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São Gonçalo vai antecipar
1ª parcela do 13º salário

Servidor do município receberá metade do abono de Natal junto com o pagamento do mês de junho

DINHEIRO NA CONTA

CIDADES\PÁG. 5 

Com a chegada do inverno devem  aumentar os casos doenças respiratórias. Daí, a necessidade de se vacinar, até porque vários sintomas da gripe são semelhantes ao da covid-19

Divulgação

Rio terá transporte 
monitorado até 2022

PANORAMA\PÁG. 2

Com a chegada, ontem, do inverno, o Governo do Estado alertou para a necessidade de se vacinar contra a gripe, já que na estação mais fria do 
ano surgem as doenças típicas dessa época, como rinite alérgica, asma, sinusite, crises de bronquite crônica, gripes e pneumonias, entre outras 
doenças respiratórias. E como  diante da pandemia de covid-19, alguns sintomas iniciais podem ser confundidos, é importante adotar medidas 
de prevenção. Em Niterói, a OAB promove hoje campanha de vacinação para seus associados e dependentes.

Enel: R$ 1 milhão 
para escolas 
de Niterói

CIDADES\PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 5

Depoimento de Wizard 
é remarcado na CPI

Arte contemporânea em foco
Em cartaz virtualmente pelo CCBB-Rio, a exposição “1981/2021: 
Arte Contemporânea Brasileira, na coleção Andrea e José Olym-
pio Pereira”, traz 119 obras de 68 artistas.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Mostra traz a importante coleção do casal carioca, Andrea e José Olympio Pereira

Operação contra crimes 
na BR-101 prende oito

CIDADES\PÁG. 5

Zagueiro Éder Militão afirmou ontem que a Seleção Brasileira está 
pronta para encarar de igual para igual as seleções europeias na 
Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

PÁG. 8

ESPORTE

Lucas Figueiredo / CBF

Éder Militão, disputando a Copa América com a Seleção, elogiou o trabalho de Tite

Pronto para encarar os gigantes

Governo do Estado alerta para vacinação contra a gripe no inverno

CIDADES\PÁG. 3

Vacina de dose 
única chega 
hoje ao País
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, informou que o avião 
com 1,5 milhão de doses da vacina 
contra a covid-19 da Janssen, aquela 
da dose única, deve chegar hoje 
ao país. Queiroga projeta para 
setembro um cenário mais favorável 
da pandemia da covid no Brasil. O 
ministro espera que até setembro 
toda a população com mais de 
18 anos esteja vacinada com a 
primeira dose. Atualmente, 39% da 
população já tomou pelo menos a 
primeira dose do imunizante. 

CIDADES\PÁG. 3

Evento reúne 
empresas do 
setor Naval

CIDADES\PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Aglomeração para tomar vacina
A fila hoje (ontem) no posto do Vital Brazil para tomar vacina 
estava enorme. De que adianta aglomerar para tomar vacina. 
A pessoa que está aguardado a vez para se imunizar acaba 
contraindo o vírus antes da vacina começar a fazer efeito. As 
pessoas na fila não respeitavam a distância de mais de um 
metro e não havia ninguém para organizar a longa espera. 
Pelo visto, só não pode aglomerar no comércio, que é perse-
guido pelo município com série de restrições.
Raul de Farias

Operação em Santa Rosa
Até que enfim a prefeitura resolveu tomar uma atitude e tirou 
ontem os moradores de rua que ocupavam as marquises das 
lojas que fecharam devido às restrições que obrigaram o co-
mércio de Niterói a fechar as portas até quebrar. Hoje (ontem) 
vi o pessoal da Guarda e da Ação social dando assistência aos 
desabrigados. Antes tarde do que nunca.
Manuella Adelaide

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.

Arte contemporânea 
no CCBB do Rio
O público pode conferir 
virtualmente a exposição 
“1981/2021: Arte Contem-
porânea Brasileira, na cole-
ção Andrea e José Olympio 
Pereira”, em cartaz no CCBB 
RJ. A mostra tem tecnologia 
de fotografia digital 360º e 
o tour  permite um passeio 
completo, como se o visi-
tante estivesse caminhando 
pelas galerias do centro 
cultural. O acesso pode ser 
feito pelo site (www.bb.com.
br/cultura). 

A mostra apresenta 119 
obras de 68 artistas, perten-
centes à coleção do casal 
carioca. O conceito desta 
mostra chama a atenção 
para a importância do cole-
cionismo no Brasil.

Além de poder percorrer 
os espaços da exposição, 
o público terá acesso às 
informações sobre cada 
obra. A visitação presencial 
segue até o dia 26 de julho, 
com agendamento pelo site: 
www.eventim.com.br    

CULTURA FABIANA MAIA

Cid & Creidi
A Sala Carlos Couto traz, 
nesta terça, às 18h, um novo 
projeto: o “Cena em Vídeo”, 
que mostra os talentos e a 
criatividade de artistas nas 
redes da Sala. Serão cenas 
curtas das mais diversas lin-
guagens, para que o público 
possa conhecer os artistas. 
Na estreia tem “Cid & Crei-
di New”, duas amigas que 
conquistaram a bancada de 
um grande jornal. Mas antes 
dessa âncora afundar perce-
bem que o lugar de ambas é 
no alto da lage.

JARDIM BOTÂNICO - O Arboreto do Jardim Botânico 
do Rio estará fechado à visitação nas segundas-feiras, 
até o dia 22 de setembro. O acesso ao local será, excep-
cionalmente, de terça a domingo, das 8h às 17h. As se-
gundas serão destinadas à manutenção da área verde. 
Somente o corredor cultural, que tem acesso gratuito 
através da Rua Jardim Botânico permanecerá aberto. 

VISÃO – Composto por três jovens cantores, composi-
tores e rappers – Vinivi, Mc Delpac e Mc Thorpaulo –, 
o grupo Visão, lançou o single “Mente Rara”, que está 
disponível em todas as plataformas digitais, com a 
participação especial do rapper Tarz4n. O clipe tam-
bém pode ser visto no canal do YouTube da gravadora 
Runn Music.

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

Divulgação

Mostra reúne 119 obras que pertencem à Andrea e José Olympio Pereira

Divulgação

“Cid & Creidi New” abre novo projeto 

da Sala Carlos Couto, nesta terça

POR JEFFERSON LEMOS

Restrições ainda 
afetam comércio
O consumo em restaurantes, 
bares, lanchonetes e padarias 
do Rio teve queda de 38,9% 
em abril, enquanto a média 
nacional foi de -33,2%, é o 
que aponta a Fipe, em par-
ceria com a Alelo, bandeira 
especializada em benefícios, 
incentivos e gestão de despe-
sas corporativas. Além disso, 
os dados, calculados a partir 
da comparação com o mesmo 
período de 2019, mostram 
que os supermercados tam-
bém estão sofrendo com as 
medidas de restrição, regis-
trando redução de 13,5% no 
valor gasto.
Os Índices de Consumo em 
Restaurantes (ICR) mostram 
ainda retração de 55,1% na 
quantidade de vendas, im-
pacto ainda maior que o 
observado no mês anterior 
(-50,1%).
“Os números mostram que o 
segmento ainda sofre com as 
fortes restrições, alcançan-
do os piores resultados dos 
índices desde junho de 2020 
(-60,4%)”, pontua Cesário Na-
kamura, presidente da Alelo. 

Deputado visita Casimiro de Abreu

Recém empossado na Alerj, 
o deputado Ronaldo An-
quieta (MDB) cumpriu sua 
primeira agenda externa no 
distrito de Barra de São João, 
em Casimiro de Abreu, no 
último sábado (19), acom-
panhado pelo prefeito Ra-
mon Gidalte. Conhecer as 
vocações esportivas para 

Divulgação

implantar futuras parcerias e 
projetos sociais foi o objetivo 
da visita. Após ser recepcio-
nado no gabinete do Centro 
Administrativo Célio Sarze-
das, Ronaldo foi conhecer 
de perto as instalações do 
Ginásio Poliesportivo de 
Barra de São João, que está 
em fase final de reforma. 

Tecnologia no 
transporte
A Secretaria de Estado de 
Transportes contratou on-
tem empresa First Decision 
Tecnologias Inovadoras para 
desenvolver e implantar o 
Centro Integrado de Mo-
bilidade Urbana da Região 
Metropolitana (CIMU), com 
financiamento do Banco 
Mundial.

O CIMU deverá ser ple-
namente implementado em 
2022 e permitirá o acompa-
nhamento, em tempo real, da 
operação de todos os trans-
portes intermunicipais, pro-
cessando dados referentes à 
infraestrutura, aos servições 
de concessão, à bilhetagem 
eletrônica e aos eventos ocor-
ridos nas operações. Futura-
mente, os dados serão com-
partilhados com aplicativos. 

Combate à evasão

Solidariedade

Em reunião, ontem, a Co-
missão de Educação da Câ-
mara de Niterói apresentou 
à representantes da Unicef 
o Projeto de Lei que institui 
a Política Municipal de com-
bate à evasão e abandono 
escolar. Estiveram presentes 
o presidente da Comissão de 
Educação e autor do projeto, 
Binho Guimarães (PDT), a 
Consultora da área de Educa-
ção do Unicef Brasil, Daniela 
Rocha Magalhães e a Chefe do 
Território Sudeste do Unicef 
no Brasil, Luciana Phebo e 
o subsecretário de Relações 
Institucionais da Secretaria 
de Educação de Niterói, Thia-
go Risso. 
O texto prevê, entre outros 
ações, a criação de progra-
mas e conexões entre órgãos 
públicos, sociedade civil e 
organizações sem fins lucra-
tivos, que visem ao desen-
volvimento de competências 
socioemocionais e cognitivas 
do aluno durante todo o ano 
letivo; a expansão do número 
de escolas que dispõem do 
modelo Programa em Tempo 
Integral; e, a identificação dos 
alunos e famílias que preci-
sam de apoio financeiro para 
despesas básicas e acionar 
Secretarias responsáveis. O 
projeto segue para apreciação 
na Câmara. 

A Kroton, maior grupo de 
instituição de ensino do Bra-
sil, promoveu durante todo 
o mês de maio a campanha 
“Solidariedade que Transfor-
ma”. O objetivo foi arrecadar 
alimentos e artigos de higiene 
para pessoas que estão so-
frendo com a crise econômica 
gerada pela covid-19. No Rio, 
os pontos de coleta foram 
nas unidades da Faculdade 
Anhanguera, localizada em 
Niterói e Itaboraí. Foram mais 
de 36 toneladas de donativos 
doados em todo o Brasil. A 
Associação de Moradores do 
Morro da Penha e Portugal 
Pequeno foi beneficiada com 
as doações. 

Transparência na vacinação

Os postos de vacinação con-
tra a covid-19 poderão ser 
obrigados a divulgar de for-
ma clara qual imunizante 
estão aplicando, além de in-
formar dados científicos so-
bre as vacinas. É o que prevê 
o projeto de lei 4349/21, da 
deputada Adriana Balthazar 
(Novo), que será analisado 
pela Alerj.

Divulgação

Pela proposta, a Secretaria 
estadual de Saúde deverá 
fornecer, nos locais das 
aplicações, um banner com 
endereço eletrônico ou “QR 
Code” que direcione para 
os dados científicos das 
vacinas, grau de eficácia, 
reações adversas e prazo 
de retorno para a segunda 
dose. 

Panorama RJPanorama RJ

Onze inaugurações em me-
nos de dois meses. Este é o 
saldo de unidades públicas 
abertas pela Prefeitura de 
Magé, de 24 de abril até o 
último sábado (19), princi-
palmente na área da saúde. 
Já foram reabertas as USFs 
Figueira, Parque Paranhos, 
Partido, Guarani e Ponte 
Preta. Além das USFs, a po-
pulação da cidade também 

ganhou a Super Tenda 24h 
para vacinação contra a Co-
vid-19, um novo e mais com-
pleto Centro de Imagem e os 
Centros de Fisioterapia de 
Santo Aleixo e Mauá, além da 
Feira de Economia Criativa, 
em Piabetá, e o Cantinho 
da Leitura na Unidade de 
Acolhimento Futuro Fe-
liz. Outras novidades serão 
anunciadas em breve. 

Saúde em alta em Magé
Divulgação

Depois da polêmica envol-
vendo o vandalismo que so-
freu, o busto do ex-governa-
dor Celso Peçanha está sendo 
restaurado pelo artista plás-
tico, Dawson Nascimento. A 
peça em bronze, de autoria 
do escultor Honório Peçanha, 
o mesmo que fez a estátua 
do ex-presidente Juscelino 

Kubistchek acenando para 
o público e que se encontra 
no Memorial JK em Brasília, 
estava jogada em um resto de 
material de uma obra que está 
sendo feita no Hospital Regio-
nal Darcy Vargas, na cidade de 
Rio Bonito. O busto ficava nos 
jardins ao lado da escadaria de 
acesso ao hospital. 

Busto é restaurado
Divulgação
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Avião com 1,5 milhão de doses tem aterrisagem prevista para o aeroporto de Viracopos, às 6h45

Vacinas da Janssen chegam hoje
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou 
ontem (21), em Brasília, que 
um avião com 1,5 milhão 
de doses da vacina contra 
covid-19, da farmacêutica 
Janssen, deve chegar ao Bra-
sil às 6h45 de hoje (22), no 
aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP). 

O anúncio foi feito após 
uma previsão inicial, de re-
ceber 3 milhões de doses até 
15 de junho, não ter sido con-
firmada. De acordo com o 
Ministério da Saúde, o envio 
foi cancelado pela própria 
Janssen, que não teria expli-
cado os motivos.

Queiroga afirmou que a 
vacina da Janssen “é muito 
útil” por ser de dose única, 
proporcionando uma vaci-
nação “mais rápida” da po-
pulação. Ele não detalhou se 
as doses da vacina da Janssen 
serão direcionadas a algum 
grupo específico.

As declarações foram da-
das durante audiência públi-
ca da Comissão Temporária 
da Covid-19, no Senado. O 
ministro voltou a afirmar 
que o governo planeja a va-
cinação - com ao menos uma 
dose - de todos os adultos até 
setembro, e a imunização 
completa de todas as pes-
soas acima de 18 anos até 
dezembro. 

Para isso, a previsão é dis-
tribuir 60 milhões de doses 
em agosto e outros 60 mi-
lhões em setembro, além das 
41 milhões confirmadas pela 
pasta para julho. O crono-
grama detalhado, contudo, 
ainda não foi divulgado pelo 
ministério.

“A gente ainda não di-
vulgou o calendário deta-

lhado desses imunizantes 
nos outros meses [agosto 
e setembro] porque ainda 
não temos confirmação dos 
laboratórios”, disse o secre-
tário-executivo da pasta, 
Rodrigo Cruz.

Revacinação - O ministro 
Marcelo Queiroga foi ques-
tionado por senadores sobre 

notícias segundo as quais o 
Ministério da Saúde estaria 
preocupado com a baixa efi-
cácia da vacina CoronaVac na 
população idosa, e se haveria 
a necessidade de revacinação 
dessa faixa etária.  

Os parlamentares pergun-
taram também se o minis-
tério considera não assinar 
novos contratos de aquisição 

do imunizante, desenvolvido 
pela chinesa Sinovac e fabri-
cada no Brasil pelo Instituto 
Butantan.

O ministro afirmou que a 
necessidade de uma eventual 
revacinação, em qualquer 
faixa etária ou grupo da po-
pulação, precisa ser esclare-
cida por estudos científicos 
cujas respostas só devem 
estar prontas no ano que 
vem. “Pesquisas estão em 
encaminhamento. E o que 
o Ministério da Saúde tem 
que fazer é se programar para 
ter vacinas disponíveis para 
aplicar, num curto espaço de 
tempo, no ano de 2022, se for 
o caso”, disse.

Ele citou um estudo em 
andamento na cidade de 
Serrana (SP), cuja população 
foi toda vacinada com a Co-
ronaVac. O ministro negou 
haver desconfiança em rela-
ção ao imunizante.  “Não há 
nenhum tipo de mudança de 
estratégia em relação a esse 

imunizante”, afirmou.
“O fato é que essa vacina 

tem sido útil para o Plano 
Nacional de Imunização, e 
essa é a posição oficial do 
Ministério da Saúde, até que 
exista algum dado científico 
que faça com que nós tenha-
mos uma posição diversa”, 
acrescentou Queiroga.

Outros assuntos - Duran-
te a audiência, o ministro 
também negou que haja 
falhas no monitoramento 
da variante delta do novo 
coronavírus. Essa variante, 
identificada primeiro na 
Índia, tem sido temida por, 
aparentemente, apresentar 
maior potencial de contágio 
e hospitalização.

Ele confirmou a identi-
ficação de ao menos nove 
casos da variante delta no 
Brasil, mas afirmou que to-
dos são monitorados e que 
“não há qualquer indício de 
transmissão comunitária 
dessa variante no Brasil”.

A respeito do retorno às 
aulas presenciais na rede 
pública de ensino, Queiroga 
destacou que não considera 
necessário ter 100% dos pro-
fessores vacinados, uma vez 
que, com percentuais supe-
riores a 80%, já seria possível 
controlar a transmissão da 
doença por meio do moni-
toramento de casos.

Previsão inicial, 
não cumprida, 
era entrega de 3 
milhões de doses 
do imunizante 
até 15 de junho

Walterson Rosa/Ministério da Saúde

Ministro Marcelo Queiroga compareceu ontem à audiência pública com a comissão temporária de covid-19 do Senado 

Inverno começa com 
alerta para gripe
O inverno começou oficial-
mente à 0h32min de se-
gunda-feira, dia 21. Com a 
estação, aparecem as doen-
ças frequentes dessa época, 
quando a umidade do ar 
diminui e as alterações 
bruscas de temperatura são 
mais recorrentes. Durante 
os meses mais frios do ano, 
aumentam os casos de rini-
te alérgica, asma, sinusite, 
crises de bronquite crônica, 
gripe, pneumonias, entre 
outras doenças respira-
tórias. Diante da pande-
mia de Covid-19, quando  
alguns sintomas iniciais 
podem ser confundidos, 
adotar medidas de preven-
ção é fundamental, alerta 
a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES).

A combinação de ar seco 
e temperaturas baixas, as-
sociada à poluição atmos-
férica típica da estação e à 
tendência de ficar em am-
bientes fechados, compõe 
uma fórmula preocupante 

para quem sofre de doenças 
respiratórias. Além disso, 
entre julho e setembro, o 
Brasil entra no período de 
sazonalidade da gripe, o 
que pode complicar ainda 
mais o quadro de pacientes 
crônicos.

“O inverno é a época 
de maior ocorrência de 
gripe, e a vacina contra a 
Influenza ajuda a prevenir 
casos graves e óbitos. A 
população deve compa-
recer aos postos de saúde 
para se vacinar, principal-
mente os indivíduos do 
grupo prioritário, que têm 
maior risco de adoecimen-
to ou de evolução para  
as formas mais graves da 
doença”, alerta Mário Sér-
gio Ribeiro, subsecretário 
de Vigilância e Atenção Pri-
mária à Saúde da SES, que 
lembra ainda a importância 
de se lavar as mãos com 
frequência, usar máscara 
e manter o distanciamento 
social.

Caarj: vacinação 
hoje na OAB Niterói
A campanha anual de Va-
cinação Contra a Gripe da 
Caarj, realizada em parceria 
com a OABRJ e o Instituto 
Butantan, estará na OAB 
Niterói nesta terça-feira, 
dia 22 de junho.  Além de 
advogados e advogadas, 
poderão ser vacinados gra-
tuitamente dependentes 
e agregados, estagiários 
de Direito, funcionários e 
prestadores de serviço da 
OABRJ e da Caarj. A sede 
da OAB Niterói fica na Av. 
Ernani do Amaral Peixoto, 
507/Térreo, Centro. A vaci-
nação acontece das 10h às 
16h. É necessário apresen-
tar a carteira da Ordem ou 
funcional.

Segundo o presidente 
da Caarj, Ricardo Menezes, 
a intenção é aplicar a ação 
por todo o Estado: “Visita-
remos todas as subseções 
nos próximos dois meses”, 
conta ele, explicando que 
a campanha será realizada 
em duas “rodadas”: “Se-
guiremos um mapa pelo 

Rio e, depois de completo, 
voltaremos do zero para 
contemplar advogados e 
advogadas que não pu-
deram se vacinar contra a 
gripe na primeira oportu-
nidade”.

A demanda, frisa Ricar-
do Menezes, se dá prin-
cipalmente por conta do 
calendário de vacinação 
contra a covid-19: é neces-
sário respeitar um inter-
valo entre as duas vacinas 
de pelo menos 15 dias, 
conforme orientações das 
autoridades de Saúde.

“Estamos trabalhando 
firme em nossa gestão, para 
trazer ao advogado cada 
vez mais serviços. Agora, 
em parceria com a Caarj, 
estamos trazendo a vaci-
nação contra a gripe neste 
momento tão importante”, 
exalta Claudio Vianna, pre-
sidente da OAB Niterói. 

A vacina protege con-
tra a Influenza A H1N1, 
I n f l u e n z a  A  H 3 N 2  e  
Influenza B.

SG recebe mais doses das 
vacinas Pfizer e CoronaVac
A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo recebeu 
mais 13.182 doses da vacina 
Pfizer e outras 4.250 doses de 
Coronavac para a aplicação 
da primeira dose. Podem se 
vacinar com a nova remessa 
de Coronavac, grávidas, puér-
peras, lactantes com bebês 
de até seis meses, pessoas 
com comorbidades, doenças 
neurológicas crônicas e defi-
ciência permanente. Esta va-
cina estará disponível em seis 
pontos de vacinação a partir 
desta terça-feira (22). A cidade 
continua vacinando contra 
o coronavírus pessoas com 
mais de 43 anos, portuários e 
outros grupos prioritários em 
doze pontos de vacinação, das 
8h às 17h.  

Também podem se va-
cinar com a primeira dose: 

trabalhadores da Educação, 
profissionais de Educação 
Física, guardas municipais, ve-
terinários – que precisam estar 
trabalhando e comprovar o 
vínculo com São Gonçalo (em-
pregatício ou de residência); 
grávidas sem comorbidades 
com autorização médica; es-
tagiários da saúde atuando em 
unidade hospitalar, pessoas 
com comorbidades, pessoas 
que têm doenças neurológicas 
crônicas, pessoas com defi-
ciência permanente, pessoas 
com síndrome de down, traba-
lhadores da saúde da linha de 
frente e profissionais da saúde 
– todos acima dos 18 anos.

Só as grávidas, puérperas 
e lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-

cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina e a CoronaVac, segun-
do o informe técnico do Go-
verno do Estado. No entanto, 
não há exclusividade, já que 
estes grupos podem ser va-
cinados com a AstraZeneca. 
Para ter escolha do imuni-
zante, o gonçalense deve ter 
um laudo médico indicando a 
aplicação da vacina escolhida 
e os motivos. 

Podem se imunizar com a 
segunda dose da Astrazeneca 
pessoas que tomaram a vaci-
na há mais de 12 semanas e a 
CoronaVac também continua 
disponível para os que têm 
mais de 21 dias de vacinados. 
A segunda dose da Pfizer ainda 
não está disponível. 

Balanço – Desde o início da 
campanha, a cidade vacinou 

com a primeira dose 310.666 
pessoas, sendo 31.446 traba-
lhadores da saúde, 135.229 
idosos, 1.692 funcionários e 
pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas, 
77.082 pessoas com comor-
bidades, 1.168 pessoas com 
deficiência permanente, 7.312 
trabalhadores da educação, 
313 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.751 acamados, 50.685 pes-
soas da população em geral a 
partir de 43 anos, 1.765 pes-
soas privadas de liberdade, 39 
pessoas em situação de rua, 10 
portuários e 1.067 gestantes, 
puérperas e lactantes. Até as 
16h de ontem (21), 141.363 
pessoas tomaram a segunda 
dose.

Cidade prossegue vacinação em geral: hoje são pessoas a partir de 43 anos

Hospital de 
Itaboraí: 
840 altas 
médicas
O Hospital Estadual João 
Batista Cáffaro, no muni-
cípio de Itaboraí, atingiu 
a marca de 840 pacientes 
recuperados do coronaví-
rus após as altas médicas 
das pacientes Verônica 
Correa Pinto, de 44 anos, 
e de Sueli Maria Azevedo 
Flores, de 70, na manhã 
de segunda-feira (21). Elas 
deixaram a unidade médi-
ca sob aplausos de médi-
cos, enfermeiros e pessoal 
administrativo. 

Nos últimos seis meses, 
quando passou a rece-
ber pacientes através da 
Central de Regulação do 
Estado, o Hospital Esta-
dual João Batista Cáffa-
ro cuidou de 1.426 pessoas 
(até o dia 20 de junho). 
Hoje a unidade conta com 
120 leitos exclusivos para 
pacientes com Covid-19, 
sendo 80 de enfermaria e 
40 de CTI.

Dezenove veículos vão substituir os atuais nas ações de fiscalização

Operação Lei Seca ganha 
reforço de novas viaturas

O governador Cláudio Cas-
tro entregou ontem (21) 
19 novas viaturas que irão 
substituir a frota atual da 
Operação Lei Seca, programa 
da Secretaria de Estado de 
Governo. Os novos veículos 
serão utilizados pelos 130 
agentes das 15 equipes que 
realizam blitzes diariamente 
em todo estado do Rio de 
Janeiro. A cerimônia de en-
trega foi realizada no Palácio 
Guanabara

“Nós sabemos o quanto 
a Operação Lei Seca já sal-
vou vidas. Isso mostra que 
quando o estado consegue 
pôr em prática uma lei extre-
mamente importante, quem 
ganha é a sociedade. Essas 
viaturas vêm para melhorar 
o trabalho de uma operação 
que luta dia e noite para 
que a irresponsabilidade de 
alguns não coloque em risco 
a vida de outros”, afirmou o 
governador Cláudio Castro.

Os veículos novos irão ga-
rantir uma maior segurança 
e conforto nas ações diárias 
e nas viagens de serviço. “A 
Operação, que atua há 12 
anos, precisa renovar sua 

logística e se adequar aos 
novos tempos, uma vez que 
atuamos em todo o estado”, 
explica o coordenador da 
Operação Lei Seca, tenente-
-coronel Fabio Pinho.

Philippe Lima/Palácio Guanabara

Entrega das novas viaturas da Operação Lei Seca foi no Palácio Guanabara
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Antonio Roberto Cortes

Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagem Caminhões, será homenageado

Sebrae e Fecomércio promovem Semana Polo do Mar Conecta para integrar as empresas do setor

Negócios do mar à vista no Rio
Aproximadamente 70% da 
superfície terrestre encontra-se 
coberta por água. A Economia 
do Mar é uma fonte de recursos 
para mitigar os efeitos da pan-
demia, por meio do estímulo 
aos pequenos negócios. Com 
esse pensamento, o Sebrae 
Rio e o Sistema Fecomércio RJ 
realizam a segunda edição da 
Semana Polo do Mar Conecta. 
O evento será realizado entre 
os dias 28 de junho a 2 de julho, 
sempre no período vesperti-
no. Durante os cinco dias, os 
empresários participarão de 
palestras, talk shows e nego-
ciações virtuais. As inscrições 
podem ser feitas neste link.

“O Rio de Janeiro é um dos 
estados brasileiros com maior 
vocação marítima, sendo res-
ponsável por 23% de partici-
pação na economia do mar 
brasileira. São 25 municípios 
litorâneos que potencializam 
negócios marítimos. Esse é um 
tema importante para a reto-
mada econômica do estado. A 
Semana Polo do Mar Conecta 
permitirá a integração entre 
pequenas e grandes empresas, 
favorecendo a dinamização 
dos polos competitivos ma-
rítimos regionais”, explica o 
diretor-superintendente do 
Sebrae Rio Antonio Alvarenga.

“Com mais de 600 quilôme-
tros de costa, o Estado do Rio 
de Janeiro possui uma ampla 

riqueza na economia do mar, 
que precisa ser melhor explo-
rada. Um olhar mais atento 
a este setor pode representar 
uma fonte de prosperidade, 
empregos e renda para o nos-
so estado”. pontua Antonio 
Florencio de Queiroz Junior, 
presidente da Fecomércio RJ 
e do Conselho do Sebrae Rio.

O evento contará com 10 
eixos temáticos e o objetivo 
principal é unir e agregar as 
cadeias produtivas dos Polos 

Competitivos da Rede de Valor 
da Economia do Mar do Estado 
do Rio de Janeiro para disse-
minar informações, promover 
networking e oportunidades 
de negócios.

Uma das novidades dessa 
edição será o encontro de fó-
runs do mar Brasil x Portugal. 
Na ocasião, especialistas apre-
sentarão iniciativas de apoio ao 
desenvolvimento da economia 
local (blue economy) dos dois 
países.

O Navio Oceanográfico da 
Uerj também marcará presen-
ça no evento. Esse laboratório 
flutuante apoia a conservação 
e a manutenção da biodiversi-
dade dos ecossistemas mari-
nhos. Dentro da embarcação, 
pesquisas são realizadas com 
foco na formação de recursos 
humanos e assistência à ma-
nutenção da saúde ambiental, 
da biodiversidade e dos servi-
ços ecossistêmicos costeiros e 
oceânico.

Na programação ainda ha-
verá o debate de representan-
tes do setor público, além do 
lançamento do MBA “Econo-
mia do Mar” da UFRRJ e de 
um Estudo e Edital de Petróleo 
e Gás, entre outras atividades.

O evento conta com o apoio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento, Energia e Relações 
Internacionais do Estado do 
Rio de Janeiro. Representantes 
dos Polo Tecnológico do Mar 
da Baia de Sepetiba, Polo Ma-

rítimo da Baia da Ilha Grande, 
Polo do Mar da Baia de Guana-
bara e Polo do Mar da Bacia de 
Campos/Porto do Açu também 
estarão no evento.

Economia do Mar – São 
atividades econômicas que 
tenham o mar como recurso 
ou meio, podem englobar os 
setores da indústria, do comér-
cio e serviços, pesca e recursos 
minerais, com destaque para 
a construção naval e náutica, 
portos e transporte marítimo, 
produção de petróleo, gás e 
energia, pesca e biotecnologia, 
defesa e segurança, turismo e 
meio ambiente e que estejam 
localizados, preferencialmen-
te, em regiões costeiras.

Serviço
Semana Polo do Mar Conecta
Evento gratuito e on-line
De 28 de junho a 2 de julho
Horário: a partir das 14h
Inscrições gratuitas - https://
conteudos.rj.sebrae.com.br/
semanapolodomarconecta.

Evento, gratuito 
e on-line, terá 10 
eixos temáticos 
voltados para 
unir as cadeias 
produtivas

Divulgação / Alerj

Navio Oceanográfico da Uerj vai marcar presença no evento através das pesquisas sobre os ecossistemas marinhos que realiza em seu laboratório flutuante

Tecnologia e inovação no foco 
das empresas e organizações

O Brasil vem se firmando 
como um país em busca de 
revoluções de tecnologia e 
inovação. Para traçar um 
panorama sobre o tema, a 
Associação Brasileira de In-
ternet das Coisas (ABINC) 
realiza, junto com o Grupo 
de Empresários do Brasil 
G10, formado por diversas 
empresas e a Revista Valores e 
Negócios, um evento on-line 
nesta quinta, dia 24, às 17h30. 
A proposta do encontro é ter 
uma rodada de negócios, para 
que os participantes possam 
falar sobre o seu setor e apre-
sentar exemplos de sistemas 
de tecnologia e inovação em 
suas organizações. Além dis-
so, será lançado o portal da 
empresa, Wise Hands (startup 
que tem como foco soluções 
inovadoras que promovem 
acessibilidade por meio da 
tecnologia), sediada na Ingla-
terra e com a apresentação do 
diretor executivo, Bruno Toaz 
e do CEO, Junior Gaino. 

No portal, Paulo Spac-
caquerche, presidente da 
ABINC, terá uma coluna em 
que irá apresentar novidades 
sobre a revolução do IoT no 
Brasil e no mundo. 

“A proposta é estimular a 
conexão entre as pessoas e 

acelerar o desenvolvimento 
da IoT no Brasil e no mundo. 
Queremos por meio de con-
teúdos exclusivos, fomentar o 
intercâmbio de informações, 
o fomento de negócios e o 
networking com profissionais 
da área em um único espaço”, 
explica Spaccaquerche.

Também como momento 
emblemático, o encontro tem 
como objetivo homenagens a 
empreendedores e empresá-
rios do setor. A categoria irá 
trazer projetos já aplicados 
nas organizações, todos que 

tenham sistemas de conecti-
vidade, ligados em tecnologia 
e inovação. 

Nesta edição os prêmios 
serão entregues ao presi-
dente e CEO da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, Roberto 
Cortes; ao diretor geral da 
Amazon Web Services para 
o Brasil, Cleber Morais; ao 
presidente da Rede de La-
boratórios Dasa, Pedro de 
Godoy Bueno; ao diretor de 
Sales & Marketing da Subsea 7 
Daniel Hiller; e ao presidente 
da UMP na América Latina, 

Julio Campos.
Para o presidente do G10, 

Marcos Oliveira, esse encon-
tro é importante para con-
tribuir para o crescimento 
da tecnologia e inovação nas 
empresas brasileiras. 

“Estamos em um momen-
to de sinergia, principalmen-
te, por conta da necessidade 
de envolvermos simultanea-
mente o ecossistema como 
um todo. No evento, irão 
participar empresas dos se-
tores público, privado e aca-
dêmico e sabemos que esse é 
o caminho para atingirmos o 
conceito internacionalmente 
conhecido como Tripla Héli-
ce”, comenta. 

Oliveira também enfa-
tiza a importância desses 
encontros para expandir o 
ecossistema. 

“A sustentabilidade da 
inovação só será efetivamen-
te atingida se o produto ou 
pesquisa desenvolvida chegar 
ao mercado, fazendo parte 
efetiva da cadeia produtiva. 
Queremos por meio desses 
eventos, debatermos esses 
assuntos com objetividade 
e, principalmente, com o 
conhecimento e experiência 
que os nossos convidados 
possuem”, conclui.

Associação Brasileira de Internet das Coisas e Grupo G10 promovem encontro nesta quinta

Enel investe em projetos 
educativos em Niterói
A Enel Distribuição Rio vai 
investir mais de R$ 1 milhão 
em projetos educativos em 
Niterói e destinar dois dro-
nes de monitoramento aéreo 
para a Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade do muni-
cípio. A parceria faz parte de 
um acordo substitutivo, com 
previsão legal, assinado entre 
a distribuidora e a Prefeitura 

de Niterói, em decorrência de 
multas aplicadas por podas 
de árvores feitas pela conces-
sionária em 2019.

As iniciativas serão fo-
cadas nas escolas da rede 
pública de Niterói, conscien-
tizando a comunidade escolar 
sobre consumo consciente 
de energia, uso eficiente de 
recursos naturais e prote-
ção ao meio ambiente. Já os 

drones serão destinados ao 
monitoramento de encostas 
degradadas por erosão.

Um dos projetos previstos 
no acordo é o Enel Comparti-
lha Energia nas Escolas, que 
tem o objetivo de oferecer 
ferramentas para que os pro-
fessores possam consolidar o 
aprendizado em sala de aula 
com atividades atrativas e 
interativas.

O projeto conta com uma 
“nave educacional”: uma uni-
dade móvel adaptada e equi-
pada com recursos audiovi-
suais, jogos educacionais e 
vídeos em realidade virtual 
em 3D. O veículo percorrerá 
as escolas públicas munici-
pais de Niterói com eventos 
ao longo do ano letivo, além 
de ações pontuais com con-
teúdo socioambiental.

Mais de R$ 1 milhão serão gastos em iniciativas para as escolas públicas

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: 25/06/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:00 às 12:00 Estrada Arino de Matos - Muriqui - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Estrada do Ourives - Muriqui - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Estrada Frei Orlando - Muriqui - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Estrada Jacaré - Pendotiba - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Estrada Paciência - Muriqui - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Rua 1 - Muriqui - Niterói 15259609
08:00 às 12:00 Travessa dos Ourives - Pendotiba - Niterói 15259609
13:00 às 17:00 Praça 1 - Ingá - Niterói 15344603
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15344603

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Alberto Bogeia - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua Ana R da Costa - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua Carlos Alberto Pinto - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua General Passos - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua General Lima Câmara - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua Leovegildo Figueiredo - Sacramento - São Gonçalo 15344139
12:00 às 16:00 Rua Maria Isabel de Souza - Sacramento - São Gonçalo 15344139
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Capitão Aurélio V Sampaio - Tribobó - Nova 

Grécia - São Gonçalo 
15338771

13:00 às 17:00 Rua Francisco Paula M Neto - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15338771
13:00 às 17:00 Rua Honorio Corrêa de Oliveira - Nova Grécia - São Gonçalo 15338771
13:00 às 17:00 Rua José Guilherme da Silva - Nova Grécia - São Gonçalo 15338771
13:00 às 17:00 Rua M - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15338771

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15340983
13:00 às 17:00 Ruas 2, 68, 69, 70 - Jardim Atlântico - Maricá 15340983
13:00 às 17:00 Rua Mário Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 15340983
13:00 às 17:00 Ruas 2, 66, 67, 68 - Jardim Atlântico - Maricá 15341389
13:00 às 17:00 Rua Hélio Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico Central - Maricá 15341389
13:00 às 17:00 Rua Idaiane Souza dos Santos - Itaocaia - Maricá 15341389
13:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15341389
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel E Souza - Araçatiba - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Araçatiba - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Ruas 9, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Araçatiba - Boqueirão -

Jardim B Maricá - Maricá 
15344885

13:30 às 17:30 Rua Álvaro de Castro - Jardim B Maricá - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim B Maricá - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim B Maricá - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15344885
13:30 às 17:30 Ruas 32, 77, 78, 80, 81, 85, 98, 99 - Jardim Atlântico - Maricá 15345087
13:30 às 17:30 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá 15345087
13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá 15345087
13:30 às 17:30 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico Leste - Maricá 15345087
13:30 às 17:30 Ruas 32, 47, 71, 72, 75, 76 - Jardim Atlântico - Maricá 15345163
13:30 às 17:30 Rua Alzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 15345163
13:30 às 17:30 Rua Elzira Dias Gomes - Itaipuaçu - Maricá 15345163
13:30 às 17:30 Rua Jardim Atlântico - Perifeira - Maricá 15345163
13:40 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Praia Amendoeiras - Maricá 15345191
13:40 às 17:30 Estrada Velha de Itapeba - Estrada V. Itapeba - Maricá 15345191
13:40 às 17:30 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - São José Imbassai - Maricá 15345191
13:40 às 17:30 Rua 2 - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15345191
13:40 às 17:30 Ruas A, E, F, G - Itapeba - Ponta Grossa - São José de Imbassaí - Maricá 15345191
14:00 às 18:00 Avenida Itaocaia Valley - Itaocaia - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Avenida Tocantins - Itaipuaçu - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Aporema - Itaocaia Valley - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Cuenane Azeredo - Itaocaia Valley - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Itapuca - Itaocaia Valley - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Itaquara - Itaocaia Valley - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Itatiaia - Itaocaia Valley - Maricá 15307075
14:00 às 18:00 Rua Taquara - Itaocaia Valley - Maricá 15307075

A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criati-
va divulgou nesta segunda 
(21) no Diário Oficial e 
no sistema Desenvolve 
Cultura o resultado final 
dos editais #CarnavalNas-
RedesRJ. Foram inscritos 
120 projetos na premiação, 
dos quais 85 foram aprova-
dos. Os recursos que serão 
destinados às escolas de 
samba e às associações de 
blocos de rua são oriundos 
do Fundo Estadual de Cul-
tura (FEC). Para assegurar 
que os profissionais que 
atuam na linha de frente do 
carnaval sejam beneficia-
dos, as agremiações pre-
cisam utilizar pelo menos 

25% deles no pagamento 
de pessoal. Foram incluí-
das as escolas de samba. 
Entre as integrantes do 
Grupo Especial, oito vão 
receber R$ 150 mil cada 
para a realização da esco-
lha do samba-enredo de 
forma virtual. As demais já 
tinham sido contempladas 
pela Lei Aldir Blanc com 
o mesmo valor. Foram 
também habilitados nove 
projetos de escolas vincu-
ladas à Lierj, que receberão 
R$ 40 mil cada uma. Outras 
55 agremiações ligadas 
à Liesb também tiveram 
suas propostas aprovadas e 
vão ser contempladas com 
R$ 20 mil cada uma.

Editais de carnaval: resultado
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Pedido de condução coercitiva do empresário já foi autorizado e ele pode ser procurado pela Interpol

Wizard: depoimento remarcado
O depoimento do empresário 
Carlos Wizard na CPI da Pan-
demia foi remarcado para o 
próximo dia 30. A informação 
foi confirmada pelo presi-
dente do colegiado, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), ontem 
(21).

De acordo com o parla-
mentar, os advogados do em-
presário procuraram a CPI e 
informaram que o cliente se 
apresentaria em data e hora 
agendadas pela comissão. A 
remarcação ocorre depois 
que parte dos integrantes 
da CPI decidiram, no fim de 
semana, que, além do pedi-
do de condução coercitiva 
autorizado pelo ministro Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso, eles 
acionariam a Interpol (Or-
ganização Internacional de 
Polícia Criminal) para locali-
zar Wizard. O empresário até 
então não havia dado retorno 
às tentativas de contato feitas 
pela secretaria do colegiado.

“O depoimento está mar-
cado para o dia 30, às 9h. 
Então, de hoje até quarta-
-feira, ele tem 10 dias para 
se organizar e vir ao Brasil”, 
destacou Omar Aziz.

Carlos Wizard é suspeito 
de integrar o chamado “Ga-
binete Paralelo” (que teria 
o orientado o presidente 
Jair Bolsonaro quanto às 

decisões sobre a pandemia). 
Segundo o general Eduar-
do Pazuello, ex-ministro da 
Saúde, o empresário atuou 
informalmente como seu 

conselheiro por um mês e 
chegou a ser indicado para 
uma secretaria do órgão, 
mas recusou o convite. O 
depoimento de Wizard esta-

va agendado para a última 
quinta-feira (17), mas ele não 
compareceu.

Para o relator da CPI, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), a 

comissão também deveria 
notificar a Interpol para ga-
rantir que Wizard compa-
reça.

“Depois de dois meses 
de ser pública e notória a 
convocação da CPI ao senhor 
Carlos Wizard, ele agora diz 
que virá. Não custa nada, ain-
da assim, notificar a Interpol 
para deixar tudo formaliza-
do”, apontou Renan em sua 
conta em uma rede social.

Padrinho- A CPI da Pan-
demia ouve nesta terça-feira 
(22) o deputado Osmar Terra 
(MDB-RS), ex-ministro da 
Cidadania. Apontado como 
integrante do “gabinete pa-
ralelo” que orientava o pre-
sidente Jair Bolsonaro no en-
frentamento ao coronavírus, 
ele deve depor na condição 
de convidado.

A participação de Osmar 
Terra no “gabinete paralelo” 
foi citada pela primeira vez 
em maio, durante depoimen-
to do ex-ministro da Saúde 

Luiz Henrique Mandetta à 
CPI. Na ocasião, Mandetta 
afirmou que “outras pes-
soas” buscavam desautorizar 
orientações do Ministério 
da Saúde a Jair Bolsonaro. 
Entre eles, o ex-ministro da 
Cidadania.

Em um reunião realizada 
em setembro do ano passado 
com a presença do presiden-
te da República, o parlamen-
tar foi apresentado como 
“padrinho” de um grupo de 
médicos que apoiavam o 
uso de remédios sem eficácia 
contra a covid-19. “Em várias 
oportunidades, Osmar Terra 
externou sua opinião sobre 
a forma como deveria se 
dar o enfretamento à crise. 
Imunização coletiva não 
pela vacinação em massa da 
população, mas por meio da 
exposição do maior número 
possível de pessoas”, afir-
mam os senadores Humberto 
Costa (PT-PE) e Rogério Car-
valho (PT-SE) na justificativa 
do requerimento aprovado 
pela CPI.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) é autor 
de outro pedido para ouvir 
Osmar Terra. Embora os 
requerimentos tenham sido 
inicialmente apresentados 
como convocação, acabaram 
sendo votados na forma de 
convite. (Agência Senado).

Hoje será ouvido 
o deputado 
Osmar Terra, 
apontado como 
membro do 
‘gabinete paralelo’

Jefferson Rudy/Agência Senado

Os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, presidente e relator da Comissão da Pandemia, aguardam o depoimento

Servidor receberá 50% do abono de Natal junto com o mês de junho

SG: prefeitura vai antecipar
1ª parcela do 13º salário

Por determinação do pre-
feito Capitão Nelson, a Pre-
feitura de São Gonçalo vai 
antecipar o pagamento da 
primeira parcela do 13º sa-
lário dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas. 
A decisão pela antecipação 
da parcela aconteceu na tar-
de da última sexta-feira (18), 
durante reunião do prefeito 
com o secretário de Fazenda, 
Thiago Saraiva Felício, o se-
cretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, o secretário de Admi-
nistração, Bruno Cerqueira 
e o secretário chefe de gabi-
nete, Eugênio Abreu.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, o paga-
mento de 50% do benefício 
será realizado junto com a 
remuneração referente ao 
mês de junho, com venci-
mento no quinto dia útil do 
mês de julho. Vale destacar 
que, desde o início deste ano, 

a Prefeitura vem antecipan-
do os pagamentos de salários 
dos servidores.

“A antecipação dessa par-
cela do 13º mostra o compro-
misso deste governo com os 
servidores de São Gonçalo, 
como tem sido feito desde 
o início do ano, com a ante-

cipação dos salários. Apesar 
das dificuldades, que não 
apenas São Gonçalo, mas 
todos os municípios enfren-
tam, o governo se esforçou 
para antecipar essa primeira 
parcela do 13º salário”, disse 
o secretário de Administra-
ção, Bruno Cerqueira.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson decidiu antecipar primeira parcela do 13º salário

Mandados de prisão tinham como alvos suspeitos de crimes na BR-101

Oito presos na operação 
Estrada Segura, em SG

Policiais civis da 74ª delegacia 
de polícia (DP) de Alcântara e 
agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) realizam ontem 
(21), a segunda fase da Ope-
ração Estrada Segura, contra 
crimes cometidos na BR-101, 
na altura de São Gonçalo. Oito 
pessoas foram presas.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro (Sepol), os 
policiais foram para as ruas 
cumprir mandados de prisão 
contra suspeitos de roubos 
de cargas e outros criminosos 
“envolvidos em assaltos com 
privação de liberdade, roubos 
de veículos, crimes de extor-
são, tráfico e associação ao 
tráfico de drogas”.

A Sepol informou que in-
vestigações da 74ª DP, com 
auxílio da PRF, determinaram 
os alvos dos mandados. 

Um homem apontado 
como controlador do tráfico 

na comunidade de Guaxin-
diba, em São Gonçalo, está 
entre os procurados. Contra 
ele, há dois mandados. As 
investigações indicaram que 
o traficante faz loteamento 
de terrenos e expulsa mora-
dores que não aceitam pagar 
a quantia imposta pela área, 
que pode variar de R$ 3 mil 
a R$ 5 mil. 

“Quem não aceita pagar 
por esses valores é expulso de 
sua casa ou tem seu terreno 
invadido”, completou a Sepol. 
Apurações mostraram ainda 
que o criminoso é um dos 
autores do duplo homicídio 
que vitimou a mulher que 
negociava os terrenos e seu 
marido.

Outro objetivo da opera-
ção é retirar veículos irregula-
res usados nos deslocamentos 
dos bandidos, reprimir a ação 
de mototaxistas associados ao 
tráfico de drogas e remover 

barricadas que possam im-
pedir o direito de ir e vir dos 
moradores da região.

Milícia na Baixada- A For-
ça-Tarefa criada pela da Po-
lícia Civil para combater a 
milícia realizou, ontem (21), 
nova operação contra o braço 
financeiro da organização cri-
minosa que atua na Baixada 
Fluminense. A ação teve  ob-
jetivo de prender milicianos, 
asfixiar as fontes de renda 
e interromper comércios e 
serviços ilegais, que geram 
grande lucro e são explora-
dos pelo grupo chefiado por 
Danilo Dias Lima, o Tandera. 
Onze pessoas foram presas. 

Foram fechados diversos 
estabelecimentos, como de-
pósitos de gás clandestinos, 
provedores ilegais de internet 
e estabelecimentos que co-
mercializam produtos piratas 
e equipamentos para piratear 
sinal de TV por assinatura.
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Roger diz 
pensar em 
reforços 
para o Flu

O  F l u m i -
nense con-
quistou bom 
resultado ao 
empatar com 
o Fortaleza, 
fora de casa, 

no último domingo, pela 
quinta rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Nesta 
partida, os tricolores não 
contaram com o meia Yago 
Felipe, suspenso.

Em seu lugar, André 
foi o escolhido. O jogador 
ganhou elogios do técnico 
Roger Machado.

“Vejo o André com ca-
racterística de primeiro 
homem, protetor da zaga. 
É um jogador de intensi-
dade na retomada, encur-
tamento rápido, bom jogo 
físico, relativa boa aérea e 
construção em primeiro 
terço. Acredito que ele fez 
um belo jogo. Teve perso-
nalidade para construir, sair 
jogando, fazer desarmes, e 
está capacitado”, disse.

No entanto, Roger Ma-
chado admitiu que o Flumi-
nense está no mercado de 
olho em reforços. O técnico 
não vê no elenco um subs-
tituto específico para Yago.

“Clube grande está sem-
pre prospectando reforços. 
Seja para longo prazo ou 
utilização imediata. Não 
quero falar em posição até 
para não tirar o mérito de 
quem está entrando. Há 
necessidade de um volante, 
que ficou a cargo do André, 
que fez um grande jogo. 
Ele vinha treinando bem e 
mereceu a oportunidade. 
Depois, saiu porque can-
sou”, declarou.

Zagueiro defende trabalho do técnico Tite à frente da Seleção Brasileira

Brasil está pronto para 
pegar europeus, diz Militão

Durante o perío-
do preparatório 
para a Copa do 
Mundo de 2022, 
o Brasil não rea-
lizou partidas 
contra seleções 

europeias. Apesar disso, o za-
gueiro Éder Militão acredita que 
a equipe de Tite já possui con-
dições de bater de frente com 
países do Velho Continente.

Em coletiva ontem, o joga-
dor afirmou que o Brasil está 
pronto para o Mundial do Qatar 
e ressaltou que o trabalho do 
treinador possibilita que a Se-
leção possa encarar europeus 
no ano que vem.

“A gente está preparado 
para essa Copa do Mundo. 
Até então, não tivemos um 
calendário para jogar seleções 
europeias, mas quando tiver-
mos a oportunidade, vamos 
enfrentar”, disse.

“O Tite vem apresentando 
um ótimo trabalho, com bons 

números, pela forma que ele 
prepara a gente e explica para 
nós o que temos que fazer den-
tro de campo. Então quando 
enfrentarmos grandes seleções 
europeias poderemos sair vito-
riosos”, acrescentou o defensor.

O Brasil volta aos gramados 
pela Copa América amanhã. 
A equipe enfrenta a Colômbia 
às 21 horas (de Brasília), no 
Estádio Nilton Santos, pela 
quarta rodada do Grupo B da 
competição.

Lucas Figueiredo / CBF

Zagueiro Éder Militão disse que Brasil está preparado para a Copa do Qatar

Vasco quer contratar 
mais um atacante

Árbitro carrega na 
súmula contra auxiliar

O Vasco tem 
b u s c a d o  re -
gularidade no 
início do Cam-
peonato Bra-
sileiro da Série 
B. Os cruz-mal-

tinos estão fora do G-4, na 
nona colocação, com sete 
pontos.

Dentro de campo, o téc-
nico Marcelo Cabo ainda 
tenta encontrar a melhor 
formação para a equipe. O 
comandante tem feito segui-
das mudanças na escalação 
a cada rodada.

Fora dele, a diretoria vas-
caína ainda busca reforços 
para a temporada. A prio-
ridade é a chegada de um 
atacante que atue pelo lado 

O Botafogo foi 
derrotado pelo 
Náutico no úl-
timo domingo, 
no Estádio dos 
Aflitos, pelo 

Campeonato Brasileiro da 
Série B. Os alvinegros recla-
maram constantemente da 
arbitragem do mineiro Wan-
derson Alves de Sousa, que 
relatou na súmula da partida 
uma ofensa do auxiliar técni-
co Caio Autuori.

“Expulsei este referido 
auxiliar técnico por, após o 
término da partida, invadir 
o campo de jogo e vir em 
minha direção proferindo 
as seguintes palavras: ‘Você 
está de sacanagem, você é 
vagabundo safado, você nos 

do campo.
Gabriel Pec e Morato 

começaram a Série B como 
titulares. No entanto, na 
vitória sobre o CRB, no fim 
de semana, Morato e MT 
foram os titulares, com Léo 
Jabá entrando na etapa final 
e sendo decisivo.

O nome de Rossi foi ven-
tilado em São Januário, mas 
o ex-jogador do clube vive 
boa fase no Bahia. Quem 
está próximo do acerto é Ta-
vares, do Internacional, mas 
o objetivo é contratar um 
atleta com mais experiência.

O certo é que o reforço 
terá que estar livre no mer-
cado, pois o Vasco não tem 
como pagar para contratar 
jogadores.

prejudicou’. Informo que o 
mesmo foi contido pelos se-
guranças para não se aproxi-
mar da arbitragem”, escreveu.

O auxiliar alvinegro será 
denunciado ao STJD e pode 
pegar um gancho no Tri-
bunal. O técnico Marcelo 
Chamusca e o presidente 
Durcésio Mello se manifes-
taram contra a atuação da 
arbitragem.

O elenco do Botafogo ga-
nhou folga ontem por conta 
do adiamento do jogo contra 
o CSA, que estava marcado 
para a próxima quinta-feira. 
O estádio Nilton Santos está 
à disposição da Conmebol 
para disputa da Copa Améri-
ca e não poderá ser utilizado 
pelo Glorioso.

Fla prepara batalha por Pedro
A derrota para 
o  Bragantino 
aumentou a ir-
ritação no Fla-
mengo com os 
desfalques pela 
Copa América. 

Para piorar, o time ainda pode 
perder o atacante Pedro.

Pedro foi convocado para a 
disputa das Olimpíadas, mas 
a diretoria já se antecipou e 
negou a liberação do atleta. 
No entanto, o atacante vai ficar 

sem condição de jogo caso o 
clube não consiga uma decisão 
favorável no STJD.

Recentemente, o tribunal 
negou o pedido de paralisação 
do Campeonato Brasileiro pro-
posto pelo Flamengo.

O técnico Rogério Ceni não 
se alongou sobre o assunto ao 
ser questionado após a derrota 
do fim de semana.

“Este caso já foi debatido 
e colocada a posição do Fla-
mengo através do seu vice-

-presidente. E é uma decisão 
administrativa que está na 
mão da presidência, não tem 
participação minha. É uma 
decisão muito mais adminis-
trativa do que qualquer outra 
coisa”, disse.

Atualmente, o Flamengo 
não conta com o lateral-direito 
Isla, o volante Piris da Motta, 
os meias Éverton Ribeiro e Ar-
rascaeta e o atacante Gabigol. 
Todos estão na disputa da Copa 
América por suas seleções.


