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Oportunidades de 
qualificação em SG

Prefeitura e Firjan oferecem profissionalizantes e Polo Cederj já inscreve para vestibular

PARA ABRIR AS PORTAS DO MERCADO DE TRABALHO

CIDADES\PÁG. 4

Três helicópteros e caminhões foram utilizados na entrega das 57,3 mil doses aos 19 municípios considerados elegíveis. Os imunizantes da farmacêutica norte-americana serão utilizados na primeira dose

Divulgação/Palácio Guanabara

Paciente que 
voltou da Índia é 
monitorado

CIDADES\PÁG. 3

Lula participará 
do aniversário 
de Marícá

PANORAMA\PÁG. 2
Petrobras promete investir no Rio
Diretor diz que até 2024 estado será responsável por 84% do petróleo produzido pela empresa 

PANORAMA\PÁG. 2

 A equipe de coordenação da Campanha Niterói Solidária acompanhou, 
ontem, mais uma entrega dos kits montados com as doações feitas pela 
população no momento da vacinação contra Covid-19. Desta vez, as entregas 
aconteceram no Centro Juvenil Oratório Mamãe Margarida, em Santa Rosa.

PANORAMA\PÁG. 2 

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

A primeira-dama de Niterói, Christa Grael, acompanhou mais uma vez a entrega do donativos

Niterói Solidária entrega mais kits 

Flu joga 
sua vida na 
Libertadores
Tricolor visita hoje o River 
Plate, pela última rodada, 
precisando vencer para 
não depender do jogo 
entre Junior Barranquilla x 
Independiente Santa Fe.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Pfizer: 19 cidades 
recebem 57 mil 

doses de vacinas
Um carregamento de vacinas da 

farmacêutica norte-americana 
Pfizer foi distribuído ontem para 

19 municípios considerados 
elegíveis para a manipulação 

e conservação do imunizante, 
que precisa ser armazenado em 

temperaturas muito baixas. As 
57.330 doses serão usadas para 
primeira aplicação. A operação 

de entrega das vacinas aconteceu 
por meio de caminhões e três 

helicópteros, com escolta da 
Polícia Militar.

CIDADES\PÁG. 3

Poesia online 
na Carlos 
Couto
A Sala Carlos Couto 
apresenta nesta terça, às 
18h, a poeta Cristina Lebre. 
A programação é online 
acontece pelo instagram 
@salacarloscouto.

PÁG. 2

CULTURA
Anamel Castro/Divulgação

A poeta e escritora Cristina Lebre é 
a atração desta terça, às 18h 

Flu aposta no ídolo Fred para che-
gar às oitavas da Taça Libertadores
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Falta de fiscalização no Rio
O povo está achando que a pandemia chegou ao fim. Com o fim 
do Campeonato Carioca, o que mais se viu aqui no Rio de Janeiro 
foram bares lotados para acompanhar a final. Nenhum dos es-
tabelecimentos estava respeitando as regras de distanciamento, 
e quanto mais pessoas chegavam, mais eles juntavam as mesas. 
Onde estão as rondas policiais para evitar essas aglomerações?
Andrea Barbosa

Moradores de rua 
Não pode fechar um estabelecimento que logo o local, que está 
vazio, se torna ponto para moradores de rua se instalarem e 
encherem de entulho as calçadas. Não reclamo deles, pois eles 
não tem oportunidades, mas acredito que a prefeitura devia dar 
opções de moradia a estas pessoas, pois elas vivem alocadas em 
calçadas sujas, de dar pena.
Dalva Soraia

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.

Poesia com Cristina 
Lebre na Carlos Couto
A Sala Carlos Couto apre-
senta, nesta terça, às 18h, 
a poeta e escritora Cristi-
na Lebre. A programação 
é online e a transmissão 
acontece pelo instagram @
salacarloscouto.

Mestre em Ciências da 
Comunicação, Cristina Le-
bre tem dois livros publi-
cados, ‘Olhos de Lince’ e 
‘Marca d’Água’. Ela também 
participa de diversas cole-
tâneas nacionais e interna-
cionais de poetas lusófonos. 

Cristina escreve desde 
criança, mostrando sempre 
uma sensibilidade aguda 
para o drama da condição 
humana e a agonia da na-
tureza, enquanto toca os 
corações de muitos com 
seus versos e prosas repletos 
de profundos sentimentos. 
A linguagem impressa em 
seus escritos se constitui em 
uma verdadeira viagem ao 
mundo lúdico e lírico da es-
sência desta representante 
de poetas brasileiros.

CULTURA FABIANA MAIA

Felipe Neiva
A série “Karaokê Neiva” ex-
plora novas nuances do 
álbum “Tanto”, elogiado 
trabalho de Felipe Neiva lan-
çado em 2020. A sequência 
de vídeos inicia com “Amor-
-Vício” em uma experiência 
audiovisual imersiva criada 
pelo artista Vitor Milagres. 
O álbum “Tanto” caminha 
entre o experimental, o jazz, 
o indie e tons da música bra-
sileira e tem participações 
especiais, como da pianista 
catalã Bru Ferri. Confira no 
Youtube.

INSCRIÇÃO – Até o dia 30, estão abertas as inscrições 
para a “Mostra Brasileira de Teatro Transcendental”. 
O processo é 100% digital e será a seleção dos grupos 
de teatro que se apresentarão na 19ª edição do evento. 
Para realizar a inscrição, basta acessar o edital pelo site 
www.teatrotranscendental.com. Grupos de teatro de 
todo o Brasil podem participar com espetáculos.

LANÇAMENTO – O grupo carioca Papagaio Sabido 
lança seu segundo álbum autoral, “Voo Livre”. Com 12 
canções inéditas compostas por todos os integrantes, 
o grupo investe numa mistura de diversos ritmos do 
cancioneiro nacional como o samba, o xaxado, entre 
outros, aliada a arranjos e a letras refinadas, que trans-
formam cada canção numa experiência única.

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

Anamel Castro/Divulgação

A poeta e escritora Cristina Lebre é a atração desta terça, às 18h 

Divulgação

A série “Karaokê Neiva” explora 

novas nuances do álbum “Tanto”

POR JEFFERSON LEMOS

Petrobras diz que 
vai investir no Rio
Durante depoimento na Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Alerj que investiga 
a queda na arrecadação de 
receitas compensatórias da 
exploração de petróleo e gás 
no estado, representantes da 
Petrobras anunciaram, on-
tem, perspectivas de novos 
investimentos e prestaram 
contas sobre decisões judiciais 
que determinaram medidas 
para aumentar a transparên-
cia da fiscalização dos órgãos  
estaduais. 

Diretor de Relacionamento 
Institucional e Sustentabilidade 
da Petrobras, Roberto Ardenghy 
abriu a reunião informando que 
o setor de óleo e gás vai crescer 
expressivamente até 2024 no 
estado. Segundo Ardenghy, o 
Rio será responsável por 84% 
da produção de petróleo da 
Petrobras. “Atualmente, 80% da 
nossa produção já é feita aqui. 
Produzimos, por dia, aproxima-
damente 2 milhões de barris de 
Petróleo no Rio. Isso demonstra 
o quanto o estado é valorizado 
pela Petrobras”, pontuou. 

IML de Cabo Frio: acordo assinado

Após 5 anos fechado, o IML 
de Cabo Frio será reaberto 
em breve. A Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do Estado (SECTI), 
por meio da Faperj, vai 
financiar a reforma que 
permitirá a reabertura do 
local. O governador Cláu-
dio Castro, o secretário 

Divulgação

de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Dr. Serginho, e o 
secretário de Polícia Civil, 
delegado Allan Turnowski, 
já assinaram o termo de 
cooperação técnica para 
a reabertura do órgão. O 
presidente da Faperj, Jer-
son Lima da Silva, também 
esteve na solenidade. 

Debate online
A Assespro-RJ realiza amanhã 
e quinta a 11ª edição do Semi-
nário PetroTIC, de forma on-
line. Serão debatidos temas 
relacionados às tendências 
e inovação, buscando identi-
ficar, no cenário atual, como 
será a indústria de energia 4.0 
e qual o papel de TIC e sua 
relevância no mercado; os 
desafios no desenvolvimento 
e aplicação das novas tecno-
logias na transformação das 
organizações e na proposta 
de novos modelos de negócio.

Petrobras,  Shell ,  IBP, 
Stefanini, 3R, Transpetro, 
Lab245, Microsoft, Kongs-
berg e Halliburton, BR, Câ-
mara de Comércio Árabe 
Brasileira já confirmaram 
presença.inscrições podem 
ser feitas Inscrições pelo 
site: https://www.sympla.
com.br/seminario-petro-
tic-2021__1194782. 

Lula lá em Maricá

Quase 600 crianças 
desaparecidas

Direito esportivo 
na OAB-SG

Não será presencial, mas 
o ex-presidente Lula fará 
parte das comemorações 
dos 207 anos de Maricá. Em 
uma live ao lado do prefeito 
Fabiano Horta, Lula debaterá 
“A redução das desigual-
dades sociais”, amanhã, às 
18h, nos canais oficiais da  
prefeitura. 

E na quinta, às 12h, o advo-
gado João Marcos Guima-
rães Siqueira, procurador 
do STJD de Futebol e sócio 
do Bosisio Advogados, par-
ticipará do Seminário Di-
reito Esportivo, promovido 
pela OAB São Gonçalo, em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Advogados e a 
Confraria dos Advogados de 
Niterói. 
O evento será transmitido 
online pelos canais da OAB/
SG na internet e pelo site 
www.tvoitava.com. 

Hoje é celebrado o Dia In-
ternacional das Crianças 
Desaparecidas. 
A data foi escolhida porque 
em 25 de maio de 1979, 
Ethan Patz,  uma cr ian-
ça de seis anos que vivia  
em Nova Iorque, desapare-
ceu e nunca mais foi encon-
trada. 
Nos anos seguintes, pais, 
familiares e amigos, reuni-
ram-se na data.
No Rio, o SOS Crianças De-
saparecidas, programa da 
Fundação Para a Infância 
e Adolescência (FIA/RJ) foi 
criado em 1996 e já ajudou 
a localizar mais de 3,2 mil 
crianças, o que representa 
85% dos registros. 
Mas até o momento, em seu 
site oficial, constam ainda 
587 casos que ainda perma-
necem sem resolução. 

Primeira-dama entrega mais kits

A equipe de coordena-
ção da Campanha Niterói 
Solidária acompanhou, 
ontem, mais uma entrega 
dos kits montados com as 
doações feitas pela popu-
lação no momento da va-
cinação contra covid-19. 
O Centro Juvenil Oratório 
Mamãe Margarida, em 
Santa Rosa, que atende 
adolescentes e jovens da 

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

comunidade foi o bene-
ficiado. Também nesta 
segunda, o Colégio Abel 
fez uma doação de 500 
quilos de alimentos para 
a campanha.

A coordenadora da 
Campanha, a primeira-
-dama Christa Grael, des-
tacou a generosidade dos 
niteroienses e lembrou 
que a campanha continua. 

Panorama RJPanorama RJ

O artista plástico IPO apro-
veitou o último fim de 
semana para prestar uma 
homenagem ao ator Paulo 
Gustavo e fazer um ato po-
lítico. IPO trabalha na Glo-
bo, produzindo cenários. 
Ele pintou em uma caixa 
de luz que fica no calçadão 
da Praia de Icaraí a perso-
nagem dona Hermínia no 
tubo de imagem de uma TV 

com a legenda “Rir é  um 
ato de resistência”. 

IPO que é natural do 
Maranhão, mas está no Rio 
de Janeiro há mais de 35 
anos, contou com a ajuda 
da sobrinha, Maria Clara 
Machado, moradora de 
Niterói, surda e estudante 
do 6º período do curso de 
Artes Plásticas da Escola de 
Belas Artes, da UFRJ. 

‘Rir é um ato de resistência’
Divulgação

A CPI de combate à in-
tolerância religiosa da 
Alerj realiza hoje, às 10h, 
a primeira reunião para 
traçar os planos de ação 
do colegiado, presidido 
pela deputada Martha 
Rocha (PDT). 
O debate será transmi-
tido pela TV Alerj. “Os 

ataques às religiões são  
uma ameaça à demo-
cracia, à liberdade e ao 
Estado”, destacou a par-
lamentar.

Fo r a m  c o n v i d a d a s 
para a reunião as profes-
soras e pesquisadoras da 
UFF Ana Paula Miranda e 
Lana Lage. 

CPI traça planos de ação
Divulgação
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Imunizantes da farmacêutica norte-americana foram enviados ontem a 19 cidades para aplicar a 1ª dose

Rio: mais de 57 mil doses da Pfizer
A vacinação contra a Co-
vid-19 ganha uma nova etapa 
com a distribuição da vacina 
da Pfizer para 19 municípios. 
A entrega aconteceu nesta 
segunda-feira (24), de forma 
proporcional e igualitária, 
para os municípios consi-
derados elegíveis para a ma-
nipulação e conservação do 
imunizante.  As 57.330 doses 
serão usadas para primeira 
aplicação. A definição desta 
estratégia aconteceu confor-
me deliberação da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) 
e após pactuação com o 
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Cosems).

A operação de entrega das 
vacinas acontece por meio de 
caminhões e três helicópte-
ros, sendo um da Secretaria 
de Estado de Saúde e dois do 
Governo do Estado. O com-
boio terá escolta da Polícia 
Militar. os municípios que 
receberão as vacinas são os 
seguintes: Angra dos Reis, 
Barra Mansa, Belford Roxo, 
Cabo Frio, Campos dos Goy-
tacazes, Duque de Caxias, 
Itaboraí, Macaé, Magé, Mes-
quita, Nilópolis, Niterói, Nova 
Friburgo, Nova Iguaçu, Petró-
polis, São Gonçalo, São João 
de Meriti, Teresópolis e Volta 
Redonda.

“A definição dos municí-
pios que receberão esse lote 

de vacinas contra Covid-19 
considera elegíveis os que 
tenham mais de 150 mil ha-
bitantes e que estão a até 
duas horas e meia da capital”, 
explica o secretário de Estado 
de Saúde, Alexandre Chieppe.

A Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde (SVS) res-
salta que as vacinas serão 
entregues à temperatura 

positiva de 2°C a 8°C, o que 
garante um prazo máximo 
de utilização de cinco dias, 
seguindo as orientações téc-
nicas do fabricante Pfizer/
Biontech. Portanto, já havia 
sido informada aos municí-
pios a necessidade de prévio 
agendamento e captação dos 
usuários, conforme os grupos 
elencados pelo Ministério 

da Saúde para a campanha 
e correta utilização. A SVS 
reforça ainda a importância 
de se aplicar essa vacina ex-
clusivamente em unidades 
de saúde, considerando o 
preparo e a conservação do 
imunizante.

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 ampliação 
do calendário vacinal, o imu-
nizante 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 logís-
tica e uso dessa vacina, que 
aconteceu nos dias 17 e 18 
de maio.

De acordo com o ofício, 
a logística de transporte e o 
armazenamento nas centrais 
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.

Novo estudo- A Pfizer in-
formou nesta segunda-feira 
(24) que começou a testar 
pessoas totalmente vacina-
das, com mais de 65 anos, 
em um estudo novo que usa a 
candidata a vacina pneumo-
cócica conjugada 20-valente, 
da empresa, (20vPnC) com 
uma terceira dose da vacina 
contra a covid-19 da Pfizer-
-BioNTech.

A meta do estudo é en-
tender se a combinação das 
vacinas é segura e conhecer 
a reação imunológica, depois 
de acrescentar a vacina con-
tra pneumonia ao imunizan-
te contra covid-19.

A 20vPnC está sendo de-
senvolvida para ajudar a 
proteger adultos contra 20 
tipos de vírus, responsáveis 
pela maioria das doenças 
pneumocócicas invasivas e 
pela pneumonia.

O novo estudo incluirá 600 
adultos que serão recrutados 
de dois estudos avançados 
de vacina contra a covid-19 
da farmacêutica, depois de 
terem recebido a segunda 
dose da vacina ao menos seis 
meses antes de entrarem no 
estudo de coadministração.

A logística nas 
centrais de rede 
de refrigeração 
deve ser na faixa 
de -15°C a -25°C

Divulgação / MarsBars

A operação de entrega das vacinas acontece por meio de caminhões e três helicópteros, sendo um da SES e dois do Estado 

Rio retoma vacinação 
da Educação
A Prefeitura retomou nesta 
segunda-feira (24) a vaci-
nação contra a covid-19 dos 
trabalhadores da educação 
das redes privadas e pública 
do município. A imunização, 
neste caso, é para quem tem 
49 anos ou mais. É preciso 
levar o último contracheque 
ou declaração das institui-
ções educacionais e redes de 
ensino público ou privado 
da cidade do Rio.

“Hoje é mais um dia im-
portante para o Rio, para a 
educação e para a saúde. 
Retomar a vacinação de 
profissionais da educação é 
reforçar que eles são nossa 
prioridade. Sempre foram. 
Desde o início do ano, esta-
mos trabalhando por isso”, 
disse o secretário municipal 
de Educação, Renan Fer-
reirinha, que acompanhou 
a imunização na Clínica 
Sérgio Vieira de Mello, no 
Catumbi.

Até o próximo sábado 
(29), quando será concluído 
o calendário dos grupos 
prioritários, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) espe-
ra alcançar a marca de 30% 
de toda a população do Rio 
vacinada com pelo menos a 
D1. A partir de 31 de maio, a 
ampliação da campanha de 
vacinação avança para a po-
pulação em geral, seguindo 
escalonamento por idade.

A expectativa é que, em 
cinco meses, até 23 de outu-
bro, 90% dos cariocas com 
18 anos ou mais estejam 
vacinados com a D1 contra 
a Covid-19. O cronograma 
completo foi planejado de 
acordo com a previsão de 

envio de vacinas divulgada 
pelo Ministério da Saúde. A 
manutenção do calendário 
de vacinação na cidade está 
condicionada ao cumpri-
mento deste cronograma.

A professora Ana Claudia 
Silveira de Carvalho, da cre-
che Maria Luiza Nobre, no 
Catumbi, disse que se sentia 
muito vulnerável ao corona-
vírus, por usar dois ônibus 
diariamente para chegar ao 
trabalho.

“Estava ansiosa para 
voltar à rotina do trabalho 
na creche, mas também 
apreensiva por conta de não 
estar vacinada. Quando eu 
soube que voltariam a vaci-
nar o pessoal da educação foi 
uma alegria muito grande. 
Depois que tomar a segunda 
dose, então, vou ficar mais 
tranquila”.

Niterói - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de 
Niterói está vacinando esta 
semana contra a Covid-19 
os profissionais da educação 
pública municipal de Nite-
rói. O calendário se estende 
por toda a semana de acordo 
com a faixa etária. Nesta ter-
ça-feira (25), serão vacinados 
os profissionais com mais de 
40 anos. Na quarta-feira, será 
a vez dos profissionais acima 
de 30 anos. Na próxima se-
mana, a partir do dia 31, os 
trabalhadores da educação 
básica privada, estadual e 
federal lotados em escolas de 
Niterói poderão ser vacina-
dos. A SMS está seguindo as 
etapas do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) do 
Ministério da Saúde.

Hemorio estuda tratamento de 
covid-19 com plasma de vacinados
O Instituto de Hematologia 
Arthur de Siqueira Cavalcanti 
(Hemorio), vinculado à Secre-
taria de Estado de Saúde do Rio 
de Janeiro (SES-RJ), inicia nesta 
semana a coleta de plasma 
(parte líquida do sangue) de 
doadores que tenham recebido 
as duas doses de vacina contra 
a covid-19, há pelo menos 14 
dias.

O plasma coletado será 
usado em estudo inédito de-
nominado Immuneshar, que 
vai testar uma nova opção 
de tratamento contra o novo 
coronavírus. O material será 
aplicado em pacientes maio-
res de 40 anos com covid-19 e 
que estejam na fase inicial da 
doença, disse ontem o diretor 
do Hemorio, Luiz Amorim.

O estudo será feito em con-
junto com a PUC do Rio Grande 

do Sul (PUC-RS), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), SES-RJ, Hospital Virvi 
Ramos (RS), Secretaria Munici-
pal de Saúde de Caxias do Sul e 
Universidade Feevale (RS).

Essa é a primeira pesquisa 
multicêntrica do país a utilizar o 
plasma doado por pessoas com 
o esquema vacinal completo, 
para tratar pacientes no estágio 
inicial da doença. O projeto 
tem financiamento do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações.

De acordo com o Hemorio, 
a técnica de usar o plasma 
convalescente, também cha-
mado plasma hiperimune, foi 
adotada durante a epidemia da 
Gripe Espanhola, em 1918 e, se-
gundo os pesquisadores, pode 
ser uma esperança para o tra-
tamento do novo coronavírus, 

principalmente nos casos leves 
e moderados. Eles acreditam 
que como a vacina produz um 
tipo específico de anticorpo, em 
tese mais eficiente no combate 
ao vírus, o tratamento com o 
plasma pode reduzir as taxas de 
internação dos pacientes.

Luiz Amorim informou que 
serão tratados 380 pacientes, 
maiores de 40 anos, atendidos 
em UPAs da rede de saúde do 
Rio de Janeiro e do Rio Grande 
do Sul, que tenham confirmado 
a infecção pelo novo corona-
vírus, que estejam no máximo 
no terceiro dia de sintomas, 
sem necessidade de internação 
hospitalar e que concordem em 
participar da pesquisa.

Desse total, metade rece-
berá a transfusão de plasma, 
para que possa ser feita análise 

comparativa da eficácia do 
produto. A escolha dos pacien-
tes que receberão o plasma ou 
farão o tratamento padrão será 
aleatória, por sorteio. Esse é 
um procedimento padrão em 
pesquisas, afirmou o diretor do 
Hemorio. Elas terão que assinar 
um termo de consentimento 
para participar do estudo e 
vão se recuperar em casa, com 
acompanhamento dos pesqui-
sadores.

Resultados - Luiz Amorim 
estimou que o estudo deverá 
ser concluído em até três meses. 
Os resultados serão avaliados 
em conjunto por todas as ins-
tituições envolvidas no projeto. 
“Quanto mais centros estive-
rem participando, mais rapidez 
teremos nos resultados”, disse o 
diretor do Hemorio.

Participam do estudo pacientes do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

SG volta 
a vacinar 
grávidas com 
comorbidades

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
vacina, hoje, pessoas com 
comorbidades a partir de 37 
anos com a primeira dose 
de astrazeneca ou da pfizer, 
imunizante que chegou à 
cidade nesta segunda-feira 
(24), um total de 7.020 do-
ses. Com a chegada desta 
vacina, grávidas e puérperas 
com comorbidades acima 
de 18 anos e pessoas com 
deficiência permanente 
também podem se vacinar. 
A segunda dose de corona-
vac será aplicada naqueles 
que tomaram a primeira 
dose do imunizante até o 
dia 16 de abril. Os gonçalen-
ses podem procurar doze 
locais de vacinação, quatro 
deles com drive thru, das 8h 
às 17h, para tomar astraze-
neca e coronavac. A vacina 
da Pfizer está disponível em 
nove locais de vacinação, 
quatro com drive thru.

Paciente está em isolamento no município de Campos dos Goytacazes

Rio monitora passageiro que 
voltou da Índia com covid-19
O caso de uma pessoa com 
covid-19 que chegou da Ín-
dia no último fim de semana 
e está em isolamento em 
Campos dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense, está sendo 
acompanhado por autori-
dades sanitárias brasileiras, 
segundo informações con-
firmadas pela Secretaria de 
Estado de Saúde Estado do 
Rio de Janeiro (SES).

O país asiático enfren-
ta um momento crítico na 
pandemia e identificou uma 
nova cepa do coronavírus 
SARS-CoV-2, considerada 
uma variante de preocupação 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), assim como as 
mutações já identificadas no 
Reino Unido, na África do Sul 
e no Brasil. No caso desse via-
jante que está em isolamento, 
ainda está em investigação 
a possibilidade de a doença 
ter sido causada pela nova 
variante.

O morador de Campos dos 
Goytacazes foi à Índia a traba-
lho, de acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde da ci-
dade fluminense. Ao retornar 
ao Brasil, ele desembarcou no 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, no 
último sábado (22).

A secretaria de saúde pau-
lista informou que ele reali-
zou exame RT-PCR em São 
Paulo e embarcou em um 
voo doméstico para o Rio de 
Janeiro antes de receber o re-
sultado. Ao chegar na capital 
fluminense, ele passou a noite 
em um hotel e seguiu de carro 
no dia 23 para a cidade no 
Norte do estado.

“De acordo com o comu-
nicado do Centro de Informa-
ções Estratégicas de Vigilân-
cia em Saúde (CIEVS) de São 
Paulo, enviado ao CIEVS da 
SES [do Rio de Janeiro] neste 
domingo (23), o passageiro 
não relatou sintomas de Co-

vid-19 à equipe da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) de Guarulhos. 
Segundo o passageiro, ele 
realizou o teste RT-PCR em 
laboratório localizado no 
Aeroporto de Guarulhos e, 
em seguida, embarcou para 
o destino final, no Rio de Ja-
neiro”, diz nota divulgada pela 
secretaria de saúde fluminen-
se, que acrescenta que, em 
Campos, o passageiro relatou 
dor de cabeça e rouquidão.

A Vigilância de São Paulo 
informou ainda ao CIEVS do 
Rio que as companhias aéreas 
em que o passageiro viajou 
foram notificadas para o en-
vio da lista de passageiros.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde do Rio, todas 
as ações de vigilância foram 
tomadas e uma nova coleta 
de RT-PCR será analisada 
pelo Laboratório Central de 
Saúde Pública Noel Nutels  
(Lacen).

Fábio Motta/Prefeitura do Rio

Ana Cláudia agora vai se sentir mais segura para voltar ao trabalho
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Oportunidades para cursos 
profissionalizantes em SG
Chances são para residentes nos condomínios do programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida

A Secretaria de Gestão Inte-
grada e Projetos Especiais de 
São Gonçalo está oferecendo 
216 vagas para cursos pro-
fissionalizantes, em parceria 
com o Firjan Senai, para os 
residentes dos condomínios 
do atual Programa Casa Verde 
Amarela, antigo Programa 
Minha Casa Minha Vida.

Os cursos são: eletricista 
instalador predial, opera-
dor de computador, auxiliar 
de operações em logística, 
informática para área ad-
ministrativa, montagem e 
manutenção de computa-
dores, informática para área 
administrativa, fabricação 
de salgadinhos, técnicas de 
fabricação de doces finos e 
pizzaiolo.

As oportunidades serão 
destinadas, preferencialmen-
te, para moradores dos Con-
domínios Vista Alegre 1 e 2 
e Condomínio do Jóquei. As 
vagas excedentes serão des-
tinadas para os moradores do 
município. 

As inscrições poderão ser 
realizadas pelo telefone (21) 
2476-3529 e na sede da Firjan 
Senai (Rua Dr. Nilo Peçanha, 
134 – Centro, São Gonçalo/
RJ), entre os dias 25 de maio 
e 7 de junho. Os documentos 
necessários para a matrícula 
são RG, CPF, do aluno e do 
responsável (quando menor), 
comprovante de residência, 
escolaridade e duas fotos 3x4. 

Ao final do curso, os alunos 
que obtiverem o mínimo de 
presença exigida pelo curso 
e o aproveitamento necessá-
rio receberão um certificado 
de conclusão oferecido pelo 
Senai, que poderá ser usado 
como comprovante em pro-

cessos seletivos de trabalho.

Cursos oferecidos:

. Eletricista Instalador Pre-
dial (20 vagas – turno tarde 
– carga horária de 220h). Pré-
-requisitos: ter a partir de 16 

anos e Ensino Fundamental 
completo.

. Operador de Computa-
dor (20 vagas - turno manhã 
- carga horária de 180h). Pré-
-requisitos: ter a partir de 16 
anos e Ensino Fundamental 

completo.

. Auxiliar de Operações em 
Logística (20 vagas - turno 
tarde - carga horária 180h). 
Pré-requisitos: ter a partir de 
18 anos e Ensino Fundamen-
tal I (1º a 5º) completo.

. Informática para área 
administrativa (20 vagas para 
o turno da manhã e 20 vagas 
para o turno da tarde - carga 
horária 84h). Pré-requisitos: 
ter a partir de 16 anos e En-
sino Fundamental completo.

. Montagem e manutenção 
de computadores (16 vagas 
- turno tarde - carga horária 
180h). Pré-requisitos: ter a 
partir de 16 anos e Ensino 
Fundamental I (1º a 5º ano) 
completo.

. Fabricação de salgadi-
nhos (15 vagas para o turno da 
manhã e 30 vagas para o turno 
da tarde - carga horária 20h). 
Pré-requisitos: ter a partir de 
16 anos e 9º ano do Ensino 
Fundamental.

. Técnicas de Fabricação 
de doces finos (15 vagas para 
o turno da manhã e 15 vagas 
para o turno da tarde - carga 
horária 23h). Pré-requisitos: 
profissionais operacionais 
de indústrias de processa-
mento de produtos de con-
feitaria, hotel, restaurantes, 
estudantes em cursos da  
área de alimentos e áreas a 
fins.

. Pizzaiolo (25 vagas - tur-
no manhã - carga horária 
200h). Pré-requisitos: A partir 
de 16 anos e 6º ano do Ensino 
Fundamental.

Renan Otto/`Prefeitura de SG

Cursos são oferecidos pela Secretaria de Gestão Integrada em parceria com Firjan Senai. Vagas excedentes serão para demais moradores do município

Começa hoje a 5a feira virtual 
de estágios e empregos 
Começa hoje (25) e pros-
segue até quinta-feira (27), 
a 5ª edição da Feira Virtual 
de Estágios e Empregos da 
Estácio. Neste ano, serão 
ofertadas mais de 100 mil va-
gas em grandes empresas de 
todo o Brasil, com oportuni-
dades presenciais e remotas. 
Poderão participar alunos, 
ex-alunos, estudantes de ou-
tras instituições e também 
profissionais que buscam 
recolocação. Para acessar o 
conteúdo, os interessados 
devem fazer o pré-cadastro 
por meio do link: https://
acesse.estacio.br/feiravir-
tual. Durante o evento, será 
possível conhecer as carrei-
ras que estão em evidência, 

ficar por dentro das tendên-
cias em processo seletivo 
on-line e conferir empregos 
em empresas como Infojobs, 
Itaú, Amazon, Mc Donald’s, 
Amil, Positivo, Ambev, Cia de 
Talentos, entre outras. 

 Além da oportunidade 
de se candidatar a vagas de 
estágios e empregos efetivos, 
a 5ª Feira Virtual também 
vai oferecer aos estudantes 
a oportunidade de conver-
sar com profissionais das 
áreas de RH das empresas 
participantes. Durante o 
bate-papo, serão abordados 
temas como a cultura e os 
desafios das empresas para 
os próximos anos. Em parce-
ria com o programa Jornada 

para o Futuro da Cia de Ta-
lentos, a universidade que 
promove o evento vai ofe-
recer de maneira gratuita e 
exclusiva 12 lives com temas  
como diversidade, desen-
volvimento, conexão e tec-
nologia.  

 “O mercado nacional 
ainda está num momento 
muito delicado no que diz 
respeito à renda e empre-
gos, a feira virtual será um 
excelente momento para 
quem quer conquistar uma 
vaga de estágio ou trabalho. 
A iniciativa fará com que 
cada participante aumente 
seu network com as grandes 
organizações – companhias 
nacionais e multinacionais 

- e que possa conferir novi-
dades e inovações em suas 
áreas de atuação”, afirma 
Pílade Moraes, diretor de 
Parcerias, Carreiras e Sus-
tentabilidade da Estácio.

 A 5ª edição da Feira Vir-
tual de Estágios e Empregos 
da Estácio fechou ainda uma 
parceria com a Magalu, que 
ofertará um prêmio para 
os participantes – Chro-
mecast 3 Streaming Device 
Full HD Conexão HDMI. 
Além disso, os estudantes 
também poderão concorrer 
a 50 licenças do Soft Skills  
Game, importante ferra-
menta de autoconhecimen-
to e desenvolvimento pro-
fissional.

Evento da Estácio vai oferecer mais de 100 mil vagas em grandes empresas

Seleção para o Polo Universitário  está com inscrições abertas para 11 cursos. Prazo vai até o dia 10 de junho

Vestibular Cederj SG: 449 vagas
o Polo Universitário UAB/
Cederj São Gonçalo está 
com inscrições abertas para 
o vestibular 2021.2 até 10 de 
junho, com 449 vagas em 
11 cursos. Os interessados 
devem se inscrever através 
do site https://www.cecierj.
edu.br/consorcio-cederj/
vestibular/2021-2/ . As pro-
vas serão realizadas no dia 
11 de julho.

A unidade segue com a 
proposta de aulas remotas 
e conta com uma estrutura 
física que segue recebendo 
melhorias para atender a co-
munidade acadêmica quan-
do a situação da pandemia 
melhorar.

“O polo Cederj tem uma 
função socioeducativa para o 
município, para oportunizar 
os alunos a terem a educação 

à distância, ajudando muito 
no acesso às atividades e ava-
liações dos estudantes que 
trabalham em horário inte-
gral. Esse processo seletivo é 
mais uma oportunidade, não 
apenas para os gonçalenses, 
mas também para pessoas de 
outros municípios, na busca 
por um ensino superior de 
qualidade”, avaliou a secre-
tária de Educação de São 
Gonçalo, Lícia Damasceno.

Com uma estrutura, man-
tida pela prefeitura, compatí-
vel com a qualidade oferecida 
à distância pelas instituições 
públicas, a unidade é uma re-
ferência no ensino superior.

“Hoje contamos com 11 
dos 16 cursos oferecidos pelo 
Cederj. Temos uma estrutura 
física muito bem equipada e 
recebemos constantes visitas 

de representantes de outros 
países para conhecer o fun-
cionamento e para adaptar 
a outras realidades. As aulas 
acontecem de maneira semi-
-presencial, onde os alunos 
possuem as tutorias de forma 
presencial e todo o suporte 
on-line com os mediadores 
para o desenvolvimento aca-
dêmico. O consórcio Cederj 
tem como objetivo levar 
educação superior pública, 
gratuita e de qualidade para 
todo o Estado do Rio de Ja-
neiro, por meio de cursos na 
modalidade EaD (Educação 
a Distância)”, lembrou Elaine 
Maldonado - diretora aca-
dêmica do Polo Cederj São 
Gonçalo.

Diferencial - Com um 
mercado cada vez mais acir-
rado, o modelo de ensino 

oferecido pelo Cederj pode 
se tornar um diferencial no 
mercado de trabalho.

“Há o mito que o mercado 
vê com descrédito o aluno do 
curso à distância ou semi-
-presencial, mas vale lembrar 
que o aluno do Cederj sai 
com o mesmo diploma da 
Faculdade Federal de um 
aluno do sistema presencial, 
pois as universidades são 
as responsáveis por toda 
a formação acadêmica do 
estudante, desde a sua en-
trada até a diplomação. E em 
um momento de pandemia, 
que muitas empresas estão 
revendo seus conceitos com 
relação ao home office, os 
profissionais que já têm essa 
dinâmica de estudo em casa 
podem ter um diferencial 
em um cenário do mercado”, 

comentou Fábio Moreira, 
tutor coordenador do curso 
de Computação.

Um dos exemplos de que 
o modelo de educação à dis-
tância foi a solução para não 
parar a cadeia de aprendiza-
do é a de Ellen Corrêa, mora-
dora do Gradim e que cursa 
Licenciatura em Turismo, na 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ) e 
já vislumbra possibilidade no 
mercado de trabalho.

“Pela distância da insti-
tuição da minha cidade e os 
compromissos que tenho em 
casa, com filhos, seria impos-
sível cursar se não fosse pelo 
Cederj. Aqui tenho a oportu-
nidade de uma graduação de 
qualidade, com diploma de 
uma instituição renomada, 
sem sair da minha cidade”, 

comenta a aluna, que destaca 
a estrutura da unidade.

“Nosso polo é uma refe-
rência, temos todo o suporte 
para potencializar ainda 
mais o aprendizado, além de 
ser muito bem localizado”, 
finalizou Ellen.

Cederj – O Polo Cederj de 
São Gonçalo é uma das 35 
unidades espalhadas pelo 
Estado e oferece os cursos 
de  Matemática/UniRio, 
Tecnologia em Sistemas de 
Computação, Engenharia 
de Produção e Tecnólogo 
em Segurança Pública/UFF, 
Ciências Contábeis, Física 
e Química/UFRJ, Ciências 
Biológicas/Uenf, Turismo e 
Administração/UFFRJ e, a 
partir do 1° semestre de 2021, 
o bacharelado em Biblioteco-
nomia/UFF.

Petrobras já inscreve 
para Jovem Aprendiz
A Petrobras abriu as inscri-
ções para o segundo ciclo 
do Programa Petrobras Jo-
vem Aprendiz, voltado para a 
qualificação profissional de 
adolescentes e jovens. Serão 
disponibilizadas 335 vagas 
em municípios de seis esta-
dos e do Distrito Federal. No 
Estado do Rio de Janeiro fo-
ram contempladas as cidades 
de Angra dos Reis, Duque de 
Caxias, Itaboraí, Macaé, Rio 
de Janeiro e Seropédica.  

O programa irá oferecer 
cursos profissionalizantes nas 
áreas de assistente de logísti-
ca, operador de inspeção de 
qualidade, assistente admi-
nistrativo, operador de supor-
te técnico em TI, mecânico 
de manutenção, pedreiro de 
edificações e encanador pre-
dial. Os interessados podem 
se inscrever pelo site https://
jobs.kenoby.com/ppja2 até o 

dia 28 de maio.
No primeiro ciclo do pro-

grama, que teve início em de-
zembro de 2020, a Petrobras 
admitiu 238 adolescentes em 
nove estados do Brasil e no 
Distrito Federal. 

“A continuidade do pro-
grama reafirma o compro-
misso social da companhia. 
A ideia é incluir os jovens no 
mercado de trabalho, além de 
contribuir para a geração de 
renda de famílias que estão 
em situação de vulnerabili-
dade social”, explica o gerente 
executivo de Recursos Huma-
nos, Juliano Loureiro.

Para participar, é preciso 
ter entre 14 anos e 22 anos e 
onze meses, estar cursando 
a partir do 5º ano do fun-
damental ou ter concluído 
o ensino médio, conforme 
critérios do curso ofertado e 
demais requisitos do edital.
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Juizados especiais federais: 
20 anos são comemorados
Evento on-line promovido pela OAB-RJ celebra a importância da Justiça Especial e sua função social

Em homenagem aos 20 anos de 
criação dos juizados especiais 
federais, a OAB-RJ promoveu 
ontem (24), um evento come-
morativo, coordenado pelo 
desembargador federal da 2a 
Região, William Douglas, e pelo 
desembargador Vitor Marce-
lo, do TRE-RJ. O objetivo do 
encontro foi mostrar a impor-
tância do Justiça Especial e sua 
função social. 

O evento foi realizado de 
forma on-line, na página da 
entidade no Youtube, contando 
com participação do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), do presidente do STJ, 
Humberto Martins; do desem-
bargador do TJRJ Alexandre 
Câmara; do juiz auxiliar no CNJ, 
Alexandre Chini; do presidente 
da OAB-RJ, Luciano Bandeira; 
da vice-presidente Ana Teresa 
Basílio; do presidente da Caarj, 
Ricardo Menezes; e do presi-
dente da Comissão de Juizados 
Especiais da OAB-RJ, Pedro 
Menezes. 

No evento, o desembarga-
dor William Douglas disse que 
o Juizado Especial Federal foi 
uma verdadeira revolução na 
Justiça Federal, permitindo 
que o cidadão tenha proteção 
nas causas de menor comple-
xidade. 

Já o desembargador Vitor 
Marcelo,  que também é profes-
sor na Universidade Salgado de 
Oliveira, falou da importância 

da dimensão social dos juiza-
dos federais quando permitiu 
o acesso gratuito dos menos 
favorecidos ao Judiciário com 
uma prestação jurisdicional 
célere. 

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, afirmou que dentro do 
ambiente que o país está inse-
rido, com os novos desafios que 
a pandemia da covid-19 trouxe, 

é preciso se pensar uma maior 
universalização do acesso à 
Justiça. Ele propôs um acesso 
maior da população por meio 
da interiorização dos Juizados 
Especiais Federais, com a ideia 
de ter postos de atendimento 
da Justiça Federal acoplados, 
talvez, aos já existentes na es-
trutura da justiça estadual. Na 
visão do ministro, a nova tecno-

logia pode ajudar na ampliação 
dos serviços, que para ele têm 
favorecido, principalmente, as 
camadas mais pobres da po-
pulação desde que os juizados 
foram ativados em 2001.

“Estamos diante de bons 
desafios e temos que fazer 
pensatas para o futuro e dizer 
claramente que aquela opção 
[de ativação dos juizados espe-

ciais federais] feita lá em 12 de 
julho de 2001 que consagrou 
a Lei 10259, faz parte desse 
Brasil que dá certo. Nós esta-
mos vivendo momentos muito 
complicados e conflitivos e de 
muitas desinteligências”, ob-
servou o ministro.

Gilmar Mendes comentou 
que em uns momentos expres-
sou a sua opinião de que em 
alguns aspectos decisões dos 
tribunais, às vezes, não levam 
em conta a economicidade e 
a economia. “Já brinquei em 
alguns momentos no tribunal 
que o Brasil parece que nos per-
mite crescer ou permite se cres-
cer à noite quando não estamos 
aí para atrapalhá-lo”, contou, 
ponderando que “o Brasil tem 
uma parte certamente muito 
substancial que dá certo e faz 
com que tenhamos esse país 
forte, que felizmente somos”

Para o ministro, a ação dos 
juizados especiais federais 
permite o combate efetivo às 
desigualdades do país. “Aquilo 
que conhecemos como estado 
social no Brasil, uma parte 
passa por essa judicialização e 
pelos juizados especiais fede-
rais”, completou.

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, ministro 
Humberto Martins, também 
participou do seminário e fez 
a palestra “A evolução da Jus-
tiça Federal com o advento 
da Lei dos Juizados Especiais 

Federais”. 
De acordo com o presi-

dente, os Juizados Especiais 
Federais vieram para cumprir 
dois objetivos principais que 
são ampliar a atuação da justiça 
aproximando-a da sociedade e 
tornar o processo judicial mais 
célere para dar maior efetivi-
dade. O ministro acrescentou 
que para que a população 
acredite na democracia e na 
Justiça é necessário reforçar as 
instituições, que deverão ter ca-
pacidade de responder todos os 
questionamentos de imediato 
e os anseios de todos os cida-
dãos e cidadãs. “A construção 
de um estado transparente e 
acreditado é essencial para 
assegurar a respeitabilidade e o 
fortalecimento da democracia”, 
afirmou, acrescentando que 
“o Poder Judiciário do Brasil é 
respeitado. O Poder Judiciário 
do Brasil é viável”.

Humberto Martins disse 
ainda que especialmente nes-
te tempo de pandemia todos 
os olhos estão voltados para 
o Judiciário brasileiro, que é 
segundo ele, o equilíbrio en-
tre os poderes da República. 
“É o Judiciário que define o 
aspecto legal com relação aos 
direitos e os questionamentos 
do cidadão. Devemos exercer 
a magistratura com três qua-
lidades: com humildade, com 
prudência e com sabedoria”, 
concluiu.

Divulgação

Desembargador federal William Douglas, da 2a Região, e o desembargador Vitor Marcelo, do TRE-, coordenaram o evento

Niterói adere ao projeto 
‘Paz em nossas cidades’

Niterói é a primeira cidade 
brasileira a fazer parte do 
projeto “Peace in our cities” 
(Paz em nossas cidades). O 
termo de adesão foi assinado 
pelo prefeito Axel Grael na 
semana passada. A iniciativa 
visa a criar uma plataforma 
entre cidades para trocar ex-
periências, reproduzir boas 
práticas e estimular a redu-
ção da violência urbana no 
mundo, o aumento da paz e 
inclusão social.  

O convite para a partici-
pação de Niterói no projeto 
se deu por conta da sua vi-
sibilidade na cultura da paz 
através do Programa Pacto 
Niterói Contra a Violência. Os 
parceiros locais envolvidos no 
projeto são a Federação das 
Associações de Moradores de 

Niterói (Famnit), Universida-
de Federal Fluminense (UFF) 
e Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/Niterói).
O prefeito Axel Grael des-

tacou que o objetivo é, acima 

de tudo, um intercâmbio de 
experiências em políticas pú-
blicas sobre essas questões.

“É um desafio cada vez 
maior superar, hoje, a medida 
que as cidades crescem, que a 
gente passa por um momento 
de crise econômica mundial, 
os problemas das desigualda-
des sociais e as consequências 
disso na área de segurança. 
Niterói tem uma abordagem 
para isso, focada na cultura 
da paz, em um olhar para a 
segurança que vai muito além 
do trabalho policial. E foram 
essas iniciativas, que são 
mais inovadoras, com uma 
abordagem abrangente da 
questão da violência e, prin-
cipalmente da cultura de paz, 
que proporcionaram a nossa 
participação”, enfatizou.

Iniciativa visa troca de experiências para estimular a redução da violência
Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Prefeito Axel Grael assina adesão de Niterói ao projeto Paz em nossas cidades

Requalificação de Charitas: 
propostas até 18 de junho
O prazo para a entrega das 
propostas de projeto do con-
curso para a requalificação da 
orla de Charitas foi ampliado 
até 18 de junho. As inscrições 
continuam abertas até o dia 
6 de junho e o resultado com 
o vencedor será divulgado no 
dia 22 de julho. O projeto tem 
como objetivo transformar 
o trecho entre a Praça Radio 
Amador e o Clube Naval em 
um grande parque linear. O 
concurso público nacional 
para a escolha do projeto foi 
lançado no dia 22 de abril por 
meio de uma parceria entre a 
Prefeitura de Niterói e o Ins-

tituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB).

O secretário municipal de 
Urbanismo, Renato Baran-
dier, explica que a decisão de 
acrescentar mais uma semana 
ao prazo de entrega das pro-
postas foi tomada por conta 
de questões operacionais em 
virtude da pandemia.

“Tivemos que adiar a visita 
técnica em uma semana e, 
achamos melhor estender o 
prazo de entrega das propos-
tas também para que isso não 
prejudicasse a qualidade dos 

Prazo para apresentação foi ampliado, mas inscrições vão só até 6 de junho

trabalhos, afinal de contas, o 
que mais estamos buscamos é 
que as propostas venham com 
a melhor qualidade possível. E 
cada dia a mais que colocamos 
para a entrega, a gente enten-
de que pode ser importante 
no ganho de qualidade dessas 
propostas”, diz.

A iniciativa do município de 
Niterói foi concebida com 
base no Plano Diretor, que 
está elaborando o Programa 
de Requalificação Urbana das 
Praias da Baía da Guanabara. A 
orla de Charitas é, atualmente, 
o espaço com a maior diversi-

dade de vocações da cidade.

Segundo a Prefeitura, além 
de ser um projeto que vai 
transformar a orla do ponto de 
vista urbanístico, a proposta 
está diretamente ligada ao 
desenvolvimento econômico 
da região, que tem muitos 
bares e restaurantes, além de 
representar mais um incentivo 
para o turismo da cidade, ge-
rando renda e oportunidades 
de trabalho.

Quem quiser obter mais 
informações sobre o concurso 
pode acessar o site http://con-
cursocharitasniteroi.com.br/

Divulgação

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: 28/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15210677
14:00 às 18:00 Rua Alagoas - Vila Progresso - Niterói 15204371
14:00 às 18:00 Rua Bahia - Vila Progresso - Niterói 15204371
14:00 às 18:00 Rua Escrivão Manoel G Júnior - Vila Progresso - Niterói 15204371
14:00 às 18:00 Rua Escrivão Manoel G Júnior - Vila Progresso - Niterói 15204371
14:00 às 18:00 Rua Manoel Galindo Junior - Vila Progresso - Niterói 15204371
14:00 às 18:00 Rua Thomas E. de Andrade - Vila Progresso - Niterói 15204417
14:00 às 18:00 Rua Alagoas - Vila Progresso - Niterói 15204417
14:00 às 18:00 Rua Escr. Manoel Galindo Junior - Vila Progresso - Niterói 15204417
14:00 às 18:00 Rua Thomaz E A Vieira - Vila Progresso - Niterói 15204417
14:00 às 18:00 Rua Ourives - Muriqui - Pendotiba - Niterói 15204523

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:30 Rua Henrique Monteiro - Vila Lage - São Gonçalo 15203025
08:00 às 10:30 Rua Hermogenio Monteiro - Vila Lage - Porto Velho - São Gonçalo 15203025
08:00 às 10:30 Rua José Ramos de Oliveira - Vila Lage - Porto Velho - São Gonçalo 15203025
09:00 às 10:59 Rua Coronel Serrado - Zé Garoto - Santa Catarina - São Gonçalo 15197269
09:00 às 10:59 Rua Doutor Jurumenha - Santa Catarina - São Gonçalo 15197269
09:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15197269
12:00 às 16:00 Condomínio Monte Verde - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Estrada Cafuca - Santa Izabel - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Estrada Ipiiba - Santa Izabel - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Estrada Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Estrada Sacramento - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Caminho do Cafuba - Santa Luzia - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Cegada Viana - Santa Izabel - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua General Daltro Filho - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua General Lima Câmara - Santa Luzia - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua General Segadas Viana - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua General Seixas Viana - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua General Zenóbio da Costa - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Jonas Peixoto - Santa Izabel - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Leovegildo da C Filgueiras - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Paulo de Medeiros - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Thomaz Peixoto - Sacramento - São Gonçalo 15201745
12:00 às 16:00 Rua Aquilino Carvalho - Guaxindiba - Vista Alegre - São Gonçalo 15202071
12:00 às 16:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 15202071
12:00 às 16:00 Rua Rezende Costa - Bom Retiro - São Gonçalo 15202071
12:00 às 16:00 Avenida Eugênio Borges - Rio do Ouro - Arsenal - São Gonçalo 15203067
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Rio do Ouro - São Gonçalo 15203067
12:00 às 16:00 Travessa Rene - Rio do Ouro - São Gonçalo 15203067
13:00 às 15:30 Rua Alberto Torres - Vila Lage - São Gonçalo 15203091

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida Vitória Regia - Costa Verde - Maricá 15209529
09:00 às 12:00 Avenida Carlos Mariguella - Estrada Itaipuaçu - Costa Verde - 

Itaipuaçu - Maricá 
15209529

09:00 às 12:00 Rua das Rosas - Costa Verde - Costa Verde - Barroco - Maricá 15209529
14:00 às 18:00 Ruas 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 320 - Centro - Estrada 

Espraiado - Ponta Negra - Vale da Figueira II - Manoel Ribeiro - 
Estrada de Bambuí - Maricá 

15210803

14:00 às 18:00 Estrada Ponta Negra - Vale da Figueira II - Maricá 15210803
14:00 às 18:00 Rua Francisco Machado - Ponta Negra - Manoel Ribeiro - Maricá 15210803
14:00 às 18:00 Rua Jaime Carlos de Souza - Itaocaia Valley - Vale da Figueira - 

Ponta Negra - Maricá 
15210803

14:00 às 18:00 Rua Professor Nair Buenos dos Reis - Estrada Espraiado - Vale da 
Figueira II - Maricá 

15210803

14:00 às 18:00 Rua Vale da Figueira - Vale da Figueira I - Maricá 15210803
14:00 às 18:00 Avenida Moacir Corrêa - Estrada Velha São José - Maricá 15210881
14:00 às 18:00 Rua Real de Maricá - São José Imbassaí - Pr. Amendoeiras - 

Estrada Velha São José - Centro - Maricá 
15210881

14:00 às 18:00 Estrada Velha de Maricá - Estrada Velha São José - Maricá 15210881
14:00 às 18:00 Rua Maraça - V Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15210881
14:00 às 18:00 Rua Particular - Pr. Amendoeiras - Maricá 15210881
14:00 às 18:00 Rua Sem Nome - Pr. Amendoeiras - Maricá 15210881
14:00 às 18:00 Travessa Aracruz - Itaocaia Valley - São José - Pr. Amendoeiras 

- Maricá 
15210881

14:00 às 18:00 Rua 1 de Maio - São José Imbassaí - Maricá 15210943
14:00 às 18:00 Rua Eur P Figueiredo - Estrada Velha São José - São José 

Imbassaí - Maricá 
15210943

14:00 às 18:00 Rua Projetada - São José - Maricá 15210943
14:00 às 18:00 Rua Rodrigo T. Monteiro - Centro - Maricá 15210943
14:00 às 18:00 Rua Sem Nome - São José - Estrada Velha São José - Maricá 15210943
14:00 às 18:00 Travessa São José - Maricá - Maricá 15210943
14:00 às 18:00 Ruas C, D, E - Estrada Velha São José - São José - São José 

Imbassaí - Parque São José - Maricá 
15210943
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Ex-volante 
da Seleção 
pode pintar 
no Flamengo

O Flamengo 
está perto de 
confirmar a 
saída de Ger-
son. O meia 
negocia sua 
saída para o 

Olympique de Marselha, 
da França. A diretoria ru-
bro-negra, no entanto, 
não quer deixar o técnico 
Rogério Ceni na mão e 
já procura um substituto 
para o jogador. Segundo o 
jornal turco “Aksam Spor”, 
o clube estaria de olho na 
contratação do volante 
Luiz Gustavo.

O jogador de 34 anos 
está no Fenerbahçe, da 
Turquia, e tem contrato 
até 2023. No entanto, o alto 
salário, aliado às atuações 
abaixo do esperado, fize-
ram o clube turco consi-
derar a saída do brasileiro.

O volante ficou conhe-
cido no Brasil após passa-
gem pelo Bayern de Muni-
que, onde conquistou um 
Campeonato Alemão, uma 
Copa da Alemanha, uma 
Supercopa da Alemanha 
e a Liga dos Campeões 
da temporada 2012/2013. 
Luiz Gustavo também de-
fendeu a Seleção Brasileira 
no título da Copa das Con-
federações de 2013 e na 
Copa do Mundo de 2014.

A janela de transferên-
cia na Europa está perto 
de abrir. No entanto, Luiz 
Gustavo teria que rescindir 
o contrato com os turcos 
para poder estar em campo 
pelo Flamengo antes de 
agosto, quando os joga-
dores que vêm de fora do 
Brasil poderão atuar.

Time precisa vencer River fora de casa para não depender de outro resultado

Flu joga sobrevivência 
na Taça Libertadores

O Fluminense 
entra em campo 
hoje, às 19h15 
(de Brasíl ia) , 
pela última ro-
dada do grupo 

D da Taça Libertadores da 
América. Os tricolores preci-
sam da vitória contra o River 
Plate-ARG, no Monumental 
de Nuñez, para garantir sem 
problemas a classificação às 
oitavas de final.

Os cariocas chegam para 
a partida na segunda posição 
da chave, com oito pontos. O 
Fluminense avança em caso de 
vitória. Além disso, termina na 
liderança da chave.

Em caso de empate, os 
tricolores terão que torcer 
contra o Junior Barranquilla. 

Se os colombianos vencerem 
o duelo doméstico contra o 
Independiente Santa Fe, a 
classificação será decidida nos 
critérios de desempate.

Para esta partida, o téc-
nico Roger Machado fez vá-
rias experiências e pode ir ao 
gramado com uma formação 
bem diferente da derrota para 
o Flamengo, na final do Cam-
peonato Carioca. As mudanças 
certas são no ataque, com as 
entradas de Caio Paulista e 

Gabriel Teixeira nas vagas de 
Kayky e Luiz Henrique.

Do outro lado, o River Plate 
vai a campo com a necessida-
de do empate para garantir a 
primeira colocação do grupo. 
Caso perca para o Fluminense, 
os argentinos também vão 
torcer contra o Junior.

O técnico Marcelo Gallardo 
terá o retorno de vários joga-
dores que ficaram de fora dos 
últimos jogos pela covid-19. 
Desta vez, o River Plate terá 
o goleiro Armani de volta ao 
time e Enzo Perez volta a ser 
jogador de campo.

Mesmo assim, o coman-
dante argentino só vai decidir 
a escalação momentos antes 
da partida, dependendo da 
recuperação de cada atleta.

Lucas Merçon / Fluminense

Roger Machado conversou bastante com o elenco do Fluminense no último treino antes da decisão de hoje na Argentina

Arão deve R$ 4,8 mi 
ao Bota, diz Justiça

Diretoria do Vasco 
cogita mais reforços

O  v o l a n t e 
Willian Arão 
deixou o Bo-
tafogo e acer-
tou sua ida ao 
Flamengo em 

2015. Desde então, os alvi-
negros buscam na Justiça 
o pagamento de multa pela 
rescisão unilateral por parte 
do jogador.

No entanto, o valor deter-
minado pela Justiça decep-
cionou o Botafogo. O clube 
de General Severiano espera 
receber até R$ 8 milhões. No 
entanto, a quantia calculada 
foi de R$ 4,8 milhões.

Para piorar a situação 
dos botafoguenses, R$ 800 
mil deste montante será 
repassado ao técnico Os-

O Vasco termi-
nou o Campeo-
nato Carioca 
com o título da 
Taça Rio. Ago-
ra, o foco dos 
cruz-maltinos 

passa a ser no principal ob-
jetivo da temporada: A Série 
B do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas vão em busca 
do acesso para retornar à 
elite do futebol nacional. 
Mesmo com a avaliação po-
sitiva do trabalho do técnico 
Marcelo Cabo, a diretoria do 
Vasco ainda vê a chance de 
trazer reforços.

O diretor-executivo Ale-
xandre Pássaro admitiu que 
as recentes saídas de joga-
dores abriram espaço no 

waldo de Oliveira. Com isso, 
o Botafogo ficará com R$ 4 
milhões.

A Justiça já liberou o Bo-
tafogo de buscar o paga-
mento seja por execução ou 
acordo. Até o momento, o 
clube não divulgou qual ca-
minho irá fazer para receber.

Willian Arão deixou o 
Botafogo e descumpriu um 
acordo de renovação auto-
mática. Por isso, o volante, 
que segue no Flamengo, 
foi condenado a pagar os 
alvinegros.

orçamento para a chegada 
de novos jogadores.

“A gente não tem investi-
mento planejado. Temos um 
espaço no orçamento pelas 
últimas saídas. Com isso, 
podemos fazer um ou outro 
movimento”, disse.

Pássaro revelou que o 
Vasco ainda pode buscar 
mais reforços no decorrer da 
temporada.

“Nós fizemos uma linha 
do tempo com a diretoria. 
Estamos na segunda linha 
de montagem para a Série 
B. Ainda teremos mais uma, 
no fim da janela de transfe-
rência na Europa. Caso pinte 
uma oportunidade muito 
boa, pode ser que haja al-
guma novidade”, declarou.

Jogador trocou 
o Botafogo pelo 
rival em 2015

Tricolor tenta 
levantar a poeira 
após perder a 
final do Carioca


