no Maracanã. Para 
piorar, os tricolores vão se 
decidir seu destino na com-
petição contra o River Plate-
-ARG, em Buenos Aires.

O atacante Abel Hernán-
dez projetou o duelo contra 
os argentinos. O River Plate 
vive surto de covid e vai a 
campo nesta quinta-feira 
com um jogador de linha 
como goleiro. Só que o uru-
guaio afirmou que o Flumi-
nense irá para a partida de-

pendendo apenas de si para 
avançar na Libertadores.

“Falta uma semana para 
jogar contra eles. Não sei 
bem como é o protocolo de 
covid, se os jogadores que 
estão com covid poderão 
voltar para a partida contra 
a gente. Mas a gente tem 
que pensar no nosso jogo. 
Teremos a última partida 

contra eles, dependemos de 
nós mesmos e vamos atrás da 
classificação”, disse.

Abel Hernández destacou 
que o Fluminense precisa 
mostrar outra postura se 
quiser seguir na disputa da 
Libertadores.

“Ser mais contundentes 
nas chances de gol e tentar 
marcar os gols. Porque na Li-
bertadores isso acaba sendo 
caro. Isso é algo que temos 
que melhorar. A equipe fez 
uma grande partida, mostrou 
sempre vontade de se classi-
ficar e não conseguimos, mas 
na próxima partida vamos 
tentar de novo”, declarou.

O Fluminense tem oito 
pontos e segue na liderança 
do grupo D da Libertadores.

Lucas Merçon / FFC

Abel Hernández tem conseguido atuações de destaque com a camisa tricolor

Tricolor depende 
só de si para 
conseguir 
uma vaga na 
próxima fase da 
competição

Lateral Henrique se 
despede do Vasco

Gerson segue em 
pauta no Flamengo

O Vasco confir-
mou a saída do 
lateral esquer-
do Henrique. 
O jogador de 27 
anos rescindiu 
contrato com 

os cruzmaltinos nesta se-
mana.

Henrique já tem seu novo 
destino praticamente certo. 
O Lyon-FRA se interessou 
pelo jogador e está próximo 
de confirmar sua contra-
tação.

O lateral esquerdo estava 
treinando separado do elen-
co do Vasco. Henrique não 
estava nos planos do técnico 
Marcelo Cabo e tinha con-
trato até o início de agosto.

Pelas redes sociais, Hen-

A  p o s s í v e l 
transferência 
do meia Ger-
s o n  p a r a  o 
Olympique de 
Marselha é um 
dos principais 

assuntos da semana no Fla-
mengo. O clube francês en-
viou representantes ao Rio e 
as partes estão negociando.

As conversas já passaram 
ao estágio em que todas 
as partes envolvidas estão 
dialogando.

Atual treinador do Olym-
pique, Jorge Sampaoli co-
nhece muito bem o fute-
bol de Gerson após duas 
temporadas no Brasil. O 
chileno então solicitou a 
contratação do camisa oito 

rique se despediu do Vasco. 
O jogador é cria das ca-
tegorias de base do clube 
carioca.

“Gratidão eterna! En-
cerro um ciclo de 16 anos 
no clube que me acolheu 
ainda criança, onde cresci, 
aprendendo diariamente 
com pessoas maravilhosas, 
como professores, treinado-
res, companheiros, e todos 
os funcionários, que me 
ajudaram muito em todos 
esses anos. Em São Januário 
fiz amigos que vou levar no 
meu coração para sempre 
e serei eternamente grato 
a esta instituição Gigante. 
Obrigado por tudo, Clube de 
Regatas Vasco da Gama!.”-
disse.

rubro-negro.
A proposta inicial do clu-

be francês teria sido de 25 
milhões de euros, ou cerca 
de R$ 160 milhões. O Fla-
mengo, entretanto, espera 
conseguir em torno de 35 
milhões entre fixos e va-
riáveis e ainda manter um 
percentual do jogador.

Nesta terça, a imprensa 
francesa divulgou a notícia 
de que o Olympique teria 
elevado a oferta pelo jogador 
em 1 milhão de euros. Con-
tudo, o Flamengo ainda não 
aceitou e as partes ainda es-
tão distantes de um acordo.

Feliz no Flamengo e de 
olho na Seleção Brasileira, o 
camisa oito não está deses-
perado para sair do clube.

O Conselho 
do Botafogo 
marcou uma 
reunião 
decisiva 
para o dia 
27 de maio


