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Estado do Rio vai pagar 
metade do 13º no dia 30

Governador Cláudio Castro anunciou antecipação para servidores, aposentados e pensionistas

DINHEIRO NA CONTA

PANORAMA/PAG. 2

Praia do Sossego, entre Piratininga e Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, foi classificada pelo júri nacional para receber o certificado internacional de sustentabilidade Bandeira Azul

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Acordo amplia a 
fiscalização dos 
royalties no Rio

CIDADES/PÁG. 4

Lojas de roupa 
obrigadas a 
devolver dinheiro

PANORAMA/PÁG. 2

Butantan entrega 1 milhão de doses
Remessa é parte das 5 milhões de doses que serão disponibilizadas ao Ministério da Saúde neste mês

CIDADES/PÁG. 5

O governador Cláudio Castro lançou ontem o programa Bairro Seguro, 
que nesta primeira fase vai contemplar, 24h por dia, 28 locais nas zonas 
Norte, Sul e Oeste da capital e na Região Metropolitana. A ideia é que 
PMs trabalhem próximos da população, criando laços de confiança.

CIDADES/PÁG. 4

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Programa Bairro Seguro pretende aproximar, durante todo o dia, policiais militares da comunidade

Bairro Seguro 24 horas por dia

Rossi pode 
voltar a 
São Januário
Nome do atacante, 
atualmente no Bahia, está 
sendo cotado para reforçar 
o time no Brasileiro da 
Série B. Rossi já atuou pelo 
Vasco em 2019.

PÁG. 8

ESPORTE

Divulgação / Vasco

Praia do Sossego 
classificada para 
o Bandeira Azul

A Praia do Sossego, na Região 
Oceânica de Niterói, está na 
lista de 22 praias brasileiras 

pré-aprovadas pelo júri nacional 
para receber o certificado 

internacional de sustentabilidade 
Bandeira Azul, na temporada 

2021/2022. As classificadas terão 
a sua candidatura encaminhada 

ao júri internacional, que se 
reúne em setembro para a 

escolha dos contemplados. 
A divulgação dos resultados 

acontece em outubro e a entrega 
das bandeiras em novembro.

CIDADES/PÁG. 3

Uma vida 
dedicada 
à arte
A Sala Carlos Couto 
apresenta, nesta terça (15) 
o projeto “Quem é Você?”, 
com a bailarina Stela 
Maris Araújo Sant’Ana 
contando sua trajetória.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Stela Maris Araújo Sant’Ana divide 
sua história com o público

Rossi jogou pelo Vasco em 2019, 
atuando em mais de 40 partidas
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Velocidade da Vacinação
Estou contente com a velocidade em que as vacinas estão 
sendo aplicadas em Niterói. Pelo menos no Instituto Vital 
Brazil, não tive nenhum problema para esperar na fila de 
espera, foi tudo muito rápido e organizado. Que continue 
nessa pegada para que a vacinação chegue a todos com 
rapidez.
Eliana Silva

Escuridão no ponto de ônibus
Preciso pegar todo dia o 703D em direção a Niterói no 
ponto de ônibus da Uerj, mas vivo com medo de assalto 
no local. Às vezes até tem uma viatura por perto, mas a 
escuridão daquela região deixa tudo mais perigoso. Preci-
sam botar mais luzes para o povo se sentir mais seguro ali. 
Natália Mauá

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.

‘Quem é Você?’ 
com Stela Sant’Ana
A Sala Carlos Couto apre-
senta, nesta terça, às 18h, 
o projeto “Quem é Você?”, 
com a bailarina Stela Maris 
Araújo Sant’Ana. A convida-
da da noite vai contar um 
pouco da sua carreira e da 
importância da arte em sua 
vida e na cultura da cidade.

Nascida e criada em Ni-
terói, aos 12 anos, depois de 
muito implorar a seu pai, 
conseguiu ingressar nas 
aulas de Jazz da professora 
Virgínia. Ali nasceu a paixão 

pela dança e, a partir de en-
tão, nada a parou, pois essa 
era a sua vocação: bailarina, 
professora de dança e, pos-
teriormente, coreógrafa. 

Foram anos de apren-
dizado até entrar na ‘Cia. 
Nós da Dança’. Com esse 
objetivo alcançado e já for-
mada em Educação Física, 
a docência em Dança foi 
se solidificando e os traba-
lhos como bailarina foram 
surgindo. Onde: Instagram  
@salacarloscouto. 

CULTURA FABIANA MAIA

Alex Martinho
O  cantor niteroiense Alex 
Martinho é  a atração do 
programa “O Que Te Inspi-
ra”, nesta terça, às 19h30, 
em show gravado no Solar 
do Jambeiro, no Ingá. Alex 
tem uma carreira solo como 
guitarrista instrumental-
-rock que conta com cinco 
CDs e três DVDs, além da 
participação em diversas 
coletâneas de guitarra, em 
mais de 25 anos de estrada. 
O público pode conferir o 
show no canal Music Box 
Brasil!

INSCRIÇÕES – Cerca de 600 obras de cineastas inde-
pendentes de todas as regiões do Brasil já foram cadas-
tradas para participar da “IV Mostra Sesc de Cinema” 
e as inscrições seguem abertas até o dia. A mostra já 
figura como um dos principais espaços do país para 
o incentivo à produção audiovisual, principalmente, 
ao cinema independente. Onde: www.sesc.com.br.

FESTIVAL – Até o dia 11, estão abertas as inscrições 
para o “2º Festival de Teatro Online” em Tempo Real 
do Rio de Janeiro. O evento chega a segunda edição 
com uma novidade, a inclusão de uma nova categoria: 
Esquetes. Podem participar artistas de todo o País. 
Mais informações pelo e-mail banqueteculturalpro-
ducoes@gmail.com.

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

Divulgação

A bailarina conta um pouco da sua história na Sala Carlos Couto, às 18h

Divulgação

Cantor niteroiense é a atração do 

programa “O que te inspira”, desta terça

POR JEFFERSON LEMOS

Governo vai pagar 
metade do 13º

O governador Cláudio Castro 
anunciou ontem que vai pagar 
metade do 13° salário do ser-
vidores no próximo dia 30. O 
valor da folha, que reúne 460 mil 
servidores ativos, inativos e pen-
sionistas, será de R$ 1,6 bilhão.

“Temos trabalhado muito 
para garantir o bem-estar dos 
nossos servidores. Nós não 
vamos usar nenhum centavo 
do dinheiro do leilão do sanea-
mento. É tudo fruto de uma 
gestão eficiente e com respeito 
ao dinheiro público. Além de 
colaborar no bolso desses traba-
lhadores, esse recurso também 
será fundamental para movi-
mentar a economia”, declarou. 

Projeto recebe premiação

Orçado em R$ 11 bi, o Com-
plexo Maraey, empreendi-
mento turístico-residencial 
sustentável que trava na 
Justiça uma batalha para ser 
erguido em Maricá, acaba 
de conquistar o Prêmio de 
Liderança do U.S. Green 
Building Council 2021 para 
América Latina (2021 US-

Divulgação

GBC Leadership Award Latin 
America). Maraey é o primei-
ro empreendimento na tipo-
logia de uso misto em toda a 
América do Sul a obter a pré-
-certificação SITES Gold, que 
envolve compromisso com a 
sustentabilidade, a eficiência 
energética e a integração das 
comunidades do entorno. 

Vidas negras 
importam

Dezoito de maio será o Dia Mu-
nicipal de Luta pelo Fim do Ge-
nocídio da Juventude Negra em 
Niterói. É o que garante a recene 
aprovação do PL 184/2021 que 
cria a Lei João Pedro Mattos, em 
memória do jovem de 14 anos 
assassinado durante operação 
policial no Complexo do Sal-
gueiro, em SG, em 18 de maio 
de 2020. O projeto é de autoria 
do vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL). Projeto seme-
lhante também foi aprovado 
na Câmara de Vereadores de 
São Gonçalo, por iniciativa do 
vereador Professor Josemar 
(PSOL), no fim de maio.

Na Alerj tramita projeto de 
autoria da deputada Mônica 
Francisco (PSOL) para criar o 
Dia Estadual de Luta pelo Fim 
do Genocídio da Juventude 
Negra - Lei João Pedro Mattos. 

Recicla RJ

Dinheiro 
de volta

O Secretário de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade, 
Thiago Pampolha lança hoje 
o Recicla RJ, programa para 
projetar e sistematizar a ca-
deia produtiva de reciclagem 
no estado, com a inclusão 
socioprodutiva dos catadores 
de materiais recicláveis, assim 
como aumentar os índices de 
coleta seletiva nos municí-
pios. O evento de lançamento 
será às 10h, no Auditório do 
Inea.

Municípios poderão firmar 
convênios com estabeleci-
mentos farmacêuticos para a 
comercialização de medica-
mentos veterinários a preço 
de varejo, com baixo custo 
ao consumidor. A proposta 
de criação da “Farmácia Ve-
terinária Popular” , que tra-
mita na Alerj, foi apresentada 
pelo deputado Filippe Poubel 
(PSL). 

Farmácias
populares para pets 

Após derrubar o veto do go-
vernador na semana passada, 
a Alerj promulgou ontem o 
projeto de lei 2.910/2010, do 
deputado Marcus Vinícius 
(PTB), que determina que os 
estabelecimentos comerciais 
que vendem peças de roupa 
deverão adotar o direito do 
arrependimento (até sete dias 
após a compra), mediante a 
devolução do valor pago pelo 
consumidor, enquanto per-
durar o estado de calamidade 
pública em decorrência da 
pandemia covid-19. A medida 
já está valendo para compras 
online e presenciais, exceto 
para compra de roupas ínti-
mas, e tenta resguardar o di-
reito dos consumidores, já que 
ainda persistem regras que 
limitam o acesso ao comércio.

Promessa é dívida

O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), disse ontem 
que a Casa vai atuar pela 
garantia dos direitos dos 
servidores, fazendo menção 
às mensagens que entrarão 
na pauta nos próximos me-
ses para tratar da adesão do 
Estado ao Regime de Recu-
peração Fiscal. “Nós não va-
mos tirar direito de nenhum 
servidor. A Assembleia não 

Divulgação/Alerj

faltará ao Estado. Mas va-
mos discutir as mensagens, 
ouvir os servidores e todos 
os interessados”, declarou, 
durante a cerimônia de as-
sinatura do convênio entre 
o Governo e a ANP que irá 
permitir a fiscalização dos 
abatimentos feitos pelas 
empresas petroleiras, nos 
pagamentos de participa-
ções especiais. 

Panorama RJPanorama RJ

Hoje, o Hospital Icaraí, em 
Niterói, será contemplado 
pela Iniciativa Angels em 
reconhecimento ao com-
prometimento da unidade 
de saúde e profissionais 
com a qualidade do aten-
dimento a pacientes com 
acidente vascular cerebral 
(AVC). A Iniciativa Angels 
é uma coordenação inter-
nacional de vários centros 

médicos que se capacitam 
em atender pacientes com 
AVC.

Na ocasião o hospi-
tal será presenteado com 
uma stroke bag, uma bolsa 
onde pode ser montado 
um kit para atender o pa-
ciente com a única droga 
indicada para terapêutica 
medicamentosa do AVC e 
insumos. 

Referência no atendimento de AVC
Divulgaçã/Pedro Costa

Um dos mais tradicionais 
clubes do Rio, o Tijuca 
Tênis Clube, completou 
106 anos na última sexta. A 
cerimônia, no salão nobre, 
contou com a presença do 
secretário municipal de 
Esportes, Guilherme Schle-
der, e do ex-subprefeito da 
Grande Tijuca, Marcio Ri-

beiro, atualmente vereador. 
O parlamentar homena-
geou o presidente do clube 
e benemérito Hildo Magno 
da Silva com o Conjunto de 
Medalhas de Mérito Pedro 
Ernesto, a mais elevada co-
menda da cidade, além de 
entregar moções a diretoria 
do Tijuca Tênis Clube. 

Homenagens no aniversário
Divulgação

Divulgação



Cidades 3Terça-feira, 15/6/2021 ofluminense.com.br

Praia do Sossego está cada vez 
mais perto da Bandeira Azul
Orla entre Piratininga e Camboinhas foi classificada por júri nacional para receber selo internacional
A Praia do Sossego, entre 
Piratininga e Camboinhas, 
na Região Oceânica de Nite-
rói, foi classificada pelo júri 
nacional para receber o cer-
tificado internacional de sus-
tentabilidade Bandeira Azul. 
Um dos recantos mais belos 
da cidade está na lista de 22 
praias brasileiras pré-apro-
vadas para ganhar o prêmio 
na temporada 2021/2022. 
Em maio, o prefeito de Nite-
rói, Axel Grael, e o secretário 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS), Rafael Robert-
son, assinaram o termo de 
compromisso do município 
para adesão ao programa 
internacional.

Os classificados terão a 
sua candidatura encami-
nhada ao júri internacional, 
que se reúne em setembro 
para a escolha dos contem-
plados. A divulgação final 
dos resultados será realizada 
em outubro e a cerimônia de 
entrega das bandeiras acon-
tece em novembro, no início 
da temporada de verão no 
Hemisfério Sul.

O programa Bandeira 
Azul,  credenciado pelas 
Organizações das Nações 
Unidas (ONU) e Unesco, é 
a maior premiação global 
dedicada à certificação da 
gestão de praias, marinas e 
embarcações de turismo que 
possuam um elevado grau de 

gestão ambiental e preserva-
ção do ecossistema como um 
todo, incluindo marítimo e 
da Mata Atlântica que esteja 
no entorno.  

O prêmio é conferido aos 
candidatos pelo Instituto 
Ambiente em Rede, uma 
organização não-governa-
mental que, entre outras 
coisas, tem como objetivo 
preservar ecossistemas natu-

rais, sítios de valor histórico 
e cultural ameaçados, con-
servar ecossistemas naturais 
e promover modelos de uso 
sustentável, com educação 
ambiental, podendo promo-
ver o desenvolvimento de 
turismo sustentável em áreas 
de água doce e marinhas, in-
centivando os locais a alcan-
çarem padrão de qualidade.

Entre os critérios para 

que uma praia receba a cer-
tificação estão: as ativida-
des de educação ambiental 
devem ser oferecidas e di-
vulgadas aos usuários da 
praia; informações sobre a 
qualidade da água devem 
ser apresentadas; informa-
ções relativas a ecossistemas 
locais, fenômenos naturais, 
áreas naturais sensíveis e 
áreas de importante valor 

cultural ser disponibilizadas; 
um mapa da praia deverá ser 
disponibilizado; a praia deve 
cumprir completamente os 
requisitos de amostragem e 
frequência da qualidade da 
água; a praia deve estar lim-
pa; não deverá haver cam-
ping, circulação de veículos 
ou depósito de entulhos 
não autorizados na praia; os 
sanitários devem ter destino 
final adequado dos dejetos 
e das suas águas residuais; 
todas as edificações e equi-
pamentos na praia devem 
estar em boas condições 
de conservação; devem ser 
implementadas medidas 
apropriadas de segurança 
pública.

O Júri Nacional Bandeira 
Azul é composto por re-
presentantes dos ministé-
rios da Educação e do Meio 
Ambiente, a Secretaria de 
Coordenação e Governança 
do Patrimônio da União do 
Ministério da Economia, 
do Ministério do Turismo, 
do Instituto Ambientes em 

Rede, da Associação Náu-
tica Brasileira (ACATMAR), 
a Agência Brasileira de Ge-
renciamento Costeiro, da 
Fundação SOS Mata Atlân-
tica, da Sociedade Brasileira 
de Salvamento Aquático 
(SOBRASA) e a Associação 
Nacional de Órgãos Muni-
cipais de Meio Ambiente 
(ANAMMA). Anualmente, 
as entidades se reúnem para 
definir as praias, marinas 
e embarcações de turismo 
qualificadas ao prêmio e 
que serão submetidas ao Júri 
Internacional.

Obras de adequação - En-
tre as intervenções realizadas 
na Praia do Sossego, estão a 
construção de uma escada 
de pedra (bioconstrução, 
utilizando pedras de mão) 
de acesso à praia com guarda 
corpo e áreas de descanso, 
mirantes de contemplação 
acessível a cadeirantes e sis-
tema de infraestrutura verde 
com jardins de chuva como 
forma de manejo de águas 
pluviais.

E s t á  e m  a n d a m e n t o 
a construção do pórtico  
de entrada em madeira, 
colocação de lixeiras, si-
nalização para educação 
ambiental e paraciclos, con-
tainer com posto destacado 
para a Guarda Ambiental, 
banheiro acessível, lava-pé 
e chuveirão.

Classificadas 
terão sua 
candidatura 
encaminhada 
a um júri 
internacional

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Acessível através de uma trilha, a Praia do Sossego é considerada uma das mais belas da Região Oceânica

Junho Violeta: 
São Gonçalo 
divulga sua 
programação
A Secretaria de Assistência So-
cial de São Gonçalo preparou 
uma programação repleta de 
ações de conscientização em 
homenagem ao Junho Violeta, 
mês de combate à violência 
contra a pessoa idosa. 

Hoje, dia oficial de cele-
bração da data, o Centro Dia 
- localizado na Av. Albino Impa-
rato, 1.510, no Jardim Catarina 
- irá promover, a partir das 8h, 
exposição sobre a conscien-
tização contra violência ao 
idoso com o Disque 100 em 
destaque. De acordo com da-
dos divulgados pelo Governo 
Federal, somente no primeiro 
semestre deste ano, mais de 
33,6 mil casos de violação de 
direitos humanos foram regis-
trados contra os idosos no país.

O Centro de Referência 
- que fica no mesmo local 
receberá, às 9h, a palestrante 
Sandra Rabello, que vai falar 
sobre o tema “Respeito ao 
Idoso, Responsabilidade de 
todos!”. 

Também no Centro Dia, 
às 13h30, ocorrerá a palestra 
com o tema “Cuidar dos ido-
sos é preservar nossa histó-
ria”, para conscientizar sobre 
enfrentamento da violência 
contra a pessoa idosa. Já às 
14h30 acontece a palestra “Os 
impactos psicológicos da vio-
lência contra o Idoso”, a fim de 
alertar sobre os impactos que a 
violência contra a pessoa idosa 
acarreta no dia a dia. 

E para encerrar a progra-
mação, às 15h30 acontecerá 
uma atividade lúdica sobre o 
tema.

Vítimas de violência podem ganhar estadia em hotel e auxílio financeiro de R$ 1 mil por mês

Niterói inova para socorrer mulheres
Niterói será o primeiro muni-
cípio do Estado a implantar 
um programa piloto de re-
serva de vagas em hotéis para 
abrigar, temporariamente, 
mulheres em situação de vio-
lência. O município também 
vai enviar para a Câmara de 
Vereadores projeto de lei de 
pagamento de auxílio social 
a mulheres que precisam de 
amparo financeiro para sair 
de situações de assédio e 
agressão. As iniciativas anun-
ciadas ontem fazem parte 
de um conjunto de medidas 
protetivas para as mulheres 
em situação de violência, que 
também inclui o Programa 
Municipal de Enfrentamento 
ao Feminicídio, lei da verea-
dora Verônica Lima, que foi 
sancionada na última sexta 

(11).
Elaborado pela Coordena-

doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim) de Nite-
rói, o programa piloto que re-
serva vagas vai disponibilizar 
vagas por um período máximo 
de 15 dias, com cobertura aos 
dependentes legais e afetivos 
da beneficiária, que poderão 
permanecer no hotel. O muni-
cípio também fica autorizado 
a manter o sigilo do nome fan-
tasia e endereço do hotel em 
que as vagas serão disponibi-
lizadas, para preservar a iden-
tidade e segurança da mulher 
integrante do Programa.

Coordenadora da Codim, 
Fernanda Sixel destaca que 
os projetos estão no plano de 
metas do órgão.

“O hotel de passagem e o 

auxílio social estavam dentro 
das nossas metas previstas 
para o mês de julho, e o pre-
feito nos deu total apoio para 
que a gente tirasse do papel 
projetos tão importantes. 
Essas iniciativas são pilares 
estruturantes na política de 
enfrentamento à violência 
doméstica e ao feminicídio, e 
podem salvar a vida de uma 
mulher que esteja, de fato, 
correndo risco de vida”, en-
fatizou.

O projeto de lei que será 
enviado à Câmara destina-se 
a conceder auxílio social para 
mulheres que, em razão da 
violência sofrida, necessi-
tam de subsídio público para 
romper o ciclo de violências e 
opressões. O valor estimado 
do benefício a ser oferecido 

pelo Município é de R$ 1 mil 
para cada mulher, por um pe-
ríodo de seis meses, podendo 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo após análise realizada 
pela Codim. Inicialmente, se-
rão beneficiadas 40 mulheres. 

“Muitas mulheres não con-
seguem romper o ciclo da vio-
lência e se emancipar devido 
à dependência financeira dos 
seus agressores. E, por isso, 

compreendemos a responsa-
bilidade do poder público de 
atuar na garantia dos direitos 
dessas mulheres, provendo as 
condições necessárias para 
que possam voltar a ter uma 
vida normal, longe do agres-
sor”, ressaltou a coordenadora 
da Codim.

Poderão participar do pro-
grama mulheres que tenham 
acompanhamento da equipe 
técnica da Codim/Ceam, em 
que fique constatada a neces-
sidade de integração ao pro-
grama para sua subsistência e 
de seus dependentes legais ou 
afetivos; mulheres atendidas 
por medida protetiva pre-
vista na Lei Maria da Penha; 
mulheres com renda de até 3 
salários mínimos; e mulheres 
em situação de desemprego.

Detran abre espaço para 
cultura no posto da Barra

Em mais uma ação de apoio 
à cultura, o Detran.RJ cedeu 
espaço ontem no posto Aero-
town, na Barra da Tijuca, no 
Rio, para receber o projeto 
itinerante “Livros nas Pra-
ças”. Num ônibus-biblioteca, 
o leitor tem acesso a um acer-
vo de mais de 2 mil livros, de 
forma totalmente gratuita. 
O atendimento é das 10h às 
16h. Na sexta-feira, 18, o veí-
culo estará em frente à sede 
do departamento, no Centro 
do Rio, levando cultura ao 
local. Para retirar o livro, 
por empréstimo, a pessoa 
deve apresentar carteira de 
identidade, comprovante 
de residência e fazer um ca-
dastro na unidade móvel. O 

leitor poderá levar até dois 
livros emprestados.

“Nossa intenção é incen-
tivar a prática da leitura. 
Além de ampliar o conheci-
mento e melhorar a escrita, 
pesquisas comprovam que 
a leitura aumenta as cone-
xões neurais, fazendo com 
que o cérebro funcione me-
lhor, inclusive estimulando 
a criatividade e o desenvol-
vimento intelectual”, disse 
o presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

O ônibus-biblioteca tam-
bém disponibiliza livros em 
braile e cadeira de trans-
bordo para cadeirantes e 
pessoas com dificuldade de 
mobilidade.

Projeto ‘Livros nas Praças’ oferece 2 mil títulos para empréstimo

Para incentivar a práti-
ca de esportes no mu-
nicípio, a Prefeitura de 
Mangaratiba, através da 
Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer, promo-
verá o Desafio Virtual 
– Corra Mangaratiba. O 
evento vai acontecer de 
5 de julho a 1º de agosto 
com percursos em diver-
sas quilometragens. As 
inscrições são gratuitas 
e serão abertas no dia 
de 21 de junho pelo link 
https://forms.gle/Jf1u-
TRCSSfAVE9c6A.

Ao se inscrever, o 
participante deverá es-
colher a modalidade, 
caminhada ou corrida, 
e a quilometragem de 
desafio que quer partici-
par: 50km, 75km, 100km, 
150km, 200km, 250km 
ou 300km. Todos terão 
28 dias para concluírem 
o percurso selecionado.

Mangaratiba: 
Desafio Virtual

Piloto do 
programa 
pretende 
beneficiar 40 
mulheres vítimas 
de violência

Reprodução/ Governo do Estado

Para retirar o livro a pessoa deve apresentar documentos e fazer cadastro

Hoje haverá 
exposição sobre 
conscientização 
contra a 
violência à 
pessoa idosa
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Itaipuaçu está entre os locais contemplados na primeira fase do programa de policiamento 

Governo lança ‘Bairro Seguro’

O governador Cláudio Castro 
lançou nesta segunda (14) o 
programa de policiamento 
de proximidade Bairro Se-
guro, que vai atuar durante 
24 horas. Nessa primeira 
fase, 28 locais estão sendo 
contemplados nas zonas 
Norte, Sul e Oeste da capital 
e na Região Metropolitana. 
No Bairro Seguro, policiais 
militares capacitados tra-
balharão mais próximos da 
população, criando laços 
de confiança com a comu-
nidade. O foco é a preven-
ção dos principais delitos, 
aumentando a sensação de 
segurança.

- O Bairro Seguro faz parte 

de uma política de segurança 
pública que o Estado do Rio 
vem desenhando com as 
secretarias de Polícia Militar 
e Polícia Civil, dando um ca-
ráter técnico. É policiamento 
de proximidade, com o poli-
cial mais perto da população, 
com ronda em bairro e os 
moradores se sentindo se-
guros perto de casa. A ideia 
do Bairro Seguro é essa: a 
nossa casa segura. Não te-
nho dúvida de que será um 
programa de sucesso - des-
tacou o governador Cláudio 
Castro durante a cerimônia 
que marcou o lançamento do 
programa, no Quartel Gene-
ral da Polícia Militar.

-  Esse programa foi con-
cebido com muito carinho 
para ter sucesso nos bairros 
em que fomos criados. O 
Bairro Seguro conta com po-
liciais preparados que estão 
a distância de um simples 
telefonema - acrescentou o 
secretário de Polícia Militar, 

coronel Rogério Figueredo.
Nessa primeira fase, 392 

policiais militares e 84 viatu-
ras serão utilizados no patru-
lhamento. Cada equipe tem 
um telefone celular funcional 
para agilizar o acesso e a pro-
ximidade com os moradores 
de forma institucionalizada e 
transparente. As estruturas já 
existentes, como radiopatru-
lhas e cabines, continuarão a 
funcionar na região, aumen-
tando o policiamento.

- As famílias se sentem 
muito mais seguras - confir-
ma o servidor público federal 
Luciano Dias da Silva, 40, 
morador de um condomí-
nio na Avenida Embaixador 

Abelardo Bueno, na Barra da 
Tijuca.

Na primeira fase do pro-
grama, estão sendo contem-
plados os seguintes locais: 
Cachambi, Cascadura/Quin-
tino, Osvaldo Cruz/Cam-
pinho, Sulacap, Realengo, 
Padre Miguel, Bangu, Maga-
lhães Bastos/Mallet, Penha, 
Olaria, Jardim Guanabara, 
Portuguesa, Ramos, Campo 
Grande I , Campo Grande II, 
Pavuna, Vila da Penha, Urca, 
Abelardo Bueno, Leme,  São 
Conrado, Barra da Tijuca, 
Américas, Marapendi, Ita-
nhangá, Vargem Pequena e 
Vargem Grande e Itapuaçu 
(Maricá).

Programa 
estadual vai 
atuar 24 horas 
com foco na 
prevenção dos 
principais delitos

Acordo entre Estado e ANP vai 
ampliar fiscalização de royalties
Cerimônia ocorreu na manhã desta segunda (14), no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa

Um acordo de cooperação 
para ampliar a fiscalização 
do pagamento de royalties e 
Participações Especiais (PEs) 
foi assinado entre o Governo 
do Estado e a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). A 
cerimônia ocorreu na manhã 
de ontem (14), no Palácio Ti-
radentes, sede da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), no Centro 
do Rio. O evento contou com 
a participação do governador 
Cláudio Castro e do presi-
dente da Alerj, deputado 
André Ceciliano, além do se-
cretário de Fazenda, Nelson 
Rocha, e do procurador-geral 
do Estado, Bruno Dubeux.

Com o pacto firmado 
entre o governo e a ANP, ha-
verá um controle maior que 
garantirá o repasse das com-
pensações a que o Estado do 
Rio tem direito na exploração 
de óleo e gás, ajudando a 
diminuir o déficit e, conse-
quentemente, ajudando na 
aplicação de mais políticas 
públicas.

“Essa ação vem defender 
os interesses do Estado do 
Rio de Janeiro. A gente está 
falando aqui de uma nova 
maneira de fiscalizar esse 
recurso que são devidos ao 
Estado e que foi sendo negli-
genciado ao longo de tantos 

anos pela Petrobras e por 
outras empresas desse ramo. 
A CPI nos proporciona não 
perdermos mais recursos 
no futuro e também recu-
perar recursos do passado, 
isso com certeza melhora o 
nosso déficit”, comemorou 
o governador Cláudio Castro.

O acordo define parâme-

tros para melhorar a meto-
dologia de fiscalização das 
receitas compensatórias da 
exploração de petróleo e gás 
no Rio de Janeiro. A execução 
do convênio cumpre uma 
determinação do Superior 
Tribunal Federal (STF) e 
é resultado da atuação da 
Comissão Parlamentar de In-

quérito (CPI) instaurada pela 
Alerj em março deste ano.

“Esse é um avanço imen-
so, nós estamos aqui desde 
de 2012 brigando para que 
a gente possa fiscalizar as 
empresas que produzem 
petróleo no Estado do Rio 
de Janeiro. A gente precisa 
ter a fiscalização, precisamos 

acompanhar o pagamento 
dos tributos para fazer ga-
rantir o direito do Estado nas 
Participações Especiais dos 
royalties do petróleo. Isso 
faz com que o estado possa 
olhar pra frente, trabalhar 
para que a gente possa sair  
dessa fase difícil que é esse 
regime perverso de recu-
peração que impõe, entre 
outras coisas, o achatamento 
do salário do servidor”, disse 
André Ceciliano, presidente 
da Alerj.

Segundo cálculos dos téc-
nicos da Secretaria de Estado 
de Fazenda (Sefaz-RJ), o Es-
tado do Rio de Janeiro pode 
ter perdido em torno de R$ 
10 bilhões nos últimos dez 
anos em arrecadação de Par-
ticipações Especiais. A Sefa-
z-RJ cobrava da ANP acesso 
detalhado e transparente às 
informações das deduções 
feitas pelas concessionárias.

“A partir dessa assinatura, 
nós temos como identificar 

se todas as despesas estão 
sendo deduzidas, se estão 
de acordo ou não, e assim, 
a gente consegue evitar que 
certas despesas sejam ex-
cluídas da base de cálculo, 
aumentando com isso os 
royalties e as participações 
especiais. Além disso, o di-
nheiro perdido é recuperado, 
estamos revendo 10 anos 
para trás e o para frente 
também. O fluxo fica no 
caixa e a gente pode fazer os 
investimentos necessários 
para o desenvolvimento do 
estado”, explica o secretário 
Nelson Rocha.

A assinatura do acordo 
de cooperação técnica entre 
a ANP e o Estado do Rio de 
Janeiro para fins de fiscaliza-
ção da Participação Especial 
é inédita no país.

“A combinação da quali-
dade da competência técnica 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda e da ANP ampliará 
sobremaneira a capacida-
de de auditoria dos gastos 
dedutíveis declarados pelas 
concessionárias sobre os 
campos produtores de petró-
leo e gás natural, conferindo 
uma maior transparência e 
publicidade na arrecadação 
de participação especial”, 
concluiu Dirceu Amorelli, 
diretor geral substituto da 
ANP.

Controle 
garantirá 
compensações 
ao Rio na 
exploração de 
óleo e gás

Rafael Campos/Palácio Guanabara

O governador Cláudio Castro discursou na assinatura de convênio entre a Secretária de Fazenda do Estado e a ANP

Evento ‘Fundos de Royalties do Brasil’ reuniu localidades com receitas oriundas do petróleo

Destaque para gestão municipal
Experiências bem-sucedidas 
de investimentos e aplica-
ções realizadas a partir das 
receitas recebidas de royalties 
e participações especiais de 
petróleo foram apresenta-
das, nesta segunda (14), no 
evento “Fundos de Royalties 
do Brasil”. A iniciativa da 
Prefeitura de Niterói, através 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF), com apoio 
da UFF e do Jain Family Ins-
titute, reuniu os prefeitos de 
Niterói, Axel Grael, de Maricá, 
Fabiano Horta, de Ilhabela 
(SP), Toninho Colucci, e o 
governador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande. As quatro 
localidades possuem atual-
mente fundos soberanos com 
receitas oriundas de recursos 
do petróleo.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, explicou que o Fundo 
de Equalização de Recei-
tas do Município de Niterói 
(FER) se traduz em uma ação 
estratégica de extrema impor-
tância para que o município 

tenha sustentabilidade fiscal 
mesmo quando acabarem 
os repasses dos royalties do 
petróleo.

“Em fevereiro de 2019, 
criamos um FER como emen-
da à lei orgânica do municí-
pio, para que a gente tivesse 
o máximo possível de esta-
bilidade em termos legais. 
Hoje temos um fundo com 
saldo de 173 milhões, com 
projeção de chegar a 2040 
com R$ 2,8 bilhões de recur-
sos. É importante que o FER 
seja visto como política de 
município e de cidade, e não 
de governo. Foi criado com os 
olhos voltados para o futuro”, 
destacou, lembrando que o 
fundo foi fundamental para 
minimizar os efeitos econô-
micos da pandemia.

O prefeito de Maricá Fa-
biano Horta falou sobre a 
importância da discussão 
nacional sobre os fundos 
de royalties e sua utilização, 
diante da finitude dos recur-
sos do petróleo. Ele destacou 

a gestão do Fundo Soberano 
de Maricá, que arrecadou 
até aqui R$ 540 milhões e 
destinou cerca de R$ 20 mi-
lhões deste montante para 
fomentar o Programa de Am-
paro ao Emprego (PAE), que 
atende a microempresários 
do município auxiliando na 
manutenção dos empregos.

“Isso é parte de nossa 
grande rede de proteção, que 
inclui a Renda Básica de Ci-
dadania, baseada na moeda 
social Mumbuca, o transporte 
público tarifa zero”, detalhou 
o prefeito.

O governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, 
também expressou a preocu-

pação do governo capixaba 
em traçar um planejamento 
de futuro para os recursos do 
petróleo. 

“Nós sempre tivemos uma 
preocupação de reflexão so-
bre o que fazer para não dei-
xar que a riqueza do petróleo 
vire uma maldição, como já 
aconteceu em outros lugares 
do País e do mundo, com o 
uso inadequado do uso dos 
royalties. Esse é um recurso 
finito, porque alguns campos 
reduzem produção, outros 
meios de energia vão chegar. 
Até o final do ano que vem, 
teremos R$ 1bi no fundo 
soberano do Espírito Santo”, 
detalhou.  

O evento reuniu, ainda, 
em outro painel, responsáveis 
técnicos pela gestão de cada 
Fundo para discutir com-
parativamente a legislação, 
os limites das políticas de 
investimentos, as possibili-
dades de composição da car-
teira, entre outros desafios e  
experiências.

Marcos Fabrício / Prefeitura de Maricá

Prefeitos participaram de evento on-line sobre Fundos de Royalties do Brasil

CHN ganha 
unidade 
focada na 
mulher
O Complexo Hospitalar de 
Niterói, que faz parte da Dasa 
– maior rede de saúde inte-
grada do Brasil, inaugurou o 
CHN Mulher, a única unidade 
das regiões Leste e Norte Flu-
minense dedicada aos cuida-
dos com a saúde feminina. O 
espaço, localizado em frente 
à Unidade III do hospital, no 
Centro de Niterói, contará 
com atendimento ambula-
torial em 12 especialidades 
focadas em mulheres, neste 
primeiro momento no cui-
dado de gestantes, mas que o 
objetivo é em breve ampliar o 
atendimento e serviços para 
pacientes mulheres, gestantes 
ou não.

A dra. Daniela Gomes Ma-
chado Selano, ginecologista 
e obstetra, coordenadora 
da Maternidade e do CHN 
Mulher, explica que o obje-
tivo é oferecer uma linha de 
cuidado integral ao público 
feminino, especialmente para 
os casos complexos como os 
de endometriose, câncer de 
mama e gestações de alto 
risco para mãe e/ou bebê.

“Reunimos diversos espe-
cialistas renomados em um 
único local onde a mulher 
– gestante ou não – contará 
com suporte médico ambu-
latorial de excelência, poderá 
realizar exames, terá acesso a 
um acompanhamento multi-
disciplinar com psicólogos e 
nutricionistas, tudo isso res-
guardado pelo CHN, hospital 
de alta complexidade que 
coloca à disposição toda a sua 
estrutura e tecnologia para os 
casos mais urgentes.”, afirma 
a dra. Daniela.

A nova unidade tem ca-
pacidade para 2.400 atendi-
mentos mensais, tem dispo-
níveis consultas obstétricas 
e ginecológicas; serviços de 
nutrição e psicologia; centro 
de fertilidade feminina com 
realização de check-ups; en-
docrinologia; cardiologia e 
reumatologia especializada 
em gestantes; entre outros 
serviços.
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Lote de 1 milhão foi entregue ao Ministério da Saúde. Anvisa estende prazo de validade da Janssen

Mais doses de CoronaVac
O Instituto Butantan entregou 
ontem (14) ao Ministério da 
Saúde um lote de 1 milhão 
de doses da vacina Corona-
Vac contra a covid-19. Essa 
remessa é parte dos 5 milhões 
de doses previstos para serem 
liberados ao longo de junho 
para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

O novo lote de 5 milhões 
de doses está sendo produ-
zido a partir dos 3 mil litros 
de ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) recebidos no dia 5 
de maio. Desse total, já houve 
a liberação de 1,8 milhão de 
vacinas desde sexta-feira (11), 
quando foram entregues 800 
mil doses. As doses disponi-
bilizadas ontem contemplam 
o segundo contrato firmado 
com o Ministério da Saúde, 
de 54 milhões de vacinas. O 
primeiro, de 46 milhões, foi 
cumprido no dia 12 de maio. 

Segundo informações do 
Instituto Butantan, o envase 
da matéria-prima foi inicia-
do no dia 27 e terminou na 
madrugada do dia 30. Parte 
das doses já envasadas está 
em outras etapas do processo 
produtivo, como inspeção 
de controle de qualidade. O 
Butantan informou ainda que 
até o fim de junho receberá 
um novo lote de 6 mil litros de 
IFA para a produção de mais 
10 milhões de doses.

Mais prazo para Janssen- A 
diretoria da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprovou a ampliação do 
prazo de validade da vacina 
da Janssen contra a covid-19 
de três para quatro meses e 
meio, sob temperatura de 
2ºC a 8ºC.

A aprovação ocorre após a 
publicação da informação de 

que doses previstas para este 
mês têm prazo de validade 
até dia o 27.  

A decisão respondeu a um 
pedido da farmacêutica, sub-
sidiária do grupo Johnson & 
Johnson, protocolado no dia 
10 de junho. A Janssen pos-
sui autorização para uso em 
caráter emergencial no Brasil.

Em nota, a Anvisa afirma 

que a medida foi baseada em 
“criteriosa avaliação dos da-
dos de qualidade dos estudos 
que demonstrou que a vacina 
tende a se manter estável 
pelo período (4,5 meses) bem 
como considerou decisão 
da agência norte-americana 
(Food and Drug Administra-
tion - US FDA), que também 
aprovou a referida alteração 

em 10 de junho de 2021”. 
Ontem, o Ministério da 

Saúde confirmou  que a far-
macêutica Janssen adiou a 
entrega de um novo lote de 
3 milhões de doses de imu-
nizantes para o combate à 
covid-19 que chegaria ao 
Brasil hoje (15). O ministério 
acredita que a entrega deve 
ocorrer nesta semana. A pasta 
afirmou que a empresa não 
explicou os motivos ou quan-
do o lote será enviado. 

IFA na Fiocruz -Desde a 
chegada dos bancos de cé-
lulas e vírus na semana pas-
sada, cientistas do Instituto 
de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos) 
deram início a uma mara-
tona de cerca de três meses 
para produzir o primeiro 
lote nacional do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
contra a covid-19. Em ritmo 
de urgência, o trabalho requer 
alta precisão para evitar des-

perdício da matéria-prima, já 
que apenas 1 mililitro (ml) das 
células recebidas é o ponto de 
partida para a produção de 7 
milhões de doses de vacinas.

Antes de trabalhar com as 
células recebidas, os técnicos 
de Bio-Manguinhos passa-
ram por um treinamento 
com células semelhantes 
para ganhar experiência no 
descongelamento do banco 
de células, que chegou dos 
Estados Unidos a uma tempe-
ratura de -150 graus Celsius. 
“Esse material é tão precioso 
que não podemos correr o 
risco de ser desperdiçado”, 
explica o vice-presidente 
de Produção e Inovação em 
Saúde da Fiocruz, Marco 
Krieger, acrescentando que a 
fábrica de vacinas da Fiocruz 
já iniciou o trabalho com as 
células que produzirão o IFA.

Apesar de essas células 
poderem ser multiplicadas 
em laboratório, Krieger ex-
plica que elas são preciosas 
porque a produção de um 
lote de IFA deve sempre partir 
de 1 ml de células que sejam 
geneticamente próximas do 
banco inicial. Como as célu-
las acumulam modificações 
de geração em geração ao 
serem replicadas, esse con-
trole garante que o resultado 
final se mantenha dentro do 
esperado.

Vacina 
produzida por 
subsidiária 
da Johnson & 
Johnson tem 
entrega adiada

Divulgação

Instituto informou que até o fim do mês receberá novo lote de IFA para produzir mais 10 milhões de vacinas

São Gonçalo prossegue com a 
vacinação: hoje é para 52 anos
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
prossegue com a vacinação 
contra o coronavírus, hoje 
(15), para pessoas da popu-
lação em geral com mais de 
52 anos. Trabalhadores da 
Educação, profissionais de 
Educação Física, guardas 
municipais e veterinários que 
precisam estar trabalhando 
e comprovar o vínculo com 
São Gonçalo – empregatício 
ou de residência – também 
podem se vacinar a partir dos 
18 anos. 

Grávidas sem comorbida-
des com autorização médica 
e puérperas com comorbi-
dades com mais de 18 anos 
também podem se vacinar. 
Estagiários da saúde atuan-

do em unidade hospitalar, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas, pes-
soas com deficiência perma-
nente, pessoas com síndrome 
de down, trabalhadores da 
saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde – todos 
acima dos 18 anos – também 
estão contemplados.      

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 AstraZene-
ca. Para ter escolha do imu-
nizante, 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 segun-
da dose, todos devem estar 
munidos 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.
Calendário de primeira 

dose - Terça-feira (15): pes-
soas com mais de 52 anos; 
grávidas sem comorbidades 
com mais de 18 anos, puérpe-
ras com comorbidades com 
mais de 18 anos; profissionais 
da educação, profissionais de 
educação física, guarda muni-
cipal, veterinários, estagiários 
da saúde atuando em unida-
de hospitalar, pessoas com 
comorbidades, profissionais 
de saúde que estão atuando, 
pessoas com síndrome de 
Down, trabalhadores da saú-
de da linha de frente, pessoas 
com doenças neurológicas 
crônicas e pessoas com defi-
ciência permanente – todos 
com mais de 18 anos.

Algumas categorias profissionais também poderão ser imunizadas

Paquetá 
pode ter 
carnaval em 
setembro
Em meio ao estudo da 
Prefeitura do Rio de Ja-
neiro em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) para vacinar 
contra a Covid-19 toda a 
população acima de 18 
anos da Ilha de Paque-
tá, a partir de domingo 
(20), o Poder Executivo 
Municipal já pensa em 
realizar um “Carnaval 
fora de época” no local 
em setembro, que seria o  
primeiro evento-teste 
para testar os efeitos da 
imunização em massa na 
cidade. 

“Se tudo der certo, já 
temos o nosso primeiro 
evento-teste marcado. 
Bora vacinar”, escreveu 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, ontem (14), em sua 
conta no Twitter.

A ideia é que somente 
moradores locais parti-
cipem da festividade. Os 
detalhes do evento ainda 
serão divulgados.

Além do Rio, rede estadual reabre escolas em Niterói, SG e Maricá

Ensino hídrido é autorizado 
em mais 41 municípios

Escolas estaduais de 41 mu-
nicípios fluminenses terão 
aulas no modelo de ensino 
híbrido (presencial e remoto) 
até sexta-feira (18). Na capital, 
259 unidades escolares têm 
autorização para o retorno.

Os demais municípios são: 
Niterói, São Gonçalo, Ararua-
ma, Areal, Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, Barra Man-
sa, Belford Roxo, Cabo Frio, 
Carmo, Comendador Levy 
Gasparian, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Guapimirim, Ita-
boraí, Itaguaí, Japeri, Macaé, 
Magé, Mangaratiba, Maricá, 
Mendes, Nova Friburgo, Nova 
Iguaçu, Paracambi, Paraíba 
do Sul, Petrópolis, Pinheiral, 
Porciúncula, Porto Real, Quis-
samã, Resende, Rio Bonito, 
Rio das Ostras, Santa Maria 
Madalena, São João de Meriti, 
Saquarema, Tanguá, Três Rios, 
Vassouras e Volta Redonda.

Nesses casos, as unidades 
escolares poderão oferecer 
atividades pedagógicas pre-
senciais, conforme prevê a 

Resolução nº 5.930, publicada 
no dia 23 de abril, que esta-
beleceu protocolos e orien-
tações complementares para 
o atendimento nas unidades 
escolares públicas e privadas 
do sistema estadual de ensi-
no. Caberá aos responsáveis, 
ou alunos maiores de idade 
desses municípios, a opção 
pelo retorno presencial ou 
a permanência somente no 
ensino remoto.

As escolas deverão realizar 
as adequações necessárias ao 
seu plano de ação em vigor, de 
acordo com o planejamento 
alternativo previamente ela-
borado pelo estabelecimento 
de ensino. Caberá às direções 
a organização das atividades 
presenciais, observando a 
sua realidade, considerando o 
projeto pedagógico da unida-
de escolar, os docentes dispo-
níveis, o distanciamento social 
e os protocolos sanitários.

As unidades das demais 51 
cidades permanecerão com 
ensino exclusivamente remo-

to e funcionarão apenas para 
atividades administrativas, 
como a retirada de material 
pedagógico e do kit alimenta-
ção, além de entrega de docu-
mentos e matrícula de alunos.

De acordo com o docu-
mento, em caso de bandeiras 
vermelha e roxa, as unidades 
escolares da rede pública esta-
dual funcionarão apenas para 
atividades administrativas, 
como a retirada de material 
pedagógico e do kit alimen-
tação, além de entrega de 
documentos e matrícula de 
alunos. As aulas, nesses ca-
sos, acontecerão somente de 
forma remota.

Já a partir das bandeiras 
de risco laranja, amarela e 
verde, as escolas estaduais 
poderão desenvolver ativida-
des pedagógicas com os estu-
dantes que tenham interesse  
em frequentar aulas presen-
ciais, mediante a capacidade 
física da unidade, em sistema 
de rodízio, respeitando as 
normas.

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: 18/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Suécia - Várzea das Moças - Niterói 15306239
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Cala Boca - Niterói 15306239
08:00 às 12:00 Rua 1 - Várzea das Moças - Niterói 15306239

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 15306239
12:00 às 16:00 Rua David Campista - Laranjal - São Gonçalo 15300065
12:00 às 16:00 Rua Monsenhor Lamego - Laranjal - São Gonçalo 15300065
12:00 às 16:00 Avenida José Manna Junior - Trindade - São Gonçalo 15300599
12:00 às 16:00 Rua Pastor Waldemar Zarro - Trindade - São Gonçalo 15300599
12:00 às 16:00 Rua Sorocaba - Nova Cidade - Trindade - São Gonçalo 15300599
13:00 às 17:00 Rua Amaury - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125
13:00 às 17:00 Rua Cardeal Amauri - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125
13:00 às 17:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125
13:00 às 17:00 Rua Severino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125
13:00 às 17:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125
13:00 às 17:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 15303125

MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua Tocantins - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua 17 - Itaipuaçu - Rincão Mimoso - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Amendoas - Rincão Mimoso - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Araguari - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Arariboia - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Comissário Romulo - Rincão Mimoso - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Guaraci - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Irapuan - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Itaguai - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Rincão Mimoso - Rincão Mimoso - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Sumaré - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
08:00 às 12:00 Rua Tapajos - Itaocaia Valley - Maricá 15306189
12:00 às 16:00 Avenida Circular - Costa Verde - Maricá 15307529
12:00 às 16:00 Rua Camélias - Costa Verde - Maricá 15307529
12:00 às 16:00 Rua Petunias - Itaipuaçu - Maricá 15307529
12:00 às 16:00 Rua Tulipas - Costa Verde - Maricá 15307529
13:00 às 17:00 Rua Duas Águas - Estrada de Bambui - Maricá 15308789
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15308789
13:00 às 17:00 Rua Dolores Rangel - Jardim B Bambui - Maricá 15308789
13:00 às 17:00 Rua Gualberto Batista de Macedo - Espraiado - Maricá 15308789
13:00 às 17:00 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 15308789
13:30 às 17:30 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Ruas 58, 59, 60, 61, 62 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim Balneário 

- Maricá 
15307393

13:30 às 17:30 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim B Maricá - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Rua Romulo Cavina - Jardim Balneário - Maricá 15307393
13:30 às 17:30 Estrada Bambui - Estrada de Bambui - Maricá 15308089
13:30 às 17:30 Estrada Pindobal - Bambui - Maricá 15308089
14:00 às 18:00 Ruas 3, 10, 15, 16, 19 - Itaipuaçu - Itaocaia Valley - Jardim Inoã - 

Rincão Mimoso - Maricá 
15306287

14:00 às 18:00 Rua José de Oliveira - Itaipuaçu - Maricá 15306287
14:00 às 18:00 Ruas 8, 9, 18, 23, 25 - Itaipuaçu - Jacaroá - Recanto Itaipuaçu - 

Maricá 
15306373

14:00 às 18:00 Rua Deoclécio Machado - Recanto - Maricá 15306373
14:00 às 18:00 Rua Melo - Itaipuaçu - Maricá 15306373
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3, 20, 21 - Araçatiba - Boqueirão - Jardim B Maricá - 

Saco Flores - Maricá 
15306439

14:00 às 18:00 Rua Prefeiro Odenir Francisco da Costa - Araçatiba - Maricá 15306439
14:00 às 18:00 Rua Ademir Peixe Lourenço - Araçatiba - Maricá 15306439
14:00 às 18:00 Rua São Pedro Apostolo - Estrada do Jaconé - Maricá 15306439
14:00 às 18:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15306491
14:00 às 18:00 Ruas 14, 33, 36 - Jardim Atlântico - Maricá 15306491
14:00 às 18:00 Rua dos Professores - Jardim Atlântico - Maricá 15306491
14:00 às 18:00 Rua Professor Nelson Rabelo - Jardim Atlântico do Oeste - Maricá 15306491
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Atuações de 
Muniz são 
celebradas 
no Flamengo

O Flamengo 
foi a campo 
cheio de des-
falques, mas 
passou pelo 
América-MG. 
Com isso, os 

rubro-negros seguem com 
100% de aproveitamento no 
Campeonato Brasileiro.

O técnico Maurício Sou-
za, que substitui Rogério 
Ceni, com covid-19, não 
contou com seus principais 
atacantes. Gabigol está com 
a Seleção Brasileira, enquan-
to Pedro também testou 
positivo para o vírus

O titular ao lado de Bruno 
Henrique foi o jovem Ro-
drigo Muniz. Assim como 
aconteceu no meio de se-
mana pela Copa do Brasil, o 
atacante marcou um gol no 
Maracanã, no domingo.

Maurício Souza rasgou 
elogios ao jogador e já não o 
vê como promessa.

“Ele é um querido. Está 
comigo há tempo. Disse que 
faria mais um gol e eu disse 
que ele sempre concen-
trado é mortal. Estava feliz 
pela partida que ele fez, o 
Rodrigo já é uma realidade. 
Tem capacidade de definir 
muito grande com os pés e 
cabeça. Atleta fora de série 
de trabalhar, falar do Muniz 
é muito fácil. É um jogador 
que não dá trabalho ne-
nhum. Sempre solicitado vai 
muito bem”, disse.

Rodrigo Muniz negociava 
sua ida para Genk-BEL, mas 
as conversas não avança-
ram. Com isso, o jogador 
segue como opção no elenco 
rubro-negro para a tempo-
rada.

Vasco estuda chance de recontratar atacante Rossi, atualmente no Bahia

Velho conhecido pode 
voltar a São Januário

A vitória sobre 
o Brasil de Pe-
lotas, no último 
sábado, no Rio 
Grande do Sul, 
deu tranquilida-
de ao Vasco. No 

entanto, a diretoria do clube 
ainda se movimenta para 
trazer reforços para a Série 
B do Campeonato Brasileiro.

Os cruz-maltinos não 
falam abertamente sobre a 
procura por novos nomes. 
Só que os dirigentes miram 
as chegadas de um zagueiro 
e um atacante que atue pelos 
lados.

No que diz respeito ao 
ataque, o nome que passou 
a ser ventilado foi o de Ros-
si. O jogador, que já passou 

pelo Vasco, está atualmente 
no Bahia.

Rossi é identificado com 
a torcida, mas não renovou 
com o Vasco pelos constan-
tes atrasos nos salários. O 
atacante é do perfil procura-
do pelos cruz-maltinos.

A diretoria baiana ne-
gou qualquer tipo de nego-
ciação com o Vasco. Além 

disso, Rossi vem sendo titu-
lar nesta temporada, sob o  
comando de Dado Caval-
canti.

O técnico Marcelo Cabo 
segue trabalhando para me-
lhorar a defesa vascaína. No 
Sul, conquistou a primeira 
vitória na segundona, mas 
novamente sofreu gol, algo 
que vem incomodando o 
comandante.

“É claro que me incomo-
da muito levar gol em todos 
os jogos. O sistema defensivo 
teve muita dificuldade no 
primeiro tempo. Mas, no 
segundo, tivemos uma linha 
alta, os zagueiros fizeram 
boas coberturas e tivemos 
uma melhora defensiva”, 
disse.

Rafael Ribeiro / Vasco

Rossi jogou a temporada 2019 pelo Vasco. Em 41 partidas, o atacante marcou quatro gols com a camisa cruz-maltina

Diretoria do 
clube baiano não 
confirmou estar 
conversando 
com o Vasco 
sobre Rossi

Apoiador destaca 
evolução alvinegra

Wellington exalta 
elenco do Tricolor

O  B o t a f o g o 
começou bem 
a Série B do 
C a m p e o n a -
to Brasileiro. 
Os alvinegros 

estão na terceira posição, 
com sete pontos, após três 
rodadas.

A equipe comandada 
por Marcelo Chamusca 
aproveitou os dois jogos 
com mando de campo para 
conquistar dois triunfos. O 
último foi contra o Remo, no 
Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda.

O meia Marco Antônio 
afirmou que o Botafogo 
vem evoluindo e, por isso, 
tem conquistado bons re-
sultados.

O Fluminen-
se atuou com 
uma equipe al-
ternativa, mas 
mostrou a for-
ça do elenco ao 
empatar com 

o Bragantino, em Bragança 
Paulista. O resultado man-
teve a invencibilidade dos 
tricolores no Campeonato 
Brasileiro.

O técnico Roger Macha-
do optou por poupar alguns 
titulares e viu quem entrou 
dar conta do recado. Um dos 
jogadores que ganharam uma 
chance foi Wellington, que 
chegou nesta temporada.

O volante, que veio do 
Athletico, exaltou o espírito 
de luta do Fluminense, que 

“Foi uma partida muito 
boa coletivamente. A gen-
te tem feito bons jogos e 
com isso os resultados vão 
aparecendo. Trabalhamos 
bastante para sempre sair 
de campo com o triunfo. 
Fico feliz em estar fazendo 
parte disso e estar ajudando 
a equipe sempre”, disse.

O Botafogo volta a cam-
po na próxima quinta-feira, 
quando viaja para encarar 
o Londrina, no estádio do 
Café.

buscou a igualdade após ir 
para o intervalo perdendo 
por 2 a 0.

“Se tem alguma coisa que 
aprendi, e aprendo, todos os 
dias com o futebol, eu valori-
zo. E muito. Nesse grupo do 
Fluminense, eu aprendi mais 
uma coisa: a derrota aqui não 
tem vez. Nos recusamos a 
perder. Nós nunca esperamos 
a derrota. Não contamos com 
ela. Esse grupo é vencedor 
e vamos provar. Continuem 
acreditando em nós. Vamos 
adiante”, escreveu em suas 
redes sociais.

O Fluminense volta a 
campo na quinta-feira, quan-
do recebe o Santos, no Mara-
canã, pela quarta rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Botafogo ocupa a 
terceira posição 
da Série B


