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São Gonçalo decide manter 
restrições após novos casos
Jardim Catarina continua liderando o ranking dos dez bairros com mais registros de covid-19 no município
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Leila Maria 
canta neste 
sábado
A cantora Leila Maria volta 
ao Teatro Rival Refit, neste 
sábado, às 19h30, para 
um show completamente 
diferente do que 
apresentou em abril deste 
ano e que já tem mais de 
7K visualizações no canal 
do Teatro Rival Refit no 
YouTube.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Cantora retorna ao Teatro Rival 
Refit neste fim de semana

Divulgação

Voluntários participaram da ação de limpeza na Lagoa de Itaipu, que ontem retirou resíduos e espécies consideradas invasoras

ESPORTES

Em vantagem, 
Vasco pega o 
Bota na Taça Rio

Vitor Silva / Botafogo

Vasco levou a melhor sobre o Bota no 1º jogo

Fla e Flu 
decidem o 
Carioca-2021
Após empate no primeiro 
jogo, Flamengo e Fluminense 
voltam a ficar frente a frente 
hoje, a partir das 21h05, 
no Maracanã, para decidir 
quem ficará com o título 
do Campeonato Carioca 
2021. Atual bicampeão, o 
Rubro-Negro busca o sexto 
tri na história. Já o Tricolor 
quer levantar a taça que não 
conquista desde 2012.
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Gávea ou Laranjeiras: onde será a nova casa do troféu do Carioca que será decidido hoje?

Capacitação 
ambiental para 
a Guarda
A Prefeitura de São Gonçalo 
promoveu, ontem, no Centro de 
Convivência da Mata Atlântica 
(APA de Maria Paula), uma oficina 
de sustentabilidade para guardas 
municipais. A atividade integra as 
ações do Programa Municipal de 
Educação Ambiental (Promea) e é 
uma prévia do que será realizado 
na Semana do Meio Ambiente, 
que começa no próximo dia 5.
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Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo promoveu oficina de sustentabilidade para integrantes da Guarda Municipal

PF: STF mantém 
concurso mesmo 
com pandemia
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Estado do Rio 
decide apostar 
no turismo rural

CIDADES\PÁG. 4

Mutirão para 
ajudar a limpar

Lagoa de Itaipu
Um mutirão que reuniu 

voluntários e equipes do Governo 
do Estado e da Prefeitura realizou, 

na manhã de ontem, uma ação 
de limpeza da Laguna de Itaipu. 

Foram retirados de resíduos 
sólidos e removidas espécies 

exóticas, como o capim colonião. 
A Lagoa de Itaipu, que vem 

sofrendo com o assoreamento, está 
situada ao lado do Peset (Parque 

estadual da Serra da Tiririca) e da 
Duna Grande, um importante sítio 

arqueológico do Brasil.
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Castro sanciona 
lei, veta e volta 
atrás de novo

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói retoma 
hoje distribuição 
de máscaras
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Terror no Fonseca
É impossível passar uma noite tranquila no Fonseca nos 
últimos dias. Frequentemente escuto do meu condomínio 
intensa troca de tiros no Santo Cristo e já ouvi até relatos 
de balas perdidas atingindo prédios da região. A polícia 
sabe o que está acontecendo mas não está conseguindo 
controlar a situação! Alguma coisa precisa ser feita. 
Rosana Costa

Ruas esburacadas
Tenho notado diversos buracos nas ruas de Niterói e 
parece que só vem crescendo. Vários buracos nas vias 
dificultando a passagem dos carros. Uma manutenção 
precisa ser feita com frequência na cidade. A Otávio Kelly 
é um exemplo, não lembro de ter visto tanta rachadura 
como vejo hoje em dia.
Mauro Soido

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.

‘Mostra de Cinema 
Árabe Feminino’
Até o dia 27 de junho, acon-
tece a 2ª edição da “Mostra 
de Cinema Árabe Feminino”, 
do Centro Cultural Banco 
do Brasil, que este ano está 
totalmente online. Uma se-
leção de mais de 40 filmes 
entre - curtas, médias e 
longas-metragens de ficção 
e documentários - vai trazer 
à tona a multiplicidade des-
sas cinematografias através 
de filmes realizados por 
mulheres em países como 
Egito, Líbano, entre outros. 

O festival é 100% gratuito 
e os filmes, entre eles, “A 
Space Exodus”, serão exi-
bidos virtualmente no site 
www.cinemaarabefemini-
no.com. 

A programação inclui 
debates, mesas redondas 
e uma masterclass com a 
diretora palestina Larissa 
Sansour, conhecida pelas 
obras de ficção científica. 
Haverá também um tribu-
to para a diretora libanesa 
Jocelyne Saab (1948-2019). 

CULTURA FABIANA MAIA

Leila Maria
A cantora Leila Maria volta 
ao Teatro Rival Refit, neste 
sábado, às 19h30, para um 
show completamente dife-
rente do que apresentou em 
abril deste ano e que já tem 
mais de 7K visualizações no 
canal do Teatro Rival Refit 
no YouTube. A diva dos im-
provisos e divisões rítmicas 
de influências jazzísticas 
apresenta o show “Canções 
que fiz e as que gostaria 
de ter feito”. No repertório, 
autorais e sucessos. Doação 
amiga a partir de R$17,50.

AFRO – Neste sábado, às 21h30, é a vez da cantora, atriz 
e bailarina Mariene de Castro se apresentar no #Cultu-
raEmCasa. Notória por exaltar a cultura afro-brasileira, 
a artista começou sua carreira aos 5 anos, quando já se 
apresentava em espetáculos de dança em Salvador. Ao 
fazer uma turnê pela França, chegou a ser comparada 
a Edith Piaf, pela interpretação e timbre de voz.

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

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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O filme “A Space Exodus” está na programação do festival online do CCBB

Divulgação

Cantora volta ao Teatro Rival Refit, 
neste sábado, com sucessos

POR JEFFERSON LEMOS

O vai e vem do 
governador

Em cima do muro, o governa-
dor Cláudio Castro não conse-
gue agradar a gregos e troianos. 
Pressionado dos dois lados, 
nesta semana sancionou, vetou 
e voltou a sancionar, ontem, 
a chamada lei da ‘Escola sem 
mordaça’. “Ele nem reconhece 
que estava vetando uma lei 
já sancionada. Isso não é um 
pequeno detalhe. O que era 
tudo certo passou a ser tudo 
errado depois da pressão dos 
deputados bolsonaristas”, cri-
ticou o deputado Carlos Minc 
(PSB) antes da última canetada 
do governador, prometendo 
recorrer à Justiça. Após a última 
publicação, foi a vez da depu-
tada bolsonarista Alana Passos 
(PSL) disparar: “Está mostran-
do que seu governo está sem 
rumo e sem alinhamento com 
a direita”. 

Deputado cobra restaurante popular

O deputado estadual Marcus 
Vinícius (PTB) enviou ao go-
vernador Cláudio Castro in-
dicação para a implantação 
de um restaurante popular 
na localidade Cascatinha, 
em Petrópolis. O líder do 
PTB diz que é fundamental 
contemplar todas as regiões 
do Estado no enfrentamento 
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à fome. Neste ano, já foram 
inauguradas unidades em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, e Campos 
dos Goytacazes, no Norte. 
O Restaurante do Povo tem 
preços ainda mais acessí-
veis, devido a pandemia. As 
refeições custam R$ 1, e o 
café da manhã sai a R$ 0,50.

Defensoria lança 
ranking dos réus
Oito dos dez maiores réus nas 
ações da Defensoria Pública do 
Rio são entes públicos. O Estado 
lidera, seguido dos municípios 
de Campos e Rio. No ranking 
dos maiores litigantes, além 
de outras prefeituras, há ainda 
concessionárias de serviços 
como Light e Ampla. Os dados 
estão no Anuário 2021, com in-
formações sobre a atuação em 
2020, que a DPRJ lançou nesta 
semana. As ações mais movidas 
foram para implementação de 
plano municipal para enfrentar 
o coronavírus (59), medidas de 
isolamento social, incluindo 
fechamento do comércio (21) e 
desbloqueio de leitos dos hospi-
tais de campanha (11). 

Daniel Azulay é 
homenageado

Lingua portuguesa 
em debate na web

O Ministério das Comunicações 
divulgou ontem os oito motivos 
que estarão presentes nos selos 
dos Correios comemorativos 
e especiais do ano que vem. 
Eles retratam fatos históricos, 
personalidades e a diversidade 
cultural do país. Um dos ho-
menageados é o queridíssimo 
e saudoso artista Daniel Azulay, 
criado da Turma do Lambe-
-Lambe. Além dele, estamparão 
os selos: as vacinas, o centenário 
da Semana de Arte Moderna, o 
centenário da primeira travessia 
aérea do Atlântico Sul, o pôr-do-
-sol, 200 Anos da Independência 
do Brasil, a festa do Senhor Bom 
Jesus do Bonfim, e as vilas e as 
populações caiçaras do Brasil. 

Na próxima terça (25), a partir 
das 11h, o Museu da Língua 
Portuguesa, instituição da 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa de São Paulo, 
realiza o segundo encontro da 
webinário sobre língua por-
tuguesa e direitos humanos. 
Nesta semana, participam 
a pesquisadora e professora 
Regina Brito (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/Mu-
seu Virtual da Lusofonia) e a 
Capulanas Cia. de Arte Negra.
O evento, que tem como tema 
‘A presença do português no 
mundo e as trocas linguísticas 
entre os oito países lusófonos’ 
será transmitido pelo YouTu-
be e Facebook do museu. 

Polêmica com verba pública

A deputada Leticia Aguiar 
protocolou na Assembleia 
Legislativa de São Paulo PL 
para proibir o uso de verba 
pública em eventos e serviços 
que promovam a sexualização 
de crianças e adolescentes. Ela 
disse que apresentou a propos-
ta após tomar conhecimento 
que a população de Itajaí, em 
Santa Catarina, foi surpreendi-
da pelo anúncio de uma live in-
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titulada “Roda Bixa”, que faria 
parte de um projeto  chamado 
“Criança Viada Show”, finan-
ciado com recursos repassados 
pelo Governo Federal através 
da Lei Aldir Blanc. A polêmica 
foi tamanha que a Prefeitura 
suspendeu os eventos. Lei se-
melhante já tramita em Santa 
Catarina. No Rio, também 
há movimento para que seja 
criada lei semelhante. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou as obras do Par-
que Orla Piratininga (POP) 
Alfredo Sirkis, na manhã de 
ontem, acompanhado da 
família Sirkis. O filho Guilher-
me e a viúva de Sirkis, a escri-
tora e empresária Ana Borelli, 
foram conhecer o parque a 
convite do prefeito, que era 
amigo de longa data de Sirkis. 
Alfredo Sirkis morreu em um 

acidente de carro na Baixada 
Fluminense, no Rio, em julho 
do ano passado. Ele tinha 
69 anos e era ambientalista, 
político, jornalista e escritor. 
Foi um dos pioneiros na luta 
pela preservação do meio 
ambiente no Brasil, e um 
dos fundadores do Partido 
Verde. A previsão é de que as 
obras estejam concluídas em 
setembro de 2022.  

Família Sirkis visita Parque Orla
Leonardo Simplício /Prefeitura de Niterói

Utilizando montagem com 
cartaz do filme Wild Hogs (Por-
cos Selvagens), estrelado por 
John Travolta, que no Brasil foi 
lançado com o nome de Moto-
queiros Selvagens, bolsonaris-
tas estão divulgando o passeio 
de moto deste domingo (23), 
com a presença confirmada do 
presidente Jair Bolsonaro. Os 
deputados estaduais Charlles 

Batista e Anderson Moraes, do 
PSL, integram a organização do 
evento, que objetiva demons-
trar apoio ao governo. A moto-
ciata, como está sendo chama-
da, tem ponto de concentração 
às 10h, no Parque Olímpico, na 
Barra da Tijuca. De lá, o presi-
dente e apoiadores seguirão 
até o Momento dos Praci-
nhas, no Aterro do Flamengo.

‘Wild Hogs’ em versão brasileira
Divulgação

ReproduçãoPhillipe Lima/Palácio Guanabara
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Bairro mais populoso de São Gonçalo é o que teve mais notificações em uma semana, 454. No total, soma 6.197 registros

C-19: J. Catarina tem mais casos
São Gonçalo teve 2.580 casos 
novos do coronavírus em uma 
semana, chegando a 75.401 
mil notificações da doença. 
Dos novos casos, 454 são do 
Jardim Catarina, que continua 
liderando a lista dos dez bair-
ros com mais casos da cidade 
– totalizando 6.197 registros 
da doença. A listagem com 
mais casos continua com os 
mesmos bairros da semana 
anterior. Os números não 
refletem, necessariamente, 
que os bairros estão com mais 
pessoas contaminadas que 
outros, já que depende da pro-
porção em relação ao número 
populacional de cada um.

Trindade, que segue o Jar-
dim Catarina no número de 
casos, está com 3.254 casos 
registrados, 163 a mais em 
relação à semana anterior. Os 
demais bairros com maior nú-
mero de casos confirmados do 
coronavírus são: Colubandê 
com 2.995; Itaúna com 2.191; 
Boaçu com 2.056; Mutondo 
com 1.947; Mutuá com 1.890, 
Rocha com 1.889, Alcântara 
com 1.873 e Barro Vermelho 
com 1.791. O bairro que con-
tinua sem qualquer registro da 
doença nas unidades de saúde 
municipais é Vila Candosa.    

“Os números são impor-
tantes para a definição de 
diferentes ações na cidade em 
relação ao combate ao coro-

navírus como, por exemplo, 
os bairros que vão receber 
sanitização. E também servem 
de alerta para a população ter 
mais cuidado e seguir as medi-
das sanitárias e restrições im-
postas pela Prefeitura de São 
Gonçalo. Mas vale ressaltar 
também que há bairros muito 
mais populosos que outros 
e que, por isso, também têm 

maior número de casos, como 
o próprio Jardim Catarina”, 
explicou a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil de São Gonçalo, 
Gláucia Oliveira.

Medidas restritivas- De 
acordo com publicação no 
Diário Oficial do município 

desta quinta-feira (20), a Pre-
feitura de São Gonçalo prorro-
gou as medidas restritivas de 
proteção à vida no combate à 
covid-19 até o dia 30 de maio.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assistenciais 
de saúde e óticas; supermer-
cados, padarias, mercados, 

açougues e peixarias, centros 
de abastecimento de alimen-
tos, assistência veterinária, 
postos de combustíveis, cha-
veiros, locação de veículos e 
serviços funerários – podem 
funcionar com 50% da capaci-
dade em horário normal. Lojas 
de materiais de construção e 
serviços de mecânica e comér-
cio de autopeças podem fun-
cionar, das 9h às 19h, também 
com 50% da capacidade.

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

Shoppings centers, centros 
comerciais e galerias, incluin-
do praças de alimentação, 
podem abrir, exclusivamente, 
entre 11h e 22h, desde que 
limitem a capacidade de uti-
lização a 50% da capacidade 

de mesas e assentos. A mesma 
regra vale para uso de esta-
cionamento. Fica permitida a 
entrada de crianças menores 
de três anos.

Demais estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços podem abrir entre 
9h e 19h. Fica permitido o 
serviço de entrega de refeições 
e lanches, seja por meio de 
aplicativos de entrega ou por 
meio de entrega direta – deli-
very – entre 6h e 24h.

Barbearias e salões de be-
leza podem funcionar com 
50% de sua capacidade, no 
mesmo sistema que os esta-
belecimentos comerciais no 
que diz respeito às orientações 
de distanciamento mínimo 
obrigatório.

As academias, estúdios 
de musculação e de pilates, 
centros de ginástica podem 
funcionar com capacidade 
limitada de 50%, entre 6h e 
22h, também obedecendo aos 
protocolos de segurança.

Podem funcionar parques 
externos e internos, salas de 
jogos, cinemas, espaços de en-
tretenimento externos e inter-
nos com capacidade limitada 
a 50% dos frequentadores.

Todos os estabelecimen-
tos deverão adotar uma sé-
rie de procedimentos para 
impedir a aglomeração de 
pessoas.

Em apenas 
uma semana, 
cidade teve 2.580 
casos. Medidas 
restritivas são 
prorrogadas

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

A prefeitura tem reforçado a importância da uso da máscara e dos demais cuidados para evitar a propagação da covid

Rio volta a vacinar 
pessoal da Educação
A partir de segunda-feira 
(24), o município do Rio de 
Janeiro retoma a vacina-
ção contra a covid-19 dos 
profissionais de educação. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) havia iniciado 
a imunização desse grupo 
no dia 26 de abril, mas foi 
suspensa no dia 7 de maio, 
após o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
atender a pedido de liminar 
da Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro, que ques-
tionou a antecipação da 
vacinação de categorias 
profissionais em relação 
ao Programa Nacional de 
Imunização (PNI).

Segundo o secretário 
municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, o município 
tem garantidas as doses 
para aplicar nos grupos 
prioritários de pessoas com 
comorbidades e com defi-
ciência permanente, que 
serão atendidas até o final 
da próxima semana. Por-
tanto, é possível prosseguir 
com a vacinação para os 
profissionais de educação.

O secretário Munici-
pal de Educação, Renan 

Ferreirinha, explicou que 
o município já aplicou a 
primeira dose em boa parte 
dos profissionais de edu-
cação acima de 50 anos na 
rede pública e acima de 52 
anos para o ensino superior 
e privado, sem prejuízo 
aos demais grupos priori-
tário. De acordo com ele,  
a educação sempre foi con-
siderada prioritária pela 
gestão.

Na segunda-feira podem 
ir aos postos de vacinação 
os profissionais de educa-
ção com 49 anos ou mais, 
chegando a 45 anos na sex-
ta-feira. É necessário apre-
sentar um contracheque 
que comprove o vínculo 
com instituição de ensino 
ou declaração da institui-
ção, além de documento 
com foto e CPF.

Prefeitura de Niterói retoma 
a distribuição de máscaras
 A Prefeitura de Niterói reto-
ma, neste final de semana, 
a distribuição de máscaras 
faciais pelo sistema de dri-
ve-thru. Neste  sábado (22), 
a entrega vai ocorrer na saída 
do túnel Charitas-Cafubá, 
sentido Cafubá, na Avenida 
Vereador Carlos Roberto 
Boechat, das 10h às 13h. 
Os equipamentos são dis-
tribuídos de forma gratuita 
e são de material lavável e 
reaproveitável. Seu uso é 
obrigatório em áreas públi-
cas e em espaços particulares 
em que houver atendimento 
ao público, para a proteção 
contra a Covid-19. 

O drive-thru é uma ini-
ciativa da Regional da Região 
Oceânica que entrega más-
caras para motoristas, moto-
queiros e ciclistas em vias de 

grande fluxo. Nesta semana, 
a ação será em conjunto 
com a NitTrans, no recuo da 
saída do túnel Charitas-Ca-
fubá. No próximo sábado 
(29), a distribuição segue no 
Trevo da Padaria Versalhes,  
em Itaipu.

Dois milhões - A Prefei-
tura de Niterói já distribuiu 
mais de dois milhões de 
máscaras desde o início da 
pandemia. No início de maio, 
as administrações regionais 
de Icaraí, Região Oceânica, 
Engenhoca, Largo da Bata-
lha, Barreto, Fonseca, Santa 
Rosa, Centro e Ingá, além 
das equipes que trabalham 
no Clube Central, Clin e Se-
cretaria de Ordem Pública, 
voltaram a fazer entrega de 
máscaras para a população. 
A Federação das Associações 

de Moradores (FamNit) tam-
bém está responsável por 
parte das entregas junto às 
associações de moradores 
locais.

O uso da máscara é fun-
damental para proteção indi-
vidual e do próximo, porém 
é necessário que o equipa-
mento esteja na posição 
correta e cubra a boca e o 
nariz. O objetivo é diminuir 
a propagação do vírus que 

se espalha rapidamente e é 
invisível aos olhos. Ao todo, 
já foram distribuídas mais de 
dois milhões de máscaras de 
tecido reutilizável e lavável. 
Desde o dia 23 de abril de 
2020, o uso do equipamen-
to é obrigatório nas áreas 
públicas como ruas, ônibus, 
padarias, supermercados, 
hospitais, filas de bancos 
entre outras.

As administrações regio-
nais seguem com as entregas 
em dias variados. Neste sába-
do, das 9h às 11h, os agentes 
estarão no Largo do Marrão, 
em Santa Rosa, e na segun-
da-feira (24), das 10h às 12h, 
próximo à quadra da Acadê-
micos do Cubango e à escola 
estadual Dr Memória, ambas 
localizadas na Rua Noronha 
Torrezão, no Cubango.

Neste sábado, entrega vai ocorrer na saída Cafubá do Túnel Charitas-Cafubá

IFA: lotes serão menores que 
capacidade produtiva da Fiocruz

O Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) prevê re-
ceber nas próximas semanas 
quantidades da matéria-pri-
ma da vacina contra covid-19 
menores que sua capacidade 
produtiva. Em uma reunião da 
Comissão de Enfrentamento 
à Covid-19 da Câmara dos 
Deputados realizada nesta 
quinta-feira (20), o vice-presi-
dente de Produção e Inovação 
da fundação, Marco Krieger, 
avaliou que isso causará novas 
“pequenas interrupções” da 
produção como a ocorrida 
nesta semana. 

Krieger explicou aos de-
putados que atrasos na im-
portação do ingrediente far-
macêutico ativo da vacina 
Oxford/AstraZeneca no início 
do ano fizeram com que as re-

messas chegassem em maior 
número entre março e abril, 
permitindo uma produção 
mais acelerada. Segundo a 
Fiocruz, Bio-Manguinhos 
chega a fabricar 1 milhão de 
doses por dia.

Mesmo com a norma-
lização do cronograma de 
entregas no mês de maio e a 
previsão do desembarque de 
dois carregamentos em junho 
e dois em julho, a quantidade 
de IFA que deve chegar por 
mês não será suficiente para 
manter as linhas de produção 
em funcionamento ininter-
rupto. 

A Fiocruz interrompeu a 
produção de Bio-Manguinhos 
até a chegada e o descongela-
mento da próxima remessa de 
IFA, prevista para sábado (22). 
A retomada da fabricação da 
vacina deve ocorrer só na pró-

xima terça-feira (25), o que vai 
impactar as entregas em duas 
semanas de junho.

Segundo Krieger apresen-
tou aos deputados, a Fiocruz 
mantém uma média semanal 
de mais de 4,8 milhões de 
doses entregues ao Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI). Com a paralisação da 
produção na quinta, sexta e 
sábado desta semana, a entre-
ga prevista para a semana de 
7 a 12 de junho deve cair para 
2,8 milhões de doses.

Como a previsão é de que 
a interrupção atual também 
afete a segunda-feira da sema-
na que vem (24), Krieger pro-
jeta que isso reduzirá para 4,5 
milhões de doses a entrega da 
semana de 14 a 18 de junho.

Impacto - O impacto de 
uma parada na fábrica de 

vacinas nas entregas ao PNI 
se dá apenas semanas depois 
porque as doses produzidas 
passam por um processo de 
controle de qualidade que 
dura cerca de quatro semanas. 
Neste momento, a Fiocruz já 
produziu 50 milhões de doses, 
porém só vai atingir hoje as 
36 milhões de vacinas entre-
gues. As demais continuam 
em processo de checagem 
para garantir sua segurança 
e eficácia.

Segundo o cronograma, 
a entrega desta semana e as 
das próximas duas já estão 
garantidas pela produção 
realizada anteriormente. 
Está prevista para hoje a 
liberação de 5,3 milhões de 
doses. Na semana que vem, 
serão mais 4,9 milhões, e, 
na semana encerrada em 
5 de junho, 5,1 milhões.

Remessas menores poderão ocasionar interrupções na produção de vacinas

33 regiões em alto risco
De acordo com o Mapa de 
Risco de transmissão da 
covid-19, todas as 33 regiões 
administrativas da cidade 
estão atualmente em alto 
risco, na cor laranja. Após a 
cidade ficar várias semanas 
em risco muito alto, em ver-
melho, com a introdução de 
uma nova variante do vírus, 
nas duas últimas semanas 
se mantém uma tendên-
cia de estabilidade. Com 
isso, o decreto com medidas 
restritivas publicado no  
dia 7 foi prorrogado até o 
dia 31.

A respeito do jogo de 
amanhã no Maracanã, a 
segunda partida da final do 
Campeonato Carioca, entre 
Flamengo e Fluminense, a 
prefeitura ressaltou que não 
será permitida a presença 
de público e a fiscalização 
será reforçada para evitar 
aglomerações.

Sobre a nova cepa in-
diana do novo coronavírus, 

Soranz destacou que ainda 
não foi detectada no Rio de 
Janeiro e que os casos en-
contrados no país não são 
de transmissão comunitária. 
Segundo ele, a situação está 
sendo acompanhada pelo 
alerta da vigilância epide-
miológica do Ministério da 
Saúde.

Vacinados - Segundo 
a Prefeitura do Município 
do Rio de Janeiro, já foram 
vacinadas na cidade 1,896 
milhão de pessoas com a 
primeira dose, o que cor-
responde a 28,1% da popu-
lação. 

Entre os idosos com 60 
anos ou mais, a primeira 
dose foi ampliada em 97,3% 
do público alvo. Um total de 
880.280 pessoas já recebe-
ram as duas doses da vacina. 

A meta da prefeitura é va-
cinar 5,2 milhões de pessoas 
e já foram atendidos 36% 
com a primeira dose.

SMS havia 
iniciado 
aplicação do 
grupo em abril, 
mas suspendeu 
em maio

Os equipamentos 
são distribuídos 
de forma 
gratuita e são de 
material lavável 
e reaproveitável
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O último ciclo

Peterson Barroso Simão*

Seguindo a ordem natural 
temos na vida do ser hu-
mano as seguintes fases: 
infância, adolescência, 
maturidade e velhice.

Neste texto gostaria de 
concentrar as ideias na 
velhice que correspon-
de a última caminhada, 
aquela que vem rouban-
do as forças, as emoções, 
os prazeres e a felicidade 
humana, e por outro lado 
são substituídas pela dor, 
abandono, solidão e lágri-
mas. Principalmente com 
referência àqueles que se 
encontram em estado de 
vulnerabilidade.

As mãos trêmulas já 
não conseguem escrever, 
nada mais o surpreende e 
tudo passa. A voz embar-
gada torna-se menos afir-
mativa, mais temerosa e 
duvidosa. A todo momen-
to vem a lembrança do pó 
de onde provimos e a que 
todos um dia voltaremos.

Para estes conduzo a 
preocupação e o desejo de 
um frio entardecer menos 
traumático por meio de 
muitas providências, a 
começar pelo carinho, 
atenção e respeito, as-
segurando-lhes todos 
os direitos, 
sobretudo à 
saúde.

Muito já 
se fez, como 
o Estatuto 
d o  I d o s o , 
m a s  m u i -
to ainda há 
que se fazer, 
pois são eles 
que abriram 
os caminhos 
aos jovens, 
construindo um país 
melhor, com inteligên-
cia e suor.

O cotidiano, ressal-
vando exceções, tem sido 
cruel com eles. Apesar 
disso, tive a oportunidade, 
no exercício da função 
jurisdicional e utilizando 
da legislação, de evitar o 
despejo, o corte de energia 
elétrica ou da água em ca-
sas de anciãos, o que seria 
feito impiedosamente.

As clínicas geriátricas, 
casas de repouso e os asi-
los poderiam receber mais 
incentivos dos órgãos pú-
blicos e privados contem-
plando-os com estrutura, 
fiscalização e benefícios 
adequados para que pos-
sam estas instituições 
crescer, prosperar e pro-
liferar.

As residências, por sua 
vez, habitadas por ido-
sos em idade provecta, 
poderiam ter a visitação 
periódica de assistentes 
sociais, psicólogos, advo-
gados, voluntários amigos, 
fisioterapeutas e médicos, 
bastando discar para uma 

central de atendimento, 
por número de telefone 
que poderia ser criado 
com três dígitos.

A retidão de uma vida 
inteira do cidadão e ci-
dadã, merece um acolhi-
mento maior por nossas 
leis à altura do que se ima-
gina sobre a grandiosidade 
do princípio da dignidade 
da pessoa humana.

A criação de Secretarias 
de Estado e Municipais es-
pecíficas, também poderia 
ser mais uma hipótese 
a ser analisada quanto à 
viabilidade política de sua 
criação com o objetivo de 

protegê-los.
Ao Judiciário, 

p o s s i v e l m e n t e , 
caberia o cumpri-

m e n t o,  d e 
p l a n o,  e m 
caráter  de 
u r g ê n c i a , 
c o m  t o t a l 
preferência, 
de todas as 
ações rela-
cionadas a 
eles, como 
costumeira-
mente ocor-
re. E quem 
sabe, desdo-

brar as varas uni-
ficadas para criar 
o Juízo do Idoso 
separado do Juízo 

da Infância e da Juventu-
de, em vista do crescente 
número de pessoas enve-
lhecidas da população que 
merecem atenção ainda 
mais especializada.

A sociedade brasileira 
e as autoridades públicas 
poderiam repensar neste 
tema visando atitudes 
mais positivas em favor 
dos idosos que, insisto, 
devem encontrar lícitas 
facilidades e não dificul-
dades.

É hoje e agora que eles 
precisam mais, conside-
rando que neste momento 
o Planeta é tocado por um 
vento de destruição e afli-
ção que atinge os povos de 
todos os rincões.

Certamente, o último 
ciclo para ser vivenciado 
de forma tranquila depen-
de dos olhares de amor e 
solidariedade.

A todo 
momento vem 
a lembrança 

do pó de onde 
provimos e a 
que todos um 

dia voltaremos

OPINIÃO

*Peterson Barroso Simão

é desembargador do TJRJ

Divulgação/Amaerj

Capacitação ambiental para 
a Guarda Municipal de SG

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente (Sem-
ma), realizou, na manhã desta 
sexta-feira (21), no Centro de 
Convivência da Mata Atlânti-
ca (APA de Maria Paula), uma 
Oficina de Sustentabilidade 
para os guardas municipais do 
Grupamento de Proteção ao 
Meio Ambiente (Gpam). 

A atividade integra as ações 
do Programa Municipal de 
Educação Ambiental (Promea) 
e são uma prévia das atividades 
que serão realizadas na Se-
mana do Meio Ambiente, que 
começa no dia 5 de junho. O 
curso será realizado de forma 
online e presencialmente na 
Sala Verde, em Neves e no Cen-
tro de Convivência da Mata 
Atlântica (APA de Maria Paula).

Esse é o primeiro dos en-
contros dos agentes do GPAM 
com a Semma, que antecede o 
curso de capacitação que será 
iniciado no dia 7 de junho e 
será realizado por 25 agentes 
da Guarda Municipal. Para evi-

tar aglomerações, a Oficina de 
Sustentabilidade será dividida 
em dois turnos: no horário da 
manhã, das 10h às 12h, e no 
horário da tarde, das 14h às 
16h. A previsão de término des-
ta primeira turma é outubro.

Na oficina de sustentabili-

dade os agentes tiveram uma 
apresentação do curso que 
será uma grande reciclagem 
para esses agentes que defen-
dem o meio ambiente e estão 
constantemente repassando 
esses ensinamentos.

“Logo no início da gestão, 

realizamos um levantamento 
e percebemos a necessidade 
de um reforço na qualificação 
desses profissionais e conse-
guimos promover esse primei-
ro curso para a corporação, que 
é uma grande multiplicadora 
para os munícipes que visitam 
diariamente esses espaços 
dentro do nosso município”, 
comentou o secretário de Meio 
Ambiente Carlos Afonso .

O Promea é uma impor-
tante ferramenta de educa-
ção ambiental, mostrando a 
importância da preservação 
ambiental na construção de 
um mundo mais sustentável 
para as gerações futuras. O 
programa atua sob a coorde-
nação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, fazendo com 
que a educação ambiental 
esteja presente em todos os 
níveis e modalidades do pro-
cesso educativo, em caráter 
escolar (formal) e não escolar  
(informal).

Município promove oficina de sustentabilidade e quer formar multiplicadores
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A apresentação do curso foi realizada ontem na APA de Maria Paula

Iniciativa aconteceu ontem pela manhã e retirou muitos resíduos do local

Força-tarefa faz mutirão de 
limpeza na lagoa de Itaipu
Uma força-tarefa com in-
tegrantes da Prefeitura de 
Niterói, do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) e volun-
tários realizaram na manhã 
de ontem (21) uma ação de 
limpeza da Laguna de Itaipu. 
Foram retirados de resíduos 
sólidos e removidas espécies 
exóticas, como o capim colo-
nião. Seguindo todos os proto-
colos sanitários de proteção à 
covid-19, as equipes atuaram 
em diversos pontos da Lagoa.

Participaram do mutirão 
voluntários da Defesa Civil 
de Niterói, de Gestão de La-
gunas, da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade de Niterói, 
da Companhia de Limpeza de 
Niterói (Clin) e voluntários do 
Parque Natural Municipal de 
Niterói (Parnit), da Reserva 
Extrativista Marinha de Itaipu 
(Resex Itaipu), de Unidades 
de Conservação, da Área de 
proteção Ambiental de Maricá 

e moradores da região.
“Essa foi uma ação inte-

grada do poder público mu-
nicipal e do governo estadual 
junto com organismos de 
apoio ao meio ambiente e o 
voluntariado. Recebemos o 
chamamento do Inea, que é 
um grande parceiro em nos-
sas ações. Além da limpeza, 
fizemos o manejo de espécies 
exóticas. Atitudes como essa 
ajudam na boa conserva-

ção das lagoas. É importante 
juntar os órgãos públicos e 
comunidades mostrando que 
o meio ambiente é um só”, 
explicou Amanda Jevaux, ges-
tora de Lagoas da Prefeitura 
de Niterói.

A Lagoa de Itaipu está si-
tuada ao lado do Peset (Parque 
estadual da Serra da Tiririca) 
e da Duna Grande, um im-
portante sítio arqueológico 
do Brasil.

“Nossa intenção é tam-
bém preparar essa área para 
o plantio. Contamos com o 
apoio desse grupo porque no 
dia-a-dia precisamos cuidar 
dessa importante área da cida-
de. Por isso fizemos a remoção 
de espécies exóticas, como o 
capim colonião, bem como 
retirada de resíduos sólidos”, 
falou Leandro Augusto (Tetel), 
Gestor do Parque Estadual da 
Serra da Tiririca.

Divulgação

Além da limpeza, os voluntários também fizeram o manejo de espécies exóticas na região do entorno da lagoa

A Lagoa de 
Itaipu está 
situada ao lado 
do Peset e da 
Duna Grande de 
Itaipu

União pelo Turismo Rural 
no Estado do Rio de Janeiro

Promover o desenvolvimen-
to econômico e cultural nas 
áreas rurais, por meio de 
atividades turísticas. Este é o 
objetivo do programa “Turis-
mo Rural RJ”, uma parceria 
entre a Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ), a Turis-
Rio, a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento (Seappa) e 
o Núcleo de Estudos de Geo-
grafia Fluminense (Negef), da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro.

Os municípios de Rio das 

Flores, Paty do Alferes, Men-
des, Miguel Pereira, Paracam-
bi, Vassouras, Engenheiro 
Paulo de Frontin e Paraíba 
do Sul, localizados na região 
turística Vale do Café, foram 
os primeiros a receber a visita 
dos técnicos da TurisRio. O 
objetivo da equipe é identi-
ficar e mapear os atrativos 
para, futuramente, capacitar 
e promover os produtos di-
recionados ao turismo rural. 

Para o Secretário de Esta-
do de Turismo do Rio, Gusta-
vo Tutuca, o interior é rico em 

atrativos, e é preciso estimular 
o desenvolvimento. “O nosso 
Estado é muito diversificado e 
tem muita história”, destacou 
o secretário.

“A agricultura familiar e 
o turismo rural andam lado 
a lado. Precisamos ressaltar 
que a perspectiva do turismo 
no meio rural funciona como 
uma alternativa para melho-
rar a qualidade de vida desses 
produtores e também na 
geração de emprego e renda. 
Além disso, é uma oportuni-
dade para os moradores das 

cidades conhecerem melhor a 
vida no campo e as produções 
do nosso estado”, reforçou o 
secretário de Estado de Agri-
cultura, Marcelo Queiroz.

“Vamos lançar o guia “Tu-
rismo Rural RJ”. As 12 regiões 
turísticas serão mapeadas e 
georreferenciadas. Começa-
mos pelos municípios do Vale 
do Café, a esperamos poder 
fazer o lançamento de uma 
região por mês”, pontuo Pablo 
Kling, diretor de marketing da 
TurisRio, e coordenador do 
programa.

Essa é uma das ações da Secretaria de Turismo para desenvolver o setor 

Itaboraí comemora 
188 anos hoje
Às vésperas do seu ani-
versário, Itaboraí recebeu 
ontem diversas ações da 
Prefeitura. O dia começou 
com um café de agrade-
cimento aos funcionários 
das secretarias municipais 
de Obras e Serviços Públi-
cos, na sede dos órgãos, 
em Venda das Pedras. 

Os trabalhadores fo-
ram recebidos com um 
lanche pelo prefeito Mar-
celo Delaroli e por todo 
o secretariado. A progra-
mação abriu oficialmente 
as comemorações do dia 
22 de Maio, que marca os 
188 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Itaboraí.

“Nosso muito obrigado 
é de coração. Todo elogio 

que eu recebo nas ruas 
sobre a transformação da 
nossa cidade é por causa 
do trabalho de todos os 
ser vidores.  Quem dá o 
combustível para a mu-
dança, quem dá aula de 
como sair de casa para 
sustentar a família são 
cada um dos nossos traba-
lhadores. Eu tenho orgu-
lho de fazer parte e de ter 
o time que eu tenho. Meu 
agradecimento vai para 
todos os funcionários que 
contribuem para o cres-
cimento da nossa cidade. 
Sou um irmão e amigo ao 
lado de cada um para tra-
balhar incansavelmente 
para melhorar a vida desse 
povo”, afirmou o prefeito, 
no discurso.
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Maioria do STF vota pela realização 
de concurso da PF neste domingo
Ação questionava manutenção do concurso diante da pandemia. Relator votou pela suspensão, mas foi vencido

A maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) votou ontem (21) 
para liberar a realização do 
concurso público da Polícia 
Federal (PF) amanhã (23). 
O relator do caso, ministro 
Edson Fachin, defendeu 
a suspensão do concurso, 
mas foi vencido. Segundo 
Fachin, a prova obrigará os 
candidatos a se deslocarem 
para outras cidades e poderá 
colocar em risco os sistemas 
de saúde locais.

“Havendo este Supremo 
Tribunal Federal reconhe-
cido a legitimidade dessas 
medidas restritivas, desde 
que amparadas em evidên-
cias científicas, não pode 
a União, sem infirmar ou 
contrastar essas mesmas 
evidências, impor a reali-
zação das provas e a ofensa 
aos decretos locais, havendo 
razões e recomendações 
das autoridades sanitárias 
que amparam as restrições 
locais”, argumentou.

Cerca de 320 mil candi-
datos estão inscritos para 
as provas de seleção para os 
cargos de delegado, agente, 
escrivão e papiloscopista.

A maioria favorável à rea-
lização do concurso foi for-
mada quando o  placar da 
votação chegou a seis votos 
a um. A votação foi realizada 
de forma virtual, na qual os 

ministros inserem seus votos 
no sistema eletrônico do 
STF. Os  ministros poderiam 
votar até as 23h59. A Corte é 

composta por 11 membros. 
Os ministros julgaram a 

ação protocolada por uma 
candidata questionando a 

realização do certame mes-
mo diante da pandemia da 
covid-19 e de decretos locais 
que restringem a circulação 

e a aglomeração de pessoas 
nos municípios. 

A maioria dos ministros 
acompanhou o entendimen-

to do ministro Alexandre 
de Moraes. Para o ministro, 
a autonomia dos estados e 
municípios para tomar de-
cisões de contenção da pan-
demia não pode interferir em 
questões relacionadas à ad-
ministração pública federal. 

“Admitir-se tal solução 
seria admitir a interferência 
dos municípios e estados no 
exercício da administração 
da União, o que violaria a 
própria lógica do federa-
lismo e da autonomia dos 
entes”, argumentou. 

O voto de Moraes foi 
acompanhado pelos minis-
tros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia, Luiz Fux e Nunes 
Marques. 

O ministro Marco Aurélio 
também rejeitou a ação, mas 
por questões processuais. 
O ministro entendeu que a 
reclamação constitucional 
não é ação adequada para 
questionar a realização de 
um concurso.

320 mil 
candidatos estão 
inscritos na prova 
para delegado, 
agente, escrivão e 
papiloscopista

Marcello Casal JrAgência Brasil

A realização do concurso para a PF neste domingo foi julgada na sessão que se encerrou na noite de sexta no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF)

De acordo com os agentes, a carga era composta por medicamentos para sedação e analgesia de pacientes com c-19

SG Presente recupera carga roubada
Policiais civis da 72ª DP (Mu-
tuá), com apoio do Programa 
Segurança Presente, prende-
ram em flagrante na quinta-
-feira um homem que roubou 
um veículo com remédios e 
produtos hospitalares em São 
Gonçalo. De acordo com os 
agentes, a carga era composta 
por medicamentos utilizados 
em sedação e analgesia de 
pacientes com covid-19 em 
estado grave.

Avaliado em mais de R$ 24 
mil, o material seria levado para 

o interior do Complexo do Mu-
tuapira, em São Gonçalo. Ele foi 
capturado em um dos acessos 
da Comunidade dos Tabajaras, 
em Itaúna, na mesma cidade.

Antes da prisão, contaram 
os agentes, o acusado não 
obedeceu a ordem de parada 
e decidiu fugir. Houve perse-
guição. O condutor do veículo 
perdeu a direção e rodou na 
pista. Um comparsa do preso, 
que pilotava uma motocicleta 
envolvida no roubo, atirou 
contra os policiais. A carga e o 

carro utilizado pelo criminoso 
foram recuperados.

Dezoito atendimentos em 
7 dias - Com o policiamento 
reforçado no município, agen-
tes da Operação São Gonçalo 
Presente, junto à Secretaria de 
Ordem Pública, foram mobili-
zados para atender a 18 ocor-
rências na cidade nos últimos 
sete dias. 

As principais ocorrências 
registradas no período de sex-
ta-feira (14) a quinta-feira (20) 

foram três apreensões de tele-
fones roubados, dois cumpri-
mentos de mandado de prisão 
e captura de foragido, duas re-
ceptações e duas recuperação 
de veículos. 

Outras ocorrências cumpri-

das pelos agentes do programa 
foram porte de drogas, usurpa-
ção de função pública, uso de 
documentação falsa, tentativa 
de homicídio e apreensão de 
motocicleta. 

Diariamente os policiais 
realizam o patrulhamento atra-
vés de motos e viaturas, exclu-
sivamente em áreas urbanas de 
grande movimentação e con-
centração de estabelecimentos 
comerciais. O planejamento 
das rondas é estruturado com 
as  informações obtidas a partir 

da mancha criminal do muni-
cípio, com o objetivo de reduzir 
os índices de violência.

 A base da secretaria, situada 
no bairro Estrela do Norte, con-
ta com o suporte do “Disque 
São Gonçalo Presente”, um 
canal de atendimento para 
que a população gonçalense 
possa enviar denúncias atra-
vés do número de whatsapp 
(21) 98251-3301.  As equipes 
atuam nos horários entre 5h 
às 23h, nas áreas de atuação do 
programa.

Prefeitura de Mangaratiba 
inaugura base da Guarda

A Prefeitura de Mangaratiba, 
através da Secretaria de Se-
gurança e Trânsito, inaugu-
rou ontem (21) uma Unidade 
Operacional (UOP) da Guarda 
Municipal em Conceição de 
Jacareí. O destacamento, que 
fica na Rua Valdemiro José 
Nogueira, irá auxiliar nas ações 
de patrulhamento preventivo 
e ostensivo no distrito e ainda 
funcionará como polo de aten-
dimento da GM.

O vice-prefeito, Chicão 
da Ilha, esteve presente na 
inauguração (realizada sem 
cerimônia em virtude da pan-
demia) e destacou a importân-
cia da nova UOP.

 “Essa base da Guarda Mu-
nicipal é mais um instrumen-
to para ampliar a segurança 
pública em Mangaratiba e 
representa um ganho para o 
município, a população e os 
próprios agentes. Hoje, graças 
ao trabalho integrado que a 
GM faz junto com as forças de 
segurança, nosso município 
é uma cidade segura. Temos 

todos os índices de crimina-
lidade controlados e nosso 
objetivo é manter sempre esse 
cenário”, comentou.

Além de apoiar ações da 
Guarda Municipal e servir de 
central de denúncias, futura-
mente a UOP também será a 
base do sistema de monito-
ramento por câmeras de se-
guranças no segundo distrito, 
facilitando assim, o controle e 
patrulhamento de Conceição 
de Jacareí. 

O Secretário de Segurança 
e Trânsito, Norberto Marques, 
explicou que a instalação UOP 
foi uma iniciativa dos próprios 
agentes da Guarda Municipal, 
que auxiliaram inclusive na 
construção do espaço. Segun-
do ele, a base dará um maior 
apoio logístico nas ações de 
segurança, além de trazer be-
nefícios para o trabalho dos 
GMs.

“A Guarda Municipal de 
Mangaratiba é uma institui-
ção que tem cerca de 30 anos, 
mas, que teve que aguardar o 

Governo Alan Bombeiro para 
ter uma base central, equi-
pamentos, viaturas, e agora, 
ganhar sua primeira unidade 
descentralizada. Esse espaço 
vai facilitar a logística das 
ações da Guarda Municipal, 
acelerar o atendimento das 
denúncias e dar mais dignida-
de para o serviço dos agentes. 
É sem dúvida nenhuma, mais 
uma ferramenta efetiva para a 
segurança pública municipal”, 

frisou.
Ainda de acordo com o 

Secretário, outras UOPs serão 
instaladas nos distritos da 
cidade nos próximos meses.

Participaram da inaugura-
ção o Secretário de Obras, Már-
cio Gomes, o Subsecretário de 
Ordem Pública, Enes Souza, o 
comandante Geral da Guarda 
Municipal, GCM Adriano, e o 
Subsecretário de Segurança e 
Trânsito, Evandro Ramalho.

Destacamento da força de segurança fica em Conceição de Jacareí
Divulgação

Outras UOPs serão instaladas nos distritos da cidade nos próximos meses

A ocorrência 
foi registrada 
na 72ª DP 
(Mutuá)

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: 27/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Doutor João Leitão - Charitas - Niterói 15204605

13:00 às 17:00 Rua São Fidéles - Charitas - Niterói 15204605

13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15204605

13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15204631

13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitão - Morro Preventor - Charitas - Niterói 15204631

13:00 às 17:00 Travessa Santana - Charitas - Niterói 15204631

13:00 às 17:00 Travessa São Paulo - Charitas - Niterói 15204631

13:00 às 17:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 15204631

13:00 às 17:00 Travessa Santa Cândida - Preventório - Charitas - Niterói 15204631

13:30 às 17:30 Praça 1 - Ingá - Niterói 15204545

13:30 às 17:30 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15204545

14:00 às 18:00 Caminho do Jacaré - Muriqui - Niterói 15204207

14:00 às 18:00 Estrada 22 de Outubro - Muriqui - Niterói 15204207

14:00 às 18:00 Estrada Jacaré - S. dos Arcos - Muriqui - Niterói 15204207

14:00 às 18:00 Estrada Pref Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói 15204207

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 15196831

08:00 às 12:00 Rua Café Filho - Sacramento - Santa Izabel - São Gonçalo 15196831

08:00 às 12:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Sacramento - São Gonçalo 15196831

12:00 às 16:00 Rua Aristídes Lima - Laranjal - São Gonçalo 15197541

12:00 às 16:00 Rua Oscar Guanabarino - Laranjal - São Gonçalo 15197541

12:00 às 16:00 Avenida Aristide Lima - Laranjal - São Gonçalo 15208179

12:00 às 16:00 Rua Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 15208179

12:00 às 16:00 Rua César Lattes - Laranjal - São Gonçalo 15208179

12:00 às 16:00 Rua Constância Alves - Laranjal - São Gonçalo 15208179

12:00 às 16:00 Rua Urbano dos Santos - Laranjal - São Gonçalo 15208179

13:00 às 17:00 Estrada Ipiiba - Bairro Alegre - São Gonçalo 15197565

13:30 às 16:30 Rua Rodrigues da Fonseca - Zé Garoto - Camarão - São Gonçalo 15196793

13:30 às 16:30 Travessa Pedrina - Camarão - Zé Garoto - São Gonçalo 15196793

MARICÁ
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15204757
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Vasco e Botafogo 
disputam a Taça Rio

Vasco e Botafogo 
não chegaram às 
finais do Cam-
peonato Cario-
ca. Só que hoje, 
as duas equipes 
se enfrentam na 
finalíssima da 
Taça Rio, às 15 
horas (de Brasí-
lia), no estádio 
de São Januário.

O Vasco vai a campo com 
a vantagem de ter vencido o 
jogo de ida, no Nilton Santos, 
por 1 a 0. Os cruz-maltinos 
levam a taça em caso de em-
pate.

Para esta partida, o técnico 
Marcelo Cabo poderá contar 
com o retorno do zagueiro 
Ernando. O defensor foi pou-
pado dos últimos jogos para 
recondicionamento físico e 
tem chance de retornar. Isso 
porque Leandro Castán so-
freu uma lesão no duelo de 
ida e foi vetado. Ricardo Graça 
será seu substituto.

Já o desfalque será o meia 

Marquinhos Gabriel. O joga-
dor sofreu um problema físico 
antes da primeira partida e 
faz tratamento para voltar no 
início da Série B do Campeo-
nato Brasileiro.

Do outro lado, o Botafogo 
tenta reverter o resultado 
da partida de ida. O clima 
entre os alvinegros não é 
dos melhores por conta do 
desempenho ruim da equipe 
na temporada.

Uma nova derrota para os 
cruz-maltinos pode custar o 
emprego ao técnico Marcelo 
Chamusca. O treinador vem 
sendo muito criticado pela 
torcida.

Fla e Flu escrevem último 
capítulo do Carioca 2021

O campeão ca-
rioca de 2021 
será conhecido 
hoje à noite. O 
Fla-Flu de nú-
mero 352 vai 
decidir o título 
estadual a par-
tir das 21h05, 
no Maracanã. 
O clima quen-
te da primeira 

partida há uma semana, que 
terminou com o empate em 1 
a 1, gera a expectativa de um 
confronto muito disputado.

Esta será a 11ª vez que as 
duas equipes se enfrentam 
em uma final do Campeonato 
Carioca e a segunda consecu-

tiva. Cada um levantou a taça 
em cinco ocasiões e 2021 será 
o tira-teima.

O Flamengo, entretanto, 
leva vantagem no número de 
conquistas, com 36 no total, 
superando o Flu, segundo 
no ranking estadual, com 31. 
Além disso, o Tricolor vive 
um jejum de títulos desde 
2012, enquanto o Fla busca 
seu sexto tricampeonato na 
história da competição.

No confronto direto, a 
vantagem também é do Fla, 
com 128 vitórias contra 110 
do Tricolor e 113 empates.

Mas nada disso vai ter im-
portância quando a bola rolar. 
Serão 11 contra 11 em campo 

para decidir quem dará a vol-
ta olímpica desta vez.

O Fla, classificado para as 
oitavas de final da Libertado-
res, entra com a cabeça mais 
focada no duelo decisivo. O 
Flu, contudo, vem de derrota 
na competição continental e 
vai decidir a vaga na próxima 
terça-feira contra o River Pla-
te, na Argentina.

Assim, o técnico Roger 
Machado não deu indicações 
de que formação mandará 
a campo. Entretanto, a base 
deve ser a equipe que atuou 
no último sábado, com a pos-
sível entrada de Cazares no 
lugar de Nenê no meio.

No Rubro-Negro, se por 

um lado a situação na Liber-
tadores é mais tranquila e o 
time só entrará em campo na 
quinta-feira, o técnico Rogé-
rio Ceni está sob pressão. A 
decisão de poupar quase o 
time inteiro na última quarta-
-feira contra a LDU-EQU não 
foi bem digerida pela torcida 
e setores do clube. 

Também pesa contra o 
treinador a incapacidade de 
resolver os problemas defen-
sivos da equipe.

A escalação rubro-negra 
deve ser a mesma do empate 
no primeiro jogo, com a dúvi-
da se Diego Alves retornará ao 
gol ou se Gabriel Batista inicia 
a partida.

Tradicionais rivais fazem hoje à noite, no Maracanã, a grande final do Estadual 
Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol quer marcar seu nome na história do Fla com o tricampeonato carioca

Lucas Mercon/Fluminense FC

Fred deseja conquistar seu primeiro título após retorno ao Flu no ano passado Vitor Silva / Botafogo

Galarza (Vasco) e Warley (Botafogo) estão confirmados no duelo desta tarde

Jogo servirá 
como 
preparação para 
a estreia dos 
times na Série B 
do Brasileiro


