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Prefeitura de Niterói 
anuncia moeda social

Projeto que cria a ‘Arariboia’ foi enviado à Câmara e pretende reforçar a economia no pós-pandemia

NEM DINHEIRO, NEM CARTÃO
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Calçadão de Camboinhas ganha iluminação de LED, que reduz os custos de manutenção por ter maior durabilidade, ser mais potente, econômica e sustentável

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Covid: Hospital 
Oceânico já 
teve 2 mil altas
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Imóveis: Rio 
abre prazo para 
atualizar dados
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Detran fará mutirão no sábado
Ao todo, 7,6 mil vagas serão oferecidas pelo órgão em vários postos para diversos serviços
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Calçadão de 
Camboinhas 
mais iluminado
O calçadão de Camboinhas, 
na Região Oceânica, que teve a 
iluminação trocada por lâmpadas 
de LED. Ao todo, são 78 novas 
luminárias que vão trazer economia 
de 70% no consumo de energia, 
além de melhor iluminação e maior 
durabilidade. Nos últimos anos, 
a Seconser vem realizando este 
trabalho em diferentes pontos da 
cidade. Em abril, o bairro já havia 
sido contemplado com LEDs nos 
postes de 22 metros. As luminárias 
estavam com mais de 25 anos. 
Foram substituídas 36 luminárias 
de sódio de 400W para luminárias 
de LEDs de 280 W em nove pontos.
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A Prefeitura de Niterói entregou ontem o Prêmio Inês Etienne Romeu 
às mulheres que se destacaram em suas atividades em diferentes áreas. 
A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, ressaltou a importância do 
prêmio e de cada mulher na ação de mudança cultural da sociedade.
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Entrega do Prêmio Etienne Romeu teve número limitado de convidados e foi transmitido pelo Instagram

Niterói homenageia mulheres

Matheus 
Bala lança 
novo single
Luisa Arraes e Leopoldo 
Pacheco estrelam as duas 
últimas histórias de “Dez por 
Dez”, que pode ser assistida, 
até o dia 11 de julho, no site 
do Teatro Unimed

PÁG. 2

CULTURA
Reprodução/Instagram

Canção “Summertime” entra, nesta 
sexta, nas plataformas digitais 

Fluminense 
vence e sobe 
na tabela
Tricolor das Laranjeiras 
derrotou o Santos, ontem à 
noite, no Maracanã, por 1 
a 0, gol de Nenê, e assumiu 
a quinta colocação do 
Campeonato Brasileiro.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Nenê comemora o gol que garantiu 
novo triunfo do Flu no Brasileirão

Alerj livra 
motoristas do 
reboque

PANORAMA\PÁG. 2

Gurgel fecha 
com Bolsonaro 
para 2022

PANORAMA\PÁG. 2

Divulgação

Sargento Gurgel, homem de confiança do 
presidente Jair Bolsonaro
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Precaução na virada do tempo
Hoje em dia é super complicado conseguir diferenciar os sinto-
mas do coronavírus de uma gripe mais comum. Com o tempo 
esfriando, o nariz começa a entupir, as pessoas começam a se 
sentir mal e tendem a fazer uma ligação com a pandemia. É 
importante que todos se vacinem também para a gripe, ponto 
importante para evitar que esses sintomas apareçam.
Claudia Soido

Público no futebol
Posso estar falando besteira, mas acredito que se o Brasil fosse 
minimamente organizado, já teríamos condições de colocar 
público nos estádios. Embora a vacinação esteja andando 
de forma lenta, existem outras formas de planejar e garantir 
o distanciamento das pessoas nas arenas esportivas. Mas, 
precisamos da colaboração e bom senso dos presentes.
Gabriel Bortoli

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.

Virtual: Luisa Arraes 
em ‘Dez por Dez’
Luisa Arraes e Leopoldo Pa-
checo estrelam as duas úl-
timas histórias de “Dez por 
Dez”, uma coleção de textos 
originais escritos pelo rotei-
rista, cineasta e dramaturgo 
Neil LaBute, que pode ser 
assistida, até o dia 11 de julho, 
no site do Teatro Unimed.

Na história “Mulher de 20 
Anos”, Luisa dá vida a uma 
jovem traída pelo namorado 
e que passa a ter várias re-
lações afetivas sem sentido, 
como forma de vingança.

Já em “Homem de 60 
Anos”, Leopoldo interpreta 
um homem que expõe seu 
incômodo e resistência a 
mudanças de hábitos e cos-
tumes na sociedade. 

Com adaptação dos Ir-
mãos Leme - Guilherme 
e Gustavo Leme -, as dez 
histórias de dez minutos 
reúnem um time de dez 
atores que dão vida a per-
sonagens nas faixas dos 20 
aos 60 anos. Onde: www.
teatrounimed.com.br.  

CULTURA FABIANA MAIA

Matheus Bala lança single

Em pleno inverno brasilei-
ro, o cantor e produtor de 
música eletrônica, Matheus 
Bala lança o seu novo single, 
“Summertime”, porque o 
verão no país não tem fim. 
A faixa será lançada, nesta 
sexta, em todas plataformas 
digitais, e também conta com 
um lyric video. O single traz 
toda a atmosfera da estação 
mais desejada em todo mun-
do, quando as pessoas estão 
mais animadas, e propícias a 
curtirem a vida. 

OVERDRIVE – Na urgente “Pau D’arco”, a banda de Nite-
rói Overdrive Saravá se une a Gilber T para denunciar as 
opressões a grupos marginalizados. A faixa traz a união 
rock, MPB e progressivo com muito peso e letras politi-
zadas que marcam a banda e faz parte de seu segundo 
álbum, “Cigarra”, a ser lançado em breve. A música já 
pode ser ouvida em todas as plataformas de streaming. 

GABRIEL ELIAS – Tem novidade do mineiro mais praiano 
do Brasil. O sempre good vibe Gabriel Elias anuncia a 
chegada de mais um projeto com cheiro de areia e sal. 
O cantor lançou o single ‘Um Anjo do Céu’, primeira 
canção do projeto “Todas As Praias”, que homenageia 
diferentes gêneros musicais, com releituras praianas 
feitas pelo cantor. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Em “Mulher de 20 Anos”, Luisa dá vida a jovem traída pelo namorado

Reprodução/Instagram

Canção “Summertime” entra, nesta 

sexta, nas plataformas digitais 

POR JEFFERSON LEMOS

‘Desdém’ das 
operadoras
Durante audiência pública, 
deputados da CPI da Alerj que 
apura o desaparecimento de 
crianças no Estado  cobraram 
das empresas de telefonia um 
posicionamento sobre o pra-
zo do cumprimento da Lei 
9.182/21, que determina que 
operadoras enviem alerta de 
crianças e adolescentes desa-
parecidos a todos os usuários.
“Há um número elevado de 
crianças desaparecidas ulti-
mamente no estado, principal-
mente na Baixada Fluminense. 
Quero respostas factíveis das 
operadoras, já que a lei foi san-
cionada pelo Executivo no início 
do ano”, cobrou deputado Ale-
xandre Knoploch (PSL), autor 
da lei. “Eu mesmo já fiz cinco 
ofícios às operadoras que sem-
pre parecem tratar o assunto 
com desdém. Por conta desse 
sistema, 82% por cento dessas 
crianças são encontradas em 
outras partes do mundo”, salien-
tou Knoploch. Representantes 
das empresas que participaram 
da audiência alegaram dificul-
dades técnicas e que dependem 
da autorização da Anatel, que 
agora será convocada a depor. Trabalho infantil em debate

Pesquisa do IBGE aponta 
que ao menos 1,8 milhão de 
crianças brasileiras sejam 
exploradas como mão-de-o-
bra, seja no campo, nas ruas, 
no serviço doméstico ou se-
xualmente. E para debater o 
combate ao trabalho infantil 
a Câmara de Niterói realiza 
hoje uma Audiência Pública, 

Divulgação

às 14h, aberta à participação 
popular e com transmissão 
pelo facebook da Câmara. 
O vereador Jhonatan Anjos 
(PDT), autor da convocação 
e ex-conselheiro tutelar, 
lembra que 2021 é o Ano 
Internacional Para Elimi-
nação do Trabalho Infantil, 
instituído pela ONU. 

Publicidade 
inclusiva
O IAB Brasil, associação que 
representa o mercado de publi-
cidade digital no País, promoverá 
no próximo dia 23, às 10h, webi-
nar sobre diversidade e inclusão 
social na publicidade. O evento 
é gratuito e aberto ao público, 
e abordará como as empresas 
precisam atender às demandas 
exigidas para o setor, por meio 
da representatividade e, princi-
palmente, diversidade social em 
suas organizações e trabalhos 
realizados. O bate-papo terá a 
participação de profissionais 
como a fundadora da Sondery 
Acessibilidade Criativa, Ana Cla-
ra Schneider, do creative brand 
solutions da Discovery Networks 
Brasil, Eduardo Teixeira, e da 
Head of connection planning La-
tam do Facebook, Viviane Duarte.

Motoristas livres 
do reboque

Do e-comerce para 
os quiosques

Os carros estacionados em 
locais proibidos não poderão 
mais ser rebocados na presença 
do proprietário ou motorista. É 
o que determina o PL 2.090/16, 
do deputado Samuel Malafaia 
(DEM), aprovado ontem na 
Alerj, que  seguirá para sanção 
ou veto do governador.
A medida valerá mesmo quan-
do o veículo estiver guinchado 
ou em cima do reboque e, caso 
o motorista comprove que a 
liberação do automóvel não foi 
permitida, não será obrigado a 
pagar a diária de permanência 
no depósito público. A medida 
prevê como provas fotografias 
e vídeos do momento do iça-
mento do veículo. “O objetivo 
é minimizar os transtornos 
causados por estacionamento 
irregular, pois muitas vezes 
o condutor não percebe que 
parou em local proibido. E se o 
veículo não estiver guinchado, 
nem em cima do reboque o 
motorista pode retirá-lo, por 
que quando está no reboque, 
ainda no local da infração, ele 
não pode fazer o mesmo?”, 
questionou Malafaia. 

A Dom Casero, fabricante de 
biscoitos inspirados em delícias 
nordestinas, está investindo 
alto na Cidade Maravilhosa em 
plena pandemia. A empresa 
aportou no Rio de Janeiro em 
abril com três quiosques e, hoje,  
inaugura o quarto no Village 
Mall. A capital fluminense faz 
parte da política de expansão da 
marca, consolidada no Distrito 
Federal. Sendo que aqui no Rio, 
a Dom Casero faz o caminho 
inverso de empresas que migra-
ram suas vendas para internet.
“Já temos quiosques nos sho-
ppings Rio Design Barra, RioSul 
e Botafogo Praia Shopping. A de-
cisão de investir no Rio veio após 
percebermos  que grande parte 
das vendas pelo e-commerce 
era para clientes daqui”, explica 
Tatiane Freitas, diretora da rede. 

Encontro com empresários

O deputado estadual Co-
ronel Salema (PSD) esteve 
na manhã de ontem com 
o presidente Jair Bolsona-
ro, o governador Cláudio 
Castro e o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) 
em reunião com repre-
sentantes do Rio Produ-
tivo, movimento aparti-
dário criado em novem-
bro de 2020 e formado 

Divulgação

por representantes de 12 
entidades empresariais. 
No encontro foram apre-
sentadas propostas para 
ajudar na retomada da 
economia fluminense e 
houve debate sobre temas 
como linhas de crédito 
para empresas que sofre-
ram os impactos da pan-
demia e as reformas admi-
nistrativa e previdenciária. 

Panorama RJPanorama RJ

Coordenador da banca-
da do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional  e 
presidente estadual do 
PSL-RJ, o deputado Sar-
gento Gurgel, que também 
esteve ontem no encontro 
com empresários, inte-
gra o seleto grupo de to-
tal confiança da família 
Bolsonaro. Na véspera, o 
presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) e seu filho, 
senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ), convidaram 
Gurgel,  pessoalmente, 
para marchar com eles 
visando à campanha de 
2022. Gurgel reafirmou 
o compromisso de que 
Bolsonaro é a única opção 
para derrotar a esquerda 
novamente nas próximas 
eleições presidenciais. 

Bolsonarista raiz
Divulgação

E durante Audiência Pública 
na Câmara de Niterói esta 
semana, entregadores de 
aplicativos denunciaram ex-
cessos cometidos durante as 
abordagens da Guarda Mu-
nicipal e da PM, com ações 
e multas que seriam direcio-
nadas especificamente para 
a categoria. O encontro foi 

iniciativa do vereador Pro-
fessor Tulio (PSOL). Ficou 
definido na reunião que será 
criado um grupo de trabalho 
envolvendo a Prefeitura, a 
Câmara Municipal, a OAB 
e entregadores para elabo-
ração de um protocolo de 
atuação dos agentes públi-
cos nas abordagens. 

Entregadores ‘perseguidos’
Divulgação
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Mensagem criando a ‘Arariboia’, já enviada à Câmara, aposta na recuperação financeira no pós-pandemia

Niterói pode ganhar Moeda Social
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, apresentou ontem (17) 
a mensagem-executiva que 
cria a Moeda Social Arariboia 
em Niterói. O objetivo do 
programa é gerar emprego e 
renda em regiões de maior 
desigualdade socioeconômi-
ca dentro do município, com 
a redução da extrema pobre-
za. A ideia é que a Arariboia 
seja usada como moeda local 
circulante, aquecendo e mo-
vimentando a economia nas 
comunidades. Esse é um dos 
projetos da Prefeitura para a 
retomada econômica de Nite-
rói no período pós-pandemia. 
A mensagem-executiva que 
prevê a criação da moeda foi 
entregue para os vereadores 
Andrigo Carvalho e Verônica 
Lima em solenidade no Solar 
do Jambeiro.

Axel Grael ressaltou as 
ações que Niterói vem im-
plantando desde o início da 
pandemia não só com medi-
das de mitigação econômica, 
mas também de cuidados 
sanitários e com a saúde da 
população. Para ele, a cria-
ção da moeda social é um 
passo muito importante para 
o combate à pobreza no mu-
nicípio.

“A pandemia levou mais 
150 milhões de pessoas no 

mundo para a pobreza e te-
mos mais de 61 milhões de 
pessoas vivendo abaixo da 
linha de pobreza. Mas em 
Niterói fizemos grandes in-
vestimentos para formar a 
retaguarda hospitalar, im-
plantamos uma rotina de 
sanitização da cidade, e cria-

mos programas de apoio às 
famílias mais pobres através 
dos programas Renda Básica 
Temporária e Busca Ativa, que 
beneficiam mais de 50 mil fa-
mílias. Além disso, desenvol-
vemos programas de apoio às 
micro e pequenas empresas. 
Agora em julho, vamos ultra-

passar R$ 1 bilhão investidos 
no enfrentamento a Covid-19. 
Não conheço outra cidade 
que tenha feito tanto esforço 
quanto a cidade de Niterói”, 
ressaltou.

O prefeito lembrou ain-
da que já foram aplicadas 
244.763 vacinas contra a Co-

vid-19 como primeira dose e 
98.778 como segunda dose. 
Ele destacou que a cidade vai 
se aproximando de um mo-
mento fundamental que é a 
preparação para o momento 
pós-pandemia.

“Dentro desse processo, 
apresentamos hoje uma me-
dida que vai impactar a vida 
das pessoas que mais preci-
sam de apoio. Essa política 
econômica contempla a cria-
ção de uma moeda social, a 
Moeda Arariboia, que terá 
um banco comunitário, com 
a primeira agência sendo 
implantada na Zona Norte. O 
programa vai movimentar a 
economia da cidade como um 
todo, mas trazendo a comuni-
dade junto com o processo de 
desenvolvimento da cidade. 
Esse é um dos passos que 
daremos para que a cidade 
retome a sua normalidade o 
mais rápido possível e que o 
momento pós Covid-19 seja 
ainda melhor”, disse Grael.

Para o vice-prefeito Paulo 
Bagueira, o lançamento da 
moeda Arariboia é mais um 
avanço e um compromisso 
da Prefeitura com o cidadão 
e, principalmente, com as 
famílias carentes que mais 
precisam.

“Tenho certeza que tere-

mos mais avanços na eco-
nomia e mais oportunidades 
para a cidade com a nova 
moeda”, afirmou.

O projeto da Moeda Social 
Arariboia prevê contemplar 
as famílias em situação de 
maior vulnerabilidade, ca-
dastradas no CadÚnico. A 
moeda poderá ser usada nos 
comércios locais cadastrados, 
sejam eles padaria, pequenos 
mercados, hortifrutis e pe-
quenos produtores e outros, 
fazendo o dinheiro circular 
dentro da própria comuni-
dade. O benefício pode variar 
de acordo com o tamanho da 
família (de até seis pessoas), 
porém apenas um membro 
da família poderá receber. A 
mensagem executiva precisa 
ser aprovada na Câmara de 
Vereadores para começar a va-
ler. A Prefeitura de Niterói fará 
um investimento mensal de 
R$ 5,6 milhões no programa.

O projeto segue como 
mensagem-executiva para 
aprovação na Câmara de Ve-
readores e deve beneficiar 
cerca de 27 mil famílias. O 
benefício médio vai girar em 
torno de R$ 300. Os benefi-
ciados são referenciados do 
Cadastro Único de Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico).

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Vereadores Verônica Lima e Andrigo com a mensagem de criação da moeda social Arariboia, apresentada pelo prefeito

Proderj qualifica os 
servidores do Estado
Com o objetivo de aperfei-
çoar a gestão da Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção (TIC) estadual, o Proderj 
está lançando, em parceria 
com a Fundação Ceperj, o 
seu programa de capacita-
ção de servidores de TIC do 
Estado. Denominado “Aca-
demia Proderj”, o programa 
engloba cursos de especia-
lização lato-sensu e mais de 
40 cursos de extensão. As 
inscrições estão abertas para 
os temas “Estatística Básica” 
e “Introdução à lógica de 
programação”. As aulas terão 
início em junho e as vagas 
são limitadas. Confira as in-
formações nas redes sociais 
da autarquia. 

“A Academia Proderj é 
uma grande conquista para 
a gestão pública estadual. 
Disponibilizaremos aos ser-
vidores vagas para cursos de 
diferentes assuntos em voga. 
A TIC está em constante 
mudança e essa atualização 

é fundamental. Por orienta-
ção do governador Cláudio 
Castro, a capacitação é uma 
das prioridades do Proderj 
e temos realizado diversas 
ações neste sentido. Gosta-
ria de agradecer ao Gabriel 
Lopes, presidente da Fun-
dação Ceperj, por todo apoio 
e pela parceria firmada”, 
destacou o presidente da 
autarquia, Mauro Farias.

Neste mês, também fo-
ram disponibilizadas, por 
meio do programa de ca-
pacitação da autarquia, 
bolsas integrais para cursos 
de especialização lato-sen-
su em Ciência de Dados e 
Administração Pública. Em 
decorrência da pandemia, 
as aulas de todos os cursos 
serão ministradas inicial-
mente por videoconferên-
cia. As vagas são limitadas 
aos servidores ativos do 
Proderj e das respectivas 
áreas de TIC de secretarias 
e órgãos estaduais.

Leonardo Simplicio/Prefeitura de Niterói

Novas lâmpadas no calçadão de Camboinhas garantem mais iluminação

Mulheres que se destacaram em suas atividades em diferentes áreas são homenageadas durante evento em Niterói 
Talento, trabalho e reconhecimento
A Coordenadoria de Política 
e Direitos da Mulher (Codim) 
da Prefeitura de Niterói reali-
zou, ontem (17), a entrega do 
Prêmio Inês Etienne Romeu 
que homenageia mulheres 
que se destacaram em suas 
atividades em diferentes áreas. 
Devido às restrições sanitárias 
da pandemia da Covid-19, o 
evento teve número limitado 
de convidados e foi transmi-
tido ao vivo pelo Instagram @
mulheresniteroi.

A primeira-dama de Niterói, 
Christa Grael, parabenizou as 
homenageadas.

“É uma alegria estar aqui 
nesse dia tão importante. Gos-
taria de parabenizar a todas que 
estão recebendo o prêmio Inês 
Etienne Romeu, uma home-
nagem muito merecida”, disse 
Christa.

A premiação é anual, mas 
como em 2020 o evento foi 
adiado por causa da pandemia 
de Covid-19, a edição deste 
ano homenageou as mulheres 
selecionadas no ano passado. 
Foram escolhidas: Erivânia 
Barbosa dos Santos, coorde-

nadora do projeto Raabe em 
Niterói; Cintia de Faria Asevedo, 
advogada criminalista;  Ana 
Cristina dos Santos Duarte, 
coordenadora e produtora cul-
tural do Espaço Cultural Negras 
Potentes de Niterói; Iris Maria 
da Costa Amâncio, professora 
de Literaturas Africanas de Lín-
gua Portuguesa na UFF; Tânia 
Maria da Silva Melo, diretora 
do departamento feminino do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários; Laura Vasconcelos 
Rodrigues da Silva, enfermeira; 
Maria de Fatima Lima, líder e 
uma das fundadoras do Mu-
lheres Artesãs do Preventório 
(MAP), Tânia Maria Malamace 
Monatte Silva, advogada pró-
-abono em defesa dos direitos 
das mulheres e das minorias, 
líder comunitária no Engenho 
do Mato e conselheira de polí-
ticas públicas para mulheres; e 
Helga Lise Mansur, presidente 
da Comissão OAB Mulher.

A Codim também fez uma 
homenagem especial à ativista 
do movimento de mulheres e 
feminismo negro Neuza San-
tos, que morreu em janeiro 

deste ano em decorrência da 
covid-19. Neuzinha, como era 
chamada por amigos e familia-
res, era conselheira do Conse-
lho Municipal de Políticas para 
as Mulheres (CMP) e represen-
tante do Fórum Estadual de 
Mulheres Negras da Alerj, fez 
parte da primeira equipe da Co-
dim, há 18 anos, e sempre parti-

cipou ativamente das ações da 
coordenadoria na cidade. 

A coordenadora da Codim, 
Fernanda Sixel, ressaltou a im-
portância do prêmio e de cada 
mulher na ação de mudança 
cultural da sociedade.

“Cada uma aqui é impor-
tante para que façamos uma 
mudança cultural que é tão 

necessária. Não só cada uma 
na sua ação cotidiana, mas 
também no coletivo. Somos 
peça fundamental para mudar 
a sociedade. Estou muito feliz! 
Esse evento não está sendo 
exatamente como gostaríamos, 
mas por causa da pandemia 
tivemos que restringir as ações 
que aconteceriam”, explica Fer-
nanda. “Todas as pesquisas in-
dicam que desde que começou 
a pandemia muitas mulheres 
tiveram que abrir mão de seu 
trabalho para se dedicarem 
100% em casa e com isso veio 
o aumento da violência psi-
cológica e física. Muitas vezes 
elas não conseguem recorrer 
aos instrumentos de proteção 
por estarem em isolamento e 
por isso foi fundamental a cam-
panha do sinal vermelho e é 
primordial o nosso trabalho de 
acolhimento. Nós não paramos 
e não iremos parar”.

Conselheira Municipal de 
Política para Mulheres e coor-
denadora do Centro Especiali-
zado de Atendimento à Mulher 
(Ceam), Ana Lúcia Fernandes 
reforçou que as homenageadas 

têm como missão continuar 
a luta pelos direitos das mu-
lheres.

“Estou muito feliz em par-
ticipar desse prêmio tão re-
levante para Niterói. Quero 
parabenizar todas que se des-
tacaram com as suas iniciativas. 
É de enorme simbolismo ser 
escolhida para levar o nome de 
Inês Etienne Romeu, é uma res-
ponsabilidade muito grande. 
A luta de todas nós, mulheres, 
continua”.

Isis, filha de Neuza Santos, 
agradeceu o prêmio. “Muito 
obrigada pelo carinho. Minha 
mãe estaria muito feliz aqui 
hoje. Ela foi uma lutadora, 
militante e muito merecedora”, 
afirmou.

Prêmio - O prêmio leva o 
nome em homenagem a Inês 
Etienne Romeu, falecida em 27 
de abril de 2015, aos 72 anos. 
Historiadora, foi presa na di-
tadura militar, sendo a única 
sobrevivente a ser libertada da 
chamada Casa da Morte em 
Petrópolis (RJ). Mineira, ela vi-
veu em Niterói nos seus últimos 
anos e adorava a cidade.

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Prêmio Etienne Romeu foi entregue por Fernanda Sixel, do Codim

Calçadão de Camboinhas 
recebe iluminação com LED
Mais um ponto de Niterói 
recebeu iluminação de LED. 
Desta vez, foi o calçadão 
de Camboinhas, na Região 
Oceânica, que teve a ilumi-
nação trocada por lâmpadas 
de LED. São 78 luminárias 
que vão trazer economia de 
70% no consumo de energia, 
além de melhor iluminação 
e maior durabilidade. Nos 
últimos anos, a Seconser vem 
realizando este trabalho em 
diferentes pontos da cidade.

Em abril, o bairro já havia 
sido contemplado com LEDs 
nos postes de 22 metros. Nos 
últimos meses foram insta-
ladas 27 luminárias de LED 
de 120W na Estrada Eurico 
Gaspar Dutra, no acesso a 
Fortaleza Santa Cruz, em 
Jurujuba. E os arredores do 

Parque Esportivo do Caramu-
jo ganharam 25 luminárias 
LED de 100W.  

Em 2020, a Av; Professor 
João Brasil, no Fonseca, ga-
nhou 81 novas lâmpadas no 

trecho entre a Alameda São 
Boaventura e a Rua Doutor 
March. A Estrada Leopoldo 
Fróes, que liga Icaraí e São 
Francisco, também ganhou 
nova iluminação com LED, 
onde as 63 luminárias de 
sódio foram substituídas por 
lâmpadas de LED de 130W. 
No Boa Vista, Região Oceâni-
ca, foram colocadas 167 lâm-
padas de LED, com potência 
de 120W.

Todo o trajeto da TransO-
ceânica também conta com 
o novo sistema. A Avenida 
Marquês do Paraná, no Cen-
tro, também já ganhou nova 
iluminação. Os bairros de São 
Francisco, Charitas e Enge-
nhoca também contam com 
algumas vias contempladas 
com a tecnologia.

São 78 luminárias que vão trazer economia de 70% no consumo de energia
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Será o 29º esforço concentrado para oferecimento de serviços, desta vez com 7,6 mil vagas em vários postos

Detran: mutirão de atendimento
O Detran.RJ vai realizar neste 
sábado, dia 19, o 29º mutirão 
de atendimentos, oferecendo 
os serviços de habilitação, 
identificação civil e veículos. 
Serão oferecidas 7.630 vagas 
em diversas unidades distri-
buídas em todo o estado do 
Rio. Para evitar aglomerações, 
o atendimento será realizado 
mediante agendamento pré-
vio. A marcação dos serviços 
deverá ser feita pelo site do 
Detran (www.detran.rj.gov.
br) ou pelo teleatendimento, 
nos números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, das 
6h às 21h. 

O departamento pede aos 
usuários que, na impossibi-
lidade de realizar o serviço 
previamente agendado, des-
marque o atendimento com 
antecedência, para evitar que 
as vagas sejam desperdiçadas 
e permitir que outras pessoas 
sejam atendidas.

Para realizar os serviços de 
veículos, como transferência 
de propriedade, 2ª via de CRV, 
alteração de características, 
mudança de cor, transfor-
mação de combustível, baixa 
e inclusão de alienação, mu-
dança de cor, alteração de 
nome/razão social, inclusão 
de ANTT, blindagem e in-
tenção de venda, os postos 
disponíveis para agenda-
mento são: Parada de Lucas, 
São Gonçalo, Santa Cruz, Vila 
Isabel, São João de Meriti, 
Queimados, Paraíba do Sul, 
Cachoeira de Macacu, Cam-
pos I, Paracambi, Teresópolis, 
Itaperuna, Angra dos Reis, Ar-
mação de Búzios, Petrópolis, 
Macaé e Casimiro de Abreu. 
O atendimento será das 8h 

às 13h.
Os serviços de habilitação, 

como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudança 
ou adição de categoria, alte-
ração de dados ou troca da 
permissão para dirigir (PPD) 
para a carteira definitiva, se-
rão disponibilizados das 10h 
às 16h, nos seguintes postos: 
Américas Shopping, Barra da 
Tijuca (Aerotown), Barra do 
Piraí, Barra Mansa, Búzios, 
Cabo Frio, Campos dos Goy-
tacazes II (Shopping Estrada), 
Center Shopping, Guapi-

mirim, Ilha do Governador, 
Itaboraí Plaza, Itaipava, Itao-
cara, Japeri, Largo do Ma-
chado, Méier, Macaé, Magé, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói 
(Fonseca), Niterói Shopping, 
Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, 
Penha, Petrópolis, Piraí, Rio 
das Ostras, Queimados, San-
to Antônio de Pádua, São 
Fidélis, São Gonçalo (Neves), 
São Gonçalo (Rocha), Sede 
(Centro do Rio), Três Rios, 
Vaz Lobo, Vila Isabel e West 
Shopping.

Para emissão da carteira 

de identidade, o atendimento 
será das 8h às 16h, nas seguin-
tes unidades: Américas Sho-
pping, Aperibé, Araruama, 
Areal, Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, Barra do Pi-
raí, Barra Mansa, Bom Jesus 
do Itabapoana, Cabo Frio, 
Cachoeiras de Macacu, Cam-
buci, Campo Grande, Cam-
pos dos Goytacazes, Campos 
dos Goytacazes (Shopping 
Estrada), Cantagalo, Carmo, 
Casemiro de Abreu, Center 
Shopping, Comendador Levy 
Gasparian, Conceição de 

Macabu, Copacabana, De-
sembargador Isidoro, Duas 
Barras, Engenheiro Paulo de 
Frontin, Francisco Bicalho, 
Gávea, Guapimirim, Ilha do 
Governador, Itaboraí, Itabo-
raí Plaza, Itaguaí Shopping 
Mix, Italva, Itaperuna, Japeri, 
Laje de Muriaé, Largo do 
Machado, Macaé, Macuco, 
Magé, Mangaratiba, Mendes, 
Mesquita, Miguel Pereira, Mi-
racema, São Gonçalo (Neves), 
Niterói, Niterói Shopping, 
Nova Friburgo, Paracambi, 
Paraty, Parque Maré, Parque 
Shopping Sulacap, Petrópolis, 
Piraí, Porto Real, Queimados, 
Quissamã, Resende Shopping 
Mix, Rio Claro, Rio das Flores, 
Rio das Ostras, Rio Shopping, 
Santa Cruz (Cesarão), Santa 
Maria Madalena, Santo An-
tônio de Pádua, São Fidélis, 
São Gonçalo, São João de 
Meriti, São José do Ubá, São 
José do Vale do Rio Preto, São 
Pedro da Aldeira, Sapucaia, 
Saracuruna, Sede (Centro 
do Rio), Shopping Aerotown, 
Shopping Estação Itaipava, 
Shopping Jardim Guadalupe, 
Shopping Via Brasil, Silva 
Jardim, Sumidouro, Tanguá, 
Teresópolis, Trajano de Mo-
raes, USD Ceasa, Valença, 
Varre-Sai, Vaz Lobo, Volta 
Redonda, West Shopping.

As carteiras da Seap serão 
emitidas na Sede (Centro do 
Rio) e nas unidades de Campo 
Grande, Center Shopping, 
Niterói, Parque Shopping 
Sulacap, Shopping Via Brasil, 
Vaz Lobo e West Shopping.

Encontro com servidores 
- O presidente do Detran.
RJ iniciou esta semana uma 
série de encontros com os 
servidores do departamento. 
Adolfo Konder recebeu os 
funcionários da CGP e da 
Agem para um café da manhã 
no refeitório do edifício-sede.  

No projeto “Vamos tomar 
um café juntos?”, os servido-
res podem trocar com a presi-
dência pautas para melhorar 
o dia a dia no departamento. 
A ideia é que todos os setores 
tenham esse momento de 
interação, conversando sobre 
ações e projetos de melhorias 
para o órgão. 

 “É importante termos 
um diálogo direto com os 
servidores. Nos encontros, va-
mos conversar sobre pontos 
fundamentais para melhorar 
o ambiente de trabalho. Os 
funcionários são a “alma” do 
departamento e é necessário 
que eles sejam sempre ouvi-
dos”, afirmou Adolfo Konder. 

 De acordo com a asses-
sora-chefe de Gestão e Mo-
dernização do Detran.RJ, 
Juliana Costa, o diálogo é a 
base para fortalecer os servi-
ços do órgão: “É necessário 
que o departamento tenha 
uma união interna. Preci-
samos entender e ouvir as 
principais pautas do servidor 
e também apresentar propos-
tas de melhorias no local de  
trabalho.

Para evitar 
aglomerações, 
atendimento 
será realizado 
mediante prévio 
agendamento 

Divulgação

Serão oferecidos serviços de habilitação, identificação civil e de veículos em unidades do departamento em todo o estado

Municípios 
recebem 
R$ 269 milhões 
do Estado
O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro repassou 
nesta semana R$ 269 mi-
lhões para os 92 municí-
pios fluminenses. O de-
pósito feito pela Secretaria 
de Fazenda refere-se ao 
montante arrecadado no 
período de 7 a 11 de junho. 
Os valores correspondem 
à distribuição de parte da 
arrecadação de royalties 
do petróleo e dos tribu-
tos IPI, ICMS e IPVA às  
administrações munici-
pais.

O total depositado no 
mês de junho foi de R$ 538 
milhões. Desde o início 
deste ano, ao adicionar as 
cotas-parte e os repasses 
relacionados às transfe-
rências federais e à receita 
diretamente arrecadada 
pelo Estado, os municí-
pios receberam um total 
acumulado de R$ 7,01 
bilhões.

Os depósitos sema-
nais são feitos por meio 
da Secretaria de Fazen-
da, conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990. 
As consultas dos valores 
dos exercícios anteriores 
podem ser feitas no Por-
tal do Tesouro do site da 
Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br).

Os valores semanais 
transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos 
fixados na legislação vi-
gente. Dependendo do 
mês, pode haver até cinco 
datas de repasses. 

As variações destes de-
pósitos oscilam conforme 
o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento 
tributário e o volume dos 
recursos arrecadados. A 
agenda de recolhimento 
tributário pelos contri-
buintes está concentrada 
no dia 10 de cada mês.

Donos de 469 mil casas e apartamentos deverão atualizar dados junto ao Fisco e obter desconto no IPTU

Rio abre cadastro de imóveis na 2ª
A Prefeitura do Município do 
Rio de Janeiro vai abrir, na 
próxima segunda-feira (21), 
o prazo para que proprietá-
rios de casas e apartamentos 
em bairros da Região Cen-
tral, Zona Sul e parte da Zona 
Norte façam a Declaração 
Anual de Dados Cadastrais 
(DeCAD). Inédita no país, a 
DeCAD é uma nova forma 
de declarar a atualização de 
informações pessoais e de 
imóveis que os contribuintes 
de IPTU na cidade precisarão 
fazer anualmente, a partir de 
2021. A declaração, que antes 
valia apenas para quem rea-
lizasse alguma modificação 
na área construída, faz par-
te de um projeto piloto da 
Secretaria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento, que, 
além de simplificar a agilizar 
o processo de cadastramento 

junto ao fisco, poderá resul-
tar em desconto de 5% no 
IPTU do ano seguinte.

Disciplinada pelo decreto 
Rio 48.985 e pela resolução 

SMFP 3.245, a DeCAD teve 
seus detalhes publicados 
ontem no Diário Oficial do 
Município. Nesta primeira 
fase, que termina em 31 de 

julho, ela valerá para 469.162 
casas e apartamentos lo-
calizados nos bairros das 
Áreas de Planejamento 1 e 
2 da cidade. A expectativa é 
ampliar o projeto para todo 
o município até o fim do ano, 
contemplando 1.672.349 
imóveis.

Segundo a Prefeitura do 
Rio, além de incentivar os 
contribuintes a realizarem 
a declaração espontanea-
mente, a novidade permitirá 
que aqueles que deixaram de 
atualizar suas informações 
com o fisco tenham a opor-
tunidade de regularizar seu 
cadastro sem sofrer cobran-
ça retroativa.

“A Decad não é obriga-
tória, mas quem atualiza o 
seu cadastro ganha um bom 
desconto e quem o regula-
riza, além do abatimento, 

recebe o perdão do passado. 
Ou seja, com a Decad, todos 
ganham. Não vamos fazer 
cobrança de imposto em 
relação aos anos anteriores, 
é tudo aqui para frente e o 
que passou, passou. Então 
essa é a chance de deixar a 
parte fiscal do imóvel certi-
nha com a Prefeitura”, disse 
o secretário municipal de 
Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo.

A cobrança referente 
a anos anteriores pode-
rá acontecer, porém, para 
aqueles que não fizerem a 
DeCAD ou declararem dados 
incorretamente, o que pode-
rá ser constatado a partir da 
fiscalização da Prefeitura. 
O benefício também não 
valerá para quem deixou de 
pagar IPTU e está inscrito na 
Dívida Ativa do município.

Artefatos com 25m, 20m e 18m são encontrados pela PM em casa no bairro do Badu

Balões apreendidos em Niterói
Pelo menos três grandes ba-
lões foram apreendidos on-
tem (17) em Niterói, após 
denúncias que foram enca-
minhadas pelo Linha Verde 
(0300 253 1177) – programa 
do Disque Denúncia voltado 
para denunciar crimes am-
bientais.

A denúncia, que foi apre-
sentada na quarta-feira, ci-
tava que em uma residência 
localizada no bairro do Badu 
poderiam ser encontrados 
integrantes de um grupo de 
baloeiros e que, no imóvel, 
poderiam ser encontrados 
diversos materiais para con-
fecção de balões.

Diante das informações 
passadas ao Linha Verde, 
policiais militares foram na 
manhã de ontem à Rua Thie-

res Francisco Santana, onde 
após contato e fiscalização, 
apreenderam um balão de 
25 metros, um balão de 20 
metros, um balão de 18 me-
tros, 20 buchas prontas, oito 
bocas de balão, um saco de 
estopa, uma bandeira de 60 
metros, uma bandeira de 40 
metros, um rolo de arame, 
um bloco de parafina de 30 
quilos e uma resma de folha 
para fabricação de balões. 
Todos os materiais foram 
encaminhados, juntamente 
com o responsável, à 79ª DP 
(Jurujuba), onde a ocorrência 
foi registrada.

Desde o início do ano, o 
programa Linha Verde, do 
Disque Denúncia, já recebeu 
61 denúncias sobre fabrica-
ção, comercialização, soltura 

e armazenamento de balões, 
sendo Niterói, o quarto mu-
nicípio com maior número de 
denúncias sobre esse tema no 
ano de 2021. 

Em abril, o Linha Verde 
lançou a campanha “Disque 
Balão”, que tem como obje-
tivo estimular a população 
a denunciar essa prática cri-
minosa, que tem uma maior 
incidência nesse período de 

festas juninas. Para denun-
ciar, a população do Estado 
pode ligar para os telefones 
0300 253 1177 (custo de liga-
ção local) e (21) 2253 1177, 

Informações 
foram passadas 
ao Linha Verde. 
Município é o 4º 
em número de 
denúncias

Divulgação/Prefeitura do Rio

Secretário de Fazenda Pedro Paulo explicou o funcionamento do DeCAD

Divulgação Linha Verde

Oito bocas de balão armadas também foram encontradas no local pela polícia

ou ainda através do aplica-
tivo para celulares “Disque 
Denúncia RJ”. Em todos os 
canais, o anonimato é garan-
tido ao denunciante.
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Hospital Oceânico alcança 2 
mil altas de casos de covid-19
Arrendada pela Prefeitura de Niterói, unidade tornou-se referência para o tratamento da doença

O Hospital Municipal Oceâ-
nico alcançou uma marca 
histórica: duas mil altas de 
pacientes recuperados da 
Covid-19 desde a abertura 
em abril de 2020. A unidade, 
que era particular e estava 
desativada, foi arrendada e 
reequipada pela Prefeitura de 
Niterói e se tornou referência 
no tratamento da doença. 
Nesta quinta-feira (17), Maria 
José Camilo de Paula, de 53 
anos, deixou o hospital pela 
porta da frente, após quase 
um mês lutando contra a Co-
vid-19, e se tornou a paciente 
número dois mil a ter alta.

“Estou muito feliz com essa 
marca alcançada hoje pelo 
Hospital Municipal Oceânico. 
Ela demonstra que nossas 
ações no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 foram 
acertadas. Quero parabenizar 
toda a equipe do hospital e da 
Secretaria Municipal de Saúde 
pelo belo trabalho que vêm 
fazendo com empenho, dedi-
cação e carinho pelas pessoas 
que lutam para sobreviver a 
essa infecção terrível e dese-
jar à dona Maria José saúde 
e felicidade. A senhora é uma 
vencedora!”, disse o prefeito 
Axel Grael.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, tam-
bém ressaltou o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela 
equipe do Hospital Municipal 

Oceânico.
“Abrimos o Hospital Oceâ-

nico em 23 dias e hoje é com-
parado aos melhores do Brasil. 
Atingimos 2 mil altas na uni-
dade e quero deixar meus pa-
rabéns para toda essa equipe 
de profissionais competentes 
e dedicados pelo excelente 
trabalho que vem sendo feito 
ao longo desse período tão 
difícil”, disse.

Emoção – Maria José se 
emocionou ao deixar a unida-
de sendo saudada pela equipe 
da unidade e recebida na por-
ta do hospital por familiares.

“Eu fui tão bem cuidada 
que me senti em casa, nem 
parecia que eu estava em um 
hospital. Desde o funcionário 
da limpeza até o médico, to-
dos me trataram com muito 
carinho, cada detalhe fez a 
diferença para eu estar saindo 
pela porta da frente”, contou 
Maria José, que lembrou ainda 
como a chamada virtual foi 
importante para atravessar 
esse período de internação.

“O contato com minha 
família foi muito importante, 
renovou minha esperança, 
me deu a força e a vitalidade 
que eu precisava para enfren-
tar a Covid-19. Apesar desse 
momento de alegria, gostaria 
de aproveitar e alertar a todos 
sobre a importância de não 
se medicar em casa e dar o 
devido cuidado a essa doen-

ça. Meu conselho é: procure 
uma unidade médica, lá eles 
vão saber o que é melhor para 
você”, alertou a moradora de 
Itaipu.

Tratamento intensivo – 
Segundo a equipe médica, o 
quadro dela foi difícil: Maria 
José chegou a ter 50% dos 
pulmões comprometidos, 

mas graças à Cânula Nasal 
de Alto Fluxo (CNAF), ela não 
precisou ser entubada. Este 
equipamento é uma alterna-
tiva – presente no Hospital 
Oceânico – de suporte respi-
ratório, sem máscara e mais 
confortável. Ela deu entrada 
na unidade no dia 20 de maio, 
e quase um mês depois, nesta 

quinta-feira (17), ela teve alta.
Nem a chuva e o tempo 

frio neste final de outono 
foram capazes de estragar a 
animação dos familiares da 
Maria José, emocionados eles 
agradeceram a equipe.

“É uma doença muito tris-
te [Covid-19]. Fiquei muito 
desesperada quando soube 

que minha mãe estava doen-
te, mas graças aos profissio-
nais do hospital, ela saiu hoje 
[quinta-feira] pela porta da 
frente”, falou Thalita Pertuzat-
ti, de 32 anos, filha de Maria.

Gisela Motta, diretora do 
hospital, reforça a importân-
cia dos cuidados para evitar a 
propagação da Covid-19.

“São diversas vidas salvas e 
mais do que isso, são famílias 
que não foram desfeitas. Ape-
sar desse momento de alegria, 
não podemos fraquejar e 
afrouxar os cuidados, quem 
puder se vacinar se vacine, 
porque é apenas com a vacina 
que iremos vencer esta guerra. 
Além, claro, de sempre usar 
máscara, álcool em gel e man-
ter o distanciamento social. 
Falta pouco para podermos 
nos abraçar novamente”, lem-
brou a médica.

Referência - O Hospital 
Municipal Oceânico é a pri-
meira unidade do Brasil ex-
clusiva para o tratamento de 
pacientes com Covid-19. A 
Prefeitura de Niterói arrendou 
as instalações de um hospital 
privado, que estava fecha-
do, por R$ 1,7 milhão pelo 
período de 12 meses. Foram 
realizadas obras de adequação 
na unidade para receber os 
primeiros pacientes que co-
meçaram a chegar logo depois 
de sua inauguração, em abril 
de 2020.

Pedro Conforte / Prefeitura de Niterói

Paciente número 2000 a ter alta, Maria José Camilo de Paula, de 53 anos, deixou o hospital após quase um mês lutando

CPI pedirá a retenção do 
passaporte de Carlos Wizard

O presidente da CPI da Pan-
demia, Omar Aziz (PSD-AM), 
anunciou que oficiará a Jus-
tiça Federal pedindo a reten-
ção, pela Polícia Federal, do 
passaporte do empresário 
Carlos Wizard, e pedirá a 
coerção coercitiva dele. Wi-
zard não compareceu ao de-
poimento previsto para esta 
ontem (17) na comissão.

Wizard se encontraria nos 
Estados Unidos. Aziz deter-
minou que o passaporte seja 
devolvido apenas após a pres-
tação de depoimento à CPI. 
Acrescentou que vai oficiar o 
juiz criminal para “requisitar à 
autoridade policial a apresen-
tação da testemunha faltosa”, 
eventualmente com auxílio 
da força pública.

O empresário obteve na 
véspera um habeas corpus, 
concedido pelo ministro Luís 

Roberto Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal, conce-
dendo-lhe o direito de não 
responder a perguntas que 
o incriminassem. Omar Aziz 
criticou com veemência Wi-
zard por, mesmo assim, não 
ter comparecido:

“Hoje, às 7h da manhã, a 
secretaria da comissão rece-
beu pedido dos advogados 
de Carlos Wizard de audiência 
com esta presidência para tra-
tar de “redesignação de data”. 
É uma brincadeira dele, né? 
Uma data combinada para ele 
vir”, indignou-se.

O presidente da CPI disse 
que o não comparecimento 
de Wizard é um desrespeito 
“não com a CPI, mas com o 
STF”:

“O que me espanta é um 
cidadão procurar o STF para 
conseguir um habeas corpus 

para vir a esta CPI e ficar em 
silêncio, e não aparecer. En-
tão para que foi ao Supremo, 
se não vinha? O ministro Bar-
roso com certeza tem muitos 
afazeres. O sr. Carlos Wizard 
está achando que conseguir 

habeas corpus no Supremo é 
que nem ir à quitanda com-
prar bombom”, disse Aziz. 

Depoimento adiado - 
Diante da ausência no depoi-
mento ontem, o presidente 
da CPI da Pandemia adiou o 
depoimento do auditor afas-
tado do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Alexandre Mar-
ques, autor de um relatório 
falso que questiona o número 
de mortos por covid-19. Nesta 
hoje (18), a CPI votará novos 
requerimentos de convoca-
ção do governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, e de 
quebras de sigilo de presta-
dores de serviço ao estado 
na área da saúde. O senador 
Marcos Rogério (DEM-RO) 
questionou o pedido de ses-
são secreta para novo de-
poimento do ex-governador 
Wilson Witzel.

Empresário não compareceu ao depoimento previsto para esta quinta (17) 

Cerca de 970 cadastrados devem ser imunizados até outubro

S.Gonçalo começa a vacinar 
pessoas em situação de rua 

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil, come-
çou, nesta semana, a vacina-
ção da primeira dose contra 
a covid-19 em pessoas em 
situação de rua cadastradas 
no Consultório de Rua e no 
Centro Pop. Ao todo, são 970 
pessoas listadas. O objetivo é 
que a ação seja finalizada em 
outubro.

Nesta quinta-feira (17), 
entre 9h e 15h, o Centro Pop, 
localizado na Rua Maria Cân-
dido, número 42, no bairro 
Mutondo, realizou a vacina-
ção nas pessoas assistidas. O 
primeiro vacinado foi Thia-

go Sousa, que morou por 
cerca de 2 anos nas ruas de 
São Gonçalo e destacou a 
importância desta etapa da 
imunização.

“Essa vacinação é muito 
importante, pois quem está 
na rua está mais exposto. 
Fico feliz da Prefeitura dar a 
oportunidade de vacinar as 
pessoas menos favorecidas, 
mas todos precisam ficar 
atentos, pois é necessário 
tomar a segunda dose para 
finalizar a imunização”, disse 
Thiago.

Além do Centro Pop, equi-
pes do Consultório de Rua 
estarão diariamente nas ruas 

do município para imunizar 
a população em situação de 
rua.

Para garantir a aplicação 
da segunda dose da vacina-
ção, a equipe do Consultório 
de Rua vai ficar com a com-
provação da vacinação, junto 
ao prontuário, de cada pessoa 
que for vacinada.

Balanço - De acordo com o 
boletim atualizado da Secre-
taria Municipal de Saúde, São 
Gonçalo confirmou 12 óbitos 
em decorrência do novo co-
ronavírus (covid-19) nesta 
quinta-feira (17), chegando a 
2.586 no total.

Em Maricá, o gabinete 
de prevenção do gover-
no municipal se reuniu 
nesta quinta (17) e deci-
diu manter as diretrizes 
estabelecidas no decreto 
n° 707, de 28 de maio. 
Entre as medidas, estão o 
funcionamento de esta-
belecimentos comerciais 
como mercados, far-
mácias, bancos e casas 
de rações. As atividades 
esportivas individuais e 
aulas híbridas nas esco-
las da rede privada tam-
bém estão permitidas. 
Da mesma forma, casas 
noturnas e bares podem 
funcionar até as 3h, mas 
casas de festas e eventos 
podem ter apenas cele-
brações familiares.

Maricá com 
restrições 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Itaboraí informa 
que a cidade se encontra 
na bandeira laranja, risco 
moderado de contágio de 
Covid-19, tendo registrado 
até essa data 52.129 notifi-
cações.

Foram confirmados 
15.451 casos positivos de Co-
vid-19, se encontram ainda 
em investigação 276. O mu-
nicípio também já descartou 
12.830 casos prováveis, mas, 
ainda sim, 755 óbitos foram 
registrados.

Cada bandeira represen-
ta um nível de risco e um 
conjunto de recomendações 
de isolamento social, que 
variam entre as cores roxa 
(risco muito alto), vermelho 
(risco alto), laranja (risco 
moderado), amarela (risco 
baixo) e verde (risco muito 
baixo).

Risco moderado em Itaboraí

Jefferson Rudy/Agência Senado

Omar Aziz pediu à Justiça condução 
coercitiva e apreensão do documento

Já foram 
confirmados 
15.451 casos 

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e 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: 22/06/2021

Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua José Agra - Engenhoca - Niterói 15328661
08:00 às 12:00 Travessa Vereador Maurício de Souza - Engenhoca - Niterói 15328661
09:00 às 11:00 Avenida Almirante Ary Parreiras - Vital Brazil - Niterói 15321143
09:00 às 11:00 Estrada Floralia - Caramujo - Niterói 15328823
09:00 às 11:00 Estrada Washington Luiz - Caramujo - Niterói 15328823
13:00 às 17:00 Travessa Laurindo de Souza - Fonseca - Niterói 15328759
13:00 às 17:00 Travessa Luiz Nascimento Lopes - Fonseca - Niterói 15328759
13:00 às 17:00 Travessa Nair Ladeira - Fonseca - Niterói 15328759
13:00 às 17:00 Rua Doutor J Vizela - Fonseca - Niterói 15328879
13:00 às 17:00 Rua Monerat - Fonseca - Niterói 15328879
13:00 às 17:00 Rua Prof Costa Junior - Fonseca - Niterói 15328879

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15315173
08:00 às 10:59 Travessa Figueredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 15315173
13:00 às 17:00 Rua Eugênio Florentin - Jardim Catarina - São Gonçalo 15315215
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 15315215

MARICÁ
08:00 às 12:00 Alameda Iguaçu - Itaocaia Valley - Maricá 15306815
08:00 às 12:00 Rua Tocantins - Itaocaia Valley - Maricá 15306815
08:00 às 12:00 Avenida Itaocaia - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Avenida Tocantins - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Araguari - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua das Safiras - Itaipuaçu - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Guaraci - Itaipuaçu - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Guarani - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Iracema - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Muriaé - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Peri da Silva - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Potira - Itaocaia - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Tapajós - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Tupi - Estrada Cassorotiba - Maricá 15306945
08:00 às 12:00 Rua Ubirajara - Itaocaia Valley - Maricá 15306945
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Avenida Benvindo T Horta Junior - Itaipuaçu - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Avenida Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Avenida Praia - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Rua 37, 128, 149, 150, 151, 152 - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
13:30 às 17:30 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 15333975
Dia: 23/06/2021

Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Prefeito Sílvio Picanço - Charitas - Niterói 15333087
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 15333087
12:00 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15333087
12:00 às 16:00 Rua Doutor Armando Lopes - Lot A - Serviço - Charitas - Niterói 15339487
13:00 às 17:00 Ladeira Major Rocha - Ponta da Areia - Niterói 15335951
14:00 às 18:00 Estrada Chibante - Rural E - Muriqui - Niterói 15236053

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Geraldo F Câmara - Luiz Caçador - São Gonçalo 15328387
13:00 às 17:00 Rua Izael Manoel Cardoso - Luiz Caçador - São Gonçalo 15328387
13:00 às 17:00 Rua Henrique de Matos - Gradim - São Gonçalo 15328445
13:00 às 17:00 Rua José M Almeida - Fundos - Gradim - São Gonçalo 15328445
13:00 às 17:00 Rua Teodoro de Lima - Gradim - São Gonçalo 15328445

MARICÁ
10:00 às 11:00 Ruas 37, 46, 136, 137, 138 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15336063
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Esportes

CLASSIFICADOS

STJD nega 
pedido do 
Fla em parar 
Brasileirão

O STJD (Su-
premo Tribu-
nal de Justiça 
Desportiva) 
negou o pe-
dido do Fla-

mengo de paralisação do 
Campeonato Brasileiro 
durante a disputa da Copa 
América. O resultado teve 
unanimidade no Pleno do 
tribunal, decidido por 9 a 0.

O Flamengo tentou essa 
medida por conta do alto 
número de jogadores do 
seu elenco convocados 
para as seleções sul-ame-
ricanas. A CBF também 
já se manifestou contra, 
alegando que os clubes 
aceitaram disputar o Bra-
sileiro com essa condição 
e que uma paralisação iria 
contra a “estabilidade das 
competições”.

Atualmente, o Flamengo 
está sem cinco jogadores, 
cedidos para as seleções 
por conta da Copa América: 
Gabigol (Brasil), Éverton 
Ribeiro (Brasil), Arrascaeta 
(Uruguai), Isla (Chile) e 
Piris da Motta (Paraguai).

Pela Seleção olímpica, o 
atacante Pedro foi convoca-
do nesta quinta-feira pelo 
técnico André Jardine. O 
clube, no entanto, já havia 
anunciado que não libe-
raria o atleta para os Jogos 
Olímpicos.

Gol de Nenê no segundo tempo colocou o Fluminense na quinta posição

Tricolor vence o Santos e 
aproxima dos líderes

O Fluminense 
não conseguiu 
repetir seu bom 
futebol de ou-
tras partidas, 
m a s  m e s m o 

assim conseguiu vencer o 
Santos ontem à noite, no 
Maracanã, por 1 a 0 (gol de 
Nenê), pela quarta rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Tricolor 
assume a quinta colocação no 
Brasileirão, com oito pontos. 
O Santos é só o 13º na tabela, 
com quatro somados.

A primeira chance do jogo 
foi do Flu. Aos oito minutos, 
Danilo Boza errou na saída de 
bola e Nenê cruzou para Fred 
ajeitar e Caio Paulista acertar 

o travessão de cabeça.
Aos 13, o Santos respon-

deu. Danilo Boza achou Kaio 
Jorge entre os zagueiros e o 
atacante bateu colocado da 
entrada da área para Marcos 
Felipe espalmar. Um minu-
to depois, Pirani chutou de 
canhota e o goleiro do Flu 
desviou para escanteio.

O Peixe continuou me-

lhor e esteve perto de abrir o 
placar no minuto 29: Pirani 
cobrou escanteio e a bola so-
brou para Pará emendar um 
bonito voleio de fora da área, 
defendido por Marcos Felipe.

E quem não faz... toma. 
Aos cinco minutos da etapa 
final, Felipe Jonatan cortou 
mal e deu uma assistência 
para Nenê bater de primeira e 
colocar o Fluminense à frente 
no placar.

O Santos se lançou ao 
ataque nos minutos finais 
e terminou o jogo sem za-
gueiros, mas não conseguiu 
empatar. O Flu se segurou na 
defesa e conseguiu a vitória 
mesmo com atuação abaixo 
da crítica.

Lucas Merçon / Fluminense

Nenê fez o único gol do Fluminense na importante vitória sobre o Santos ontem à noite no Maracanã pelo Brasileiro

Na próxima 
rodada, o 
Fluminense 
visita a equipe 
do Fortaleza no 
estádio Castelão

Fora de 
casa, Bota 
cede empate 
no final

L o n d r i n a 
e Botafogo 
ficaram no 
empate por 
2 a 2 ontem 

à noite, no Estádio do 
Café, em Londrina (PR), 
pela quarta rodada da 
Série B. Táric e Júnior Pi-
rambú anotaram para os 
paranaenses, com Rafael 
Navarro e Luís Oyama fa-
zendo os gols alvinegros.

Com o resultado, o 
Botafogo chegou aos oito 
pontos e segue no G-4. 
Já o Londrina, com três 
pontos, deixou a zona de 
rebaixamento.

O Glorioso abriu o 
placar aos oito minutos. 
Chay cobrou falta da es-
querda e Rafael Navarro 
cabeceou para o fundo 
da rede.

O jogo ficou mais ani-
mado na etapa final. Aos 
oito, o Londrina empatou 
com Táric, de cabeça.

De tanto insistir o Glo-
rioso fez o segundo gol 
aos 26. Pedro Castro lan-
çou Marco Antônio, que 
rolou para o chute certei-
ro de Luís Oyama.

O Tubarão então saiu 
mais, entretanto com di-
ficuldades de criação. Mas 
quase empatou aos 41 mi-
nutos, quando Marcondes 
cabeceou após troca de 
passes e Douglas Borges 
fez boa defesa. Mas aos 
42 minutos o goleiro não 
pôde evitar. Douglas San-
tos chutou, o goleiro deu 
rebote e Júnior Pirambú 
mandou a bola para a 
rede.

Clima fica 
quente no 
Vasco após 
nova derrota

A derrota do 
Vasco para o 
Avaí na noi-
te de quarta-
-feira gerou 
uma onda de 

protestos no clube. Tor-
cedores se reuniram no 
entorno de São Januário 
para protestar e vários 
muros foram pichados.

O alvo principal da ira 
da torcida foi a diretoria 
comandada por Jorge Sal-
gado, mas sobrou até para 
alguns jogadores, como 
Léo Jabá, que teve seu 
carro apedrejado.

O novo presidente as-
sumiu em janeiro após 
um conturbado processo 
eleitoral que teve início 
em novembro. 

Duas eleições foram 
realizadas e Salgado, der-
rotado na primeira, aca-
bou sendo eleito.

Um dos candidatos 
que ficaram pelo cami-
nho foi o ex-presidente 
Alexandre Campello, que 
ressurgiu ontem com um 
áudio no Instagram.

“Comigo o time não 
caiu. Foi cair na mão de 
quem assumiu, porque 
prometeu lá trás que tinha 
dinheiro, investimento, 
mas quando assumiu não 
pagou os salários”, com-
pletou.

O Vasco faz uma cam-
panha ruim na Série B. 
Por enquanto, em quatro 
rodadas, a equipe apa-
rece na parte debaixo da 
tabela com uma vitória,  
um empate e duas der-
rotas.

Flamengo tem 
cinco jogadores 
nas seleções


