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Anvisa autoriza vacina da 
Pfizer a partir de 12 anos
 Bula do imunizante passará a indicar essa nova faixa etária para aplicação nos brasileiros

ESTUDOS FORAM DESENVOLVIDOS FORA DO BRASIL E AVALIADOS PELA AGÊNCIA

CIDADES PÁG. 4

Lives para 
alegria dos 
casais
Neste sábado, o Dia dos 
Namorados está repleto de 
lives para todos os gostos. 
Às 19h, Nando e Sebastião 
Reis se unem para fazer a 
alegria dos fãs. Pai e filho 
prometem um show para 
todos os estados civis, e 
até para quem está com o 
coração partido. 

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

 Fábio Jr é uma das atrações 
digitais no dia dos namorados

Leonardo Simplício / Prefeitura de Niterói

Prefeitura inicia as obras do sistema cicloviário da Região Oceânica que irá beneficiar milhares de pessoas que moram e frequentam a RO

ESPORTES

Maravilha de 
homenagem do 
Botafogo

Vitor Silva / Botafogo

Túlio Maravilha ganhou estátua no Nilton Santos

Flamengo 
quer ‘melar’ o 
Brasileirão
Diretoria rubro-negra vai ao 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) pedir a 
paralisação do Brasileiro 
durante a realização da 
Copa América. Clube alega 
que possui cinco atletas 
convocados para seleções, 
por isso deseja que a 
competição nacional pare 
como foi em 2019, quando o 
Brasil também foi sede.

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Enquanto aguarda decisão do STJD, o Flamengo, de Diego, joga amanhã pelo Brasileirão

SG avança na 
proteção do 
meio ambiente
São Gonçalo vai ganhar uma 
Área de Soltura de Animais 
Silvestres (Asas), a primeira 
pública e legalizada do Estado 
do Rio. O anúncio foi feito ontem 
(11) pelo prefeito Capitão Nelson, 
na Área de Proteção Ambiental 
(APA) Estâncias de Pendotiba. Na 
ocasião, também foi realizada a 
primeira ação de reflorestamento 
do programa Florestas do Amanhã.

PANORAMA\PÁG. 2

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A iniciativa de reflorestamento contou com jovens moradores do bairro de Maria Paula

Sindilojas quer 
que prefeitura 
passe a dialogar

PANORAMA\PÁG. 2

Dr. Jairinho 
tem registro 
suspenso

PANORAMA\PÁG. 2

Caminho 
livre para as 

bicicletas
Os ciclistas de Niterói não 

perdem por esperar. As obras 
de implantação da primeira 
etapa do sistema cicloviário 

da Região Oceânica, que terá 
21 quilômetros de extensão, já 
foram iniciadas. Este primeiro 

lote contempla as áreas da 
Avenida Almirante Tamandaré, 

no trecho entre a prainha de 
Piratininga até a entrada de 

Camboinhas, passando por toda 
a orla da praia de Piratininga e a 

Avenida Acúrcio Torres. 

CIDADES\PÁG. 3

SG vacina 
grávidas sem 
comorbidades

CIDADES\PÁG. 4

PF realiza 
operação no 
Tom Jobim

CIDADES\PÁG. 5
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Copa América
O Tite não desiste da panelinha de sempre. Tudo bem que 
o Brasil é superior aos outros adversários na Copa Amé-
rica, mas acredito que essa competição não seja nenhum 
parâmetro. Infelizmente a Copa do Mundo vai chegar 
e Tite vai se iludir com essa panelinha que ele sempre 
monta. Com esse futebolzinho, o Brasil não passa nem 
da primeira fase do mundial.
Carlos Henrique

Futebol às escondidas em Niterói
Tenho percebido que muitos clubes retomaram as ativi-
dades em suas dependências, principalmente os esportes 
coletivos que acredito que ainda estejam proibidos em 
Niterói. Só essa semana fui fazer minhas entregas pelo 
trabalho para 3 clubes onde estava acontecendo futebol 
amador sem nenhuma fiscalização.
Evandro Soares

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.

Lives embalam o 
Dia dos Namorados
Neste sábado, o Dia dos 
Namorados está repleto de 
lives para todos os gostos e 
estados civis. Às 19h, Nando 
e Sebastião Reis se unem 
para fazer a alegria dos fãs. 
Pai e filho prometem um 
show para todos (as): sol-
teiros (as), casados (as) ou 
mesmo para quem está com 
o coração partido. 

Já o Rolê Maravilha e o 
Samba das Pretas se unem, 
a partir das 17h, para cele-
brar o Dia das Namoradas, 

com mistura de samba e 
poesia. João Bosco faz show, 
às 19h30. A apresentação 
é gratuita, mas é possível 
contribuir para a campanha 
#SalveProdução.

Fábio Jr., um dos can-
tores mais românticos do 
Brasil não vai ficar de fora 
das comemorações. Ele se 
apresenta a partir das 20h. 
O sertanejo fica por conta 
de Maiara e Fernando Zor. 
O casal faz live a partir das 
20h. Lives no Youtube. 

CULTURA FABIANA MAIA

Pato Fu
Neste sábado, às 21h30, Pato 
Fu com Fernanda Takai e 
John Ulhoa se apresenta 
no #CulturaEmCasa. Neste 
show da plataforma, o casal 
apresenta repertório do Pato 
Fu em formato intimista. 
A banda, que completa 30 
anos em 2022, está cele-
brando sua discografia este 
ano. Nesta live Fernanda e 
John tocarão ao menos uma 
canção de cada álbum auto-
ral já lançado. O repertório 
contará com canções muito 
queridas dos fãs.

CONCERTO – O concerto da Orquestra Opus, com a 
presença especial do saxofonista Derico Sciotti e do 
cantor Jeff Motta, acontece, neste sábado, às 20h30. 
Apresentação está recheada de sucessos que embala-
ram as histórias de amor. No repertório estão canções 
de Nando Reis, Tunai, Elvis Presley, Paul McCartney e 
muito mais. Onde: Youtube.

MONÓLOGOS – Chandelly Braz e Eucir de Souza estre-
lam duas novas histórias de “Dez por Dez” no site do 
Teatro Unimed (www.teatrounimed.com.br). Trata-se 
de uma coleção de monólogos originais escritos pelo 
roteirista, cineasta e dramaturgo Neil LaBute, em uma 
versão brasileira dirigida pelos Irmãos Leme e realiza-
da pela Dueto Produções.

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

Divulgação

Fábio Jr, Nando e Sebastião Reis são algumas das atrações deste sábado 

Divulgação

Pato Fu, com Fernanda Takai e 
John Ulhoa, no #CulturaEmCasa

Panorama RJPanorama RJ

Lojistas criticam
falta de diálogo
Embora favorável a que a 
cidade preste homenagens 
ao ator Paulo Gustavo, o Sin-
dilojas Niterói vem criticando 
duramente a prefeitura pela 
maneira como conduziu o 
processo que culminou com a 
troca de nome da Rua Moreira 
César, tradicional corredor de 
moda na Zona Sul do municí-
pio. Charbel Tauil Rodrigues, 
presidente do Sindicato, as-
sinala que a troca de nome 
envolverá vultosas despesas 
para os estabelecimentos 
ali existentes, que terão que 
mudar planos de marketing, 
registros e contratos sociais, 
justo num momento de grave 
crise econômica. “Quem diz 
que isso não envolve des-
pesa alguma é porque não 
tem a menor noção do que 
é ser comerciante”, critica. 
Charbel diz ver como muito 
mais adequado dar o nome de 
Paulo Gustavo para um equi-
pamento cultural de peso, 
como por exemplo o futuro 
Cinema Icaraí.

Dr. Jairinho tem 
registro suspenso
O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Rio de 
Janeiro (Cremerj) suspendeu, 
na quinta-feira (10), o regis-
tro profissional do médico e 
vereador Dr. Jairinho. O par-
lamentar está preso desde 
8 de abril junto com a na-
morada Monique Medeiros, 
mãe do menino Henry Borel, 
de 4 anos, que, de acordo 
com as investigações, teria 
sido morto por Dr. Jairinho, 
após sofrer espancamento 
no apartamento onde morava 
com o casal. Dias depois, a 
Justiça transformou a prisão 
temporária de 30 dias do casal 
em prisão preventiva.

De acordo com o Cremerj, 
a suspensão é para proteger 
a população e assegurar a 
boa prática médica. Paralela-
mente, o processo contra Dr. 
Jairinho está em andamento 
e corre em sigilo, seguindo as 
normas do Código de Proces-
so Ético Profissional. As puni-
ções vão desde advertência 
até cassação definitiva. 

Niterói: Educação e Meio Ambiente

 Os alunos da Rede Mu-
nicipal de Educação de 
Niterói estão participando 
de atividades voltadas ao 
meio ambiente durante 
este mês. O objetivo é cons-
cientizar a comunidade es-
colar sobre a importância 

Divulgação/Prefeitura de Niterói

da preservação do meio 
ambiente, incentivar o 
contato com a natureza e 
alertar para a necessidade 
de cuidados com a saúde 
física e mental. Também 
será feita homenagem às 
vítimas da covid-19.

SG planta Florestas do Amanhã
O município de São Gonça-
lo vai ganhar uma Área de 
Soltura de Animais Silvestres 
(Asas), a primeira pública e 
legalizada do Estado do Rio 
de Janeiro. O anúncio foi 
feito ontem (11) pelo pre-
feito Capitão Nelson e pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semma), na Área de Proteção 
Ambiental (APA) Estâncias 
de Pendotiba, em Maria Pau-
la. Na ocasião, também foi 
realizada a primeira ação de 
reflorestamento do programa 
Florestas do Amanhã.

A ação de plantio de árvo-
res foi o pontapé inicial para 
implementar o programa 
Florestas do Amanhã em 
São Gonçalo. A iniciativa, 
da Secretaria de Estado de 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas), tem como objetivo 
reflorestar 1,1 mil hectares de 
Mata Atlântica, com o plantio 
de 2,5 milhões de mudas de 
espécies endêmicas do bioma 
em unidades de conservação 
do território fluminense.

A agenda ambiental em 
São Gonçalo ganhou reforço 
com o lançamento da pedra 
fundamental do local onde 

Renan Otto/Prefeitura de SG

Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas), na APA Estâncias de Pendotiba. Prefeito Capitão Nelson participou

Supermercados: 
seminário dia 29
A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janei-
ro (Asserj) promove, dia 29, 
o Seminário Super Negócios 
Gente e Gestão, com o tema 
“Diversidade e Inclusão”. O 
evento inédito será híbrido 
e virtual, com duas horas de 
duração, para 100 supermer-
cadistas e empresas do varejo. 

Esta é a primeira vez que 
o setor supermercadista dis-
cute o assunto. A ideia veio 
do presidente Fábio Queiróz 
que identificou a oportunida-
de de discutir o tema com o 
setor de varejo. “É um evento 
que está alinhado com as de-
mandas que estamos vivendo 
como cidadãos, empresários 
e sociedade. Nossa ideia é 
envolver profissionais de RH, 
CEO’S, executivos, supermer-
cadistas e do varejo em geral”, 
conta. 

Comércio: vendas 
com alta de 1,6%
As vendas no comércio tive-
ram alta de 1,6% no mês de 
maio em comparação ao mês 
anterior. O setor de materiais 
de construção voltou a ser 
destaque, com elevação de 
4,8%. Os dados, nacionais, 
são do Indicador de Ativida-
de do Comércio da Serasa 
Experian e foram divulgados 
ontem (11).

De acordo com a pesquisa, 
todos os segmentos cresce-
ram em maio, na comparação 
com o mês anterior, exceto o 
de combustíveis e lubrifican-
tes, que teve a maior baixa do 
ano (6,8%). Supermercados, 
hipermercados, alimentos e 
bebidas cresceram 1,7%; mó-
veis, eletrodomésticos, ele-
troeletrônicos e informática, 
3,2%; veículos, motos e peças, 
2,8%; e tecidos, vestuários, 
calçados e acessórios, 3,5%. 

Compensação ambiental em SG

Em celebração à Semana 
do Meio Ambiente, fun-
cionários da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
de São Gonçalo, com a 
Subsecretaria de Parques 
e Jardins, participaram do 
plantio de novas mudas 

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

para compensação am-
biental. Espécies invasoras 
foram substituídas por 
árvores frutíferas, entre 
elas uvaias, grumixamas, 
pitangueiras e acerolas, 
que podem atingir entre 6 
e 15 metros de altura. 

será a Área de Soltura de 
Animais Silvestres, na APA 
Estâncias de Pendotiba. As 
ASASs são áreas destinadas 
à reinserção à natureza de 

animais silvestres apreendi-
dos ou resgatados. A Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF) assumirá, através de  
convênio, a coordenação téc-

nica e operacional da ASAS, 
fortalecendo a relação desses 
espaços de conservação com 
a sociedade e o meio acadê-
mico. 
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Primeira etapa do sistema cicloviário contempla a orla de Piratininga até a entrada de Camboinhas

Niterói inicia obras de ciclovias
As obras de implantação da 
primeira etapa do sistema ci-
cloviário da Região Oceânica, 
que terá 21 quilômetros de 
extensão, já foram iniciadas. 
Este primeiro lote contem-
pla as áreas da Almirante 
Tamandaré, no trecho entre 
a prainha de Piratininga até 
a rotatória da entrada de 
Camboinhas, passando por 
toda a orla de Piratininga e 
a Avenida Acúrcio Torres. A 
Avenida Irene Lopes Sodré, 
no Engenho do Mato, também 
será beneficiada nesta fase de 
intervenções. Ao todo, serão 
implantados 60 quilômetros, 
que contarão com ciclovias, 
ciclofaixas e ciclorrotas, além 
de bicicletários fechados, 
paraciclos e requalificação 
urbana de vias.

Após a conclusão das 
obras deste primeiro lote, se-
rão licitadas as subsequentes, 
incluindo mais uma etapa de 
infraestrutura cicloviária, a 
requalificação urbana da Ave-
nida Almirante Tamandaré no 
trecho entre o Trevo de Cam-
boinhas e o Centro Integrado 
de Segurança Pública (Cisp). 
Também serão licitadas a ins-
talação de paraciclos e bicicle-
tários fechados nos mesmos 
moldes do bicicletário Arari-
bóia, que serão instalados ao 
longo do trajeto dos ônibus da 
TransOceânica, a sinalização 

direcional e informativa e um 
sistema de monitoramento.

Responsável pela Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões explica que este 
monitoramento automático 
será realizado através da im-
plantação de equipamentos 
de contagem volumétrica de 
ciclistas em pontos estraté-
gicos.

“Este equipamento terá 

caráter permanente, com 
baixa manutenção e envio 
dos dados em tempo real 
para uma plataforma online. 
Desta forma, será possível 
gerar dados atualizados e 
metodologicamente consis-
tentes quanto à circulação de 
bicicletas nestes principais 
eixos de deslocamento, a fim 
de subsidiar o planejamento 
e mensurar a efetividade das 

medidas de incentivo à mo-
bilidade por bicicleta”, conta.

Com esta ampliação da 
malha cicloviária, Niterói irá 
ultrapassar cem quilômetros 
de vias cicláveis. Filipe Simões 
destaca que este projeto irá 
proporcionar mais segurança 
para quem pedala e trazer 
mais ciclistas para a Região 
Oceânica. Ele lembra que 

foram realizadas diversas re-
uniões com a população em 
todas as etapas de elaboração 
do projeto.

“A participação da popu-
lação no processo de planeja-
mento desta infraestrutura foi 
fundamental para a definição 
das estratégias que deram 
origem aos projetos que estão 
sendo executados. É a forma 
de aproximar o usuário à 
gestão da Prefeitura e adotar 
a experiência de quem usa 
a cidade no dia-a-dia para 
obter soluções que atendam 
às necessidades do cidadão. 
A bicicleta, por seu caráter 
democrático e inclusivo, é um 
elemento importante deste 
processo, e esta obra é uma 
grande vitória para todos que 
lutam pela bicicleta como so-
lução para a mobilidade nas 
cidades”, enfatiza.

Manutenção de bikes- A S2 
Bike Shop e o Fika Bike lan-
çaram no mês passado o seu 
1º Curso Básico de Mecânica 

de Bikes e já estão recebendo 
inscrições para a 2ª turma. 
O curso é voltado para ci-
clistas curiosos e entusiastas 
que buscam conhecimento 
e autonomia para identifi-
car e solucionar problemas 
mecânicos. Os participantes 
poderão aprender noções ge-
rais de mecânica, função dos 
componentes, manutenção 
de rotina e preventiva, como 
lavar, desengraxar e lubrificar, 
conserto e troca da câmera de 
ar e corrente, regulagem do 
câmbio e freio, segurança no 
trânsito entre outras aspectos.  

O curso é ministrado pelo 
instrutor Hélio La Greca, o 
“Filé”, profissional com mais 
de 20 anos de experiência 
e que tem em seu currículo 
atuação como mecânico de 
equipes brasileiras de Moun-
tain Bike em várias competi-
ções internacionais. 

“É interessante que se te-
nha noções básicas para que 
se possa reconhecer algo 
estranho na bike, o que pode 
indicar um problema, e não 
ficar na mão enquanto estiver 
na rua e, caso fique, saiba so-
lucionar o problema”, explica. 

A aula acontecerá no dia 22 
e as inscrições devem ser fei-
tas pelo do número 21 99512-
8206, na S2 Bike Shop - Fika 
Bike, Av. Marquês de Paraná, 
220, Centro de Niterói.

Ao todo, serão 
implantados 
60 quilômetros 
de ciclovias 
pela Região 
Oceânica

Leonardo Simplício / Prefeitura de Niterói

O projeto trará mais qualidade de vida para os moradores da Região Oceânica e mais possibilidades de esporte ao ar livre

Castramóvel realiza 
ação em V. das Moças
Na primeira semana de 
atendimento do Castramó-
vel em Várzea das Moças, 38 
cães e gatos foram castrados. 
O Castramóvel é um cami-
nhão equipado para a reali-
zação de cirurgias de cães e 
gatos, atendendo famílias de 
baixa renda. O equipamento 
é administrado pelo Cen-
tro de Controle Populacio-
nal de Animais Domésticos 
(CCPAD), da Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade. 
A expectativa é que sejam 
feitas cerca de 150 cirurgias 
até o dia 2 de julho.

Na terça-feira (8), primei-
ro dia de esterilizações, oito 
animais foram operados. 
Dez foram castrados no 
segundo dia, 12 no tercei-
ro e oito nesta sexta-feira. 
Após os procedimentos, os 
animais foram medicados e 
liberados para se recupera-
rem em casa.

O Castramóvel conta 
com sala de preparação, de 

cirurgia e pós-cirurgia, para 
atender os animais. A equi-
pe é composta por quatro 
veterinários, um anestesista 
e técnicos. Os atendimentos 
são realizados de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. O 
projeto conta com a parceria 
da Faculdade de Veterinária 
da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

“Não podíamos começar 
melhor a rotina do Cas-
tramóvel em Niterói. Várzea 
das Moças atendeu nossas 
expectativas e estaremos até 
o final do mês realizando as 
cirurgias para os moradores 
inscritos. Muito em breve 
anunciaremos o próximo 
bairro que será atendido”, 
contou Marcelo Pereira, 
coordenador do CCPAD.

Para ser castrado no Cas-
tramóvel, o animal preci-
sa ter mais do que quatro 
meses e menos do que seis 
anos; ter menos do que 25 
quilos; não ser obeso e ou 
extremamente magro.

Intervenções na Rua Paulo 
Alves entram em fase final
As obras de duplicação da Rua 
Doutor Paulo Alves, no Ingá, 
vão entrar em sua fase final na 
próxima semana, com a con-
clusão da remoção dos postes 
pela concessionária Enel. O 
trabalho durou seis meses. De 
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo (SMU) 
e a Emusa, todo o trabalho de 
reurbanização e duplicação 
das pistas já foi concluído. 
Agora será feito o acabamento, 
principalmente nos locais ocu-
pados pelos antigos postes e o 
recapeamento asfáltico.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Urbanismo, Renato 
Barandier, o alargamento da 
Paulo Alves vai melhorar o 
trânsito no eixo viário que liga 
a Região Oceânica e a Zona Sul 

pela Praia de Icaraí em direção 
ao Centro.

“É uma obra importante 
para o sistema viário de Nite-
rói. Agora a rua será preparada 
para receber um asfalto novo e 
uma série de intervenções de 

acabamento, principalmente 
nos locais de onde os postes 
foram retirados, será feita nas 
próximas semanas”, explica 
Renato Barandier.

Com as intervenções, a 
Paulo Alves passará de três 

para quatro faixas de rola-
mento para os veículos, no 
trecho entre as ruas Presidente 
Pedreira e Casimiro de Abreu. 
A quarta faixa é exclusiva para 
ônibus. As intervenções in-
cluem também a requalifi-
cação de todos os passeios, 
paisagismo, com fiação sub-
terrânea.

A obra é um dos projetos 
previstos no Plano Municipal 
de Mobilidade, apresentado 
pela Prefeitura de Niterói em 
novembro de 2019. O Plano in-
clui uma série de intervenções 
urbanas e viárias, algumas já 
em andamento e outras pre-
vistas para serem implantadas 
nos próximos 10 anos, visando 
à melhoria da mobilidade em 
toda a Niterói.

Ampliação da via trará melhorias no trânsito no eixo que liga a RO e a Z. Sul

Ação integrada combate despejo 
irregular de lixo no Gradim

A Prefeitura de São Gonçalo 
realizou, na manhã de ontem 
(11), uma ação integrada en-
tre as secretarias de Saúde, 
Meio Ambiente e Ordem Pú-
blica para verificar o despejo 
de lixo irregular em lotes na 
Rua Maria Rita, no bairro do 
Gradim. 

Na ocasião, os fiscais da 
Subsecretaria de Posturas rea-
lizaram uma análise do local 
na tentativa de identificar os 
donos para que seja realizada 
a limpeza e cercamento do 
terreno. Após a identificação, 
os donos terão 30 dias para 
regularizar a situação. Em 
caso de descumprimento, os 
mesmos serão autuados.

Antes da visita, o local re-
cebeu uma ação da Vigilância 
Sanitária contra a prolifera-
ção de roedores. Também 
foram aplicados larvicidas 
e motofogs para combate 
ao Aedes aegypti, mosquito 

causador da dengue, zika e 
chikungunya.

“Essa ação de jogar lixo 
neste terrenos vem trazen-
do diversos problemas para 
as famílias da região, como 
leptospirose, dengue e pro-

blemas respiratórios, já que 
botam fogo no lixo e pneus. 
Desta forma, pedimos à po-
pulação que evite jogar lixo 
no local. Se a comunidade 
ajudar, será mais fácil resolver 
esse problema e trazer melhor 

qualidade de vida para os 
moradores do bairro”, disse 
diretor do departamento de 
Vigilância Sanitária e Am-
biental,  Marcelo Lima.

Agentes da secretaria de 
Meio Ambiente acompa-
nharam a ação, que não teve 
nenhum flagrante de crime 
ambiental, e alertaram para 
os impacto dessa prática ir-
regular para o bioma.

“O impacto é grande, pois 
temos um rio aqui e essa 
região tinha que ter uma 
outra função ecológica, não 
servindo para despejo de lixo. 
Vemos aqui uma grande di-
versidade de resíduos, como 
elétricos, que contribuem 
para a contaminação do solo. 
Então, alertamos para o des-
carte correto dos produtos”, 
ressaltou o fiscal de Meio 
Ambiente, Jorge Edmir.

Telefone para despejo ir-
regular de lixo: 2199-6511.

Lotes na Rua Maria Rita são alvo da Vigilância Sanitária, Posturas e Meio Ambiente
Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Fiscais averiguaram diversas irregularidades e uma agressão ao meio ambiente

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Castramóvel em Várzea das Moças: animal é anestesiado para cirurgia

A Prefeitura de São Gonça-
lo, por meio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Assuntos Portuá-
rios, alerta para a prorro-
gação da primeira etapa 
da campanha de vacinação 
contra a febre aftosa, até o 
dia 15 de junho. Além da 
vacinação, o prazo para a 
entrega de declaração do 
imunizante também foi 
prorrogado e vai até o dia 
25 deste mês.

A imunização de bovi-
nos e bubalinos(búfalos) de 
todas as idades é um com-
promisso de todos os pe-
cuaristas fluminenses, em 
conjunto com a Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento. O objetivo da ação 
é erradicar a doença em 
território fluminense. Esta 
etapa segue o cronograma 
nacional desenvolvido pelo 
Ministério da Agricultura.

Prorrogada vacinação contra aftosa

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Moradores e frequentadores já percebem as melhorias no bairro



Cidades4 Sábado, 12/6/2021ofluminense.com.br

Anvisa libera 
Pfizer a partir 
de 12 anos
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a indicação da 
vacina Comirnaty, da Pfizer, 
para crianças com 12 anos 
de idade ou mais. Com isso, 
a bula da vacina passará a 
indicar essa nova faixa etária 
para o Brasil. De acordo com a 
agência, a ampliação foi apro-
vada após a apresentação de 
estudos desenvolvidos pelo 
laboratório que indicaram a 
segurança e eficácia da vacina 
para esse grupo. Os estudos 
foram desenvolvidos fora do 
Brasil e avaliados pela Anvisa. 
Antes, a vacina Comirnaty 
estava autorizada para pes-
soas com 16 anos de idade ou 
mais. Até o momento, esta é a 
única entre as vacinas autori-
zadas no Brasil com indicação 
para menores de 18 anos. A 
vacina da Pfizer foi a primeira 
a receber o registro definitivo 
para vacinas contra covid-19 
no Brasil.

O debate sobre as infâncias du-
rante a pandemia do coronavírus 
tem mobilizado diversos campos 
do conhecimento e aguçado o 
entendimento da criança como 
sujeito histórico e de direitos. Há 
pouco mais de um ano crianças 
deixaram os espaços escolares 
para vivenciar um tempo de iso-
lamento e distanciamento social. 
Desde então, as redes de educa-
ção e suas equipes pedagógicas 
têm sido provocadas a buscar ca-
minhos para a aproximação com 
essas crianças e suas famílias. 

Nesse contexto, as atividades 
não-presenciais surgem como 
uma necessidade para a manu-
tenção das práticas pedagógicas 
e dos vínculos na Educação In-
fantil nos diferentes municípios 
brasileiros. Na Rede de Educa-
ção de Niterói não foi diferente. 
Mesmo estando conscientes a 
respeito dos limites de um traba-
lho remoto com bebês e crianças 
pequenas, em meio às enormes 
disparidades sociais e digitais, 
nossos educadores lograram 
trilhar o caminho do possível no 

último período. As tecnologias 
digitais tornaram possível, por 
via remota, o acesso às famílias e 
a manutenção dos vínculos com 
nossas crianças. 

No entanto, nos últimos meses o 
debate tem se deslocado em dire-
ção à necessária reflexão sobre os 
efeitos da prolongada interrup-
ção das atividades presenciais, 
a necessidade de recomposição 
de vínculos mais efetivos e as 
possibilidades de adoção de um 
“modelo” semi-presencial na 
educação infantil que seja capaz 
de retomar a centralidade da 
escola no desenvolvimento edu-
cacional das crianças. A urgência 
desta reflexão se intensifica na 
medida em que atestamos, dia-
riamente, o caráter insubstituível 
da escola no desenvolvimento 
de políticas públicas voltadas à 
infância. Afinal, como se sabe a 
escola cumpre um papel insubs-
tituível nas estratégias de prote-
ção à infância, em especial, junto 
aos segmentos mais vulneráveis 
da população. 

As marcas deixadas pela par-
tida de quase meio milhão de 
brasileiros estão e estarão para 
sempre presentes nas memórias 
de nossas crianças, dos profis-
sionais da educação e em todos 
nós. E já se sabe que os efeitos 
do fechamento de escolas sobre 
os processos de aprendizagem 
e desenvolvimento educacional 
e socioemocional de nossos es-
tudantes serão sentidos por um 

largo período. Assim, os gestores 
da educação têm sido chamados 
a tomar decisões extremamente 
complexas, sendo a reabertura 
das escolas a principal delas. 

Na cidade de Niterói a decisão 
pelo retorno presencial consi-
derou os “benefícios e riscos 
associados a questões sociais e 
econômicas”, conforme registra-
do no parágrafo 2º, do artigo 10 da 
resolução CNE/CP nº 2, de 10 de 
dezembro de 2020. A observância 
das Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil 
quando em seu artigo 7º nos 
convida “a assumir a responsa-
bilidade de compartilhar e com-
plementar a educação e cuidado 
das crianças com as famílias” 
também nos faz pensar sobre o 
compromisso da escola pública 
com o desenvolvimento infantil. 

Em concordância com a resolu-
ção nº 2/2020, em seu artigo 9º, 
implementamos um calendário 
de volta às aulas presenciais 
atentos à necessidade de que este 
seja um movimento gradual, “por 
grupos de estudantes, etapas ou 
níveis educacionais, em confor-
midade com protocolos produ-
zidos pelas autoridades sanitárias 
locais, pelos sistemas de ensino, 
secretarias de educação e institui-
ções escolares, com participação 
das comunidades escolares, con-
siderando as características de 
cada unidade educacional”.

Durante todo o período de sus-

pensão das atividades presen-
ciais, as escolas e seus profis-
sionais trouxeram novos signifi-
cados ao currículo e às práticas 
pedagógicas, sem perder de vista 
que as interações e a brincadeira 
são evidenciadas como eixo nor-
teador na Educação Infantil. E 
isto, claro, deve ser um balizador 
das ações de retomada das aulas 
presenciais. Neste momento, a 
Secretaria de Educação de Nite-
rói segue dialogando para pro-
duzir junto a seus professores/as 
orientações pedagógicas para a 
Educação Infantil neste formato 
“semi-presencial”. E fica cada vez 
mais evidente que a paralisia e 
a negação da realidade não são 
opções razoáveis diante de um 
cenário de tantas urgências. 

O desafio é imenso, mas o com-
promisso com a educação públi-
ca prevalece. E o que buscamos 
fundamentalmente é resistir 
criticamente para ampliar e dar 
sentido aos espaços para as in-
fâncias na pandemia. O direito 
à vida jamais esteve em contra-
dição com o direito à educação. 
Eles são e devem ser percebidos 
pelos gestores públicos como 
indissociáveis e intimamente 
relacionados às estratégias con-
temporâneas de desenvolvimen-
to humano e social. 

OPINIÃO

* Elana Costa, Diretora de Educação

   Infantil SME/Niterói

** Vinícius Wu, 

     Secretário de Educação de Niterói

Divulgação

Elana Costa* Vinícius Wu**

Berg Silva  / Prefeitura de Niterói

Qual é o lugar das 
infâncias na pandemia?

Município prorroga medidas restritivas contra covid-19. Determinação foi publicada no Diário Oficial

SG vacina grávidas neste sábado
Grávidas sem comorbidades 
com mais de 18 anos e puér-
peras com comorbidades 
com mais de 18 anos poderão 
ser vacinadas contra a co-
vid-19, a partir deste sábado 
(12), em nove locais, das 8h 
às 12h. Elas devem ter auto-
rização por escrito dos seus 
médicos. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo recebeu nesta 
sexta-feira (11), 14 mil doses 
da vacina pfizer e poderá re-
tomar a vacinação. 

Além delas, a secretaria 
vacina pessoas da população 
em geral com mais de 55 
anos. Para estas pessoas, a 
vacinação acontece em doze 
pontos, neste sábado (12), das 
8h às 12h. 

Trabalhadores da educa-
ção, profissionais de educa-
ção física, guardas munici-
pais e veterinários – todos 
com mais de 30 anos, que 
precisam estar trabalhando 
e comprovar o vínculo com 
São Gonçalo – empregatício 

ou de residência, estagiários 
da saúde atuando em unida-
de hospitalar, pessoas com 
comorbidades, pessoas que 
têm doenças neurológicas 
crônicas, pessoas com defi-
ciência permanente, pessoas 
com síndrome de down, tra-
balhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da 
saúde – todos acima dos 18 
anos – também podem se 
vacinar.          

Vale lembrar que só as 
grávidas e puérperas têm 
exclusividade para tomar 
a vacina da pfizer. Pessoas 
com comorbidades, doenças 
neurológicas crônicas e defi-
ciência permanente também 
podem tomar esta vacina, 
segundo o informe técnico 
do Governo do Estado. No en-
tanto, não há exclusividade, já 
que estes grupos podem ser 
vacinados com a astrazeneca. 
Para ter escolha do imunizan-
te, o gonçalense deve ter um 
laudo médico indicando a 
aplicação da vacina escolhida 

e os motivos.  
A vacina Coronavac está 

disponível apenas para a 

segunda dose. Podem se imu-
nizar com a segunda dose 
da Astrazeneca pessoas que 

tomaram a vacina há mais de 
12 semanas. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante 
da primeira dose da vacina 
aplicada no município. Os 
locais de vacinação recebem 
as pessoas que chegam até as 
16h30, para que os mesmos 
sejam atendidos até 17h, nos 
dias de semana, e 11h30 aos 
sábados.

Medidas - A Prefeitura de 
São Gonçalo prorrogou as 
medidas restritivas de pro-
teção à vida no combate à 
covid-19 até o dia 21 de junho, 
de acordo com publicação no 
Diário Oficial do município 
desta quinta-feira (10).

Bares, restaurantes, lan-
chonetes e estabelecimentos 
congêneres podem funcio-
nar no horário normal, mas 
com 50% da capacidade dos 
respectivos locais. O uso de 
máscaras, o distanciamento e 
a oferta de álcool em gel pelos 
estabelecimentos seguem 

sendo uma das normas do 
decreto.

Shopping centers, centros 
comerciais e galerias, inclu-
sive praça de alimentação, 
podem abrir às 10h e fechar 
às 22h.

Lojas de conveniência po-
dem atuar no horário normal, 
vedada a permanência con-
tinuada e a aglomeração de 
pessoas nesses locais. Demais 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços po-
dem funcionar de 8h às 18h.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas; su-
permercados, padarias, mer-
cados, açougues e peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência vete-
rinária, postos de combus-
tíveis, chaveiros, locação de 
veículos e serviços funerários 
– podem funcionar com 50% 
da capacidade em horário 
normal.

Prefeitura RJ

SG também vacina pessoas da população em geral com mais de 55 anos

Instalação da Fiocruz na luta contra a covid teve melhorias com investimentos do BNDES

Apoio na produção do IFA nacional
Dois projetos de desenvol-
vimento tecnológico e ino-
vação do Centro Henrique 
Penna (CHP), parte do Com-
plexo Tecnológico de Vacinas 
(CTV) da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), receberam 
R$ 48,4 milhões do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) em recursos não 
reembolsáveis, por meio do 
Fundo Técnico e Científico 
do banco (Funtec).

Segundo informou hoje 
(11) o banco, o apoio con-
cedido pelo BNDES permi-
tiu que a Fiocruz tivesse a 
infraestrutura necessária 
para a rápida incorporação 
da produção 100% nacional 
do ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) da vacina AstraZe-
neca, contra a Covid-19, cujo 
contrato de transferência 
tecnológica foi assinado em 
1º de junho. De acordo com 

o BNDES, os investimentos 
reduzem a dependência 
externa de tecnologia e fa-
vorecem a produção, no país, 
de medicamentos biotecno-
lógicos.

As instalações construí-
das receberam recentemen-
te, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a verificação da Condição 
Técnico Operacional (CTO) e 
o certificado de Boas Práticas 
de Fabricação (cBPF) para a 
produção do IFA.

Protótipos - A primeira 
operação do BNDES Fun-
tec ao CHP foi contratada 
em 2007 e destinou R$ 30,1 
milhões não reembolsáveis 
para construção da planta de 
protótipos. Nessa área, são 
realizadas as fases finais do 
desenvolvimento de novos 
produtos, em escala indus-
trial, englobando biofárma-
cos, vacinas e reativos para 
diagnóstico.

A segunda operação, 
contratada em 2014 e com 
previsão de conclusão em 
julho próximo, destinou R$ 
18,3 milhões para equipar 
a planta de protótipos. A 
plataforma de processa-
mento final da planta será 
utilizada para o acréscimo 
de capacidade produtiva de 
vacina contra covid-19, fruto 
da parceria da Fiocruz com  
a empresa britânica Astra-
Zeneca.

Autonomia - O diretor de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz, 
Maurício Zuma, considera 
que o financiamento recebi-
do do Funtec foi fundamen-
tal para a operacionalização, 
desenvolvimento e absorção 
de tecnologia por Bio-Man-
guinhos, assegurando auto-
nomia ao Brasil para a pro-
dução de biofármacos e kits 
de diagnóstico da covid-19. 
“Graças a esse investimento, 
Bio-Manguinhos foi capaz de 
dar respostas rápidas nesse 
momento da pandemia, 
inicialmente com o escalo-
namento da produção do kit 
molecular para a covid-19 e, 
agora, com o início da pro-
dução do IFA nacional para a 
vacina”, celebrou Zuma.

Já o superintendente da 
Área de Gestão Pública e 
Socioambiental do BNDES, 
Julio Leite, ressaltou que o 
apoio não reembolsável do 

BNDES à saúde teve sempre 
a preocupação de enfren-
tar desafios tecnológicos e 
lacunas de infraestrutura 
para o desenvolvimento de 
medicamentos e produtos 
estratégicos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). O ob-
jetivo, segundo enfatizou, é 
“aumentar o acesso da popu-
lação a produtos nacionais 
mais inovadores”. A planta 
de protótipos do CHP é a pri-
meira planta biotecnológica 
da iniciativa pública do país, 
salientou o BNDES.

As instalações 
receberam, 
da Anvisa, a 
verificação CTO 
e o certificado de 
Boas Práticas 

Os investimentos 
do BNDES 
foram da ordem 
de R$ 48,4 
milhões para as 
melhorias
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Parceria que visa traçar diretriz 
para obras de infraestrutura
Firjan entregou ao Governo do Rio um estudo de como impulsionar a retomada do crescimento da economia

Um estudo encomendado 
pelo Governo do Estado sobre 
projetos de infraestrutura 
que ajudem a impulsionar 
a retomada do crescimento 
da economia fluminense foi 
entregue, ontem (11), ao go-
vernador Cláudio Castro pelo 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira. A par-
ceria tem o objetivo oferecer 
subsídios para os investimen-
tos que serão feitos com os re-
cursos obtidos na concessão 
dos serviços de saneamento 
público.

“O Rio de Janeiro passa 
por um momento de suma 
importância e oportunidade. 
Com o recurso obtido pela 
concessão do saneamento, 
será possível realizar obras 
de infraestrutura em todo o 
estado, trazendo crescimen-
to econômico junto com 
o maior projeto social que 
existe: a geração de emprego 
e renda. Essa parceria com a 
Firjan coroa o diálogo do go-
verno com a sociedade civil”, 
destacou o governador.

O estudo realizado pela 
Firjan contém 22 propos-
tas, que representam R$ 9,4 
bilhões em investimentos e 
potencial de geração de 135 
mil empregos diretos e indi-
retos. Entre os projetos estão 
obras nos acessos a distritos 

industriais e ao Porto do Açu, 
intervenções em estradas e 
construção de novas rodovias, 
como a Transbaixada e a do 
Contorno de Itaperuna.

“Essa parceria corrobora 

o momento de crescimento 
que o estado vivencia. São 
projetos muito importantes 
para a população, deixando 
como legado novas oportuni-
dades de emprego”, afirmou o 

presidente da Firjan.

SuperaRJ - A procura pelas 
linhas de crédito do Programa 
SuperaRJ, operacionalizadas 
pela Agência de Fomento do 

Estado do Rio (AgeRio), al-
cançou na primeira semana 
do lançamento os recursos 
de R$ 300 milhões destinados 
para os microempreendedo-
res individuais, profissionais 
autônomos e informais, e 
para micro e pequenas em-
presas. Os financiamentos a 
juro zero vão de R$ 500 até 
R$ 50 mil, dependendo da  
categoria.

As novas inscrições estão 
temporariamente suspensas 
desde esta quinta-feira, dia 
10, no site da AgeRio para 
que os que se cadastraram 
no portal tenham os seus 
pedidos analisados de forma 
a garantir a qualidade no pro-
cesso. Ao todo, foram aproxi-
madamente 30 mil inscrições, 
entre microempreendedores 
individuais, profissionais 
autônomos e informais e de 
micro e pequenas empresas.

O governador Cláudio 
Castro destacou que os re-
sultados alcançados de forma 
rápida são exemplos da im-

portância da linha de crédito 
oferecida pelo SuperaRJ.

“São empreendedores e 
empresas que estão sobrevi-
vendo em meio à pandemia 
e sabem da necessidade de 
contratar o empréstimo. Os 
recursos são fundamentais 
para dar fôlego aos negócios, 
e o governo identificou que 
precisavam de apoio para 
o momento de travessia de 
crise”, afirmou o governador.

O presidente da AgeRio, 
André Vila Verde, destacou o 
sucesso do programa:

“É gratificante saber que 
a linha de crédito será im-
portante para mudar a vida 
dessas pessoas, alavancar os 
negócios e gerar empregos. 
As equipes da agência estão 
focadas na análise das ins-
crições e esperamos atender 
a todos que nos solicitaram 
o empréstimo. Temos uma 
responsabilidade grande e 
vamos ajudar a fomentar os 
negócios locais e apoiar quem 
de fato precisa”.

Todos os profissionais e 
empreendedores que estejam 
em busca de informações so-
bre as novas inscrições devem 
acompanhar os canais de 
atendimento e as redes so-
ciais da AgeRio. Já as pessoas 
que se inscreveram devem 
aguardar o contato da Agên-
cia para dar prosseguimento 
à análise do processo.

Estudo da Firjan 
contém 22 
propostas que 
representam R$ 
9,4 bilhões em 
investimentos

Rafael Campos/Palácio Guanabara

Presidente da Firjan, Eduardo Eugenio, entregou a Claudio Castro o estudo encomendado pelo Governo do Rio

Bolsonaro volta a defender 
uso de hidroxicloroquina
O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a defender o uso da 
hidroxicloroquina para o tra-
tamento da covid-19. Ontem 
à tarde, durante cerimônia 
para a entrega de 434 casas 
a famílias de baixa renda do 
município capixaba de São 
Mateus (ES), Bolsonaro disse 
ter optado desde o início da 
pandemia por ir às ruas ao 
contrário de “ficar no Palácio 
da Alvorada” e que quando 
contraiu a doença tomou o 
medicamento.

“Desde o início da pan-
demia estive no meio de 
vocês, nas comunidades mais 
pobres de Brasília. Criticado 
por isso, poderia ter ficado 
no Palácio da Alvorada com 
todo o conforto do mundo, 
mas sempre preferi ficar ao 
lado do povo, sabendo que 
tinha um vírus mortal. Fui 

acometido do vírus e tomei 
a hidroxicloroquina”, disse 
Bolsonaro.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro disse ainda que talvez 
tenha sido o único chefe de 
Estado a procurar um remé-
dio contra o coronavírus e 
que ouviu pessoas com co-
nhecimento científico que in-
dicaram o medicamento para 
o tratamento da covid-19.

“Talvez eu tenha sido o 
único chefe de estado que 
procurou o remédio para 
esse mal, tinha que aparecer 
alguma coisa. Ouvi pessoas 
que tinham conhecimento 
sobre o caso, mas quando eu 
falei que aquilo [a cloroquina] 
poderia ser bom, a oposição 
abriu uma guerra contra a 
gente”, afirmou. “Não vou 
esmorecer. Não sou cabeça 
dura, sou perseverante; lu-

tamos para salvar vidas, en-
frentamos os mais variados e 
cruéis desafios”, acrescentou.

Estudos científicos apon-
tam que a cloroquina e hidro-
xicloroquina não possuem 
eficácia comprovada no tra-
tamento de covid-19. A po-
sição do presidente também 
é contrária à do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga que 
disse, nessa semana, durante 
depoimento na Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia, entender 
que esse tipo de medica-
mento não é eficaz para a 
covid-19.

Bolsonaro estava acom-
panhado dos ministros do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas, 
e do Gabinete de Segurança 
Institucional, General He-

leno, além do presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães. Duran-
te seu discurso, o chefe do 
Executivo disse ainda que 
não fechou comércios du-
rante a pandemia e que ja-
mais decretaria medidas de 
isolamento social, como a 
restrição de circulação nas 
cidades.

“Eu não fechei nenhum 
comércio, eu não destruí em-
prego e não tirei o ganha-pão 
de ninguém. Jamais decreta-
ria toque de recolher”, disse.

“Tenho as Forças Armadas 
ao meu lado, sou o chefe su-
premo delas. Jamais elas irão 
às ruas para mantê-los em 
casa. Poderão, sim, um dia 
ir às ruas para garantir a sua 
liberdade e o seu bem maior, 
que é aquilo previsto em nos-
sa Constituição”, afirmou.

Presidente disse não deixou de ir às ruas e procurou remédio para a covid-19

Empresa estaria usando pessoas não autorizadas nas funções de vigilante

Polícia Federal faz operação 
no Aeroporto Tom Jobim

A Polícia Federal (PF) deflagrou 
ontem a operação Segurança 
Legal, para apurar suspeitas de 
irregularidades na prestação de 
serviços de segurança privada 
no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim/Galeão. De acordo 
com a PF, uma empresa priva-
da contratada pelo Consórcio 
RioGaleão, responsável pelo 
terminal, estaria usando pes-
soas não autorizadas pela PF 
nas funções de vigilante, com 
uso irregular de armamento 
e de uniformes em desacordo 
com as normas legais.

“Outras irregularidades na 
prestação dos serviços de se-
gurança aeroportuária também 

são objeto das investigações”, 
informou a PF.

Em nota, o Consórcio Rio-
Galeão informou que os pro-

cedimentos de contratação de 
empresas terceirizadas “cum-
prem rigorosamente todos os 
processos legais”.

O preço do litro da ga-
solina nas refinarias foi 
reduzido em R$ 0,05. 
O anúncio foi feito on-
tem, no Rio de Janeiro, 
pela Petrobras. O novo 
valor passa a vigorar a 
partir de hoje, devendo 
ficar em R$ 2,53 por li-
tro de gasolina vendido 
nas refinarias. O preço 
praticado nos postos 
dependerá de cada es-
tabelecimento repassar 
ou não a redução.

A Petrobras frisou 
que os preços de com-
bustíveis e suas varia-
ções para mais ou para 
menos têm influência 
limitada sobre os preços 
percebidos pelos consu-
midores finais.

Preço da 
gasolina

Divulgação / Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal realizaram buscas ontem no Aeroporto do Galeão

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: 17/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITEROI

13:00 às 17:00 Rua Doutor José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Rua Henri Matisse - Maria Paula - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Rua José L Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Rua Luis de Faria - Várzea das Moças - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Rua Renato E Pedrosa - Várzea das Moças - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Rua Tereza Campins Gonçalves - Várzea das Moças - Niterói 15291925
13:00 às 17:00 Ruas A, C, E, F, G, H - Várzea das Moças - Niterói 15291925
14:00 às 18:00 Estrada Ewerton da C Xavier - Várzea das Moças - Niterói 15305783
14:00 às 18:00 Rua Noruega - Rio do Ouro - Niterói 15305783
14:00 às 18:00 Rua Argemiro Azevedo - Rio do Ouro - Niterói 15305783
14:00 às 18:00 Rua Suíça - Rio do Ouro - Niterói 15305783
14:00 às 18:00 Travessa 1 - Baldeador - Niterói 15305783

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Estrada Nelson da C de Barros - Ipiiba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Loteamento 10 - Ipiiba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Almerinda Gomes - Ipiyba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Antonieta Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Antônio Coelho da Rocha - Ipiyba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Antônio S de Azevedo - Ipiiba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Arthur Coimbra - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Elba de Pádua Lima - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Inácio Manoel Menezes - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Leir de Nogueira - Ipiyba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Lina da Costa Quintão - Eliane - Ipiyba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Maria Amália Campos - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Nelson Costa Barros - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Olimpia Cândida de Mendonça - Ipiyba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Olímpio C Carvalho - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Rodrigo F de Magalhães - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Romero Peres Carvalho - Ipiyba - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua S R Guimarães - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Sampaio de Oliveira - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Rua Sebastião R. Guimarães - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757
13:00 às 17:00 Travessa Cristões - Ipiyba - Rio do Ouro - São Gonçalo 15290757

MARICÁ
08:20 às 12:00 Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Reserva Verde - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Ruas 5, 15, 72 - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Rua Adiles Carvalho Manhas - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Ruas C, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z - Estrada Cassorotiba 

- Itaocaia Valley - Jardim Atlântico - Jardim Inoã - Reserva Verde 
- Maricá 

15305629

08:20 às 12:00 Rua Chácara de Inoã - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Rua França - Itaipuaçu - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Rua Paulo Heta - Chácara de Inoã - Maricá 15305629
08:20 às 12:00 Rua Projetada - Chácaras Inoã - Maricá 15305629
08:25 às 12:00 Ruas 32, 33, 44, 45 - Boqueirão - Estrada Cassorotiba - Jardim 

Atlântico - Maricá 
15305695

08:25 às 12:00 Rua da Paz - Jardim Atlântico - Maricá 15305695
08:25 às 12:00 Rua Professor Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico - Maricá 15305695
08:25 às 12:00 Rua Santos Guedes - Jardim Atlântico - Maricá 15305695
08:30 às 12:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15305723
08:30 às 12:00 Ruas 35, 36, 45, 46 - Jardim Atlântico - Maricá 15305723
08:30 às 12:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15305723
08:30 às 12:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 15305723
08:30 às 12:00 Rua Santos Guedes - Itaipuaçu - Maricá 15305723
09:00 às 12:00 Avenida Carlos Mariguella - Costa Verde - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Ruas 2, 10, 11, 34, 55 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - São Bento da 

Lagoa - Maricá 
15299245

09:00 às 12:00 Rua Costa do Sol - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora da Glória - Costa Verde - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Rua Serra e Mar - Itaipuaçu - Maricá 15299245
09:00 às 12:00 Avenida Dom Pedrito - Jardim Atlântico - Maricá 15299287
09:00 às 12:00 Avenida Vitória Regia - Itaipuaçu - Maricá 15299287
09:00 às 12:00 Rua 2 - Itaipuaçu - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15299287
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15301457
13:30 às 17:30 Ruas 4, 9, 23, 24 - Barroco - Costa Verde - Itaipuaçu - Parque São 

José - Maricá 
15301573

13:30 às 17:30 Rua das Tulipas - Costa Verde - Maricá 15301573
13:30 às 17:30 Rua dos Heliotropios - Barroco - Maricá 15301573
13:30 às 17:30 Rua São Benedito - São Bento da Lagoa - Maricá 15301573
13:30 às 17:30 Rua São Jorge - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15301573
14:00 às 18:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Ruas 37, 50, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 15305875
14:00 às 18:00 Avenida Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico Oeste - 

Maricá 
15306001

14:00 às 18:00 Avenida Praia - Jardim Atlântico - Maricá 15306001
14:00 às 18:00 Ruas 37, 65 - Jardim Atlântico - Maricá 15306001
14:00 às 18:00 Rua Passagem 3 - Jardim Atlântico - Maricá 15306001
14:00 às 18:00 Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua 7 - Ponta Negra - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua Belo Horizonte - Ponta Negra - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua Lavras - Ponta Negra - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua Minas Gerais - Ponta Negra - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua Pampulha - Estrada V. São José - Maricá 15306077
14:00 às 18:00 Rua Três Corações - Ponta Negra - Maricá 15306077
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Bota inaugura 
estátua 
para Túlio 
Maravilha

O  B o t a f o g o 
inaugurou on-
tem uma está-
tua em home-
nagem ao ex-
-atacante Túlio 

Maravilha. Ídolo do clube 
e principal nome do título 
brasileiro de 1995, a obra que 
eterniza o artilheiro alvinegro 
ficará instalada no Setor Leste 
do estádio Nilton Santos.

“Só quem tem ídolos da 
nossa grandeza e em quanti-
dade pode reverenciá-los. A 
estátua do Túlio é, sobretudo, 
uma homenagem à nossa tor-
cida. Um campeão, vencedor, 
artilheiro de tudo, mais do 
que merecedor”, destacou o 
presidente Durcesio Mello.

Clube rubro-negro terá cinco desfalques por conta da Copa América

Fla recorre ao STJD para 
paralisar o Brasileirão

Rodrigo Dun-
shee, vice-pre-
sidente geral 
do Flamengo, 
anunciou on-
tem que o clube 
vai entrar com 

um pedido no Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) para paralisar o Cam-
peonato Brasileiro durante 
a Copa América. O time ru-
bro-negro conta com cinco 
jogadores convocados para o 
torneio de seleções.

O dirigente lembrou do 
Palmeiras, que também será 
desfalcado por jogadores 
convocados, e argumentou 
que a perda dos atletas afeta 
o equilíbrio das competições, 
como o Brasileirão e Copa 
do Brasil. Vale lembrar que o 
Flamengo já tratou com a CBF 
sobre o assunto, mas não foi 
atendido.

“Fla venceu apertado o 
‘jogo de ida’ da Copa do Brasil 
com o time desfalcado pela 
ausência de quatro jogadores 
brasileiros e dois estrangeiros. 
O Palmeiras foi desclassifi-
cado e estava sem jogadores 
cedidos. Vem a Copa América 
e, ao contrário de 2019, não 
querem suspender o campeo-
nato”, escreveu o mandatário 
em suas redes sociais.

“Não podemos prosseguir 

sacrificando as competições 
nacionais e os clubes para 
fazer frente às seleções. Não 
dá para retroceder. Por conta 
desse desequilíbrio, o Fla-
mengo se socorreu ao STJD, 
para que, como em 2019, seja 
paralisado o Campeonato 
durante a Copa América”, 
completou Rodrigo Dunshee.

O Flamengo será desfal-
cado por Gabigol, Éverton 

Ribeiro, Arrascaeta (Uruguai), 
Isla (Chile) e Piris da Motta 
(Paraguai) durante a Copa 
América. Além disso, nas úl-
timas semanas, o clube tam-
bém cedeu Rodrigo Caio para 
a Seleção principal, e Gerson 
e Pedro para o time Olímpico.

A Copa América terá início 
amanhã, quando a Seleção 
Brasileira enfrenta a Venezue-
la, às 18 horas (de Brasília).

Alexandre Vidal / Flamengo

Fla entrou em campo apenas uma vez neste Brasileirão devido aos desfalques

Roger vê espaço para 
Fluminense evoluir

Vasco busca primeira 
vitória na Série B

O Fluminense 
conquistou im-
portante clas-
s i f i c a ç ã o  n a 
Copa do Brasil. 
Nesta semana, 
os tricolores eli-

minaram o Bragantino na 
terceira fase da competição 
de mata-mata.

O técnico Roger Machado 
afirmou que o Fluminense 
ainda pode melhorar na tem-
porada.

“Sei que tem bastante 
margem para evolução. Mas 
vai haver passos atrás e pas-

O Vasco vai en-
frentar o frio e o 
Brasil em Pelotas 
(RS), hoje, em 
busca da primei-
ra vitória na Série 
B. Após duas ro-

dadas do Brasileirão, o Cruz-
-maltino aparece na incômoda 
18ª colocação na tabela. Além 
disso, Um novo revés pode le-
var a equipe até para a lanterna 
ao final da terceira rodada.

O grupo vascaíno chegou ao 
Rio Grande do Sul na noite de 
quinta-feira e encerrou a prepa-
ração para o confronto ontem, 

sos adiante. 
Em comparação com o 

Bragantino, que tem um tra-
balho de dois anos. Estou 
muito entusiasmado com 
o começo, sobretudo com 
a compreensão dos atletas. 
Eles compreendem o sistema 
e isso faz com que possam 
tomar as melhores decisões”, 
declarou.

O Fluminense volta a 
campo amanhã, novamente 
contra o RB Bragantino, em 
Bragança Paulista, pela ter-
ceira rodada do Campeonato 
Brasileiro.

em Porto Alegre. No discurso, 
a palavra de ordem é a vitória.

“Trabalhamos muito forte 
nos últimos dias e sabemos 
que precisamos dessa primeira 
vitória no Brasileiro. Essa é a 
nossa maior motivação para 
esse jogo”, disse o zagueiro 
Ricardo graça ao site oficial do 
clube.

Embora recuperado dos 
problemas musculares, o za-
gueiro Leandro Castán ficou 
no Rio para aprimorar o con-
dicionamento físico. Já o lateral 
Zeca será poupado em função 
de um desconforto muscular.

Azzurra não encontrou dificuldades para superar a Turquia por 3 a 0

Itália vence na estreia da Euro

O jogo entre Itália e Turquia 
marcou a abertura da Euroco-
pa 2020, ontem. Os italianos 
venceram por 3 a 0, no estádio 
Olímpico de Roma.

A Itália praticamente do-
minou os 90 minutos. O gol 
contra de Demiral e os tentos 
de Immobile e Insigne garan-
tiram os três pontos para os 
italianos.

Os primeiros minutos da 
partida foram muito equili-
brados, com as duas equipes 

criando pouco. Ao decorrer 
do tempo, a Itália começou a 
levar perigo ao seu adversário. 
A primeira grande chance foi 
em chute de Insigne que foi 
pra fora. A melhor oportuni-
dade do primeiro tempo foi 
na cabeçada de Chiellini, que 
parou nas mãos do goleiro 
Cakir.

Na etapa final, a Azzurra 
continuou pressionando e 
fez seu primeiro gol. Aos sete, 
Berardi cruzou para área e 

Demiral desviou para o fundo 
das próprias redes. Atrás no 
placar, a Turquia se lançou ao 
campo ofensivo, enquanto os 
italianos aproveitavam para 
contra-atacar.

Aos 20, após rebote de 
Cakir em chute de Spinazzola, 
Immobile marcou o segundo 
gol para os italianos. Por fim, 
após falha na saída de bola da 
Turquia, Immobile acionou 
Insigne, que chutou colocado, 
sem chances para o goleiro.

Fora da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians duelam neste sábado

Clássico dos pressionados

Palmeiras e Corinthians se 
enfrentam hoje, às 19h, no 
Allianz Parque, em partida 
válida pela terceira rodada 
do Campeonato Brasileiro. O 
clássico coloca frente a frente 
duas equipes pressionadas 
após eliminações pela Copa 
do Brasil.

Tanto Palmeiras quanto 
Corinthians foram despacha-
dos ainda na terceira fase da 
competição, nesta semana. 
Enquanto o Verdão foi batido 

pelo CRB nos pênaltis, em 
pleno Allianz Parque, o Ti-
mão caiu para o Atlético-GO, 
depois de uma derrota e um 
empate.

Do lado do Palmeiras, o 
discurso é conseguir uma 
rápida resposta em campo, 
deixando para trás a doloro-
sa eliminação. Após o jogo 
da volta contra o CRB, Abel 
Ferreira disse que os joga-
dores iriam refletir nos dias 
seguintes, voltando em uma 

melhor forma no próximo 
compromisso.

Pelo lado do Corinthians, o 
Derby pode ser crucial para o 
técnico Sylvinho estabelecer 
uma relação mais harmônica 
com boa parte da torcida e 
ter tranquilidade para seguir 
o trabalho.

O Corinthians vem de 
vitória sobre o América-MG, 
fora de casa, no Brasileirão, 
mas não vence o arquirrival 
há seis clássicos.

Vitor Silva / Botafogo

O ídolo Tulio Maravilha está 
eternizado no estádio Nilton Santos


