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Niterói decide antecipar a 
vacinação de professores
Primeira dose será aplicada hoje em profissionais do município a partir de 18 anos e das demais redes a partir de 50

MUDANÇA NO CALENDÁRIO

CIDADES\PÁG. 3

 Localizada entre Piratininga e Camboinhas e acessível através de uma trilha, a Praia do Sossego é considerada uma das mais belas da Região Oceânica de Niterói e agora candidata à Bandeira Azul

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Férias escolares 
podem ser 
antecipadas

PANORAMA\PÁG. 2

Terceira onda 
deve gerar 
novas restrições

CIDADES\PÁG. 3

Programa vai qualificar jovens
Quem participar da formação de mão de obra para o mercado deve receber ajuda de R$ 600

CIDADES\PÁG. 5

O aniversário de Maricá foi comemorado ontem com eventos e a 
entrega de obras para a população, entre elas o Boulevard Leandro da 
Silva, em Itapeba, que promete ser o novo point de esporte e lazer do 
bairro, e uma série de melhorias na região de Itaipuaçu.

CIDADES\PÁG. 4

Evelen Gouvea/Prefeitura de Maricá

Itaipuaçu ganhou estação das vermelinhas, as bicicletas gratuitas para uso dos moradores

Maricá: dia de inaugurações

Fla joga pelo 
empate no 
Maracanã
Já classificados, Rubro-
Negro e Vélez Sarsfield 
duelam hoje à noite, no 
Maracanã, pela liderança 
do grupo G da Taça 
Libertadores da América.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Praia do Sossego concorre ao selo de sustentabilidade Bandeira Azul
O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou a assinatura do termo de compromisso do município para adesão da Praia do Sossego ao programa 
internacional de sustentabilidade Bandeira Azul, que certifica praias que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema.

Mostra marca 
207 anos de 
Maricá
Até o dia 13 de junho, o 
público pode conferir a 
mostra fotográfica “Maricá 
Ontem e Hoje”, que reúne 
um pouco da história da 
cidade. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Exposição “Maricá Ontem e Hoje” 
reúne história da cidade

Com Bruno Henrique fora, Pedro 
deve ganhar uma chance no ataque

CPI convoca 
9 governadores 
para depor

CIDADES\PÁG. 5

Gurgel critica 
exoneração em 
escola no Rio

PANORAMA\PÁG. 2

Edvaldo Belitardo/Divulgação

Deputado Gurgel condenou exoneração de 
direção de escola cívico-militar no Rocha
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Doações ao Museu Nacional
É tão triste ver um local tão importante na história do 
Rio de Janeiro precisando desse apoio para se reerguer. 
Infelizmente nada será recuperado após o incêndio do 
Museu Nacional, mas fico feliz demais por tentarem salvar 
a essência e a história do nosso país. Torço para que não 
só os brasileiros, mas que os grandes museus históricos 
estrangeiros também contribuam com o renascimento 
do Museu Nacional. Ele não é só parte do Brasil, mas sim 
da nossa humanidade. 
Giulia Pêra

Retorno do Brasileirão
É uma alegria saber que o campeonato mais disputado do 
mundo está voltando nesse fim de semana. É um senti-
mento de vazio sem a magia dos pontos corridos. Ansioso 
pelos classicos brasileiros esse ano com tantos craques.
Igor Mesquita

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 celebra os 
207 anos de Maricá
Até o dia 13 de junho, o pú-
blico pode conferir a mostra 
fotográfica “Maricá Ontem e 
Hoje”, que reúne um pouco 
da história da cidade. A 
mostra, em comemoração 
aos 207 anos da cidade, é 
gratuita e acontece no Bou-
levard Maricá.

As imagens da exposi-
ção contam um pouco do 
desenvolvimento e moder-
nização da cidade através 
das construções históricas e 
mudanças na infraestrutura.

As fotos fazem parte de 
acervos de historiadores da 
cidade, como também do 
Museu Histórico Munici-
pal, além de fotos atuais de 
profissionais da fotografia 
de Maricá.

O objetivo, segundo José 
Alexandre Almeida, secretá-
rio de Promoção e Projetos 
Especiais, é resgatar um 
pouco dessa evolução que 
Maricá vem passando e para 
todos conhecerem a história 
da cidade. 

CULTURA FABIANA MAIA

Natividade
O ator e músico niteroien-
se Natividade lança, nesta 
sexta, seu primeiro EP com 
canções inéditas gravadas 
neste período de pandemia 
e criadas a partir das suas 
sessões de terapia. São qua-
tro músicas inéditas, todas 
de sua autoria, que podem 
ser conferidas em todas as 
plataformas digitais. Para 
Natividade, esse trabalho é 
sobre ele. É sobre sair des-
sa tristeza e ter esperança, 
nesses tempos difíceis de 
pandemia.

LANÇAMENTO – Luiza e Maurilio lançam “Para em 
Mim de Novo”, nesta sexta, em todas as plataformas 
digitais e no canal dos artistas no Youtube. Conhecidos 
pelo sucesso de “S de Saudade”, canção que alçou os 
artistas ao estrelato e soma mais de 347 milhões de vi-
sualizações em 1 ano, agora, gravam mais uma român-
tica, pra lá de especial, com participação de Dilsinho.

LIVRO – Uma pesquisa de quase 10 anos originou o 
livro “Estética das práticas performativas da dança 
afro-brasileira cênica”, de Maicom Souza e Silva, filóso-
fo e bailarino capixaba. No trabalho, lançado de forma 
independente e com distribuição da Editora Appris, o 
autor fala sobre o trabalho cênico dentro do Coletivo 
Emaranhado, no espetáculo “Kalunga”.

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

Divulgação

Exposição fotográfica “Maricá Ontem e Hoje” reúne história da cidade

Divulgação

Ator e cantor niteroiense lança 
seu primeiro EP, nesta sexta

POR JEFFERSON LEMOS

Deputado 
condena 
exoneração

Atendendo a pedidos de 
pais  e  responsáveis  de 
alunos, o deputado fede-
ral Gurgel (PSL-RJ) lançou 
o n t e m  u m a  c a m p a n h a 
contra a exoneração da  
equipe gestora da Escola Mu-
nicipal Cívico-Militar Cario-
ca General Abreu, no Rocha, 
Zona Norte do Rio, após a 
publicação de um vídeo que 
mostra a formatura de alunos 
no pátio, onde eles repe-
tem o bordão “Brasil acima  
de tudo.  

“A escola cívico-militar é 
para isso. É para que o pai que 
deseja que o filho tenha uma 
educação com disciplina, 
com amor à pátria e amor a 
Deus, possa ter onde estudar.  
Eu queria ver se eles vão 
em escolas onde tem in-
fluência do tráfico, onde 
tem influência da esquerda, 
para reclamar”, disparou  
Gurgel.

Frequentemente usado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, o bordão tem origem 
no grito de guerra “Brasil 
acima de tudo” criado por 
paraquedistas na década de 
1960 e desde então utiliza-
do e repetido por décadas  
nos quartéis e escolas mili-
tares. 

Pelo fim da exploração no trabalho

Exigir experiência prévia como 
critério de admissão de candi-
datos a vagas de estágio está 
proibido. É o que determina a 
Lei 9.285/21, da deputada Mar-
tha Rocha (PDT), sancionada 
pelo Executivo e publicada no 
Diário Oficial de ontem. Se-
gundo a norma, o descumpri-
mento da medida pode gerar 

Divulgação

multa de R$ 3 mil a R$ 30 mil. 
“Há exigência de uma expe-
riência antecipada para quem 
se habilita a procurar um es-
tágio, mas se a pessoa tiver 
experiência ela não precisa 
passar por um estágio”, justi-
fica a deputada, que tenta por 
um fim na exploração de mão 
de obra barata. 

Férias antecipadas 
e prolongadas

Engavetado

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio (Alerj) aprovou 
ontem o Projeto de Lei 4.126/21, 
do deputado Flávio Serafini 
(PSol), que autoriza o Governo 
do Estado a alterar o calendário 
escolar deste ano em virtude 
da pandemia de coronavírus. 
A medida será encaminhada 
ao governador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou vetá-la.

O texto prevê que o recesso 
escolar seja adiantado e prolon-
gado, permitindo a imunização 
do maior número de profissio-
nais da Educação.

“Essa medida tem objetivo 
de incorporar no calendário 
letivo a articulação do direito à 
vida com o direito à educação, 
permitindo a antecipação e pro-
longamento do recesso escolar 
do meio de ano em sintonia com 
a dinâmica do Programa Nacio-
nal de Imunização e a vacinação 
dos profissionais da educação”, 
justifica Serafini, presidente da 
Comissão de Educação da Casa. 

O projeto de lei protocolado 
na Alerj pelo deputado Ander-
son Moraes (PSL), que propõe 
a extinção da Uerj, não vai 
para frente. Pelo menos en-
quanto André Ceciliano (PT) 
for o xerife da Casa, não será 
colocado em pauta. “Enquan-
to eu for presidente, não vota. 
É inconstitucional e isso seria 
atribuição do Poder Executi-
vo”, afirmou ontem Ceciliano. 

Deputadas pedem urgência

A revogação da Lei da Alie-
nação Parental mobiliza 41 
deputadas federais que as-
sinaram requerimento para 
tramitação e votação em 
urgência do PL 6371/2019, 
que trata da extinção. A de-
putada Daniela do Wagui-
nho (MDB-RJ), relatora da 
proposta na Comissão de 
Seguridade Social e Família, 
integra o grupo, de diversos 

Divulgação

partidos e vertentes políticas. 
“Precisamos revogar essa lei 
que foi criada com a melhor 
das intenções, mas através 
de interpretações equivoca-
das da Justiça tem feito mães 
perderem a guarda de seus 
filhos, após denunciarem [por 
raiva ou ciúmes, falsas] situa-
ções de violência doméstica e 
abuso sexual”, alerta Daniela 
do Waguinho. 

Panorama RJPanorama RJ

Acompanhado do deputado 
federal Altineu Côrtes, o se-
cretário municipal de Gestão 
Integrada e Projetos Especiais 
da Prefeitura de São Gonçalo, 
Douglas Ruas, reuniu-se com 
o diretor do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), Garigam Amarante. 
No encontro, o secretário e o 
deputado pleitearam a cons-
trução de três novas creches 

para o município, nos bairros 
Almerinda, Porto do Rosa e 
Bom Retiro. “Pensar em educa-
ção é investir em um futuro me-
lhor para todos. Sabemos que 
uma das maiores demandas 
da nossa cidade é a implemen-
tação de creches municipais. 
Mais uma vez agradecemos ao 
deputado federal pela parceria 
e trabalho por São Gonçalo”, 
postou Ruas em seu Twitter.

Creches para São Gonçalo
Divulgação

Anna Paula Pacheco assu-
me em 1º de junho como 
diretora-presidente da Enel 
Distribuição Rio no lugar de 
Artur Manuel Tavares, que 
ocupava a função desde 2018 
e, em acordo com a empresa, 
decidiu realizar novos proje-
tos profissionais. A executiva, 
que trabalha no Grupo Enel 

há 20 anos, também responde 
pela diretoria de Regulação 
da Enel no Brasil. Como parte 
da mudança, Mihai-Constan-
tin foi indicado como diretor 
de Operações de Infraestru-
tura e Redes da distribui-
dora, sendo que sua eleição 
definitiva depende ainda da 
obtenção do visto necessário. 

Enel Rio terá novo comando
Divulgação/Enel

Divulgação/Atilon Lima

Edvaldo Belitardo/Divulgação
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Segundo o cronograma, a imunização de gestantes, puérperas e deficientes visuais será em junho

Estado divulga calendário unificado
A Secretaria de Estado de Saúde 
publicou ontem (26), no Diário 
Oficial, um calendário único de 
vacinação contra covid-19 que 
vai vigorar de junho a outubro. 
O cronograma estipula o mês de 
vacinação para grupos especiais 
e também para a população em 
geral, na faixa de 18 a 59 anos.

Pelo calendário, em junho, 
continuam a ser vacinadas as 
pessoas com comorbidades, 
com deficiências permanentes 
que recebem o benefício de 
prestação continuada (BPC), 
gestantes e puérperas com 
comorbidades e deficientes 
visuais com mais de 18 anos. 
Também terão prioridade no 
mês que vem pessoas com 
autismo, paralisia cerebral, 
doentes renais crônicos em 
diálise, portadores de nanismo 
e mielomeningocele. 

Concluída a vacinação 
desses grupos, os municípios 
devem imunizar pessoas em 
situação de rua e pessoas  com 
deficiência permanente sem o 
BPC. Em seguida, serão vacina-
dos os funcionários do Sistema 
de Privação de Liberdade, po-
pulação privada de liberdade, 
trabalhadores da educação 
básica e superior, forças de se-
gurança e salvamento e Forças 
Armadas. 

Para esses grupos, passará 
a ser reservado o percentual 
de 20% das doses. Já os 80% 
restantes serão destinados a 

vacinar a população em geral, 
também por idade. Em junho, 
o calendário prevê a vacinação 
da população de 55 a 59 anos 
com essas doses.

O calendário prossegue com 
a vacinação de pessoas com 45 
a 54 anos em julho, de 35 a 44 
anos em agosto, de 25 a 34 anos 
em setembro e de 18 a 24 anos 
em outubro. Todas essas faixas 
etárias serão vacinadas em or-

dem decrescente de idade.

Rio - A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que o calen-
dário anteriormente divulgado 
continua em vigor. O município 
do Rio prevê vacinar pessoas de 
51 a 59 anos em junho e con-
templar todas as faixas etárias 
do grupo prioritário ainda em 
maio.

A partir de julho, as datas 

dos calendários ficam mais 
próximos. O município do Rio 
prevê a vacinação de pessoas 
de 42 a 50 anos, enquanto o ca-
lendário estadual programou a 
vacinação de 45 a 55 anos. 

Pequenas diferenças na 
faixa etária alvo também estão 
previstas em agosto e setembro, 
e ambos os calendários proje-
tam a vacinação da população 
de 18 a 24 anos para outubro. 

Segundo o calendário do mu-
nicípio do Rio, a imunização 
estará disponível para toda 
a população adulta até 23 de 
outubro.

Niterói - O município ante-
cipou o calendário de vacinação 
contra a covid-19 dos trabalha-
dores da educação básica da 
rede privada, estadual e federal 
lotados em unidades de ensino 
na cidade. Nesta quinta-feira 
(27) serão vacinados profissio-
nais a partir de 50 anos, na sex-
ta-feira (28) e no sábado (29), a 
partir de 40 anos. Trabalhadores 
a partir de 18 anos da educação 
pública municipal de Niterói 

que estão lotados nas escolas 
da rede já podem ser vacinados 
nesta quinta.

A cidade também vacina, 
nos próximos dias, pessoas 
com deficiências permanentes 
sem BPC e pessoas portadoras 
de comorbidades a partir dos 
18 anos. Portadores de doença 
renal crônica e síndrome de 
Down podem procurar uma 
unidade de vacinação em qual-
quer dia, independente da 
idade. 

No caso das gestantes e 
puérperas (com até 45 dias), 
a vacinação pode ser feita a 
qualquer momento, desde que 
sejam maiores de 18 anos.

Cremerj / Divulgação

Com projeções de uma terceira onda, gestores públicos tentam acelerar o processo de imunização

Brasil mais perto 
de fabricar o IFA
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem (26) 
que o governo federal vai 
assinar na próxima semana 
um contrato de Encomenda 
Tecnológica com a farmacêu-
tica inglesa AstraZeneca. O 
acordo vai possibilitar que o 
ingrediente farmacêutico ati-
vo (IFA), material necessário 
para produção da vacina con-
tra a covid-19, seja fabricado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) nacionalmente.

Segundo o ministro, a 
assinatura do contrato deve 
ocorrer no dia 1° de junho em 
solenidade que contará com 
a presença do presidente Jair 
Bolsonaro. Para Queiroga, a 
ação vai possibilitar o incre-
mento no ritmo de vacinação 
no país.

“Com as articulações rea-
lizadas pelo Ministério da 
Saúde será possível, com o 
empenho de todos, vacinar 
a população brasileira acima 
de 18 anos até o final de 2021. 
Essa é a nossa esperança, esse 
é o nosso compromisso”, dis-

se o ministro durante audiên-
cia conjunta das comissões 
de Fiscalização Financeira 
e Controle e de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos 
Deputados.

Aos deputados, o minis-
tro ressaltou que o país tem 
contratadas, até 2022, cerca 
de 600 milhões de doses de 
vacinas. Até o momento, fo-
ram distribuídas pouco mais 
de 90 milhões de doses aos 
estados e municípios, das 
quais 30 milhões, em maio.

Queiroga também foi 
questionado sobre a quan-
tidade de vacinas para o mês 
de junho. De acordo com a 
assessoria do Ministério da 
Saúde, devem ser entregues 
41,9 milhões de doses, 12 
milhões a menos do que a 
previsão inicial.

Serão 20,9 milhões de 
doses da AstraZeneca, 12 
milhões da Pfizer, 4 milhões 
do imunizante da AstraZe-
neca obtidos via consórcio 
Covax Facility e 5 milhões 
de doses da CoronaVac.

SG monitora 
variante 
da Índia
Com um caso confirmado 
da nova variante da Índia 
de covid-19 (B.1.617) em 
residente do município 
de Campos, no Estado do 
Rio de Janeiro, o Centro de 
Informações Estratégicas 
do Município de São Gon-
çalo (Cievs) alerta e orienta 
os profissionais de saúde 
sobre o atual cenário epi-
demiológico e fluxo para o 
monitoramento e detecção 
da nova variante na cidade.

O caso é de um homem, 
que está em quarentena 
em um hotel, sendo que 
há outros oito passageiros, 
que estavam no mesmo 
avião, sendo seis do Es-
tado do Rio de Janeiro, 
um da Bahia e outro do 
Espírito Santo. Também 
desembarcaram mais dois 
funcionários, sendo um do 
Rio e outro do Rio Grande 
do Sul. Dos residentes do 
Estado do Rio, há mora-
dores de Campos, Macaé, 
Nova Iguaçu e Petrópolis.

Visitantes foram recebidos pelo presidente Luiz Claudio Almeida Magalhães 

DRM-RJ: secretário de 
Desenvolvimento visita sede
O presidente do DRM-RJ, 
Luiz Claudio Almeida Maga-
lhães, e o diretor de Admi-
nistração e Finanças e pre-
sidente substituto Leandro 
Velloso, receberam na ma-
nhã de ontem (26), na sede 
do DRM-RJ, o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Emprego e Rela-
ções Internacionais (SEDEE-
RI-RJ), Leonardo Soares e o 
subsecretário Joannes Bosco. 
A visita funcional teve como 
finalidade estreitar relações 
com a instituição numa ges-
tão associada a prestação de 
serviços públicos de Geologia 
e Mineração no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, com 
desenvolvimento e inovação. 

O encontro foi bastante 
próspero pois foram apresen-
tados os principais desafios e 
percalços administrativos na 
gestão para exercício de suas 
atividades públicas, em prol 
do interesse público, devido 

a pandemia de covid-19. Daí 
se estabeleceu o alinhamento 
de informações estratégicas 
e projetos futuros corpora-

tivos que são extremamente 
importantes para superar os 
entraves existentes diante do 
atual cenário.

Divulgação

Secretário e subsecretário da SEDEERI-RJ conheceram o trabalho realizado

GRUPOS MÊS

Comorbidades, deficiência permanente 
e gestantes e puérperas com 

comorbidades (completo)

JunhoPessoas em situação de rua

Grupos especiais *

59 a 55 anos

54 a 45 anos Julho

44 a 35 anos Agosto

34 a 25 anos Setembro

24 a 18 anos Outubro

(*) Grupos especiais: Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada 
de Liberdade; Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino 
fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA); Trabalhadores da Educação do Ensino 
Superior; Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pode haver a necessidade de ações mais restritivas

C-19: 3ª onda é uma preocupação
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem 
(26), em Brasília, que a pos-
sibilidade de uma terceira 
onda da pandemia de co-
vid-19 é uma preocupação. 
Frisou que o Ministério da 
Saúde está atento aos sinais 
sobre a evolução dos casos 
de covid-19 no país.

Ao ser perguntado sobre 
a possibilidade de avanço da 
crise sanitária em razão da 
sinalização no aumento de 
casos da doença, Queiroga 
afirmou que o cenário pode 
estar ocorrendo em razão do 
afrouxamento de medidas de 
restrição à circulação de pes-
soas e distanciamento social 
ou efeito de nova variante.

“É uma preocupação. Nós 
assistimos agora a uma re-
dução daquela tendência de 
queda de óbitos e isso pode 
se dever a uma flexibilização 
das medidas de bloqueio”, 

observou.
“Estávamos com medida 

de bloqueio e aí, como houve 
uma redução da pressão so-
bre o sistema de saúde e mais 
disponibilidades de leitos de 
UTI [Unidade de Terapia In-
tensiva], então se flexibiliza 
e, quando se flexibiliza, pode 
haver uma tendência de au-
mento de casos”, explicou.

Segundo o ministro, outra 
possibilidade é a da presença 
de variante do novo corona-
vírus no país. Nesta quar-
ta-feira, o Instituto Adolfo 
Lutz identificou um caso da 
variante indiana da covid-19, 
a B.1.617.2, em São Paulo. 
Este é o segundo caso da 
variante registrado no país. 
O primeiro foi confirmado 
na quinta-feira (20), no Ma-
ranhão. Segundo o ministro, 
a pasta está realizando o 
monitoramento dos casos.

“Então essa diminuição 

de queda [de casos] em al-
guns locais pode refletir isso 
[flexibilização das medidas 
de bloqueio], mas também 
pode ser efeito de uma va-
riante, por exemplo. Não 
temos essa resposta ainda. 
O Ministério da Saúde fica 
vigilante para que possa se 
orientar. E vamos trabalhar 
juntos para que se possa evi-
tar essa terceira onda.”

Medidas restritivas - 
Queiroga disse que o minis-
tério está fazendo a vigilân-
cia genômica dos casos e que 
pode haver necessidade de 
adoção de medidas mais res-
tritivas em regiões do país.

“Essa vigilância genômica 
é feita. Nós estamos atentos. 
De acordo com a situação 
epidemiológica de cada re-
gião, pode ser necessário que 
se adote uma medida mais 
restritiva, que fica a cargo 

da autoridade municipal”, 
argumentou.

Durante a audiência con-
junta nas Comissões de Fis-
calização e Controle e de 
Defesa do Consumidor da 
Câmara dos Deputados, o 
ministro da Saúde disse que 
estão sendo tomadas medi-
das para a manutenção dos 
leitos de UTI e também para 
a compra de insumos do 
chamado kit entubação. 

Além dos pregões para a 
compra dos insumos, a pasta 
também adquiriu, por meio 
de parceria com a Organiza-
ção Panamericana da Saúde 
(Opas) 2,5 milhões de itens 
do kit.

“Desses, 800 mil já estão 
no Brasil, dependentes ape-
nas de aspectos documen-
tais para serem distribuídos”, 
detalhou.

Sequelas - Segundo Mar-

celo Queiroga, a manuten-
ção dos leitos é importante 
devido a sequelas deixadas 
pelo vírus a longo prazo. Ele 
justificou a iniciativa argu-
mentando que deve haver, 
depois da pandemia, uma 
onda de doenças crônicas 
como hipertensão e diabe-
tes. 

O ministro observou que 
a manutenção dos leitos 
também vai dar vazão para 
a demanda de realização de 
cirurgias eletivas, que estão, 
na sua maioria, suspensas 
em razão da pandemia.

“O desafio é manter leitos 
habilitados porque vamos 
ter pressão por doenças car-
diovasculares, a questão das 
cirurgias eletivas. Esse é o 
nosso desafio”, especificou.

Vacinas - O ministro tam-
bém foi questionado sobre 
a suspensão das patentes 

de vacinas, em discussão na 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). A iniciativa 
tem como meta permitir a 
aceleração da produção de 
imunizantes em países em 
desenvolvimento. No início 
do mês, a medida recebeu o 
apoio do presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden. Na 
sequência, a China também 
apoiou a quebra de patentes.

“Se tivéssemos aqui no 
Brasil condições de produzir 
vacinas com esse licencia-
mento compulsório seria ex-
celente, mas nós não temos. 
Mesmo que houvesse esse 
licenciamento compulsório, 
o Brasil não começaria a 
produzir vacinas imediata-
mente”, afirmou.

A seguir, o ministro falou 
sobre o anúncio dos Estados 
Unidos de que vão doar parte 
dos imunizantes adquiridos 
para outros países.
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Por um maio 
de esperança 

*Marcus Vinicius Dias

O sinal amarelo alerta 
ao motorista que tenha 
atenção! É um prenúncio 
de que a luz vermelha, 
que sinaliza a ordem 
de PARE, está por vir. 
No intuito de chamar a 
atenção do mundo para 
os acidentes viários, o 
movimento Maio Amare-
lo surge do resultado da 
união do poder público 
e da sociedade civil vi-
sando a mobilizar a to-
dos para a endemia dos 
acidentes de trânsito que 
ocorrem na sociedade 
hodierna.

Em um momento de luta 
contra o vírus do Covid 
19, que há mais de um 
ano aterroriza o mundo e 
monopoliza a pauta jor-
nalística, vemos, conco-
mitante, uma verdadeira 
escalada dos acidentes 
de motocicleta, espe-
cialmente motivada pelo 
incremento da atividade 
de delivery que foi for-
temente impulsionada 
pela pandemia.

Nas emergências dos 
hospitais públicos Brasil 
a fora, vê-se, diariamen-
te, jovens, predominan-
temente do sexo mascu-
lino e da classe C, serem 
levados pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência, o SAMU, por-
ta a dentro, vítimas de 
acidente em via pública 
por queda de moto. Não 
raro estes jovens usam 
a motocicleta como 
meio de subsistên-
cia; não raro 
abrem mão 
de equipa-
mentos de 
p r o t e ç ã o 
próprios do 
motociclis-
mo; muitas 
v e z e s  n ã o 
possuem o 
devido trei-
namento e 
habilitação 
para pilotar; 
não raro, sofrem le-
sões graves que re-
querem tratamento 
cirúrgico especiali-
zado; não raro carregam 
consigo sequelas defi-
nitivas em virtude de 
fraturas. Infelizmente, 
muitas vezes, têm suas 
vidas ceifadas em fase 
precoce por conta dos 
ferimentos decorrentes 
do acidente...

Em tempos em que se 
discute o papel efetivo e 
concreto de medidas res-
tritivas de mobilidade no 
combate à disseminação 
do vírus, não nos restam 
dúvidas que uma limi-
tação do deslocamento 
em vias públicas dimi-
nuiu a incidência destes 
acidentes na ponta. E, 
de modo relativo, isso 
promoveu um aumento 
de leitos disponíveis no 
Sistema Único de Saú-
de, principalmente de 
terapia intensiva, para 
pacientes com Covid 19 
que necessitam de cui-
dados críticos.

Como a capacidade de 
tolerar essas restrições 
da sociedade é limitada, 
o que observamos no 
Maio Amarelo passado 
não é realidade no mo-
mento atual. Em meio 
à pressão que o sistema 
público sofre por conta 
da pandemia, vemos, de 
modo simultâneo, uma 
pressão enorme dos aci-
dentes de moto dos nos-
sos jovens entregadores 
sobre as salas de trauma. 
Estes disputam com os 

pacientes de Covid além 
dos leitos, os raciona-
dos insumos necessários 
para a intubação. E, fre-
quentemente, dividem, 
em portas de entrada 
pareadas, o espaço pela 
chance de viver. E se 
(felizmente!) observa-
mos uma efetiva ação da 
vacina na prevenção das 
internações pelo Covid 
19, o mesmo destino não 
é notado em relação às 
vítimas dos acidentes de 
motocicleta.

Os impactos e desdobra-
mentos desta endemia 
que há muito vivemos já 
foi por mim comentado 
em outras oportunida-
des. O peso emocional, 
social, financeiro e pre-
videnciário causado pela 
violência do trânsito é 
intuitivo a um aluno gi-
nasiano. Qualquer olha-
da nas ruas nos permite 
observar que os jovens 
rapazes de motos de bai-

xas cilindradas e 
suas “caixas” na 
garupa, cortando 
o tráfego de modo 

f r e n é t i c o 
em busca do 
seu susten-
to,  vieram 
para ficar e 
p r o s p e r a r 
em quanti-
dade. Toda 
vez que re-
c e b e m o s 
u m  re m é -
dio que nos 
alivia, uma 
comida que 

nos delicia, uma 
encomenda que 
nos diverte, há, no 
ato que nos traz 

essas necessidades inde-
léveis, um risco que não 
é mais oculto. Ao saírem 
de casa para cumprir 
suas jornadas, os moto 
boys, dos grandes e mé-
dios centros, literalmen-
te não sabem se irão re-
tornar inteiros ao fim do 
dia aos seus lares. E, se 
nada de muito efetivo e 
reformador não for feito, 
seguiremos vendo esta 
escalada no dia-a-dia da 
sociedade moderna. 

Oxalá que em Maio de 
2022 o drama da Covid 
19 seja coisa do passa-
do. Que as vacinas que 
mundo aforam são pro-
duzidas e desenvolvidas 
deem ao mundo o re-
frigério necessário para 
que o uso de máscaras 
e “soquinhos” de mão 
sejam coisas superadas. 
Mas também que nós, 
como sociedade, desen-
volvamos a imunidade 
de rebanho para que se 
supere a endemia das 
mortes e sequelas evi-
táveis causadas pelos 
acidentes de trânsito. E 
que os Maios futuros não 
mais sejam amarelos, 
mas verdes como sinal 
de esperança.

Vemos uma 
pressão enorme 

dos acidentes 
de moto dos 

nossos jovens 
entregadores 
sobre as salas 

de trauma

OPINIÃO
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Divulgação

Nesta quinta-feira (27), 
às 9h, a Prefeitura de 
Maricá, através da Se-
cretaria de Trabalho, 
abre as inscrições para 
o Programa de Qua-
lificação Profissional 
do município. Serão 
oferecidos, gratuita-
mente, aos moradores 
da cidade, vagas para 
cursos de maquiagem, 
cabeleireiro, manicure 
e pedicure e barbeiro, 
contabilizando 84 vagas 
ao todo. Todos os cursos 
serão ministrados pelo 
Instituto Embelleze.

Os interessados de-
vem se inscrever através 
do link oficial da Prefei-
tura (https://www.mari-
ca.rj.gov.br/cursos/)

Qualificação 
gratuita

Temas como transporte coletivo, iluminação e segurança foram discutidos

SG: shoppings apresentam 
demandas ao poder público

 Com o objetivo de propor-
cionar um ambiente favorá-
vel para o setor econômico, 
o prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu 
representantes da Aliansce 
Sonae Shopping Centers, que 
administra o São Gonçalo 
Shopping e o Pátio Alcântara. 
No encontro, o chefe do Exe-
cutivo recebeu as demandas 
referentes à oferta de trans-
porte coletivo, iluminação e 
segurança.

“Ouvir essas demandas é 
fundamental para construir 
uma São Gonçalo melhor. 
Vamos analisá-las e trabalhar 
para proporcionar melhorias 

a quem trabalha e frequenta 
os shoppings da nossa cida-
de. Estes são importantes 
equipamentos econômicos 
do nosso município”, enfati-
zou o prefeito.

“Nosso interesse é somar 
e entender o que está acon-
tecendo na cidade, já que 
pretendemos ajudar o muni-
cípio a fomentar mais renda e 
trazer mais desenvolvimento. 
Quando um empreendedor 
investe no shopping, ele 
precisa de uma estrutura 
que permita a mobilidade de 
funcionários e clientes, com 
horários regulares e adequa-
dos. Essa estrutura também 

passa pela segurança e essa 
conversa foi muito proveito-
sa”, comentou Ulisses Silva, 
superintendente regional 
da Aliansce Sonae, que esta-
va acompanhado pela em-
preendedora  Alessandra 
Araújo e a superintendente 
do São Gonçalo Shopping, 
Priscilla Leão.  

Apesar do cenário ainda 
delicado por conta da pan-
demia, novas frentes de tra-
balho vão surgir até o fim do 
ano, garantiu o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Marcio Picanço, gerando 
emprego e renda para a po-
pulação gonçalense.

Programa ‘Empoderadas’ faz 
visita técnica a São Gonçalo
 A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, recebeu 
ontem (26) a visita técnica da 
coordenadora do programa 
“Empoderadas”, Erica Paes, 
que integra a Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos. 
O encontro, no Auditório 
GM Mário Batista, na Venda 
da Cruz, teve objetivo de 
apresentar o programa aos 
órgãos e equipamentos do 
município que atuam no 
enfrentamento à violên-
cia de gênero, fortalecendo 
o combate à violência e a 
orientação às mulheres acer-
ca das principais situações 
de risco, além das formas de 
prevenção. 

O Empoderadas foi apre-
sentado para representantes 
da Deam (Delegacia de Aten-
dimento Especial à Mulher), 
Cedim (Conselho Estadual 
de Direitos da Mulher), Con-
selho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Mulher de 
São Gonçalo, CEOM (Cen-

tro Especial de Orientação 
à Mulher), as secretarias 
municipais de Educação e 
de Esporte Lazer, a Guarda 
Municipal, as subsecretarias 
de Proteção Social Especial e 

de Proteção Social Básica, e 
a Patrulha Maria da Penha. 

Segundo a subsecretária 
de Políticas Públicas para 
Mulheres, Ana Cristina da 
Silva, essa integração é fun-

damental para contribuir 
com o avanço das políticas 
públicas do município volta-
das ao combate da violência 
de gênero. 

“Tenho certeza que esse 
programa irá agregar às 
ações que já desenvolvemos 
na subsecretaria. Infeliz-
mente, as estatísticas de 
violência contra a mulher 
só crescem, daí a importân-
cia de se fazer o trabalho 
preventivo para diminuição 
desse número, que é um dos 
objetivos desse programa”, 
ressaltou a subsecretária.

A coordenadora do Pro-
grama Empoderadas, Erica 
Paes, acrescentou que esse 
encontro é importante para 
entender as necessidades 
do município e, assim, tra-
çar estratégias de trabalho. 
De acordo com ela, uma 
das iniciativas é fomentar o 
trabalho e renda, para que 
as vítimas possam garantir 
sua independência e romper 
com o ciclo de violência em 
que se encontram.

Coordenadora apresentou projeto estadual a órgãos e equipamentos municipais
Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

 Subsecretária Ana Cristina da Silva e a coordenadora do projeto, Erica Paes

Boulevard Leandro Silva foi entregue em Itapeba e Itaipuaçu ganhou melhorias

Maricá festeja aniversário de 
207 anos com inaugurações
 Ontem, dia em que o municí-
pio de Maricá completou 207 
anos, a Prefeitura entregou 
mais um espaço destinado 
aos moradores de Itapeba, o 
Boulevard Leandro da Silva, 
que pós-pandemia promete 
se tornar um grande point 
de encontro e lazer do bairro. 
A área também valoriza um 
novo acesso ao Centro, além 
de servir de ligação interna 
entre a região e o Parque 
Nanci.

“Este é um espaço da 
esperança, do futuro, onde 
as pessoas vão se encontrar 
com muita intensidade, mas 
que ainda há restrição do en-
contro por causa da pande-
mia”, afirmou Fabiano Horta, 
prefeito de Maricá. “Mas 
para, além disso, o que en-
tregamos para a cidade é um 
novo caminho para o centro 
de Maricá, é a ideia de que 
temos a ligação dos bairros 
para além da Rodovia Amaral 
Peixoto. Temos agora a nova 
entrada que liga o Parque 
Nanci ao bairro de Itapeba e 
que nos permite conectar a 
cidade internamente”, frisou 
o prefeito.

O nome do Boulevard é 
uma homenagem a Leandro 
da Silva Rocha Pereira, o 
Leandro Serralheiro, ma-
ricaense que aos 27 anos 
superou a amputação de 

uma perna por conta de um 
acidente de moto brilhando 
como campeão de jiu-jitsu. 
Além disso, o rapaz desenvol-
veu algumas ações sociais em 
igrejas e iniciou seu projeto 
“POR+RESPEITO” no qual 
buscava a inclusão social 
e igualdade de direitos dos 
deficientes físicos. Antes de 
falecer, vítima de Covid-19 
no último dia 13 de maio, 
Serralheirodeu início a um 

novo projeto, de ensinar jiu-
-jítsu para crianças e assim 
poder mudar a vida delas 
como a dele foi mudada pelo 
esporte.

“Essa é uma justa ho-
menagem. A dor de perder 
um filho é muito grande, 
não só do meu filho, mas 
das mais de 450 mil pessoas 
mortas pela Covid em nosso 
país. Quantas famílias, assim 
como a nossa, também estão 

chorando suas perdas. Só te-
nho a agradecer pela home-
nagem ao Leandro e pedir a 
vocês que não deixem acabar 
o sonho do Leandro que sem-
pre foi ajudar a juventude de 
Maricá, ajudar o próximo e 
valorizar o esporte”, pediu 
João Gustavo Pereira, pai do 
homenageado, Leandro da 
Silva.

Itaipuaçu - Mais tarde, foi 
a vez da região de Itaipuaçu 
ser contemplada com melho-
rias. Primeiro, a recém-revi-
talizada orla do bairro teve 
sua primeira etapa entregue 
à população juntamente 
com a estação das bicicletas 
gratuitas da Empresa Pública 
de Transportes (EPT), as cha-
madas “vermelhinhas”. 

Em seguida, foi a vez da 
Praça dos Clubes, que fica no 
Jardim Atlântico e é composta 
por quatro áreas abertas onde 
foram erguidos os escudos 
dos quatro principais times 
cariocas. Duas dessas áreas 
receberão playground (a do 
Fluminense e do Botafogo) 
e academia ao ar livre (do 
Flamengo e do Vasco), além 
de iluminação e paisagismo.

Na primeira solenidade, o 
prefeito Fabiano Horta teve 
como convidado o presiden-
te da Assembleia Legislativa 
(Alerj), deputado André Ce-
ciliano.

Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá

Espaço de esporte e lazer também valoriza um novo acesso ao Centro
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Governo deve lançar programa 
para qualificar mão de obra
Objetivo é preparar jovens para o mercado de trabalho formal. Está prevista ajuda de custo de R$ 600

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse ontem (26) que 
o governo federal deve lançar, 
em breve, um novo programa 
de incentivo à qualificação 
da mão de obra. Segundo o 
ministro, o objetivo é prepa-
rar jovens para o mercado de 
trabalho formal, permitindo 
que eles recebam uma ajuda 
de custo de R$ 600 para traba-
lhar e, assim, conquistar uma 
profissão.

“Estamos lançando um 
olhar justamente para evitar o 
que, no mercado de trabalho, 
se chama de Efeito Cicatriz”, 
disse o ministro, se referindo 
ao termo usado por especialis-
tas para explicar os prejuízos à 
evolução profissional que cos-
tumam afetar quem ingressa 
de forma precária no primeiro 
emprego.

De acordo com o minis-
tro, a proposta do Ministério 
da Economia é, por meio da 
parceria com empresas in-
teressadas, pagar R$ 600 aos 
beneficiários do programa. 
Metade do valor será pago 
pelo governo, metade pelos 
empregadores, que também 
teriam que oferecer meios de 
capacitar esta mão de obra.

“A ideia básica é que o go-
verno pague R$ 300 e as em-
presas mais R$ 300. Ou seja, 
as empresas pagarão para 
treinar [os jovens], que serão 
qualificadas para desempe-

nhar o que, depois, serão seus 
empregos”, comentou Guedes, 
explicando que a iniciativa 
só não foi lançada ainda por 
questões orçamentárias.

“Temos os recursos para 
este ano, mas queremos que 
seja um contrato de [trabalho 
de] pelo menos um ano. Então, 
em vez de lançar um contrato 
de seis meses [só até o fim 

deste ano], estamos tentando 
obter fontes [de recursos fi-
nanceiros] para que o jovem fi-
que coberto por este programa 
de treinamento no trabalho 
por pelo menos um ano”, disse 
Guedes, assegurando que o 
ministério já vem conversando 
sobre a iniciativa com algumas 
“importantes empresas”.

Caged - Em abril, o número 

de trabalhadores contrata-
dos com carteira assinada 
foi superior ao de demitidos, 
embora a geração de postos de 
trabalhos formais tenha ficado 
abaixo do resultado do mês 
de março. Segundo o Minis-
tério da Economia, em abril, 
houve 1.381.767 admissões e 
1.260.832 desligamentos no 
mercado formal de trabalho, 

o que resultou na geração de 
120.935 postos de trabalho.

O destaque foi para o setor 
de serviços, que gerou 57.610 
postos de trabalho, tendo 
admitido, ao longo do mês, 
614.873 pessoas, e demitido 
557.263.

“[O resultado] parece pou-
co frente ao que gerávamos 
antes, mas temos que consi-
derar que [abril] foi o mês em 
que se sentiu mais o impacto 
da segunda onda da covid-19. 
Na primeira onda, ano pas-
sado, perdemos mais de 900 
mil empregos. Agora, criamos 
120 mil empregos. O Brasil 
está mostrando resiliência. Os 
programas estão funcionando. 
E, principalmente, a vacinação 
em massa está entrando. E é 
com isso que temos que con-
tar para um retorno seguro ao 
trabalho”, destacou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

Os dados fazem parte das 
estatísticas mensais do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Novo Caged), 

que o ministério divulgou on-
tem (26). Com o resultado, o 
estoque de empregos formais 
no país (quantidade total de 
vínculos celetistas ativos) che-
gou a 40.320.857 – o que repre-
senta uma variação positiva 
de 0,30% sobre os 40.199.922 
registrados em março.

De janeiro a abril, hou-
ve 6.406.478 contratações e 
5.448.589 demissões, o que re-
presenta um saldo de 957.889 
empregos.

Atividades econômicas 
-Além do setor de serviços, 
outros quatro grupamentos 
de atividades econômicas 
(indústria geral; construção; 
comércio e agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca e 
aquicultura) também registra-
ram saldos positivos.

Para o conjunto do territó-
rio nacional, o salário médio 
de admissão, em abril, foi cal-
culado em R$ 1.855,52 – valor 
R$ 46,02 (2,54%) acima da 
média registrada em março, 
que foi de R$ 1.802,65.

Todas as regiões do país 
tiveram saldos positivos na 
geração de emprego. Das 27 
unidades federativas, 23 con-
tabilizaram mais contratações 
que demissões. Os destaques 
positivos foram São Paulo, 
com mais 30.174 postos de 
trabalho formal; Minas Gerais 
(13.942); e Santa Catarina 
(11.127).

Em abril, 
contratações 
com carteira 
assinada 
superaram 
demissões

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministro Paulo Guedes, da Economia, diz esperar que os contratos sejam de pelo menos um ano de duração

CPI convoca 9 governadores 
para prestar depoimento
Na primeira reunião da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pandemia 
dedicada exclusivamente à 
votação de requerimentos, 
parlamentares aprovaram 
ontem (26) convocação de 
nove governadores para pres-
tar depoimento ao colegiado. 
Esses governadores foram 
citados pela Polícia Federal 
em operações que apuraram 
desvios em recursos destina-
dos a combater a pandemia 
da covid-19. Na lista, além 
dos governadores do Amazo-
nas, Wilson Lima, e do Pará, 
Helder Barbalho, estão Iba-
neis Rocha (Distrito Federal), 
Mauro Carlesse (Tocantins), 
Carlos Moisés (Santa Catari-
na), Antonio Denarium (Ro-
raima), Waldez Góes (Amapá), 
Marcos Rocha (Rondônia) e 
Wellington Dias (Piauí).

Os parlamentares também 
aprovaram requerimento 
para que seja ouvido  o ex-
-governador do Rio de Janeiro 
Wilson Witzel, investigado e 
afastado do cargo por sus-
peitas de integrar organiza-
ção criminosa que praticou 
irregularidades na área da 
saúde do estado. Outro nome 
aprovado foi o da vice-gover-
nadora de Santa Catarina, 
Daniela Reinehr.

As datas dos depoimentos 
ainda não foram definidas, e a 
presença dessas autoridades 
é incerta já que a Constituição 
Federal, no Artigo 50, só pre-
vê competência da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal ou de qualquer de 
suas comissões “para convo-
car ministros de Estado ou 
quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados 

à Presidência da República, 
para prestarem, pessoalmen-
te, informações sobre assunto 
previamente determinado, 
importando crime de res-
ponsabilidade a ausência sem 
justificação adequada”.

A CPI também aprovou 
requerimentos de recon-
vocação do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello e do 
atual chefe da pasta, Marcelo 
Queiroga.

Outros nomes - Outro 
nome aprovado é o do empre-
sário Carlos Wizard. Na sema-
na passada, em depoimento 
à CPI, o ex-ministro Pazuello 
disse que convidou Wizard a 
assumir a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério 
da Saúde em junho de 2020, 
mas o convite foi recusado. Os 

senadores querem saber se o 
empresário, ex-dono de uma 
rede de escola de idiomas, 
atuou ou atua em algum tipo 
de aconselhamento paralelo 
de ações na pandemia. A CPI 
também aprovou a convo-
cação de Arthur Weintraub, 
ex-assessor da Presidência da 
República e irmão do ex-mi-
nistro da Educação Abraham 
Weintraub.

Ainda durante a reunião 
de ontem, o clima ficou ten-
so após o vice-presidente 
do colegiado, senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
ter protocolado um requeri-
mento para convocação do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
apreciação do pedido foi ne-
gada pelo presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), que de-
cidiu retirar o requerimento  
de pauta.

Investigado, ex-governador do Rio, Wilson Witzel, também será ouvido

Governo do RJ pede 
adesão ao novo RFF
O Governo do Estado deu o 
primeiro passo, na terça-feira 
(25), para o ingresso do Rio 
de Janeiro no novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF). 
O secretário de estado de 
Fazenda, Nelson Rocha, fez 
a entrega do pedido de ade-
são ao secretário especial 
de Fazenda do Ministério da 
Economia, Bruno Funchal, 
em Brasília. O prazo para 
que o Governo Federal dê 
uma resposta é de dez dias. 
Caso a solicitação seja aceita, 
o estado terá até seis meses 
para apresentar um Plano 
de Recuperação Fiscal com 
reformas estruturantes.

“A adesão ao novo Regime 
de Recuperação Fiscal é de 
extrema importância para 

que o estado possa equilibrar 
as suas contas. Estamos con-
fiantes que o nosso pedido 
será aceito e já estamos traba-
lhando para apresentarmos 
um plano adequado às atuais 
condições econômicas do 
Rio”, afirmou o governador 
Cláudio Castro.

De acordo com a Lei Com-
plementar 178/21, que cria o 
novo RRF, o Plano terá dura-
ção de dez anos. Nos primei-
ros 12 meses desse período, o 
estado fica livre do pagamen-
to das dívidas com a União 
e as garantias pelo Governo 
Federal. Nos nove anos se-
guintes, as parcelas vão sendo 
retomadas gradativamente. O 
principal objetivo  é desenvol-
ver soluções estruturadas.

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: 30/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Monsenhor Baeder - Barreto - Niterói 15210221
12:00 às 16:00 Rua General Castrioto - Barreto - Niterói 15210363

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Francisco Roberto Boêmio - Almerinda - São Gonçalo 15201809
12:00 às 16:00 Rua José Robertieri - Almerinda - São Gonçalo 15201809
12:00 às 16:00 Rua Luiz Renaut - Almerinda - São Gonçalo 15201809
Dia: 31/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15196925
08:00 às 10:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 15196925
13:00 às 17:00 Avenida José Manna Júnior - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Dep. Cic Augusto Silva - Itaúna - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Campinas - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Colantina - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Juiz de Fora - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Petrópolis - São Miguel - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Piraí - São Miguel - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Viçosa - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Ziçosa - Trindade - São Gonçalo 15214593
13:00 às 17:00 Rua Jundiaí - Trindade - São Gonçalo 15214593

MARICÁ
09:30 às 12:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Maricá 15224389
09:30 às 12:00 Rua Terra - Itaipuaçu - Maricá 15224389
09:30 às 12:00 Rua Vênus - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15224389
12:00 às 16:00 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 15225307
12:00 às 16:00 Avenida Park Way - Estrada de Bambuí - Maricá 15225307
12:00 às 16:00 Estrada do Café - Balneário Bambuí - Maricá 15225307
12:00 às 16:00 Ruas 70, 71, 78, 131, 132 - Bambuí - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra 

- Maricá 
15225307

12:00 às 16:00 Rua Projetada - Bambuí - Maricá 15225307
13:30 às 17:30 Estrada de Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15224959
13:30 às 17:30 Rua Araguari - Itaocaia Valley - Maricá 15225439
13:30 às 17:30 Rua Arariboia - Itaocaia Valley - Maricá 15225439
13:30 às 17:30 Rua Guaraci - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15225439
14:00 às 18:00 Avenida Caxambu - Pindobal - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Avenida São Lourenço - Bambuí - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Estrada Pindobal - Estrada de Bambuí - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Rua 1 - São José Imbassaí - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Rua Campos do Jordão - Pindobal - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Rua Garanhums - Pindobal - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Rua Lindóia - Centro - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Rua Rio Bonito - Pindobal - Maricá 15218495
14:00 às 18:00 Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa - Jardim Balneário - Maricá 15218713
14:00 às 18:00 Ruas 1, 8 - Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15218713
14:00 às 18:00 Rua Alferes Gomes - Jardim Balneário - Maricá 15218713
14:00 às 18:00 Rua Argeu José dos Reis - Centro - Maricá 15218713
14:00 às 18:00 Rua Maria Cordeiro Cardoso - Jardim B Maricá - Maricá 15218713
14:00 às 18:00 Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva - Araçatiba - Maricá 15218713

O Senado aprovou na 
terça-feira (25) um projeto 
de Lei (PL) que incentiva 
as empresas na contrata-
ção de jovens de 16 a 29 
anos sem experiência no 
mercado de trabalho. O 
projeto prevê, a título de 
incentivo às empresas, a 
redução do INSS patronal 
de 20% para até 1%, e da 

alíquota do FGTS de 8% 
para 1% no primeiro ano 
de contratação. O projeto 
segue para a Câmara.

A ideia é oferecer os 
jovens e as empresas um 
contrato mais simples, 
menos oneroso para a 
empresa, e que garanta 
remuneração ao jovem e 
experiência de trabalho. 

Lei de incentivo ao 1º emprego

Querosene de aviação 
tem ICMS reduzido
O Governo do Rio reduziu o 
Imposto sobre Mercadorias 
e Serviços (ICMS) incidente 
sobre o querosene de aviação 
(QAV), que passa a ter uma 
alíquota de 7% até o fim de 
2035, independentemente da 
oferta de assentos semanais 
de cada empresa que opera 
nos aeroportos do estado. A 
medida consta da Lei 9.281, 
do Governo do Estado, que foi 
sancionada ontem (26) pelo 
governador Cláudio Castro.

“Além de ser uma medida 
importante neste momento 
de pandemia, em que as 
empresas aéreas foram for-
temente afetadas, tanto em 
nível nacional como interna-
cional, também é uma forma 
encontrada pelo Governo do 

Estado para ampliar a oferta 
de voos nos aeroportos do Rio 
de Janeiro, principalmente o 
Tom Jobim, que tem um incrí-
vel potencial de crescimento”, 
argumenta o governador.

Terão direito ao percen-
tual as companhias aéreas 
de carga ou de passageiros 
que operem nos aeroportos 
do estado - seja por operação 
própria, coligada, por empre-
sa contratada ou codeshare 
(quando há um acordo de 
ajuda mútua entre as compa-
nhias aéreas que transportam 
passageiros com bilhetes de 
outras empresas). A norma 
valerá tanto para as empresas 
que operem em hubs (centros 
de conexões) ou em aeropor-
tos do interior.
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Flu ainda 
vibra com 
atuação na 
Argentina

O Fluminen-
se viveu al-
tos e baixos 
nos últimas 
semanas. Os 
tricolores se 
viram pres-

sionados após as derrotas 
para o colombiano Junior 
Barranquilla e Flamen-
go, esta última custando 
o título do Campeonato  
Carioca.

Só que o Tricolor mos-
trou sua força ao vencer 
o River Plate, na última 
terça-feira, no Monumen-
tal de Nuñez. O resultado 
garantiu o time nas oitavas 
de final como primeiro co-
locado do grupo D da Taça 
Libertadores.

O meia Nenê exaltou 
a boa atuação da equipe 
fora de casa após o revés 
no Estadual.

“Foi realmente uma 
noite muito especial. A 
gente entrou muito focado, 
confiante, sabendo que 
não ia ser fácil, mas que 
podíamos quebrar esse 
paradigma de que não 
ganharíamos lá, de que 
não iríamos classificar... 
Esse grupo merecia essa 
classificação. Tivemos uma 
semana difícil depois do 
vice, foi uma ‘coisa’ para 
voltar a demonstrar a força 
do grupo, devolver a con-
fiança para gente começar 
bem o Brasileiro”, disse ao 
“ge”.

Agora, o Fluminense 
passa a focar na estreia no 
Campeonato Brasileiro, 
no próximo sábado, às 21h 
(de Brasília), contra o São 
Paulo, no Morumbi.

Rubro-Negro recebe o também classificado Vélez Sarsfield no Maracanã

Flamengo joga pela 
liderança do grupo G

Já classificado 
para as oitavas 
de final, o Fla-
mengo entra em 
campo pela Taça 
Libertadores da 
América, hoje, 

às 21 horas (de Brasília), os 
rubro-negros recebem o Vélez 
Sarsfield, da Argentina, no 
Maracanã.

A partida vale a liderança 
do grupo G. O Flamengo está 
na frente, com 11 pontos, e 
entra em campo com a ne-
cessidade do empate para 
garantir a primeira posição. 
Para o Vélez, que também está 
classificado, só a vitória serve 
no Rio de Janeiro.

O técnico Rogério Ceni 
tem duas baixas importan-

tes na equipe: Willian Arão, 
expulso na última rodada 
contra a LDU, e Bruno Hen-
rique, suspenso pelo terceiro 
amarelo. No gol, Diego Alves 
permanece como dúvida e 
Gabriel Batista deve seguir 
no posto. Já no ataque, Pedro 
deve começar como titular.

“Me sinto muito bem ao 
lado do Gabi, me sinto con-
fortável ali com ele, não só 
com ele, mas todos jogadores 
ali da frente, sempre bom jo-

gar com jogadores de muita 
qualidade. É sempre bom jo-
gar com jogador que entende 
a gente no ataque e eu me sin-
to muito bem ao lado do Gabi 
e a gente vem mostrando isso 
quando a gente joga junto, a 
gente vem se entendo muito 
bem e isso é o melhor pro 
Flamengo”, declarou Pedro à 
“TNT Sports”.

O Flamengo busca a pri-
meira colocação da chave 
para ter a vantagem de atuar 
em casa no duelo da volta das 
oitavas de final.

O Vélez Sarsfield busca 
uma vitória no Maracanã com 
o mesmo objetivo. Os argenti-
nos vêm descansados após o 
futebol no país ser paralisado 
até o fim do mês.

Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro deve formar o ataque rubro-negro ao lado de Gabigol no duelo desta noite pela Taça Libertadores da América

Lateral PV celebra 
boa fase no Botafogo

Sarrafiore já treina 
com elenco do Vasco

O  Bo t a f o g o 
perdeu o late-
ral-esquerdo 
V i c t o r  Lu í s 
após o fim do 
Campeonato 

Brasileiro. Com isso, o técnico 
Marcelo Chamusca começou 
a temporada em busca de um 
titular para a posição.

Quem apareceu durante o 
Campeonato Carioca e logo 
assumiu o posto foi o jovem 
Paulo Victor, o PV. O jogador 
estava no sub-20 e, em pouco 
tempo, virou o titular.

PV admitiu que tudo 
aconteceu muito rápido. O 
lateral chegou em 2020 ao Bo-
tafogo, vindo do Nova Iguaçu, 
para integrar as categorias de 
base.

O Vasco anun-
ciou três refor-
ços nos últimos 
dias visando a 
disputa na se-
gunda divisão 
do Campeona-

to Brasileiro. Os cruz-malti-
nos trouxeram o meia Martín 
Sarrafiore, o atacante Daniel 
Amorim e o volante Michel.

Um dos reforços já come-
çou a treinar com o elenco 
antes mesmo de ser apre-
sentado. O meia Sarrafiore 
trabalhou sob o comando 
de Marcelo Cabo, no CT do 
Almirante.

O argentino tem chan-
ce de estrear já no sábado, 
quando o Vasco encara o 
Operário-PR, pela primeira 

“Foi uma oportunida-
de relâmpago, porque não 
era esperado. Eu tinha que 
estar preparado, graças a 
Deus consegui corresponder 
à expectativa. Não chamo de 
pressão da torcida, tenho que 
agradecer, por ter sempre me 
apoiado e confiado no meu 
trabalho. Acho que tenho ple-
nas condições de continuar 
rendendo mais e dar mais 
felicidades para a torcida 
do Botafogo”, disse ao canal 
“BotaPress”, no Youtube.

As boas atuações no Esta-
dual foram notadas. Clubes 
como Palmeiras e Interna-
cional mostraram interesse 
em PV, mas o jogador assinou 
contrato com o Botafogo até 
2024.

rodada da Série B. Marqui-
nhos Gabriel se recupera de 
lesão e o meia é a primeira 
opção para o setor de criação.

A apresentação do joga-
dor vai acontecer hoje. Junto 
ao meia, Daniel Amorim e 
Michel também vão vestir a 
camisa do Cruz-maltino de 
forma oficial.

A Série B é o principal 
objetivo do Vasco na tempo-
rada. O clube carioca mira o 
acesso para a elite do futebol 
nacional.

Empate no 
Rio garante ao 
Flamengo o 1º 
lugar do grupo G

Argentino pode 
estrear contra o 
Operário-PR


