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Rio: paciente com variante 
indiana está em isolamento
Estado monitora ainda 29 pessoas que tiveram contato com morador de Campos dos Goytacazes infectado

AUTORIDADES DISCUTEM IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NOS VOOS DOMÉSTICOS

CIDADES\PÁG. 3

Trabalho coordenado pela Seconser utiliza desde o início do ano robôs para vistoriar rios e canais de difícil acesso em Niterói  

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

SG monitora 
suas áreas de 
Mata Atlântica

CIDADESPÁG. 4
Concorrência no 
transporte está 
ameaçada

PANORAMA\PÁG. 2

Uerj e DER fazem convênio 
Estudantes da universidade poderão fazer estágio remunerado no departamento

CIDADES\PÁG. 4

Niterói: galerias 
inspecionadas 
por robôs
Robôs comandados por controle 
remoto estão sendo usados 
para a avaliação de galerias 
pluviais de difícil acesso em 
Niterói, e estudando possíveis 
soluções para os locais, caso 
necessário. São diferentes tipos 
de equipamentos utilizados em 
rios e canais como robôs que 
flutuam, drones e câmeras.
Entre os próximos locais que 
receberão a inspeção robótica 
da prefeitura estão o Rio 
Icaraí e o Rio Maruí (Barreto), 
Fazendinha (Cafubá), canal da 
Ary Parreiras, em São Francisco 
e a Ilha da Conceição. O serviço 
já foi realizado na Martins 
Torres (Santa Rosa), Alameda 
São Boaventura e canal da 
Washington Luiz, no Centro.

CIDADES\PÁG. 4

A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo está comemorando a 
aceitação do serviço Disque São Gonçalo Presente  (whatsapp 98251-
3301) pela população. Em 40 dias, houve 271 atendimentos, o que 
corresponde a uma média de sete denúncias por dia, as principais 
delas sobre tráfico e consumo de drogas, veículos roubados e 
barricadas nas ruas, e falta de iluminação.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Canal de denúncias é disponibilizado pelo programa de segurança São Gonçalo Presente

Linha direta com a população

Encontros 
espirituais 
em Niterói 
Desta sexta até domingo, 
a peça “O Encontro 
Espiritual de Léon Denis 
& Joanna de Ângelis” está 
em cartaz no Theatro 
Municipal de Niterói.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

“O Encontro Espiritual de Léon 
Denis & Joanna de Ângelis”, às 19h 

Bota inicia 
luta para 
voltar a elite
Botafogo estreia hoje 
no Brasileiro da Série B 
visitando o Vila Nova, 
às 21h30, em Goiânia, 
disposto a vencer e largar 
bem na competição.

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Chamusca já estreia na Série B 
pressionado por bons resultados

Estado: 50 mil 
empregos até 
fim do ano

PANORAMA\PÁG. 2

Urbanista Jaime 
Lerner morre 
aos 83 anos

CIDADES\PÁG. 5

Samba de luto 
com morte de 
Nelson Sargento

CIDADES\PÁG. 5
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Buracos nas vias de Niterói
Não é a primeira vez que eu falo, mas isso tem que ser frisa-
do para a Prefeitura tomar alguma providência. Algumas 
ruas de Icaraí, principalmente na Zona Sul, como a Otávio 
Kelly e João Pessoa, estão completamente esburacadas. 
Eu que tenho moto, preciso ficar desviando de buracos 
para não prejudicar a mola do meu veículo. Fora que é 
um perigo para a segurança dos motocilistas. Já quase caí 
algumas vezes por conta do péssimo estado dos asfaltos 
dessas ruas.
Gabriel Nogueira

Vacinação em Niterói
Estou contente com a organização das filas de vacinação 
da cidade. Pelo menos comigo, ocorreu tudo bem. Quase 
não esperei, fui muito bem atendida para ser vacinada e 
já me sinto muita mais segura com a vacina.
Flávia Mello

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.

Encontro de esferas 
celestiais em Niterói 
Desta sexta até domingo, a 
peça “O Encontro Espiritual 
de Léon Denis & Joanna de 
Ângelis” está em cartaz no 
Theatro Municipal de Ni-
terói. O encontro de Léon e 
Joanna acontece nas esferas 
celestiais, enquanto que, 
paralelamente, suas expe-
riências terrenas vão sendo 
interpretadas e revividas no 
palco, por meio das várias 
facetas das encarnações 
de Joanna e das diferentes 
épocas da vida pessoal e do 

campo espiritual de Léon.
O ingresso custa R$ 60 e 

as vendas serão feitas online 
pelo site da Sympla e serão 
seguidos todos os protoco-
los de segurança no Theatro. 
Horário: sexta e sábado, às 
19, e domingo, às 18h. 

Para o autor e diretor, 
falecido no início do ano 
passado, o espetáculo é um 
divisor de águas dentro do 
teatro espírita e um marco 
na história do teatro brasi-
leiro. 

CULTURA FABIANA MAIA

#EmCasa
A compositora, cantora e 
atriz Julia Branco se apre-
senta, nesta sexta, às 21h30, 
no #CulturaEmCasa. No 
setlist da live, totalmente 
gratuita, estão músicas de 
seu álbum de estreia, “Soltar 
os Cavalos”, como “Sou For-
te”, “Estrela” e “Meu Corpo”. 
Já no sábado, no mesmo 
horário, é a vez da MC Tha 
se apresentar na plataforma 
com os temas de suas letras 
diversas que exaltam as 
questões sociais, políticas, 
espirituais e emocionais.

COLETIVA – A exposição coletiva “Arte, Cidade e Pa-
trimônio: futuro e memória nas poéticas contempo-
râneas”, sob curadoria de Adriana Nakamuta, com 10 
artistas de seis estados brasileiros, está em cartaz no 
Oi Futuro. Para conferir a mostra, que ocupa todos os 
andares do Centro Cultural, é preciso agendamento no 
site https://oifuturo.org.br. A entrada é gratuita.

‘NÃO ENCHE’ – O sucesso “Não Enche”, do cantor e 
compositor Caetano Veloso, lançada em 1997, ganha 
nova versão na voz da cantora Isadora, com direito a 
alteração de gênero autorizada pela editora do com-
positor. A releitura faz parte do do álbum “M21”, que 
reúne 5 faixas em homenagem ao universo feminino, 
e pode ser conferida nas plataformas digitais.

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

Divulgação

“O Encontro Espiritual de Léon Denis & Joanna de Ângelis”, às 19h 

Divulgação

A cantora e compositora Julia Branco 
se apresenta, nesta sexta, às 21h30 

POR JEFFERSON LEMOS

Ameaça à livre 
concorrência
Em um movimento articulado 
nos bastidores e que pulou 
etapas na tramitação normal, 
entrou na pauta da Câmara 
dos Deputados, ontem, o PL 
3819/2020, que restringe a 
competição no transporte ro-
doviário de passageiros e pode 
eliminar 180 mil empregos e 
deixar importantes municí-
pios brasileiros sem conexão 
rodoviária.
O projeto, já aprovado no Se-
nado e com requerimento de 
urgência na Câmara, atende a 
um oligopólio que concentra 
o mercado há décadas e vai na 
contramão da inovação obser-
vada em mercados da Europa e 
dos Estados Unidos, que já pro-
moveram a abertura de merca-
do e aumento da concorrência, 
com a entrada, por exemplo, de 
aplicativos como o Buser.
Na prática, o PL, que impede 
o uso de autorizações no lugar 
de concessões, pode frear a 
concorrência no setor e sus-
pender mais de 14 mil novas 
linhas de ônibus em todo o 
País que foram concedidas nos 
últimos anos e que atendem 
a 2,9 milhões de pessoas, que 
passariam a pagar mais caro e 
ter menos oferta de serviços e 
itinerários à disposição. 

Parcerias para projetos

O Presidente da Pestalozzi de 
Niterói, Carlos Consídera re-
cebeu a visita do Secretário de 
Trabalho e Renda de Niterói, 
Brizola Neto.  Os dois discutiram 
a possibilidade de se criar proje-
tos voltados à empregabilidade 
da pessoa com deficiência e a 
realização de cursos profissio-
nalizantes que atendam essa 

Divulgação

parcela da população, além de 
moradores da comunidade que 
vivem próximas à sede da Pesta-
lozzi em Pendotiba. Consídera 
lembrou que a instituição já 
teve um bem sucedido progra-
ma de preparação de jovens 
com deficiência intelectual para 
o trabalho, que foi suspenso por 
falta de recursos. 

OAB recolhe 
agasalhos
A Comissão de Ação Social 
da OAB Niterói, presidida por 
Maria Luiza Procópio, promove 
até 17 de junho a “Campanha 
de doação de agasalhos”. A 
ação conta com a parceria da 
Comissão Especial de Direito 
do Terceiro Setor, presidida por 
Rodolfo da Silva Rodrigues.
Podem ser doados casacos, 
meias, luvas, gorros e coberto-
res, em bom estado de conser-
vação. Serão entregues ao grupo 
do colégio Salesiano (Campa-
nha Solidária Salesiana).
As doações devem ser entre-
gues na sede da OAB Niterói, 
na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 
507/Térreo, Centro. 

Combate à morte 
de policiais

Deputada recorre 
à Justiça

Uma comissão externa cria-
da na Câmara dos Deputa-
dos vai debater políticas e 
ações para maior proteção 
dos policiais brasileiros. 
As mortes dos agentes de 
segurança pública, vítimas 
de assassinatos e acometi-
dos pela covid-19, levaram 
o coordenador da bancada 
federal do Rio no Congresso, 
deputado Gurgel (PSL-RJ), a 
defender a implantação de 
um grupo de trabalho.
A comissão externa foi apro-
vada durante a reunião da 
Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime 
Organizado. O objetivo é 
ampliar tratativas, debates, 
discussões e deliberações 
que viabilizem solução efi-
caz para preservar as vidas 
dos agentes de segurança 
pública. 
O grupo de trabalho percor-
rerá estados e municípios 
para colher informações, 
analisar e ao final preparar 
um plano de ação para com-
bater e reduzir as mortes de 
policiais. 

Inconformada com a sanção 
da lei que ficou conhecida 
como “Escola sem Morda-
ça”, a deputada Alana Pas-
sos (PSL) entrou com uma  
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade pedindo a sus-
pensão da lei  9.277/21 no 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ). 
A parlamentar defende que 
a lei deveria ser chamada 
de “Escola com partido”, 
pois abre brechas para a 
doutrinação de crianças no 
ambiente escolar e tira dos 
menores o direito de defesa 
ao impedir a gravação do 
conteúdo na sala de aula.
Esta é a lei que na semana 
passada o governador san-
cionou, vetou e depois vol-
tou a sancionar. 

Expectativa de empregos

O Porto do Açu e o Complexo 
Industrial e Econômico da 
Saúde estão entre as prio-
ridades de investimentos 
definidas pelo Governo do 
Estado. Durante audiência 
pública promovida pela Co-
missão de Trabalho da Alerj, 
o subsecretário de Estado de 
Indústria, Comércio, Serviços 
e Ambiente de Negócios, An-
tônio Carlos Barbosa, afirmou 

Rovena Rosa/Agência Brasil

que a meta é gerar 50 mil 
novos empregos, até o fim do 
ano, com o incremento deste 
e de outros setores.Na área 
da Saúde o governo trabalha 
com quatro pilares: insumos, 
fármacos, hospitais e inova-
ção. Já a possível chegada do 
gás do pré-sal no Porto do Açu 
poderá gerar grandes polos 
industriais, principalmente 
em Itaboraí e Itaguaí. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Tanguá rece-
beu ontem em seu gabinete 
o deputado federal Chi-
quinho Brazão, seu irmão 
e também deputado Pe-
dro Brazão, a ex-deputada 
Solange Almeida, além de 
Reginaldo Ferreira, diretor 
de obras da Companhia Es-
tadual de Habitação Cehab, 
e dos vereadores Delson 
Franco e Léo do Jipe. Du-

rante o encontro, Rodrigo 
Medeiros garantiu junto ao 
deputado federal Chiquinho 
a emenda parlamentar de 
sua autoria que destinará 
R$ 550 mil ao município.  
Desse montante, R$ 250 mil 
serão destinados à estrutu-
ração da rede municipal de 
saúde e outros R$ 300 mil 
para o desenvolvimento 
regional. 

Recursos para Tanguá
Divulgação

O programa estadual RJ Ali-
menta poderá ser expandido 
para municípios das regiões 
Serrana e Norte Fluminense. 
Pedidos foram feitos pelo de-
putado Marcus Vinícius (PTB) 
para implantação em Petrópo-
lis e Bom Jesus do Itabapoana, 
diante do agravamento da crise 
sócio-econômica causada 

pela pandemia de covid-19. O 
deputado já formalizou indica-
ções legislativas ao governador 
Cláudio Castro (PL), após rece-
ber apelos dos vereadores Léo 
do Gás e Toinzinho da Saúde, 
que relataram as dificuldades 
enfrentadas pela população 
carente em Petrópolis e Bom 
Jesus do Itabapoana. 

Pressionando o governador
Divulgação
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Paciente infectado está em isolamento e sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde

Rio monitora variante indiana
As autoridades sanitárias do 
Rio de Janeiro informaram 
que estão monitorando to-
das os moradores do estado 
que tiveram contato com o 
paciente infectado com a va-
riante indiana do novo coro-
navírus. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, essas pes-
soas foram orientadas a fazer 
isolamento e a contactar as 
autoridades sanitárias se 
sentirem qualquer sintoma 
de covid-19.

Até o momento, não foi 
notificado nenhum caso en-
tre essas outras pessoas. Já 
o paciente infectado com a 
variante indiana está neste 
momento na cidade do Rio 
de Janeiro, em isolamento, 
sendo acompanhado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS).

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, 29 pessoas que tiveram 
contato com ele e estão na 
cidade do Rio foram testadas 
para covid-19 e estão sendo 
rastreadas pela vigilância 
epidemiológica.

“Até o momento, a gen-
te não tem notificação de 
nenhuma pessoa positiva a 
partir deste contato. Mas a 
gente segue acompanhando 
e retestando esses contac-
tantes para garantir que não 
vai haver a disseminação 

desse vírus na cidade”, disse 
Soranz.

Também está sendo dis-
cutida com o Ministério da 
Saúde a possibilidade de 

fazer uma barreira sanitária 
nos voos domésticos que 
chegam à cidade do Rio de 
Janeiro.

“Os protocolos de pre-

venção seguem os mesmos, 
independentemente da va-
riante. Toda a população, 
mesmo quem já foi vacinado, 
deve continuar com as medi-

das de prevenção como: lavar 
as mãos, usar álcool em gel 
quando não for possível lavar 
as mãos, usar máscara e evi-
tar aglomeração. As vacinas 
contra covid-19 disponíveis 
no Brasil passam por testes 
para avaliação de sua eficá-
cia. Por se tratar de um novo 
vírus e as mutações estarem 
ocorrendo pós produção 
dos imunizantes, os estudos 
ainda estão sendo aprofun-
dados. Entretanto, é impor-
tante que a população siga 
se vacinando e cumprindo os 
protocolos de prevenção”, in-
formou a Secretaria Estadual 
por meio de nota.

Calendário vacinal - O se-
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, informou que 
manterá o calendário muni-
cipal de vacinação contra a 
covid-19 previsto para o mês 
de junho. Portanto, em junho, 
na cidade, serão vacinadas 
pessoas com 51 a 59 anos.

A partir de julho, a cidade 
do Rio adotará o calendário 
estadual unificado divulgado 
ontem, que prevê vacinar 
toda a população adulta do 
estado até o fim de outubro 
deste ano.

Segundo calendário esta-
dual, em junho serão vacina-
das pessoas com 55 a 59 anos, 
em julho serão vacinadas 

pessoas de 45 a 54 anos, em 
agosto de 35 a 44 anos em 
agosto, em setembro de 25 
a 34 anos em setembro e em 
outubro de 18 a 24 anos.

Também serão vacinados 
em junho, segundo o calen-
dário estadual,  pessoas com 
comorbidades, com deficiên-
cias permanentes que rece-
bem o benefício de prestação 
continuada, gestantes e puér-
peras com comorbidades e 
deficientes visuais com mais 
de 18 anos, além de pessoas 
com autismo, paralisia cere-
bral, doentes renais crônicos 
em diálise, portadores de na-
nismo e mielomeningocele.

São Paulo - Na quarta-
-feira (26), o Instituto Adolfo 
Lutz identificou um caso da 
variante B.1.617.2, prove-
niente da Índia. O caso foi 
identificado em um morador 
de 32 anos da cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, no Rio 
de Janeiro, que viajou para a 
Índia e desembarcou no ae-
roporto de Guarulhos no dia 
22 de maio. Esse passageiro 
circulou pelo aeroporto de 
Guarulhos, fez um exame 
RT-PCR para a detecção do 
novo coronavírus e, antes de 
obter o resultado, embarcou 
para o Rio de Janeiro. De lá,  
seguiu para Campos dos 
Goytcazes.

Divulgação / Governo do Estado

Segundo o secretário municipal de Saúde, 29 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo rastreadas

Rio vacina população 
em situação de rua
Os secretários municipais de 
Saúde, Daniel Soranz,  e de 
Assistência Social, Laura Car-
neiro, acompanharam na ma-
nhã desta quinta-feira (27/05), 
a vacinação contra a Covid-19 
de pessoas em situação de rua, 
na Praça da Cruz Vermelha, 
no Centro do Rio. Este grupo 
prioritário começou a ser 
vacinado esta semana nos 
abrigos municipais e centros 
de referência de assistência 
social, nas unidades de Aten-
ção Primária e em ações do 
programa Consultório na Rua, 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS).

Também nesta quinta, 
o secretário Daniel Soranz 
inaugurou o novo ponto de va-
cinação no Theatro Municipal 
do Rio. O serviço vai  funcionar 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada pela 
lateral do prédio, atendendo 
a população conforme calen-
dário de vacinação da SMS.

Podem receber a primeira 
dose da vacina, nesta quinta, 
pessoas com comorbidades 
ou dos outros grupos prioritá-
rios na faixa etária de 28 anos 
no turno da manhã; e de 27 

anos,à tarde; além de traba-
lhadores da educação de 46 
anos ou mais. A partir da pró-
xima semana, a vacinação será 
estendida para a população 
em geral, sempre respeitando 
o escalonamento etário.

Na atual etapa da campa-
nha, que vai até o próximo 
sábado (29/05), a vacinação é 
voltada para os grupos priori-
tários listados em coronavirus.
rio/vacina, seguindo calen-
dário escalonado por idade. 
São ainda atendidas nesta 
etapa pessoas com síndrome 
de Down e com doença renal 
crônica (em diálise) a partir de 
18 anos, sem escalonamento 
etário. Gestantes e puérperas 
com comorbidades, a partir 
de 18 anos, também podem 
se vacinar. Por orientação do 
Ministério da Saúde, elas rece-
berão apenas as vacinas Pfizer 
e Coronavac, de acordo com 
a disponibilidade. Para toma-
rem a vacina devem apresen-
tar laudo médico detalhado 
justificando a recomendação 
e avaliação da relação risco-
-benefício para a vacinação, 
além da assinatura do termo 
de consentimento.

Butantan 
retoma 
produção da 
CoronaVac
Paralisada desde o dia 14 de 
maio, a produção da vacina 
CoronaVac foi retomada na 
madrugada de ontem (27) 
após o recebimento de 3 
mil litros de insumos, que 
chegaram a São Paulo na 
noite de terça-feira (25). 
Com essa quantidade de 
insumo farmacêutico ativo 
(IFA) será possível fabri-
car 5 milhões de doses da 
vacina.

A CoronaVac é uma va-
cina contra a covid-19 pro-
duzida pelo Instituto Bu-
tantan com a farmacêutica 
chinesa Sinovac. A Sinovac 
envia ao Butantan a maté-
ria-prima (insumos) para 
que o envase, a rotulagem, 
embalagem e o controle de 
qualidade sejam feitos no 
Brasil. Todo esse processo 
dura entre 15 e 20 dias. Só 
então a vacina é disponibi-
lizada ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) 
para distribuição para a 
população.

Até agora, o Butantan já 
entregou 47,2 milhões de 
doses ao PNI, cumprindo 
o primeiro contrato esta-
belecido com o Ministério 
da Saúde para entrega de 46 
milhões de doses. Agora, o 
Instituto Butantan trabalha 
para entregar outras 54 
milhões de doses referen-
tes a um segundo contrato 
firmado com o governo 
federal, totalizando 100 
milhões de doses.

Até o final de setembro, 
o Butantan espera inau-
gurar uma nova fábrica  
da vacina.

Na semana passada foi registrado aumento de novas infecções

Fiocruz alerta para tendência 
de agravamento na pandemia

A incidência de novos casos 
monitorada pelo Observató-
rio Covid-19 da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) aponta 
para um novo recrudescimen-
to da pandemia nas próximas 
semanas, de acordo com bo-
letim divulgado ontem (27). 
Segundo os pesquisadores, 
na semana encerrada em 22 
de maio, houve aumento da 
taxa que mede a quantidade 
de novas infecções, o que se 
soma a altos patamares de 
testes positivos para o diag-
nóstico da doença e pode se 
refletir em crescimento dos 
óbitos em até duas semanas.

Na semana analisada, a 
mortalidade causada pela co-
vid-19 se estabilizou em torno 

de 1,9 mil vítimas diárias. O 
patamar representa uma re-
dução em relação ao mês de 
abril, mas é quase duas vezes 
maior que o primeiro pico da 
pandemia em 2020.

A previsão do boletim é 
que o aumento de casos ob-
servado tende a ser acom-
panhado por mais mortes e 
casos graves. “Mantida essa 
tendência, se prevê um au-
mento na próxima semana 
para valores em torno de 2,2 
mil óbitos por dia (2 mil a 2,4 
mil, considerando a margem 
de erro do modelo)”.

Para evitar que a doença 
faça mais vítimas, a Fiocruz 
recomenda às autoridades a 
manutenção de restrições de 

eventos de massa e atividades 
que promovam a interação 
e infecção de grupos sus-
cetíveis, a intensificação de 
ações de vigilância em saúde 
e outras ações, como o reforço 
de estratégias de testagem, a 
vigilância genética das cepas 
e o controle de voos interna-
cionais.

“Simultaneamente são 
necessárias medidas de pre-
paração do sistema de saúde, 
desde a sincronização com a 
atenção primária em saúde, 
até a organização da média e 
alta complexidade, incluindo 
a oferta de leitos clínicos e 
unidades de tratamento in-
tensivo (UTIs) Covid-19 e ga-
rantia da oferta de insumos”.

Rovena Rosa/Agência Brasil

A previsão do boletim é que o aumento de casos observado tende a ser acompanhado por mais mortes e casos graves

São Paulo inicia triagem de passageiros em Congonhas
A prefeitura de São Paulo 
iniciou ontem (27) a tria-
gem dos passageiros que 
desembarcam no aeroporto 
de Congonhas, na capital 
paulista. A medida, tomada 
em conjunto com a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) e a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero), 
pretende barrar a entrada 
da variante indiana do novo 

coronavírus em São Paulo.
Serão monitorados prin-

cipalmente os passageiros 
que chegam de voos pro-
venientes do Maranhão e 
do Rio de Janeiro, onde já 
foram identificados casos 
de pessoas infectadas com 
a variante.

Para isso, equipes da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
vão atuar no aeroporto das 
6h às 23h. As equipes vão 

medir temperatura e ques-
tionar se os passageiros 
apresentam algum sintoma 
gripal. Além disso, serão 
feitas ações de prevenção 
e de orientação sobre a 
covid-19. Os passageiros 
não são obrigados a aceitar 
terem suas temperaturas 
medidas ou responder ao  
questionário.

Caso algum passageiro 
com sintomas de covid-19 

seja identificado, ele será 
encaminhado imediatamen-
te para uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS), próxima 
ao aeroporto. O objetivo 
da prefeitura é que até a 
próxima terça-feira (1º) os 
testes possam ser feitos no 
próprio aeroporto. Hoje, 
pela manhã, uma mulher 
sintomática, que desembar-
cou em Congonhas, foi en-
caminhada para a UBS para 

fazer os testes para detecção 
da covid-19.

Além do aeroporto de 
Congonhas, a prefeitura diz 
estar também monitorando 
passageiros no Campo de 
Marte, aeroporto que abriga 
principalmente helicópteros 
e opera aviação civil, execu-
tiva e táxi aéreo. 

Terminais rodoviários - 
A prefeitura de São Paulo 

também tem feito a triagem 
dos passageiros nos termi-
nais rodoviários do Tietê, 
Jabaquara e Barra Funda. 
“De ontem para hoje, nós 
fizemos o monitoramento 
de 500 pessoas nesses ter-
minais. 

Também teremos uma 
atenção para os motoristas 
no terminal de cargas da 
Vila Maria”, disse o prefeito 
Ricardo Nunes.

A Secretaria de Saúde de SG 
continua vacinando contra 
covid-19 pessoas que têm 
doenças neurológicas crô-
nicas com mais de 18 anos, 
pessoas com deficiência 
permanente com mais de 
18 anos, pessoas com co-
morbidades com mais de 
31 anos, idosos com mais 
de 60 anos, pessoas com 

síndrome de down acima 
de 18 anos, trabalhadores 
da saúde da linha de frente 
e profissionais da saúde. O 
município segue vacinando 
grávidas e puérperas com 
comorbidades com mais 
de 18 anos, que tomarão 
exclusivamente a pfizer, no 
Polo Sanitário Hélio Cruz, 
em Alcântara.

Vacinação avança em S. Gonçalo
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São Gonçalo preserva as 
suas áreas de Mata Atlântica
Município tem plano de conservação da biodiversidade, em parceria com Governo alemão e outras instituições

Ontem, 27 de maio, foi co-
memorado o Dia Nacional da 
Mata Atlântica. A cidade de 
São Gonçalo possui em sua 
área um pedaço desse tesou-
ro, resguardado em unidades 
de conservação públicas, 
criadas pelo município. As 
áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) do Engenho Pequeno, 
Estâncias de Pendotiba, Alto 
do Gaia e Itaoca são áreas de 
vegetação de Mata Atlântica 
e concentram aproximada-
mente 47,37 km² do total do 
território municipal.

Como forma de conservar 
a biodiversidade das áreas de 
Mata Atlântica remanescen-
tes no município, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Semma), através do Setor de 
Áreas Verdes, lançou o Plano 
Municipal da Mata Atlântica 
de São Gonçalo (PMMA) em 
parceria com o Governo ale-
mão, GIZ (Agência Alemã de 
Cooperação Internacional), 
grupo bancário KFW, Fundo 
Brasileiro para a Biodiversi-
dade (Funbio), Secretaria do 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade (SEAS) e Ministério 
do Meio Ambiente. O PMMA 
é um instrumento técnico 
que realiza o diagnóstico da 
vegetação nativa, apontando 
as principais causas de des-
matamento e as ações pre-
ventivas, formas de utilização 
sustentável da vegetação e as 
áreas prioritárias para con-

servação e recuperação.
“A Mata Atlântica é uma 

das áreas com maior biodi-
versidade do planeta, com 
plantas e animais endêmicos. 
Ela já foi o segundo maior 
bioma da América do Sul, 
perdendo apenas para a Ama-

zônia, por isso devemos con-
servá-la. A conscientização 
ambiental e a manutenção 
desse importante bioma de-
pendem de cada cidadão para 
mantermos nossa qualidade 
de vida e das futuras gera-
ções”, disse Carlos Afonso, 

secretário municipal de Meio 
Ambiente.

A conservação desses es-
paços em São Gonçalo ajuda 
a proteger a fauna e flora 
ainda existentes, disciplinar 
o processo de ocupação terri-
torial dessas áreas e assegurar 

a sustentabilidade no uso dos 
recursos naturais, melhoran-
do a qualidade de vida das 
populações locais.

  “O Ecossistema de Mata 
Atlântica hoje divide espaço 
com milhões de pessoas que 
ocupam os territórios urba-
nos. Por isso a importância de 
se viver de forma harmoniosa 
com esse ecossistema tão 
rico e que corre tanto risco. 
Em São Gonçalo ampliamos 
de 4% para 19% dessas áreas 
hoje protegidas por legislação 
específica. E através do Plano 
Municipal de Conservação da 
Mata Atlântica recém-lan-
çado, iremos implementar 
cada vez mais políticas que 
visam proteger essas áreas. 
Hoje possuímos um Cen-
tro de Convivência da Mata 
Atlântica localizado na APA 
das Estâncias de Pendoti-
ba. Recentemente o prefeito 
assinou a contratação do 
Plano de Manejo integrado 
que servirá para proteger e 
estimular o desenvolvimento 
sustentável sem agredir essas 

áreas tão importantes, princi-
palmente, no que diz respeito 
ao aquecimento do planeta”, 
disse o subsecretário de Meio 
Ambiente, Gláucio Brandão.

A cidade também está 
participando do Programa 
Floresta do Amanhã, em par-
ceria com o Ministério Pú-
blico Estadual (SEAS). Serão 
executados reflorestamentos 
na Fazenda Colubandê, APA 
do Engenho Pequeno, APA 
Estâncias de Pendotiba e APA 
Alto do Gaia, somando um 
total de 90 hectares de plan-
tio e manutenção por quatro 
anos. A ação cumpre o Acordo 
de Paris, que prevê a redução 
da emissão de gases causa-
dores do efeito estufa e do 
aquecimento global, através 
do plantio e da recuperação 
da Mata Atlântica.

A Mata Atlântica é um 
bioma de floresta tropical 
que engloba diversos esta-
dos brasileiros. É uma das 
regiões mais ricas do mundo 
em biodiversidade e hoje é 
considerada um dos biomas 
mais ameaçados do planeta. 
No Brasil, resta cerca de 7% de 
sua cobertura vegetal origi-
nal, de acordo com dados da 
organização WWF Brasil, fato 
que impulsionou medidas de 
conservação e recuperação 
do bioma, como a criação 
dos Planos Municipais de 
Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica.

Ações realizadas 
pelo município 
foram lembradas 
ontem, Dia 
Nacional da 
Mata Atlântica

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Políticas voltadas ao meio ambiente protegem bioma em quatro locais da cidade de São Gonçalo

Alunos da 
Uerj poderão 
estagiar no 
DER-RJ
O DER-RJ assinou, ontem 
(27), convênio de estágio 
com a Uerj. A parceria será 
iniciada com 54 bolsas de 
estágio na fundação para 
universitários dos cursos 
de Administração (10), Ar-
quitetura (14), Engenharia 
Civil (20) e Direito (10). 
O programa prevê uma 
carga horária de 20 horas 
semanais (quatro por dia) 
e um contrato de um ano 
prorrogável por mais 12 
meses.

O objetivo do convê-
nio é oferecer estágio re-
munerado aos alunos da 
universidade para com-
plementar a formação 
acadêmica. Dentro de 20 
dias a universidade vai 
divulgar os detalhes para 
quem desejar se inscrever. 
As vagas serão destinadas, 
preferencialmente, para 
os estudantes que se en-
contram em condição de 
vulnerabilidade financeira 
ou socioeconômica.

“Esse convênio per-
mite oferecer estágios de 
diversas áreas e isso vai 
ajudar muito na rotina do 
departamento, além de 
garantir que os estudantes 
da Uerj tenham experiên-
cia com o serviço público 
estadual e complementem 
a formação acadêmica”, 
explicou o presidente do 
DER-RJ, Luiz Roberto de 
Souza.

Segundo a pró-reitora 
de Políticas e Assistência 
Estudantis da universida-
de, Cátia Antônia da Silva, 
o DER-RJ é o primeiro 
órgão da administração 
pública estadual a fazer 
parte deste acordo. O rei-
tor da universidade, Ricar-
do Lodi Ribeiro, destacou 
a oportunidade de apren-
dizado para os estudantes. 
“A Uerj pode ser a solução 
de muitos problemas do 
estado”, afirmou.

Trabalho coordenado pela Seconser vai vistoriar rios e canais de difícil acesso  

Robôs na inspeção de galerias pluviais
A Prefeitura de Niterói está 
apostando na inspeção ro-
bótica para a avaliação de 
galerias pluviais de difícil 
acesso, e estudando possí-
veis soluções para os locais, 
caso necessário. O trabalho, 
coordenado pela Secretaria 
Municipal de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconser), 
utiliza robôs comandados 
por controle remoto. São 
diferentes tipos de equipa-
mentos utilizados em rios 
e canais como robôs que 
flutuam, drones e câmeras.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, explica que todos os 
trechos dos rios que são de 
difícil acesso, que são co-
bertos, serão vistoriados em 
todas as regiões da cidade.

“Esses equipamentos 
estão ajudando bastante. 
Vamos mapear a extensão 
de grandes trechos de rios 
cobertos. Toda obra de en-
genharia precisa de manu-
tenção. Estamos avaliando 
as estruturas e identificando 
obstruções. Após as vistorias, 
são emitidos laudos e, caso 
seja constatada a necessi-

dade de reparo, são progra-
mados os serviços”, enfatiza. 

O trabalho foi iniciado 
em janeiro e a duração é de 
18 meses. De acordo com 
a Seconser o serviço já foi 
realizado na Martins Torres 
(Santa Rosa), Alameda São 
Boaventura em toda a parte 
coberta do canal, próximo 
a Ponte Rio-Niterói, na al-
tura do clube Marajoara 
até a entrada da Ilha da  
C o n c e i ç ã o  e  c a n a l  d a 
Washington Luiz, no Centro. 
Entre os próximos locais que 
receberão a inspeção robó-
tica estão o Rio Icaraí, Rio 
Maruí (Barreto), Fazendinha 
(Cafubá), canal da Ary Par-
reiras, São Francisco e Ilha 
da Conceição.

São diferentes 
tipos de 
equipamentos 
utilizados em 
rios e canais da 
cidade

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

O trabalho foi iniciado em janeiro e a duração é de 18 meses

Evento virtual é uma homenagem ao Dia do Geógrafo, comemorado em 29 de maio

Axel em seminário sobre geografia
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou na manhã 
de ontem (27) da abertura do 
seminário “Geografias e Saú-
de - O Papel e os Desafios do 
Profissional em Geografia”, 
promovido pela Universi-
dade Federal Fluminense 
(UFF). No evento, o prefeito 
destacou a integração entre 
a universidade e o poder pú-
blico em Niterói em busca de 
soluções para o enfrentamen-
to da pandemia de Covid-19 
e para o desenvolvimento 
sustentável da cidade. Viabi-
lizado por videoconferência, 
o seminário terá dois dias de 
debates até esta sexta-feira 
(28). Geólogos graduados e 
pós-graduados de várias ins-
tituições do país participam 
do evento que é uma home-
nagem ao Dia do Geógrafo, 
comemorado em 29 de maio.

A mediadora da mesa de 

abertura, professora Rita 
Montezuma, coordenadora 
do curso de pós-gradua-
ção em geografia da UFF, 
destacou os vários projetos 
desenvolvidos pela UFF em 
parceria com a Prefeitura 
de Niterói. Ela disse que a 
prefeitura dialoga muito com 
a universidade e vem se so-
bressaindo no enfrentamento 
à pandemia do coronavírus.

Axel Grael afirmou que a 
parceria da prefeitura com 
a UFF teve início bem antes 

da pandemia e será funda-
mental na busca de soluções 
para os desafios econômicos, 
sociais e tecnológicos impos-
tos pela Covid-19.

“Em 2019 eu era secretário 
municipal de Planejamento 
e, junto com o reitor Antonio 
Claudio da Nóbrega, estru-
turamos um programa de 
desenvolvimento de projetos 
voltados para as prioridades 
da cidade de Niterói. Fizemos 
uma parceria e hoje há 78 
projetos em elaboração tendo 
como foco o desenvolvimen-
to para Niterói”, detalhou 
Axel Grael.

O prefeito ressaltou que a 
pandemia está provocando 
uma reestruturação das po-
líticas públicas.

“Antes da pandemia as 
pessoas vinham deixando 
locais mais distantes para 
bairros mais adensados, 

como a zona sul. Agora, as 
pessoas estão migrando para 
os bairros mais afastados, 
com imóveis maiores. A pan-
demia mudou a centralidade 
das cidades. O trabalho em 
home office, que veio pra fi-
car, tem impacto nas relações 
de trabalho e na mobilidade 
das cidades. Precisamos de-
senvolver soluções para essa 
nova realidade e a parceria 
com a universidade é funda-
mental para isso”, afirmou o 
prefeito.

Axel Grael também apre-
sentou as principais medidas 
adotadas pela prefeitura no 
enfrentamento à pandemia, 
como a inauguração do Hos-
pital Oceânico, exclusivo para 
pacientes com Covid-19, o 
programa emergencial para 
atender cerca de 50 mil fa-
mílias com auxílio de R$ 
500 mensais e programas de 

apoio a pequenas e médias 
empresas visando a sobrevi-
vência delas durante a crise 
econômica e a preservação 
de empregos.

O prefeito também relatou 
o esforço para a vacinação da 
população, que já atingiu 40% 
dos moradores com a primei-
ra dose, o dobro da média 
nacional, que está em 20%.

À tarde, o secretário mu-
nicipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira, participa do painel 
“Saúde e Território no SUS”.

O prefeito 
destacou a 
integração 
em busca de 
soluções contra a 
Covid-19 

Geólogos 
graduados e pós-
graduados de 
várias instituições 
participam do 
evento
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Nelson Sargento perde a luta 
para a covid-19, aos 96 anos

O samba carioca perdeu on-
tem um de seus maiores ex-
poentes: compositor, cantor, 
pesquisador da música po-
pular brasileira, artista plás-
tico, ator e escritor, Nelson 
Sargento, nome artístico de 
Nelson Mattos, morreu aos 
96 anos, vítima de complica-
ções decorrentes da covid-19. 
Presidente de honra da Man-
gueira, Nelson Sargento foi 
internado no dia 20, no Inca, 
com quadro de desidratação, 
anorexia e significativa queda 
do estado geral. Ao chegar no 
hospital, foi realizado o teste 
de covid-19, que deu positivo 
para a doença, apesar de o 
sambista ter tomado as duas 
doses da vacina CoronaVac 
em 31 de janeiro e 26 de fe-
vereiro.

No sábado (22), ele foi 
transferido para a UTI, com 

piora do padrão ventilatório 
e hipertensão, respirando 
com auxílio de máscara de 
oxigênio. Apesar de todos os 
esforços terapêuticos utili-
zados, segundo a unidade 
médica, o óbito ocorreu às 
10h45 de ontem.

Sargento compôs cerca 

de 400 músicas. Nascido em 
25 de julho de 1924, aos 12 
anos saiu do Morro do Sal-
gueiro para morar no Morro 
da Mangueira. Em 1955, em 
parceria com o famoso com-
positor mangueirense Alfredo 
Português, Nelson compôs 
o samba-enredo Primavera, 

também chamado As quatro 
estações do ano, considerado 
um dos mais belos sambas-
-enredo do carnaval.

O apelido Sargento deri-
vava da mais alta graduação 
que Nelson Mattos alcançou 
quando serviu ao Exército.

Sobre a morte do artista o 
Governo do Estado divulgou 
nota assinada pelo governa-
dor Cláudio Castro. 

“O samba e o Rio de Ja-
neiro perderam hoje um de 
seus ícones. Cantor, compo-
sitor e artista plástico, Nelson 
Sargento deixou uma obra 
marcante, principalmente 
enaltecendo a sua querida Es-
tação Primeira de Mangueira. 
Minha solidariedade a fami-
liares, amigos e seus muitos 
admiradores, como também 
a todos que perderam pessoas 
queridas nesta pandemia”.

Sambista não resistiu à doença, apesar de ter tomado 2 doses da CoronaVac

Arquiteto e urbanista Jaime 
Lerner morre aos 83 anos

Morreu na manhã de ontem 
(27), aos 83 anos, o arquiteto, 
urbanista, ex-governador do 
Paraná e ex-prefeito de Curi-
tiba Jaime Lerner. Ele estava 
internado há cinco dias no 
Hospital Universitário Evan-
gélico Mackenzie e faleceu 
em decorrência de complica-
ções de doença renal crônica.

Lerner nasceu em 17 de 
dezembro de 1937 em Curiti-
ba, cidade da qual foi prefeito 
por três vezes, em mandatos 
iniciados em 1971, 1979 e 
1989. Ele governou o Paraná 

por duas vezes, de 1995 a 1998 
e de 1999 a 2002.

O início da vida política 
foi na Arena, partido ao qual 
se filiou em 1971, quando foi 
nomeado prefeito biônico de 
Curitiba. Entre seus grandes 
feitos está a abertura de vias 
exclusivas para ônibus urba-
nos, algo considerado bas-
tante inovador para a época 
(1974), que posteriormente 
veio a formar a Rede Integra-
da de Transporte da capital 
paranaense.

Em 1988, foi eleito pre-

feito pelo PDT e, em 1994 
e 1997 venceu as eleições 
para governador, vindo a 
trocar novamente de legen-
da, ingressando no PFL. Em 
2002, foi eleito presidente 
da União Internacional de  
Arquitetos. 

Mais recentemente, tor-
nou-se consultor das Nações 
Unidas para assuntos ligados 
a urbanismo. 

O corpo do arquiteto e 
político Jaime Lerner foi se-
pultado ontem no Cemitério 
Israelita Santa Cândida.

Ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná sofria de doença renal
Reprodução redes sociais

Jaime Lerner: inovador no transporte

Divulgação/Prefeitura do Rio

Sargento compôs mais de 400 músicas, entre elas o samba-enredo Primavera

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: 01/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Casemiro Abreu - Ingá - Niterói 15229827

12:00 às 16:00 Travessa Justina Bulhões - Ingá - Niterói 15229827

12:30 às 16:30 Rua Lions Clube - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Travessa Laions - Santa Rosa - Niterói 15224211

12:30 às 16:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 15224211

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Lucio Tomé Feiteira - Vila Lage - São Gonçalo 15213651

08:00 às 12:00 Rua Alfredo Baiense - Boaçu - Mutondo - São Gonçalo 15213651

12:00 às 16:00 Estrada Mato Virgem - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua Benoni Falcão Gouveia - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua Diogo Lacerda - Tribobó - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Capitão Aurelio Vieira Sampaio - Tribobó - São 
Gonçalo 

15213075

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário João Lopes Assumpção - Maria Paula - Nova 
Grécia - São Gonçalo 

15213075

12:00 às 16:00 Rua Francisco Batista Rios - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua Francisco Paula Moura Neto - Tribobó - Nova Grécia - São 
Gonçalo 

15213075

12:00 às 16:00 Rua Geraldo Baeta da Cruz - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua Honório Correia de Oliveira - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua José Guilherme Silva - Nova Grécia - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua M - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo 15213075

12:00 às 16:00 Rua B F Gouvea - Nova Grécia - São Gonçalo 15213105

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Olavo Soares do Amaral - Nova Grécia - 
Zumbi - São Gonçalo 

15213105

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rua Manoel Gomes Quintanilha - São José Imbassai - Estrada do 

Macaco - Maricá 
15228939

09:00 às 12:00 Rua São José - São José Imbassai - Maricá 15228939

09:30 às 11:30 Rua 1 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15229051

09:30 às 11:30 Ruas 39, 53, 153, 154, 167 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15229051

09:30 às 11:30 Rua Cora Coralina - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15229051

09:30 às 11:30 Rua das Oliveiras - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15229051

09:30 às 11:30 Rua Doutor Emilio Goeldi - Jardim Atlântico - Maricá 15229051

09:30 às 11:30 Rua Professor Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 
- Maricá 

15229051

13:00 às 17:00 Ruas 26, 27, 30, 32, 33, 34 - Inoã - Bosque Fundo - Jardim Inoã - 
Inoã - Itaipuaçu - Maricá 

15225399

13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Inoã - Maricá 15225399

13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá 15225399

13:00 às 17:00 Ruas 40, 46, 47 - Jardim Atlântico - Maricá 15230051

13:00 às 17:00 Rua Machado Antiga - Jardim Atlântico - Maricá 15230051

13:00 às 17:00 Rua Professor Nelson Rabello - Jardim Atlântico - Maricá 15230051

13:00 às 17:00 Rua Vereador Tuninho do Birinight - Jardim Atlântico - Maricá 15230051

14:00 às 17:30 Avenida 2 - Jardim Ouro Mar - Praia das Amendoeiras - Lote O 
Mar - Estrada de Maricá - Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Praia das Amendoeiras - Maricá 15230145

14:00 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - São José Imbassai - Praia das 
Amendoeiras - Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Ruas 1, 2 - Lot Del Rei - Praia das Amendoeiras - São José  
Imbassai - Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Rua A - Lot Praia das Amendoeiras - Centro - Jardim Inoã - 
Parque São José - Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Rua Doutor Rafhael Iório - Praia das Amendoeiras - Maricá 15230145

14:00 às 17:30 Rua Fernandes - São José de Imbassai - Praia Amendoeiras - 
Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Rua Liborio S Fernandes - São José  - Praia das Amendoeiras - 
Maricá 

15230145

14:00 às 17:30 Rua Octavio Fernandes - São José de Imbassai - Maricá 15230145

14:00 às 18:00 Rua Prefeito Odenir Francisco da Costa - Araçatiba - Boqueirão 
- Maricá 

15218759

14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 20, 21 - Jardim Balneário - Jardim Barra de Maricá - Saco 
das Flores - Centro - Boqueirão - Araçatiba - Flamengo - Maricá 

15218759

14:00 às 18:00 Rua Ademir Peixe Lourenço - Araçatiba - Maricá 15218759

14:00 às 18:00 Rua São Pedro Apóstolo - Estrada do Jaconé - Maricá 15218759

14:00 às 18:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15218823

14:00 às 18:00 Estrada Beira Lagoa - Cordeirinho - Praça Lagoas-Pn - Maricá 15218823

14:00 às 18:00 Ruas 124, 125 - Cordeirinho - Praça Lagoas-Co - Cordeirinho - 
Cordeirinho Maricá - Centro - Estrada de Bambuí - Ponta Negra 
- Praça Lagoas-Pn - Maricá 

15218823

14:00 às 18:00 Praça M Bittencourt - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Ruas 11, 12 - Praça Mirene B - Boa Vista - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Adelaide Bezerra - Centro - Caju - Boa Vista - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Alf José  de Melo - Boa Vista - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Fúlvio Chebabe Guida - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua José Custódio Soares - Boa Vista - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Mario A. Byrion  - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Mirene S. Bittencourt - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua P J Giorgio - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Professor Diorgio - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Rua Pastor Mario A. Byrion - Centro - Maricá 15218837

14:00 às 18:00 Lot 7 - Centro - Maricá 15218899

14:00 às 18:00 Ruas 3, 7 -Corações - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 15218899

14:00 às 18:00 Rua Belo Horizonte - Ponta Negra - Maricá 15218899

14:00 às 18:00 Rua Lavras - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 15218899

14:00 às 18:00 Rua Minas Gerais - Servidão - Ponta Negra - Estrada do Jaconé  
- Maricá 

15218899

14:00 às 18:00 Rua Pampulha - Estrada São José - Maricá 15218899

14:00 às 18:00 Rua Três Corações - Ponta Negra - Maricá 15218899
Dia: 02/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acúrio Torres - Piratininga - Niterói 15233579

13:00 às 17:00 Avenida Pescadores  - Piratininga - Niterói 15233579

13:00 às 17:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15233579

13:00 às 17:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15233579

13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Marazul - Piratininga - Niterói 15233579

13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15233579

13:30 às 17:00 Avenida Doutor Luiz O M Gurgel - Itacoatiara - Niterói 15232457

13:30 às 17:00 Rua Jasmins - Itacoatiara - Niterói 15232457

13:30 às 17:00 Rua Miosotis - Itacoatiara - Niterói 15232457

13:30 às 17:00 Rua Rosas - Itacoatiara - Niterói 15232457

MARICÁ
09:30 às 11:30 Avenida G  - Bambuí - Maricá 15231583

09:30 às 11:30 Estrada do Contorno - Estrada de Bambí - Maricá 15231583

09:30 às 11:30 Ruas 111, 115, 116, 126, 135, 143 - Estrada de Bambui - Jardim 
Atlântico - Maricá 

15231583

13:30 às 17:30 Ruas 135, 136, 143, 144 - Jardim B Bambuí - Itaipuaçu - Maricá 15231645

13:30 às 17:30 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 15231645

13:30 às 17:30 Rua Hum - Jardim B Bambuí - Maricá 15231645

13:30 às 17:30 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 15231645

13:30 às 17:30 Rua Palmira F. de Carvalho - Balneário  Bambuí - Maricá 15231645

13:30 às 17:30 Ruas 2, 10, 13 - Jardim Atlântico - Maricá 15232341

13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15232341

13:30 às 17:30 Rua General Emir - Jardim Atlântico - Maricá 15232341

13:30 às 17:30 Rua Verdes Mares - Jardim Atlântico - Maricá 15232341

Guedes: ‘auxílio’ 
pode ser prorrogado
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
que o governo pode prorrogar 
o auxílio emergencial, caso 
a pandemia da covid-19 se 
agrave no país e o programa 
de imunização não atinja ní-
veis suficientes para a maior 
parte da população. Pelo 
prazo atual, o benefício será 
pago até julho.

Se g u n d o  o  m i n i s t ro, 
já existe uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
aprovada no ano passado, que 
permite o aumento de gastos 
para cobrir as necessidades 
de combate e reflexos da pan-
demia e, por meio dela, é pos-
sível estender o pagamento, 
como foi feito para este ano.

“Se Deus quiser, teremos 
dias melhores à frente e va-
mos celebrar também o fim 
dessa doença, mas o auxílio 
emergencial é uma arma que 
nós temos e pode, sim, ser 
renovado. Se, ao contrário do 
que esperamos, se a doença 
continuar fustigando, e as 

mortes continuam elevadas, a 
vacina, por alguma razão não 
está chegando, tem que reno-
var, vamos ter que renovar”, 
afirmou Guedes, ao partici-
par ontem (27) do encontro 
Diálogos com a Indústria, 
realizado em um hotel de 
Brasília, pela Coalizão Indús-
tria, que conta com a Asso-
ciação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB) e congrega 15 
entidades.

Apesar disso, não é com 
esta possibilidade que o go-
verno está trabalhando neste 
momento, disse o ministro. 
“Não é a nossa expectativa 
hoje. A expectativa é que 
está avançando a imuniza-
ção, mas vamos observar. 
O auxílio é uma ferramenta 
para uma camada de pro-
teção e, sim, que tem que 
ser renovado. Hoje achamos 
que, se a vacinação em mas-
sa progride, pode ser que 
não seja necessário [ampliar 
o pagamento do auxílio]”,  
afirmou.

Brasil poderia ter sido o 1º país 
a vacinar contra o coronavírus

O diretor do Instituto Bu-
tantan, de São Paulo, Dimas 
Covas, afirmou ontem (27) em 
depoimento à CPI da Pande-
mia que fez a primeira oferta 
de vacinas contra a covid-19 
ao Ministério da Saúde em 30 
julho de 2020, mas ficou sem 
resposta. Eram 60 milhões de 
doses, que seriam entregues 
no último trimestre daquele 
ano.

Segundo ele, o Brasil po-
deria ter sido o primeiro no 
mundo a iniciar a vacinação 
“se todos os atores” tivessem 
colaborado. Covas disse que 
manifestações do presidente 
Jair Bolsonaro contra a vaci-
na deixaram as negociações 
“em suspenso” e atrasaram o 
começo da vacinação no país. 

Em dezembro, o labora-
tório tinha quase 10 milhões 
de doses da CoronaVac (5,5 
milhões de doses prontas e 4 
milhões em processamento). 
A vacinação no mundo come-
çou em dezembro. No Brasil, 
apenas em 17 de janeiro. 

“O mundo começou a va-
cinar no dia 8 de dezembro. 
O Brasil poderia ter sido o 
primeiro país do mundo a 
iniciar a vacinação, se não 
fossem esses percalços, tanto 
contratuais como de regu-
lamentação”, disse Dimas 
Covas, que entregou à CPI 
ofícios para comprovar seu 
depoimento.

As “idas e vindas” nas ne-
gociações com o governo 
federal e a demora na assina-
tura do contrato atrasaram 
o cronograma e a oferta de 

vacinas. Segundo Covas, o 
contrato com o Ministério da 
Saúde avançou e ficou perto 
de um desfecho positivo em 
outubro, com a assinatura de 
um protocolo de intenções 
no dia 19 para fornecimen-
to de 46 milhões de doses e 
a sinalização da edição de 
uma medida provisória para 
permitir a compra.

No dia seguinte, o então 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, chegou a anunciar 
a compra dos imunizantes, 
mas, segundo Covas, o con-
trato ficou em “suspenso” 
por quase três meses após 
declarações o presidente Bol-
sonaro contra a aquisição dos 
imunizantes.

“Infelizmente essas con-
versações não prosseguiram, 
porque houve, sim, aí, uma 
manifestação do presidente 
da República, naquele mo-
mento, dizendo que a vacina 
não seria de fato incorporada, 
não haveria o progresso desse 
processo. [...] Houve, no dia 
19, um dia antes da reunião 
com o ministro, um docu-
mento do ministério que era 
um compromisso de incor-
poração, mas após, esse com-
promisso ficou em suspenso 
e, de fato, só foi concretizado 
em 7 de janeiro”, relatou.

Naquele momento, afir-
mou Covas, o Butantan tinha 
a capacidade de produzir 100 
milhões de doses até maio. O 

diretor classificou o recuo do 
Ministério da Saúde como 
“frustrante” e relatou que 
havia incertezas no finan-
ciamento da produção da 
vacina, mas recebeu o apoio 
do governador de São Paulo, 
João Doria, e de outros gover-
nadores e prefeitos.

“Até esse momento, o Bu-
tantan custeava todas as des-
pesas do estudo clínico, da 
vinda da matéria-prima, da 
transferência de tecnologia, 
com essa pressão muito gran-
de dos estados e municípios. 
O governador do estado de 
São Paulo veio em suplência a 
isso, deu todo o apoio, outros 
estados também. Na realida-
de, 17 estados fizeram termos 
de intenção de aquisição da 
vacina e muitos municípios 
do Brasil”, apontou. 

Segundo o senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
vice-presidente da CPI da 
Pandemia, as informações 
de Dimas Covas indicam que, 
sem contar outros imunizan-
tes, o país já teria 50 milhões 
de pessoas imunizadas ape-
nas com a CoronaVac, se o 
governo federal não tivesse 
sido omisso.

“O Brasil poderia ter imu-
nizado 50 milhões de brasilei-
ros com duas doses até maio”, 
apontou Randolfe.

 Covas disse que em abril 
de 2020 já havia contatado 
alguns laboratórios para ini-
ciar parcerias, mas optou pela 
CoronaVac, que era a vacina 
até então mais desenvolvida. 
(Agência Senado).

Afirmação é do diretor do Instituto Butantan, que depôs ontem na CPI
Jefferson Rudy/Agência Senado

Dimas Covas disse que em abril de 2020 já havia contatado alguns laboratórios
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Reforços 
põem 
Vasco como 
favorito

Ativo no mer-
cado nos úl-
timos dias, o 
Vasco teve o 
dia de ontem 
recheado de 
apresentações. 

Foram três de uma vez só: o 
volante Michel, o meia Sar-
rafiore e o atacante Daniel 
Amorim. E na coletiva no CT 
do clube, o trio foi unânime 
em apontar o Cruz-maltino 
como um dos favoritos na 
Série B.

O rebaixamento à segun-
da divisão do Campeonato 
Brasileiro é um episódio que 
o clube quer deixar para trás o 
mais rápido possível. Assim, 
o grande objetivo em 2021 é 
conquistar o acesso à Série 
A. Segundo os mais novos 
reforços, o Vasco tem todas 
as condições de conseguir.

“Acho que o Vasco é gi-
gante. Qualquer competição 
que o Vasco disputar, tem que 
ter o favoritismo. Mas pés no 
chão, início de trabalho. Mas 
o Vasco tá no caminho certo, 
vamos buscar o acesso”, afir-
mou Michel.

“O Vasco sempre entra 
como favorito. Todos os times 
vão querer dar o seu melhor 
contra o Vasco. Vamos traba-
lhar, conquistar os objetivos e 
buscar o título”, disse Daniel 
Amorim.

“Sabemos do clube que 
estamos. O Vasco é muito 
grande. Hoje estamos na 
Série B e na Copa do Brasil. 
Todo título é importante. 
Vamos trabalhar para con-
seguir os objetivos e voltar 
para Série A, onde o clube 
merece estar”, completou 
Sarrafiore.

Glorioso visita o Vila Nova, em Goiás, pela primeira rodada da competição

Bota começa caminhada 
na Série B fora de casa

O Botafogo inicia 
sua caminhada 
na Série B do 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro hoje, a 
partir das 21h30, 

quando enfrenta o Vila Nova, 
em Goiânia (GO).

Os cariocas chegam para a 
Segundona sob desconfiança 
após a campanha ruim na 
temporada. O Botafogo foi eli-
minado precocemente na Copa 
do Brasil e não se classificou 
para as finais do Campeonato 
Estadual.

O lado positivo foi a boa 
atuação alvinegra no jogo de 
volta da final da Taça Rio, contra 
o Vasco, em São Januário. Mes-
mo com a derrota nos pênaltis, 
o técnico Marcelo Chamusca 
parece ter encontrado a me-

lhor formação para o início da 
Série B.

Tanto que Chamusca man-
teve a formação nos treinos 
desta semana. Mesmo com a 
chegada de reforços, o treina-
dor manteve o atacante Warley 
improvisado na lateral direita.

A partida de estreia, en-
tretanto, não será fácil. Com 
quatro anos de experiência no 
futebol goiano atuando pelo 
Atlético, o zagueiro Gilvan fala 
com conhecimento de causa.

“Conheço bem o Vila Nova, 
é uma equipe qualificada, co-
nheço o treinador e alguns 
jogadores que estão lá. Fiquei 
quatro anos lá em Goiânia, 
conheço bem o adversário, é 
uma equipe qualificada, é uma 
equipe que é aguerrida, mas a 
gente está se preparando bem 

para poder fazer um grande 
jogo lá e sair com o resultado 
positivo que é o mais importan-
te”, afirmou Gilvan.

“As minhas recordações 
contra o Vila são sempre de 
jogos difíceis, porque é uma 
equipe que gosta de competir, e 
temos que ficar atentos a todos 
os detalhes para fazer um gran-
de jogo lá”, completou.

Do outro lado, o Vila Nova 
também começa a Série B com 
olhares desconfiados dos tor-
cedores. A perda do título do 
Campeonato Goiano para o 
Grêmio Anápolis foi uma ducha 
de água fria para a equipe. O 
time goiano conta com um re-
cente conhecido do Botafogo. O 
atacante Kelvin é titular do Vila 
Nova e pode ajudar os donos 
da casa contra os alvinegros.

Vitor Silva / Botafogo

Zagueiro Gilvan destacou as dificuldades que o Botafogo terá hoje em Goiânia, na estreia da Série B contra o Vila Nova

Kayky 
admite 
ansiedade 
para estreia

O Fluminen-
se se prepara 
para a estreia 
no Campeo-
nato Brasi-
leiro, ama-
nhã, contra 

o São Paulo, no Morum-
bi. Os cariocas tentam 
manter o embalo após 
a classificação na Taça 
Libertadores da América.

A partida será a pri-
meira do atacante Kayky 
na principal competição 
nacional da temporada. O 
jogador de 17 anos admi-
tiu que está ansioso pela 
estreia.

“Frio na barriga vai ter 
sempre. Quando perder 
é porque não tem mais 
graça. Fico feliz por es-
trear numa competição 
tão grande. Tão novo, o 
que é especial, aprovei-
tando desde cedo”, disse 
ao “Sportv”.

O Campeonato Bra-
sileiro será especial para 
Kayky. Já negociado com 
o Manchester City, da In-
glaterra, o atacante vai se 
despedir do Fluminense 
após a competição.

Kayky deve começar a 
partida no banco de reser-
vas. O atacante perdeu a 
posição para Caio Paulista 
nesta semana.

Flamengo 
consegue 
regularizar 
Piris da Motta

O Flamengo 
agiu rápido 
e conseguiu 
regularizar a 
situação do 
volante Piris 
da Motta. O 

jogador teve seu contrato 
registrado e apareceu no 
BID da CBF. Assim, o para-
guaio está livre para voltar 
a jogar pelo clube.

Piris estava empresta-
do ao Gençlerbirligi, da 
Turquia, mas seu contrato 
terminava só no dia 31. O 
Fla, entretanto, precisava 
regularizá-lo antes do 
fechamento da janela de 
transferências da Europa, 
ou só poderia escalar o 
jogador em agosto.

O volante, entretanto, 
embora esteja disponível 
para enfrentar o Palmei-
ras na estreia do Brasi-
leirão no domingo, não 
deve aparecer em campo. 
O jogador deve ir direto  
para o Paraguai se apre-
sentar à seleção de seu 
país para a rodada das 
Eliminatórias Sul-Ameri-
canas.

Além de Piris da Motta, 
outro velho conhecido é 
esperado no Flamengo 
nos próximos dias. Tra-
ta-se do lateral-direito 
Rodinei, que retornará ao 
clube após empréstimo ao 
Internacional. Ao contrá-
rio do paraguaio, Rodinei 
deve ser imediatamente 
incorporado ao elenco 
e pode ser utilizado por 
Rogério Ceni. Mauricio 
Isla, titular da posição no 
Fla, foi convocado pela 
seleção chilena.

Tricolor enfrenta 
o São Paulo no 
Morumbi na 
primeira rodada


