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Governo do Estado paga 
hoje auxílio emergencial

Contemplados pelo programa Supera RJ vão poder tirar todas as dúvidas através de call center

DINHEIRO NA MÃO

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Plantio de mudas 
vai homenagear 
vítimas da covid
Mudas de 20 espécies da Mata 
Atlântica serão plantadas hoje, 
a partir das 9h, em uma área 
de 7 hectares junto ao Projeto 
Guapiaçu e Reserva Ecológica 
de Guapiaçu, no município 
de Cachoeiras de Macacu, 
para homenagear vítimas da 
covid-19. A iniciativa faz parte da 
campanha Bosques da Memória, 
lançada em 2020.

CIDADES\PÁG. 3

Divulgação

Projeto Guapiaçu promove refl orestamento e reintrodução de fauna da Mata Atlântica

O Parque Esportivo e de 
Inclusão Social do Caramujo 
(PESC), na Zona Norte de 
Niterói, começou ontem a 
oferecer novas modalidades 
esportivas de tiro com arco e 
badminton para os moradores 
da comunidade e adjacências. 
O prefeito Axel Grael 
acompanhou e participou das 
duas aulas inaugurais. 
O espaço conta com diversas 
atividades esportivas, sociais 
e de prevenção à saúde. 
As atividades são todas 
gratuitas. Atualmente, mais 
de 200 pessoas estão ativas no 
projeto.

CIDADES\PÁG. 4

Tiro com arco 
e badminton 
no Caramujo

ESPORTES

Em casa, Bota 
busca 1ª vitória 
na segundona
Após empatar na estreia, Glorioso 
recebe o Coritiba precisando 
vencer para afastar a crise que já 
ronda o clube alvinegro.

Vitor Silva / Botafogo

Volante Luís Oyama deve ser a novidade de hoje no time titular do Botafogo

Thiago Maia 
cada vez mais 
perto do retorno

PÁG. 8

Peça reúne 
mulheres de 
12 países
Trinta e três atrizes de 
doze países se reúnem na 
peça “Mulheres Nascidas 
de um Nome”, que 
reestreia de forma on-line, 
de sexta a domingo, até dia 
27, às 20h, no YouTube.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Espetáculo será exibido até o dia 
27 deste mês, sempre às 20h

SG abre hoje 
eventos pelo 
Meio Ambiente

CIDADES\PÁG. 3

São Gonçalo 
poderá ter polo 
de medicina

PANORAMA/ PÁG. 2Na Zona Norte da cidade, o Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo (PESC) oferece gratuitamente aulas de diversas modalidades esportivas para a comunidade carente da região

CIDADES\PÁG. 5

Niterói vai 
reciclar guimbas 
de cigarro

CIDADES\PÁG. 3
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Corredor viário para bicicletas
O corredor viário que liga a Zona Sul de Niterói à Região 
Oceânica, passando pelo túnel, têm servido mais aos ci-
clistas do que aos passageiros de ônibus. Como desde sua 
inauguração quase não tem coletivo circulando, os ciclistas 
tomaram conta do espaço, já que a ciclovia passa por ruas 
ermas e longes da via principal, desestimulando o seu uso.
Lucas Santoro

Relaxamento de regras
A cada dia que passa as restrições parecem dar lugar ao 
descaso. A distância entre as pessoas não existe mais, as 
máscaras já foram parar no queixo ou dentro das bolsas. A 
aferição da temperatura na porta dos estabelecimentos é só 
para constar. Mas o vírus continua aí e a vacina demorando 
a chegar para todos. 
Anna Paula Guimarães

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.
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Previdência 
garantida
A Alerj aprovou nesta semana, 
em discussão única, o Projeto 
de Lei Complementar 40/21, 
do deputado André Ceciliano 
(PT), que  determina que os 
gastos com inativos e pen-
sionistas passem a ser com-
putados no cálculo do limite 
orçamentário de cada Poder 
e instituições constitucionais, 
como o Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Defen-
soria Pública. A justificativa é 
redimensionar o orçamento 
para adequá-lo à legislação 
dos gastos previdenciários 
do estado às novas normas 
do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF).

 A medida, que segue para 
sanção ou veto do governador 
Cláudio Castro, assegura que 
esses gastos não estourem 
os limites de cada Poder, 
incluindo nos cálculos das 
despesas com pessoal to-
das as receitas previden-
ciárias atuais: as contribui-
ções patronais e de servido-
res, os recursos de royalties  
do petróleo e participações 
especiais, além de ativos fi-
nanceiros e patronais do 
RioPrevidência. 

Adote um amigo no domingo

A médica veterinária Fer-
nanda Campista, uma das 
principais ativistas da cau-
sa animal no município, foi 
escolhida para ser a apre-
sentadora da Feira Virtual 
de adoção de cães e gatos 
da Prefeitura de Niterói. O 
evento está programado 
para este domingo, dia 6, 

Divulgação

com início às 10h. Na oca-
sião, haverá transmissão 
ao vivo pelo Facebook da 
Prefeitura. 

Será uma grande chance 
para as pessoas interessa-
das em adotar um amigo 
para o resto da vida. Os ani-
mais são vacinados, vermi-
fugados e microchipados. 

Memorial no 
Jacarezinho
Um mês depois da operação 
da Polícia Civil na Comu-
nidade do Jacarezinho, na 
Zona Norte do Rio de Janei-
ro, a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia 
Legislativa (Alerj) se une aos 
moradores do bairro neste 
próximo domingo, dia 6, às 
9h, para o ato de lançamen-
to da pedra fundamental de  
Memorial pelos 28 mortos. 
Na data, a entrada da favela 
será enfeitada com flores e 
velas para a realização do 
evento. Também participa-
rão do ato representantes 
da Defensoria Pública, da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI). 

Teste do pezinho 
atualizado

Ação social para 
animais de rua

A Lei estadual 854/1985, refe-
rente às doenças detectadas 
através do teste do pezinho 
em recém-nascidos, poderá 
ser atualizada no Rio. O PL 
4114/2021, apresentado pelo 
deputado Filippe Poubel (PSL) 
na Alerj, propõe que hospitais e 
maternidades sejam obrigados 
a adotar como prática rotineira 
os testes de rastreamento de 
doenças em recém-nascidos, 
observando-se o Programa 
Nacional de Triagem Neona-
tal (PNTN) do Ministério da 
Saúde.

A lei estadual em vigor au-
toriza a realização do teste 
do pezinho para identificar 
fenilcetonúria, hipotireoidis-
mo congênito, doenças falci-
formes, hemoglobinopatias e 
fibrose cística, deficiência de 
biotinidase e hiperplasia adre-
nal congênita. O deputado afir-
ma que é necessário adequar 
a legislação estadual à federal, 
justificando que, no mês passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro 
sancionou lei ampliando de 
seis para 14 grupos de doenças 
que podem identificar até 53 ti-
pos diferentes de enfermidade. 

Uma ação social para cães em 
situação de rua está marcada 
para esta segunda-feira, dia 
7, em São João de Meriti. O 
evento acontecerá em tendas 
na Praça dos Três Poderes, em 
frente à Prefeitura, das 10h 
às 16h.

Organizado pela prefei-
tura, o mutirão contará com 
veterinários, auxiliares e es-
tagiários de veterinária, além 
de colaboradores e protetores 
de animais. Os bichinhos re-
ceberão higienização, banho, 
limpeza de ouvido, retirada 
de carrapatos e pulgas, tra-
tamento de sarna, vermifu-
gação, corte de unhas e apli-
cação de vacina antirrábica. 
Haverá, ainda, uma campa-
nha de adoção. 

Ônibus do consumidor em Madureira

A Comissão de Defesa do 
Direito do Consumidor 
(Codecon) da Alerj volta a 
realizar atendimento mó-
vel pelo estado. A equipe 
do Ônibus do Consumidor 
vai estar no Parque de Ma-
dureira, neste sábado (5), 
das 9h às 15h. Os consu-
midores poderão recorrer 
à orientação jurídica e 
realizar abertura de recla-

Renan Otto

mações contra empresas e 
prestadoras de serviço, que 
envolvam questões diver-
sas, como preços abusivos, 
entregas não realizadas 
e cobranças indevidas. O 
Parque Madureira, fica na 
Rua Soares Caldeira s/n.

Além do serviço móvel, 
a Codecon também atende 
pelo WhatsApp. Através do 
telefone (21) 99854-7060. 

A Prefeitura de São Gon-
çalo e a Universidade de 
Vassouras firmaram uma 
parceria de realização de 
estágio de graduação e 
pós-graduação médica nas 
unidades hospitalares do 
município. Durante reu-
nião com o prefeito Capi-
tão Nelson, nesta semana, 
o reitor da universidade 

falou sobre uma possível 
expansão para São Gon-
çalo, trazendo um polo do 
curso de Medicina para a 
cidade.

Um dos possíveis locais 
de instalação do Polo de 
Medicina da Universidade 
de Vassouras é o espaço de 
um colégio desativado, no 
bairro Zé Garoto. 

SG pode ganhar polo de medicina
Renan Otto

O deputado Dr. Luizinho 
(PP-RJ), que preside a Co-
missão Externa de Enfrenta-
mento à Covid-19, defende 
maior controle da entrada 
de visitantes e trabalhadores 
de outros países, tanto pelos 
portos e aeroportos, quanto 
pelas fronteiras terrestres, 
para evitar a dissemina-
ção da variante indiana, já 

identificada em mais de 50 
países, inclusive no Brasil.
O deputado também defen-
de o exame de PCR antígeno 
compulsório para todas as 
pessoas que entram no Bra-
sil, impondo a quarentena 
para quem testar positivo. 
Sairá mais barato adotar 
essas medidas do que tratar 
pacientes depois. 

Prevenção é o melhor remédio
Divulgação

Peça virtual reúne 
atrizes de 12 países
Trinta e três atrizes de doze 
países se reúnem no espetá-
culo “Mulheres Nascidas de 
um Nome”, que reestreia no 
formato on-line, de sexta a 
domingo, até o dia 27, sem-
pre às 20h, pelo YouTube 
www.youtube.com/michel-
lerajagebara. 

Baseado no livro homô-
nimo do argentino radicado 
em Portugal, Claudio Ho-
chman, que contém cin-
quenta microcontos em 
prosa, todos a partir de um 

nome feminino. A monta-
gem tem direção de  Claudio 
Torres Gonzaga e produção/
assistência de direção de 
Michelle Raja Gebara. Após 
as apresentações, bate-papo 
com elenco e diretor pelo 
Zoom todo sábado.

No espetáculo, as atrizes 
encenam cinquenta nomes 
que têm como título nomes 
de mulher, mas que não 
pretendem descrever uma 
única pessoa. Ingresso: Con-
tribuição consciente.  

CULTURA FABIANA MAIA

‘Eu-Casa’
Até o dia 12, às sextas e aos 
sábados, às 20h, o grupo 
Parahyba Rio Mulher cele-
bra três anos de trajetória 
com a temporada virtual 
de “Eu-Casa”, trabalho que 
estimula as memórias e a 
relação entre o corpo e a 
casa. As atrizes Cely Farias, 
Jinarla, Kassandra Brandão 
e Natália Sá abrem as portas 
de seus lares e comparti-
lham intimidades para o pú-
blico, por meio de interações 
por WhatsApp, Instagram e 
Zoom. 

DEBATE – A sexta edição do “Brazil Forum UK”, espaço 
de debate sobre o Brasil no Reino Unido é realizada 
por estudantes brasileiros, de instituições em UK e 
acontece deste sábado até o dia 13, de forma online 
e gratuita. São 12 painéis temáticos sobre política, 
educação, saúde, inclusão social, cultura, tecnologia, 
economia e meio ambiente. 

MOSTRA – O Oi Futuro apresenta a exposição coleti-
va “Arte, Cidade e Patrimônio: futuro e memória nas 
poéticas contemporâneas”, sob curadoria de Adriana 
Nakamuta, com 10 artistas de seis estados brasileiros, 
em que se debate memória e futuro através de poéticas 
urbanas. Agendamento: https://oifuturo.org.br ou (21) 
3131-3060. A entrada é gratuita.  

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

Divulgação

“Mulheres Nascidas de um Nome”, até o dia 27, sempre às 20h

Divulgação

Espetáculo estimula as memórias e a 

relação entre o corpo e a casa
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Em São Gonçalo, semana terá lançamento da pedra fundamental da Área de Soltura de Animais Silvestres

Dia de celebrar o Meio Ambiente
A Semana Nacional do Meio 
Ambiente será comemorada 
a partir deste sábado (5) em 
São Gonçalo com uma série de 
eventos. Entre eles, está o  lan-
çamento da pedra fundamental 
da Área de Soltura de Animais 
Silvestres (ASAS) na APA Estân-
cias de Pendotiba (Maria Paula), 
a primeira área de soltura de 
animais silvestres do Estado do 
Rio, lançamento do Programa 
Floresta do Amanhã, ação de 
reflorestamento na Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Engenho Pequeno e curso de 
capacitação para os guardas 
do Grupamento de Defesa e 
Proteção Ambiental (GPAM).

Neste sábado, a progra-
mação tem início com missa 
ecumênica de celebração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
na APA Estâncias de Pendotiba 
(Maria Paula), às 9h. Depois, 
às 10h, haverá entrega de veí-
culo pela C.A.C Engenharia 
de acordo com o Termo de 
Compromisso de Compensa-
ção Ambiental  Nº 010/2018. O 
veículo será utilizado para aten-
dimento exclusivo das rotinas 
administrativas, de fiscalização 
e monitoramento da APA de 
Maria Paula.

Durante o dia será realizada 
a Feira Sustentável do Grupo 
Feminino das Estâncias de 
Pendotiba e também haverá 
apresentação da banda de gaita 

de Brazilian Pipers.
Na segunda-feira, dia 7, a 

agenda de eventos prossegue 
com aula Inaugural do Curso 
de Capacitação do Grupamento 
de Defesa e Proteção Ambiental 
(GPAM), na APA Estâncias de 
Pendotiba (Maria Paula), às 10h.

A criação da grade curricular 
da capacitação do GPAM é uma 
das iniciativas para solidificar 

a atuação dos agentes na área 
ambiental, principalmente nas 
áreas de preservação ambiental 
(APAs) do município. A criação 
da grade curricular do GPAM 
é uma iniciativa do Programa 
Municipal de Educação Am-
biental (PROMEA). O PROMEA 
atuará de forma articulada 
nos níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter 

escolar (formal) e não escolar 
(informal).

Na sexta-feira, às 11h, ha-
verá lançamento do Programa 
Florestas do Amanhã, na APA 
do Engenho Pequeno. A  Ação 
de reflorestamento na APA do 
Engenho Pequeno será o pon-
tapé inicial do projeto Florestas 
do Amanhã, da Secretaria de 
Estado do Ambiente e Susten-

tabilidade (Seas), no município. 
Ás 12h, será lançada a pedra 

fundamental da Área de Soltura 
de Animais Silvestres (ASAS) 
na APA Estâncias de Pendoti-
ba (Maria Paula). As ASAS são 
áreas destinadas a reinserir na 
natureza os animais silvestres 
apreendidos ou resgatados.  
Segundo a Prefeitura de São 
Gonçalo, a ASAS Ambiental de 

Maria Paula será a primeira área 
de soltura de animais silvestres 
pública,  legalizada junto ao 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Novas instalações

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente terá novidades 
ainda neste mês de junho, com 
a inauguração da nova Sede da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, no prédio da Pre-
feitura. A reformulação inclui 
novas instalações hidráulicas e 
elétricas, além da aquisição de 
equipamentos e mobiliário. A 
secretaria vai voltar ao prédio 
da prefeitura após ficar por 
quatro anos instalada de forma 
provisória no Partage Shopping, 
devido a um incêndio que em 
2017 que atingiu o prédio da 
prefeitura. A volta da secretaria 
também representa economia 
aos cofres públicos. A prefeitura 
pagava aluguel no valor de R$ 6 
mil pelo espaço no shopping.

Hoje será 
realizada missa 
ecumênica na 
APA Estâncias 
de Pendotiba 
(Maria Paula)

Divulgação  / Prefeitura de São Gonçalo

Dentro da programação, a APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, terá Missa Ecumênica de celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Recicla Orla: 100 kg 
recolhidos em 5 horas
 O Recicla Orla, projeto 
criado pela concessionária 
Orla Rio em parceria com a 
startup de sustentabilidade 
Polen, inaugurou ontem 
(4) um ponto de coleta de 
resíduos, em Copacabana, 
na Zona Sul do Rio, e em 
5 horas de ação recebeu 
cerca de 100kg de mate-
riais recicláveis. O ponto de 
entrega voluntária (PEV ), 
localizado no quiosque 
Botequim Carioca, faz parte 
da nova fase do projeto que 
levará os PEVs para todos 
os quiosques da Zona Sul 
carioca com o apoio do i 
Food, responsável por via-
bilizar a expansão da ini-
ciativa.

Atualmente, são 24 pon-
tos de entrega voluntária 
nos quiosques das praias 
de Ipanema e Leblon, com 
os quais foram coletadas 
mais de 150 toneladas de 
resíduos sólidos, evitando 
a emissão do equivalente 
a 86 toneladas de CO² no 

meio ambiente. Com a ex-
pansão do projeto, todos 
os quiosques entre o Leme 
e o Mirante do Leblon fun-
cionarão como pontos de 
coleta, aumentando para 
56 o número de PEVs.

Sobre o projeto - O Re-
cicla Orla é um projeto de 
sustentabilidade de coleta 
e reciclagem de resíduos 
sólidos descartados na orla 
do Rio. Criado em parceria 
com a Polen, startup de 
sustentabilidade, o projeto 
consiste na colocação, ges-
tão e operação de pontos de 
entrega voluntária localiza-
dos nos quiosques da orla. 

Com 24 pontos, em um 
ano, o Recicla Orla reci-
clou mais de 138 toneladas 
de matérias, sendo 44 de 
plásticos, 51 de papéis e 35 
de vidros. 

Interessados na pro-
posta podem obter mais 
informações em www.reci-
claorla.com.br/

Plantio de mudas em 
Cachoeiras de Macacu
Jequitibá-branco, paineira, 
aroeira, ipê, sapucaia, pau-
-brasil. Vinte espécies nativas 
da Mata Atlântica como estas 
famosas árvores brasileiras 
serão plantadas hoje, a par-
tir das 9h, em uma área de 
7 hectares junto ao Projeto 
Guapiaçu e Reserva Ecológica 
de Guapiaçu, em Cachoeiras 
de Macacu, para homenagear 
vítimas da Covid-19. A inicia-
tiva faz parte da campanha 
Bosques da Memória, criada 
em 2020 com o objetivo de 
plantar árvores e recuperar 
florestas, como um gesto 
simbólico de homenagear 
pessoas que morreram na 
pandemia e agradecer aos 
profissionais de saúde no 
Brasil. A campanha é uma 
promoção conjunta da Rede 
de ONGs da Mata Atlântica 
(RMA), da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica (RBMA) e 
do Pacto pela Restauração da 
Mata Atlântica.

O Bosque da Memória 
Guapiaçu será um dos pon-
tos de homenagem no Rio de 

Janeiro e terá ao todo 50 mil 
mudas plantadas das seguin-
tes espécies: jequitibá-branco, 
araribá, jacarandá-da-bahia, 
ipê-amarelo, ipê-roxo, jatobá, 
ingá-cipó, boleira, paineira, 
pau-ferro, pau-brasil, vinhá-
tico, quaresmeira, aroeira, 
guapuruvu, sapucaia, gru-
mixama, jenipapo, mamão-
-jaracatiá e cajá-mirim, entre 
outras. A área do bosque faz 
parte dos 100 hectares que 
estão sendo recuperados pelo 
Projeto Guapiaçu, que conta 
com o patrocínio da Petrobras 
e do Governo Federal e foi ad-
quirida pela Regua por meio 
de uma doação da Millichope 
Foundation do Reino Unido.

Guimbas de cigarro: Niterói 
inova com projeto inédito
A Prefeitura de Niterói instalou, 
essa semana, um coletor de 
guimbas de cigarro na área ex-
terna da sede da administração 
municipal. A ação, que integra 
a Semana do Meio Ambiente, 
marca o início do programa 
inédito no município de co-
leta e reciclagem deste tipo 
de resíduo. A iniciativa é uma 
parceria da Secretaria de Meio 
Ambiente e a Poiato Recicla, 
primeira usina de reciclagem 
de resíduos de cigarro do Brasil.

A meta da Secretaria de 
Meio Ambiente é instalar ou-
tros coletores nas praias, pra-
ças e parques de Niterói, como 
o Campo de São Bento, Parque 
da Cidade, Parque das Águas, 
entre outros. As bitucas de 
cigarro são recolhidas pela 
própria empresa e recicladas, 
evitando danos ao meio am-

biente.
O secretário municipal 

de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade, 
Rafael Robertson, explica que 
as bitucas serão coletadas, 
recicladas e transformadas 
em papel.

“O coletor de guimbas de 
cigarro que instalamos em 
frente à prefeitura é o primeiro 
de muitos que serão colocados 
em diversos pontos de Niterói. 
A parceria com a usina é estra-
tégica para gerar uma opção 
sustentável de descarte deste 

tipo de resíduo na cidade. É 
uma iniciativa que visa cons-
cientizar as pessoas de que 
elas podem contribuir para a 
redução desses produtos tóxi-
cos no nosso meio ambiente”, 
explica Rafael.

Localizada no interior de 
São Paulo, a Poiato atua em 
78 cidades brasileiras. Possui 
4 mil pontos de descarte e 
já recolheu e reciclou 75 mi-
lhões de guimbas de cigarro. 
A empresa coleta as bitucas e 
depois, na usina de reciclagem, 
transforma o resíduo em mas-
sa celulósica utilizando uma 
tecnologia 100% nacional. O 
resultado final do processo é 
o papel artesanal, que pode 
ser usado como material para 
aula de artes em escolas ou em 
oficinas visando a geração de 
renda.

Coletor para reciclagem do resíduo foi instalado em frente à prefeitura

Semana 
com muitos 
eventos em 
Mangaratiba
O Dia Mundial do Meio 
Ambiente será comemora-
do com muitas atividades 
em Mangaratiba. A Prefei-
tura preparou ações  o dia 
9 de junho com o objetivo 
de sensibilizar, instruir e 
debater sobre a importân-
cia da gestão consciente 
dos recursos naturais no 
município. Havrá plantio 
e doação de mudas na-
tivas da Mata Atlântica, 
apresentação de entrevista 
com a temática ambiental, 
vídeos educativos e distri-
buição de brindes. Durante 
a celebração também será 
comemorado o Dia Mun-
dial dos Oceanos.

Hoje, das 9h às 12h, será 
realizada a Comemoração 
Mundial do Meio Ambien-
te com doação de brindes 
e mudas de plantas nativas 
da Mata Atlântica na Tenda 
da Barreira Sanitária do 
Sahy.

Material pode ser baixado gratuitamente no site da concessionária

Ambiente: Águas de Niterói 
lança livreto para crianças
A concessionária Águas de 
Niterói está lançando um 
material interativo para cha-
mar a atenção das gerações 
futuras para o cuidado com a 
preservação ambiental e a sus-
tentabilidade neste Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, que é 
comemorado hoje, 5 de junho. 
Com o objetivo de orientar as 
crianças sobre a importância 
da preservação ambiental, o 
livreto “A expedição pelo bair-
ro para salvar o planeta” pode 
ser baixado gratuitamente no 
site da concessionária.

Para baixar e imprimir o 
livreto, basta acessar o site 
www.aguasdeniteroi.com.br, 
clicar na parte “Materiais In-
formativos”, escolher Livreto 
“A expedição pelo bairro para 
salvar o planeta” e se divertir.

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente foi decretado pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), em 1972, com o 
intuito de alertar a população 

sobre a prevenção de proble-
mas ambientais e cuidado 
com os recursos naturais. 
A concessionária Águas de 

Niterói evidencia a importân-
cia dessa data para chamar 
a atenção de todos para o 
tema. .

Divulgação

Objetivo é orientar os pequenos sobre a importância da preservação ambiental

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói                  

Os resíduos recolhidos serão reciclados e transformados em papel

Vinte espécies de 
Mata Atlântica 
serão plantadas 
em homenagem 
a vítimas da 
covid-19
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Adoção é amor!!

Marcelo Queiroz

A nova realidade imposta 
pela pandemia reforçou a 
importância dos pets na 
rotina dos seus tutores e 
ratificou a necessidade 
crescente da atuação do 
Poder Público nesse sen-
tido. 

Pesquisas científicas 
vêm comprovando que 
os bichinhos de estima-
ção, especialmente cães 
e gatos, são aliados da 
saúde mental, diminuem 
a sensação de solidão e 
facilitam a interação de 
pessoas, entre outros be-
nefícios.

É neste sentido que 
o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, através 
da Subsecretaria de Pro-
teção e Bem-Estar Ani-
mal – RJPET, vinculada 
à Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, 
vem firmando posição.

Chegamos no meio 
do ano 2021 e os resul-
tados apre-
s e n t a d o s 
pela atuação 
f r e q u e n t e 
d a  R J P E T 
trazem uma 
e x c e l e n t e 
perspectiva 
para o futu-
ro, principal-
mente para 
os animais 
em vulnera-
bilidade:

As feiras de adoção 
realizadas diretamen-
te pela RJPET foram 
responsáveis por dar 
novos lares a mais de 70 
animais, sem contar as 
adoções ocorridas através 
de parcerias frequentes 
com ONGs e protetores 
independentes.

A parceria com a Fe-
deração de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FERJ), denominada Ca-
rioCÃO, e com o Futebol 
Feminino do Botafogo, 
colocou animais aban-
donados nos gramados e 
incentivou a adoção aos 
amantes do esporte.

A realização do Con-
curso de Fotografia “Es-
tado Amigo dos Animais”, 
parceria com a Associação 
Internacional Lions Clube 

Cidade Maravilhosa e o 
RioSolidário, é sucesso nas 
redes e tem como objetivo 
conscientizar as pessoas 
sobre a importância da 
adoção de animais. Os 
vencedores ainda poderão 
indicar uma instituição 
para receber uma tonela-
da de ração. 

O selo “Amigo PET/
PET Friendly” ultrapassou 

a marca de 1.000 
estabelecimentos 
comerciais certifi-
cados em todo o Es-

tado do Rio 
de Janeiro, 
entre hotéis, 
p o u s a d a s , 
res t a u ra n -
tes e lojas, 
abrindo es-
paço para os 
animais fre-
quentarem 
ainda mais 
os mesmos 
a m b i e n t e s 
que seus tu-

tores.
Sob o ponto de 

vista legal, além 
de um incentiva-

dor constante das ações 
realizadas pela RJPET, o 
Governador Claudio Cas-
tro tem promulgado uma 
série de leis que tem como 
finalidade o bem-estar e a 
proteção animal. 

O trabalho não para no 
sentido de fazer do Estado 
do Rio de Janeiro uma re-
ferência na instituição de 
políticas para animais de 
estimação e outras par-
cerias estão em curso em 
defesa dos nossos melho-
res amigos. 

Nova realidade 
imposta pela 

pandemia 
reforçou a 

importância dos 
pets na rotina 

dos seus tutores

OPINIÃO

Marcelo Queiroz

Secretário de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento

Divulgação/Palácio Guanabara

A Prefeitura de Niterói, 
por meio da equipe 
volante do Consultório 
de Rua da Secretaria de 
Saúde, vacinou contra a 
covid-19, no início da 
semana, a população 
vulnerável da cidade 
que, diariamente,  é 
assistida pelos servi-
ços do Centro Pop da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
e Economia Solidária 
(Sases). Desde o dia 25 
de maio, a população 
em situação de rua vem 
sendo vacinada na ci-
dade. Até a sexta-feira, 
mais de 150 pessoas 
que vivem em situa-
ção de rua receberam 
a imunização.

População de 
rua é vacinada

Primeiras a receberem as doses serão pessoas a partir de 59 anos

São Gonçalo vacina por idade 
a partir de segunda-feira

A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
inicia a vacinação contra o 
coronavírus por idade a par-
tir da próxima segunda-feira 
(7). Pessoas com mais de 
59 anos poderão se vacinar 
segunda (7) e terça-feira (8). 
O calendário segue quarta-
-feira (9) e quinta-feira (10) 
para pessoas com mais de 58 
anos. E, fechando a semana, 
sexta-feira (11) e sábado 
(12) para pessoas com mais 
de 57 anos. Durante toda a 
semana, os trabalhadores 
da educação, profissionais 
de educação física, guardas 
municipais e veterinários 

com mais de 30 anos tam-
bém poderão se vacinar.  

São Gonçalo finaliza nes-
te sábado (5) a vacinação das 
grávidas e puérperas com co-
morbidades com mais de 18 
anos, profissionais da edu-
cação, guardas municipais, 
veterinários, todos a partir 
de 50 anos e que estejam 
trabalhando; estagiários da 
saúde atuando em unidade 
hospitalar e pessoas com 
comorbidades acima de 18 
anos. Todos devem compro-
var vínculo com o municí-
pio – ou empregatício ou de 
residência.

A cidade também vacina 

pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas com 
mais de 18 anos, pessoas 
com deficiência permanente 
com mais de 18 anos, ido-
sos com mais de 60 anos, 
pessoas com síndrome de 
down acima de 18 anos, tra-
balhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da 
saúde acima de 18 anos. A 
segunda dose de coronavac 
está disponível para aqueles 
que tomaram a primeira 
dose do imunizante. Podem 
se imunizar com a segunda 
dose da astrazeneca pessoas 
que tomaram a vacina há 
mais de 12 semanas.

Fonseca: prefeito visita obras 
na comunidade São José

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou, ontem (4), 
as obras de urbanização e 
infraestrutura da comuni-
dade São José, no Fonseca. 
A revitalização da área era 
esperada há décadas pelos 
moradores. As intervenções 
estão levando para o local 
rede drenagem, pavimenta-
ção, contenção de encostas, 
escadas de acesso, além de 
uma quadra poliesportiva, 
um anfiteatro, praça com 
academia da terceira idade 
e brinquedos para crianças. 
Cerca de 1.500 famílias da 
região estão sendo beneficia-
das com as melhorias.

O investimento do Mu-
nicípio neste projeto foi de 
R$ 44 milhões. A iniciativa 
faz parte do Programa de 
Desenvolvimento Urbano 
e Inclusão Social de Niterói 
(Produis), que foi financiado 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
O prefeito enfatizou que 
as intervenções estão pro-
movendo mais segurança 

e qualidade de vida para a 
população.  

“Fico muito satisfeito 
vendo essa etapa das obras 
finalizando. As obras de con-
tenção e urbanização, além 
de segurança, dão qualidade 
de vida e dignidade aos cida-

dãos”, afirmou o prefeito.

Nova técnica - A comuni-
dade São José foi a primeira 
área da cidade a receber uma 
nova técnica que vem sendo 
aplicada em obras de conten-
ção de encostas realizadas 

pela Prefeitura de Niterói. 
Estudado por diversas insti-
tuições nacionais e interna-
cionais e comprovado como 
uma das melhores ferra-
mentas naturais de controle 
de erosão, o Sistema Vetiver 
consiste em uma gramínea 
indiana que conserva solos 
e águas em áreas de poucos 
recursos.

Esta gramínea é plantada 
em camadas após a fixação 
dos taludes e promove, ao 
longo do tempo, o efeito 
atirantado do solo, garan-
tindo maior estabilidade às 
encostas, já que suas raízes 
atingem até cinco metros 
de profundidade. De acordo 
com o secretário municipal 
de Obras, Vicente Temperini, 
estas áreas foram escolhidas 
por apresentarem caracterís-
ticas específicas, como resis-
tência ao fogo, crescimento 
e desenvolvimento nos mais 
diferentes tipos de solo e 
capaz de suportar períodos 
de estiagem superiores a seis 
meses.

Local está passando por uma série de intervenções de infraestrutura
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Axel Grael esteve ontem no local, que passa por uma série de intervenções

Parque esportivo disponibiliza novas modalidades para a comunidade

Aulas de tiro com arco e 
badminton no Caramujo
O Parque Esportivo e de In-
clusão Social do Caramujo 
(PESC) promoveu nesta sex-
ta-feira (4) a aula inaugural 
das novas modalidades es-
portivas de tiro com arco e 
badminton. As atividades 
serão disponibilizadas no 
parque para os moradores da 
comunidade e adjacências. O 
espaço conta com diversas 
atividades esportivas, sociais 
e de prevenção à saúde. As 
atividades são todas gratuitas 
e seguem os protocolos sani-
tários estabelecidos. Atual-
mente, mais de 200 pessoas 
estão ativas no projeto.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, que acompanhou e 
participou das duas aulas 
inaugurais com as crianças 
da comunidade, reforçou a 
oportunidade que o esporte 
pode trazer na mudança de 
vida de cada uma delas.

“Eu tenho um orgulho 
enorme de ver isso aqui fun-
cionando. Foi um projeto que 
eu concebi e que escolhi o 
local para implantar, mesmo 
sabendo o desafio que seria 
por ser um lugar marcado 
pela violência. Hoje é um 
espaço onde temos várias 
práticas esportivas ofereci-
das para a comunidade. Isso 
é muito importante porque 
permite que o jovem en-
contre o esporte que melhor 

se adapte ao seu biotipo. O 
esporte é uma oportunidade 
de ascensão social, de lazer e 
de desenvolvimento de talen-
tos”, destacou o prefeito, que 
completou “Ser campeão não 
é a única referência de suces-
so. O esporte desenvolvido 
com prazer já é maravilhoso. 
Ser profissional ou se tornar 
um professor da modalidade 
já é ser campeão, pois você 
descobriu uma vocação e 

uma profissão para melhorar 
na vida. Então o esporte é 
rico de oportunidades e ver 
o Parque Esportivo atraindo 
essa garotada é muito gratifi-
cante. O objetivo não é fazer 
campeões, mas tomara que 
eles venham”.

O prefeito contou ainda 
uma história pessoal ligada 
ao badminton.

“Meu irmão era atleta de 
badminton quando sofreu 

um acidente. Um dia, ele 
chegou no Projeto Grael, pro-
jeto social ligado ao esporte 
desenvolvido pela família, e 
disse: ‘se alguém se interessar 
e quiser treinar de verdade, 
eu doo meu material’. Naque-
le momento, duas meninas 
do projeto levantaram a mão 
e ele pegou o nosso material 
pessoal, meu e dele, e deu 
para as duas meninas treina-
rem. Uma delas, a Fabi (Fa-
biana da Silva), vai disputar 
a Olimpíada de Tóquio esse 
ano”, contou Axel.

O administrador regional 
do Fonseca e Adjacências, 
Oto Bahia, reforça que as 
atividades previstas para o 
Parque Esportivo integram 
três eixos de atuação: esporte, 
cultura e cidadania, e atenção 
social.

“O Parque procura difun-
dir os valores esportivos, dis-
ciplinares, inclusivos e huma-
nitários, associados a práticas 
que incluam e potencializem 
as famílias através de uma 
atenção global às necessida-
des apresentadas. A ideia é 
que o Pesc seja um polo de 
geração de oportunidades 
para o bairro do Caramujo e 
adjacências, buscando sal-
var vidas através do esporte. 
Também temos projetos com 
a terceira idade”, explicou o 
administrador.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Parque Esportivo e Social do Caramujo ganha aulas de tiro com arco

EDF quer ampliar seus 
investimentos no Rio
A EDF Norte Fluminense, 
subsidiária brasileira da 
multinacional francesa de 
energia Électricité de Fran-
ce – EDF, quer ampliar seus 
investimentos no Estado. De 
acordo com a companhia, 
até 2024, será responsável 
por R$ 200 milhões em im-
postos.

Representantes da em-
presa, que já tem uma ter-
melétrica em Macaé, no 
Norte Fluminense, reuni-
ram-se na terça-feira (1º) 
com representantes da se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico do Governo 
do Estado. No encontro, o 
CEO da EDF Norte Flumi-
nense, Emmanuel Delfosse, 
elogiou os esforços do Go-
verno do Rio para incentivar 
e fortalecer o setor de gás 
natural.

“A nova lei do gás e a 
atuação proativa do poder 
executivo fluminense são 
fatores importantes para 
incentivar os investimentos 
nesse setor e implementar 
o novo mercado de gás no 
Estado, já que a competi-
tividade avançou bastante 
com as medidas relativas 
ao ICMS do gás”, afirmou 
Delfosse.

O Governo do Estado 
está alinhado com o setor 

produtivo do gás natural, le-
vando ao Senado e à Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) 
reivindicações visando a 
melhoria do ambiente de 
negócios para os investido-
res da área de energia - afir-
mou o secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico Leonardo Soares.

A Usina Termelétrica 
Norte Fluminense, em Ma-
caé, tem capacidade ins-
talada de 826 MW e é tida 
como a mais eficiente entre 
as térmicas em operação no 
País e no portfólio do Grupo 
EDF. A unidade é movida a 
gás natural produzido na 
Bacia de Campos e está em 
operação desde 2004, geran-
do energia para 2,5 milhões 
de pessoas no Estado.

Em outubro de 2020, 
a EDF Norte Fluminense 
encaminhou ao Ibama o 
projeto para construção da 
Usina Termelétrica Norte 
Fluminense 2. A unidade 
terá 1.713 MW de potência 
instalada para geração de 
energia elétrica a partir da 
queima do gás natural, que 
corresponde a 19% da capa-
cidade de geração instalada 
no Estado, podendo atender 
ao consumo de cerca de 5,2 
milhões de pessoas em todo 
o País.
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Famílias são reassentadas em 
comunidades da Zona Norte
A Prefeitura de Niterói iniciou 
esta semana o trabalho de 
reassentamento de famílias 
das comunidades São José e 
Igrejinha, no Caramujo, Zona 
Norte da cidade, através de 
medida compensatória iné-
dita no município, a Compra 
Assistida. O projeto piloto 
prevê que essas novas casas 
tenham infraestrutura e es-
tejam em locais urbanizados, 
evitando que, posteriormen-
te, essas famílias precisem ser 
realocadas novamente. A ação 
é um esforço conjunto entre 
as Secretarias Municipais de 
Habitação e Regularização 
Fundiária e Obras e Infraes-
trutura, a Empresa Municipal 
de Moradia Urbanização e 
Saneamento (Emusa) e a 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio e faz parte do Programa 
de Desenvolvimento Urbano 
e Inclusão Social de Niterói 
(Produis), com financiamento 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

A compra assistida é uma 
modalidade compensató-
ria que consiste na comple-
mentação de recursos para 
compra de um imóvel para 
o morador que precisa ser 
realocado. O valor é uma 
espécie de indenização pela 
necessidade de retirada da 
pessoa do imóvel, porém ele 
não é pago em dinheiro, para 
garantir que a pessoa tenha 
uma casa em boas condições 
e não esteja em uma área de 
risco. O projeto, desenvolvido 
em conjunto pelas equipes 
das secretarias de Habita-
ção e Obras, foi concebido 
para acompanhar a família 
que será reassentada desde 
o início, com a escolha da 
casa, passando pela mudança 
até o assentamento dessas 
famílias.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que o progra-
ma de compra assistida é um 
passo de extrema importân-
cia para melhorar a qualidade 

de vida dos moradores de 
Niterói.

“Estou muito feliz em estar 
hoje aqui com vocês, porque 
o projeto da comunidade São 
José foi um projeto que eu 
acompanhei desde o início, 
ainda como vice-prefeito, 
participei de todas as etapas 
do planejamento e acompa-
nhei a execução das obras. 
É com muito orgulho que 
vejo tudo que foi realizado 
na comunidade, as obras de 
urbanização, um complexo 
esportivo, e agora, com esse 
programa de compra assis-
tida de moradias”, afirmou o 
prefeito.

De acordo com o secretá-
rio de Obras, Vicente Tempe-
rini, a compra assistida é uma 
forma mais humanizada de 
reassentamento, pois a pró-
pria família escolhe a casa em 
que vai morar.

“A Prefeitura assessora 
as famílias na compra para 
garantir segurança e infraes-

trutura na nova moradia. É 
um projeto de muitas mãos, 
pensado com muito carinho 
pela equipe. A Compra Assis-
tida visa também reassentar 
as famílias em um local segu-
ro, em residências fora da área 
de risco de deslizamento”, 
explicou o secretário.

Para a compra da casa, 
alguns critérios são exigidos. 
Um dos mais importantes é 
que a casa seja em local se-
guro e, para isso, a Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e 
Geotecnia faz uma vistoria 
para atestar a condição do 
local. Outra necessidade é 
que o novo lar seja dotado de 
infraestrutura básica como 
fornecimento de água e coleta 
de esgoto.

Para Roberto Fernandes 
Jales, o Beto da Pipa, secretá-
rio de Habitação e Regulari-
zação Fundiária de Niterói, o 
projeto representa uma nova 
esperança de vida para os 
moradores.

Compra assistida é uma medida compensatória inédita no município

SuperaRJ: 42,5 mil famílias 
começam a receber o auxílio
Benefício vai atender pessoas que vivem em extrema pobreza ou que perderam empregos na pandemia

O programa de auxílio emer-
gencial SuperaRJ, que vai 
beneficiar mais de 355 mil 
famílias, cerca de 1,4 milhão 
de pessoas que vivem na 
pobreza e extrema pobreza 
e que perderam os empregos 
durante a pandemia da co-
vid-19, inicia neste sábado. 
Aproximadamente 42.569 
famílias começam a receber 
o auxílio emergencial de R$ 
200, com acréscimo de R$ 
50 para cada filho, limitado a 
dois menores. 

Os beneficiados podem 
realizar cadastros no site 
www.superarj.rj.gov.br para 
receber, por mensagem de 
celular, as datas e os locais 
para a retirada dos cartões. 
O governo também lançou 
um Call Center para que os 

contemplados possam tirar 
dúvidas 0800 071 7474.

Esperança de dias melho-
res - Para Eliane Corrêa da 
Silva, de 41 anos, moradora 
de São Gonçalo, o programa 
representa esperança. Ela tra-
balhava em uma creche, mas 
perdeu o emprego logo no 
início da pandemia. Mãe de 
dois adolescentes, ficou sem 
renda e sem chão. Agora, com 
o benefício, passou a enxergar 
a possibilidade de retomar a 
sua vida.

“Depois de perder meu 
emprego por causa da pan-
demia, começou um período 
muito complicado para mim, 
muitas vezes com dificul-
dades até mesmo para me 
alimentar. Tenho dois filhos 
adolescentes que ainda estu-

dam, as contas começaram 
a chegar, e eu sem ter como 
pagar. Comecei a fazer unha 
e cabelo para ter alguma ren-
da, mas não é suficiente. Às 
vezes tenho trabalho, às vezes 
não. Hoje em dia, está difícil 
arrumar qualquer emprego. 
Assim como eu, muitas pes-
soas estão passando por isso”, 
ressaltou.

Eliane lembra que sua 
maior preocupação durante 
esse período foi conseguir 
garantir a alimentação de sua 
família. 

“A questão da alimenta-
ção, de não ter dinheiro para 
comprar a comida, foi o que 
mais me deixou desesperada. 
Porque as contas você pode 
deixar para depois, mas o 
alimento não tem como. Me 

sinto muito triste. A gente 
não quer que falte nada para 
os nossos filhos. Muitas vezes 
tive que pedir ajuda da minha 
mãe, que também passa por 
dificuldades. O SuperaRJ vai 
ajudar a retomar a minha 
vida, botar o alimento na 
mesa, não deixar faltar nada 
para os meus filhos. Vou po-
der voltar a fazer as compras 
com mais tranquilidade”, 
disse.

Um longo período de di-
ficuldades e desespero tam-
bém chegou à casa de Jacke-
line Marcelo de Oliveira da 
Silva, 37 anos, em Nilópolis. 
Ela e o marido perderam logo 
no início da pandemia. Desde 
então, o casal, que tem uma 
filha de 15 anos, está sem 
uma fonte de renda fixa. Para 

ela, o SuperaRJ representará a 
chance para a família ter no-
vas perspectivas, após meses 
de muito sofrimento.

“Desde abril de 2020, estou 
desempregada e meu marido 
também. Eu trabalhava como 
vendedora. Agora, estou fa-
zendo salgados para vender, 
me virando como posso. No 
mês passado a nossa luz foi 
cortada. Alimentação, a gente 
tem hoje e não sabe se tem 
amanhã. Não tem muito o 
que fazer porque a gente 
não consegue emprego. O 
SuperaRJ chega na hora em 
que mais precisamos para 
colocar as contas em dia, 
fazer compras, restabelecer 
a internet para os estudos da 
minha filha. Esse auxílio vai 
ser fundamental para a gente 

se manter nesse período”, 
enfatizou.

Com duas filhas, de 2 e 8 
anos, Janaíra Monteiro, de 26, 
perdeu o emprego de auxiliar 
de creche em abril do ano 
passado e passou a trabalhar 
como camelô. Moradora do 
Morro do Salgueiro, na Tiju-
ca, ela conta com a ajuda da 
mãe, que também passa por 
dificuldades.

“Minha mãe também tra-
balha de camelô e me ajuda 
como pode. A comida está 
cara, e é muito ruim não 
poder comprar um iogurte e 
um biscoito para as crianças. 
O SuperaRJ vem trazer uma 
luz no fim do túnel. O auxílio 
vai nos ajudar muito para as 
nossas necessidades básicas”, 
afirmou.

Ajuda também para microempreendedores e autônomos
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lançou na sexta-
-feira (4) a cartilha digital da 
linha de crédito do Programa 
SuperaRJ. O guia já está dis-
ponível no site da Agência de 
Fomento do Estado do Rio 
(AgeRio), em www.agerio.
com.br. O documento agrupa 
as principais dúvidas sobre os 
recursos que serão destinados 
para os microempreendedo-
res individuais, profissionais 
autônomos e informais – até 
R$ 5 mil – e para as micro e 
pequenas empresas – até R$ 
50 mil.

A cartilha traz os detalhes 
de quem pode ter acesso ao 
crédito do Programa Supera 
RJ com destaque para as re-
gras por categoria e como os 
recursos podem ser usados. 
Além disso, traz informações 
sobre valores máximos, pra-
zo de pagamento, garantias 
exigidas e a documentação 
necessária. Os interessados 
também podem conferir 
como a linha de crédito pode 
ser solicitada e todos os be-
neficiários que podem ter 
acesso aos recursos.

“O lançamento da cartilha 

é mais uma etapa facilitadora 
para quem precisa saber de 
forma clara o que é preciso 
fazer para ter acesso ao cré-
dito do SuperaRJ. Precisamos 
oferecer todos os recursos 
para que não haja dúvidas 
e consigam contratar o fi-
nanciamento o mais rápido 
possível”, disse o governador 
Cláudio Castro.

“Todas as etapas que an-
tecedem a assinatura do con-
trato serão on-line e os nossos 
correspondentes de crédito 
darão todo o suporte neces-
sário para quem solicitar 

os recursos. A cartilha é um 
ótimo suporte para quem pre-
cisa encontrar tudo em um 
só lugar. Lembro ainda que o 
apoio será concedido em todo 
o estado e não está restrito 
para quem atua na capital”, 
complementou o presidente 
da AgeRio, André Vila Verde.

Financiamento - No Supe-
raRJ, o financiamento pode 
chegar a até R$ 50 mil para 
micro e pequenas empresas e 
até R$ 5 mil para autônomos 
e profissionais informais. O 
prazo máximo é de 60 meses, 
com carência variando de seis 

a 12 meses. Os contratos serão 
firmados pela Agência Esta-
dual de Fomento (AgeRio). 
Sem juros, os créditos serão 
financiados pelo Fundo Es-
tadual de Fomento ao Micro-
crédito Produtivo Orientado 
para Empreendedores (Fem-
po). No total, serão investidos, 
inicialmente, cerca de R$ 150 
milhões. Os créditos podem 
começar a ser solicitados no 
site www.agerio.com.br.

Quem pode solicitar:
-  Micro e pequenas em-

presas
- Cooperativas e associa-

ções de pequenos produtores
- Microempreendedor in-

dividual
- Agricultores familiares
- Profissionais autônomos, 

inclusive agentes e produto-
res culturais

- Empreendimentos da 
economia popular solidária

- Costureiras, cabeleirei-
ros, manicures, esteticistas, 
maquiadores, artistas plásti-
cos, sapateiros, cozinheiros, 
massagistas, empreendedo-
res sociais, empreendedores 
que atuam em comunidades e 
negócios de impacto social.

Carlos Magno / Governo RJ

Eliane Corrêa da Silva trabalhava em creche mas perdeu o emprego

Rafael Campos / Governo RJ

Janaíra Monteiro, que também trabalhava em creche, teve que virar camelô

Carlos Magno / Governo RJ

Jackeline de Oliveira da Silva e o marido vivem o drama do desemprego

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: 10/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15262699
12:00 às 16:00 Alameda Jandira Fróes - São Francisco - Niterói 15263317
12:00 às 16:00 Rua da Viração - Charitas - Niterói 15263317
12:00 às 16:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - São Francisco - Niterói 15263317
12:00 às 16:00 Rua Arariboia - São Francisco - Niterói 15263517
12:00 às 16:00 Rua Goitacazes - São Francisco - Niterói 15263517
12:00 às 16:00 Rua Tamoios - São Francisco - Niterói 15263517

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Roosevelt - Galo Branco - São Gonçalo 15259103
13:00 às 17:00 Rua Afonso Arinos - Marambaia - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15259103
13:00 às 17:00 Rua Albino José - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Antônio Couto - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Cristovão Sardinha - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua General Savari - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Gonçalo Mendes - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua José Serrado - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Laudeirino Freire - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Laurindo Rabelo - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15259199
13:00 às 17:00 Rua Magalhães Luiz - Guaxindiba - São Gonçalo 15259199

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 1, 3, 4, 5 - Caxito - Centro - Condomínio Santa Tereza - 

Estrada V. Itapeba - Ubatiba - Maricá 
15258869

08:00 às 12:00 Rua José Fortes da Silva - Ubatiba - Maricá 15258869
08:00 às 12:00 Rua Piraí - Parque Ubatiba - Maricá 15258869
08:00 às 12:00 Rua Rio de Janeiro - Parque Ubatiba - Maricá 15258869
08:00 às 12:00 Ruas 18, 34, 36, 37, 56, 137 - Jacaroá - Lagomar - Maricá 15259475
08:00 às 12:00 Rua Angola - Jacaroá - Maricá 15259475
08:00 às 12:00 Travessa Catete - Caju - Maricá 15259475
13:00 às 17:00 Rua das Esmeraldas - Itaocaia Valley - Maricá 15255893
13:00 às 17:00 Rua Rubis - Itaipuaçu - Maricá 15255893
13:00 às 17:00 Rua Topázios - Jardim Inoã - Maricá 15255893
13:00 às 17:00 Rua Turmalinas - Morada das Águias - Maricá 15255893
13:00 às 17:00 Rua Turquesas - Morada das Águias - Maricá 15255893
14:00 às 18:00 Rua Mateus Ribeiro Barbosa - Estrada do Jaconé - Maricá 15244599
14:00 às 18:00 Rua Penetração - Ponta Negra - Maricá 15244599
14:00 às 18:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15244651
14:00 às 18:00 Ruas 83, 86, 87 - Barra de Maricá - Boqueirão - Cordeirinho - Maricá 15244651
14:00 às 18:00 Rua Maria Isabel Pinto Monteiro Alves - Cordeirinho - Maricá 15244651
14:00 às 18:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Rua Zilto Monteiro de Abreu - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Ruas 5, 7, 8, 9, 10, 45 - Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Rua Creval Fernandes da Silva - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Rua Egito - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Rua Gana - Jacaroá - Maricá 15258945
14:00 às 18:00 Rua Jader Moreira - Jacaroá - Maricá 15258945

ITABORAÍ
12:00 às 16:00 Avenida Eduardo Gomes - Esperança - Itaboraí 15259013
12:00 às 16:00 Avenida José Maria Nanci - Reta Nova - Itaboraí 15259013
12:00 às 16:00 Ruas 8, 32, 33, 37, 40 - Reta Nova - Venda das Pedras - Itaboraí 15259013
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Preparador 
do Flu exalta 
saúde física 
do time

O Fluminen-
se reforçou o 
elenco para 
esta tempo-
rada, prin-
cipalmente 
pela disputa 

da Libertadores. Os trico-
lores vem tendo bom de-
sempenho e sofrido pouco 
com lesões.

O preparador físico 
Marcos Seixas destacou 
que todo o trabalho é feito 
justamente para que os 
jogadores possam se recu-
perar rápido entre os jogos.

“Na temporada atual 
a gente tem tido uma fe-
licidade muito grande de 
conseguir manter os atletas 
bem condicionados duran-
te os jogos e ao longo da 
sequência de jogos. Esse 
é o grande desafio, que 
eles consigam se recuperar 
entre uma partida e outra. 
Nós sabemos as dificulda-
des que tiveram na última 
temporada, mas temos 
noção de que a atual vai ser 
ainda mais difícil”, disse.

No entanto, Seixas ad-
mitiu que todos os times 
podem ter problemas du-
rante o Brasileirão.

“O Brasileiro, que ge-
ralmente dura oito meses, 
neste ano vai ter que ser 
condensado em seis. Ou 
seja, vai acontecer uma 
congestão muito maior de 
jogos e, consequentemen-
te, os problemas médicos 
também vão aumentar. 
Nossa superação é tentar 
fazer com que os jogadores 
passem por esse período 
com o mínimo de intercor-
rência possível”, declarou.

Após tropeço na estreia da Série B, Glorioso quer a vitória para evitar críticas

Botafogo vai tentar a 
recuperação contra o Coxa

O Botafogo due-
la hoje, às 21 ho-
ras (de Brasília), 
contra o Coriti-
ba, no estádio 
Nilton Santos. 

O confronto é válido pela se-
gunda rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Os alvinegros decepcio-
naram na estreia ao empata-
rem com o Vila Nova, mesmo 
atuando todo o segundo tem-
po com um jogador a mais.

O técnico Marcelo Cha-
musca pode fazer alterações 
na equipe que iniciou o jogo 
em Goiânia. Os recém-che-

gados Daniel Borges e Luís 
Oyama têm chance de serem 
titulares.

Daniel Borges entrou no 
segundo tempo contra o Vila 
Nova na vaga do improvisado 
Warley. Já Luís Oyama vai es-

trear com a camisa alvinegra 
e Romildo é o favorito a deixar 
o time.

O Botafogo precisa da vi-
tória para não ver a pressão 
aumentar logo no início da 
Série B.

Do outro lado, o Coritiba 
começou bem a Segundona ao 
bater o Avaí, no Couto Pereira. 
Por isso, o técnico Gustavo Mo-
rínigo vai manter a formação 
que começou a partida.

A novidade será no banco 
de reservas. O volante Gustavo 
Bochecha, ex-Botafogo, viajou 
com a delegação e pode estrear 
contra o seu clube formador.

Vitor Silva / Botafogo

Volante Luís Oyama, ex-Mirassol, deve estrear hoje à noite com a camisa do Botafogo no estádio Nilton Santos

Botafogo estreou 
o Campeonato 
Brasileiro da 
segunda divisão 
empatando com 
o Vila Nova

Thiago Maia 
participa de treino

Zeca é dúvida para 
encarar a Ponte

O técnico Ro-
g é r i o  C e n i 
está perto de 
ganhar um re-
forço para a 
temporada. O 
volante Thiago 

Maia se recupera de cirurgia 
no joelho e participou do 
treino com o restante do 
elenco rubro-negro ontem.

Thiago Maia sofreu lesão 
no joelho na temporada 
passada e precisou realizar 
cirurgia. Desde então, o 
volante vem realizando a 
recuperação no Ninho do 
Urubu.

O técnico Rogério Ceni 
revelou após a conquista do 

O  Va s c o  s e 
prepara para o 
confronto de 
amanhã, con-
tra a Ponte Pre-
ta, pela Série B 
do Campeona-

to Brasileiro. No entanto, o 
técnico Marcelo Cabo tem 
ainda uma dúvida para o 
jogo em Campinas.

O lateral-esquerdo Zeca 
saiu de campo no meio de 
semana, contra o Boavista, 
com dores musculares. 
Com isso, o jogador ainda 
não tem presença certa 
contra os paulistas.

Zeca será reavaliado, 
quando Marcelo Cabo vai 
saber se poderá contar com 
o jogador. O lateral é titular 
absoluto do Vasco na tem-
porada.

Campeonato Carioca que 
Thiago Maia deve retornar 
aos gramados de forma ofi-
cial em julho. O volante é 
uma alternativa para a saída 
de Gerson.

Ceni vem trabalhando 
com os jogadores que não 
foram convocados para as 
Eliminatórias e para a Se-
leção olímpica. O técnico 
vem buscando alternativas 
visando a perda de atletas 
na Copa América.

O Flamengo não entra 
em campo no fim de sema-
na, pois teve seu jogo contra 
o Grêmio, pelo Campeona-
to Brasileiro, adiado pela 
CBF.

Caso seja vetado, Cabo 
vai escalar o jovem Riquel-
me no setor. 

O jovem atleta da base 
vascaína começou o ano no 
departamento médico, mas 
já teve chance em alguns 
jogos.

Se Zeca se recuperar, 
Marcelo Cabo terá força 
máxima em Campinas. Isso 
porque o zagueiro Leandro 
Castán e o meias Marqui-
nhos Gabriel estão aptos 
para voltar ao time.

Riquelme pode 
ficar com a 
vaga de Zeca na 
lateral do Vasco


