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Niterói divulga calendário 
completo de vacinação

Seguindo calendário proposto pelo Estado, meta é vacinar todos os moradores maiores de idade até outubro

CIDADE JÁ TEM MAIS DE 200 MIL VACINADOS

CIDADES PÁG. 3

Homenagem 
a Martinho 
da Vila
O projeto “Nosso Samba” 
promove uma corrente 
de solidariedade para 
valorizar os artistas do 
samba. Neste sábado, 
às 21h, Verônica Sabino 
e Luís Filipe de Lima 
homenageiam Martinho 
da Vila.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Verônica Sabino e Luís Filipe de 
Lima homenageiam o sambista

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A operação contou com a participação dos agentes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal e Ronda Ostensiva Municipal (Romu)

ESPORTES

Fluminense 
encara pedreira 
na estreia

Mailson Santana / Fluminense

Caio Paulista será titular contra o São Paulo

Vasco começa 
batalha para 
voltar à elite
Cruz-maltino faz hoje, às 11 
horas (de Brasília), em São 
Januário, seu primeiro jogo 
no Campeonato Brasileiro 
da segunda divisão. O 
adversário será o Operário-
PR. Os jogadores afirmaram 
durante a semana que time 
está preparado para o desafio 
e além disso, é um dos 
principais favoritos para a 
conquista da Série B.

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco 

Cano é a esperança de gols da torcida para que o Vasco estreie na Série B com vitória

Detran vai abrir 
nova unidade 
em São Gonçalo
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, e o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Konder, se 
reuniram ontem para tratar da 
nova unidade do departamento 
no município, que será no Cras 
de Vista Alegre. Para viabilizar 
a nova unidade, um termo de 
cessão de uso do espaço será 
firmado entre a Prefeitura e o 
Detran.

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson recebeu ontem o presidente do Detran, Adolfo Konder, em Vista Alegre

Pfizer: regra 
para armazenar 
é flexibilizada

CIDADES\PÁG. 3

Itaboraí já conta 
com novos 
postos de saúde

CIDADES\PÁG. 4

São Gonçalo 
apreende veículos 

irregulares
Nove veículos foram apreendidos 

na manhã de ontem, durante 
operação da Prefeitura de São 

Gonçalo em Alcântara. De acordo 
com o secretário de Ordem 

Pública, Major David Ricardo, 
a ação é determinação do 

prefeito Capitão Nelson, para dar 
prosseguimento aos trabalhos 

de ordenamento no município. 
“Essa ação foi realizada para 

coibir os inúmeros crimes 
que são cometidos utilizando 

motocicletas”, explicou.

CIDADES\PÁG. 4

Orçamento do Rio 
recebe mais de 
1,2 mil emendas

PANORAMA\PÁG. 2

Perfis fakes 
prejudicam 
turismo no País

PANORAMA\PÁG. 2
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Covid-19 segue crescendo
Infelizmente a realidade continua batendo na porta. Os 
casos de covid-19 não param de aumentar. Mesmo com o 
número de mortes estáveis não podemos nos descuidar em 
nenhum momento. É importante ainda persistimos nessa 
luta, tomando todos os cuidados possíveis pois tenho fé 
que o fim dessa preocupação está chegando.
Cláudia Souza

Flexibilização no Rio
Após o anúncio das novas medidas de flexibilização no Rio 
de Janeiro para o próximo dia 14 de junho, eu já começo 
a ter receio do futuro da nossa cidade na luta contra o co-
ronavírus. Espero que as vacinas que já foram aplicadas 
realmente funcionem para o freio na disseminação do 
contágio.
Kauan Alonso

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.

Projeto homenageia 
Martinho da Vila 
O projeto “Nosso Samba” 
promove uma corrente de 
solidariedade para valorizar 
os artistas do samba. Neste 
sábado, às 21h, Verônica 
Sabino e Luís Filipe de Lima 
homenageiam Martinho da 
Vila. Acompanhada pelo 
violão de Luís Filipe de Lima 
e a percussão de Marco Su-
zano, Verônica traz novas 
versões para sucessos como 
“Disritmia”, “Ex-Amor “, 
“Canta, canta minha gente”, 
entre outros.

Todas as lives do “Nosso 
Samba” acontecem no canal 
do Sambabook no YouTube, 
e a ideia é incentivar a prá-
tica do ingresso consciente, 
um meio justo, democrático 
e simples de remunerar os 
artistas impedidos de traba-
lhar na pandemia.

Antes e durante as trans-
missões ao vivo, o público 
poderá contribuir com o 
ingresso consciente, atra-
vés da operação do site  
Sympla. 

CULTURA FABIANA MAIA

Websérie
Todos os sábados, até o dia 
3 de julho, às 14h, acontece 
a websérie documental so-
bre os bastidores da Trupe 
Circodança, formada por ar-
tistas, bailarinos e acrobatas 
com e sem deficiência, em 
seus constantes processos 
de criação do espetáculo 
“Conexões”, ainda inacaba-
do por conta da pandemia. 
A websérie relata os dilemas 
vividos pela companhia em 
seu dia a dia, antes e duran-
te uma pandemia. Onde: 
Youtube.

‘DESATINOS’ – Escrita pelo pernambucano Samuel 
Santos e estrelada por Gerson Lobo, a peça “Desatinos” 
reúne quatro contos tragicômicos, no Teatro Laura 
Alvim, com apresentações sextas e sábados, às 19h, 
até 5 de junho. Com finais surpreendentes, “Desati-
nos” revela a loucura em seus variados aspectos. Os 
ingressos a partir de R$ 20, no site da Sympla.

LÚDICO – A Fundação SOS Mata Atlântica realiza, 
neste sábado, a partir das 10h, o Viva a Mata Brincan-
do. Será uma live lúdica que vai contar histórias sobre 
a Mata Atlântica e, em meio a muitas brincadeiras, 
música e tecnologia, explicar como cada um de nós 
pode fazer a sua parte para proteger o planeta. O duo 
Palavra Cantada é uma das atrações. Onde: YouTube.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Verônica Sabino e Luís Filipe de Lima trazem novas versões de sucessos

Paulo Barbuto/Divulgação

Até 3 de julho, websérie apresenta 

os bastidores da Trupe Circodança

POR JEFFERSON LEMOS

PLDO recebe 
1.243 emendas

Foram publicadas ontem no 
Diário Oficial do Legislativo as 
1.243 emendas apresentadas 
pelos deputados ao projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (PLDO) de 2022. O texto, 
enviado pelo Executivo estima 
um déficit de R$ 21,5 bilhões 
para o próximo ano, com recei-
ta corrente líquida de R$ 69,1 
bilhões e as despesas chegando 
aos R$ 90,6 bilhões. A votação 
está prevista para o dia 30 de 
junho.

“Há que se fomentar o aten-
dimento de novas demandas, 
como o desemprego, queda de 
renda e dificuldade de moradia, 
entre tantos agravantes que te-
mos na área social”, comentou 
o presidente da Comissão de 
Tributação da Casa, deputado 
Luiz Paulo (Cidadania)

Homenagem às enfermeiras

Em comemoração ao Mês 
da Enfermagem, a Alerj 
realizou ontem solenidade 
virtual em que homena-
geou com o Prêmio Anna 
Nery profissionais que es-
tão na linha de frente do 
combate à covid-19. O re-
conhecimento foi proposto 
em projetos de resolução 

Divulgação

aprovados pela Casa de 
autoria da deputada En-
fermeira Rejane (PCdoB), 
que promoveu a entrega 
das premiações individual-
mente ao longo da semana 
e na reunião apresentou os 
vídeos dos homenageados 
recebendo suas condeco-
rações. 

Medo de perder 
emprego em queda
Levantamento do Instituto 
Fecomércio com 321 consumi-
dores do estado mostra que o 
medo de perder o emprego, nos 
próximos três meses, diminuiu 
em maio, atingindo 49,8% da 
população. Em março desse 
ano, esse percentual alcan-
çou sua maior alta dentro da 
série histórica, com 62,1%, se 
mantendo em 60,1% em abril. 
A pesquisa também mostrou 
que 33% dos fluminenses não 
estão com mede de perder o 
emprego, em abril eram 24,8%. 

Das alturas para a 
gastronomia

Nova startup 
chega ao Rio

Com mais de um milhão se 
seguidores no YouTube e uma 
pegada bem humorada, os 
cariocas Paulo Fragoso e Ju-
liana Venâncio, do ‘Canal dos 
Caçadores’, estão em busca 
de restaurantes famosos, e 
nem tão famosos assim, para 
mostrar todo conteúdo, desde 
a qualidade e a apresentação 
do prato seja ele no restaurante 
ou até mesmo no delivery. O 
objetivo é levar o seguidor a 
uma experiencia gastronômica 
de onde ele estiver. Paulo e Ju-
lina são pilotos de helicóptero, 
mas atualmente se dividem na 
produção do conteúdo e nos 
cuidados aos gêmeos Erick e 
Henrique, que vez ou outra 
aparecem nos vídeos do canal. 

Chegou no Rio a startup Meu 
Clube Care, clube de vantagens 
para empresas beneficiarem 
seus funcionários e também 
para pessoas físicas que dese-
jam ter acessibilidade a serviços 
de saúde, seguros, assistência 
veicular, lazer, cuidados com o 
pet, cursos, crédito consignado, 
viagem e até eventos culturais, 
através de descontos atrativos. 
O clube ainda dá acesso a cur-
sos profissionalizantes gratuitos 
como: Administração e Negó-
cios, Segurança do Trabalho, 
Enfermagem, Fotografia, entre 
muitos outros. Mais informa-
ções e contato através do site: 
https://meuclubecare.com.br/

Combate aos perfis fakes

Os ministros do Turismo, 
Gilson Machado Neto, e da 
Justiça, Anderson Torres, se 
reuniram por videoconfe-
rência, com representantes 
do Facebook e do Instagram, 
para debater o combate às 
contas falsas nas redes so-
ciais. Participaram do encon-
tro o presidente da Resorts 
Brasil, Sergio Souza, o pre-
sidente executivo do Fórum 
de Operadores Hoteleiros do 

Divulgação

Brasil (FOHB), Orlando de 
Souza; do diretor Financeiro 
da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis – ABIH 
Nacional, José Odécio. Re-
presentantes do trade têm re-
gistrado cada vez mais perfis 
fakes de empresas de turismo 
para enganar o consumidor. 
Após a audiência, foi decidi-
da a elaboração de um grupo 
de trabalho para definir a 
estratégia de atuação. 

Panorama RJPanorama RJ

O Governo do Estado realiza 
melhorias em 187 prédios 
de oito conjuntos da Cehab 
(Companhia Estadual de Ha-
bitação do Estado do Rio de 
Janeiro) na capital e em Nova 
Iguaçu, Baixada Fluminense, 
orçadas em R$ 15,7 milhões. 
Além da recuperação das 
fachadas, técnicos e operá-
rios também trabalham nas 
áreas comuns, realizando 
a pintura de corredores e 

a reforma nas coberturas, 
entre outras intervenções. A 
iniciativa, que vai beneficiar 
5.660 famílias de baixa renda 
que vivem nesses endereços, 
faz parte do programa Viver 
Melhor, que unirá cons-
trução de novas unidades 
habitacionais, urbanização 
de áreas carentes, reforma 
de conjuntos e titulação de 
imóveis que já foram entre-
gues pelo estado. 

Conjuntos da Cehab são reformados
Divulgação

A partir do próximo dia 8, a 
Clínica de Saúde Integral da 
Pestalozzi de Niterói passa-
rá a oferecer atendimento 
em acupuntura. As sessões 
acontecem sempre às terças-
-feiras, no horário de 8h às 17 
horas. Com duração média 
de 40 minutos, as sessões 
serão individuais ou com no 

máximo de dois pacientes 
por horário e ficarão a cargo 
do fisioterapeuta Renan 
Galhano, pós graduado em 
acupuntura.

A Pestalozzi de Niterói 
também vai oferecer aten-
dimento para Psicologia e 
Fisioterapia, através de sua 
Clínica de Saúde Integral. 

Pestalozzi diversifica serviços
Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, próximo a São Gonçalo, será oficializado semana que vem

Mais uma área de conservação
Na Semana do Meio Ambiente 
2021, entre 31 de maio e 6 de 
junho, Niterói, que já tem cer-
ca de 56% de área protegida, 
ganhará a oitava unidade de 
conservação. O prefeito Axel 
Grael irá oficializar a criação 
do Parque Natural Municipal 
Floresta do Baldeador, pró-
ximo ao Morro do Castro. A 
nova unidade de conservação, 
com 70 hectares, foi criada 
a partir de Consulta Pública 
realizada pela Prefeitura.

Este ano, o tema central 
da Semana do Meio Ambien-
te é “Recuperação de Áreas 
Degradadas”. Com a cria-
ção do novo parque, Niterói 
se consolida como um dos 
municípios brasileiros com 
maior percentual de áreas 
verdes preservadas. A cidade 
também se destaca por de-
senvolver diversos programas 
de restauração ambiental em 
seus parques e praias. Essas 
iniciativas serão debatidas 
durante a Semana do Meio 
Ambiente, que vai mobilizar 
vários órgãos da prefeitura e 
representantes da sociedade 
civil, de organizações não go-
vernamentais e da iniciativa 
privada.

Organizada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Susten-
tabilidade (SMARHS), toda a 
programação do evento será 

transmitida on-line em fun-
ção da pandemia, nas redes 
sociais da Prefeitura de Nite-
rói e da secretaria. Além das 
palestras e debates, também 
haverá distribuição de mudas, 
atividades esportivas e feira 
virtual de adoção de animais, 
entre outras.

Parque Floresta do Bal-

deador – Localizado em área 
limítrofe ao município do 
São Gonçalo, o novo parque 
integra o mosaico do Sistema 
Municipal de Áreas de Pro-
teção Ambiental (SIMAPA), 
unidade de conservação de 
uso sustentável com extensão 
de 598 hectares e que engloba 
zonas de recuperação am-
biental e de restrição à ocupa-

ção urbana, além de áreas de 
especial interesse ambiental 
e de preservação permanente 
na Zona Norte da cidade.

“A criação do parque é 
uma ferramenta capaz de 
potencializar os mais diversos 
atributos ambientais e turís-
ticos que esta área apresenta, 
promovendo o surgimento de 
um novo ponto de visitação e 

oferecendo, principalmente 
para os moradores da Região 
Norte, uma alternativa de 
lazer e recreação”, explica o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade, Rafael 
Robertson.

A criação do parque per-
mitirá, segundo o secretário, 
entre outras possibilidades, 
o estímulo à prática de trilhas 
em associação à preservação 
do entorno; o fomento de pes-
quisas científicas e educação 
ambiental; ampliação de cor-
redores verdes que conectem 
os fragmentos florestais do 
Morro do Castro com a APA 
do Engenho Pequeno, em São 
Gonçalo, além de contempla-
ção da natureza.

A criação do parque tem 
ainda o objetivo de prote-
ger o patrimônio natural do 
município e contribuirá na 
ampliação da cobertura ve-
getal através de projetos de 
reflorestamento. Outro fator 

positivo é a possibilidade de 
expansão de oportunidades 
de geração de empregos para 
a população residente no en-
torno do local.

Menos esgoto nas lagoas 
- Na abertura da Semana do 
Meio Ambiente, dia 31, será 
assinado um convênio entre a 
Secretaria de Meio Ambiente 
e a concessionária Águas de 
Niterói, que visa a ligação gra-
tuita de cerca de 500 residên-
cias que não estão conectadas 
à rede esgoto do município. 
Os moradores dessas casas, 
localizadas em áreas que têm 
influência no sistema lagunar 
de Niterói, são famílias bene-
ficiárias do Cadastro Único e 
que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade social.

O trabalho começa com a 
identificação das residências 
não ligadas à rede. A partir 
daí, será implantada a ligação 
e as famílias contempladas 
não precisarão pagar pela 
integração ao sistema. Os 
donos das residências serão 
incluídos na tarifa social de 
água e esgoto.

A meta da Secretaria de 
Meio Ambiente é que, após 
a regularização de todas as 
ligações, 10 milhões de litros 
de esgoto deixem de ser des-
pejados mensalmente nas la-
goas de Piratininga e Itaipu.

Recuperação 
de Áreas 
Degradadas 
é o tema da 
Semana do Meio 
Ambiente

Divulgação

Na Semana do Meio Ambiente, será assinado um convênio para ligar cerca de 500 residências perto do sistema lagunar

Consulta pública: mais 
de 4,4 mil participam
A consulta pública Participa 
Niterói para a elaboração do 
Plano Plurianual (PPA) 2022-
2025 terminou no último dia 
24 com a participação de 
4.404 niteroienses. O PPA é 
um instrumento de plane-
jamento que estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas 
da gestão municipal para 
os próximos quatro anos. 
O balanço geral do perfil de 
participantes mostra que o 
gênero feminino registrou a 
maior parcela com 58%, en-
quanto o masculino marcou 
41,6%. Entre os 10 bairros 
com maior número de parti-
cipantes, Icaraí liderou com 
1.113, seguido por Santa 
Rosa (406), Fonseca (365), 
Centro (260) e Itaipu (239). 

Ao responder a pesquisa, 
os niteroienses apontaram 
informações como os prin-
cipais pontos positivos do 

bairro onde moram, o acesso 
ao comércio (13,51%), aces-
so a água tratada (12,76%) 
e coleta de lixo (12,45%). 
Sobre qual tema consideram 
mais relevante para tornar 
Niterói mais segura e orga-
nizada, segurança pública 
aparece em primeiro lugar 
(44,82%) seguido de mobili-
dade urbana (38,83%). Sobre 
ações para tornar a cidade 
mais saudável, a ampliação 
da assistência à saúde (hos-
pitais e postos de saúde) 
registrou 34,59%.

Realizada pela Prefeitura 
de Niterói, através da Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento, Orçamento e Moder-
nização da Gestão (Seplag), 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Participação 
Social (Sempas), a consulta 
pública foi disponibilizada 
pela plataforma Colab.

Conselho de Economia 
Solidária toma posse 
O Conselho de Economia 
Solidária de Niterói (CMES) 
tomou posse em cerimônia 
realizada na quinta-feira 
(27). Criado pela lei que 
institui a Política Municipal 
de Economia Solidária no 
município, de janeiro de 
2020, o grupo é formado por 
sete titulares e sete suplen-
tes representantes do poder 
público e o mesmo número 
de representantes da socie-
dade civil e será responsável 
por estabelecer a integração 
das estratégias de desenvol-
vimento solidário e social no 
município.

O prefeito Axel Grael 
ressaltou que Niterói vai 
avançar ainda mais no de-
senvolvimento da economia 
solidária, que fará parte do 
desafio da retomada da eco-
nomia no município.

“Me lembro da primeira 
vez que me reuni com re-
presentantes da economia 
solidária, em 2012, e falamos 
da importância de estrutu-
rar o conselho e criar rotinas 
de debates para estrutu-
rar a economia solidária 
em Niterói. De lá para cá, 
avançamos muito e vamos 

avançar muito mais. Esse é 
um dos temas mais impor-
tantes nesse momento em 
que preparamos o Plano 
de Retomada Econômica 
pós-Covid19 que tem como 
grande desafio construir o 
que vem pela frente com a 
construção da retomada de 
renda pela população”, disse 
o prefeito.

O secretário municipal 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária de Niterói 
(Sases), Vilde Dorian, reite-
rou que a economia solidá-
ria será uma forte aliada na 
recuperação econômica do 
período pós pandemia.

“A economia solidária 
será, sem dúvidas, um forte 
braço na retomada da eco-
nomia em Niterói. Por esta 
razão, é de suma importân-
cia que se estabeleça uma 
política para a construção 
de uma economia solidária 
de base forte e sustentá-
vel. Assim, será possível 
organizar e direcionar os 
trabalhadores para que eles 
se sintam parte do processo 
de geração de emprego e 
renda da sociedade”, frisou 
o secretário.

Fórum Municipal do Clima será 
na terça, no Solar do Jambeiro
A Secretaria Municipal do 
Clima anunciou novos pa-
lestrantes para o lançamento 
do Fórum Municipal de Mu-
danças Climáticas de Niterói. 
O evento, que acontecerá no 
Solar do Jambeiro no dia 1 
de junho, terá a participação 
da prefeita de Copenhague, 
Ninna Hedeager Olsen, do 
consultor do Banco Mundial 
e dos Fundos de Investimen-
to de Clima, Andres Falconer, 
e do diretor da ONG SOS 
Mata Atlântica, Mario Man-
tovani. Através do site http://
forumdoclimaniteroi.com.
br/, é possível inscrever-se 
para participar de forma 
remota.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e o secretário munici-
pal do Clima, Luciano Paez, 
farão a abertura do evento, 
que integra a Semana do 
Meio Ambiente de Niterói. 
Os palestrantes anunciados 
essa semana se juntam aos 
já antes anunciados, Mar-
lova Jovchelovitch Noleto, 
coordenadora Residente das 
Nações Unidas no Brasil; 
Guilherme Sirkis, do Centro 
Brasil do Clima; Ana Wernke 
e Rodrigo Perpétuo, do Iclei, 
entre outros.

O lançamento do Fórum 
Municipal de Mudanças Cli-
máticas de Niterói marca a 
criação de uma instância de 

caráter consultivo, que tem 
o objetivo de conscientizar 
e mobilizar a sociedade ni-
teroiense para discutir os 
problemas decorrentes das 
mudanças do clima e pro-
mover o desenvolvimento 
sustentável.

“Será um dia inteiro de 
informações, esclarecimen-
tos e trocas de ideias, com 
parceiros e especialistas, 
ao vivo, on-line ou direta-
mente do Solar do Jambeiro, 
que é um simbólico prédio 
municipal. Com a criação 
do fórum municipal, serão 
firmadas câmaras técnicas 
que atuarão constantemente 
na busca por soluções para 
adaptação e mitigação das 
consequências das mudan-
ças climáticas em Niterói, e 
em estudos e pesquisas que 
colaborem para soluções 
planetárias quanto ao tema”, 
destacou o secretário do Cli-
ma, Luciano Paez.

Prefeita de Copenhage e consultor do Banco Mundial estão confirmados

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson e o presidente do Detran Adolfo Konder

O objetivo é 
conscientizar a 
sociedade para 
os problemas 
decorrentes das 
mudanças do clima

São Gonçalo vai ganhar 
terceira unidade do Detran

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, na 
manhã desta sexta-feira (28), a 
visita do presidente do Detran.
RJ, Adolfo Konder, para tratar 
da nova unidade do departa-
mento no município, que será 
no Cras de Vista Alegre. Para 
viabilizar a nova unidade, um 
termo de cessão de uso do 
espaço será firmado entre a 
Prefeitura e o Detran.

A cidade, que já conta com 
as unidades de Neves e Rocha, 
vai passar a ter três locais de 
atendimento. O objetivo é que 
o espaço seja similar ao de 
Neves, com serviços de iden-
tificação civil, vistoria e prova 
teórica.

O local que será destinado 
ao Detran já possui uma estru-
tura, mas adequações serão 
realizadas, como uma entrada 
independente pela RJ-104 e 
uma cobertura metálica. Para a 
realização das obras, a próxima 
etapa será um levantamento de 
campo feito pela equipe técni-

ca do Estado, para apresentar 
o cronograma de execução das 
intervenções.

“Essa nova unidade vai be-
neficiar a população residente 
de Alcântara, bairros do entor-
no e, até mesmo, do município 
vizinho de Itaboraí. A nossa 
intenção, junto ao Governo do 

Estado, é melhorar os serviços 
e descentralizar para beneficiar 
a população e evitar aglomera-
ções nas outras unidades, me-
lhorando, inclusive, o trânsito. 
As parcerias com os governos 
do Estado e Federal são muito 
importantes para facilitar os 
serviços e proporcionar mais 

qualidade de vida ao cidadão”, 
ressaltou o prefeito Capitão 
Nelson.

O presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder, salientou que a 
expansão do departamento no 
município atende ao pedido da 
Prefeitura de São Gonçalo para 
melhor atender a população. 

“São Gonçalo é a segunda 
maior cidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Acreditamos que, 
colocando um posto aqui nes-
sa região, vai melhorar muito 
o atendimento e, sem dúvida 
nenhuma, atender melhor o 
cidadão, que é um dos grandes 
desafios da nossa gestão, além 
de ser uma determinação do 
governador Cláudio Castro. Re-
cebemos essa demanda do pre-
feito, no sentido de olhar por 
essa região, e nossa equipe téc-
nica entende que este espaço é 
um bom lugar para implantar 
um posto”, disse Adolfo Konder, 
que estava acompanhado do 
assessor-chefe de engenharia 
do Detran, Thiago Gonçalves.

Novo posto do departamento será instalado no CRAS de Vista Alegre
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SG: veículos irregulares são 
apreendidos em Alcântara
Operação integrada entre secretarias com apoio de órgãos de segurança visa garantir a ordem na cidade

Em uma ação integrada en-
tre as secretarias de Ordem 
Pública e de Transportes, no 
combate às irregularidades 
no trânsito de São Gonçalo, 
foram apreendidas seis mo-
tocicletas e três veículos, em 
Alcântara, na manhã desta 
sexta-feira (28).  A operação 
contou com a participação 
dos agentes da Operação São 
Gonçalo Presente, Guarda 
Municipal e Ronda Ostensiva 
Municipal de São Gonçalo 
(Romu).

De acordo com o secretá-
rio de Ordem Pública, Major 
David Ricardo, a ação é de-
terminação do prefeito Ca-
pitão Nelson, para dar pros-
seguimento aos trabalhos de 
ordenamento no município.

“Essa ação foi realiza-
da para coibir os inúmeros 
crimes que são cometidos 
utilizando motocicletas. A 
operação é uma continuação 
dos trabalhos, seguindo as 
orientações do prefeito Capi-
tão Nelson, para transformar 
nossa cidade, deixando-a 
mais ordeira e organizada”, 
disse o secretário David Ri-
cardo.

Ainda segundo ele, a ope-
ração também foi uma so-
licitação da Secretaria de 
Municipal de Transportes 
(Semtran).

“Temos notado uma de-
sordem urbana maior na 
região do Alcântara, então a 

Secretária de Transporte so-
licitou essa colaboração para 
atuarmos em conjunto, para 
coibir práticas irregulares 
dos motociclista”, concluiu. 

A ação, que teve início por 
volta das 10h, foi realizada na 
Rua Marinho dos Santos, em 

Alcântara, e flagrou motoris-
tas trafegando com veículos 
sem placa e sem documenta-
ção, além de estacionamento 
irregular nas vias públicas. 
Além das infrações de trân-
sito, os agentes checam os 
documentos para checar 

possíveis mandados de pri-
são e também periciam os 
carros para averiguar a esta-
do de conservação e possível 
adulteração de chassi. 

Desde do início da atual 
gestão, as secretarias vêm 
realizando operações que 

visam garantir o ordena-
mento no município de São 
Gonçalo. 

Balanço São Gonçalo 
Presente - Com a ação in-
tensificada no município 
de São Gonçalo, as áreas de 

policiamento ampliadas e 
horário estendido das 5h às 
23h, os agentes da Opera-
ção São Gonçalo Presente 
efetuaram sete prisões por 
cumprimento de mandado 
e captura de foragidos, entre 
os dias 21 a 27 deste mês. 
Já as ocorrências efetuadas 
pelas ruas da cidade, pelos 
policiais militares e agentes 
civis, contabilizam um total 
de 34 ações, somente nesta 
última semana do mês.

Entre as ocorrências estão 
quatro receptações, quatro 
apreensões de telefone celu-
lar, três por tráfico de drogas, 
dois por porte de drogas 
para consumo, dois veículos 
recuperados, duas por tenta-
tiva de furto e uma apreen-
são de simulacro de arma  
de fogo.

Os agentes ainda cumpri-
ram ações de abordagens por 
resistência qualificada, porte 
por munição, estupro de vul-
nerável, aprensão de veiculo 
e material, crimes de trânsito 
e solicitação de transporte.

Balanço do São 
Gonçalo Presente 
na semana entre 
21 e 27 de maio 
aponta 7  prisões 
e 34 ocorrências

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A operação contou com a participação dos agentes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal e Ronda Ostensiva Municipal de São Gonçalo (Romu)

Itaboraí 
entrega 
novos postos 
de Saúde 
Após constatar as péssi-
mas condições herdadas 
nas unidades de Saúde, 
a Prefeitura de Itaboraí 
começou a executar um 
planejamento para mudar 
esse cenário. Nesta sexta-
-feira (28), o prefeito Mar-
celo Delaroli entregou para 
a população do distrito de 
Manilha dois novos postos 
de Saúde: a Unidade de 
Saúde Américo Damásio de 
Salles, em Jardim Planalto, 
e a Unidade Básica de Saú-
de de Granjas Cabuçu. 

Apesar de existir há oito 
anos, o posto de Saúde em 
Jardim Planalto nunca ti-
nha passado por reformas 
e apresentava péssimas 
condições de infraestru-
tura para receber os pa-
cientes. Em três meses de 
reformas, a Prefeitura de 
Itaboraí realizou a pintura 
de toda a unidade, embo-
çou as paredes, consertou 
a parte elétrica, e tornou 
o ambiente acessível para 
pessoas com deficiência. 
Já o posto de Granjas Ca-
buçu recebeu uma obra 
completa.

“A gente sabe que tem 
tanta coisa para fazer, mas 
vocês podem ter certeza 
que nossa equipe está ven-
do. Prometemos trabalho! 
Temos apenas cinco meses 
de governo, sabemos que 
não conseguimos resolver 
tudo do dia para noite, 
mas, com esforço e muito 
trabalho, vamos entregar”, 
discursou o prefeito na 
inauguração. 

Porta de entrada do 
sistema de Saúde, os novos 
postos estão aptos para 
realizar todos os serviços 
médicos referentes à Rede 
de Atenção Primária de 
Saúde. A USF Jardim Pla-
nalto conta com 24 pro-
fissionais, entre médicos, 
funcionários e agentes de 
Saúde.

Prefeito sanciona lei que cria Ouvidoria e Corregedoria da corporação de segurança municipal

Mangaratiba: legitimidade para a GM
O prefeito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, sancionou a 
Lei Complementar n° 058/21, 
que cria a Ouvidoria e a Cor-
regedoria da Guarda Muni-
cipal. A legislação tem como 
objetivo dar mais legitimi-
dade para o trabalho desen-
volvido pela GM, aumentar 
os mecanismos de controle 
interno da instituição e tam-
bém a melhor prestação dos 
serviços a população.

De acordo com a Lei, que 
é de autoria do Executivo 
municipal, a corregedoria 
terá função de inteligência 
permanente e autônoma. 
Suas atribuições incluem 
ações de fiscalização, coman-
do, investigação e auditoria 
voltadas ao controle interno 
da instituição e a apuração da 

conduta de seus servidores.
Já a ouvidoria será um 

serviço direcionado ao aten-
dimento da população. O ór-
gão terá como meta receber, 
examinar e encaminhar re-
clamações, sugestões, elogios 
ou denúncias prestadas pelos 
cidadãos acerca da conduta 
dos agentes e das atividades 
da Guarda Municipal. Caberá 
a ouvidoria propor soluções, 
orientação e resposta aos 
munícipes.

De acordo com o prefeito 
Alan Bombeiro esse é mais 
um avanço que a gestão mu-
nicipal consegue promover 
para a Guarda Municipal. 
Segundo ele, a instituição 
teve que esperar por quase 
30 anos para conseguir ser de 
fato valorizada.

“Cuidar da segurança pú-
blica sempre foi uma prerro-
gativa do meu governo. So-
mamos nos últimos dois anos 
uma série de melhorias com a 
inauguração da Base da Guar-
da Municipal, a instalação da 
UOP em Jacareí, a aquisição 
de viaturas e equipamentos, 
dezenas de capacitações, o 
funcionamento do 153. E ago-
ra conseguimos avançar mais 
ainda com a criação da corre-
gedoria e da ouvidoria, que 
são instrumentos de grande 
importância para a trans-
parência e legitimidade dos 
serviços prestados pela nossa 
Guarda Municipal”, pontuou 
o prefeito Alan Bombeiro. 

A Lei n° 058 ainda impacta 
diretamente na moderni-
zação, evolução e enqua-

dramento da Guarda Civil 
Municipal de Mangaratiba 
nas diretrizes da Lei Federal 
13.022/14, viabilizando as-
sim, a entrada definitiva da 
instituição no rol de forças da 
Segurança Pública que atuam 
na defesa social.

Segundo o secretário de 
Segurança e Trânsito de Man-
garatiba, Norberto Marques, a 
sanção da Lei n° 058 represen-

ta um marco para a Guarda 
Civil Municipal.

“Gostaria de agradecer ao 
prefeito Alan Bombeiro e aos 
vereadores que aprovaram 
por unanimidade essa lei. 
Ela eleva o nível da Guarda 
Municipal de Mangaratiba 
e permite que a instituição 
possa ampliar mais ainda as 
ações de patrulhamento pre-
ventivo, controle, fiscalização 
e repressão a ilícitos. Hoje 
a função Guarda Municipal 
de Mangaratiba não é mais 
cuidar de papel e de prédios 
públicos, efetuamos prisões 
em flagrante, agimos contra 
crimes de violência e trânsito, 
atuamos em parceria com as 
polícias militar, civil e federal, 
entre muitas outras ativida-
des”, concluiu Marques.

Casimiro de Abreu quer mais 
projetos para as mulheres
Visando desenvolver novos 
projetos e programas voltados 
para as mulheres de Casimiro 
de Abreu, a secretária de As-
sistência Social, Karen Louza-
da, se reuniu esta semana com 
a secretária adjunta Nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
Dinah Andrade Sena, em Bra-
sília. Na pauta, projetos como 

“Mães Unidas”, “Bem Gestar e 
Acolher” e “Espaço Acolher”.

De acordo com a secre-
tária, alguns desses projetos 
poderão ser desenvolvidos 
através de capacitação dos 
profissionais da secretaria e 
voluntários de forma online 
sensibilizando o atendimen-
to das mulheres e trazendo 
ações de apoio e pertenci-
mento, como, por exemplo, 
o “Mães Unidas”, que como 
intuito fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários 
das mulheres no contexto da 
gestação e da maternidade, 
promover a integração social 
das mulheres de primeira 
gestação em relação à nova 
identidade social.

Durante o encontro, que 
contou ainda com a presença 
da diretora do Departamento 
de Promoção a Dignidade da 
Mulher, Teresinha de Almeida, 
Karen apresentou o Projeto 
Semente que é desenvolvido 
pela Prefeitura de Casimiro 
de Abreu, voltado para as ges-
tantes. Durante os encontros, 
as gestantes se reúnem, con-
feccionam enxoval para seus 
bebês, aprendem importantes 
lições na gestação e cuidados 
para seus recém-nascidos.

A secretária também este-
ve na Câmara Federal, onde 
foi recebida por deputados 
da bancada do Rio de Janeiro, 
entre eles Gelson Azevedo e 
Altineu Cortês, que se colocou 

a disposição de intermediar 
também parcerias para o mu-
nicípio junto ao Governo do 
Estado. “Ainda na Câmara Fe-
deral, tivemos a oportunidade 
de conhecer a Secretaria da 
Mulher, onde tratamos de as-
suntos relacionados a criação 
da Procuradoria da Mulher no 
município”, contou Karen.

Secretária de Assistência Social busca apoio para iniciativas em Brasília

A Prefeitura de Volta 
Redonda iniciou a im-
plantação de lâmpadas 
de LED no município. As 
ruas dos centros comer-
ciais são as primeiras 
a receber o serviço. Na 
segunda fase, todos os 
bairros serão beneficia-
dos. A estimativa é que 
com as lâmpadas de 
LED haja uma redução 
de gastos mensal de 
R$ 780.238,94 aos co-
fres públicos; além do 
aumento da nitidez e 
segurança.

Segundo o coorde-
nador do projeto de 
eficiência energética 
de Volta Redonda, Se-
bastião Leite, as tro-
cas ocorrerão em duas 
etapas: a primeira com 
recursos do município, 
em mais de dois mil lo-
cais; e a segunda, em  26 
mil pontos, com verba 
do Governo estadual.

Luz para 
V. Redonda

Segundo Alan 
Bombeiro, 
instrumentos são 
de importância 
para a 
transparência

Na pauta, 
projetos como 
“Mães Unidas”, 
“Bem Gestar 
e Acolher” e 
“Espaço Acolher”

A secretária 
também esteve 
na Câmara 
Federal, onde 
foi recebida por 
deputados do Rio



Cidades 5Sábado, 29/5/2021 ofluminense.com.br

Niterói ultrapassa a marca de 
200 mil vacinados contra covid
Em SG, vacinação de grávidas e puérperas é suspensa. Já a imunização da educação terá início dia 31

Mais de 200 mil pessoas já 
receberam a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
Niterói. O número equivale 
a quase 40% da população. 
Avançando com o calendário 
de imunização, a Prefeitura 
de Niterói divulgou, ontem 
(28), a previsão de datas para 
vacinação de pessoas de até 
18 anos, até outubro. Na se-
gunda-feira (31), pessoas de 
59 anos ou mais poderão ir 
aos pontos de imunização 
para receber a primeira dose, 
seguindo o calendário unifi-
cado proposto pelo governo 
do Estado e retomando a imu-
nização pelo critério de idade. 
O cumprimento do calendário 
depende do envio de doses da 
vacina por parte do Ministério 
da Saúde.

De acordo com o avanço 
das idades, o calendário vai 
ampliando o número de dias 
dedicados à vacinação de 
cada faixa etária. De segunda 
(31) a quinta-feira (3), serão 
imunizadas pessoas de 59 
anos ou mais. De sexta-feira 
(4) a quarta-feira (9), aconte-
cerá a imunização de pessoas 
de 58 anos ou mais. De quinta 
(10) a quarta-feira (16), pes-
soas de até 57 anos receberão 
a primeira dose.

Na semana que vem, tam-
bém serão vacinados os traba-
lhadores da educação básica 
privada, estadual e federal 

lotados em escolas de Niterói. 
A vacina estará disponível 

nos 11 pontos de vacinação 
distribuídos pelo município, 
com entrada liberada das 
8h às 16h e aplicação das 
vacinas até 17h. No Campo 
de São Bento, a imunização 
vai até as 16h. No próximo 
sábado estarão funcionando, 
das 8h às 12h, as Policlínicas 
de Piratininga e do Barreto, 
além do drive thru do Campus 
Gragoatá da UFF.

Niterói já concluiu a apli-
cação da primeira dose do 
imunizante em pessoas com 
60 anos ou mais, profissionais 
de saúde da linha de frente e 
com mais de 60 anos, pessoas 
que vivem em instituições de 
longa permanência e quilom-
bolas, pessoas com comor-
bidades e com deficiência 
permanente cadastradas no 
Programa de Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
de até 18 anos. A previsão é 
de que seja concluída, neste 
sábado (29), a aplicação da 
primeira dose em trabalha-
dores da Educação Pública 
Municipal e deficientes per-
manentes sem BPC e pessoas 
portadoras de comorbidades 
de até 18 anos. 

SG - A vacinação contra 
covid-19 para grávidas e puér-
peras está suspensa a partir 
deste sábado (29) em São 

Gonçalo. A vacina da pfizer 
esgotou nesta sexta-feira (28). 
A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo pode vol-
tar a vacinar este público na 
próxima terça-feira (1º), já que 
deve retirar mais 5.850 doses 
do imunizante da Coordena-
ção Geral de Armazenamento 
do Estado (CGA), no Barreto, 
em Niterói, na próxima segun-
da-feira (31). 

Neste sábado (29), a se-
cretaria continua vacinando 
pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas com 
mais de 18 anos, pessoas com 
deficiência permanente com 
mais de 18 anos, pessoas com 
comorbidades com mais de 29 
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 acima de 18 anos. 
Esse público tem doze pontos 
de vacinação, quatro deles 
com drive thru, das 8h às 12h.

Na próxima segunda-feira 
(31), a vacinação será aberta 
aos profissionais da educação 
a partir de 50 anos, guardas 
municipais a partir de 50 
anos, veterinários a partir de 
50 anos, estagiários da saúde 
atuando em unidade hospita-
lar e pessoas com comorbida-
des acima de 18 anos. Todos 
devem comprovar vínculo 
com o município.

Edu Kapps/Prefeitura do Rio

Vacina Pfizer: mais 
fácil de armazenar
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem (28) novas 
condições de conservação e 
armazenamento para a va-
cina Comirnaty, produzida 
pela Pfizer/Wyeth. O novo 
texto de bula estende de cin-
co para 31 dias o tempo para 
que a vacina seja mantida 
em temperatura controlada 
entre 2 graus Celsius (ºC) a 
8ºC. Antes da liberação dos 
frascos para a vacinação, as 
doses da Pfizer precisam ser 
armazenadas em caixas com 
temperaturas entre -25°C 
e -15°C por, no máximo, 14 
dias.

A mudança facilita a am-
pliação da distribuição da 
vacina em todo o país, já 
que, além das capitais dos 
estados, outros municípios 
que ficam até duas horas e 30 
minutos distantes delas tam-
bém poderão receber doses 
do imunizante. Nesses casos, 
devem ser consideradas as 
particularidades que envol-
vem o armazenamento da 
vacina durante o transporte. 

Segundo a Anvisa, para 
aprovar as novas condições 

a agência avaliou os estudos 
de estabilidade apresentados 
pelo laboratório desenvol-
vedor da vacina, que ser-
vem para definir por quanto 
tempo e em quais condições 
a vacina mantém suas carac-
terísticas sem alteração.

Na quinta-feira, o Minis-
tério da Saúde anunciou a 
chegada de mais 2,3 milhões 
de doses da vacina da Pfizer 
nos primeiros dias de junho. 
A expectativa é que no pró-
ximo mês sejam importadas 
12 milhões de vacinas da 
farmacêutica. 

O governo federal tem 
dois contratos assinados 
com a Pfizer que totalizam a 
importação de 200 milhões 
de vacinas até o fim deste 
ano.

Variante indiana: São Paulo 
disponibiliza hotéis e hospital
A Prefeitura de São Paulo dis-
ponibilizou vagas em hotéis 
e um hospital para ser refe-
rência para o tratamento de 
pessoas que sejam identifica-
das com a chamada variante 
indiana do novo coronavírus. 

Nos aeroportos e termi-
nais rodoviários da capital 
paulista está sendo feita a 
triagem de passageiros que 
vêm de lugares onde foi con-
firmada a presença da varian-
te do vírus.A identificação de 
sintomas da covid-19 é feita 
pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde em par-
ceria com a Infraero (Empre-
sa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária)  e a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 

Segundo o prefeito Ricar-
do Nunes, de São Paulo, há 
uma atenção especial, em 
razão da variante, quanto a 
passageiros que chegam do 
Maranhão e do Rio de Janeiro. 
O monitoramento ocorre nos 

terminais rodoviários do Tie-
tê, Jabaquara, Barra Funda e 
no Aeroporto de Congonhas.

Quarentena e tratamento 
-As pessoas que apresenta-
rem sintomas serão subme-
tidas a testes para verificar 
a contaminação com o novo 
coronavírus. A prefeitura tem 
disponíveis quartos de hotéis 
para que pessoas sem condi-
ções de se manter na cidade 
possam ficar em quarentena. 
Caso o estado clínico precise 
de mais cuidados, o Hospital 
de Guaianases, na zona leste 
paulistana, será a referência 
para acolher pacientes.

A Secretaria de Saúde 
também está investigando 
as amostras dos testes posi-
tivos de covid-19 dos últimos 
20 dias na cidade para iden-
tificar se há a presença da 
variante indiana. 

“Essas amostras estão 
sendo enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz, ao Instituto de 

Medicina Tropical da Uni-
versidade de São Paulo e 
ao Instituto Butantan para 
que possa ser feita a análise 
genética”, disse hoje (28) o  
secretário de Saúde, Edson 
Aparecido.

No último sábado (22) 
um homem desembarcou 
no Aeroporto de Guarulhos, 
na Grande São Paulo, con-
taminado com a variante  
B.1.617.2 após ter passado 
pela Índia.

Comprovante - Desde 
ontem, os moradores da ca-
pital paulista elegíveis para 
receber a imunização contra 

covid-19 precisarão mostrar 
um comprovante de resi-
dência quando forem tomar 
a primeira dose da vacina. A 
medida foi adotada pela pre-
feitura porque a faixa etária 
está diminuindo progressi-
vamente e as doses dos imu-
nizantes são contabilizadas 
pelo Ministério da Saúde e o 
Governo do Estado.

“Daqui para frente, os 
grupos prioritários que serão 
vacinados têm grande quan-
tidade de pessoas. A partir 
desta sexta-feira serão mais 
de 200 mil pessoas. A faixa 
etária está diminuindo pro-
gressivamente, são pessoas 
que, diferente de idosos, se 
deslocam com maior facilida-
de, portanto, é natural que a 
cidade de São Paulo, que tem 
uma estrutura de vacinação 
muito grande, atraia pessoas 
que se desloquem para cá”, 
disse o secretário municipal 
de São Paulo, Edson Apare-
cido.

Aeroportos e rodoviárias da capital estão fazendo triagem de passageiros

Em nota, a Secretaria de Saúde diz que o paciente está sendo acompanhado

Minas Gerais: paciente com 
variante está internado

A Prefeitura de Juiz de Fora 
informou ter sido notificada 
pelo Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância 
em Saúde do Estado de Mi-
nas Gerais de que o sequen-
ciamento genético de um 
paciente internado na Santa 
Casa de Misericórdia do 
município teve resultado po-
sitivo para a variante indiana 
do novo coronavírus.

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Saúde diz que 
o paciente está sendo acom-

panhado e monitorado pelo 
Departamento de Vigilância 
Epidemiológica desde a sua 
chegada ao município, na 
Zona da Mata mineira.

“Tão logo os primeiros 

sintomas foram apresen-
tados, foi realizado o teste 
pela Fundação Ezequiel Dias 
para detecção da presen-
ça do vírus e recolhimento 
do material biológico para 
exame de sequenciamento  
genético”, informa a secre-
taria.

Segundo a prefeitura, 
todas as medidas e proto-
colos de segurança sanitária 
foram adotados. O paciente 
foi isolado e encontra-se nas 
instalações do hospital.

Sobre a possibilida-
de de determinar barrei-
ras sanitárias por cau-
sa da variante indiana 
(B.1.617), o secretário 
municipal de Saúde do 
Rio, Daniel Soranz, in-
formou que essa é uma 
responsabilidade da An-
visa e está sendo discu-
tida com o Ministério da 
Saúde que, segundo ele, 
deve divulgar uma reco-
mendação com normas 
para aeroportos inter-
nacionais. Um homem 
de 32 anos foi diagnos-
ticado com a variante 
no Estado. Ele está em 
Campos.

Rio sem 
barreiras

Anvisa 
estende de 5 
para 31 dias 
conservação em 
temperatura de 
geladeira

Com nova 
variante os 
cuidados 
estão sendo 
redobrados para 
evitar o contágio

O paciente foi 
isolado e está 
nas instalações 
do hospital

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: 03/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15233453

09:00 às 12:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15233485

12:00 às 16:00 Rua Leonor Glória - Largo da Batalha - Niterói 15232545

12:00 às 16:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Largo da Batalha - Niterói 15232567

12:00 às 16:00 Rua Leonor da Glória - Largo da Batalha - Niterói 15232567

12:00 às 16:00 Rua Leopoldo Muylaert - Largo da Batalha - Niterói 15232567

13:00 às 17:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15229117

13:00 às 17:00 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 15229735

13:00 às 17:00 Rua Barão Amazonas - Centro - Niterói 15229951

13:00 às 17:00 Rua Saldanha Marinho - Centro - Niterói 15229951

13:00 às 17:00 Rua Visconde de Itaboraí - Centro - Niterói 15229951

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Mato Virgem - Nova Grécia - São Gonçalo 15230509

13:00 às 17:00 Rua Alfredo Estevão Silva - Monte Formoso - Nova Grécia - São 
Gonçalo 

15230509

13:00 às 17:00 Rua Augusto Gonçalves Cardoso - Nova Grécia - São Gonçalo 15230509

13:00 às 17:00 Rua Edmundo Barrabas - Nova Grécia - São Gonçalo 15230509

13:00 às 17:00 Travessa Servidão - Nova Grécia - São Gonçalo 15230509
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Flu tem difícil 
missão na 
estreia do 
Brasileiro

O Fluminense 
estreia no Cam-
peonato Brasi-
leiro hoje, às 21 
horas, contra 
o São Paulo. O 
confronto no 

Morumbi marca o duelo entre 
duas que vivem bom momento 
na temporada.

O Tricolor inicia sua cami-
nhada no Brasileirão embalado 
pela classificação para as oi-
tavas de final da Libertadores. 
Além disso, a boa atuação con-
tra o River Plate-ARG, o técnico 
Roger Machado parece ter 
encontrado a melhor formação 
da equipe.

O lateral-direito Samuel Xa-
vier ganhou a vaga de Calegari. 
Já no ataque, Caio Paulista e 
Gabriel Teixeira assumiram 
os postos de Luiz Henrique e 
Kayky.

Os cariocas entram no Bra-
sileiro com aspirações altas. O 
Fluminense mira o título da 
competição, que não conquista 
desde 2012.

“A gente pode acreditar que 
é possível fazer um grande Bra-
sileiro e até melhorar a nossa 
colocação pela qualidade que 
nós temos. Vamos da mesma 
forma, pensando jogo a jogo 
para ir crescendo dentro da 
competição”, disse o zagueiro 
Luccas Claro.

Recém-campeão paulista 
e classificado para as oitavas 
de final da Taça Libertadores, o 
São Paulo agora terá o desafio 
de manter a toada enfrentando 
as melhores equipes do País.

Cruz-maltino inicia caminhada para retornar à elite do futebol brasileiro

Vasco encara o Operário 
no 1º duelo da Série B

A tão aguarda-
da estreia do 
Vasco na Série B 
do Campeonato 
Brasileiro final-
mente chegou. 
O Cruz-maltino 

inicia hoje, às 11h, em São Ja-
nuário, a caminhada rumo ao 
almejado retorno à primeira 
divisão, tendo como adversário 
o Operário-PR.

Após uma grande refor-
mulação no departamento de 
futebol, o clima é de confiança 
e otimismo. Mas ninguém está 
achando que será uma cami-
nhada fácil.

“Estamos prontos para a 
nossa estreia e para a cami-
nhada na Série B. A Série B não 
é nada tranquila. Pela minha 
experiência, vai ser a Série B 
mais difícil dos últimos tem-
pos”, avaliou o meia-atacante 
Morato.

Já o meia Gabriel Pec ad-
mitiu que o Vasco entra na 
competição nacional como um 
dos favoritos para a conquista 
do título da Série B.

“Acredito que somos um 
dos favoritos sim, porque o 
Vasco é um dos gigantes do 
futebol brasileiro”, declarou 
à “Rádio Lagoa Dourada”, de 
Ponta Grossa-PR.

A Série B de 2021 reúne pela 
primeira vez cinco ex-cam-
peões brasileiros. Além do Vas-
co, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro 
e Guarani estão na disputa pelo 
acesso e pelo título.

O técnico Marcelo Cabo 
tem dois desfalques para a 
partida de abertura, o zagueiro 
Leandro Castán e o meia Mar-
quinhos Gabriel.

Do outro lado do campo, 
o Operário vem tendo uma 
temporada regular. Está nas 
semifinais do Campeonato 

Paranaense após eliminar o 
Azuriz nas cobranças de pênal-
tis. Na Copa do Brasil caiu na 
segunda fase após perder de 3 
a 2 para o Coritiba.

Para a Série B a expectativa é 
fazer uma boa campanha, pen-
sando jogo a jogo. A estreia con-
tra o Vasco é encarada como a 
possibilidade de surpreender e 
ganhar ânimo para a sequência 
do torneio, prioridade em 2021.

“Tenho uma confiança 
muito grande no meu grupo 
de jogadores e no que eles po-
dem fazer. Pois estão fazendo 

um bom trabalho. Mas vamos 
pensar em cada jogo de uma 
vez, como manda a Série B”, 
analisou o técnico Matheus 
Costa.

O volante Marcelo Santos 
volta de lesão. Mas disputa 
posição com Rafael Chorão. O 
zagueiro Reniê, que disputou 
o Campeonato Paulista pelo 
Mirassol, e o atacante Rodrigo 
Pimpão, que estava no CSA, 
estão regularizados e podem 
jogar. 

Mas só o defensor vai iniciar 
jogando, com o ex-jogador do 
Botafogo e do Vasco ficando 
como opção no banco de re-
servas. Foram descartados o 
zagueiro Fábio Alemão, diag-
nosticado com Covid-19, e o 
volante Pedro Ken e o zagueiro 
Bonfim, que estão na fase de 
transição após lesões.

Rafael Ribeiro / Vasco

Argentino Germán Cano é a principal esperança de gols do Vasco na Série B

Marcos Braz sai em 
defesa de Ceni

Gatito passa por 
cirurgia no joelho

O  F l a m e n g o 
conquistou a 
Supercopa do 
Brasil e o Cam-
peonato Carioca 
nesta tempora-
da. Além disso, 

os rubro-negros se garantiram 
nas oitavas de final da Liber-
tadores como líder do grupo.

Mesmo assim, o técnico 
Rogério Ceni segue sendo 
criticado pela torcida nas 
redes sociais. O vice-presi-
dente Marcos Braz defendeu 
o treinador, mas afirmou que 
o comandante terá que se 
habituar com a pressão.

“O Rogério Ceni, como 
eu sempre falo, precisa ter 
tranquilidade para fazer o tra-
balho dele. Quanto à pressão, 
qualquer técnico que esteja 
aqui no Flamengo será pres-

O Botafogo não 
conta com o 
goleiro Gatito 
Fernández des-
de setembro de 
2020. O arqueiro 

sofreu um edema ósseo no 
joelho e vem buscando a recu-
peração desde então.

Ontem, o paraguaio reali-
zou uma artroscopia no joelho. 
O procedimento serviu para 
reparar lesão de cartilagem 
no local.

A cirurgia foi feita pelo 
médico Carlos Frutus, em São 
Paulo, e acompanhada pelo 
médico Gustavo Dutra e o 
fisioterapeuta Flávio Meirel-
les, ambos profissionais do 
Botafogo.

Gatito Fernández vai se re-
cuperar da cirurgia e recome-

sionado. Aqui são 42 milhões 
de torcedores apaixonados. 
Tem que se conviver com essa 
pressão, e eu tenho certeza 
absoluta que ele tem expe-
riência com isso e vai apren-
der”, disse à “ESPN”.

Braz destacou as conquis-
tas do Flamengo sob o co-
mando de Rogério Ceni e 
afirmou que espera manter 
o treinador por longo tempo.

“O Rogério hoje é campeão 
brasileiro, campeão da Super-
copa do Brasil, tricampeão 
carioca... As análises feitas em 
cima dele são um pouquinho 
desmedidas. O que posso falar 
é que o Rogério, neste domin-
go, estará tranquilamente 
no jogo contra o Palmeiras, 
e a gente quer que isso per-
dure por bastante tempo”,  
disse.

çar o trabalho de fisioterapia. 
O clube não divulgou o prazo 
para retorno do goleiro.

A diretoria do time carioca 
paralisou as conversas para 
a renovação de contrato do 
goleiro até o departamento 
médico determinar quando 
Gatito Fernández poderá re-
tornar aos gramados.

Atacante - A diretoria do 
Botafogo chegou a um acordo 
com o atacante Rafael Moura. 
As duas partes acertaram os 
últimos detalhes recentemen-
te. Eles vinham negociando 
desde que fracassou a tentativa 
do Alvinegro de ter Anselmo 
Ramon, que permaneceu na 
Chapecoense.

O artilheiro vai assinar con-
trato até dezembro deste ano.

Elenco garante 
estar pronto 
a disputa da 
segundona

Tricolor pega o 
São Paulo no 
Morumbi


