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Proibição de corte de luz é 
prorrogada por três meses
Decisão anunciada pela Aneel vai beneficiar 12 milhões de consumidores de baixa renda em todo o País

ENERGIA GARANTIDA DURANTE A PANDEMIA

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação

Músico vai apresentar o repertório do novo EP “Operário da Boemia”

ESPORTES

Flamengo joga pelo empate
Em vantagem por ter vencido no Paraná por 1 a 0, Fla pode 
empatar contra o Coritiba que avança na Copa do Brasil. 

CULTURASeletivas de 
ônibus também 
para bicicletas

PANORAMA\PÁG. 2

Brasil é o único país da América Latina a entrar para a lista de parceiros do Programa Artemis, que prevê também missão a Marte. Acordo com a Nasa foi assinado no Palácio do Planalto

CIDADES\PÁG. 5

Alexandre Vidal / Flamengo

Elogiado, jovem Rodrigo Muniz terá mais uma chance no ataque rubro-negro

Bolsonaro assina 
acordo para levar 
1ª mulher à lua
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou ontem o acordo de 
adesão ao programa Artemis, 
liderado pelos Estados Unidos 
(EUA) e que planeja enviar a 
primeira mulher e a primeira 
pessoa negra à Lua em 2024. 
Além da cooperação técnico-
científica, o acordo traz um 
conjunto de princípios, diretrizes 
e boas práticas para a cooperação 
internacional na exploração do 
espaço, incluindo o território 
lunar. O Brasil é o único país 
da América Latina a assinar o 
documento até o momento. 
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Caixa estuda 
antecipar parcela 
de auxílio
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Samba 
com alma 
boêmia
O músico, cantor e compositor 
Daniel Scisinio é a atração de 
hoje no projeto Clássicos do 
Samba, do Theatro Municipal de 
Niterói. No repertório, canções 
de seu novo EP “Operário da 
Boemia”. Ele sobe ao palco às 
19h, com apenas 30% do público 
em função da pandemia.

PÁG. 2

Vasco recebe 
o Avaí pela 
segundona

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco conta com o talento de Marquinhos 
Gabriel para vencer o Avaí hoje à noite

Fiscalização 
orienta comércio 
em São Gonçalo
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Estado qualificará 
servidores dos 
municípios

CIDADES\PÁG. 4

Reconhecimento 
facial na ponte 
aérea Rio-SP

A Pfizer está enviando ao Brasil 
2,4 milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 nesta semana. 
Ontem já chegaram 530 mil doses. 
Outras 936 mil chegam hoje (16) e 
igual quantidade amanhã (17).

CIDADES\PÁG. 5

2,4 milhões 
de doses de 
vacinas
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Cidades2 Quarta-feira, 16/6/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 1,50 Domingo: R$ 2,70

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

O coronavírus agradece
Em plena pandemia a prefeitura de Niterói resolveu multar os 
donos de bares e restaurantes de Jurujuba que sempre colocaram 
mesas e cadeiras ao ar livre em frente aos seus estabelecimentos, 
obrigando assim que clientes fiquem enclausurados no interior dos 
estabelecimentos fechados, à mercê do coronavírus. Vale lembrar 
que a prática nunca atrapalhou os pedestres, que tem o calçadão 
da orla para circular livremente. É muita falta de sensibilidade e 
de amor à vida das autoridades que governam este município.
José Carlos Valadão

Perigo nas curvas
Sou de outra cidade e estou há uma semana na casa de amigos 
em Niterói. Mas estou surpreso com o trabalho dos responsáveis 
pela engenharia de tráfego desta cidade, que colocam semáforos 
logo após curvas. A medida pode causar acidentes e até mortes, 
pois o motorista é obrigado a frear de repente e precisa ter bons 
reflexos ao ser surpreendido por um sinal vermelho.
Luís da Gama

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.

Daniel Scisinio no 
Clássicos do Samba
O projeto Clássicos do Sam-
ba, do Theatro Municipal 
de Niterói, apresenta, nesta 
quarta, o músico, cantor e 
compositor Daniel Scisinio, 
que acaba de lançar o EP 
“Operário da Boemia”, já 
disponível em todas as pla-
taformas digitais.

O novo trabalho será 
mostrado, às 19h, com ape-
nas 30% do público em 
função da pandemia.

Com nove músicas, além 
de três vídeoclipes, “Operá-

rio da Boemia” conta com a 
diversidade musical que já 
faz parte do DNA do com-
positor, sempre composto 
de muito samba. 

Essa canção é também 
uma das escolhidas para ser 
lançada com um vídeocli-
pe, que tem como enredo, 
o cotidiano de um casal, 
onde a vida boêmia de um 
músico interfere na roti-
na do casamento.Ingresso:  
R$ 20. Informações: http://
culturaniteroi.com.br. 

CULTURA FABIANA MAIA

Patrimônio

Comemorando 213 anos de fundação, o Jardim Botânico do 
Rio lançou a “Trilha do Patrimônio”. O percurso apresenta os 
principais monumentos e cinco sítios arqueológicos que con-
tam a história bicentenária da instituição. Uma exposição sobre 
a trilha também foi montada no centro de visitantes. A trilha 
mostra a importância histórico-cultural e é composta por 11 
pontos que contribuíram para a formação do Jardim Botânico.  

#EMCASA – Até o dia 30, o #CulturaEmCasa, apresenta 
espetáculos do consagrado Festival do Subúrbio. Serão 
apresentadas peças de teatro profissional e amador, 
sempre às 19h, de grupos, companhias e artistas sedia-
dos ou oriundos dos subúrbios e periferias do Brasil. A 
peça de estreia, nesta quarta, é “A Menina das Pedras”, 
do Grupo Revolução Teatral.

ESTREIA – De uma favela no Rio, a Medellín na Co-
lômbia, e a Michoacán no México, o documentário 
brasileiro “América Armada” o trabalho de três ativistas 
que tiveram a coragem de enfrentar a violência arma-
da. Um assunto urgente, que poderá ser assistido nesta 
quarta, às 20h, no Canal Brasil. A direção é de Pedro 
Asbeg e Alice Lanari.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Apresentação acontece presencialmente, nesta quarta, no Municipal 

Agência Brasil/Tomaz Silva

Inauguração da trilha marca os 213 anos do Jardim Botânico

POR JEFFERSON LEMOS

Lagora de Araruama 
vira patrimônio

Após derrubar o veto do go-
vernador na semana passada, 
a Alerj promulgou ontem a 
Lei 9.319/2021, que tomba 
como Patrimônio Ambiental, 
Histórico e Cultural do Estado 
a Lagoa de Araruama e a pesca 
artesanal.

“Através dessa lei estamos 
reforçando o compromisso do 
Estado em preservar a Lagoa 
de Araruama, tão importante 
para o meio ambiente como 
também para muitas famílias 
de pescadores que tiram da 
lagoa o seu sustento”, afirma 
o deputado Anderson Alexan-
dre (SDD), coautor da Lei. 

Jalmir Junior assume na Alerj

O deputado Jalmir Junior 
(PRTB) tomou posse, on-
tem, na Alerj. Ele assumiu a 
vaga de Léo Vieira, nomea-
do secretário de Trabalho 
e Renda. Jalmir é militar 
da reserva e atuava como 
vereador em São Gonçalo. 
Casado e pai de dois filhos, 
é bacharel em Direito e tem 

Divulgação

especializações em Direito 
Ambiental e Gestão dos 
Impactos Ambientais. “Pre-
tendo, agora, trabalhar bas-
tante e encaminhar, através 
do Legislativo, medidas 
que beneficiem e ajudem 
a população do estado, em 
particular da minha cidade, 
São Gonçalo”, frisou. 

Doação de sangue 
é tema de talk show
Amanhã, às 19 horas, a Rede 
Saúde Total recebe a médica 
voluntária da Casa Maria de 
Magdala, Tania Manhães, que 
vai falar sobre o tema “Cui-
dados com a Saúde: os bene-
fícios da doação de sangue 
como princípio de uma vida 
saudável”. Com apresentação 
de Paulo Ribeiro, o talk show 
inicia o Projeto Embaixado-
res do Bem, que promoverá 
no dia 9 de julho, uma ação 
em parceria com o Hemorio 
para captar novos doadores, 
no Shopping Downtown, na 
Barra da Tijuca. Para acom-
panhar a Live de amanhã 
é só acessar o Instagram  
@redesaudetotal.

Encontro com ex-
presidente Lula

Vacina já surte 
efeito no comércio

A vereadora gonçalense Pris-
cilla Canedo, do Partido dos 
Trabalhadores (PT), esteve 
com o ex-presidente Luis 
Inácio Lula da Silva no últi-
mo final de semana. Durante 
o encontro, eles conversaram 
bastante sobre a importância 
da criação de pautas voltadas 
para as mulheres na segunda 
cidade mais populosa do 
estado, que é São Gonçalo. 
Lula é o principal nome co-
gitado pela esquerda para as  
próximas eleições presiden-
ciais. 

O avanço da imunização da 
população fluminense co-
meça a surtir efeito. É o que 
constata a pesquisa da Feco-
mércio RJ com empresários 
do comércio de bens, serviços 
e turismo. O levantamento 
aponta que para 20,5% a si-
tuação melhorou ou melho-
rou muito nos últimos três 
meses, percentual bem maior 
do que o apurado em maio 
(11,7%) e abril (5,2%). Para 
57,1% houve piora ou muita 
piora, no mês anterior eram 
71,1% - uma redução de 14 
pontos percentuais, em abril 
eram 83,3%. Outros 22,4% 
acreditam que a situação 
permaneceu igual, em maio 
foram 17,2%. A sondagem foi 
realizada entre 1º e 7 de junho. 

Reeleita por unanimidade

Com apoio de 160 empre-
sários da cidade, Maria 
Inês Oliveiros foi reeleita, 
por unanimidade, para a 
presidência do Convention 
Bureau de Cabo Frio, com 
mandato até 31 de dezem-
bro de 2024. A escolha foi 
feita durante assembleia 
geral, realizada no Hotel 
Paradiso Corporate, media-
da pelo presidente da Fe-
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deração dos Conventions 
Bureau do Estado, Marco 
Navega, que também pre-
side o Conselho de Desen-
volvimento do Turismo da 
Costa do Sol (Condetur). O 
empresário José Henrique 
Moraes da Silva será o vice-
-presidente do Convention 
de Cabo Frio. O prefeito 
José Bonifácio participou 
da cerimônia de posse. 

Panorama RJPanorama RJ

O coordenador do progra-
ma Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões, e o vereador 
Binho Guimarães (PDT), 
participaram, no início da 
manhã de ontem, ao lado 
de representantes do Con-
sórcio Transoceânico e de 
membros do tráfego da 
Nittrans, do teste de opera-
ção de uma área destinada 
a ciclistas de competição 

no túnel Charitas-Cafubá. 
O teste é resultado de indi-
cação de Binho e do colega 
Atratino Cortes, que suge-
riram a criação da área, na 
faixa exclusiva para ônibus, 
de segunda a sexta, de 4h às 
5h30. O Executivo está bus-
cando formas de implemen-
tar a ideia, inclusive para, 
futuramente, amplia-lo para 
outras áreas da cidade. 

‘Seletiva’ para bicicletas
Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou ontem 
da 14ª edição do “Euro-
pean Development Days”, 
evento internacional que 
discutiu o desenvolvi-
mento sustentável com 
especialistas, governan-
tes e representantes da 
ONU. A proposta foi que o 

evento funcionasse como 
uma plataforma de coope-
ração para compartilhar 
ideias e experiências para 
inspirar novas parcerias 
e soluções inovadoras.  
Este ano, a temática esco-
lhida foi “O Acordo Verde 
para um Futuro Susten-
tável”.

Grael participa de evento internacional
Divulgação

DivulgaçãoPriscila Rabello/Divulgação
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Imunizantes começaram a chegar ontem e envio de remessa deve estar concluído até esta quinta-feira

Pfizer: mais 2,4 milhões de doses
A Pfizer e sua parceira, BioN-
Tech, anunciaram ontem 
(15) que enviarão ao Brasil 
2,4 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19 nesta 
semana, até quinta-feira 
(17). Conforme comunicado 
divulgado pelas empresas, 
a remessa será enviada em 
três lotes. Ontem chegaram 
530 mil doses. Outras 936 
mil deverão chegar hoje (16) 
e igual quantitativo amanhã 
(17). Com as entregas dessa 
semana, o número de va-
cinas disponibilizadas pela 
farmacêutica chegará a 10,6 
milhões.

O consórcio Pfizer BioN-
Tech fechou acordo com o 
governo brasileiro em mar-
ço deste ano que envolve a 
aquisição de 100 milhões de 
doses. Em maio, um novo 
negócio previu mais 100 
milhões de doses, que serão 
entregues entre outubro e 
dezembro.

Covax facility - O Minis-
tério da Saúde anunciou 
também hoje que na próxi-
ma semana receberá mais 
um lote de vacinas contra a 
covid-19 do consórcio Covax 
Facility, coordenado pela 
Organização Mundial de 
Saúde e que reúne governos 
e fabricantes.

Serão enviadas ao país 
842,4 mil doses pelo consór-

cio. Até o momento, o Brasil 
recebeu cinco milhões de 
doses pela Covax Facility. 
Pelo investimento feito, o 
país tem direito a 42,5 mi-
lhões até o fim do ano. O 
Ministério da Saúde não 
divulgou quando deverá ter 
a próxima remessa.

Coquetel ineficaz - A As-
traZeneca informou ontem 

(15) que um teste de estágio 
avançado não conseguiu 
fornecer provas de que sua 
terapia de anticorpos prote-
geu as pessoas que tiveram 
contato com uma pessoa 
infectada com a doença, 
um pequeno contratem-
po em seus esforços para  
encontrar alternativas a va-
cinas.

O estudo avaliou se a te-
rapia, um coquetel com dois 
tipos de anticorpos, poderia 
impedir que adultos expos-
tos ao vírus nos oito dias 
anteriores desenvolvessem 
sintomas de covid-19.

A terapia AZD7442 foi 
33% eficaz na redução do 
risco de as pessoas desen-
volverem sintomas na com-

paração com um placebo, 
mas o resultado não é es-
tatisticamente relevante - o 
que significa que pode ter 
ocorrido devido a um acaso, 
e não à terapia.

O estudo de estágio avan-
çado, que não foi avaliado 
pela comunidade científica, 
incluiu 1.121 participantes 
do Reino Unido e dos Esta-

dos Unidos. A grande maio-
ria, mas não todos, não tinha 
o vírus no início do teste.

Os resultados de um sub-
grupo de participantes que 
não estavam infectados foi 
mais animador, mas a aná-
lise principal disse respeito 
aos resultados de todos os 
participantes.

“Embora esse teste não 
tenha alcançado o resulta-
do clínico principal contra 
doença sintomáticas, fica-
mos otimistas com a prote-
ção vista nos participantes 
de PCR negativo após o trata-
mento com AZD7442”, disse 
Mene Pangalos, vice-presi-
dente executivo da AstraZe-
neca, em comunicado.

A empresa está contan-
do com estudos adicionais 
para reavaliar o destino do 
produto. Mais cinco testes 
estão em andamento para 
estudar o coquetel de anti-
corpos como tratamento ou 
na prevenção da doença.

Teste mostra 
que coquetel de 
anticorpos da 
AstraZeneca não 
evita sintomas 
da covid

Reprodução da internet

Com as entregas dessa semana, o número de vacinas disponibilizadas pela farmacêutica chegará a 10,6 milhões. A remessa será enviada em três lotes

Ex-secretário do 
AM depõe na CPI
O ex-secretário de Saúde 
do Amazonas Marcellus 
Campêlo causou reação de 
parte dos membros da CPI 
da Pandemia do Senado on-
tem (15) ao dizer que a rede 
de saúde do estado registrou 
a intermitência de abasteci-
mento de oxigênio apenas 
em 14 e 15 de janeiro. 

“Uma coisa é faltar na 
rede de saúde, no hospital, 
outra coisa é o paciente 
que está tratando em casa 
porque não tem vaga no 
hospital tentar comprar o 
cilindro no mercado e ele 
não existir no mercado da 
cidade”, disse sobre a situa-
ção que deixou centenas de 
mortos no estado. “No dia 26 
de janeiro, [havia] pessoas 
morrendo dentro do [Hospi-
tal] 28 de Agosto por falta de 
oxigênio”, rebateu o senador 
amazonense Eduardo Braga 
(MDB). Campêlo insistiu: 
“Nós não temos registro no 
28 de Agosto de ter aconte-
cido isso, senador.”

Campêlo reconheceu 
que “houve intermitência” 
no fornecimento de oxi-
gênio para a rede pública 
de saúde do Amazonas so-
mente em 14 e 15 de janeiro. 
Braga rebateu a afirmação, 
que classificou como “uma 
mentira”.

“Eu não aguento mais. O 
Pazuello veio aqui e mentiu. 
O Élcio [Franco, ex-secretá-
rio-executivo do Ministério 
da Saúde] veio aqui e men-
tiu. Agora vem o secretário 
mentir também. Não foram 
dois dias. O que o secretário 
não está relatando é que o 
contrato com a White Mar-
tins era de 250 mil metros 
cúbicos de oxigênio. Em 
julho, o fornecimento já 
estava em 413 mil metros 
cúbicos. Em agosto, mais 
de 400 mil. Em outubro, 424 
mil. Em novembro, 505 mil. 
Depois, 582 mil. O governo 
do estado teve tempo su-
ficiente para poder agir”, 
desabafou.

Pandemia: brasileiro 
está menos feliz
As desigualdades sociais au-
mentaram no Brasil durante 
a pandemia de covid-19, e 
os indicadores de felicidade 
do brasileiro estão no menor 
ponto da série histórica. 
De acordo com a pesqui-
sa Bem-Estar Trabalhista, 
Felicidade e Pandemia, do 
Centro de Políticas Sociais 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Social), o país atingiu, 
em 2020, a pior nota média 
de satisfação com a vida 
desde 2006. Já a desigual-
dade, medida pelo chamado 
índice de Gini, atingiu o 
patamar mais alto, batendo 
também o recorde de toda a 
série histórica no primeiro 
trimestre de 2021.

Ainda segundo o estudo, 
os impactos mais fortes 
na diminuição de renda e 
bem-estar foram sentidos 
pela parcela mais pobre da 
população.

O estudo mostra que, 
durante a pandemia, a ren-
da média do brasileiro foi 
de R$ 1.122 entre janeiro 

e março de 2020, a R$ 995, 
no primeiro trimestre de 
2021, o menor valor da série 
histórica, marcando, pela 
primeira vez, um montante 
abaixo de R$ 1 mil.

Já o bem-estar social - in-
dicador que combina pros-
peridade com igualdade - 
caiu 19,4%, entre o primeiro 
trimestre de 2020 e o mesmo 
período de 2021, chegando a 
um novo piso da série.

O índice de Gini, usado 
para avaliar a distribuição 
de riquezas de determina-
do lugar, passou de 0,642 
no primeiro trimestre de 
2020 para 0,674 no mesmo 
período de 2021, o que é 
considerado “um grande 
salto de desigualdade”.

Nesse contexto, os brasi-
leiros estão com mais raiva 
(19% para 24%, de 2019 para 
2020) e relatam estar mais 
preocupados (56% para 
62%, de 2019 para 2020), 
mais estressados (43% para 
47%) e mais tristes (26% para 
31%).

São Gonçalo vacina população 
em geral com mais de 49 anos
Pessoas da população em 
geral de São Gonçalo com 
mais de 49 anos podem pro-
curar hoje (16) os 12 pontos 
de vacinação, quatro deles 
com drive thru, para tomar a 
vacina contra o coronavírus. 
Trabalhadores da educação, 
profissionais de educação 
física, guardas municipais 
e veterinários que precisam 
estar trabalhando e com-
provar o vínculo com São 
Gonçalo – empregatício ou 
de residência – também 
podem se vacinar a partir 
dos 18 anos. Grávidas sem 
comorbidades com autoriza-
ção médica e puérperas com 
comorbidades com mais de 
18 anos também podem se 
vacinar. 

Estagiár ios  da saúde 
atuando em unidade hos-

pitalar, pessoas com comor-
bidades, pessoas que têm 
doenças neurológicas crôni-
cas, pessoas com deficiência 
permanente, pessoas com 
síndrome de Down, traba-
lhadores da saúde da linha 
de frente e profissionais da 
saúde – todos acima dos 18 
anos – também podem se 
vacinar.

Só as grávidas e puérpe-
ras têm exclusividade para 
tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Esta-
do. No entanto, não há exclu-
sividade, já que estes grupos 
podem ser vacinados com a 
Astrazeneca. Para ter escolha 

do imunizante, o gonçalense 
deve ter um laudo médico 
indicando a aplicação da va-
cina escolhida e os motivos. 

A vacina Coronavac está 
disponível apenas para a 
segunda dose. Podem se 
imunizar com a segunda 
dose da Astrazeneca pessoas 
que tomaram a vacina há 
mais de 12 semanas. Para a 
segunda dose, todos devem 
apresentar 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.

Balanço – Desde o início 
da campanha, o municí-
pio vacinou com a primeira 

dose 274.095 pessoas, sendo 
30.718 trabalhadores da saú-
de, 134.876 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcioná-
rios e pessoas em Institui-
ções de Longa Permanência 
(Ilpis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois 
indígenas, 73.169 pessoas 
com comorbidades, 1.103 
pessoas com deficiência 
permanente, 5.755 traba-
lhadores da educação, 262 
trabalhadores das forças 
de segurança e salvamen-
to, 2.751 acamados, 21.329 
pessoas da população em 
geral com mais de 52 anos, 
1.759 pessoas privadas de 
liberdade e 574 gestantes 
e puérperas. Até as 16h de 
ontem (15), 140.776 pessoas 
tinham sido imunizadas com 
a segunda dose.

CoronaVac está disponível apenas para quem vai tomar a segunda dose

Casas 
populares 
em Nova 
Iguaçu
O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) 
entrega, hoje (16), 576 mo-
radias a famílias de baixa 
renda em Nova Iguaçu. A 
cerimônia de entrega par-
cial das chaves do Residen-
cial Parque Guandu terá a 
participação do secretário 
nacional de Habitação, 
Alfredo dos Santos.

O investimento fede-
ral no Residencial Parque 
Guandu é de R$ 238,1 mi-
lhões. No total, o empreen-
dimento conta com 2.592 
unidades, das quais 1.440 
já foram entregues. Após a 
inauguração de hoje, resta-
rão outras 576 unidades já 
concluídas a serem entre-
gues em data  a ser definida 
pela prefeitura.

O condomínio, que in-
tegra o Programa Casa Ver-
de e Amarela, é composto 
por apartamentos de dois 
quartos e infraestrutura.

Objetivo foi organizar e conscientizar sobre horário de descarte de lixo

Posturas orienta ambulantes 
e comércio no Centro de SG 
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Subsecretaria 
de Fiscalização de Posturas, 
realizou, na manhã de ontem 
(15), uma ação educativa de 
organização do espaço pú-
blico e conscientização sobre 
o horário de descarte do lixo, 
no Centro de São Gonçalo. 
A ação teve início em frente 
à Prefeitura, na Rua Dr. Feli-
ciano Sodré, seguiu pela Rua 
Carlos Gianelli e voltou para 
a Feliciano Sodré, até ganhar 
a Praça Dr. Luiz Palmier e o 
Camelódromo da 18 do Forte, 
sendo finalizada na altura do 
RodoShopping.

Durante a operação, agen-
tes da Subsecretaria de Fis-
calização de Posturas orien-
taram comerciantes para 
não expor mercadorias nas 
calçadas e aos ambulantes 
para seguir o alinhamento 
proposto, bem como evitar 
o excesso de mercadorias no 
passeio público.

“Esse trabalho teve início 
nesta segunda-feira e seguirá 
sendo realizado diariamente, 
das 7h às 18h, no intuito de 
ordenar o espaço urbano para 
que todos possam trabalhar 
de forma organizada e levar 
o seu sustendo para as suas 

famílias”, destacou o subse-
cretário, Randhal Juliano.

A ação ganhou elogios de 
quem conhece os desafios 
do trabalhar de ambulante, 
como Yolanda Pontes. “Eu 
acho muito válida essa orga-
nização”, afirmou.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Ação educativa de organização do espaço público foi realizada ontem 
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Superação na 
comunicação

Dom José Francisco*

A associação dos “Dou-
tores da Alegria” transita 
pelos campos da saúde, da 
cultura e da assistência so-
cial, com profissionais for-
mados em Artes Cênicas.  

Eles se vestem de palha-
ço e as histórias sempre 
acontecem assim: “Em um 
dos quartos do Instituto da 
Criança nós conhecemos. 
A., 14 anos, sentada na 
cama, desenhando e ou-
vindo música, e T., 5 anos, 
em seu berço”.

Quando o pequeno os viu, 
começou a gargalhar: ele 
ficou eufórico, dançando 
e apontando para o meu 
cavaquinho.

- Toca, toca! – Ele pedia. 

No leito ao lado, uma me-
nina olhou a bagunça e 
voltou a desenhar. Fo-
ram se aproximando 
lentamente, 
c a n t a n d o, 
e incluíram 
o seu nome 
na música a 
fim de esta-
belecer uma 
relação. Mas 
a  m e n i n a 
s e g u i a  i n -
d i f e r e n t e , 
enquanto o 
menino ria.  

Só quando a  mãe 
chegou, percebeu-se 
que elas conversavam 
através de libras – a 
língua brasileira de sinais 
– e tudo fez sentido. A 
menina era surda. Era uma 
questão de comunicação: 
como tocar e cantar para 
alguém que não escuta?

A descoberta trouxe uma 
nova interação: eles uti-
lizaram o lápis colorido 
da mão dela como vari-
nha mágica. A menina foi 
rindo e se empolgando. 

Depois de muita bagunça, 
ela ainda estava com fones 
de ouvido. A mãe explicou 
que, apesar da deficiência, 
ela gostava da vibração 
que o som emite e conse-
gue absorver o ritmo. 

– Ela acaba ouvindo de 
outra forma! – disse a mãe.

Então, eles pediram 
que a menina colo-
casse uma de suas 
mãos no cavaqui-

nho e come-
çaram a to-
car. Ela abriu 
um sorriso, 
sentindo a 
vibração e, 
encantada, 
olhou para 
mãe, dizen-
do com si-
nais:

– Eu estou 
s e n t i n d o , 

mãe! Estou sentin-
do! 

A mãe começou a 
dançar e todos na enfer-
maria dançaram juntos. 

Mais uma vez, era só uma 
questão de comunicação. 
Para tudo acontecer é pre-
ciso sempre se colocar no 
lugar do outro e vibrar 
com ele.

Para tudo 
acontecer é 

preciso sempre 
se colocar 

no lugar do 
outro e vibrar 

com ele

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Segurança Presente arrecada 
agasalhos para doação

O Programa Segurança Pre-
sente, do Governo estadual, 
vai intensificar a campanha 
“Doe e Aqueça um Coração”, 
arrecadando agasalhos e 
cobertores para abrigos que 
acolhem pessoas em situação 
de rua. As doações podem 
ser feitas em todas as bases 
da Operação até a próxima 
segunda-feira, dia 21.

Coordenadora das Assis-
tentes Sociais da Operação 
Segurança Presente, Gilva-
nia Coutinho alertou para 
as dificuldades vividas por 
inúmeras pessoas que hoje 
vivem nas ruas do estado:

“Neste período de pande-
mia, os números de doações 
sofreram uma queda. Então, 
é muito importante que as 
pessoas colaborem separan-
do uma peça de roupa em 
bom estado, que não estejam 
usando mais, e façam essa 
doação. Esse pequeno gesto 
pode fazer a diferença na vida 
de muitas pessoas”, destacou.

A Operação Segurança 
Presente tem atualmente 

33 bases no estado: Lapa, 
Aterro do Flamengo, Méier, 
Lagoa, Centro, Niterói, Le-
blon, Copacabana, Tijuca, 
Ipanema, Nova Iguaçu, La-
ranjeiras, Bangu, Botafogo, 
Austin, Duque de Caxias, 
Barra da Tijuca, Recreio, Gra-

jaú/Vila Isabel, Bonsucesso, 
São Gonçalo, Madureira, 
Jacarepaguá, Belford Roxo, 
Queimados, Irajá, São João 
de Meriti, Magé/Piabetá, Ita-
guaí, Cristo Redentor, Miguel 
Pereira, Paracambi e Japeri.

Inverno solidário- Sho-

ppings da Aliansce Sonae 
em São Gonçalo se unem em 
campanha de arrecadação de 
agasalhos que serão doados 
para instituições sociais que 
atuam em comunidades pró-
ximas aos empreendimentos. 
As roupas poderão ser entre-
gues nos centros de compras 
envolvidos na campanha até 
27 de junho. Os agasalhos 
arrecadados serão entregues 
pelo Instituto da Criança, que 
realiza o projeto em parceria 
com a Aliansce Sonae.

No Pátio Alcântara, as 
doações podem ser entre-
gues na Recepção (4º piso), 
de segunda a sexta, das 9h 
às 18h. Os agasalhos arreca-
dados serão encaminhados 
para o Projeto Craque do 
Amanhã. 

No São Gonçalo Sho-
pping, os itens podem ser en-
tregues no 3º piso, na recep-
ção do shopping, de segunda 
a sexta, das 10h às 17h. As 
doações serão direcionadas à 
Creche Mães Trabalhadoras, 
em Ipiíba.

Roupas e cobertores podem ser entregues nas bases do programa até dia 21
Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

A jornalista Margareth Santos é colaboradora da campanha há cinco anos

Programa Capacita RJ foi lançado com objetivo de melhorar a administração 

Estado do Rio vai capacitar 
servidores dos municípios
O Governo do Estado lançou, 
nontem (15), por meio da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão, o programa Capacita 
RJ, que vai qualificar servido-
res de prefeituras fluminenses 
sobre temas da administração 
pública que possam facilitar 
o trabalho diário e contribuir 
para o aperfeiçoamento da 
aplicação do orçamento. A 
iniciativa, realizada em par-
ceria com a Fecomércio-RJ, 
começou por Teresópolis, na 
Região Serrana.

A aula inaugural, com 
transmissão do Palácio Gua-
nabara para o local das aulas, 
contou com a participação 
on-line do governador Cláu-
dio Castro, do presidente 
da Fecomércio-RJ, Antônio 
Florêncio de Queiroz Junior, 
do secretário de Planejamen-
to e Gestão, José Luís Zamith, 
do secretário de Governo, 
Rodrigo Bacelar, além da 
presidente da Imprensa Ofi-
cial, Cristina da Silva Batista, 
e do secretário de Ciência, 
Tecnologia e Informação, Dr. 
Serginho.  

“Esse governo é pautado 
pelo diálogo, ouvido aberto 
e coração sensível. Nossa 
ação Governo Presente não 
é algo que somente passa, 
fica produzindo resultados, 
mudanças e cumpre o que 
foi prometido. O projeto Ca-

pacita RJ é exemplo dessa 
transformação, para termos 
gestores públicos capacita-
dos, gerando uma adminis-
tração pública com foco na 
responsabilidade e domínio 
da ferramenta, destinando os 
recursos públicos de forma 
inteligente e consciente”, res-
saltou o governador Cláudio 
Castro.

Até amanhã (17), servido-
res dos municípios de Carmo, 
Duas Barras, Petrópolis, Nova 
Friburgo, São José do Vale do 

Rio Preto e Teresópolis terão 
aulas presenciais, dadas por 
subsecretários e equipes téc-
nicas da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão, no hotel Sesc 
Alpina. Serão oferecidos cinco 
cursos: Noções Básicas de 
Gestão de Processos; Noções 
Básicas de Gestão de Projetos; 
Introdução ao Ciclo de Con-
tratações; Noções Básicas de 
Planejamento e PPA; e Noções 
Básicas de Orçamento. As 
aulas terão duração de três a 
seis horas, e serão realizadas 
de forma sequencial.  

“Esse é apenas o início de 
uma caminhada entre nós, o 
Estado e as prefeituras, me-
lhorando a gestão de cada um 
dos municípios. As prefeituras 
nunca tiveram esse suporte 
do Governo do Estado como 
estão tendo agora”, afirmou 
José Luís Zamith.

Os municípios da região 
que não participaram da pri-
meira fase do curso poderão 
ser inseridos em novas datas, 
até que todas as prefeituras 
interessadas sejam atendi-
das.

Luis Alvarenga/Palácio Guanabara

Aula inaugural, com transmissão do Palácio Guanabara, teve a participação on-line do governador Cláudio Castro

SG debate o bem 
estar dos idosos 
Ontem (15), Dia Mundial de 
Conscientização da Violên-
cia contra a Pessoa Idosa, a 
Secretaria de Assistência So-
cial de São Gonçalo, através 
da Proteção Social Especial, 
preparou uma ação de cons-
cientização no Centro Dia e 
no Centro de Referência, no 
bairro Jardim Catarina. As 
atividades fazem parte do 
Junho Violeta. 

“Nosso objetivo é desta-
car que a conscientização 
da data não é apenas em 
torno da violência física, 
mas também a psicológi-
ca, financeira e sexual que 
muitos idosos tendem a 
passar. O Junho Violeta tem 
o intuito de fazer com as 
informações em torno da 
pessoa idosa fiquem mais 
latentes na população e 
para que essa política pú-
blica seja feita de maneira 

efetiva durante todo o ano”, 
destacou o subsecretário 
de Proteção Social Especial, 
Alan Rodrigues.

Ao longo da manhã, o 
Centro Dia e o Centro de 
Referência ofertaram pa-
lestras, roda de conversa e 
atividades lúdicas. Durante 
as atividades, foi anunciado 
o interesse da secretaria 
em ampliar o número de 
centros de atendimento à 
pessoa idosa.

“O nosso objetivo é que 
sejam criados outros espa-
ços, em diversos pontos da 
cidade, como esse existente 
atualmente no Jardim Ca-
tarina, para que possamos 
atender ainda mais idosos, 
oferecendo serviços de pa-
lestras, atendimentos psi-
cológicos e oficinas que tra-
balhem com a parte motora 
e mental”, afirmou Alan.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Programação destacou a prevenção da violência contra a pessoa idosa

Capacitação gratuita para 
empresários da região
O programa Brasil Mais entra 
em uma nova fase. As ins-
crições para o segundo ciclo 
já estão abertas e podem 
ser feitas pelo site (https://
conteudos.rj.sebrae.com.
br/lp-captura-brasil-mais). 
Nesta etapa, que terá iní-
cio no dia 28 de junho, o 
Sebrae Rio capacitará 750 
micro e pequenas empresas 
dos setores de comércio e 
serviços, com consultorias 
100% gratuitas presenciais e  
on-line.

O programa terá duração 

de quatro meses e a meta é 
elevar a produtividade das 
empresas, por meio do au-
mento do faturamento e da 
redução de custo. No primei-
ro ciclo foram atendidas 600 
empresas. Até o fim de 2022, 
a meta é atender 3,3 mil pe-
quenos negócios do Estado 
do Rio de Janeiro.

O programa se baseia em 
quatro pilares: problema, 
solução, implantação e ava-
liação. Para Juliana Ventura, 
coordenadora do escritório 
do Sebrae Rio no Leste Flu-

minense, a proposta do Bra-
sil Mais é promover o cresci-
mento das empresas e gerar 
oportunidades de empregos. 
“A retomada da economia 
passa muito pela recupera-
ção dos pequenos negócios. 
O consumidor mudou muito 
no último ano. É preciso ino-
var para ser competitivo no 
mercado. O programa Brasil 
Mais vai contribuir para o 
planejamento das empresas. 
Com o apoio dos agentes de 
inovação, os empreendedo-
res terão a oportunidade de 

melhorar seus processos, 
serviços ou produtos, além 
da identificação de novos 
nichos de mercado”.

Esses desafios e as solu-
ções encontradas mostram 
a força do empreendedor, 
segundo o engenheiro Faus-
to Martins. 

“Participar do programa 
tem sido uma experiência 
enriquecedora e ao mesmo 
tempo desafiadora. Con-
seguimos ter uma visão de 
futuro e traçar prospecções 
claras”, destaca.

Segunda etapa do ‘Programa Brasil Mais’ está com inscrições abertas
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Proibição de corte de energia por 
falta de pagamento é prorrogada
Aneel estendeu prazo até fim de setembro. Decisão beneficia 12 milhões de famílias inscritas no CadÚnico
A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) decidiu 
ontem (15) que vai prorrogar 
por mais três meses a proibi-
ção de corte de energia por 
inadimplência para os con-
sumidores de baixa renda. 
A informação foi repassada 
pelo diretor-geral da Aneel, 
André Pepitone, durante 
audiência na Comissão de 
Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados para tratar da 
crise hídrica no país.

Em março, a Aneel havia 
decidido suspender o corte 
de energia por inadimplência 
para esta faixa de consumi-
dores até 30 de junho. Com a 
prorrogação aprovada nesta 
terça-feira, a proibição vai 
valer até o fim de setembro.

A medida não isenta os 
consumidores do pagamento 
pelo serviço de energia elétri-
ca, mas tem como objetivo 
garantir a continuidade do 
fornecimento para os que, 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
não têm condições de pagar 
a sua conta.

A iniciativa, segundo a 
Aneel, deve beneficiar apro-
ximadamente 12 milhões de 
famílias, que estão inscritas 
no Cadastro Único, com ren-
da mensal menor ou igual a 
meio salário mínimo por pes-
soa. Também terão direito ao 
benefício famílias com por-

tador de doença que precise 
de aparelho elétrico para o 
tratamento, com renda de até 
três salários mínimos, assim 
como famílias com integran-
te que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

“Essas ações vêm per-
mitindo resguardar o con-
sumidor de energia elétrica 
mais carente, sem que haja 
o comprometimento econô-
mico e financeiro das con-
cessionárias dos serviços de 

distribuição”, disse Pepitone.
Decisão sobre bandeiras 

tarifárias- O diretor-geral da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), André 
Pepitone, também disse on-
tem (15), em Brasília, que 

a decisão sobre o aumento 
no valor das bandeiras tari-
fárias deve ser tomada até 
o fim de junho. Ele afirmou 
que o reajuste deve passar  
de 20%.

Este será o primeiro au-
mento nos valores das ban-
deiras desde 2019. Em 2020, 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
os valores foram mantidos e a 
bandeira verde foi acionada 
de junho a novembro.

O país vive a pior crise 
hídrica dos últimos 91 anos, 
com os reservatórios das 
bacias das principais usinas 
hidrelétricas em níveis muito 
baixos. Por isso, houve a ne-
cessidade de acionamento de 
mais usinas termelétricas. O 
acionamento das bandeiras 
tarifárias reflete o aumento 
no custo da geração de ener-
gia no país.

Desde março, a Aneel 
acionou o sistema de bandei-
ras tarifárias que chegou em 
junho ao ponto mais alto - 

vermelha no patamar 2 - com 
a cobrança adicional de R$ 
6,243 para cada 100kWh (qui-
lowatt-hora) consumidos.

Redução - Também em 
março, a Aneel abriu uma 
consulta pública sobre a 
revisão dos adicionais e das 
faixas de acionamento para 
as bandeiras tarifárias no pe-
ríodo 2021/2022. A proposta 
da agência é de redução no 
valor da bandeira tarifária 
amarela, que passaria R$ 
1,343 a cada 100 kWh consu-
midos para R$ 0,996.

Já a bandeira vermelha 
1 subiria de R$ 4,169 a cada 
100 kWh para R$ 4,599 para 
cada 100 kWh consumidos 
e a bandeira vermelha 2 au-
mentaria de R$ 6,243 para 
R$ 7,571 para cada 100 kWh 
consumidos.

“Hoje temos um custo de 
R$ 6,24 a cada 100 kilowatt 
hora consumidos, mas certa-
mente o valor final será bem 
maior do que R$ 7 e alguns 
centavos, esse valor deve 
superar os 20%. A agência 
[Aneel] deve estar tomando 
essa decisão ainda no mês 
de junho do novo valor das 
bandeiras para pagar as tér-
micas”, afirmou Pepitone, 
durante audiência pública da 
Comissão de Minas e Energia 
da Câmara dos Deputados 
para debater a crise hídrica 
no país.

Aumento no 
valor das 
bandeiras 
tarifárias será 
decidido até o 
fim do mês

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Linhas de transmissão de energia: Aneel tratou de temas como a crise hídrica em audiência na Câmara dos Deputados

Caixa pode antecipar 
4ª parcela do auxílio
O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, disse, ontem (15), 
que o banco estuda antecipar 
o pagamento da quarta par-
cela do auxílio emergencial, 
conforme já fez com as três 
primeiras parcelas.

“É muito claro que ante-
ciparemos também o quarto 
ciclo, mas vamos fazer isso 
daqui a algumas semanas, 
mantendo a mesma otimi-
zação”, declarou Guimarães 
em transmissão pelas redes 
sociais, na qual comentou o 
novo cronograma de paga-
mentos da terceira fase, cuja 
antecipação já tinha sido 
anunciada.

O atual cronograma prevê 
que o banco comece a de-
positar os valores relativos à 

quarta parcela na conta social 
digital dos beneficiários nas-
cidos em janeiro a partir de 23 
de julho. E que os depósitos da 
quarta fase se estendam até 22 
de agosto, com o pagamento 
para os nascidos em dezem-
bro. Já a liberação de saques 
e transferências está prevista 
para ocorrer entre 13 de agos-
to e 10 de setembro, mas, com 
a antecipação da terceira fase, 
Guimarães dá como certa a 
mudança também no calen-
dário do quarto ciclo. 

“Temos uma questão mui-
to importante de acelerar os 
pagamentos, minimizar filas 
e aglomeração, mas podemos 
ter, também no quarto ciclo, 
uma antecipação”, acrescen-
tou.

Brasil assina acordo de adesão 
a programa espacial Artemis
O Brasil assinou ontem (15), 
em uma cerimônia no Palácio 
do Planalto, o acordo de ade-
são ao programa Artemis, li-
derado pelos Estados Unidos 
(EUA) e que planeja enviar a 
primeira mulher e a primeira 
pessoa negra à Lua em 2024.

Além da cooperação téc-
nico-científica, o acordo traz 
um conjunto de princípios, 
diretrizes e boas práticas para 
a cooperação internacional 
na exploração do espaço, 
incluindo do território lunar. 
Até o momento, o Brasil é o 
único país da América Latina 
a assinar o documento e o 12º 
do mundo. São signatários: 
Austrália, Canadá, Coreia do 
Sul, EUA, Itália, Japão, Lu-
xemburgo, Emirados Árabes 
Unidos, Nova Zelândia, Reino 

Unido e Ucrânia.
Na cerimônia, o presiden-

te Jair Bolsonaro disse que, 
além do objetivo de levar 
a primeira mulher à Lua, o 
acordo servirá para impulsio-
nar o desenvolvimento tecno-
lógico. Bolsonaro acrescentou 
que o acordo é mais um feito 
da diplomacia brasileira. Ou-
tro feito, segundo ele, foi a 
eleição do Brasil, na última 
sexta-feira (11), para um dos 
assentos não permanentes 
no Conselho de Segurança da 
ONU, afirmou o presidente. 
“Isso é uma prova irrefutável 
do bom relacionamento que 
o Brasil tem com o mundo 
todo”, disse.

Em sua fala, o ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Marcos Pontes, destacou 

ações recentes na área espa-
cial, entre as quais o acordo 
firmado em 2019 entre Brasil 
e EUA para o uso militar e 
comercial da base de lan-
çamentos de Alcântara, no 
Maranhão.

Pontes disse que, com 
isso, o programa espacial 
brasileiro deve se fortalecer 
e formar uma nova geração 
de especialistas. “Temos ca-
minhos abertos para futuros 
cientistas, futuros engenhei-
ros, futuros técnicos e futuros 
astronautas, por que não?”, 
disse o ministro.

Aviação - Ao discursar na 
cerimônia, o embaixador 
dos EUA no Brasil, Todd Cha-
pman, reconheceu o pionei-
rismo de Santos Dumont no 
desenvolvimento da avia-

ção mundial. O diplomata 
lembrou que o inventor, no 
início do século XX, deu à 
norte-americana Aída de 
Acosta a oportunidade de 
pilotar um de seus dirigíveis, 
o que garantiu a ela o título de 
primeira mulher a comandar 
uma aeronave motorizada.

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos Alberto 
França, agradeceu o embai-
xador por “evocar a memória 
de Santos Dumont”, fazendo 
alusão à controvérsia entre 
os dois países em torno da 
invenção do avião. Até hoje, 
enquanto a maior parte dos 
brasileiros considera Dumont 
o inventor do primeiro avião, 
os norte-americanos afirmam 
que o título cabe aos irmãos 
Wright.

Liderado pelos EUA, projeto espera enviar primeira mulher à Lua em 2024

Teste de reconhecimento 
facial é feito na ponte aérea 
Os passageiros da Ponte Aé-
rea Rio-São Paulo partici-
param, simultaneamente, 
ontem (15), no Aeroporto de 
Congonhas, na capital pau-
lista, e no Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio, de um teste 
para o embarque com o uso 
de reconhecimento facial, 
sem a necessidade de apre-
sentar cartão de embarque e 
documento de identificação. 
A ligação aérea entre essas 
duas capitais é a quinta de 
maior movimento no mundo.

O projeto Embarque + 
Seguro 100% Digital, desen-
volvido do Ministério da In-

fraestrutura, em parceria 
com o Serpro e a Secretaria 
Especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, já 
foi testado nos aeroportos de 
Florianópolis, Salvador, Rio 
de Janeiro (Santos Dumont) e 
Belo Horizonte (Confins). É a 
primeira vez em que os passa-
geiros desse trecho testam, ao 
mesmo tempo, o sistema de 
tecnologia de ponta a ponta. 

Ao longo do dia, passa-
geiros da Azul Linhas Aéreas 
que se deslocarem entre os 
aeroportos de Congonhas e 
Santos Dumont foram con-

vidados, no momento do 
check-in, a experimentarem 
a tecnologia de reconheci-
mento biométrico facial para 
acessar as áreas de embarque 
e as aeronaves nos dois ter-
minais. Quem concordou, 
recebeu uma mensagem no 
celular solicitando autoriza-
ção para obtenção de seus 
dados, incluindo o CPF e 
uma foto.

Depois que o passageiro 
consentir, o atendente da 
companhia aérea faz a valida-
ção biométrica do passageiro 
utilizando o aplicativo do 
Serpro, que compara os dados 

e a foto tirada na hora com as 
informações armazenadas 
nas bases do governo. Assim 
que validado, o passageiro é 
liberado para entrar na sala 
de embarque e no avião, 
passando pelos controles 
biométricos, feito por meio 
de câmeras. O passageiro 
não precisa mais apresentar 
documentos.

De acordo com infor-
mações do ministério, no 
projeto-piloto são medidos 
indicadores como redução 
no tempo em filas, no acesso 
à sala de embarque e à aero-
nave e custos de operação.

Passageiros do Santos Dumont e Congonhas participaram da experiência

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: 19/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua Tavares de Macedo - Icaraí - Niterói 15308945

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida L - Manoel Ribeiro - Maricá 15294219
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Estrada Espraiado - Manoel Ribeiro - Vale da 

Figueira I - Maricá 
15294219

08:00 às 12:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 15294219
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá 15294219
08:00 às 12:00 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 15294219
08:00 às 12:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 15294219
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Vasco recebe 
o Avaí pela 
4ª rodada da 
Série B

O Vasco vai em 
busca da segun-
da vitór ia  na 
Série B do Cam-
peonato Brasilei-
ro hoje. Os cruz-
-maltinos rece-

bem às 19 horas (de Brasília), 
o Avaí, em São Januário, pela 
quarta rodada da competição.

Os donos da casa ganha-
ram tranquilidade após ven-
cerem o Brasil de Pelotas, 
fora de casa, no último final 
de semana. Mesmo assim, o 
Vasco segue distante do G-4 
da Segundona.

O técnico Marcelo Cabo 
tem sofrido para achar a for-
mação ideal e vai mudar a 
equipe mais uma vez. Lean-
dro Castán e Miranda devem 
iniciar a partida nas vagas de 
Ricardo Graça e Ernando, que 
não foram bem nos últimos 
jogos.

O Vasco busca o primeiro 
triunfo em casa para embalar 
na Segundona. O objetivo é se 
manter na briga pelo acesso ao 
longo do campeonato.

Do outro lado, o Avaí de-
cepciona na competição. Após 
conquistar o Catarinense, a 
equipe ainda não venceu na 
Série B e está na lanterna.

Para piorar, a equipe não 
terá o zagueiro Betão. O defen-
sor ainda não se recuperou de 
lesão e será desfalque contra 
os cariocas.

Rubro-Negro e Coritiba decidem hoje quem avança às oitavas de final

Fla quer pegar a última 
vaga na Copa do Brasil

Flamengo e Co-
ritiba vão decidir 
a última vaga nas 
oitavas de final 
da Copa do Bra-
sil hoje, no Ma-
racanã, a partir 

das 21h30 (de Brasília). Após a 
vitória por 1 a 0 no jogo de ida 
no Couto Pereira, o Rubro-Ne-
gro tem a vantagem do empate 
para avançar à próxima fase.

Se o Coxa vencer por um 
gol de diferença, a decisão irá 
para os pênaltis. Entretanto, 
jogando em casa, o Flamengo 
tem ampla vantagem no re-
trospecto do duelo. São apenas 
três derrotas em 26 jogos, mas 
a última foi um 2 a 0 pelo Cam-
peonato Brasileiro de 2015. 
Então não custa sonhar.

O momento das duas equi-
pes, entretanto, não poderia 

ser mais diferente. Enquanto 
o Flamengo é bicampeão bra-
sileiro, tricampeão Carioca e bi 
da Supercopa do Brasil, o Coxa 
disputa a Série B do Brasileiro.

Para esta partida, o téc-
nico Rogério Ceni segue de 
fora cumprindo o protocolo 
da Covid-19, mas orientando 
Maurício Souza remotamen-
te. A tendência é repetir a 
escalação que enfrentou o 
América Mineiro no domingo, 
pelo Brasileirão.E mais uma 
vez o jovem atacante Rodrigo 
Muniz, com os desfalques de 
Gabigol e Pedro, terá opor-

tunidade entre os titulares. 
Ele foi bastante elogiado por 
Maurício Souza.”O Rodrigo já 
é uma realidade. Tem capaci-
dade 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 
nenhum. Sempre solicitado 
vai muito bem”, disse.

No Coritiba, o zagueiro Na-
than Ribeiro, expulso no jogo 
de ida, nem viajou para o Rio 
de Janeiro, e Wellington Carva-
lho iniciará a partida. Gustavo 
Morinigo pode fazer outras 
mudanças na equipe. Contra 
o Londrina, pela Série B, no 
último domingo, o treinador 
recuou Rafinha para o meio 
no lugar de Matheus Sales. Na 
frente, Dalberto e Waguinho 
foram acionados.

Alexandre Vidal / Flamengo

Rodrigo Muniz tenta escapar da marcação de Gustavo Henrique no treino. Jogador será mais uma vez titular no ataque

David Braz comemora 
chance como titular

Pedro Castro vibra 
com momento do Bota

O Fluminense 
contratou refor-
ços visando fazer 
boa temporada 
não só na Liber-
tadores, como no 

Campeonato Brasileiro e Copa 
do Brasil. Um dos recém-che-
gados foi o zagueiro David Braz.

O defensor foi titular pela 
primeira vez neste fim de se-
mana, no empate com o Bra-
gantino, pelo Campeonato 
Brasileiro. O jogador exaltou a 
chance dada pelo técnico Roger 
Machado.

“Glória a Deus poder es-
tar estreando por 90 minutos 
com o Fluminense. Naquele 
primeiro jogo foram sete mi-
nutos em campo, mas valeu a 
estreia, jogo de classificação na 
Copa do Brasil. Para mim, cada 
minuto em campo é especial. 

O Botafogo em-
balou na Série 
B do Campeo-
nato Brasileiro 
após a vitória 
sobre o Remo, 

no último domingo. O resul-
tado deixou os alvinegros no 
G-4 da competição após três 
rodadas disputadas.

Mais uma vez, o volante 
Pedro Castro foi um dos 
destaques do Botafogo. O 
jogador marcou um dos 
gols na vitória por 3 a 0, no 
Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda.

Substituído na vitória 
sobre o Coritiba com dores 
na perna, o camisa 33 do 
Alvinegro era dúvida para a 
partida. Mas participou nor-
malmente e ajudou o time na 

Valorizo bastante cada minu-
to. Acabei de chegar ao clube 
e estava esperando por esse 
momento. Graças a Deus tive 
a oportunidade naquele jogo e 
procurei valorizar ao máximo, 
mesmo poucos minutos. E este 
jogo de domingo foi especial 
para mim. Estar jogando 90 
minutos depois de dois meses 
e meio para mim foi muito 
importante”, disse.

O Fluminense volta a cam-
po na próxima quinta-feira, 
quando recebe o Santos, no 
Maracanã, pelo Campeonato 
Brasileiro.

vitória sobre os paraenses. 
Ele agradeceu a todos os 
profissionais do clube pela 
ajuda na recuperação.

“Temos um grupo muito 
bom e que trabalha muito, se 
dedica, e isso é importante. 
Dividir esse gol também com 
todos os profissionais do 
Botafogo, médicos, fisiote-
rapeutas, enfim, todo mun-
do. Minha recuperação foi 
excelente e por causa deles 
consegui estar em campo, na 
minha cidade, em casa aqui 
em Volta Redonda e marcan-
do de novo pelo Botafogo”, 
disse.

O Botafogo volta a campo 
pela Série B do Brasileirão na 
quinta-feira, às 19h, para en-
carar o Londrina, no estádio 
do Café.

Zagueiro atuou 
os 90 minutos no 
domingo

Rubro-Negro 
joga pelo empate 
no Maracanã

Cruz-maltino 
vai em busca 
hoje à noite da 
segunda vitória 
consecutiva na 
competição


