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Niterói antecipa mais uma 
vez calendário de vacinação
Prefeitura reduz intervalos entre as faixas etárias dos profissionais de educação e da população em geral

FILA VAI ANDAR MAIS RÁPIDO

CIDADES\PÁG. 3 

Após as fortes chuvas, equipes da Prefeitura de São Gonçalo foram às ruas da cidade para providenciar a retirada do lixo e de galhos de árvores que obstruíram as vias

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Estado: parceria vai 
capacitar 6 mil jovens

CIDADES\PÁG. 5

As fortes chuvas colocaram o município de São Gonçalo em Estágio de Vigilância. Desde ontem, equipes da Subsecretaria de Defesa Civil e da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano estiveram nas ruas providenciando a retirada do lixo e de galhos de árvores que obstruem a passagem de pedestres e veículos.

Rio poderá 
fabricar navios 
para Marinha

PANORAMA\PÁG. 2
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Corpus Christi: tapetes 
terão exibição virtual

As cores nas pontas dos dedos
O artista plástico Diego Moura lançou um aplicativo para que as 
crianças possam colorir desenhos no celular. A ideia é que os pequenos 
transformem o aparelho num instrumento de criação artística.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Criado por Diego Moura, ‘Um dedo de arte para colorir’ já está disponível na GooglePlay

Linha Amarela: LAMSA 
é autuada pelo Procon

PANORAMA\PÁG. 2

Vindo de derrota em casa na estreia da Série B, o Vasco deixa a 
competição de lado para enfrentar hoje à noite o Boavista, em 
Bacaxá, pela terceira fase da Copa do Brasil.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Técnico Marcelo Cabo tenta acertar o Vasco após derrota na estreia na Série B

É hora de dar a volta por cima

Fortes chuvas deixam São Gonçalo em Estado de Vigilância

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 3

Dominguinhos 
do Estácio morre 
em Niterói

CIDADES\PÁG.4

Douglas Macedo/Arquivo

Compositor e intérprete, Dominguinhos 
estava internado no Hospital Azevedo Lima
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Alagamentos rotineiros
O Rio de Janeiro sempre vira um caos quando começa 
a chover! Não precisa rolar nem dez minutos de chuva 
mediana, que não conseguimos mais andar pela cidade 
sem ficarmos encharcados por conta das poças d’água e 
alagamentos. Fora isso, os motoristas também sofrem com 
a cidade parada por conta dos congestionamentos. A per-
gunta que fica é, quando que irão resolver este problema?
Nathália Mello

Uso incorreto de máscaras
Todo dia no caminho de ida e volta do meu trabalho re-
paro a quantidade de pessoas usando a máscara de forma 
indevida. O povo não entende que se colocar a máscara no 
queixo, é como se não estivesse usando nada. A proteção 
não existe. Falta orientação a essas pessoas. Todo dia corro 
um risco diferente.
Mariana Silva

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.

‘Um dedo de arte 
para colorir’ em App
O artista plástico Diego 
Moura, conhecido pelo 
projeto “Um dedo de arte”, 
lançou o aplicativo “Um 
dedo de arte para colorir”, 
voltado para o público in-
fantil. Adepto de uma téc-
nica inovadora, – em que 
utiliza o celular para criação 
de obras digitais, que depois 
são transferidas para telas – 
Moura utilizou a tecnologia 
para estimular os pequenos 
a transformarem o aparelho 
num instrumento de criação 

artística.
A ideia, segundo o artista 

de 31 anos, surgiu no início 
da pandemia, depois de 
uma ligação que recebeu de 
uma sobrinha pedindo para 
desenhar com ele de forma 
remota.

Dentro do aplicativo, os 
usuários também podem 
colorir obras já conhecidas 
do artista. O aplicativo está 
na primeira versão, é gra-
tuito e está disponível no 
GooglePlay. 

CULTURA FABIANA MAIA

Mona Vilardo
A cantora e atriz niteroiense 
Mona Vilardo lança um novo 
clipe, “Sal da Terra”, no dia 
5, às 11h, no Canal Mona 
Vilardo, do Youtube. Para o 
novo projeto, ela plantou 40 
mudas de árvores em evento 
que aconteceu em conjunto 
com a ONG Moleque Ma-
teiro, no Parque Esportivo 
do Caramujo, ao lado de 20 
jovens e gravou alguns takes 
para o clipe. A música tem 
arranjo feito por Flávio Men-
des, que foi diretor musical 
de Bibi Ferreira. 

INSCRIÇÕES – A Oi e o Oi Futuro estão com inscrições 
abertas, até 2 de julho, para a 17ª edição do Programa 
Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que contem-
pla iniciativas culturais em todo o Brasil. O programa 
destina recursos para financiamento total ou parcial de 
projetos de diversas naturezas artísticas aprovados em 
leis estaduais e municipais. Onde:www.oifuturo.org.br.

MOSTRA – Cineastas de todo o país poderão inscrever 
suas obras na Mostra Sesc de Cinema, entre os dias 1º 
e 30, para participar das exibições nacional e regional 
das produções. Podem participar filmes de longa, 
média e curta metragens. As obras devem ter sido fina-
lizadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Seleção sai em 
setembro. Onde: www.sesc.com.br/mostradecinema.

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

Divulgação

Projeto do artista plástico Diego Moura surgiu a partir dos sobrinhos 

Divulgação

Cantora niteroiense lança clipe no 

dia 5 de junho, às 11h, no Youtube 

POR JEFFERSON LEMOS

Niterói e ONDH 
selam acordo
O fluxo de encaminhamento 
de denúncias recebidas pelo 
Disque 100 e Ligue 180 em 
Niterói (RJ) será melhorado. A 
Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos (ONDH) assinou 
um acordo de cooperação téc-
nica com o município para 
direcionar o envio dos registros 
de violência de direitos huma-
nos e da família nos canais de 
atendimento para os órgãos de 
proteção locais.

“Com a celebração desse 
Acordo, damos continuidade 
à proposta de um novo marco 
de encaminhamento de de-
núncias de violação de direitos 
humanos, com o envio destas 
diretamente pelo sistema da 
ONDH”, disse o ouvidor Fer-
nando César Ferreira.

O acordo também prevê 
a possibilidade de disponibi-
lização de aplicativos com as 
funcionalidades do app DH 
Brasil, com sua conexão direta à 
base de dados da ONDH, cujas 
denúncias entram diretamente 
no fluxo de encaminhamento 
ajustado com o parceiro local. 

Visita ao templo

Secretário municipal de Or-
dem Pública no governo 
Marcelo Crivella,  o ex-juiz de 
futebol Gutemberg Fonseca, 
importante articulador do 
presidente Jair Bolsonaro,  
recepcionou, ao lado do 
ex-prefeito e sua esposa, 
Sylvia Jane, o ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública 

Divulgação

André Mendonça. “Hoje, 
titular da Advocacia Geral 
da União, ele fez questão de 
visitar a Catedral da Fé da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus e, conosco, orou pelo 
fim da pandemia, pedindo 
que essa tribulação passe e a 
vida possa voltar ao normal”, 
disse Fonseca. 

Gato por lebre
A Fecomércio RJ teve acesso 
a um levantamento realizado 
pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Ja-
neiro (CRCRJ), que constatou 
a existência de 6 mil escritó-
rios que prestam serviços de 
contabilidade de forma ilegal 
no estado do Rio de Janeiro. 
A partir do número apontado 
pela entidade, a Fecomércio 
RJ deu início a uma campanha 
para orientar empresários a 
checarem se prestadores de 
serviços contábeis estão com o 
registro em dia com o conselho 
da classe, cuja obrigatoriedade 
é regulamentada por lei (De-
creto-Lei nº 9.295/46). Para 
fazer a verificação, é necessário 
acessar o site do CRCRJ (bit.
ly/ConsultaCRCRJ) e buscar 
pelo nome do profissional ou 
do escritório contábil, CPF ou 
CNPJ, para confirmar se estão 
registrados. 

CPI ouve delegada

Muita calma 
nessa hora

A CPI de Combate à Intole-
rância Religiosa da Alerj)irá se 
reúne, hoje, vitualmente, às 
10h, com a diretora presiden-
te do Instituto de Segurança 
Pública (ISP), Marcela Ortiz, a 
titular da Delegacia de Crimes 
Raciais e Delitos de Intolerân-
cia (Decradi), Marcia Noeli, e o 
presidente do Conselho Esta-
dual de Defesa e Promoção da 
Liberdade Religiosa (Coneplir), 
Paulo Maltz.

Para a presidente da comis-
são, deputada Martha Rocha 
(PDT), um dos principais desa-
fios do colegiado é estar atento 
ao atendimento às vítimas. 

“A Polícia Civil é fundamen-
tal nesse processo de combate 
à impunidade e acolhimento 
às vítimas”, afirmou. Para a 
parlamentar, a participação 
do ISP na reunião é de grande 
relevância. 

“A divulgação de dados do 
ISP sobre os crimes de intole-
rância religiosa é crucial para 
educar e alertar a sociedade, 
e também para o desenvolvi-
mento de políticas públicas 
pelo Estado”, declarou. 

Pesquisa recente da Uerj mos-
tra que os casos de ansiedade 
e estresse neste período de 
quarentena tiveram um au-
mento de 80%. Se as crises 
de ansiedade são constantes, 
você tem dificuldades para 
dormir, trabalhar e estudar, é 
o momento de buscar ajuda 
especializada. E se a grana 
tá curta, não tem problema. 
A Clínica de Psicologia da 
Anhanguera de Niterói está 
oferecendo atendimento ao 
preço simbólico de R$ 10. A 
atividade é desenvolvida por 
alunos da instituição sob a 
coordenação dos professores.

Interessados podem agen-
dar consulta pelo telefone (21) 
3803-0633 ou pelo e-mail. A 
Clínica de Psicologia está lo-
calizada na Avenida Visconde 
do Rio Branco, 123, Centro 
– Niterói. 

Desrespeito com os motoristas

O Procon Estadual autou, 
ontem, a LAMSA, empre-
sa que administra a Linha 
Amarela, por não aceitar 
pagamento por cartão de 
débito e crédito, conforme 
determina a Lei 8014/18. A 
fiscalização foi feita a pedido 
da Alerj, através do deputado 
Carlos Minc (PSB).

Os fiscais constataram 
que em nenhuma de suas 
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praças de pedágio essas mo-
dalidades de pagamento são 
aceitas. A empresa tem 15 
dias para apresentar defesa.

“Aceitar o cartão de cré-
dito e débito como forma de 
pagamento é o que deter-
mina a lei estadual, além de 
ser uma comodidade para o 
cidadão”, observou o presi-
dente do Procon-RJ, Cássio 
Coelho.

Panorama RJPanorama RJ

A perspectiva de geração 
de empregos com a cons-
trução de fragatas e navios-
-patrulha para a Marinha 
nos estaleiros do estado 
animou a Comissão Espe-
cial de Indústria Naval e 
Offshore da Alerj, presidida 
pela deputada Célia Jordão 
(Patriota). Durante visita 
técnica à Emgepron e ao 
Cluster Tecnológico Naval, 

no Centro do Rio, represen-
tantes da empresa pública 
que faz a gestão de projetos 
navais informaram que a 
Marinha precisa de 12 fra-
gatas. Dessas, quatro já es-
tão sendo construídas em 
Santa Catarina. As demais 
obras podem ser trazidas 
para o Rio de Janeiro, com 
potencial contratação de 
profissionais no estado. 

Rio pode construir navios para Marinha
Divulgação/Alerj

O vereador do Rio Marcio 
Ribeiro, (Avante), deu entra-
da no PL 334/2021 pedindo 
o tombamento do imóvel 
que abriga, há 24 anos, a 
Sociedade Recreativa Escola 
de Samba Lins Imperial. A 
iniciativa pretende garantir 
aos moradores do Grande 
Méier a oportunidade de 
ter no espaço não só os en-

saios da Lins Imperial, mas 
também o acesso à cultura. 
A Lins Imperial, que voltará 
a desfilar na Sapucaí inte-
grando o Grupo A, que passa 
a se chamar Série Ouro, terá 
como enredo uma homena-
gem ao trapalhão Mussum, 
desenvolvido pelos carna-
valescos Eduardo Minucci e 
Rai Menezes. 

Vereador pede tombamento
Divulgação
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Niterói assina convênio para ligar 
500 residências à rede de esgoto
Programa Ligado na Rede, em parceria com a concessionária Águas de Niterói,  será ampliado neste mês

A abertura da Semana do 
Meio Ambiente de Niterói 
foi marcada pela assinatura, 
na tarde desta segunda-feira 
(31), de um convênio entre a 
Secretaria de Meio Ambiente 
e a concessionária Águas de 
Niterói, para ligação gratuita 
de cerca de 500 residências 
que não estão conectadas à 
rede esgoto do município. Ni-
terói tem os melhores índices 
de saneamento do Estado do 
Rio, com 100% de abasteci-
mento de água e 94,5% de tra-
tamento de esgoto. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, assinou 
o protocolo de intenções para 
a expansão do projeto Ligado 
na Rede durante transmissão 
ao vivo nas redes sociais. O 
prefeito anunciou, ainda, que 
nesta semana assina a criação 
do Parque Natural Munici-
pal Floresta do Baldeador, 
o primeiro mosaico verde 
protegido da Zona Norte da 
cidade, localizado próximo 
ao Morro do Castro. O novo 
parque será a oitava Unidade 
de Conservação da cidade, 
que já conta com 56% do seu 
território protegido.

Ao longo da Semana do 
Meio Ambiente, que este ano 
tem como tema mundial a 
“Recuperação de Áreas Degra-
dadas”, serão realizados even-
tos como palestras on-line e 
ações pontuais que chamarão 
a atenção para a importância 
de preservar e implantar me-

canismos sustentáveis pelo 
bem do ecossistema. Uma das 
iniciativas da administração 
municipal será a instalação 
de um coletor, na área externa 
da Prefeitura de Niterói, para 
que fumantes depositem as 
guimbas de cigarros. A ação 
marcará o início do progra-
ma inédito no município de 
coleta e reciclagem deste tipo 
de resíduo.

Durante a abertura da 
Semana do Meio Ambiente, 
o prefeito Axel Grael fez um 
retrospecto sobre os avanços 
da agenda ambiental de Nite-
rói, desde 2013. Ele destacou, 
entre outras iniciativas, o 
programa Niterói Mais Ver-
de, expandindo as áreas de 
proteção do município para 
22,5 milhões de metros qua-
drados, entre elas o Morro da 

Viração, localizado no Parque 
Natural Municipal de Niterói 
(Parnit), cuja sede fica no  
Parque da Cidade.

“Niterói vem avançando 
muito na agenda ambiental 
e de sustentabilidade. Atual-
mente, a cidade tem 123 me-
tros quadrados de área verde 
por habitante e em breve, 
lançaremos um novo plano 
de manejo para o Parnit. 

Também temos uma obra ino-
vadora, que é o Parque Orla 
em Piratininga. Com o Niterói 
de Bicicleta, avançamos com 
mais 40 km de ciclovias e va-
mos chegar a 100 km até o fim 
da gestão. Nosso saneamento 
está perto da universalização. 
Saímos de 10% para 60% de 
balneabilidade nas ensea-
das de Charitas, Jurujuba e 
São Francisco e seremos a 
primeira enseada da Baía de 
Guanabara a ser despoluída, 
através do Programa Ensea-
da Limpa, em parceria com 
Águas de Niterói”, enumerou 
Axel Grael.

O prefeito lembrou, ainda, 
que Niterói vem se anteci-
pando e tratando as questões 
ambientais em várias fren-
tes. Axel citou a criação do 
Programa Região Oceânica 
Sustentável, que possibilita 
investimentos na recupera-
ção das lagoas do município e 
em áreas de conservação, dei-
xando um legado para futuras 
gerações; o programa Niterói 
Jovem Ecossocial; e o projeto 
de reflorestamento no Morro 
do Boavista, transformado no 
Parque das Águas Escondidas, 
com um grande esforço de 
reflorestamento e que em 
breve poderá ser visitado, 
com cerca de 62 hectares de 
áreas protegidas.

O secretário de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade, Rafael 

Robertson, também destacou 
os avanços de Niterói na área 
ambiental.

“Estamos avançando na 
recuperação de áreas degra-
dadas. Uma iniciativa impor-
tante é o projeto de Recupera-
ção Ecológica e Inclusão So-
cial, financiado pelo BNDES, 
em que faremos o plantio de 
203 hectares com espécies de 
restinga e da Mata Atlântica. 
Outra frente importante é o 
manejo da Praia do Sossego, 
com a candidatura do muni-
cípio à certificação interna-
cional  Bandeira Azul. Temos 
também nossas unidades de 
conservação, o Guia Botânico, 
o projeto de coleta e recicla-
gem de guimbas de cigarros 
que será implantado esta 
semana. Essa é uma semana 
importante para chamarmos 
ainda mais atenção para a 
pauta dos cuidados com o 
meio ambiente. Teremos ao 
longo da semana muitas ati-
vidades e discussões sobre o 
futuro ambiental da cidade”, 
explicou o secretário de meio 
ambiente.

O superintendente da 
Águas de Niterói, Felipe Tu-
ron, destacou a importância 
da parceria entre a iniciativa 
privada e o poder público e 
frisou que a concessionária 
já implantou em torno de 800 
km de rede de abastecimento 
e 550 km de rede coletora de 
esgoto.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Axel Grael assinou o protocolo de intenções para a expansão do projeto Ligado na Rede durante transmissão nas redes sociais

SG volta 
a vacinar 
grávidas e 
puérperas 
A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gon-
çalo recebeu, ontem (31), 
mais 5.850 doses da vacina 
Pfizer. Com a chegada do 
imunizante, São Gonçalo 
volta a vacinar grávidas 
e puérperas com comor-
bidades com mais de 18 
anos. A cidade também 
vacina, hoje (1ºde junho) e 
quarta-feira (2), profissio-
nais da Educação, guardas 
municipais, veterinários, 
todos a partir de 50 anos e 
que estejam trabalhando; 
estagiários da saúde atuan-
do em unidade hospitalar e 
pessoas com comorbidades 
acima de 18 anos. Todos 
devem comprovar vínculo 
com o município – ou em-
pregatício ou de residência. 

São Gonçalo continua 
vacinando pessoas que têm 
doenças neurológicas crô-
nicas com mais de 18 anos, 
pessoas com deficiência 
permanente com mais de 
18 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. A se-
gunda dose de CoronaVac 
está disponível em todos 
os pontos de atendimento. 
Também podem se imu-
nizar com a segunda dose 
da AstraZêneca pessoas 
que tomaram a vacina há 
mais de 12 semanas. Para 
a segunda dose, todos de-
vem estar munidos com o 
comprovante da primeira 
dose da vacina aplicada no 
município. 

Vale lembrar que só as 
grávidas e puérperas têm 
exclusividade para tomar 
a vacina da Pfizer. Pessoas 
com comorbidades, doen-
ças neurológicas crônicas 
e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina.

Município quer acelerar a imunização contra a Covid-19. Prefeitura disponibiliza agendamento

Covid: Niterói antecipa vacinação 
Niterói vai antecipar o calen-
dário de vacinação contra a 
Covid-19 da população geral, 
trabalhadores da educação 
básica e trabalhadores da 
educação superior lotados 
em unidades de ensino na 
cidade. Nesta terça-feira (1 
de junho), continuam sendo 
vacinadas pessoas a partir 
de 59 anos, amanhã (2) e 
quinta-feira (3) será a vez de 
quem tem 58 anos ou mais. 
Na sexta-feira (4) e sábado (5) 
será realizada repescagem. A 
expectativa é concluir, até o 
final de junho, a vacinação 
de pessoas com até 50 anos. 
Anteriormente, seriam vaci-
nadas pessoas de até 55 anos 
até o fim de junho.

Para os trabalhadores da 
educação básica, a imuniza-
ção de pessoas a partir de 30 

anos ocorrerá hoje (1) e quar-
ta-feira (2). Na quinta-feira 
(3), sexta-feira (4) e sábado 
(5) para pessoas a partir de 18 
anos. Antes, esse calendário 
só terminaria na semana que 
vem, dia 12. Os trabalhadores 
da Educação Superior serão 
vacinados a partir do dia 8. 
A Prefeitura de Niterói espera 
vacinar até outubro todas as 
pessoas com mais de 18 anos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Niterói também 
vacina portadores de doença 
renal crônica e síndrome de 
Down, que podem procurar 
uma unidade de vacinação 
em qualquer dia, indepen-
dente da idade. Equipes vo-
lantes do Consultório na 
Rua da Secretaria de Saúde 
estão vacinando a população 
em situação de rua e pes-

soas do sistema prisional da  
cidade.

A vacina está disponível 
nos 11 pontos de imunização 
distribuídos pelo município, 
com entrada liberada das 8h 
às 16h e aplicação das vaci-
nas até 17h. No Campo de 
São Bento, a imunização vai 
até as 16h.

No caso das gestantes e 
puérperas (com até 45 dias), 
a vacinação pode ser feita a 
qualquer momento, desde 
que sejam maiores de 18 
anos. Por recomendação do 
Ministério da Saúde, esse pú-
blico receberá a CoronaVac 
e por isso devem se dirigir à 
Policlínica Sérgio Arouca, em 
Santa Rosa, ou à Policlínica 
Carlos Antônio da Silva, no 
São Lourenço.

Vacinação com agenda-

mento - Depois de ultra-
passar a marca de 200 mil 
pessoas com a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19, 
Niterói inaugurou ontem (31 
de maio) o serviço de agen-
damento de data e horário 
da primeira dose, através do 
aplicativo Colab. O agenda-
mento para a vacinação está 
disponível inicialmente para 
o posto volante do Campo de 
São Bento, no Centro Cultu-
ral Paschoal Carlos Magno, 
em Icaraí, e será expandido 
para os outros postos nas 
próximas semanas. A medida 
evita aglomerações, facilita 
e agiliza o processo de vaci-
nação.

Para realizar o agenda-
mento da vacina basta baixar 
o aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente na 

Play Store (Android) e App 
Store (iOS), e realizar o passo 
a passo de cadastro. O calen-
dário será aberto de duas em 
duas semanas. O aplicativo 
fornece o comprovante digi-
tal da imunização.

O servidor público Rangel 
Perlingeiro usou o aplica-
tivo para agendar a vaci-
nação para ontem e ficou 
satisfeito com o atendi-
mento que recebeu. Ele é 
do grupo de pessoas com 
 comorbidade.

 Para a segunda dose, a 
marcação também deve ser 
realizada pela ferramenta. 
A imunização no Campo de 
São Bento acontece das 8h 
às 16h. Também é possível 
agendar pelo site www.nite-
roi.rj.gov.br/agendamento-
vacina.

C-19: Brasil registra 16,5 milhões 
de casos e 462,7 mil mortes
O número de pessoas infec-
tadas com o novo coronaví-
rus desde o início da pan-
demia chegou 16.545.554. 
Nas últimas 24 horas, foram 
registrados 30.434 casos de 
covid-19. Ontem, o painel de 
informações do Ministério da 
Saúde trazia 16.515.120 casos 
acumulados. O país tem ain-
da 1.118.132 casos ativos, em 
acompanhamento.

Já o total de pessoas que 
não resistiram à covid-19 
alcançou 462.791. Entre do-
mingo e segunda-feira, fo-
ram confirmadas 860 mortes 
resultantes da pandemia. 
Ontem, o número de óbitos 
estava em 461.931.

Ainda há 3.799 falecimen-
tos em investigação. O termo 
é empregado pelas autorida-
des de saúde para designar 
casos em que um paciente 
morre, mas a causa segue 
sendo apurada mesmo após 
a declaração do óbito.

O número de pessoas 
que pegaram covid-19 e se 
recuperaram desde o iní-
cio da pandemia atingiu 
14.964.631. Isso corresponde 
a 90,4% do total de pessoas 
que foram infectadas com 
o vírus.

Os números estão no ba-
lanço diário do Ministério 
da Saúde sobre a pandemia, 
divulgado na noite de segun-

da-feira (31). A atualização 
é produzida a partir de in-
formações disponibilizadas 
pelas secretarias estaduais 
de saúde. 

Os números são em geral 
mais baixos aos domingos e 
segundas-feiras em razão da 
menor quantidade de funcio-
nários das equipes de saúde 
para realizar a alimentação 
dos dados. Já às terças-feiras 
os resultados tendem a ser 
maiores pelo envio dos dados 
acumulados.

Estados - O ranking de es-
tados com mais mortes pela 
covid-19 é liderado por São 
Paulo (111.374). Em seguida 

vêm Rio de Janeiro (50.584), 
Minas Gerais (40.497), Rio 
Grande do Sul (28.192) e 
Paraná (26.421). Já na parte 
de baixo da lista, com menos 
vidas perdidas para a pande-
mia, estão Roraima (1.635), 
Acre (1.662), Amapá (1.696), 
Tocantins (2.877) e Alagoas 
(4.751).

Vacinação - Até o mo-
mento, foram distribuídas 
a estados e municípios 96,9 
milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19. Deste total, 
foram aplicadas 62,9 milhões 
de doses, sendo 42,9 milhões 
da primeira dose e 20 milhões 
da segunda dose.

Total de recuperados desde o início da pandemia atingiu 14.964.631

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Itaboraí in-
forma que a cidade se 
encontra na bandeira 
laranja, risco moderado 
de contágio de Covid-19, 
tendo registrado até essa 
data 49.389  notificações.

Foram confirmados 
14.521 casos positivos de 
Covid-19, se encontram 
ainda em investigação 
357. O município tam-
bém já descartou 11.540 
casos prováveis, mas, ain-
da sim, 714 óbitos foram 
registrados.

Cada bandeira repre-
senta um nível de risco 
e um conjunto de re-
comendações de isola-
mento social, que variam 
entre as cores roxa (risco 
muito alto), vermelho 
(risco alto), laranja (risco 
moderado), amarela (ris-
co baixo) e verde (risco 
muito baixo).

Itaboraí 
atualiza casos
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O câncer de estômago e 
a prevenção necessária

Antonio Carlos Weston*

No Brasil, a incidência de 
câncer de estômago é muito 
alta. Em algumas regiões do 
país, como a região Norte e 
a Sudeste, esta incidência 
é ainda mais alta podendo 
chegar a 30 casos por 100.000 
habitantes por ano. Equiva-
le a dizer que, no Estado de 
São Paulo, somente este ano, 
em torno de 15.000 pessoas 
serão acometidas por esta 
doença. Ou seja, números 
nada desprezíveis. Mas exis-
tem alternativas de preven-
ção e de cuidados que po-
dem ser tomadas no sentido 
de mudar esta realidade . 

O câncer de estômago 
tem uma característica: nas 
fases iniciais ele pratica-
mente não produz nenhum 
sintoma.  Apenas um leve 
desconforto que, muitas ve-
zes, é atribuído a uma  “in-
digestão”, como diziam os 
mais antigos. E este é um 
problema importante por-
que, justamente nas fases 
mais precoces da doença é 
que estão as maiores chan-
ces de cura se houver um 
tratamento adequado. Após 
esta fase inicial começam a 
surgir sintomas mais inten-
sos como, por exemplo, dor 
abdominal que piora com a 
alimentação, náuseas, vômi-
tos e perda de peso. Mesmo 
neste momento muitas pes-
soas acabam retardando a 
busca de uma consulta mé-
dica atribuindo os sintomas 
a fatores de menor gravida-
de. Infelizmente ao demorar 
muito a busca do recurso e 
da avaliação médica mui-
tas vezes existe a perda 
do momento adequado 
para tratarmos com êxi-
to o câncer de 
estômago.

Ou seja, 
existem duas 
realidades di-
ferentes em 
relação a esta 
doença. Uma 
perspectiva 
de grande êxi-
to se tivermos 
a sorte de a 
diagnosticar-
mos precoce-
mente mas, infelizmen-
te, uma pequena chance 
de sucesso se o diagnós-
tico e o tratamento vie-
rem numa fase mais tardia.

Então, o que devemos 
valorizar, ou prestar a aten-
ção no sentido de tentarmos 
prevenir, ou se for o caso, 
tratar o câncer de estôma-
go com maiores chances 
de sucesso? Em primeiro 
lugar o entendimento que 
não se trata de uma condi-
ção rara, ao contrário, ela 
é bem comum em nosso 
meio. O Estado de São Paulo 
tem uma característica po-
pulacional marcante. Nele 
habitam pessoas do Brasil 
inteiro fazendo com que as 
características epidemioló-
gicas de doenças comuns 
em várias regiões do país 
também sejam uma realida-
de neste Estado. Da mesma 
forma, não se deve subesti-
mar sintomas do aparelho 
digestivo, especialmente se 
forem recorrentes. Ou seja, 
não existe uma “indigestão 
permanente”. Há que se bus-
car atendimento se houver 
manifestações repetitivas de 
algum problema. 

Quando se fala sobre 
qualquer tipo de câncer, 
sempre vem à mente a pa-
lavra prevenção. A melhor 
prevenção parte da base do 
conhecimento dos fatores 
de risco que podem levar à 
doença e no caso do câncer 
de estômago não é diferente. 
Os (maus) hábitos de fumar 
e consumir bebida alcoólica 
com frequência, especial-
mente quando em conjunto, 
são grandes fatores de risco. 
Mas existem outros como o 
consumo de alimentos gor-
durosos, ou muito salgados, 
em especial os conservados 

em sal tais como embuti-
dos, salames, charque, car-
ne de sol, e outros que, em 
grande quantidade, podem 
também representar um 
risco. Ao contrário, uma die-
ta saudável, especialmente 
contendo frutas e verduras 
frescas podem desenvolver 
uma função protetora para 
o estômago. Também deve-
mos levar em consideração 
a chamada história familiar 
de câncer de estômago, mais 
ainda se for de um familiar 
próximo como mãe ou pai 
que teve a doença. Isto deve 
servir de alarme para o início 
precoce de cuidados e pre-
venção.

A melhor prevenção é fei-
ta através de um exame cha-
mado Endoscopia Digestiva 
Alta (EDA) que é muito temi-
do pelas pessoas por acha-
rem, erradamente, que é um 
exame invasivo e que pro-
duz um grau de desconforto 
elevado. Nos dias atuais, a 
EDA é realizada de forma 
rotineira em muitos centros 
médicos. É feita sob seda-

ção, sem nenhum des-
conforto ao paciente 
salvo um  jejum de 
8 horas. Hoje em dia 

este exame é 
coberto pelo 
SUS e por 
qualquer pla-
no de saúde. 
Vale a pena 
ser feito e, em 
alguns casos, 
especialmen-
te nos mais 
p r e c o c e s , 
pode até ser 
usado para 
tratar a lesão 

produzida no estô-
mago pelo câncer, 
com isso evitando 
tratamentos mais 

invasivos como cirurgias e 
outros. Outro fator impor-
tante é a pesquisa que deve 
ser feita por uma biópsia, 
realizada durante EDA, de 
uma bactéria chamada Heli-
cobacter Pylori. Esta bactéria 
também se constitui num 
fator de risco para o câncer 
de estômago, mas pode ser 
tratada com o simples uso 
de antibióticos adequados, 
e isso representa um impor-
tante fator de prevenção.

A Associação Brasileira 
de Câncer Gástrico (ABCG) 
tem um histórico de mais 
de 20 anos na pesquisa e di-
vulgação para a comunida-
de médica do diagnóstico 
precoce, prevenção, e trata-
mento do câncer de estôma-
go. Neste sentido ressalto o 
trabalho pioneiro do nosso 
querido Professor Joaquim 
Gama-Rodrigues, nosso pri-
meiro Presidente, e men-
tor deste importante fórum 
científico.

Em resumo, não deve-
mos temer o câncer de es-
tômago. Ao contrário, de-
vemos buscar todos os re-
cursos que estão ao nosso 
alcance para o evitarmos, ou 
se for o caso, fazermos seu 
diagnóstico precoce. Desta 
forma estaremos atuando 
ativamente no sentido de 
minimizar o impacto desta 
doença, ou mesmo evitá-la, 
o que é sempre o melhor. 

 Devemos 
buscar todos os 
recursos a nosso 

alcance para 
evitá-lo ou, se 

for o caso, fazer 
seu diagnóstico 

precoce

OPINIÃO

Antonio Carlos Weston

Cirurgião do Aparelho Digestivo

Presidente da Associação 

Brasileira de Câncer Gástrico
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Tapetes de sal do Corpus 
Christi terão exibição virtual
Pela segunda vez, devido à 
pandemia do coronavírus, a 
Arquidiocese de Niterói vai 
manter a tradição dos tapetes 
de sal de Corpus Christi, mas 
a exibição será virtual. O setor 
de Comunicação, juntamente 
com os agentes da Pastoral 
da Comunicação (PASCOM), 
reunirão os desenhos para 
criarem o “Tapete Virtual” na 
próxima quinta-feira, 3 de 
junho.

A Arquidiocese preparou 
uma programação especial, 
on-line, para os católicos. Às 
9h, Dom José Francisco, ar-
cebispo de Niterói, celebra a 
Missa Solene na Igreja Matriz 

de São Gonçalo, com número 
reduzido de fiéis e seguindo 
as orientações sanitárias e os 
protocolos exigidos pelas au-
toridades sanitárias e adotados 
pela Igreja. Após a celebração, 
haverá a exibição do “Tapete 
Virual 2021”. Às 15h, o arcebis-
po conduzirá a Hora Santa, que 
reunirá, de forma on-line, to-
das paróquias e comunidades 
da Arquidiocese na celebração.

Confecção do Tapete Vir-
tual - A Arquidiocese de Niterói 
possui o maior tapete da Amé-
rica Latina, no município de 
São Gonçalo. Para confecção 
do trabalho, os fiéis passam 
a noite e a madrugada con-

feccionando os tapetes de sal. 
Podem participar membros 
das paróquias, comunidades, 
pastorais, movimentos e fiéis 
da Arquidiocese de Niterói 
que, devido à pandemia de 
covid-19, poderão montar um 
tapete virtual, desenhado em 

papel de qualquer tamanho, 
com auxílio de lápis, caneta, 
tinta guache, lápis de cor, etc. 
A Arquidiocese pede que não 
sejam usados alimentos (sal, 
macarrão, café, etc.).

Os desenhos serão utiliza-
dos na confecção dos tapetes, 
em casa. Para enviar a arte, o 
fiel da Arquidiocese tem até 
esta terça-feira (1 de junho), 
para encaminhar a foto aos 
agentes da Pascom da paró-
quia. No dia 3 de junho, após a 
Santa Missa das 9h, com o ar-
cebispo de Niterói, essas obras 
serão exibidas nas redes sociais 
da Arquidiocese de Niterói e 
no site: https://arqnit.org.br.

Trabalhos serão feitos em casa, pelos fiéis, que têm até hoje para enviar desenhos

Intérprete de samba-enredo, campeão em vários desfiles, morre aos 79 anos

Dominguinhos do Estácio: 
voz do carnaval que se cala
Morreu, na noite do último 
domingo (30), o compositor 
e intérprete de samba-enredo 
Dominguinhos do Estácio, 
de 79 anos. Uma das vozes 
mais conhecidas do carnaval 
carioca, o cantor estava in-
ternado no Hospital Estadual 
Azevedo Lima, no Fonseca, 
em Niterói, desde o 11 de 
maio, quando sofreu uma he-
morragia cerebral e precisou 
ser submetido a uma cirurgia 
de emergência.

A notícia do falecimento 
foi divulgada nas redes sociais 
do artista:

“É com muita tristeza que 
viemos através dessa rede so-
cial comunicar o falecimento 
do nosso querido mestre, 
Dominguinhos do Estácio. 
O mesmo seguia internado 
desde o dia 11 de maio em 
decorrência de complicações 
em seu quadro de saúde e 
na noite do dia 30 o cantor 
e intérprete Dominguinhos 
do Estácio veio a óbito. Que 
Nossa Senhora de Nazaré o 
receba de braços abertos. 
Desejamos nossos pêsames a 
todos os amigos e familiares”, 
diz a nota de pesar.

O carioca Dominguinhos 
do Estácio foi uma das vozes 
mais marcantes do carnaval 
carioca. Ele começou a carrei-
ra na década de 1960, na Uni-
dos de São Carlos. Quando 
a escola passou a se chamar 

Estácio de Sá, em 1983, Do-
minguinhos estava lá.

Pela Imperatriz Leopoldi-
nense, o artista foi campeão 
do carnaval carioca em duas 
ocasiões: em 1981, com “Só dá 
Lalá”, e em 1989 com “Liber-
dade, liberdade, abre as asas 
sobre nós”.

Ao longo da vida, ele le-
vantou a taça de campeão 
do carnaval cinco vezes. Pela 
Unidos do Viradouro, de Nite-
rói, venceu o carnaval de 1997 

interpretando o samba-enre-
do Trevas! Luz! A Explosão do 
Universo”, enredo assinado 
por Joãosinho Trinta.

No desfile de 2020, após 
a comemoração do segundo 
título da Viradouro, Domin-
guinhos do Estácio sofreu um 
infarto ainda na Marquês de 
Sapucaí e foi encaminhado 
ao hospital Prontocor, na Ti-
juca, Zona Norte do Rio. Foi 
submetido a um implante de 
dois stents no coração, para 

restabelecimento do fluxo 
sanguíneo na artéria coro-
nária.

O artista deixa cinco filhos. 
O corpo foi sepultado ontem 
no Cemitério do Catumbi, 
no Rio.

Amigos do mundo do 
samba se manifestaram m 
pela morte do intérprete atra-
vés das redes sociais:

“A Unidos do Viradouro la-
menta profundamente a mor-
te do músico, compositor e 
intérprete Dominguinhos do 
Estácio. Por 11 anos, Domin-
guinhos foi o intérprete oficial 
da Viradouro, e emocionou 
milhões de corações. Sua voz 
inconfundível e seu carisma 
cativaram nossa comunidade, 
criando uma relação única e 
especial, que ficará para sem-
pre na história do samba e da 
Viradouro.

É com imenso pesar que 
a Viradouro se despede hoje 
de um dos maiores intérpre-
tes do carnaval. Descanse 
em paz, Dominguinhos.”, 
termina a nota da Unidos do 
Viradouro.

“Uma das vozes mais bo-
nitas e elegantes que já vi pas-
sar pela Marquês de Sapucaí. 
Uma grande referência para 
todos nós, cantores. Vai deixar 
muitas saudades. Vai com 
Deus”, afirmou o intérprete 
da Mangueira, Marquinho 
Art’Samba.

Divulgação

Artista foi campeão do carnaval cinco vezes, uma delas pela Viradouro

Na quinta-feira, 
às 9h, Dom 
José Francisco 
celebrará missa 
na Matriz de São 
Gonçalo

SG amplia 
atendimento 
de saúde 
mental
A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo vai reinau-
gurar a emergência psiquiátrica 
no Hospital Luiz Palmier, no Zé 
Garoto. A entrega é mais uma 
melhoria dentre os benefícios 
para aqueles que dependem do 
atendimento de saúde mental 
na cidade. 

A l é m  d a  e m e rg ê n c i a 
psiquiátrica, este ano já fo-
ram reformados o Centro 
de Atenção Psicossocial do 
Centro (Caps III Francisco 
dos Santos Siqueira), o Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil do Zé Garoto 
(Capsi Zé Garoto). A refor-
ma do Caps II Paulo Marcos 
Costa, no Mutondo, está em 
 fase final. 

O secretário de Saúde e 
Defesa Civil, Dr. André Vargas, 
anunciou também que 14 no-
vas residências terapêuticas 
(RTs) serão implantadas para 
atender 140 gonçalenses que se 
encontram institucionalizados 
na Clínica Nossa Senhora das 
Vitórias.
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Município foi atingido por fortes chuvas no domingo. Cidade também reforçou a coleta de lixo

SG em Estágio de Vigilância
A forte chuva que atingiu São 
Gonçalo, na noite do último 
domingo (30) e na madru-
gada de ontem (31),  fez com 
que o município entrasse 
em Estágio de Vigilância. Por 
conta disso, desde o início 
da manhã desta segunda, 
equipes da Subsecretaria 
de Defesa Civil e da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano estiveram nas ruas 
providenciando a retirada 
de lixos e galhos de árvores 
que obstruiam a passagem 
de pedestres e veículos e tra-
balharam na assistência de  
ocorrências. 

Na noite do último do-
mingo (30), houve uma soli-
citação para a queda de galho 
de árvore, que derrubou um 
poste de iluminação e dei-
xou a sede da Secretaria de 
Assistência Social, no bairro 
Venda da Cruz, sem energia 
elétrica. O subsecretário de 
Defesa Civil, Coronel Fernan-
do Rodrigues, o secretário de 
Assistência Social, Edinaldo 
Basílio, o subsecretário de 
Parques e Jardins, Edson 
Leal, e o Corpo de Bombei-
ros participaram da ação e 
acompanharam o trabalho 
da concessionária de energia 
Enel no local.

Também foi registrada 
a queda de uma árvore na 
varanda de uma residência, 

no bairro Jardim Bom Retiro. 
Equipes da Subsecretaria 
de Parques e Jardins foram 
solicitadas para o local para 
que fosse feita a retirada da 
árvore. Depois da retirada 
completa dos galhos, agentes 
da Defesa Civil irão realizar a 
avaliação do imóvel.  

Após o desabamento de 
muro sobre um veículo, no 

bairro Tribobó, por volta das 
23h do domingo, equipes da 
Defesa Civil foram até o local, 
que foi isolado. O acidente 
deixou uma mulher morta 
e três pessoas feridas. Duas 
casas foram interditadas, pois 
o acesso às residências ficou 
obstruído após a queda do 
muro. Os residentes foram 
para casas de familiares. Os 

agentes da Defesa Civil rea-
lizaram vistorias no entorno 
do muro que desabou e não 
foi constatado risco iminente. 
Equipes realizaram a limpeza 
do local. 

No Salgueiro, duas idosas 
que estavam desalojadas 
foram encaminhadas para 
a quadra de uma escola de 
samba para receber todo o 

suporte necessário. No início 
da tarde desta segunda-feira 
(31), um grupo da Secretaria 
de Assistência Social loca-
lizou a família de uma das 
idosas, que logo após foi 
encaminhada para a casa de 
seus familiares. 

Ao longo do dia, equipes 
passaram pelos bairros Co-
lubandê, Boa Vista, Boassu, 
Jardim Catarina, Trindade e 
Tribobó para a realização de 
desobstrução de bueiros e 
limpeza de rios.

Seguindo os protocolos, a 
Defesa Civil de São Gonçalo 
emitiu Alerta via SMS infor-
mando a população sobre a 
possibilidade de chuva mo-
derada a forte no município.

Reforço na coleta de lixo- 
A partir desta semana, a Pre-
feitura de São Gonçalo irá 
reforçar os serviços de coleta 
de lixo na cidade. Uma nova 
empresa deu início aos tra-
balhos, no início da manhã 
desta segunda-feira,  após 

o término do contrato, no 
último domingo (30), entre o 
município e a Marquise, que 
realizava o serviço. Ontem, no 
início da manhã, equipes da 
Força Ambiental iniciaram a 
limpeza da cidade. 

A nova empresa contrata-
da pela Prefeitura, em caráter 
emergencial, pelo período 
de seis meses, conta com 
uma frota de 44 caminhões, 
sendo 30 deles de lixo, além 
de uma retroescavadeira e 
260 funcionários que irão 
atuar diariamente nas ruas 
do município. A expectativa 
de coleta é de 880 toneladas 
por dia.

“Estamos trabalhando 
desde o primeiro dia para 
deixar a cidade mais limpa e 
pedimos, claro, a colaboração 
da população para que siga 
o cronograma de coleta por 
bairros. Essa nova empresa, 
que conta com uma nova 
frota de primeira linha, terá 
a missão de deixar a cidade 
mais limpa”, afirmou o pre-
feito Capitão Nelson.

O cronograma por bairros 
será mantido, com a divisão 
do município em dois grupos 
e previsão de coleta em dias 
alternados, três vezes por 
semana, em cada bairro. Nas 
vias principais do município, 
o serviço será realizado dia-
riamente.

A expectativa de 
coleta da Força 
Ambiental em 
São Gonçalo é 
de 880 toneladas 
por dia

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Equipes da prefeitura estiveram nas ruas providenciando a retirada de lixos e galhos de árvores que obstruíam a passagem

Organização 
quer mais 
transparência 
no Jacarezinho
A organização internacio-
nal Human Rights Watch 
(HRW) divulgou ontem (31) 
um relatório em que pede 
ao Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) uma 
investigação independente 
da Operação Exceptis, rea-
lizada no dia 6 de maio, no 
Jacarezinho, na Zona Norte 
do Rio. A ação policial na co-
munidade resultou na morte 
de 28 pessoas, entre elas, o 
policial civil André Farias.

A HRW defendeu que o 
MPRJ “deve investigar minu-
ciosamente não apenas os 
policiais civis diretamente 
envolvidos na incursão, mas 
também os comandantes 
que planejaram e ordena-
ram a ação, garantindo a 
devida responsabilização 
pelos abusos e aparente 
destruição de evidências do 
local dos fatos”.

A entidade pediu ainda 
que as investigações do MP 
avaliem se os comandantes 
da Polícia Civil, que orde-
naram a operação cumpri-
ram “a decisão do STF”.

Multinacional vai investir R$ 5 milhões em cursos de formação para o mercado

Estado faz parceria para 
capacitar 6 mil jovens

A multinacional Procter & 
Gamble vai investir R$ 5 mi-
lhões em um programa de 
formação de jovens em parce-
ria com o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais. O 
objetivo é ajudar a formar e 
inserir 6 mil jovens no mer-
cado de trabalho. A iniciativa 
ainda conta com a participa-
ção do Instituto PROA, Orga-
nização Não-Governamental 
que trabalha desde 2007 na 
formação profissional de 
jovens.

O público-alvo são jovens 
entre 17 e 22 anos, que con-
cluíram o Ensino Médio em 
escolas públicas, residam no 
Estado do Rio de Janeiro e 
estejam em busca do primei-
ro emprego. Serão 100 horas 
de aulas por uma plataforma 
online, e os alunos contarão 
com orientação e apoio de tu-
tores em encontros semanais 
ao vivo. As inscrições já estão 
abertas, terminam no dia 2 de 
julho e podem ser feitas pelo 

site https://plataforma.proa.
org.br/. As aulas terão início 
no dia 5 de julho.

“Esta é mais uma ação 
fruto do diálogo entre o go-
verno e a iniciativa privada. 
As empresas, cada vez mais, 
investem em meio ambiente, 
no social e em governança, 
seguindo as metas de ESG, 
uma realidade que, feliz-
mente, veio para ficar. E os 
governos podem contribuir 
através de parcerias com as 
empresas”, explica o governa-
dor Cláudio Castro.

O objetivo é que ao menos 
mil jovens participantes se-
jam conduzidos a vagas em 
empresas parceiras do PROA, 
em municípios do estado e 
na própria P&G. A empresa 
possui três operações no Rio 
de Janeiro - além da capital, 
tem unidades em Seropédica 
e em Itatiaia.

“Nosso compromisso com 
o Rio de Janeiro é de longo 
prazo”, garante a presidente 
da P&G no Brasil, Juliana 
Azevedo.

Os alunos selecionados 

terão acesso a um conteúdo 
inicial de cem horas bási-
cas, com informações sobre 
autoconhecimento, projeto 
de vida, planejamento de 
carreira, raciocínio lógico e 
comunicação. Numa segunda 
etapa do curso, as informa-
ções serão mais técnicas e 
incluem temas como vendas, 
análise de dados, adminis-
tração, logística e marketing 
digital. Todo o conteúdo será 
em formato on-line e gratuito.

“A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico participa 
ajudando a inserir os forma-
dos no mercado. Quanto mais 
capacitação tivermos no Rio 
de Janeiro maior será o inte-
resse de empresas em se ins-
talar no estado. Boa mão de 
obra é um diferencial muito 
importante”, explica o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Leonardo Soares.

Para os alunos que não 
tiverem acesso a computa-
dores ou celulares, a ONG vai 
buscar equipamentos com 
instituições que realizam este 
tipo de trabalho.

Meta do Governo do Estado é capacitar 6,4 mil professores alfabetizadores das redes municipais

Rio de Janeiro mais alfabetizado
Fortalecer a primeira etapa 
do Ensino Fundamental 
para qualificar a educação 
fluminense pelos próximos 
15 anos. Esse é o objetivo do 
Rio+Alfabetizado, programa 
de formação do Governo do 
Estado que vai capacitar 6,4 
mil professores alfabetizado-
res das redes municipais. A 
iniciativa foi lançada, ontem 
(31), no Palácio Guanabara.

“Estamos investindo na 
ponta da educação para que 
essas crianças cheguem mais 
bem preparadas no Ensino 
Médio. Além de capacitações 
como a do Rio+Alfabetizado, 
planejamos usar os recursos 
não gastos em 2020, por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, nos próximos anos. 
Vamos construir 30 escolas, 
reformar todas as 1,2 mil 

unidades e fortalecer o uso 
de tecnologia. Tudo isso para 
preparar os estudantes para 
uma vida mais digna, com 
mais chances no mercado de 
trabalho”, ressaltou o gover-
nador Cláudio Castro.  

O programa de atualiza-
ção dos docentes contará 
com investimento de R$ 6 
milhões. De acordo com 
o secretário de Estado de 
Educação, Comte Bitten-
court, o Rio+Alfabetizado 
fará  a diferença na jornada 
escolar de toda uma geração. 
Cada cidade, exceto a capital, 
poderá aderir ao projeto por 
meio de um convênio. 

“Nós vamos investir re-
cursos nessa formação numa 
articulação com os muni-
cípios que fará a diferença 
na qualificação do docente 

alfabetizador e, por conse-
quência imediata, nossas 
crianças. Se avançarmos 
adequadamente na questão 
do letramento, daqui a 15 
anos, teremos uma geração 
inteira beneficiada no estado 
do Rio de Janeiro”, explicou.

Cursos - No programa, 
serão oferecidos cursos de 
extensão e de especialização, 
independentes e comple-

mentares. As capacitações 
serão oferecidas a profes-
sores alfabetizadores que 
estejam em regência de tur-
mas de 1º ano do Ensino 
Fundamental.

O curso de extensão terá 
180 horas e 10 meses de du-
ração, sendo dirigido aos al-
fabetizadores com qualquer 
nível de escolaridade. Já o de 
especialização vai ter 360 ho-
ras e será voltado a docentes 
que possuam nível superior 
completo.

A formação levará em 
conta a diversidade; as de-
mandas e experiências dos 
educandos; a organização 
e os contextos educacio-
nais de cada localidade; a 
realidade social; e as parti-
cularidades das diferentes  
regiões.

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Comte Bittencourt e Claudio Castro durante lançamento da iniciativa

Serão oferecidos 
cursos de 
extensão e de 
especialização, 
independentes e 
complementares

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: 04/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 11:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15229307
08:30 às 11:30 Ruas 1, 15, 151 - Camboinhas - Niterói 15229307
08:30 às 11:30 Rua Doutor Achylles de Albuquerque Oliveira - Camboinhas - Niterói 15229307
08:30 às 11:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 15229307
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10, 11, 16 - Camboinhas - Niterói 15229337
13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 15229337
13:00 às 17:00 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 15229337
13:30 às 17:30 Rua Carlos Halfeld - Icaraí - Niterói 15235573
13:30 às 17:30 Rua Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 15235691

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 15235481
10:00 às 11:59 Avenida Edson - Rocha - Lindo Parque - São Gonçalo 15209723
10:00 às 11:59 Avenida Presidente Humberto Alencar Castelo Branco - Lindo 

Parque - Rocha - São Gonçalo 
15209723

10:00 às 11:59 Rua Ari Barroso - Rocha - São Gonçalo 15209723
10:00 às 11:59 Rua Samuel Cardoso - Rocha - São Gonçalo 15209723
12:00 às 16:00 Rua Alcides Gererdi - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Rua Enedina Alves Carvalho - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Rua Jorge Lomelino - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Rua Lourivaldina Costa - Neves - Barreto - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Rua Saldanha Marinho - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Travessa A - Neves - Barreto - Covanca - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Travessa Alcides Gerardi - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Travessa Loureiro - Neves - São Gonçalo 15256547
12:00 às 16:00 Travessa Sena Portugal - Neves - São Gonçalo 15256547

MARICÁ
13:30 às 17:30 Rua Caxito - Caxito - Maricá 15235573
13:30 às 17:30 Rua Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 15235573
13:30 às 17:30 Rua Cajueiros - Chácara s Inoã - Maricá 15235573
13:30 às 17:30 Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 15235573
13:30 às 17:30 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro - Chácaras Inoã - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rua B - Chácaras Inoã - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rua 10 - Jardim Inohan - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rua Gilma dos Anjos Duarte - Inoã - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rua Monsenhor - Inoã - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Maricá - Maricá 15235691
13:30 às 17:30 Travessa J Kennedy - Chácaras Inoã - Maricá 15235691
14:00 às 18:00 Avenida Catete - Caju - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Avenida João Batista Andrade - Jacaroá - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Avenida Lagomar - Jacaroá - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Estrada Jacaroá - Caju - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Ruas 34, 35, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 65, 66, 151 - Caju - 

Jacaroá -Pr. Lagoas-Gu - Maricá 
15218531

14:00 às 18:00 Rua Carla Alessandra Mendes Soares - Jacaroá - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Rua E - Caju - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Rua Hum - Jacaroá - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Rua João Batista Andrade Catete - Jacaroá - Maricá 15218531
14:00 às 18:00 Rua Catete - Caju - Maricá 15218531
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Copa América 
2021 é 
confirmada 
no Brasil
A Conmebol confirmou on-
tem através das redes so-
ciais que a Copa América 
será sediada pelo Brasil. O 
acordo foi firmado depois 
que a Argentina, através de 
um comunicado do Minis-
tro do Interior daquele país, 
Wado de Pedro, confirmar 
que não teria condições de 
sediar o torneio pela piora da 
pandemia da covid-19. Com 
aproximadamente 45 milhões 
de habitantes, a Argentina já 
registrou mais de 3,6 milhões 
de casos da doença e 76 mil 
mortes causadas pelo vírus.

“A Copa América de 2021 
será disputada no Brasil. As 
datas de início e finalização 
do torneio estão confirma-
das”, disse a Conmebol em 
sua conta no Twitter. Também 
pela rede social, o presiden-
te da entidade, Alejandro 
Domínguez, agradeceu ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
à CBF por “sediar o torneio 
de seleções mais antigo do 
mundo”.

A Copa América ocorrerá 
entre os dias 13 de junho e 
10 de julho, com a participa-
ção de 10 seleções divididas 
em dois grupos. Argentina, 
Bolívia, Chile, Paraguai e 
Uruguai estão no Grupo A. 
Brasil, Colômbia, Equador, 
Peru e Venezuela formam o 
Grupo B.

Após perder na estreia da Série B, time enfrenta o Boavista fora de casa

Vasco busca recuperação 
na Copa do Brasil

O Vasco entra em 
campo nesta ter-
ça-feira, contra 
o Boavista, pela 
Copa do Brasil. O 
confronto é o de 
ida pela terceira 

fase da segunda competição 
mais importante do futebol 
brasileiro e será em Bacaxá, às 
21h30 (de Brasília).

Os cruz-maltinos vão para 
a partida pressionados pela 
derrota na estreia na Série B. A 
fraca atuação contra o Operário 
ligou o sinal de alerta em São 
Januário.

A recuperação rápida é vista 
como ideal pelo técnico Marce-
lo Cabo. Por isso, o comandante 
deve mexer na escalação do 
Vasco.

O meia argentino Martín 
Sarrafiore deve começar entre 
os titulares. O jogador faz a mes-
ma função de Marquinhos Ga-
briel, fora por lesão. No restante, 
Cabo pode manter a formação 
que iniciou os últimos jogos.

Sarrafiore chegou na última 
semana e treinou pouco com 
o elenco. Além disso, não teve 
boa atuação contra o Operário. 
Só que a seu favor está o fato 
de ser o único atleta da posição 
no elenco.

Marcelo Cabo escalou Mo-
rato e Gabriel Pec no meio-
-de-campo, mas ambos não 

tiveram boas atuações. Por isso, 
a escolha por Sarrafiore seria 
para voltar ao esquema tático 
que vinha recebendo elogios.

O Boavista não joga desde 
a última rodada da fase de 

classificação do Campeonato 
Carioca. A equipe da Região dos 
Lagos não ficou entre os oito 
primeiros e ficou de fora até da 
disputa da Taça Rio.

A equipe comandada pelo 
ex-atacante Leandrão, que 
atuou pelo clube de São Ja-
nuário, chegou a realizar um 
jogo-treino contra o Cruzeiro 
e se prepara para o início da 
Série D.

Divulgação / Rafael Ribeiro

Sarrafiore (à direita) pode ganhar uma oportunidade no time titular em Bacaxá

Diego Alves exalta 
atuação na estreia

Luís Oyama é 
confirmado pelo Bota

O Flamengo co-
meçou o Cam-
peonato Brasi-
leiro mostrando 
sua força.  Os 
r u b ro - n e g ro s 
estrearam com 

vitória sobre o Palmeiras, no 
Maracanã.

O goleiro Diego Alves tem 
grande participação na par-
tida, principalmente no pri-
meiro tempo. O arqueiro cele-
brou ter terminado um duelo 
mais uma vez sem sofrer gols.

“Acho importante, é o se-
gundo jogo sem tomar gol. A 
gente vem corrigindo, conver-

O Botafogo, en-
fim, anunciou 
ontem, a con-
tratação do vo-
lante Luís Oya-

ma. O jogador vinha sendo 
especulado desde o início da 
temporada, mas só acertou 
com os alvinegros após o 
Campeonato Estadual.

Luís Oyama tem 24 anos e 
atuou pelo Mirassol no Cam-
peonato Paulista. Na tem-
porada passada, o jogador já 
tinha se destacado pela Ponte 
Preta na segunda divisão do 

sando. Nosso time é um time 
que ataca muito e coloca mui-
tos jogadores na linha ofensi-
va, e claro, temos que corrigir 
os erros para não facilitar para 
os adversários”, disse.

Diego Alves afirmou que o 
Flamengo fez um jogo quase 
perfeito contra o Palmeiras. O 
goleiro destacou a importân-
cia da vitória.

“Feliz pela vitória. Quando 
a gente ganha sem levar gol, 
a gente completa um jogo 
praticamente perfeito. Lógico 
que vai ter um erro ou outro, 
mas o resultado é importan-
te”, declarou.

Campeonato Brasileiro.
O novo reforço assinou 

por empréstimo até o fim da 
temporada. O volante chega 
para ser mais uma opção para 
o técnico Marcelo Chamusca.

Luís Oyama já treina com o 
elenco do Botafogo desde a se-
mana passada. No entanto, o 
volante não foi regularizado a 
tempo para estrear na Série B.

Agora, o novo reforço pode 
entrar em campo com a cami-
sa do Botafogo neste sábado, 
contra o Coritiba, no Nilton 
Santos.

Zagueiro vai desfalcar o Fluminense amanhã contra o RB Bragantino

Roger pensa na vaga de Nino
O Fluminense 
se prepara para 
o confronto de 
ida contra o Bra-
gantino, pela 
Copa do Brasil, 

amanhã, no Maracanã. Para 
esta partida, o técnico Roger 
Machado vai ter que fazer alte-
rações na equipe.

Na zaga, o zagueiro Nino é 
desfalque. O defensor foi con-
vocado para a Seleção Brasileira 

olímpica. Com isso, Roger Ma-
chado terá pouco tempo para 
definir seu substituto. O treina-
dor tem como opções Manoel, 
David Braz e Matheus Ferraz.

O escolhido pelo coman-
dante tricolor também deverá 
ser titular no fim de semana. O 
Fluminense recebe o Cuiabá, 
no domingo, no Maracanã, 
em partida válida pela segun-
da rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Roger Machado já afirmou 
que não irá poupar vários jo-
gadores durante este período 
de confrontos pelo Brasileirão 
e Copa do Brasil.

Cazares - Roger Machado 
ganhou um desfalque de última 
hora para a próxima partida 
do Fluminense pelo Brasileiro. 
O meia Cazares foi convocado 
pela seleção equatoriana e não 
encara o Cuiabá, no próximo 
domingo, no Maracanã.

Jogadores do Flamengo se apresentam ao técnico Tite em Teresópolis

Seleção completa na Granja

Os jogadores do 
Flamengo Ga-
bigol, Rodrigo 
Caio e Everton 
Ribeiro se jun-
taram ao elen-
co da Seleção 

Brasileira ontem, na Granja 
Comary, em Teresópolis, vi-
sando a preparação para os 
jogos das Eliminatórias Sul-
-Americanas para a Copa do 
Mundo do Qatar.

O trio rubro-negro se apre-
sentou após a participação da 
vitória do Flamengo sobre o 
Palmeiras por 1 a 0, na estreia 
do Campeonato Brasileiro de 
2021. Gabigol e Everton foram 
chamados na primeira lista, 
enquanto Rodrigo Caio che-
ga para suprir a ausência de 
Thiago Silva, do Chelsea, que 
se lesionou na final da Liga 
dos Campeões da Europa.

Os jogadores estarão dis-

poníveis para o técnico Tite 
na próxima sexta-feira, contra 
o Equador, e no dia 8, contra 
o Paraguai. O Brasil é o líder 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo com 12 pontos e 100% 
de aproveitamento.

Marcelo Cabo 
deve mexer na 
escalação do time

Brasil entra 
em campo na 
próxima 6ª feira


