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Pagamento do abono 
salarial vai até dia 30

Trabalhadores que não sacarem deverão esperar próximo calendário para receber o benefício

DINHEIRO NO BOLSO

CIDADES\PÁG. 5

Ontem foi lançada a Operação Extinctus, do Corpo de Bombeiros, que vai atuar de forma preventiva no combate aos incêndios florestais no Estado. Corporação recebeu 80 novas viaturas do tipo picape

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Reforço para 
as Guardas 
Municipais

PANORAMA\PÁG. 2

Mais escolas 
recebem alunos 
em Niterói

CIDADES\PÁG. 3
Gripe: vacinação entra na 3ª fase

A terceira e última etapa da campanha nacional de imunização terá início amanhã (9)
CIDADES\PÁG. 5

O Detran.RJ está contribuindo para a retomada da economia criativa 
no Estado, No sábado, o posto do Largo do Machado, no Rio, abriu as 
portas pela segunda vez para o Circuito Carioca de Artes e Culturas.

CIDADES\PÁG. 4 

Divulgação/Detran

O presidente do Detran, Adolfo Konder, esteve no sábado visitando a feira no posto do Largo do Machado

Incentivo à economia criativa

Brasil tenta 
espantar 
clima tenso
Em meio ao furação com 
as denúncias sobre o 
presidente afastado da 
CBF, Rogério Caboclo, a 
Seleção visita o Paraguai 
pelas Eliminatórias.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Figueiredo / CBF

Prevenção 
a incêndios 
ambientais
O Corpo de Bombeiros vai atuar 
pelo quarto ano consecutivo de 
forma preventiva no combate aos 
incêndios florestais no Estado. 
A Operação Extinctus contará 
com um reforço especializado 
de militares treinados para 
atuar, especificamente, nos 
incêndios florestais. Helicópteros, 
caminhões de transporte de tropa 
e viaturas do tipo autobomba, 
com capacidade para atuar em 
qualquer cenário, também estarão 
disponíveis para as ocorrências. 

CIDADES\PÁG. 4

Das lentes 
para as telas 
virtuais
Até o dia 27, o público 
pode conferir a 13ª edição 
do “FotoRio”, um dos mais 
importantes festivais de 
fotografia da América 
Latina, em edição on-line.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

 “FotoRio”, um dos mais importantes
festivais da América Latina 

A qualidade de Neymar será mais 
importante para mais uma vitória
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Aplausos na vacinação
Gostaria de elogiar a organização da vacinação contra 
covid-19 em Niterói. Me vacinei ontem na Policlínica do 
Vital Brazil e fui muito bem atendida!
Adriana Sousa

Trânsito em São Gonçalo
A Secretaria de Transportes de São Gonçalo Está de para-
béns pois a organização e fiscalização das vagas no Centro 
melhorou muito com a gestão do prefeito Capitão Nelson.
Ângelo Queiroz

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.

Festival ‘FotoRio’ 
em versão virtual
Até o dia 27, o público pode 
conferir a 13ª edição do 
“FotoRio”, um dos mais im-
portantes festivais de foto-
grafia da América Latina. 
Nesta edição, em formato 
online, o evento traz seis 
exposições inéditas, oficinas 
de fotografia, rodas de con-
versas, fóruns de debates. 
Na programação desta terça, 
das 19h às 20h, tem “Mão 
na Lata” em conversa com 
Fotoativa com apresentação 
Erika Tambke. 

Na quarta, das 10h às 12h, 
acontece a oficina “Cafuné 
na Laje: Memória ao Re-
dor”, além do Pontes Lati-
no-Americanas: Ojo de Paz 
(Argentina), das 19h às 20h. 
Na quinta, das 10h às 12h, 
a oficina “No rastro da luz” 
com Ratão Diniz e, das 19h 
às 20h, Pontes Latino-Ame-
ricanas: Lucia Nigro Barrios/ 
CdF (Uruguai). A progra-
mação completa pode ser 
conferida no site https://
www.fotorio.fot.br/

CULTURA ULISSES DÁVILA

Tenor
O tenor e maestro Joabe 
Ferreira é a atração desta 
terça, às 18h, na Sala Carlos 
Couto. Formado em canto, 
piano e regência, o maestro 
tem se dedicado à educa-
ção musical. Exerce intensa 
atividade como regente de 
coro e orquestra. É fundador 
e diretor da . e Coordenador 
Pedagógico do Programa 
Orquestras nas Escolas da 
Cidade do Rio.

O público pode assistir a 
apresentação no Instagram 
@salacarloscouto

FEIRA DE LIVROS – Para promover o interesse pela 
leitura, a Nova Feira do Livro de Cabo Frio chega ao 
bairro Jardim Esperança nesta terça. Localizada na 
praça do bairro, na Estrada Velha de Búzios, ela terá 
publicações a preços populares, a partir de R$ 2. A feira 
acontecerá de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos 
domingos, das 8h às 16h, até o dia 7 de julho.  

‘IRETI’ – Com a missão de dar voz às culturas afrodias-
póricas, a Cia. do Despejo apresenta a videoarte online 
“IRETI”. A obra é uma crítica à necropolítica brasileira e 
às violências sofridas pelas mulheres negras em nosso 
país. A peça será exibida online entre os dias 19 a 22 
de junho e 17 a 19 de julho, sempre às 20h, no canal 
da Cia. Mungunzá de Teatro no Youtube. 

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Evento é um dos mais importantes festivais de fotografia da América Latina

Divulgação

Maestro Joabe Ferreira é a atração 
desta terça na Sala Carlos Couto

Panorama RJPanorama RJ

Segurança com 
câmeras
Foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado, ontem, a Lei 
9298/21 que determina que 
o Poder Executivo deverá 
instalar microcâmeras nos 
equipamentos de segurança, 
como capacetes e coletes, 
dos agentes de Segurança 
Pública e Defesa Civil do 
Estado. A norma, de autoria 
do deputado Carlos Minc 
(PSB), vale para agentes da 
Coordenadoria de Recursos 
Especiais (Core) da Polícia 
Civil; policiais militares que 
atuem no policiamento os-
tensivo; agentes do Programa 
Segurança Presente e agentes 
do Corpo de Bombeiros (CB-
MERJ).

A proposta complementa 
a Lei 5.588/2009, que obriga o 
Governo do Estado a instalar 
câmeras de vídeo e áudio nos 
veículos das áreas de Segu-
rança Pública e Defesa Civil. 
O novo projeto também obri-
ga que câmeras sejam instala-
das nas aeronaves utilizadas 
pelas forças de segurança. 

Tomógrafo em hospital de Maricá

Foi entregue ontem (7) o 
novo Centro de Imagens 
do Hospital Municipal Dr. 
Ernesto Che Guevara, em 
Maricá. Equipada com um 
tomógrafo de alta comple-
xidade, a unidade  passa a 
oferecer exames pré-ope-

Divulgação / Prefeitura de Maricá

ratórios, principalmente 
dos pacientes cardiológi-
cos, além de diagnósticos 
como colecistite (pedra na 
vesícula), hérnia, cálculo 
renal, insuficiência cardía-
ca, insuficiência venosa e 
arterial, entre outros.

Reforço para Guardas Municipais
Armamento, incluindo não 
letal, viaturas e equipa-
mentos para as guardas 
municipais de São Gonça-
lo, Itaboraí, Cachoeiras de 
Macacu, Tanguá e Casimiro 
de Abreu. Este foi o pedido 
entregue em mãos pelo 
deputado estadual Coronel 
Salema ao diretor da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
inspetor Silvinei Vasques, na 
manhã de ontem (7).

O parlamentar aprovei-
tou para homenagear Vas-
ques com uma moção de 
louvor e aplausos por sua 
atuação à frente da Superin-
tendência da PRF no Rio de 
Janeiro, onde permaneceu 
de abril de 2019 até abril de 
2021.

“Já tinha estado com o 
Vasques em julho do ano 
passado, quando ele ain-
da chefiava a PRF no Rio, 
levando uma proposta de 
doação de equipamentos 
do órgão para a Guarda Mu-
nicipal de São Gonçalo. O 
convênio para doar armas, 
coletes e viaturas já tinha 
sido firmado com outras 
cidades, como Duque de 

Divulgação

Deputado estadual Coronel Salema e o diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Silvinei Vasques

Roberto DaMatta 
fala sobre o Rio
A série “Depoimentos Ca-
riocas”, produzida pelo Ar-
quivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro, entrevista 
hoje, às 17h, o antropólogo 
Roberto DaMatta, professor 
da PUC-Rio e autor de uma 
extensa obra literária. Pres-
tes a completar 85 anos, no 
próximo dia 29 de julho, o 
convidado, que é niteroiense 
de nascimento, falará sobre 
sua relação com o Rio de Ja-
neiro, cidade que conheceu 
a partir dos anos 1940 e que 
se tornou  fundamental em 
sua obra, especialmente em 
livros como “Carnavais, ma-
landros e heróis” (1979) e “A 
casa e a rua” (1997). 

Para conferir o bate-pa-
po, é só entrar no perfil do 
Arquivo Geral no YouTube: 
https://www.youtube.com/
user/arquivodacidade

Wisnik no ‘Livro 
Aberto’ da Emerj
O professor, ensaísta, com-
positor, pianista e músico 
José Miguel Wisnik será o 
palestrante do webinar de 
apresentação do programa 
“Livro Aberto”, uma iniciativa 
da Comissão de Biblioteca e 
Cultura da Escola da Magis-
tratura do Estado do Rio de 
Janeiro (Emerj). O encontro 
virtual será na quarta (9), às 
18h30. O primeiro encontro 
do programa, que é dirigido 
por Silvia Monte, terá leitura 
do poema “A um bruxo, com 
amor”, de Carlos Drummond 
de Andrade. Participam a 
diretora-geral da Emerj, de-
sembargadora Cristina Tereza 
Gaulia, a desembargadora 
Ana Maria Oliveira e os juízes 
Paula Cossa, Renata Lima e 
Ricardo Andrade. 

Mangaratiba: Meio Ambiente

A Prefeitura de Mangarati-
ba abriu ontem (7) sua Se-
mana do Meio Ambiente, 
em evento que aconteceu 
de forma segura e seguindo 
todos os protocolos de pre-
venção contra a covid-19. A 
primeira parte das come-

@vasconcllos / Prefeitura de Mangaratiba

morações foi realizada no 
Parque Estadual Cunham-
bebe, no Sahy, e contou 
com atividades educativas, 
exposições com produtos 
de agricultores da cidade e 
plantio de mudas nativas 
na Trilha do Curumim.

Caxias e o Rio de Janeiro”, 
lembrou o Coronel Salema.

“Na ocasião ele me disse 
que conhecia São Gonçalo 
e reconhecia a necessidade 
do município. Inclusive co-
locou à disposição dos GMs 

o Centro de Treinamento da 
PRF em Vigário Geral, onde 
há um stand de tiro e uma 
favela cenográfica”, ressal-
tou o parlamentar.

Com apoio do deputado 
federal Hugo Leal, o deputa-

do estadual Coronel Salema 
conseguiu marcar essa nova 
agenda para acrescentar no 
pedido também as guardas 
municipais de Itaboraí, Ca-
choeiras de Macacu, Tanguá 
e Casimiro de Abreu. 

Ex-prefeito de 
Carmo é preso
A segunda fase da Operação 
Chorume cumpriu, ontem, 
oito mandados de prisão 
relacionados à investigação 
de um suposto esquema 
criminoso de fraudes em 
contratos da prefeitura de 
Carmo, município na Região 
Serrana do Rio de Janeiro. Um 
dos presos foi o ex-prefeito da 
cidade, Paulo Cesar Ladeira.

A ação é do Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), por meio do 
Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) e da Promo-
toria de Justiça de Carmo, em 
parceria com a Polícia Civil.

De acordo com as inves-
tigações do MPRJ, os contra-
tos superfaturados na área 
de limpeza urbana somam 
quase R$ 40 milhões. O MPRJ 
aponta que no período em 
que Ladeira esteve no cargo, 
de 2017 a 2020, os contratos 
com as empresas Limpeza 
Urbana e Forte Ambiental 
eram usados para paga-
mento de propina a agentes  
públicos. 
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Ensino presencial é retomado em colégios de Icaraí, Caramujo, Pendotiba, Sta Rosa e Engenho do Mato

Mais escolas voltam às aulas 
Cinco escolas da rede muni-
cipal de ensino de Niterói re-
tomaram as aulas presenciais 
nesta segunda-feira (07), 
dando prosseguimento ao 
processo de implementação 
do ensino híbrido planejado 
pela Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação. Todas 
as escolas foram sanitizadas 
e adequadas ao retorno com 
as demarcações de espa-
çamento, além de estarem 
equipadas com materiais de 
segurança de uso individual 
e coletivo. Até o momento, 
20 escolas da rede municipal 
já retornaram ao ensino pre-
sencial em Niterói.

As unidades de ensino 
que retornaram nesta sema-
na foram: Escola Municipal 
(E. M.) Julia Cortines (1° e 
5º anos), em Icaraí; E.M. 
Antinéia Silveira Miranda 
(9° ano), no Caramujo; E. M. 
Sítio do Ipê (1º e 5º anos), 
em Pendotiba; Unidade Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(UMEI) Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes (GREI 
5), em Santa Rosa, e UMEI 
Vale Feliz (3º ano), no En-
genho do Mato. Seguindo 
o cronograma, na próxima 
segunda-feira (14), as escolas 
E. M. Profº Paulo de Almeida 
Campos (1º e 5º anos), em 
Icaraí, e UMEI Maria Vitória 

Ayres Neves (GREI 5), no 
Centro, também recomeçam 
com as aulas presenciais, 
além de mais uma turma na 
UMEI Vale Feliz (1º ano), no 

Engenho do Mato
O secretário municipal 

de Educação, Vinicius Wu, 
ressaltou que as aulas pre-
senciais são acompanhadas 

pela secretaria para garantir 
o comprimento dos protoco-
los de segurança.

“Estamos atuando em 
todas as frentes para uma 

melhor qualidade de ensi-
no. A pandemia criou enor-
mes desafios na educação 
e estamos implementando 
ações para superá-los. Pre-
senciamos todo o processo 
de reabertura das unidades, 
visitando as escolas antes, 
durante e depois de abrir. 
Com segurança e de forma 
gradual, vamos trabalhar 
para reabrir todas as esco-
las da rede. É emocionante 
ver a alegria dos alunos ao 
retornar às salas de aula e o 
encontro com seus professo-
res”, enfatizou o secretário.

A assessora de Desen-
volvimento da Educação 
de Niterói, Tatiana Santos, 
reforçou a importância das 
escolas para os alunos, as 
famílias e a comunidade 
escolar.

“Continuamos a abertura 
gradativa e responsável das 
escolas da rede. A retomada 
das aulas presenciais é muito 
importante para os alunos, 

as famílias e toda a comuni-
dade escolar, pois a escola é 
um espaço de aprendizado 
constante e mútuo”, desta-
cou Tatiana.

A reabertura segue as 
regras estabelecidas no Pla-
no de Retomada das Aulas, 
que prevê o distanciamen-
to social, uso de máscara 
de proteção obrigatória, 
além de revezamento entre 
os estudantes. O retorno 
acontece de acordo com as 
especificidades de cada uni-
dade seguindo o plano local 
elaborado pelas escolas. As 
aulas presenciais têm dura-
ção reduzida, de três horas 
diárias, com no máximo 50% 
de ocupação dentro de sala. 
No Ensino Fundamental 1, 
as aulas presenciais ocorrem 
em revezamento semanal, 
separados em grupos. Já na 
Educação Infantil, as crian-
ças podem ir para a escola 
todos os dias. No caso das 
unidades com tempo inte-
gral, os alunos são divididos 
em grupos nos turnos da 
manhã ou da tarde.

A Secretaria Municipal 
de Educação e a Fundação 
Municipal de Educação res-
saltam que o ensino híbrido 
não é obrigatório para os 
alunos. O formato remoto 
continuará sendo disponi-
bilizado.

Até o momento, 
20 escolas da 
rede municipal 
já retornaram ao 
ensino presencial 
na cidade

Divulgação/Prefeitura de Niterói                         

Para a reabertura das escolas foi seguido o Plano de Retomada das Aulas, que prevê uma série de exigências

Niterói intensifica 
comunicação na RO
O trabalho de comunicação 
social junto aos moradores 
do entorno da Lagoa de Pi-
ratininga tem sido realizado 
pelas equipes do PRO Sus-
tentável e pelas que atuam 
nas obras do Parque Orla 
Piratininga (POP) Alfredo 
Sirkis. A ação, que teve início 
com o processo de implan-
tação do parque, é funda-
mental para o esclarecer a 
comunidade em relação ao 
andamento das intervenções 
e diminuição dos impactos 
locais provocados pela pre-
sença do canteiro de obras, 
operários, máquinas, altera-
ções do trânsito, bloqueio de 
passagens, reconstrução de 
pavimentação, supressão de 
vegetação, sistemas de água 
e esgoto e drenagem, entre 
outros. 

Coordenador das obras 
do POP, o arquiteto e urba-
nista Renato Esteban explica 
que o trabalho de comu-
nicação é realizado diaria-
mente, de porta em porta, 
transmitindo e elucidando 
dúvidas sobre as etapas das 
obras, as estruturas a serem 
implantadas no parque, o 
cronograma, os possíveis 
impactos e benefícios que o 
empreendimento trará para 
a comunidade e região, além 
de buscar ideias e soluções 
vindas dos próprios mora-
dores.

“Estas obras oferecem 
grandes transformações lo-
cais e interferem drastica-
mente sobre o cotidiano da 
comunidade, a comunicação 
social, além de ter como 
missão a interlocução com 
a população diante estas 

intervenções, visa a com-
preender todo o cenário 
existente e gerir o processo 
de ambientação com novo 
contexto urbano, social e 
ambiental provocado pelas 
intervenções”, enfatiza.

Renato Esteban ressalta 
que todo trabalho é reali-
zado pela equipe técnica 
da Unidade de Gestora de 
Projetos (UGP)/Banco de 
Desenvolvimento da Améri-
ca Latina (CAF) em parceria 
com a Administração da 
Região Oceânica, através 
de profissionais especiali-
zados nas áreas de biologia, 
arquitetura e urbanismo, e 
engenharia, bem como com 
a participação da empresa 
responsável pela implanta-
ção da obra. De acordo com 
ele, além do trabalho porta a 
porta, também são entregues 
folders impressos e eletrôni-
cos, foram instaladas placas 
informativas, além de publi-
cações nas redes sociais.

O Parque - O POP, que 
está sendo implantado pela 
Prefeitura de Niterói, con-
templa a recomposição ve-
getal da orla da Lagoa, abran-
gendo uma área de mais de 
150 mil metros quadrados 
e a implantação de cerca de 
10 quilômetros de sistema 
cicloviário ao longo de toda 
a orla, além de espaços para 
lazer e esporte. A previsão é 
que todo o trabalho esteja 
concluído em setembro de 
2022.

As obras do Parque, en-
contram-se em implanta-
ção, nas vertentes de infraes-
trutura verde e paisagismo, 
urbanização e edificações.

Concurso Arariboia vai incentivar 
preservação do meio ambiente
Em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) e a Funda-
ção Municipal de Educação 
de Niterói lançam o Concur-
so Arariboia de Educação 
Ambiental. A iniciativa tem 
como objetivo ampliar a 
compreensão dos estudan-
tes sobre a responsabilidade 
socioambiental e incenti-
var projetos educacionais a 
partir de trabalhos realiza-
dos pelos profissionais nas 
unidades escolares. Ao fim 
do projeto, serão premia-
dos os dois melhores traba-
lhos, um do Ensino Funda-
mental e um da Educação  
Infantil.

“A Rede Municipal de 
Niterói conta com profis-
sionais qualificados que 

fazem um trabalho brilhante 
em nossas escolas. Muitos 
deles já ensinam aos alu-
nos sobre a importância da 
preservação ambiental e de 
responsabilidades socioam-
bientais. Com o concurso, 
vamos ampliar esse trabalho 
e ainda premiar iniciativas 
que estão em consonância 
com a agenda de susten-
tabilidade do município”, 
afirmou o secretário de Edu-
cação, Vinicius Wu.

As regras do concurso se-
rão explicadas em um edital 
que será lançado em breve. 
As escolas participantes 
vão desenvolver os projetos 
com seus alunos com base 
nos objetivos elencados no 
documento. A iniciativa é 
de autoria da Subsecretaria 
de Projetos Transversais, 

Cooperação e Articulação 
Institucional, por meio da 
Coordenação de Educação 
em Sustentabilidade, Espor-
te e Saúde.

“Buscamos incentivar 
as novas gerações a refletir 
sobre as suas relações com 
a natureza e assumir o pro-
tagonismo do seu futuro. 
Além disso, estamos anima-
dos por valorizar as práticas 
pedagógicas da nossa rede 
municipal e por darmos 
mais um passo em prol de 
uma educação para a vida”, 
disse o subsecretário Thiago 
Risso.

 
Projeto carbono neutro 

– A Secretaria Municipal do 
Clima e a Secretaria Munici-
pal de Educação de Niterói 
lançaram, na última sema-

na, o projeto da primeira 
escola municipal de carbono 
neutro da cidade na Escola 
Municipal Professor Marcos 
Waldemar de Freitas Reis, 
em Itaipu. A ideia é que a 
unidade receba ações de 
mitigação dos gases de efeito 
estufa e gestão eficiente de 
resíduos. O carbono neutro 
é uma espécie de balança 
ecológica. Por exemplo, se 
uma empresa queima deter-
minada quantidade de gases 
do efeito estufa durante seu 
processo de produção, ela 
deverá compensar o dese-
quilíbrio neutralizando uma 
quantidade semelhante de 
gases presentes na atmosfe-
ra. A unidade escolhida fica 
próxima da Lagoa de Itaipu, 
uma localização emblemáti-
ca para o tema.

Iniciativa é da área de Educação. Regras serão divulgadas em breve

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Ação é realizada diariamente, esclarecendo dúvidas sobre as obras

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Curso para Grupamento Ambiental teve início com a história da Guanabara

São Gonçalo promove curso de 
capacitação para Guarda Ambiental
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através Secretaria de Meio 
Ambiente, deu início, na ma-
nhã de ontem (7), ao primeiro 
Curso de Capacitação do 
Grupamento de Defesa e Pro-
teção Ambiental (GPAm), na 
APA Estâncias de Pendotiba, 
em Maria Paula. Na abertura, 
foi realizada uma aula para os 
guardas ambientais, ministra-
da pelo biólogo especialista 
em Meio Ambiente e subse-
cretário de Meio Ambiente, 
Gláucio Brandão. O subse-
cretário ministrou uma aula 
sobre a ocupação histórica 
do território de São Gonçalo e 
seu desdobramento na dinâ-
mica ambiental. A previsão de 
término desta primeira turma 
é outubro.

A capacitação pioneira no 
município, que terá duração 
de 160 horas e será realizada 

de forma on-line e presen-
cial, é uma das iniciativas 
para solidificar a atuação dos 
agentes na área ambiental, 
principalmente nas áreas de 
preservação ambiental (APAs) 
do município.

O secretário de Meio Am-
biente, Carlos Afonso, desta-
cou a importância do curso e 
como esses agentes podem 
repassar conhecimento para 
a população.

“É uma satisfação imensa 
dar esse primeiro curso para 
a Guarda Ambiental. A nossa 
intenção é capacitar esses 
profissionais para melhor 
cuidar das nossas áreas de 
proteção, atuando na gestão 
ambiental da cidade, além de 
serem multiplicadores com 
os munícipes que visitam 
diariamente esses espaços”, 
explicou.

A atividade integra o Pro-
grama Municipal de Educa-
ção Ambiental (Promea) e faz 

parte das ações pela Semana 
do Meio Ambiente, que teve 
início no dia 5 de junho.

Agentes irão atuar em áreas de preservação ambiental do município
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Corpo de Bombeiros recebe 80 
novas viaturas do tipo picape
Também foi lançada ontem pela corporação a Operação Extinctus, para prevenção a incêndios florestais

O governador Cláudio Castro 
entregou ontem (7) ao Cor-
po de Bombeiros 80 novas 
viaturas do tipo picape auto-
máticas, com tração 4x4, que 
acessam os mais diversos 
terrenos. Os veículos se-
rão distribuídos para vários 
quartéis. O investimento do 
Governo do Estado na reno-
vação da frota foi de cerca de 
R$ 12 milhões, oriundos da 
arrecadação da Taxa de In-
cêndio. Os novos carros serão 
usados no combate ao fogo 
na mata e permitirão agilizar 
a chegada dos militares às 
áreas mais acidentadas.

“É uma alegria entregar 
infraestrutura necessária 
para o excelente trabalho 
que nossos bombeiros rea-
lizam. Entregar essas viatu-
ras é mais do que oferecer 
carros, é dar condições de 
trabalho. É nossa obrigação 
dar estrutura e qualificação 
a esses profissionais para 
que a população tenha o 
melhor atendimento possí-
vel”, destacou o governador 
Cláudio Castro, acrescen-
tando a importância da Taxa 
de Incêndio para que esses 
equipamentos de ponta se-
jam adquiridos e tenham a 
manutenção necessária.

A entrega das novas via-
turas reforça a Operação Ex-
tinctus, que foi lançada nesta 
segunda-feira pelo Corpo de 
Bombeiros, no Complexo de 

Ensino e Instrução Coronel 
Sarmento, em Guadalupe, 
Zona Norte da capital. A 
corporação vai atuar pelo 
quarto ano consecutivo de 
forma preventiva no com-
bate aos incêndios florestais 
no Estado.

“É muito importante essa 
valorização que estamos 
recebendo do Governo do 
Estado. As viaturas são de 

suma importância para que 
possamos responder com 
maior rapidez em casos de 
fogo em vegetação”, ressaltou 
o secretário de Estado de De-
fesa Civil e comandante-ge-
ral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Leandro Monteiro.  A 
Operação Extinctus contará 
com um reforço especiali-
zado de militares treinados 
para atuar, especificamen-

te, nos incêndios florestais. 
Helicópteros, caminhões de 
transporte de tropa e viatu-
ras do tipo autobomba, com 
capacidade para atuar em 
qualquer cenário, também 
estarão disponíveis para as 
ocorrências. 

“Todo ano que gente apri-
mora as técnicas de combate 
a incêndios florestais, re-
forçando o efetivo em cada 

quartel e melhorando os 
equipamentos com novas 
tecnologias. Esse é o período 
de estiagem, quando o mato 
está muito seco, e a popula-
ção precisa se conscientizar 
em relação à soltura de ba-
lões e queimadas desorde-
nadas, pois isso pode gerar 
grandes tragédias. Nessa 
época do ano nossas ocor-
rências triplicam em relação 
aos outros períodos”, disse 
o subchefe do Estado Maior 
Geral Operacional, coronel 
Rafael Camilo.

Este ano, a operação vai 
contar, ainda, com a par-
ticipação de agentes das 
regionais de Defesa Civil 
(Sedec-RJ/Redec), que noti-
ficarão os responsáveis por 
áreas com perigo iminente 
de incêndios florestais. A 
novidade vai estimular a 
prevenção e a conscientiza-
ção da população sobre as 
implicações negativas e as 
consequências legais que as 
queimadas trazem ao bioma.

O Corpo de Bombeiros 

atende, em média, 13 mil 
eventos de incêndio em ve-
getação (cerca de 36 eventos 
por dia), sendo que 62% 
deste total (aproximada-
mente 8 mil) ocorrem neste 
período, em geral nos meses 
compreendidos entre junho 
e setembro. Esses dados 
justificam um planejamento 
estratégico bem elaborado a 
fim de otimizar os recursos 
da corporação, garantindo 
a eficiência e a atuação dos 
bombeiros em todas as re-
giões do Estado.

Estão previstos o empe-
nho diário de até 13 viaturas 
tipo Auto-Rápido (AR), tri-
pulados por 65 militares de 
todos os (10) dez Comandos 
de Bombeiro de Área (CBA) 
terrestres do CBMERJ, coor-
denados pelos Grupamentos 
de Socorro Florestal e Meio 
Ambiente (1º GSFMA – Alto 
da Boa Vista e 2º GSFMA 
– Magé) e auxiliados pelas 
aeronaves do Grupamento 
de Operações Aéreas (GOA), 
quando necessário. Estão 
disponíveis, ainda, mais de 
1,7 mil equipamentos para 
combate indireto a incêndios 
florestais, três viaturas do 
tipo Autotransporte de Tropa 
(ATT) e uma Autobomba (AB) 
específica para incêndios 
florestais, assim como 12 
Fireflex Tank (tanque para 
armazenamento de água).

Investimento na 
renovação da 
frota foi possível 
com recursos 
oriundos da taxa 
de incêndio

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

O secretário de Defesa Civil Leandro Monteiro e o governador Claudio Castro na entrega simbólica das chaves dos carros

Esporte e 
cultura de 
volta à Vila 
Cruzeiro
As atividades esportivas e 
culturais na Vila Cruzeiro, 
no Complexo da Penha, 
comunidade da Zona Nor-
te da cidade do Rio, foram 
retomadas pela Coorde-
nadoria de Polícia Pacifi-
cadora (CPP). Uma aula 
inaugural marcou, ontem 
(7), o reinício do projeto, 
no Centro de Desenvolvi-
mento Humano Atitude 
Social. As inscrições para 
as turmas de jiu-jítsu, nata-
ção e música já podem ser 
feitas a partir de hoje (8).

Segundo Antônio Ti-
búrcio, da associação de 
moradores da Vila Cruzei-
ro, era grande a expectativa 
para a volta das aulas por 
parte da comunidade.

“Estamos ajudando a 
formar cidadãos na nossa 
comunidade através do 
esporte e da cultura. Isso 
faz parte da segurança 
pública, que também se 
faz com o lado social”, lem-
brou Tibúrcio.

A coordenação dos pro-
jetos de prevenção fica 
a cargo da assessoria da 
Polícia de Proximidade 
da Secretaria de Polícia 
Militar.

“Este é um trabalho 
que temos de cuidado e 
empatia com a sociedade. 
Crianças e jovens vivem 
num cenário de vulnera-
bilidade, e os projetos de 
proximidade da PM cum-
prem este papel de abrir os 
caminhos e oferecer uma 
nova oportunidade de tra-
jetória de vida”, ressaltou a 
coordenadora dos projetos 
de polícia de proximidade, 
major Bianca Neves.

Ao todo, a CPP man-
tém 85 projetos sociais de 
cunho educacional, cul-
tural, esportivo, de luta e 
de saúde proporcionando 
qualidade de vida e novas 
oportunidades para 4.861 
beneficiados.

Detran.RJ abriu as portas do posto do Largo do Machado para Circuito Carioca de Artes e Cultura

Espaço para a economia criativa

O Detran.RJ começou a ofe-
recer o uso de seus espaços 
para a cultura e a economia 
criativa. No último sábado (5), 
o posto Largo do Machado, 
na Zona Sul do Rio, abriu as 
portas pela segunda vez para 
a feira do Circuito Carioca de 
Artes e Culturas, com bar-
racas de artesanato, moda e 
gastronomia, e apresentação 
de grupo de forró.

O presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder, incentivador 
das atividades culturais em 
espaços públicos, visitou a 
feira à tarde e afirmou que o 
Detran vai contribuir para a 
retomada da economia cria-
tiva no Estado do Rio. 

“Estamos recebendo o 
Circuito Carioca, fazendo 
mais uma vez a integração 

do Detran com a cultura, hu-
manizando os postos, dando 
um sentido de pertencimento 
territorial dos postos à vizi-
nhança. Hoje tivemos forró, 
tivemos artes, gastronomia, 
tudo junto. Essa é a nossa 
vontade: abrir os postos do 
Detran, nos momentos li-
vres, para que a comunidade 
possa estar aqui. E a gente 
possa fazer cultura, fazer arte 
e contribuir também para a 
economia criativa do nosso 
estado”, disse Konder. 

O presidente foi recebido 
pela coordenadora do Circui-
to Carioca, Karla Maria Costa, 
e pela vice-presidente do 
Conselho Municipal de Cul-
tura da cidade do Rio, Rosa 
Perdigão, que levou para a 
feira seus quitutes, como aba-

rá, acarajé, bobó de camarão 
e doces típicos baianos. 

O posto do Largo do Ma-
chado, na Rua do Catete, 325, 
vai receber a feira todos os 
sábados, de 10h às 18h, e a 
inciativa pode ser estendida 
a outras unidades do Detran, 
assim como outros eventos 
culturais.

“Entendemos que, para 
o Governo do Estado, este 
é o momento de retomada 
da economia criativa no Rio 
de Janeiro. Por isso, estamos 
aqui hoje disponibilizando 
o posto do Largo do Macha-
do para um evento especial 
como esse, respeitando todos 
os cuidados sanitários devi-
do à pandemia”, afirmou o 
presidente do Detran, Adolfo 
Konder.

Prefeitura demole terraço 
afetado por desabamento

Técnicos da Secretaria Munici-
pal de Conservação (Seconser-
va) do Rio voltaram na manhã 
de ontem (7) a Rio das Pedras, 
na Zona Oeste do Rio, para fazer 
a demolição manual do terraço 
de um dos prédios na Rua das 
Uvas, que permanece interdita-
do pela Defesa Civil, à direita do 
que desabou na quinta-feira (3).

A avaliação da Defesa Civil 
apontou que somente o terraço 
do prédio oferece risco estrutu-
ral e precisa ser demolido, pois 
apresentou danos nas paredes 
laterais, na estrutura de ma-
deira do telhado e ruptura de 
um pilar.

Outros dois imóveis na Rua 
das Uvas continuam interdita-
dos. A Seconserva informa que 

terminou na sexta-feira (4) a 
retirada dos entulhos do imóvel 
que desabou, recolhendo mais 
de 300 toneladas.

Vítimas- De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), Kiara Abreu, de 26 anos, 

permanece no Centro de Tera-
pia Intensiva (CTI) do Hospital 
Municipal Miguel Couto e apre-
senta quadro de saúde grave.

Ela foi uma das quatro víti-
mas retiradas dos escombros 
com vida e perdeu no acidente 

o marido, Natan Gomes, 30 
anos, e a filha, Maitê Gomes 
Abreu, de 2 anos e 8 meses de 
idade.

A Polícia Civil montou uma 
força-tarefa para investigar o 
caso, integrada pelas delegacias 
distritais e especializadas 16ª 
DP (Barra da Tijuca), 32ª DP 
(Taquara), Delegacia de Prote-
ção ao Meio Ambiente (DPMA) 
e Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organizadas 
e Inquéritos Especiais (Draco).

A corporação informa que o 
dono do imóvel já foi identifica-
do, localizado e levado a prestar 
depoimento. A construção foi 
feita entre 2006 a 2014 por Ge-
nivan Gomes, pai de Natan, e 
tinha situação irregular.

Imóvel fica ao lado do prédio que desabou na semana passada, no Rio 

Policiais civis da 154ª DP 
(Cordeiro) prenderam, 
neste domingo, dia 6, 
dois homens e uma mu-
lher por crimes de roubo 
de carga, sequestro e cár-
cere privado e associa-
ção criminosa. Segundo 
os agentes, os bandidos 
atuavam nos estados do 
Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas Gerais.

Os acusados foram 
capturados em São Fi-
délis, Região Norte do 
Rio, e Nova Friburgo, 
na Região Serrana, após 
trabalho de inteligência 
e monitoramento. De 
acordo com os agentes, 
a ação foi em cumpri-
mento de mandados de 
prisão preventiva por 
meio de inquérito que 
investiga a atuação do 
grupo especializado em 
roubo de cargas interes-
tadual.

Quadrilha é 
presa

Divulgação

Posto, na Rua do Catete, vai receber a feira aos sábados, de 10h às 18h

Tomaz Silva/Agência Brasil

Avaliação da Defesa Civil apontou que somente o terraço oferece risco 
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Caixa encerra pagamento e saque 
do abono salarial em 30 de junho
Trabalhadores que não sacarem o dinheiro deverão esperar até o próximo calendário do benefício

A Caixa Econômica Federal vai 
encerrar o pagamento do Abo-
no Salarial do calendário 2020-
2021, ano-base 2019, no dia 
30 de junho. Os trabalhadores 
que atendem aos critérios para 
recebimento do benefício têm 
até esta data para saque dos 
valores nos canais disponibi-
lizados pelo banco. Caso não 
saquem o benefício no pe-
ríodo, os trabalhadores terão 
nova oportunidade de saque 
a partir do próximo calendário 
do Abono Salarial. 

De acordo com a Resolução 
Codefat (Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) nº 838, de 24 de 
setembro de 2019, fica assegu-
rado ao trabalhador o direito 
ao Abono Salarial pelo prazo 
de cinco anos. Desta forma, os 
benefícios não sacados até 30 
de junho de 2021 serão nova-
mente disponibilizados para 
pagamento, nos calendários 
dos exercícios seguintes, até 
que se complete o prazo de-
terminado.

No calendário do Abono 
Salarial 2020-2021, a Caixa já 
pagou R$ 17 bilhões para 22 
milhões de trabalhadores, dos 
quais 6,3 milhões receberam 
em conta Poupança Social 
Digital, aberta sem custo para 
o beneficiário. 

A movimentação da conta 
Poupança Social Digital é rea-
lizada pelo aplicativo CAIXA 

Tem, por meio do qual podem 
ser realizadas consultas de 
saldos e extratos, pagamentos 
de contas e boletos, transfe-
rências e compras na internet 
utilizando o cartão de débito 
virtual, gerado gratuitamente 
no aplicativo. O CAIXA Tem 
também permite compras no 
comércio por meio de um QR 

Code gerado pelo lojista na 
própria maquininha do esta-
belecimento comercial.

Até o momento, aproxi-
madamente 560 mil traba-
lhadores ainda não sacaram o 
benefício, no valor total de R$ 
328 milhões.

Próximo calendário - De 
acordo com a Resolução do 

Codefat nº 896, de 23 de mar-
ço de 2021, os valores do pa-
gamento do Abono Salarial, 
que tradicionalmente eram 
liberados no período de julho 
a junho do ano seguinte, pas-
sarão a ser pagos de janeiro a 
dezembro de cada exercício, 
com base nas informações 
prestadas pelos empregadores 

no ano anterior. 
Com essa alteração, o ca-

lendário 2022, ano-base 2020, 
terá início previsto para janeiro 
de 2022. 

Abono Salarial - Instituído 
pela Lei nº 7.998/90, o Abono 
Salarial equivale ao valor de, no 
máximo, um salário mínimo, a 
ser pago aos trabalhadores 

que satisfaçam os requisitos 
previstos na lei. O pagamento 
é realizado conforme calen-
dário anual estabelecido pelo 
Codefat. 

A CAIXA é responsável pelo 
pagamento do Abono Salarial 
aos trabalhadores cadastrados 
no PIS, vinculados a entidades 
e empresas privadas. Já os 
trabalhadores do setor pú-
blico têm inscrição PASEP e 
recebem o benefício no Banco 
do Brasil. 

Quem tem direito? - Para 
ter direito ao Abono Salarial, o 
trabalhador precisa: 

estar cadastrado no PIS há 
pelo menos cinco anos; ter 
recebido remuneração men-
sal média de até dois salários 
mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade re-
munerada para Pessoa Jurí-
dica, durante pelo menos 30 
dias, consecutivos ou não, no 
ano-base considerado para 
apuração;

Ter seus dados informados 
pelo empregador (Pessoa Jurí-
dica) corretamente na Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS)/eSocial.

 Para saber se tem direito ao 
benefício, o trabalhador pode 
realizar consulta por meio do 
aplicativo Caixa Trabalhador, 
pela central de atendimento ao 
trabalhador: 0800-726-0207, 
ou pelo site: https://www.
caixa.gov.br/abonosalarial.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

No calendário do Abono Salarial 2020-2021, a Caixa já pagou R$ 17 bilhões para 22 milhões de trabalhadores, dos quais 6,3 milhões receberam em conta digital

Fiocruz receberá nova 
remessa de IFA 
A Fundação Oswaldo Cruz 
anunciou ontem (7) que foi 
confirmada a chegada, no pró-
ximo sábado (12), de uma nova 
remessa do ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) necessário 
para a fabricação da vacina 
Oxford/AstraZeneca contra 
covid-19.

Sobre a próxima remessa, a 
Fiocruz adiantou apenas que o 
IFA a ser recebido vai garantir a 
continuidade da produção e as 
entregas semanais de vacinas 
ao Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) até o dia 10 de 
julho. Mais detalhes devem ser 
divulgados ao longo da semana.

A Fiocruz e a AstraZeneca 
assinaram no ano passado um 
acordo de encomenda tecno-
lógica que prevê o envio de 14 
remessas de IFA para a produ-
ção de 100,4 milhões de doses 
de vacinas até julho. Desde 
fevereiro, a Fiocruz já recebeu 
10 remessas.

A fundação tem negociado 
com a farmacêutica europeia 

a aceleração do envio do IFA, 
que é produzido na China, pelo 
laboratório WuXi Biologics. O 
motivo é o fato de a capacidade 
produtiva do Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos) ser maior 
do que a quantidade de IFA dis-
ponível para produzir vacinas.

Com as 3,3 milhões de doses 
entregues na semana passada, a 
Fiocruz chegou a 50,9 milhões 
de doses disponibilizadas para 
o PNI. O total inclui as 4 milhões 
de doses importadas prontas da 
Índia e as mais de 46 milhões 
já produzidas e liberadas por 
Bio-Manguinhos.

Com baixa adesão, vacinação 
contra a gripe entra na 3ª fase

Um dia antes do fim do úl-
timo dia da segunda etapa 
da campanha nacional de 
vacinação contra a gripe, 
dedicada a idosos com mais 
de 60 anos e professores, a 
imunização segue registrando 
baixa adesão da população. 
Nesta fase, a expectativa era 
chegar a 33 milhões de pes-
soas vacinadas, mas segundo 
o Vacinômetro do Ministério 
da Saúde, apesar de mais 
de 58,3 milhões de doses já 
terem sido distribuídas aos 
26 estados brasileiros e ao 
Distrito Federal, a meta está 
longe de ser atingida. Em 
todo país, até o fechamento 
desta reportagem somente 
cerca de 22,1 milhões de  
pessoas haviam sido imuni-
zadas.

Terceira etapa - A terceira 
e última fase da campanha 
começa na próxima quarta-
-feira (9) e abrangerá cerca de 
22 milhões de pessoas. Desta 
vez, os alvos serão integran-
tes das Forças Armadas, de 
segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais 
ou com deficiência perma-
nente; caminhoneiros; tra-
balhadores de transporte 
coletivo rodoviário; trabalha-
dores portuários; funcioná-
rios do sistema de privação  
de liberdade; população pri-
vada de liberdade; e adoles-
centes em medidas socioe-
ducativas.

Até o fim da campanha, 
em 9 de jullho, a expectativa 
do Ministério da Saúde é dis-

tribuir 80 milhões de doses 
da vacina influenza trivalen-
te, produzida pelo Instituto 
Butantan, para imunizar um 
público-alvo de 79,7 milhões 
de pessoas. Desse total, até 
agora, 28,3% do público foi 
alcançado.

Cepas do vírus - Segundo a 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), a gripe (in-
fluenza) pode ser leve, grave 
ou até fatal. “Estima-se que as 
epidemias anuais dessa doen-
ça causem de 3 a 5 milhões de 
casos graves e de 290 mil a 650 
mil mortes no mundo”, diz a 
Organização.

Prevenção - A medida 
mais eficaz para prevenir a in-
fluenza grave e suas compli-

cações é a vacinação. Como 
os vírus da gripe mudam 
constantemente, é necessário 
o desenvolvimento a cada 
ano de novas vacinas espe-
cíficas para a cepa (tipo) do 
vírus que está circulando. No 
caso do Brasil, essas vacinas 
são produzidas anualmente 
pelo Instituto Butantã.

As outras importantes 
ações preventivas recomen-
dadas pelo Ministério da 
Saúde são as mesmas que 
comprovadamente funcio-
nam contra a covid-19: limpar 
as mãos regularmente, evitar 
tocar nos olhos, nariz ou 
boca; manter distanciamen-
to físico de outras pessoas; 
cobrir a boca e o nariz com o 
cotovelo ao tossir ou espirrar, 
inclusive de máscara.

A terceira e última fase da campanha começa na próxima quarta-feira

Secretaria de Saúde convoca população no Dia da Imunização 

São Gonçalo alerta para 
importância da vacinação

A pandemia do coronavírus 
deixou em evidência a im-
portância da vacinação para 
evitar a doença. As vacinas 
são o melhor método para 
evitar várias enfermidades, 
muitas que já mataram mi-
lhões de pessoas em todo o 
mundo e agora estão extintas. 
Para lembrar da importância 
da vacinação, existe o Dia da 
Imunização, que é celebrado, 
anualmente, em 9 de junho. O 
principal objetivo da data é 
conscientizar a população so-
bre a importância de manter 
a caderneta de vacinação em 
dia, tanto de crianças quanto 
adultos, diminuindo a proba-
bilidade de contrair doenças.

A cobertura vacinal de 17 

vacinas oferecidas na rede 
municipal de saúde de São 
Gonçalo para adultos e crian-
ças caiu, em média, 50% nos 
primeiros cinco meses deste 
ano. Em 2020, a cobertura 
de 11 vacinas para bebês e 
crianças de até dois anos 
caiu, consideravelmente, 
em comparação ao esquema 
vacinal de 2019. Há diferença 
de mais de 60% nos números 
de imunização, como é o caso 
da tríplice viral -D1, vacina 
contra sarampo, caxumba e 
rubéola. 

O coordenador de imuni-
zação da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Gonçalo, Ra-
fael Vidal, alerta a população 
para a importância de ter a 

vacinação em dia. Todas as 
vacinas estão disponíveis em 
74 unidades de saúde, que es-
tão funcionando normalmen-
te na cidade, das 8h às 17h. 
“Todos devem manter em dia 
a vacinação, principalmente 
as crianças, pois ainda há cir-
culação de doenças, mesmo 
que com poucos casos. Ano 
passado, por exemplo, houve 
maior incidência de saram-
po pela falta de vacinação, 
uma doença que já estava 
controlada e da coqueluche, 
uma doença de transmissão 
respiratória”, explicou Rafael. 

A atualização da cader-
neta de imunização pode 
ser feita em qualquer sala de  
vacinação.

O governo do Amazo-
nas informou ontem 
(7) a prisão de 31 sus-
peitos de envolvimento 
nos ataques crimino-
sos a ônibus de trans-
porte coletivo, agências 
bancárias e prédios pú-
blicos no último final 
da semana. Os crimes 
ocorreram em Manaus 
e em municípios do in-
terior do estado como 
represália pela morte 
de um traficante de 
drogas.

De acordo com a Se-
cretaria de Segurança 
Pública, acusados de 
liderar os ataques estão 
entre os presos. Nas 
ações de policiamen-
to, foram apreendidas 
uma arma de fogo e 
uma metralhadora.

Presos no 
Amazonas

Ingrediente 
vai garantir 
continuidade 
da produção de 
vacinas até 10 
de julho

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: 11/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada do Muriqui Grande - Muriqui - Niterói 15259007
08:00 às 12:00 Estrada Jacaré - Pendotiba - Niterói 15259007
08:00 às 12:00 Travessa dos Ourives - Muriqui - Niterói 15259007
08:00 às 12:00 Rua 1 - Muriqui - Niterói 15259007
08:00 às 12:00 Rua do Ourives - Muriqui - Niterói 15259007
08:00 às 12:00 Rua Gonçalves de Abreu 8 - Muriqui - Niterói 15259007

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Raul Veiga - Raul Veiga - São Gonçalo 15243853
12:00 às 16:00 Rua Imaculada da Conceição - Porto da Pedra - São Gonçalo 15262663
12:00 às 16:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo 15262663
12:00 às 16:00 Rua 22 de Setembro - Porto da Pedra - São Gonçalo 15262663
13:00 às 17:00 Rua das Esmeraldas - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 15263329
13:00 às 17:00 Rua Marcos da Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 15263329
13:00 às 17:00 Avenida Povoas - Pacheco - São Gonçalo 15263439
13:00 às 17:00 Rua São Pedro - Vista Alegre - São Gonçalo 15263439

MARICÁ
09:00 às 11:30 Estrada Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15259075
09:00 às 11:30 Rua 149 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15259075
09:00 às 11:30 Rua Central - Ponta Negra - Maricá 15259075
12:30 às 16:00 Ruas 13, 25 - Jardim Interlagos - Rincao Mimoso - Maricá 15268235
12:30 às 16:00 Rua dos Heliotrópios - Barroco - Maricá 15268235
12:30 às 16:00 Rua dos Jasmins - Barroco - Maricá 15268235
12:30 às 16:00 Rua dos Narcisos - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15268235
12:30 às 16:00 Rua São Benedito - Barroco - Maricá 15268235
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15259171
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15259171
13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15259171
13:00 às 17:00 Ruas 106, 107, 108 - Cordeirinho - Ponta Negra - Maricá 15259171
13:00 às 17:00 Rua B - Cordeirinho Maricá - Maricá 15259171
13:00 às 17:00 Rua Eulina Mattos Rabelo - Cordeirinho - Maricá 15259171
13:30 às 17:30 Ruas 32, 83 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15268383
13:30 às 17:30 Rua Douglas Marques Rience - Jardim Atlântico - Maricá 15268383
13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 15268383
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Fla monitora 
situação 
de Renato 
Augusto

Um dos nomes 
cogitados como 
possíveis refor-
ços no Flamen-
go após a saí-
da do volante 
Gerson é o de 

Renato Augusto. O jogador, 
que completou 33 anos em 
fevereiro, estaria conside-
rando deixar o futebol chinês 
para retornar ao Brasil, mais 
especificamente para o Rio 
de Janeiro.

O retorno ao Flamengo, 
clube que o projetou e onde 
esteve entre 2001 até julho 
de 2008, seria o caminho 
natural. Carioca, Renato 
Augusto está construindo 
uma casa na Zona Oeste da  
cidade e sofre pressão da 
família para não retornar à 
China.

Pessoas próximas ao jo-
gador, segundo revelou o 
canal “Flazoeiro”, dizem que 
a intenção dele é tentar a 
liberação antecipada junto 
ao Beijing Guoan. O meia 
está no clube da capital chi-
nesa desde o início de 2016 
e seu contrato termina em 
dezembro.

Campeão da Copa do 
Brasil em 2006 e bicampeão 
carioca em 2007-08, Renato 
Augusto foi vendido ao Bayer 
Leverkusen, da Alemanha, 
por 10 milhões de euros.

Envolvida em polêmicas, seleção enfrenta o Paraguai pelas Eliminatórias

Brasil busca nova vitória 
para aliviar clima tenso

A Seleção Bra-
sileira entra em 
campo hoje, às 
21h30 (de Bra-
sília), contra 
o Paraguai. O 
confronto será 

no estádio Defensores del 
Chaco, pelas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022.

O Brasil abriu vantagem 
na liderança das Eliminató-
rias após vencer o Equador 
e ver a Argentina tropeçar 
no Chile. Agora, os bra-
sileiros podem ampliar a 
liderança em caso de nova 
vitória.

O clima segue tenso na 
Seleção após alguns jo-
gadores terem ameaçado 
pedir dispensa da Copa 
América. Até a demissão do 
técnico Tite, mas quem saiu 
foi o presidente da CBF, Ro-
gério Caboclo, afastado do 
cargo por 30 dias, acusado 
de assédio moral e sexual.

Tite comentou os dias 
turbulentos vividos na Se-
leção Brasileira.

“Tem sido bastante di-
fícil, porque esse é o mo-
mento social. As pessoas 
acham que temos que ter 
opinião para tudo, quan-
do devemos ter opinião 
pelo futebol. Temos que 
ter capacidade e lugar de 
fala sobre o que nos diz res-
peito. É isso o que fazemos 
com muito amor e paixão”, 
disse.”Nós dizemos que 
temos uma capacidade e 
inteligência emocionais 
muito grandes, para saber 

filtrar as situações, ter dis-
cernimento, sensatez e para 
direcionar no trabalho. Mas 
claro que atrapalha, sim, é 
desafiador. Vamos precisar 
disso de novo para o jogo 
contra o Paraguai, essa abs-
tração e foco”, completou o 
treinador.

Dentro de campo, Tite 
deve fazer apenas uma mu-
dança na equipe. Gabriel 
Jesus treinou entre os titu-
lares na vaga de Gabigol.

Do outro lado, o Para-
guai chega empolgado após 
segurar o empate com o 
Uruguai, em Montevidéu. 
Com isso, os paraguaios 
seguem na zona de clas-
sificação para a Copa do 
Mundo.

A seleção comandada 
por Eduardo Berizzo vem 
sendo uma pedreira para 
o Brasil nos últimos anos. 
Na última Copa América, 
a classificação só veio após 
disputa de pênaltis.

Lucas Figueiredo / CBF

Gabriel Jesus (à esq.) sofre com a marcação de Casemiro no treino de ontem. Atacante volta hoje ao time titular

Flu e Santos perto de 
acordo por Ganso

Marcelo Cabo pode 
mudar time do Vasco

O Santos avan-
çou na negocia-
ção pela contra-
tação de Paulo 
Henrique Ganso, 
do Fluminense. 
Os clubes con-

versam diariamente e as dife-
renças diminuíram.

Como publicou a “TNT 
Sports”, o empréstimo até 
dezembro de 2021 está adian-
tado. Pesa a favor do Peixe o 
desejo de Ganso em retornar. 
O meia, inclusive, não ficou 
à disposição contra o Cuiabá 
pelo Campeonato Brasileiro.

Mais do que re-
sultados abaixo 
do esperado, as 
más atuações do 
Vasco da Gama 
estão preocupan-

do a todos em São Januário. A 
queda de rendimento da equipe 
nos últimos jogos do Carioca 
ligaram o sinal de alerta, mas 
as duas primeiras rodadas da 
Série B sem vencer aumenta-
ram muito a pressão sobre o 
departamento de futebol.

O técnico Marcelo Cabo 
continua prestigiado e não há, 
por enquanto, sinais de uma 

O Santos aceita pagar, no 
máximo, R$ 200 mil por mês. 
Ganso recebe pouco mais de 
R$ 400 mil e o Flu barganha 
para aumentar a economia até 
o fim do ano.

O Comitê de Gestão do Pei-
xe se reunirá e o tema deve en-
trar em pauta. A preocupação 
do Alvinegro é fixar um valor de 
compra aceitável. A ideia é não 
correr o risco de recuperar o 
atleta e depois não poder ficar 
com ele em definitivo.

Ganso tem 31 anos e foi 
indicado por Fernando Diniz 
ao Santos.

possível troca no comando da 
equipe. Além disso, o treinador 
está reconhecendo os proble-
mas e se mostra proativo na 
busca por soluções.

Cabo tem feito mudanças 
na equipe e indica uma forma-
ção diferente para o jogo de vol-
ta da Copa do Brasil, amanhã, 
contra o Boavista.

“A gente trabalha em cima 
de performance. Se um atleta 
não estiver performando e en-
tregando aquilo que eu preciso 
para determinada situação, a 
gente vai repensar”, afirmou 
Cabo.

Atacante de 38 anos chega para ser a referência do Botafogo no setor

Rafael Moura é apresentado

O Botafogo apre-
sentou ontem o 
atacante Rafael 
Moura. O joga-
dor de 38 anos 
chega para ser a 

referência ofensiva da equipe 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro.

He-Man fez questão de exal-
tar o clube na apresentação: 
“Gostaria de agradecer a toda 
diretoria que fez um esforço 
enorme para a minha chegada. 

Estou muito feliz em vestir essa 
camisa, de muita história e de 
grandes ídolos”, disse

“Passo aqui nas dependên-
cias do estádio e vejo a foto de 
grandes jogadores. É uma honra 
vestir essa camisa, estou muito 
empolgado com esse novo 
desafio que o Botafogo tem na 
temporada de voltar à Série A, 
é o nosso objetivo”, completou.

O atacante também falou 
sobre as negociações passadas 
com os alvinegros e explicou as 

recusas anteriores.
“Gostaria de explicar ao tor-

cedor que sempre me apoiou, 
sempre me quis aqui no clube, 
com mensagens nas redes so-
ciais. Algumas negociações fo-
ram inverdades, teve realmente 
em 2018 e 2019, com propos-
tas oficiais, que infelizmente 
tive que recusar. Não gosto de 
fazer promessas ou metas, a 
minha meta principal vai ser 
o Botafogo retornar à Série A”, 
declarou.

Tite vai escalar 
hoje no Paraguai 
o atacante 
Gabriel Jesus na 
equipe titular no 
lugar de Gabigol


