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UFF: convocação para vagas 
remanescentes na Justiça

Ação foi motivada pelo fato de a instituição ter feito apenas duas chamadas da lista de espera do Sisu

DEFENSORIA EXIGE PREENCHIMENTO IMEDIATO
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A previsão da Prefeitura de Niterói é que todo o trabalho de implantação do Parque Orla esteja concluído em setembro de 2022

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Hemorio coleta 
sangue em São 
Gonçalo

CIDADES\PÁG. 3

Estado do Rio 
terá Mercado 
do Produtor

PANORAMA\PÁG. 2

Mais atenção à saúde bucal
Municípios de Mangaratiba e Maricá investem em programas especiais

CIDADES\PÁG. 4

Parque Orla 
Piratininga: 
obras vistoriadas
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, vistoriou as obras do 
Parque Orla Piratininga (POP) 
Alfredo Sirkis na manhã de 
ontem (10). O Parque, que 
está sendo implantado pela 
Prefeitura de Niterói, contempla 
a recomposição vegetal da orla 
da Lagoa, abrangendo 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.

CIDADES\PÁG. 3

Com gol do prata da casa Rodrigo Muniz, Flamengo venceu o 
Coritiba, no Paraná, por 1 a 0, e agora joga por um empate na 
semana vem para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Alexandre Vidal / Flamengo

Rodrigo Muniz (de costas), é abraçado por Diego após marcar o gol da vitória rubro-negra

Garoto do Ninho resolve para o Fla

André Santi 
faz show de 
humor no Rio
O humorista André Santi 
apresenta no Teatro 
Riachuelo Rio o stand up 
comedy “Cheguei (Vivo) 
Aos 30”. Este é o segundo 
show do humorista. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

O humorista André Santi apresenta o 
stand up comedy, nesta sexta

Flu quer 
tirar meia de 
arquirrival
A diretoria do Fluminense 
está negociando a 
contratação do volante 
Ronaldo, de 24 anos, que 
está em final de contrato 
com o Flamengo.

PÁG. 8

ESPORTES

Felipe Oliveira / EC Bahia

Ronaldo foi treinado por Roger 
Machado quando esteve no Bahia

Municípios 
aceleram 
vacinação

CIDADES\PÁG. 3

Atendimento 
para vítimas 
da violência
Curso de capacitação para 
agentes femininos começou 
ontem na Guarda Municipal.

CIDADES\PÁG. 4

Máscaras: 
vacinados podem 
ser liberados

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Irresponsabilidade
Tanta discussão por causa de vacina contra a covid-19 e o 
que se vê, nos últimos dias, são postos vazios. Enquanto 
os grupos com comorbidades querem se vacinar, adultos 
abaixo de 60 anos parecem que estão se lixando. Me dis-
seram que estão querendo escolher vacinas, aguardando 
a chegando de novos imunizantes.
Ruth Nogueira

Sem medo da pandemia
Na Avenida Sete, no Cafubá, as pessoas circulam pela 
área de comércio sem máscaras, como se não houvesse 
ameaça do coronavírus. O curioso é que se trata do bairro 
do Hospital Oceânico, que atende pacientes com covid.
Arthur Telles Fonseca

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.

‘Cheguei (Vivo) Aos 
30’ no Riachuelo  
O humorista André Santi 
apresenta no Teatro Ria-
chuelo Rio, nesta sexta e 
sábado, o stand up comedy 
“Cheguei ( Vivo) Aos 30”. 
Este é o segundo show solo 
do humorista. 

Neste show, André conta 
algumas experiências e ob-
servações de sua vida ao lon-
go de 34 anos de vida. Como 
de costume, o espetáculo 
apresenta muita interação 
e improviso com a plateia. 
O show teve sua estreia em 

2018 em São Paulo onde teve 
uma temporada de sucesso 
com sessões esgotadas ante-
cipadamente. Desde então, 
por onde passa, “Cheguei 
(Vivo) Aos 30” é sucesso 
absoluto.

As apresentações pre-
senciais acontecem às 20h. 
O Teatro Riachuelo Rio fica 
na Rua do Passeio, 38/40, 
Centro do Rio. 

Os ingressos custam de 
R$ 40 a R$ 70. Venda: www.
sympla.com.br. 

CULTURA FABIANA MAIA

Queernejo
O cantor Gabeu é a atração 
do projeto #CulturaEmCasa, 
desta sexta. Filho de Soli-
mões (da dupla Rionegro e 
Solimões), Gabeu descreve 
seu estilo musical como 
mistura do pop com suas 
raízes. O cantor, que faz live 
na plataforma às 21h30, usa 
o termo Queernejo e prepara 
o lançamento de seu primei-
ro álbum sertanejo queer, 
valorizando as narrativas 
cujo a figura heteronormati-
va seja questionada. O show 
promete ser animado.

FORRÓ – Quem disse que em 2021 não terá come-
moração de São João? Para homenagear a época mais 
importante do ano para os forrozeiros, Luan Estilizado 
disponibiliza o EP “Esquenta São João 4”. No reper-
tório, seis regravações de grandes sucessos “Oração 
de São Francisco”, “Onde canta o sabiá”, “Brincar de 
amar”, “A morte do vaqueiro” e “Taxi Lunar”.

MUSEHUM – O tour virtual pela reserva técnica do 
Musehum continua disponível, apresentando vários 
itens que contam a história das comunicações no 
Brasil e na América Latina. Entre os objetos estão: 
aparelhos telefônicos - analógicos e celulares -, mesas 
de telefonistas, orelhões, equipamentos de fotografia 
e audiovisual. Onde:https://oifuturo.org.br/

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

Divulgação

O humorista André Santi se apresenta o stand up comedy, nesta sexta

Divulgação

O cantor Gabeu é a atração do

#CulturaEmCasa, desta sexta

Panorama RJPanorama RJ

R$ 164 milhões 
para os municípios
O Governo do Estado repas-
sou nesta semana R$ 164 mi-
lhões para os 92 municípios 
fluminenses. O depósito feito 
pela Secretaria de Fazenda 
refere-se ao montante arre-
cadado no período de 31 de 
maio a 4 de junho. Os valores 
correspondem à distribuição 
de parte da arrecadação dos 
tributos ICMS e IPVA às admi-
nistrações municipais.
O total depositado em ju-
nho foi de R$ 268 milhões. 
Desde o início deste ano, ao 
adicionar as cotas-parte e 
os repasses relacionados às 
transferências federais e à re-
ceita diretamente arrecadada 
pelo Estado, os municípios re-
ceberam um total acumulado 
de R$ 6,67 bilhões.
Os depósitos semanais são 
feitos por meio da Secretaria 
de Fazenda, conforme prevê 
a Lei Complementar nº 63, 
de 11 de janeiro de 1990. As 
consultas dos valores dos 
exercícios anteriores podem 
ser feitas no Portal do Tesou-
ro do site da Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br). 

Otávio Leite preside PSDB no Rio

O deputado federal Otavio 
Leite é o novo presidente 
do PSDB no Rio de Janeiro. 
Parlamentar há 28 anos, 
ele assume o cargo após 
a saída de Paulo Marinho, 
com a missão de trabalhar 
“pela construção de uma 
alternativa de centro viável 
para o Brasil, que tire o país 

Fernando Frazão/Agência Brasil

da polarização e traga paz 
e equilíbrio para o debate 
político, fortalecendo a 
democracia”. No âmbito 
regional, segundo Leite, o 
partido seguirá buscando 
a união de esforços que 
leve o estado a dias mais 
prósperos, de estabilização 
das finanças. 

Código de Ética 
na Corregedoria
A Corregedoria Geral da 
Justiça RJ implementou, em 
maio, o Código de Ética e 
Conduta para os servidores 
e colaboradores da 1ª ins-
tância do Poder Judiciário , 
contendo normas que regu-
lamentam as condutas no 
exercício da função.
Ao apresentar o documento 
o corregedor-geral, desem-
bargador Ricardo Rodrigues 
Cardozo, enfatizou que o Có-
digo “se configura em norte 
seguro para a atuação eficaz 
e humanizada, em toda a 1ª 
instância, sendo seu con-
teúdo recomendado a todos 
os que, compondo nossos 
quadros funcionais, colocam 
sua força de trabalho em prol 
do exercício democrático da 
cidadania”. 

No Hemorio, Cada 
Gota Importa

Petrobras 
Socioambiental

Para reforçar os estoques de 
sangue na cidade e lembrar 
o Junho Vermelho, mês oficial 
de conscientização do ato 
de doar sangue, o Hemorio 
lança, a partir de segunda-
-feira, a campanha Cada Gota 
Importa. O objetivo é reverter 
o cenário de queda nos es-
toques no Rio de Janeiro em 
meio à pandemia de covid-19. 
A cantora Pocah será a embai-
xadora da iniciativa.

“É um prazer dar voz a 
essa campanha tão importan-
te. É um dever de todos nós 
mobilizar o maior número 
de pessoas. Doar sangue é 
um gesto que salva vidas, 
ainda mais neste momento 
de pandemia, onde tantas 
pessoas precisam de assistên-
cia”, afirma.

Também representan-
do a campanha, o Hemorio 
convidou a aposentada Va-
léria Esteves, de 63 anos, que 
contabilizou no último mês 
208 doações de sangue em 
25 anos, se tornando a maior 
doadora do instituto em ati-
vidade até o momento. 

A Petrobras prorrogou, até o 
dia 9 de julho, as inscrições 
para a seleção pública de 
novos projetos que irão com-
por a carteira do Programa 
Petrobras Socioambiental. 
A companhia prevê destinar 
R$ 41,8 milhões para cerca 
de 30 projetos ambientais 
e sociais desenvolvidos em 
comunidades vizinhas de 
suas operações nos estados 
do Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. Serão acei-
tas inscrições de projetos de 
entidades privadas sem fins 
lucrativos. As inscrições po-
dem ser feitas até às 18h do 
dia 9 de julho, exclusivamente 
pela página da Seleção Públi-
ca 2021 - https://petrobr.as/
ppsa-selecao2021.  

O secretário de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Assuntos 
Portuários de São Gonçalo, 
Roberto Sales, participou, 
ontem  (10), do Fórum dos 
Secretários Municipais 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, 
no Palácio Guanabara. 
Aproveitou o encontro 

para levar demandas de 
São Gonçalo ao secretário 
estadual, Marcelo Quei-
roz, que ressaltou que o 
novo programa Mercado 
do Produtor, voltado para 
auxiliar o escoamento da 
produção do interior, tem 
muito a contribuir com o 
município. 

Demandas de São Gonçalo
Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

RJ terá Mercado do Produtor
Foi lançado ontem, durante 
o primeiro Fórum dos Secre-
tários Municipais de Agricul-
tura, no Palácio Guanabara, o 
projeto Mercado do Produtor 
AgroRJ. A iniciativa, do Go-
verno do Estado, será uma 
parceria com os municípios 
para construção e gestão de 
mercados, incentivando o 
consumo da produção local 
pelos moradores do entorno.

O governo construirá os 
mercados e, em seguida, pas-
sará a gestão para os muni-
cípios que, em parceria com 
a Secretaria de Agricultura, 
vão fazer a interlocução com 
os produtores, associações e 
cooperativas para se integra-
rem ao projeto. 

“Estamos em um processo 
de reconstrução do estado, e o 
agricultor é um dos atores im-
portantes, que não ficará em 
segundo plano. Para termos 
um Rio de Janeiro forte, preci-
samos de um interior forte. O 

Rafael Campos/Palácio Guanabara

Governador Cláudio Castro lançou o programa durante o Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura

nosso agronegócio tem o seu 
valor e precisa desse investi-
mento para que possa crescer, 
gerando emprego e renda 

para a população”, disse o 
governador Cláudio Castro.

O projeto é baseado em 
uma ação do município de 

Miguel Pereira, que começará 
a funcionar este mês, o Espa-
ço do Agricultor, a partir de 
25 de junho. 
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Prefeitura de Niterói antecipa calendário de imunização da população em geral a partir desta sexta-feira

C-19: pé no jato na vacinação
A Prefeitura de Niterói vai 
antecipar o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 
da população geral a partir 
de hoje (11). Até o início de 
julho as pessoas a partir de 
40 anos receberão a primeira 
dose. O calendário também 
foi ampliado para as gestan-
tes e lactantes de até 6 meses 
do nascimento do bebê com 
indicação médica para a imu-
nização.

Para a população geral a 
imunização ocorrerá hoje (11) 
para pessoas a partir de 55 
anos. No sábado (12) haverá 
repescagem. A partir de segun-
da-feira (14) será a vez das pes-
soas com 54 anos, seguindo a 
vacinação diminuindo uma 
idade a cada dia. As gestantes e 
lactantes (até 6 meses do nas-
cimento do bebê) podem se 
vacinar a qualquer dia, desde 
que tenham laudo com indica-
ção médica para imunização.

O município segue a imu-
nização dos trabalhadores da 
educação superior privada, 
estadual e federal e cursos 
profissionalizantes lotados 
em Niterói. A imunização dos 
portuários também está ocor-
rendo em junho.

A vacina está disponível 

nos 11 pontos de vacinação 
distribuídos pelo município, 
com entrada liberada das 8h às 
16h e aplicação das vacinas até 
17h. No Campo de São Bento, 
a imunização vai até as 16h.

Para as gestantes e lac-

tantes a imunização ocorrerá 
em três pontos: Policlínica 
Regional Sérgio Arouca (Vital 
Brazil), Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva (São 
Lourenço) e Policlínica Regio-
nal de Itaipu. 

Neste sábado (12), a vaci-
nação ocorrerá das 8h às 12h, 
com entrada até às 11h30, nas 
Policlínicas Regionais Sérgio 
Arouca e Carlos Antônio da 
Silva, além do drive-thru, no 
Campus da UFF, no Gragoatá.

Para receber a vacina é 
necessário apresentar com-
provante de residência, 
identidade e no caso das 
gestantes e lactantes (até 
6 meses do nascimento do 
bebê), laudo com indicação 
médica. Os trabalhadores da 
educação lotados em Niterói, 
além desses documentos,  
devem apresentar o contra-
cheque.

População geral - junho
Sexta, 11 – a partir de 55 anos
Sábado, 12 - Repescagem
Segunda, 14 - a partir de 54 
anos
Terça, 15 - a partir de 53 anos
Quarta, 16 - a partir de 52 
anos
Quinta, 17 - a partir de 51 
anos
Sexta, 18 - a partir de 50 anos
Sábado, 19 - Repescagem

Segunda, 21 - a partir de 49 
anos
Terça, 22 - a partir de 48 anos
Quarta, 23 - a partir de 47 
anos
Quinta, 24 - a partir de 46 
anos
Sexta, 25 - a partir de 45 anos
Sábado, 26 - Repescagem
Segunda, 28 - a partir de 44 
anos
Terça, 29 - a partir de 43 anos
Quarta, 30 - a partir de 42 
anos

População geral - Julho
01/07 – a partir de 41 e 40 
anos
02 e 03/07 – a partir de 40 
anos
05, 06 e 07/07 - a partir de 
39 anos
08, 09 e 10/07 - a partir de 
38 anos
12, 13 e 14/07 - a partir de 
37 anos
15, 16 e 17/07 - a partir de 
36 anos
19, 20 e 21/07 - a partir de 
35 anos
22, 23 e 24/07 - a partir de 
34 anos
26, 27 e 28/07 - a partir de 
33 anos
29, 30 e 31/07 - a partir de 32 
anos.

Objetivo é 
imunizar o 
máximo de 
munícipes para 
controlar a 
doença

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A vacina está disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h 

SG coleta mais de 70 
bolsas de sangue
Cerca de 100 pessoas par-
ticiparam da campanha de 
doação de sangue que ocor-
reu ontem (10), no Teatro 
Municipal de São Gonçalo. 
A ação foi uma parceria da 
Prefeitura de São Gonçalo, por 
meio da Procuradoria, com o 
Hemorio. Ao todo, 76 bolsas 
de sangue foram coletadas. 

“Agradeço a todos os fun-
cionários da prefeitura, em 
especial os da Procuradoria, 
que se empenharam para 
participar da campanha e, 
consequentemente, salvar 
vidas”, disse a procuradora 
geral, Januza Brandão. 

O Hemorio é uma insti-
tuição do governo estadual 
e distribui sangue para mais 
de 200 hospitais públicos e 
conveniados com o SUS no 
Estado do Rio de Janeiro. 

“Agradecemos a oportu-
nidade de realizarmos uma 
coleta externa de sangue. Esta 
campanha contribuiu para 
adequar os nossos estoques 
às necessidades transfusio-
nais dos pacientes da rede 
pública de saúde do Estado 
do Rio de Janeiro, além de 
promover a prática da doa-
ção voluntária de sangue em 
nossa sociedade”, afirmou Re-
gilene Paiva, hemoterapeuta 

do Hemorio.
O servidor Pedro Motta, 

de 22 anos, doou sangue pela 
primeira vez e planeja fazer do 
ato voluntário um hábito em 
sua vida. “Sempre tive vonta-
de de doar sangue pois vejo 
como um verdadeiro ato de 
amor ao próximo. A parceria 
entre a prefeitura e o Hemorio 
foi a oportunidade ideal para 
que eu conseguisse realizar 
esse desejo. A partir de agora 
pretendo doar sempre que 
possível”, disse Pedro.

Durante a campanha, os 
profissionais do Hemorio to-
maram algumas precauções 
para que os doadores manti-
vessem distância uns dos ou-
tros, sendo permitida apenas 
a entrada de pequenos grupos 
para evitar aglomeração e tor-
nar a doação de sangue mais 
segura, seguindo todas as 
recomendações sanitárias.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Obras seguem avançando para mudar a dinâmica da Região Oceânica

São Gonçalo acelera a partir de segunda-feira
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo vai 
acelerar a vacinação contra 
covid-19 a partir da próxima 
semana, quando três idades 
cairão a cada dois dias para 
população em geral. A par-
tir de segunda-feira (14), a 
população em geral com 
mais de 52 anos será con-
templada. Trabalhadores 
da Educação, profissionais 
de Educação Física, guardas 
municipais e veterinários 
com mais de 18 anos tam-
bém poderão procurar os 
12 pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru,  
das 8h às 17h, a partir do 
dia 14.

Nesta sexta-feira, os pon-
tos de atendimento vacinam 
pessoas da população em 
geral com mais de 56 anos, 
trabalhadores da educação, 
profissionais de educação 
física, guardas municipais 
e veterinários – todos com 
mais de 30 anos, que pre-
cisam estar trabalhando e 
comprovar o vínculo com 

São Gonçalo – empregatício 
ou de residência. No sábado, 
a idade cai para 55 anos. 

Estagiários da saúde 
atuando em unidade hos-
pitalar, pessoas com comor-
bidades, pessoas que têm 
doenças neurológicas crôni-
cas, pessoas com deficiência 
permanente, pessoas com 
síndrome de down, traba-
lhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da 
saúde – todos acima dos 18 
anos – também podem se 
vacinar. O município segue 
aplicando a segunda dose 
da CoronaVac e da Astra-
zeneca. 

Balanço – Desde o iní-
cio da campanha, a cidade 
vacinou com a primeira 
dose 248.762 pessoas, sen-
do 30.045 trabalhadores da 
saúde, 134.637 idosos com 
mais de 60 anos, 1.692 fun-
cionários e pessoas em Ins-
tituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 70.035 pes-
soas com comorbidades, 
982 pessoas com deficiência 
permanente, 3.768 traba-
lhadores da educação, 230 
trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.740 acamados e 4.526 pes-
soas da população em geral 
com mais de 57 anos.[ Até as 
15h desta quinta-feira (10), 
139.833 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose. 

 Sexta-feira (11): pes-
soas com mais de 56 anos; 
profissionais da educação, 
profissionais de educação 
física, guarda municipal, 
veterinários – todos com 

mais de 30 anos; estagiários 
da saúde atuando em unida-
de hospitalar, pessoas com 
comorbidades, profissionais 
de saúde que estão atuan-
do, pessoas com síndrome 
de down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente, 
pessoas com doenças neu-
rológicas crônicas e pessoas 
com deficiência permanen-
te – todos com mais de 18 
anos. 

– Sábado (12): pessoas 
com mais de 55 anos; profis-
sionais da educação, profis-
sionais de educação física, 
guarda municipal, veteri-
nários – todos com mais 
de 30 anos; estagiários da 
saúde atuando em unidade 
hospitalar, pessoas com co-
morbidades, profissionais 
de saúde que estão atuan-
do, pessoas com síndrome 
de down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente, 
pessoas com doenças neu-
rológicas crônicas e pessoas 
com deficiência perma-
nente – todos com mais de  

18 anos. 
– Segunda-feira (14) e 

terça-feira (15): pessoas 
com mais de 52 anos; pro-
fissionais da educação, 
profissionais de educação 
física, guarda municipal, 
veterinários, estagiários da 
saúde atuando em unidade 
hospitalar, pessoas com co-
morbidades, profissionais 
de saúde que estão atuan-
do, pessoas com síndrome 
de down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente, 
pessoas com doenças neu-
rológicas crônicas e pessoas 
com deficiência permanen-
te – todos com mais de 18 
anos.

Rio também 
antecipa 

calendário
A Prefeitura do Rio também 
decidiu antecipar o calen-
dário de vacinação contra a 
covid-19 para o público em 
geral. A próxima semana vai 
começar com a imunização, 
na segunda-feira (14), das 
pessoas de 53 anos. E avan-
çará de forma escalonada na 
idade até sábado (19), quando 
será vacinado quem tem 50 
anos ou mais. O atendimen-
to ocorrerá  em dois turnos: 
mulheres pela manhã (das 8h 
às 13h) e homens à tarde (das 
13h às 17h).

“A gente aqui não para de 
pensar em como acelerar a 
vacinação. Então, vem aí mais 
uma boa notícia. Semana 
que vem, vamos vacinar todo 
mundo até 50 anos de idade! 
Inclusive eu na quinta-feira. 
Preparem seus braços que a 
agulha vai entrar!”, publicou o 
prefeito Eduardo Paes em suas 
redes sociais, parabenizando o 
Ministério da Saúde, a Fiocruz 
e o Instituto Butantan.

Na próxima 
semana, três 
idades cairão a 
cada dois dias 
para população 
em geral

Hoje, os pontos 
de atendimento 
vacinam pessoas 
da população 
em geral com 
mais de 56 anos

Piratininga: obras do Parque 
Orla passam por vistoria

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, vistoriou as obras do 
Parque Orla Piratininga (POP) 
Alfredo Sirkis na manhã de 
ontem (10). O Parque, 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.

“Com esta obra, vamos 
permitir que os niteroienses 
desfrutem de uma das paisa-
gens mais bonitas da cidade, 
com uma lagoa em franco 
processo de recuperação. O 
desenvolvimento econômi-
co sustentável é um cami-
nho sem volta e lideranças 
mundiais estão procurando 
potencializar essa tendência. 
É com esse foco que Niterói 
seguirá em frente, com in-
vestimento em áreas verdes 
e na drenagem sustentável”, 

destacou o prefeito.
Ao lado de Axel Grael na 

visita, o reitor do campus Ni-
terói do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael 
Almada, exaltou o trabalho de 
recuperação da região.

“Passei boa parte da mi-
nha infância na região do 
Tibau e é fantástico ver essa 
possibilidade de renascimen-
to da lagoa. O Instituto está 
sempre pronto para colaborar 
com o município de Niterói”, 
afirmou. 

O Parque - A previsão é 
que todo o trabalho de im-
plantação do Parque Orla es-
teja concluído em setembro 
de 2022. As obras do POP, que 
integram o Programa Região 
Oceânica Sustentável (PRO 
Sustentável), encontram-se 
em implantação, nas verten-
tes de infraestrutura verde 
e paisagismo, urbanização 
e edificações. Na primeira, 
estão sendo implantados os 
jardins filtrantes, que se cons-
tituem em ações inovadoras 

na linha de Soluções basea-
das na Natureza, adotadas em 
países que vêm privilegiando 
a proteção do meio ambien-
te. Essas estruturas, além de 
comporem paisagisticamente 
o ambiente, tratam as águas 
dos rios e de escoamento su-
perficial antes de aportarem 
à Lagoa de Piratininga.

Na segunda vertente, já 

foram iniciadas as obras para 
requalificação da via Chico 
Xavier e a implantação da 
ciclovia e caminhos de pe-
destre no entorno da Lagoa 
de Piratininga. Além disso, se-
rão implantadas praças com 
equipamentos de esporte, 
lazer, mirantes e um centro 
ecocultural, na antiga área 
do Iate Clube de Piratininga.

Projeto visa a recomposição vegetal do entorno da Lagoa de Piratininga

O Hemorio 
distribui sangue 
para mais de 
200 hospitais 
conveniados ao 
SUS no RJ
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Prefeitura capacita Guarda Municipal para um acolhimento humanizado a mulheres vítimas de violência

Niterói qualifica atendimento
A Coordenadoria de Políticas 
de Direitos da Mulher (Co-
dim) da Prefeitura de Niterói 
iniciou, ontem (10), um curso 
de capacitação sobre meca-
nismos de proteção à mulher 
em situação de violência para 
agentes femininos da Guarda 
Municipal de Niterói. O Trei-
namento Lilás será oferecido 
para 120 agentes que serão 
capacitadas para atender as 
demandas de violência na 
cidade. O objetivo é orientar 
as guardas sobre o tratamento 
humanizado às mulheres em 
situação de violência e sobre 
a Rede de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher na 
cidade e os órgãos parceiros. 
Devido à pandemia e respei-
tando os protocolos sanitá-
rios, o curso será dividido em 
duas turmas com 60 agentes, 
com capacitação da primeira 
turma até esta sexta-feira (11).

A coordenadora de Polí-
ticas de Direitos da Mulher, 
Fernanda Sixel, reforça que 
a capacitação é fundamental 
para aprimorar o atendi-
mento.

“O Treinamento Lilás é 
um dos projetos importantes 
da Codim. É fundamental 
fomentar o debate e levar 
conhecimento sobre femini-
cídio e as leis que garantem os 
direitos das mulheres e a nos-
sa proteção, principalmente 
dentro do serviço público, 
sobretudo com a Guarda 
Municipal”, explica Fernanda. 

“O nosso objetivo vai além 
do debate. Queremos capaci-
tá-las para um atendimento 
mais adequado e humani-
zado, além de fazer com que 
entendam o que se passa 

com a vítima, gerando uma 
maior sensibilização para que 
sempre encoraje a mulher a 
realizar a denúncia contra o 
agressor. Serão dois dias de 
treinamento com aulas teó-
ricas, dinâmicas em grupo e 
aula de defesa pessoal”.

O secretário de Ordem Pú-
blica, Paulo Henrique Moraes, 
ressalta a importância de ter 
guardas capacitadas para en-
xergar situações onde muitas 
mulheres se sentem invisíveis 
ou com medo de denunciar.

“É muito importante pen-
sarmos em parcerias entre os 
órgãos da Prefeitura. Treinar 
a equipe feminina da Guarda 
Municipal é essencial para 

que elas possam compreen-
der e orientar da melhor 
forma as mulheres vítimas 
de violência, seja qual for. 
Muitas mulheres têm receio 
em procurar ajuda nas dele-
gacias e acabam se sentindo 
invisíveis e as guardas vão 
poder ajudar e orientar como 
agir nesses casos. Niterói se-
gue diminuindo os índices de 
criminalidade e precisamos 
estar atentos a todo tipo de 
violência”, disse o secretário.

Além de ajudar no trato 
com a mulher, o curso tam-
bém vai otimizar a coleta de 
dados a partir das anotações 
e autuações emitidas pelas 
agentes da Guarda Municipal. 

A partir daí, será gerado um 
relatório com o mapeamento 
das regiões onde há maior in-
cidência de casos, horário das 
agressões e dia da semana em 
que elas ocorrem, na tentativa 
de extrair o fator gerador da 
discussão (reincidência de 
agressão). O curso conta com 
certificação e será dividido 
em módulos com palestras, 
vídeos, debates e aula de de-
fesa pessoal.

 “O treinamento é um de-
sejo antigo da Guarda Mu-
nicipal de Niterói, já que 
são frequentes os atendi-
mentos às mulheres vítimas 
de violência. Sabemos que 
cresceu muito o número de 

mulheres agredidas na pan-
demia e, muitas vezes, elas 
não dependem apenas da 
delegacia, mas também de 
um apoio psicológico e até 
mesmo socioassistencial, 
que ela encontra em deter-
minados órgãos municipais 
como o Ceam. É importante 
que nós, que estamos nas 
ruas, saibamos a existência 
desses locais e o que cada 
um deles pode fazer por essa 
mulher, fortalecendo a rede 
de apoio já estruturada para 
auxiliá-la”, disse Vanessa Her-
val, 29 anos, que atua há seis 
anos como guarda municipal  
em Niterói.

Conflito escolar- Agentes 
da Guarda Civil Municipal 
de Niterói receberam, esta 
semana, instruções sobre 
mediação de conflito escolar. 
A capacitação foi promovida 
pela Secretaria de Direitos 
Humanos (SMDH), através do 
projeto da Rede Mediar. O en-
contro capacitou 35 guardas 
para um melhor atendimento 
às demandas das escolas do 
município.

Dirigida pela gerente da 
Rede Mediar, Joana Raphael, 
a capacitação teve direito a 
dinâmica de grupo.

“Preparar, cada vez mais, 
quem trabalha na linha de 

frente nas escolas, em contato 
direto com as nossas crian-
ças, é importante para dimi-
nuir alguns índices negativos 
como, por exemplo, o proces-
so de evasão escolar. Nesse 
sentido, qualificar o serviço 
dos guardas na resolução 
de conflitos é fundamental, 
pois muitas vezes eles são os 
primeiros a chegar no local 
quando surgem problemas 
com alunos”, salientou Joana.

Nas palavras do coordena-
dor de Patrulhamento Esco-
lar, GCM Macedo, o encontro 
marca um importante passo 
na busca por uma equipe 
mais preparada no retorno 
às aulas. 

“Com o retorno gradativo 
dos alunos para nossa rede 
municipal de ensino é neces-
sário agregar mais ao serviço 
de patrulhamento escolar. A 
ideia é que tenhamos profis-
sionais cada vez mais qualifi-
cados para os novos desafios 
que o cenário de pandemia 
gerou”, pontuou Macedo.

Animado com os rumos 
do projeto de mediação de 
conflitos no município, o 
Secretário de Direitos Huma-
nos, Raphael Costa, também 
compareceu ao treinamento.

“Acho importante capa-
citar quem está na ponta, 
diretamente ligado ao con-
flito. A cidade de Niterói tem 
orgulho e muito respeito pela 
sua Guarda. A Rede Mediar 
veio para ajudar na mediação 
e resolução dos problemas e 
estamos muito contentes em 
trabalhar junto com diversos 
órgãos da prefeitura para 
melhorar o serviço prestado”, 
pontuou o secretário.

‘Treinamento 
Lilás’ será 
oferecido para 
120 agentes 
femininos da 
cidade

 Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Coordenadoria de Políticas de Direitos da Mulher (Codim) iniciou a capacitação das agentes na quinta-feira (10)

Passeio 
histórico 
pelo Jardim 
Botânico
Em comemoração aos 
213 anos de sua funda-
ção, o Jardim Botânico do 
Rio lançará, no próximo 
domingo (13), a Trilha 
do Patrimônio do JBRJ. A 
Trilha apresenta os princi-
pais monumentos e cinco 
sítios arqueológicos que 
contam a história bicen-
tenária da instituição. 
No evento, também será 
inaugurada uma exposi-
ção sobre a Trilha. A ceri-
mônia está marcada para 
às 10h, e contará com a 
presença da presidente do 
JBRJ, Ana Lúcia Santoro, e 
autoridades.

O evento faz parte do 
calendário do 27º Con-
gresso Mundial de Arqui-
tetos (UIA-RIO 2021), e re-
presenta um marco para a 
promoção da importância 
histórico-cultural do JBRJ, 
instituto de pesquisas re-
ferência nacional para o 
estudo e conservação da 
flora e importante ponto 
turístico do Rio de Janeiro, 
que recebe mais de 500 
mil visitantes anualmen-
te. Promovido pela União 
Internacional de Arqui-
tetos (UIA) desde 1948, 
o congresso ocorre pela 
primeira vez no Brasil e é o 
maior evento mundial da 
arquitetura e urbanismo 
do mundo.

A Trilha do Patrimô-
nio é composta por 11 
pontos – 10 localizados 
no arboreto e um, o Solar 
da Imperatriz, no Horto -, 
que contribuíram para a 
formação do Jardim Bo-
tânico ao longo de 445 
anos. O ponto de partida 
é o prédio mais antigo 
da Zona Sul do Rio, onde 
hoje funciona o Centro 
de Visitantes do JBRJ,  
construído em 1576, ou 
seja, 232 anos antes da 
data de fundação do Jar-
dim, em 1808.

De forma pioneira, município oferece ‘Pré-Natal Odontológico’ para grávidas de alto risco

Mangaratiba: atenção às gestantes
Em Mangaratiba as mães 
que fazem acompanhamento 
gestacional pela rede muni-
cipal de saúde tem acesso ao 
Pré-Natal Odontológico, um 
serviço especializado pionei-
ro na região e que acolhe até 
mulheres com gravidez de alto 
risco. O Pré-Natal Odontológi-
co é ofertado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, através 
da Superintendência de Saú-
de Bucal, nas unidades de 
Estratégia de Saúde da Família 
e no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO). De 
acordo com José Carlos Si-
mões, superintendente muni-
cipal de Odontologia, mais do 
que uma consulta com o den-
tista, o serviço pode ajudar até 
a evitar partos prematuros.

“O Pré-Natal Odontoló-

gico é um serviço de quali-
dade prestado às gestantes 
de Mangaratiba. Ele ajuda 
a derrubar o mito de que a 
grávida não pode ser subme-
tida ao tratamento dentário. 
Muitas pessoas não sabem, 
mas, a avaliação clínica e o 
tratamento odontológico são 
fundamentais para a saúde 
oral da mãe e o bem estar 
do bebê. Situações extremas 
relacionadas à periodontite 
em grávidas, podem gerar até 
aborto ou parto prematuro. 
Nesse sentido, tratar da saúde 
bucal no período de gestação 
faz toda a diferença”, explicou.

O atendimento odontoló-
gico das gestantes é dividido 
em duas partes, sendo uma 
clínica e a outra, de educação 
em saúde. No âmbito clínico, 

a futura mãe recebe consultas 
de profilaxia, raspagem (re-
moção de cálculos), restaura-
ções de resina ou amálgama, e 
até cirurgias para remoção de 
dentes infeccionados, entre 
outros. 

Já na parte de educação 
em saúde, as gestantes são 
orientadas sobre escovação 
supervisionada, os cuidados 
orais indispensáveis na gra-
videz e no pós-parto, além de 
receberem dicas importantes 
sobre amamentação, hábi-
tos alimentares saudáveis e 
introdução da higiene oral 
na primeira infância. Elas 
aprendem qual tipo de esco-
va dental podem utilizar no 
bebê, como devem fazer o uso 
de chupeta e da mamadeira 
noturna.

Divulgação

Serviço especializado pode ajudar a evitar partos prematuros e até abortos

Saúde bucal também é destaque em Maricá
O projeto Dentista no Bairro, 
o “Odontomóvel” de Maricá, 
retomou suas atividades 
nesta semana e esteve no 
residencial Carlos Alberto 
Soares de Freitas, condo-
mínio do programa Minha 
Casa, Minha Vida de Inoã. 
Os moradores puderam uti-
lizar serviços como restau-
ração e raspagem dental e 
gengival, extração simples e 
procedimentos de urgência e 
emergência, entre outros. O 
consultório móvel é monta-
do num ônibus, que percorre 
a cidade.

Para a dentista Danyelle 
Reis Antunes, que chefia o 
trabalho no veículo, o mais 
gratificante é poder ajudar 
a quem realmente está mais 
necessitado. 

“Um dos atendimentos 
que fiz recentemente foi 
numa moça que estava aca-
mada, sem poder sequer 
sair de casa, que dirá ir a um 
consultório. Aqui nós damos 
acesso de verdade a quem 

não tem. Já tive convites 
para outros trabalhos e não 
quis ir, porque sou apaixo-
nada por este serviço”, exalta 
Danyelle, que conta com o 
auxílio de outro dentista e de 
uma auxiliar de saúde bucal.

Na unidade móvel – que 
vai passar nos próximos 
dias por Santa Paula, Retiro 
e Itaocaia Valey – os procedi-
mentos que podem ser rea-
lizados são: profilaxia, res-
tauração, aplicação de flúor, 
exame clínico, instrução de 
higiene oral e pedido de ra-
diografia para continuidade 
de tratamento e extrações 
mediante ao exame radio-
gráfico. Os casos de maior 
complexidade são encami-
nhados para o Centro de Es-
pecialidades Odontológicas 
(CEO), na região central de  
Maricá.

De acordo com a coor-
denadora do projeto, Suany 
Marins, a média é de 50 
atendimentos por dia em 
cada local, onde cada pa-

ciente é recebido conforme 
a procura. “A logística é feita 
em cima do tempo de aten-
dimento de cada paciente. 

São feitos agendamentos 
para retorno dos pacientes 
que iniciaram o tratamen-
to e os pacientes que não 

conseguiram ser atendidos 
no dia para serem atendi-
dos na próxima semana”,  
explicou.

Clarildo Menezes / Prefeitura de Maricá

Odontomóvel retomou as atividades e está atendendo pacientes contemplados pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’, em Inoã
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UFF: convocações em discussão
Defensoria quer preenchimento de vagas remanescentes; instituição diz que divulgou só duas chamadas
A Defensoria Pública da 
União (DPU) no Rio ajuizou 
ação civil pública pedindo 
o imediato preenchimento 
de todas as vagas remanes-
centes do processo seletivo 
realizado por meio do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
para o primeiro semestre de 
2021 na Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O pedido 
foi feito após o anúncio de 
que a instituição realizaria, 
neste semestre, apenas duas 
chamadas para o preenchi-
mento das vagas. A UFF, his-
toricamente, faz mais do que 
duas convocações de estu-
dantes para preenchimento 
das vagas. No ano passado, 
por exemplo, foram cinco 
chamadas.

A universidade explicou 
que a mudança ocorreu por-
que precisou se adaptar ao 
contexto de pandemia, de 
restrição orçamentária e tam-
bém aos prazos para que pos-
sa cumprir o calendário letivo 
previsto para esse ano. A insti-

Bolsonaro quer liberar uso de 
máscara para os já vacinados

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou ontem (10), durante 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, que pediu ao Ministério 
da Saúde um parecer para 
desobrigar o uso de máscara 
por pessoas que já estejam 
vacinadas ou que tiveram a 
covid-19. 

“Acabei de conversar com 
um tal de Queiroga, não sei se 
vocês sabem quem é. Nosso 
ministro da Saúde. Ele vai ulti-
mar um parecer visando a de-
sobrigar o uso de máscara por 
parte daqueles que estejam 
vacinados ou que já foram 
contaminados para tirar este 
símbolo que, obviamente, 
tem a sua utilidade para quem 
está infectado”, afirmou o pre-
sidente durante solenidade 
para anúncio de medidas do 
Ministério do Turismo.

A obrigação do uso de 
máscara em espaços e am-

para outras pessoas. Segundo 
especialistas, a desobrigação 
do uso de máscara só seria re-
comendável quando o país al-
cançar um número expressivo 
de pessoas completamente 
vacinadas.

Pedido de parecer, que inclui também quem já teve covid, foi feito a ministro

tuição reconhece, no entanto, 
que, em anos anteriores, com 
mais convocações, as vagas 
não foram completamente 
preenchidas.

Candidatos que partici-
param do processo seletivo 
e estão em lista de espera 
organizaram-se para pedir 
que sejam realizadas mais 
chamadas até que as vagas 
sejam todas preenchidas.

O defensor regional de 
Direitos Humanos no Rio 
de Janeiro, Thales Arcoverde 
Treiger, que assina a ação, 
destaca que, para ele, se há 
vagas disponíveis, “não há 
motivo algum para não as 
preencher, especialmente em 
se tratando de uma universi-
dade pública, onde centenas 
de estudantes se beneficiarão 
de uma oportunidade única, 
a fim de garantir um futuro 
melhor para si e, consequen-
temente, para sua família.”

Treiger diz que estudantes 
deixaram de ingressar em 
outra universidade para optar 

pela UFF. Ele diz ainda que, 
“com essa medida da UFF, 
centenas de vagas deixarão de 
ser preenchidas, dentre elas 
vagas reservadas a estudantes 
negros e de baixa renda. São 
espaços que já se encontram 
reservados aos estudantes, 
havendo professores locados, 
salas designadas e estrutura 
para acolhê-los”, diz o pedido.

Sobre isso, a UFF destacou 
que existe um esquema buro-
crático para viabilizar o rece-
bimento de documentação 
dos candidatos, pois a univer-
sidade necessita garantir que 
todo o processo seja transpa-
rente e feito individualmente 
com cada candidato.

“É um processo demorado 
onde não podemos errar, pois 
ocorre de vários documentos 
faltarem, estarem incorretos e 
a cada abertura de chamada, 
temos que repetir esse pro-
cesso. Além disso, é importan-
te que a gente garanta que os 
candidatos classificados por 
cotas sejam realmente aptos 

a serem contemplados com a 
vaga. Com a abertura de uma 
nova chamada, não teríamos 
tempo para fazer com quali-
dade esse processo, já que nos 
aproximaríamos no 2º Sisu”, 
afirmou a equipe de comuni-
cação da universidade.

A ação, que aguarda jul-
gamento, pede o imediato 
preenchimento de todas as 
vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo realizado por 
meio do Sisu, por meio da 
utilização prioritária da lista 
de espera disponibilizada 
pelo próprio sistema.

Em nota a Pró-Reitoria de 
Graduação da UFF informa 
que recebeu o ofício da DPU 
na última segunda-feira (7) e 
que no mesmo dia “prestou 
os devidos esclarecimentos 
pertinentes ao tema”. A uni-
versidade reforça que não 
descumpriu os termos colo-
cados no Edital do Processo 
Seletivo para ingresso nos 
cursos de graduação da UFF 
por meio do Sisu 2021 – 1ª edi-

ção, publicado desde março 
na página http://www.coseac.
uff.br/20211/ - acompanhado 
de cronograma de eventos e 
chamadas e regramento para 
aproveitamento de vagas.

“Em nenhum momento a 
universidade publicou para 
os candidatos na página do 
Processo Seletivo em ques-
tão informações a respeito 
da ocorrência de chamadas 
posteriores à 2ª chamada 
- realizada a partir da Lista 
de Espera”, diz. A instituição 
acrescenta: “A UFF se preo-
cupa com a disseminação 
de declarações que descon-
sideram as sólidas seriedade 
e responsabilidade institu-
cional - e dos seus agentes 
- com as quais é reconhecida 
e também lamenta entendi-
mentos precipitados tomados 
com base em editais passados 
ou com base em consultas 
prestadas por pessoas não 
competentes para divulgar 
quaisquer informações sobre 
o tema”.

“Desde o início, a Coseac 
divulgou que seriam somente 
duas chamadas para não atra-
sarmos o início do próximo 
semestre, prejudicando mais 
de 30 mil estudantes. Mesmo 
assim, a UFF conseguiu um 
aproveitamento percentual 
de matrículas mais alto em 
relação aos anos anteriores. 
Fazer chamadas é um proces-
so extremamente minucioso 
em que todos os documentos 
enviados são conferidos in-
dividualmente, para os mais 
de 4000 candidatos, além de 
todo o processo diligente e 
responsável das comissões de 
aferição da ação afirmativa”, 
disse o reitor da universidade, 
Antônio Cláudio Lucas da 
Nóbrega.

Segundo a UFF, mais de 
4 mil calouros foram admi-
tidos este semestre e 30 mil 
estudantes já estão inscritos 
em disciplinas para cursar o 
primeiro semestre letivo de 
2021, que terá início segun-
da-feira.

Vale é condenada a pagar R$ 1 
milhão por trabalhador morto
A Justiça do Trabalho conde-
nou a Vale a pagar R$ 1 milhão 
por danos morais para cada 
empregado da mineradora 
que morreu no rompimento 
da barragem ocorrido na mina 
Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho (MG), em janeiro de 
2019. Pelo menos 270 pessoas 
morreram em consequência 
do acidente. Os valores deve-
rão ser destinados aos espólios 
das vítimas e a seus herdeiros.

A decisão foi tomada na úl-
tima segunda-feira (7) no âm-
bito de uma ação civil pública 
movida em janeiro pelo Sindi-
cato Metabase Brumadinho. 
É uma sentença inédita em 
ações judiciais envolvendo a 
tragédia. Até então, a Justiça já 
havia, em diferentes processos, 

estipulado valores para reparar 
danos morais causados aos 
familiares dos mortos. Em 49 
páginas, a juíza Viviane Célia 
Correa, do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-MG), reco-
nheceu que as próprias vítimas 
que foram a óbito também 
sofreram danos morais que 
precisam ser indenizados.

Segundo o TRT-MG, a de-
cisão contempla 131 funcio-
nários contratados direta-
mente pela Vale, o que leva a 
uma condenação de R$ 131 
milhões, além de honorários 
e custas processuais. O mon-
tante é inferior ao pedido no 
processo. O Sindicato Metaba-
se Brumadinho pleiteava R$ 3 
milhões para cada trabalhador 
morto. Ao fixar o valor, a juíza 

fez registro dos lucros da Vale. 
No ano passado, os ganhos da 
mineradora foram superiores 
a R$ 24,9 bilhões.

Em sua sentença, a magis-
trada fez referência à Súmula 
642, aprovada em dezembro 
de 2020 pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que estabelece 
que “o direito  à  indenização  
por  danos morais  transmi-
te-se  com  o  falecimento  do  
titular, possuindo  os  herdeiros  
da  vítima  legitimidade  ativa 
para a ação indenizatória”. 
Embora súmulas do STJ não 
produzam reflexos para deci-
sões da Justiça do Trabalho, a 
juíza considerou se tratar de 
uma síntese da evolução da 
jurisprudência.

“Como poderia o de cujus, 

humanamente, externar o 
que se passou na mente, no 
coração, se se passou tudo 
ou se nada se passou? Se se 
recordou os filhos, das preocu-
pações específicas, dos planos 
de vida, da família? Se, nos 
segundos, minutos, poucas 
horas, se no tempo transcor-
rido entre o primeiro golpe 
do dano que o levaria a morte 
até o último suspiro, provou 
das repercussões decorrentes 
da reação pela sobrevivência 
até a angustia da aceitação da 
morte certa? Por outro lado, o 
ofensor repousa comodamen-
te no silêncio sepulcral (aqui, 
literalmente) que ele próprio 
provocou, deleitando-se da 
própria torpeza”, escreveu 
Viviane.

Decisão da Justiça do Trabalho é referente ao acidente em Brumadinho

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que está articulando a medida que prevê a flexibilização do uso de máscaras

bientes públicos, entre outras 
medidas sanitárias, é defi-
nida em decretos estaduais 
e municipais, por iniciativa 
de prefeitos e governadores, 
conforme decisão vigente do 
Supremo Tribunal Federal 

(STF).
De acordo com epidemio-

logistas, a população vacinada 
ou que já teve a doença deve 
continuar usando máscaras 
porque, mesmo imunizada, 
ainda pode transmitir o vírus 

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: 15/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Nestor Perlingeiro - Santa Bárbara - Niterói 15268861
08:00 às 12:00 Rua São Lázaro - Mata Paca - Niterói 15268861
09:00 às 12:00 Rua Holanda - Rio do Ouro - Niterói 15274575
09:00 às 12:00 Rua Jean Valenteau Mouliac - Rio do Ouro - Niterói 15274575
09:00 às 12:00 Rua Luxemburgo - Várzea das Moças - Niterói 15274575
09:00 às 12:00 Rua Desembargador Aires Itabaiana Oliveira - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Rua Gomes Angelim - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Rua João Dalossi - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Rua José Vergueiro da Cruz - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessas 1, 2, 3, 4 - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessas A, F - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Bananeiras - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Escalaria - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Ligação - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Pedra - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Dalvo Vianna Fileres - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa Campinho - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa José Ferreira - Santa Rosa - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Travessa José Vianna Fileres - Vital Brazil - Niterói 15274667
09:00 às 12:00 Ruas 1, 11 - Itaipu - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua Adalgisa Monteiro - Itaipu - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua Angeolina Petropoles - Itaipu - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua Augusto Vieira Jacques - Itaipu - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua José Vieira de Souza - Maravista - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua Mauricio Lage - Itaipu - Niterói 15274741
09:00 às 12:00 Rua Colibris - Charitas - Niterói 15274797
09:00 às 12:00 Rua Sabiás - Charitas - Niterói 15274797
09:00 às 12:00 Rua São Caetano - Charitas - Niterói 15274797
09:00 às 12:00 Rua Santa Cândida - Charitas - Niterói 15274797
14:00 às 18:00 Rua Frei Orlando - Piratininga - Niterói 15292713

SÃO GONÇALO 
08:00 às 11:00 Rua Olindo Pereira - Porto Velho - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15269569
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 15267641
13:00 às 17:00 Rua Luiz Correia Silva - Boacu - São Gonçalo 15267743
13:00 às 17:00 Rua André Dasieux - Posto Cedae - Laranjal - São Gonçalo 15267743
13:00 às 17:00 Rua Ricardo Severo - Boaçu - São Gonçalo 15267743
14:00 às 18:00 Rua Abílio José de Mattos - Porto da Pedra - São Gonçalo 15254603
14:00 às 18:00 Rua Cavaru - Porto da Pedra - São Gonçalo 15254603
14:00 às 18:00 Rua José A de Mattos - Porto da Pedra - São Gonçalo 15254603
14:00 às 18:00 Rua Maria Joaquina - Porto da Pedra - São Gonçalo 15254603

MARICÁ
09:00 às 12:00 Estrada Camburi - Caxito - Maricá 15274621
09:00 às 12:00 Estrada Cassorotiba - Jardim Inoã - Maricá 15274621
09:00 às 12:00 Estrada Serra - Colinas Maricá - Maricá 15274621
09:00 às 12:00 Sítio Monte Orebe - Estrada V. São José - Maricá 15274621
13:30 às 17:30 Avenida Lagomar - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Estrada Jacaroá - Lagomar - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Ruas 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 - 

Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 
15269325

13:30 às 17:30 Ilda Gomes de Andrade - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Lot Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Rua Alzira de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Rua Edgard Augusto da Costa - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Rua Nair Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Rua Fictício - Jacaroá - Maricá 15269325
13:30 às 17:30 Rua Virgílio de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 15269325
14:00 às 18:00 Avenida Moacir Corrêa - Estrada V. São José - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Estrada Velha de Maricá - Estrada V. São José - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Estrada Real de Maricá Praia das Amendoeiras - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Rua Maracá - Praia das Amendoeiras - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Rua Particular - Praia das Amendoeiras - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Rua Sem Nome - Praia das Amendoeiras - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Travessa Aracruz - Itaocaia Valley - Maricá 15274495
14:00 às 18:00 Rua 1 de Maio - São José Imbassaí - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Rua Euripides Rangel Figueiredo - São José Imbassaí - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Rua Projetada - São José - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Rua Rodrigo T. Monteiro - Centro - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Rua Sem Nome - Estrada V. São José - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Travessa São José - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Ruas C, D, E - Estrada V. São José - Maricá 15274535
14:00 às 18:00 Avenida Carlos Marighella - Barroco - Maricá 15292807
14:00 às 18:00 Avenida Vitória Régia - Costa Verde - Maricá 15292807
14:00 às 18:00 Rua dos Lirios - Itaipuaçu - Maricá 15292807
14:00 às 18:00 Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa - Jardim Balneário - 

Maricá 
15293029

14:00 às 18:00 Ruas 1, 8 - Araçatiba - Centro - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15293029
14:00 às 18:00 Rua Alferes Gomes - Jardim Balneário - Maricá 15293029
14:00 às 18:00 Rua Argeu José dos Reis - Centro - Maricá 15293029
14:00 às 18:00 Rua Maria Cordeiro Cardoso - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15293029
14:00 às 18:00 Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva - Araçatiba - Maricá 15293029
Dia: 16/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua João Brasil - Fonseca - Niterói 15272383
13:00 às 17:00 Rua Professor João Brasil - Fonseca - Engenhoca - Niterói 15272685
13:00 às 17:00 Rua Mario Fernandes Pinheiro - Engenhoca - Niterói 15272685
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nelson Penna - Engenhoca - Niterói 15272685
13:30 às 17:30 Rua Cenira Pereira - Largo da Batalha - Maceió - Niterói 15273789
13:30 às 17:30 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 15273789
14:00 às 18:00 Travessa Fazendinha - Altos Trav Lirios - Maria Paula - Sapê - Niterói 15299339
14:00 às 18:00 Travessa dos Lírios - Maria Paula - Sapê - Niterói 15299339

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Afonso Arinos - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua Antônia Couto - Jardim Bom Retiro - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua Cristóvão Sardinha - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua General Savari - Guaxindiba - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua General Safari - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua José Serrado - Guaxindiba - Gebara - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua Laurindo Rabelo - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua Saraiva - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537
13:00 às 17:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 15271537

MARICÁ
08:15 às 12:00 Rua 46 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15299249
08:15 às 12:00 Rua Antônio Mqs Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15299249
08:15 às 12:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 15299249
08:15 às 12:00 Rua Machado - Jardim Atlântico - Maricá 15299249
09:00 às 12:00 Avenida Caxambu - Pindobal - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Avenida São Lourenço - Bambuí - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Pindobal - Estrada de Bambuí - Itaocaia Valley - Bambuí - 

Pindobal - Maricá 
15294093

09:00 às 12:00 Rua 1 - São José Imbassaí - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Campos do Jordão - Estrada de Bambuí - Pindobal - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Caxambu - Pindobal - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Garanhums - Pindobal - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Lindóia - Estrada de Bambuí - Centro - Maricá 15294093
09:00 às 12:00 Rua Rio Bonito - Estrada de Bambuí - Pindobas - Maricá 15294093
14:00 às 18:00 Rodovias 32, 33, 49, 50 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15299429
14:00 às 18:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15299429
14:00 às 18:00 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 15299429
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Novo reforço 
já treina 
com elenco 
do Botafogo

O Botafogo 
está próxi-
mo de con-
firmar mais 
um reforço 
para a tem-

porada 2021. O atacante 
Diego Gonçalves já está 
treinando com o elenco 
alvinegro, mesmo antes 
do anúncio oficial de sua  
contratação.

Diego Gonçalves dispu-
tou o último Campeonato 
Paulista pelo Mirassol e 
chega para assinar contrato 
até o próximo ano. O novo 
reforço só espera a assina-
tura do contrato para ser 
confirmado no Botafogo.

A presença de Diego 
Gonçalves no treino já in-
dica a intenção do técnico 
Marcelo Chamusca de con-
tar com o atacante contra 
o Remo. A partida será no 
próximo domingo, no es-
tádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda.

A diretoria do Botafogo 
corre para regularizar o 
novo reforço a tempo para 
a partida. Isso porque Cha-
musca perdeu uma opção 
no setor após o afastamen-
to de Ênio.

O Botafogo busca mais 
uma vitória para se man-
ter entre os líderes da 
Série B do Campeonato  
Brasileiro.

Rodrigo Muniz faz o gol da vitória sobre o Coritiba pela Copa do Brasil

Prata da casa deixa 
Flamengo em vantagem

J o g a n d o  n o 
Couto Pereira, 
e m  C u r i t i b a 
(PR), o Flamen-
go derrotou o 
Coritiba por 1 a 
0, ontem à noite, 

pela rodada de ida da terceira 
fase da Copa do Brasil. Assim 
o Rubro-Negro, que ganhou 
com um gol de Rodrigo Mu-
niz, tem a vantagem no duelo 
da volta, no Maracanã, na 
próxima semana.

O Flamengo começou o 
jogo impondo um forte ritmo. 
Logo com um minuto, Vitinho 
cobrou falta e o goleiro Wil-
son espalmou. Três minutos 
depois, o arqueiro voltou a 
salvar um chute de Diego. Já 
aos 12 foi a vez de Rodrigo 

Muniz cabecear para fora.
Após seis finalizações, o 

Fla abriu o placar aos 15 mi-
nutos. Vitinho cobrou escan-
teio e Rodrigo Muniz subiu 
no segundo andar e cabeceou 
para deslocar Wilson.

Na volta do intervalo o téc-
nico Maurício Souza fez três 
mexidas no Coritiba, tirando 
veteranos como Robinho e 

Léo Gamalho. Assim passou 
a ter mais intensidade no 
ataque. Um exemplo disso é 
que aos dois minutos Wagui-
ninho chutou para a primeira 
defesa de Diego Alves no jogo. 
Aos cinco minutos foi a vez de 
Dalberto assustar chutando 
para fora.

O Fla respondeu aos 16, 
quando Vitinho chutou e o 
goleiro defendeu. Apesar de 
tentar alguns contra-ataques, 
o Rubro-Negro parecia mais 
preocupado em administrar a 
posse de bola e neutralizar o 
Coritiba. O time carioca mais 
uma vez jogava em ritmo de 
treino. A tarefa foi facilitada 
com a expulsão de Nathan 
Ribeiro nos acréscimos por 
jogo violento.

Alexandre Vidal / Flamengo

Rodrigo Muniz, substituto dos artilheiros Gabigol e Pedro, comemora o gol do triunfo rubro-negro ontem no Couto Pereira

A partida 
de volta está 
programada 
para a próxima 
quarta-feira, dia 
16, no Maracanã

Flu negocia com 
meia de arquirrival

Léo Jabá se destaca 
nas assistências

O Fluminen-
se pode estar 
perto de anun-
ciar mais um 
reforço para 
a temporada. 
A pedido do 

técnico Roger Machado, o 
Tricolor negocia com o rival 
Flamengo para ter o volante 
Ronaldo.

O jogador, de 24 anos, 
é da mesma geração de 
Lucas Paquetá, Léo Duarte 
e Felipe Vizeu, que conquis-
taram a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior em 2016. En-
tretanto, ao contrário dos 
companheiros, Ronaldo 
não conseguiu um espaço 
no time principal.

Nos últimos anos, o Fla-

O atacante Léo 
Jabá vem se des-
tacando nas as-
sistências pelo 
Vasco. Contra 
o Boavista, na 
última quarta-

-feira, pela Copa do Brasil, 
o jogador chegou a dar dois 
passes que resultaram em gol.

Na primeira, o lance foi 
anulado após bater na mão de 
Germán Cano. Na segunda, 
no entanto, a bola acabou en-
trando em chute do próprio 
argentino. A participação de 
Léo Jabá foi decisiva no em-
pate por 1 a 1 que garantiu a 
vaga nas oitavas de final da 
competição.

Na partida de ida o Vasco 
ganhou por 1 a 0. Assim, o 

mengo optou por empres-
tar o atleta, para que ele 
ganhasse bagagem. Em 
2017, atuou pelo Atlético-
-GO no Brasileirão Série A. 
Além disso, em 2019 e 2020, 
Ronaldo passou pelo Bahia, 
onde trabalhou com Roger 
Machado.

“E u  t e n h o  a l g u m a s 
propostas, para ser sin-
cero. Tem a proposta do 
Fluminense e estou ana-
lisando qual delas vai ser 
melhor para a minha car-
reira. Estou pensando, por-
que são diversos fatores”,  
afirmou Ronaldo ao site 
“Netflu”.

O contrato do volante 
com o Rubro-Negro se en-
cerra no final de junho.

1 a 1 em São Januário aca-
bou servindo. Porém, Léo 
Jabá não tem sido destaque 
em assistências apenas na 
Copa do Brasil e também foi 
importante em outros bons 
resultados do time.

O jogador reconhece os 
bons momentos em termos 
de assistências. “Isso é im-
portante, mas a atuação in-
dividual não me preocupa. 
O importante é eu conseguir 
ajudar o time”, disse ele.

Agora o foco do Vasco 
muda. O time vai se con-
centrar no duelo de amanhã 
contra o Brasil de Pelotas, 
no Sul, pela terceira rodada 
da Série B. O Cruz-maltino 
busca a sua primeira vitória 
na competição.

Último clube de 
Diego Gonçalves 
foi o Mirassol, de 
São Paulo 


