
Anvisa vai revisar o uso 
emergencial de vacinas

Também serão analisadas as autorizações concedidas para os medicamentos contra a a covid-19

APÓS FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

CIDADES\PÁG.4

Anny Alves, musa da Porto da Pedra, promete vir para arrasar na avenida: ela diz que além de luxuosa, sua fantasia está bem volumosa, com mais de 500 faisões e cerca 6 mil pedras chaton

Divulgação

O ‘Tigre’ e a 
musa que veio 
da Croácia
Primeira musa da Unidos do 
Porto da Pedra, a professora de 
dança baiana mas residente na 
Croácia há quase uma década, 
Anny Alves, promete surpreen-
der o público amanhã na Mar-
quês de Sapucaí. Ela conta que 
não economizou em seu figuri-
no, avaliado em mais de R$ 60 
mil, com o qual representará o 
“Pássaro protegido de Oxóssi”, 
no enredo que vai homenagear 
Mãe Stella de Oxóssi, escritora 
e ialorixá, que lutou pelo res-
peito ao candomblé. Anny Al-
ves virá à frente do abre-alas, 
no primeiro setor do desfile da 
escola vermelha e branca, que 
irá retratar as matas e as flores-
tas para representar o orixá da 
caça, da fartura, dos animais. 
“Além de luxuosa, minha fan-
tasia está bem volumosa,  com 
mais de 500 penas de faisões e 
cerca 6 mil pedras chaton, eu 
estou muito apaixonada” dis-
se a musa da escola de samba 
de São Gonçalo. Quarta agre-
miação a desfilar no primeiro 
dia dos desfiles, a Porto da Pe-
dra apresentará o enredo: “O 
caçador que traz alegrias”, de 
autoria da carnavalesca Annik 
Salmon.

Esquema de 
saúde pronto 
para os desfiles

CIDADES\PÁG. 3

Homenagem 
ao Santo 
Padroeiro
Grupo Filhos de Oxóssi sobe 
ao palco do Municipal de Ni-
terói em homenagem a São 
Jorge.

PÁG.2 

CULTURA

Camille Siston/Divulgação    

Banda se apresenta nesta quarta, às 
19h, o projeto “Clássicos do Samba”

O atacante Bruno Henrique ainda não está recuperado da lesão no joe-
lho que o tirou do jogo do fim de semana e não enfrenta o Palmeiras 
amanhã, pelo Brasileirão. Mas o Fla contará com o zagueiro Pablo.

PÁG. 6

ESPORTES

Rafael Ribeiro/CRVG

Anderson Conceição não sente 
mais dores e volta ao time

Marcelo Cortes / Flamengo

Lesionado, Bruno Henrique está fora do duelo contra o Palmeiras nesta quarta-feira, pelo Brasileiro

Bruno Henrique é desfalque no Fla

Atendimento 
nos locais de 
crimes para elas

PANORAMA\PÁG. 2

Anderson 
Conceição 
confirmado
No Vasco, o zagueiro An-
derson Conceição não se 
queixou de dores da coxa e 
enfrentará o Chapecoense 
na Série B Brasileiro.
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Fim da pandemia?
Será mesmo o fim da pandemia do coronavírus. Na Chi-
na, onde aparentemente o governo já havia resolvido o 
problema da contaminação, pessoas voltaram a morrer 
e o isolamento foi retomado em algumas cidades. Acho 
que estamos sendo precipitados aqui no Brasil. Vidas 
importam mais do que empregos. 
André Luis Resende

Carnaval fora de época
Achei meio esquisito essa história de botar o carnaval para 
feriado de Tiradentes. Afinal, o pessoal vai cair na folia na 
data em que é celebrada a memória de uma pessoa que 
morreu enforcada porque defendia a liberdade e indepen-
dência do País. Ficou meio sem noção, falta de respeito. 
Beth Camargo

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.

Filhos de Oxóssi no 
palco do Municipal
Nesta quarta, às 19h, o pro-
jeto “Clássicos do Samba” 
recebe a banda Filhos de 
Oxóssi no Theatro Muni-
cipal de Niterói. O show 
conta com um repertório 
formado pelos sambas de 
terreiros que enaltecem os 
orixás, a falange de caboclo 
e apresenta sambas com rit-
mos de ijexá, calango, chula, 
partido-alto e jongo.

A apresentação é lide-
rada pelos músicos André 
Jamaica e Pedro Ivo, com 

participação especial de 
Luiza Dionízio. A banda é 
composta pelos instrumen-
tistas Yuri Portella (Surdo), 
Lucas Marques (Violão), Ya-
smin Alves (Cavaco) e Caio 
Vinícius (Percussão).

Filhos de Oxóssi surgiu 
em uma homenagem ao 
padroeiro da cidade do Rio 
de Janeiro, em 2018 e, por 
ironia do destino ou não, a 
energia contagiou o públi-
co. O ingresso custa R$30 
(inteira). 

CULTURA FABIANA MAIA

           Choro

O Clube do Choro de Niterói 
segue sua temporada na Sala 
Carlos Couto, no Centro, com 
mais uma apresentação, nesta 
terça, às 19h. Nesse mês, o 
grupo faz uma homenagem 
ao “Pai dos Chorões”, o mestre 

ÁLBUM – Kurt Vile lança o novo álbum ‘Watch My Mo-
ves’ pelo selo Verve Records. Em celebração do lança-
mento, o videoclipe oficial da canção, “Flyin’ (like a fast 
train)”, também foi lançado. Inspirado pelo seu amor 
incondicional por trens, a canção é uma homenagem 
poética ao pai de Vile, que trabalhou como maquinista 
de comboios durante décadas.

ESTREIA – Nasi e o trio Os Spoilers disponibilizam em 
todas as plataformas digitais o EP de estreia do projeto. 
O trabalho autointitulado apresenta seis faixas – qua-
tro inéditas e duas regravações - com influências de 
diferentes vertentes do rock inglês de todos os tempos, 
do punk rock ao britpop. As quatro canções inéditas 
foram compostas durante a pandemia.

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

Camille Siston/Divulgação    

Banda se apresenta nesta quarta, às 19h, o projeto “Clássicos do Samba”

Luiz Ferreira/Divulgação

Clube do Choro de Niterói segue sua temporada na Sala Carlos Couto

Atendimento nos locais de crimes

A Alerj vota hoje, em 1ª 
discussão, o PL 4731/2021, 
do deputado Anderson 
Moraes (PL), que cria o ser-
viço de atendimento móvel 
às mulheres vítimas de 
violência. Segundo Moraes, 
como a maioria dos delitos 
ocorrem dentro de casa, ele 
quer diminuir as subnotifi-

 Divulgação/Adilson Bahêa

cações realizando perícias 
nos locais do crime. ¨Mui-
tas mulheres alegam que 
não têm condições de se 
deslocar até uma delegacia 
especializada para realiza-
rem o registro, além de que, 
na maioria das vezes, elas 
se sentem envergonhadas 
e até culpadas,” ressaltou.

Sede de 
carnaval

Mulheres na 
Engenharia

A Águas do Rio fechou com 
a  Liesa uma parceria para os 
dias de desfile e se transfor-
mou em patrocinadora oficial 
do Rio Carnaval 2022. Além de 
matar a sede de quem estiver 
no Sambódromo, a conces-
sionária vai distribuir 150 mil 
ecocopos durante os cinco 
dias de desfiles. Segundo a 
empresa, considerando que 
o copo ecológico será usado 
aproximadamente cinco ve-
zes, os 150 mil ecocopos dis-
tribuídos pela Águas do Rio 
vão eliminar 750 mil descartá-
veis. Serão, em média, menos 
2.490 kg (mais de 2 toneladas) 
de lixo, já que cada copinho 
pesa cerca de 3,32 gramas. 
Isso também significa que 
52.500 kg de carbono deixa-
rão de ser emitidos. “Vamos 
continuar matando a sede de 
carnaval dos foliões, levando, 
pela primeira vez, água para 
todos os presentes”, destaca 
o presidente da Águas do Rio, 
Alexandre Bianchini.

O Laboratório do Futuro da 
Coppe/Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), em 
parceria com o Departamen-
to de Matemática do Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, 
está realizando um levanta-
mento inédito de iniciativas 
que favoreçam a igualdade 
de gênero no Brasil, no que se 
refere ao mercado de trabalho 
e ensino superior nas áreas de 
Engenharia, Ciência, Tecno-
logia e Matemática.

Os primeiros resultados 
do trabalho em parceria fei-
to pelas duas instituições 
indicam que a participação 
das brasileiras no mercado 
de trabalho, nessas áreas, é 
em média de apenas 31%. Na 
Engenharia, o índice é ainda 
pior: apenas 18% de presen-
ça feminina. Os detalhes da 
pesquisa estão em um artigo 
da revista digital Ângulos, 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
(CREA-RJ). 

POR JEFFERSON LEMOS

Padre Miguel pode virar patrimônio

O deputado Coronel Jai-
ro (SDD) protocolou um 
projeto de lei na Alerj para 
tornar a Unidos de Padre 
Miguel Patrimônio Cultural 
e Imaterial do Estado do 
Rio de Janeiro. ¨A Unidos 
de Padre Miguel representa 
a tradição do carnaval do 
Rio de Janeiro. Em seus 

Divulgação

mais de 60 anos de histó-
ria, a escola leva cultura 
e muita diversão ao povo, 
além de oferecer trabalho e 
renda a todos os envolvidos 
na organização dos seus 
desfiles. Não restam dú-
vidas de que merece esse 
reconhecimento público¨, 
ressaltou o deputado.

Medalha por salvamento no mar

A coragem de se lançar em 
meio a ondas revoltas para 
resgatar um salva-vidas 
vai render ao bodyboarder 
Renan Souza a Medalha Ti-
radentes da Alerj. Em reco-
nhecimento ao ato heroico, 
a deputada estadual Alana 
Passos vai apresentar um 
projeto na Alerj para con-
ceder a maior honraria da 
Casa ao esportista, além de 

Divulgação

uma moção de louvor pela 
atitude. Renan participava 
de uma etapa do Circuito 
Brasileiro de Bodyboard, 
na Praia de São Conrado, 
na última sexta (15), quan-
do se jogou na água para 
ajudar um bombeiro que 
havia entrado no mar para 
resgatar outro competidor, 
mas acabou passando apu-
ros após o socorro.

Panorama RJPanorama RJ

O presidente do Detran-RJ, 
Adolfo Konder, e o prefeito 
de Tanguá, Rodrigo Medei-
ros, assinaram ontem um 
protocolo de intenções 
para ampliação dos servi-
ços do órgão no município. 
O objetivo é instalar um 
novo posto de atendimen-
to na cidade, com todos os 
serviços disponibilizados 
pelo departamento: iden-

tificação civil, habilitação 
e vistoria de veículos. Para 
isso, a prefeitura cederá 
o imóvel onde será ins-
talada a nova unidade de 
atendimento, ampliando 
os serviços oferecidos no 
município. O novo posto, 
que será muito maior do 
que o anterior, dobrará 
a capacidade de atendi-
mento.

Tanguá terá novo posto do Detran
Divulgação

O Estado do Rio passa a ter 
a Semana de Prevenção à 
Gravidez na Adolescên-
cia com a sanção da Lei 
9640/2022, da deputada 
Rosane Felix (PL), que pre-
vê a disseminação de in-
formações sobre medidas 
preventivas. “Mães adoles-
centes são mais vulnerá-

veis à pobreza e à exclusão, 
e sua saúde é mais frágil. 
As complicações durante 
a gravidez e o parto estão 
liderando as causas de 
morte entre adolescentes. 
Por tudo isso, as campa-
nhas de esclarecimento 
são importantíssimas”, 
defende a deputada.

Prevenção à gravidez agora é lei
 Divulgação/Adilson Bahêa

Pixinguinha, trazendo à tona a 
riqueza da sua obra, já que no 
dia 23 se comemora o Dia Na-
cional do Choro, mesmo dia de 
nascimento de Pixinguinha, que 
completaria 125 anos. Gratuito 
(distribuição de 50 senhas).
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Sete postos médicos estarão espalhados em pontos estratégicos do Sambódromo, informa secretaria municipal

Desfiles: saúde já tem esquema
Os desfiles do Carnaval 2022, 
na Marquês de Sapucaí, vão 
contar com um esquema es-
pecial para a assistência mé-
dica de emergência montado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro (SMS-
-Rio). Entre os dias 20 e 24 e 
no sábado das campeãs (30), 
sete postos médicos espalha-
dos em pontos estratégicos 
do Sambódromo estarão à 
disposição do público e dos 
integrantes das agremiações 
nos setores 1, que é a parte 
da concentração das escolas; 
2, 7, 8, 11, além do 10, que fica 
na altura da Rua Salvador de 
Sá; e o da dispersão, na Praça 
da Apoteose. Todos funcio-
narão das 19h até o fim dos 
desfiles. Já no dia 24, destina-
do à apresentação das escolas 
mirins, os postos atenderão 
das 16h até a meia-noite.

De acordo com a SMS, a 
estrutura de atendimento 
inclui 32 leitos, sendo oito de 
suporte avançado. Ao todo, 71 
profissionais estarão de plan-
tão a cada dia. Entre eles, 26 
são médicos, 18 enfermeiros 
e 27 técnicos de enfermagem.

Os pacientes que apresen-
tarem quadros mais graves 
serão transferidos por meio 
de ambulâncias com suporte 
avançado (UTI móvel) em 
ação coordenada pela Central 
Municipal de Regulação, para 

hospitais ou UPAs da rede. O 
esquema tem 16 ambulâncias 
disponíveis nos dias de des-
file das escolas da Série Ouro 
(quarta-feira e quinta-feira) e 
do Grupo Especial (sexta-feira 
e sábado) e no sábado seguin-
te, quando desfilarão as seis 
primeiras classificadas do 
grupo especial. Para o desfile 

das crianças no domingo, dez 
viaturas estarão disponíveis.

Apuração - O atendimento 
de saúde está garantido tam-
bém durante a apuração das 
escolas na terça-feira (24) na 
Apoteose. Nesse dia, o posto 
funcionará das 14h às 20h, 
com equipe formada por três 

médicos, dois enfermeiros e 
três técnicos de enfermagem. 
A estrutura conta com duas 
ambulâncias com suporte 
avançado para a transferência 
de pacientes de casos mais 
graves.

Conforme a secretaria, 
entre as principais causas 
dos foliões que procuram o 

atendimento são mal estar 
devido ao calor ou ingestão 
de bebidas alcoólicas em ex-
cesso, hipertensão, entorses/
luxações, cortes e traumas 
diversos.

O secretário Rodrigo Pra-
do disse que qualquer pes-
soa que tiver necessidade 
de atendimento durante o 
carnaval no Sambódromo 
pode se dirigir aos postos 
instalados.

Prado disse que nos en-
saios técnicos realizados pe-
las escolas entre 13 de março 
e 10 de abril foram registrados 
129 atendimentos, sendo que 
12 precisaram ser transfe-
ridos para uma unidade de  
saúde.

O secretário garantiu que 
o esquema tem capacidade 
de atender a demanda que 
surgir. “São postos pré-hos-
pitalares de porta aberta. Nós 
podemos fazer até mais de 
mil atendimentos conforme 
a série histórica”, informou.

Prado destacou ainda que 
é importante que as pessoas 
estejam vacinadas, porque 
será exigido o comprovan-
te de vacinação. “Todas as 
pessoas acima de 18 anos 
têm que apresentar dose de 
reforço para poder entrar. 
Isso já foi testado e feito du-
rante os ensaios técnicos. A 
Liesa montou um esquema 
que todas as pessoas que 
participaram ou trabalhando, 
ou desfilando, ou assistindo 
tiveram que apresentar o 
comprovante. A gente espera 
que isso tudo vá acontecer”, 
disse.

Intendente e Terreirão
Na Estrada Intendente 

Magalhães, no Campinho, 
zona norte do Rio de Janeiro, 
haverá um posto médico de 
atendimento e quatro ambu-
lâncias nos desfiles dos dias 
20 (Federação dos Blocos), 
21 (Grupo de Avaliação), 22 
(Escolas da Série Bronze), 29 
e 30 (escolas da Série Prata) 
e no dia 1º de maio serão as 
agremiações dos grupos B e 
C. Já no Terreirão do Samba, 
próximo ao Sambódromo, 
na região central da cidade, 
haverá dois postos médicos 
e quatro ambulâncias para 
atender a quem for aos shows 
que ocorrerão nos dias 20, 21, 
22, 23 e 30 de abril.

Secretário reforça 
importância 
de levar o 
comprovante de 
vacinação, que 
será exigido 

Reprodução da internet

Ao todo, 71 profissionais estarão de plantão por dia. Sendo 26 são médicos, 18 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem

Cartilha: intolerância 
religiosa é detalhada
A Cartilha Rio de Combate 
à Intolerância Religiosa já 
pode ser baixada no site da 
prefeitura do Rio de Janeiro. 
O documento detalha as 
práticas que configuram 
intolerância religiosa, as leis 
de combate ao crime e as 
formas de denunciá-lo.

O material foi produzido 
pela Coordenadoria Executi-
va de Diversidade Religiosa 
e pela Secretaria Municipal 
de Governo e Integridade 
Pública (Segovi), por meio 
da Coordenadoria Executiva 
de Promoção da Igualdade 
Racial, com o objetivo de 
conscientizar a população 
carioca sobre o respeito à 
multiplicidade de crenças, 
assegurado pelo Artigo 5º 
da Constituição, e de ajudar 
as vítimas de intolerância 
a acessar os canais de de-
núncia.

Um desses canais é a 
Central de Atendimento 
1746, que começou a noti-
ficar casos de preconceito 

religioso, antissemitismo e 
racismo no mês passado. 
O registro pode ser feito via 
aplicativo, WhatsApp (3460-
1746), telefone, Facebook 
Messenger (Central 1746) ou 
presencialmente na Agência 
1746, situada na sede da 
prefeitura, na Cidade Nova. 
Após o registro, o município 
tem até 10 dias para encami-
nhar a denúncia à Delegacia 
de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradi), 
responsável pela investi-
gação.

A cartilha cita também a 
violência praticada contra 
os judeus e as religiões de 
matrizes africanas, consi-
derados maiores vítimas dos 
crimes de intolerância, cuja 
pena pode chegar a três anos 
de prisão. Em 2019, segundo 
o Ministério da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
26% das denúncias de in-
tolerância registradas pelo 
Disque 100 eram de ataques 
a templos de religiões afro.

São Jorge: SG volta 
a ter procissão
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Gonçalo está 
apoiando a realização da 
“Procissão de São Jorge”, no 
sábado (23), dia do “santo 
guerreiro”, no Rocha. O fes-
tejo, organizado pelo Projeto 
Cardume, contará com uma 
imagem bicentenária de São 
Jorge, que pertencia a Pai 
Avelino de Ogum, falecido 
em 2008, aos 105 anos, que 
iniciou a procissão no mu-
nicípio. 

“Graças ao grande núme-
ro de pessoas já vacinadas 
em São Gonçalo, estamos 
retornando dezenas de cele-
brações tradicionais, como a 
‘Procissão de São Jorge’, que 
não era realizada há 30 anos. 
É a nossa cidade voltando ao 
normal e as pessoas acredi-
tando nesse novo momento 
que vive São Gonçalo. Com 
planejamento, estamos res-
gatando celebrações his-
tóricas. E a religião sempre 
será um dos focos no de-
senvolvimento turístico no 
nosso município”, declarou 

o secretário de Turismo e 
Cultura, Lucas Muniz. 

O cortejo, que tradicio-
nalmente era realizado no 
Gradim, sairá neste ano da 
Travessa Santa Rita, altura 
do número 517, seguindo 
até a Praça do Rocha, pas-
sando pela Igreja de São Ju-
das Tadeu, e retornando até 
o ponto de partida, em dois 
quilômetros de percurso. 

“Essa procissão é um 
legado histórico e familiar. 
Em 1992, após ficar mui-
to doente, Pai Avelino de 
Ogum, que era delegado da 
Polícia Civil, realizou o últi-
mo cortejo. Como não tinha 
um sucessor, ele deu a ima-
gem de São Jorge, que estará 
presente na procissão, para 
Pai Elias da Tenda Espírita de 
Caridade João de Benguela, 
onde a imagem se encontra. 
Faremos de tudo para que a 
procissão continue com as 
características tradicionais”, 
promete Jeany Marcenes, 
do Conselho Municipal de 
Cultura e do Cardume.

Negócios à vista na terrinha: 
governador visita Portugal
O governador Cláudio Castro 
foi recebido, ontem (18), pelo 
presidente de Portugal, Mar-
celo Rebelo, no Palácio Na-
cional da Ajuda, em Lisboa. 
Castro e Rebelo conversaram 
sobre a relação comercial 
entre o Estado do Rio e o país 
europeu. No dia 2 de julho, 
o presidente e uma comitiva 
de empresários portugueses 
visitarão o Rio de Janeiro para 
conhecer as oportunidades 
de negócios.

Atualmente, o Estado do 
Rio de Janeiro é sede de al-
gumas das mais importantes 
empresas portuguesas, como 
TAP, Galp Energia, Millen-
nium BCP (maior banco pri-
vado de Portugal), Bluephar-
ma, Grupo Pestana, Hotéis 
Porto Bay e Vila Galé Hotéis. 
Segundo Castro, o Governo 

do Rio de Janeiro tem estreita-
do os laços com Portugal em 
busca de acordos que benefi-
ciem a população fluminense.

“Tive uma ótima conversa 
com o presidente de Portugal 
e o convidei para conferir o 
novo Estado do Rio de Janeiro, 

que estamos reconstruindo 
com a união de esforços dos 
governos estadual, federal e 
municipais, além do Legisla-
tivo e de instituições privadas 
parceiras. Organizamos as fi-
nanças do governo para criar 
um ambiente seguro para a 

ampliação de empreendi-
mentos já existentes e a atra-
ção de mais negócios. Hoje, 
temos de volta a credibilidade 
e as seguranças jurídica e re-
gulatória”, ressaltou.

Portugal foi o 23º maior 
comprador das exportações 
brasileiras (US$ 2,6 bilhões) e 
o 42º maior fornecedor para o 
Brasil (US$ 847,4 milhões). As 
exportações fluminenses re-
presentam aproximadamente 
64% das exportações totais 
do Brasil para Portugal, com 
destaque para produtos da 
cadeia de petróleo. Segundo 
o governador, a corrente de 
comércio entre o Estado do 
Rio e Portugal tem poten-
cial de crescimento, com a 
expansão dos mercados e a 
diversificação dos produtos 
negociados.

Claudio Castro é recebido pelo presidente Marcelo Rabelo em Lisboa

Acolhimento 
para vítimas 
do trabalho 
infantil
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou, ontem (18), uma par-
ceria com o Plaza Niterói 
no projeto socioassisten-
cial Espaço Plaza Cuida 
da Gente, voltado para 
crianças e adolescentes 
em situação de trabalho in-
fantil. O espaço vai contar 
com uma sala lúdica para 
atendimentos e funciona 
diariamente, no mesmo 
horário de funcionamento 
do shopping, inclusive aos 
finais de semana, no G1 do 
Plaza. A proposta consiste 
em abordar, acolher e fazer 
o encaminhamento desses 
jovens à rede de prote-
ção da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Economia Solidária. O 
projeto é uma articulação 
dos Centros de Referência 
Especializados da Assis-
tência Social (Cras) e dos 
Conselhos Tutelares com 
o shopping.

Secretaria de São Gonçalo realiza eventos para estudantes em sua sede

Dia da Literatura Infantil é 
festejado pela Educação 
Celebrando o Dia Nacional da 
Leitura Infantil, a Secretaria 
de Educação de São Gonçalo 
realizou, ontem (18), um dia 
focado na leitura e contação 
de histórias, em três locais em 
sua sede: o pátio, o auditório 
e a biblioteca. O secretário de 
Educação, Maurício Nasci-
mento, e o chefe de Gabinete, 
Eugênio Abreu, acompanha-
ram o evento.

Alunos das escolas mu-
nicipais Pastor Haroldo Go-
mes, Roberto Silveira, Aure-
lina Dias Cavalcanti, Carlos 
Drummond de Andrade, Al-
mirante Carlos Soares Dutra, 
Célia Pereira da Rosa, CIEP 
411 Municipalizado Dr. Ar-
mando Ferreira Leão, Escola 
Estadual Municipalizada Co-
ronel Amarante, Escola Esta-
dual Municipalizada Salgado 
Filho estiveram presentes.

“É de extrema importân-
cia comemorar o dia de hoje 
com muita leitura e conta-

ção de histórias. As crianças 
ficaram por dois anos em 
casa, na pandemia, e, agora, 
com a volta ao presencial, é 
imprescindível ter esse con-
tato com os contadores, com 
as histórias e com todo o 
universo lúdico que este dia 

celebra”, afirmou Maurício 
Nascimento.

O dia 18 de abril foi esco-
lhido para ser o Dia Nacional 
da Leitura Infantil em home-
nagem ao dia do nascimento 
do escritor Monteiro Loba-
to.

Divulgação

Personagens como Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, contaram histórias

Divulgação

 Governador conversou sobre economia com o presidente de Portugal
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Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 22/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 5 - Estrada do Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Estrada do Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Praça 10 - Boqueirão - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Parque Lagoa Araçatiba - Araçatiba - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Ruas 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 92, 100 -

Araçatiba - Jardim Balneário - Boqueirão - Jardim Inohan - Saco das Flores
17258789

13:00 às 17:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Joaquim da Silveira - Araçatiba - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Marques de Maricá - Boqueirão - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Rua Romolo Cavina - Araçatiba - Maricá 17258789
13:00 às 17:00 Ruas 5, 61, 63 - Araçatiba - Boqueirão - Maricá 17258817
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Ivan Mundin - Boqueirão - Maricá 17258817
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17258817

1.000 milicianos presos: 
Respeita a Polícia Civil!

Cláudio Castro*

A força do nosso governo se 
constrói pela recuperação 
do estado e pelo enfrenta-
mento de antigos proble-
mas que se agravaram ao 
longo dos anos. A retomada 
da economia e a consoli-
dação do novo momento 
do Rio de Janeiro abriram 
espaço para que a Polícia 
Civil fosse mais fortale-
cida e chegasse a resul-
tados expressivos em 
pouco tem-
po. O cerco 
às milícias é 
uma demons-
tração de que 
c u m p r i m o s 
com a políti-
ca de tolerân-
cia zero com 
a criminali-
dade. Em vez 
de promes-
sas, erguemos 
nossa credibi-
lidade junto à popula-
ção com trabalho. 

A Força-Tarefa de com-
bate às milícias ultrapassou 
a marca de 1.000 milicianos 
presos nesta semana, o que 
é um marco da importância 
da implantação de uma po-
lítica de estado, após quase 
uma década, contra esse 
tipo de crime. Impunidade 
é incompatível com um Rio 
de Janeiro forte – e é esse 
mal que vamos combater. 
Hoje, a Polícia Civil tem 
orçamento próprio para 
definir suas ações, investir 
na melhoria de estrutura 
e equipamento, ganhando 
agilidade para atuar. A Po-

lícia Civil voltou a ser uma 
instituição de todos para 
todos.

Além disso, só a prisão dos 
envolvidos não é suficiente. 
Por isso, desde o início, a 
estratégia da Polícia Civil é 
asfixiar financeiramente as 
organizações criminosas 
e, assim, enfraquecer seu 
potencial ofensivo. O pre-
juízo das quadrilhas supera 
R$ 2,2 bilhões em razão 
do fechamento de comér-
cios clandestinos, interdi-
ções de obras irregulares 
e apreensões. É um golpe 
bilionário nas milícias.

O governo aponta em uma 
direção cada vez mais cla-
ra: investir na qualificação 
policial, fazer concursos 
para ampliar o efetivo e 
robustecer a capacidade 
de investigação e prisão de 

quem transgrida a 
lei. A prisão de mais 
de 1.000 milicianos é 
exemplo da serieda-

de e dedica-
ção de todos 
agentes.

O governo do 
e s t a d o  n ã o 
escolhe cri-
minoso. Por 
isso, quando 
a Polícia Civil 
é fortalecida, 
toda a socie-
dade ganha. A 
sua atuação é 

o que tem permitido 
o avanço dos indica-
dores de segurança 
e proporcionado a 

estabilidade para as em-
presas voltarem a investir 
no Rio de Janeiro e a popu-
lação reencontrar a tran-
quilidade para trabalhar e 
viver. O reconhecimento 
da dedicação, da honra e 
do comprometimento se 
estende a todos que bata-
lham colocando suas vidas 
em risco. Respeita a Polícia 
Civil!

OPINIÃO

* Cláudio Castro

Governador do Rio de Janeiro

Divulgação

O cerco às 
milícias é uma 

demonstração de 
que cumprimos 
com a política 
de tolerância 

zero com a 
criminalidade

Agência diz que a vacinação contra a covid-19 e dose de reforço devem continuar

Anvisa vai revisar atos sobre 
uso emergencial de vacinas
A vigência dos atos editados 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
em resposta à pandemia da 
covid-19 estão sendo revi-
sados. Segundo informou a 
agência ontem (18), estão 
incluídos entre esses atos as 
resoluções que tratam do uso 
emergencial de vacinas e me-
dicamentos.

Diversos atos publicados 
de forma excepcional pela 
Anvisa, em resposta à pande-
mia, previam inicialmente o 
encerramento de sua vigência 
a partir do fim do Estado de 
Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional. Essa 
condição deve ter seu fim nor-
matizado ainda esta semana 
por meio de uma nova por-
taria do Ministério da Saúde.

“A solicitação feita pelo 
Ministério da Saúde é que 
a vigência das normas da 
Agência relativas à pandemia 
seja mantida por um ano a 
partir do momento da retirada 
do estado de Emergência de 
Saúde Pública de Importância 
Nacional. A prorrogação do 
prazo de vigência das normas 
ainda depende de aprovação 
da Diretoria Colegiada da 
Anvisa e, se aprovada, deve 
permitir que vacinas e medi-
camentos em uso emergencial 
continuem em uso por este 
período (um ano)”, explicou 
a Anvisa.

Em nota publicada ontem, 
a Agência destaca que a vaci-

nação contra a covid-19 deve 
continuar em andamento e 
que a dose de reforço deve 
ser aplicada nos públicos 
indicados. Para a Anvisa, dian-
te a possibilidade de novas 
variantes, é necessário tam-
bém que a vigilância epide-
miológica continue atuando 
sobre a doença, por meio dos 
programas de testagem e ma-
peamento genômico do vírus 
em circulação no Brasil.

“Cada pessoa deve con-
tinuar atenta às medidas de 
higienização das mãos e uso 

de máscara em ambientes 
de maior risco, com aglome-
rações”, destacou o órgão de 
vigilância sanitária ao lem-
brar que, apesar dos avanços 
alcançados no Brasil, muitos 
países ainda continuam em 
estado de pandemia e com 
índices de vacinação ainda 
baixos, necessitando imunizar 
suas populações.

Queiroga - Ontem, um 
dia depois de anunciar em 
pronunciamento oficial em 
rádio e TV que o Ministério 
da Saúde vai declarar o fim 

da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Na-
cional (Espin) relacionada à 
covid-19 no Brasil, o ministro 
Marcelo Queiroga detalhou a 
decisão da pasta. “A covid não 
acabou e não vai acabar, e nós 
precisamos conviver com essa 
doença e com esse vírus. Feliz-
mente, parece que o vírus tem 
perdido a força, tem perdido 
a letalidade, e cada dia nós 
vislumbramos um período 
pós-pandêmico mais próximo 
de todo mundo”, disse o mi-
nistro em entrevista coletiva.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói 

Apesar do fim do Estado de Emergência de Saúde Pública por causa da covid-19, vacinação segue recomendada

Programa Jovem Aprendiz da 
Petrobras tem 734 vagas
Estão abertas as inscrições 
para mais uma edição do 
Programa Petrobras Jovem 
Aprendiz (PPJA), que visa à 
qualificação profissional de 
adolescentes e jovens.

As 734 vagas estão distri-
buídas em municípios de 14 
estados e do Distrito Federal. 
No Estado do> Rio de Janeiro, 
as cidades são Macaé, Duque 
de Caxias, São Gonçalo e Nova 
Iguaçu.

“O objetivo do PPJA é pro-
mover a inclusão social dos 
aprendizes por meio de qua-
lificação profissional e con-
tribuir para sua inserção no 
mercado de trabalho”, disse, 
em nota, o gerente executivo 
de Recursos Humanos da 
Petroras, Juliano Mesquita 

Loureiro.
Segundo a Petrobras, além 

das vagas já reservadas para 
pessoas com deficiência e 
adolescentes egressos de tra-
balho infantil nos programas 
anteriores, uma novidade nes-
te ciclo é que adolescentes em 
situação de acolhimento insti-
tucional, como casa lar, abrigo, 
casa de passagem e residência 
inclusiva terão uma cota de 
15% das vagas oferecidas.

O programa oferece cursos 
profissionalizantes pelo Senai 
de cada região nas áreas de 
assistente de logística, assis-
tente administrativo, auxiliar 
de caldeireiro, auxiliar de li-
nha de produção, eletricista 
industrial, eletricista predial, 
encanador(a) hidráulico(a), 

instalador(a) de tubulações 
prediais de gás combustível, 
mecânico(a) de bombas mo-
tores, compressores e equi-
pamentos de transmissão, 
mecânico(a) de manutenção, 
mecânico(a) industrial, ope-
rador(a) de suporte técnico 
em tecnologia da informação, 
programador(a) WEB e solda-
dor(a).

Todos os estudantes que 
não tenham concluído o en-
sino médio precisam com-
provar matrícula e frequência 
em suas respectivas séries, 
no momento da admissão. 
Os aprovados no processo de 
recrutamento e seleção cum-
prirão jornada de trabalho de 4 
horas diárias, de segunda-feira 
a sexta-feira, durante o perío-

do de 20 meses e terão direito 
a um salário mínimo e outros 
benefícios, como 13º salário, 
férias, vale-transporte e plano 
de previdência complementar 
opcional.

Além das aulas de capaci-
tação e atividades de prática 
profissional no Senai, também 
poderão fazer visitas técnicas 
às instalações da Petrobras.

Para participar do progra-
ma é necessário ter entre 14 
anos e 22 anos e três meses 
completos, não se aplicando 
idade máxima prevista aos 
portadores de deficiência, e 
estar cursando a partir do 7° 
ano do ensino fundamental ou 
ter concluído o ensino médio. 
Inscrições pelo site do progra-
ma até o dia 22 de abril.

No RJ, há chances em Macaé, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu

Faetec abre 717 vagas para 
estágio de cursos superiores
A Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec), órgão vincu-
lado à Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secti), 
abriu processo de Estágio 
Curricular Obrigatório Super-
visionado para estudantes de 
cursos superiores de institui-
ções conveniadas com a Rede. 
São 717 vagas para preenchi-
mento em 34 departamentos 
e unidades da Faetec.

O processo se manterá 
aberto até o dia 29 de abril 
pelo endereço eletrônico: 
www.faetec.rj.gov.br/divest. 
Esse estágio é voltado para 
instituições educacionais 
externas e que mantém con-
vênio de concessão de estágio 
com a Rede. As oportunidades 
são para diferentes profissões, 

unidades e departamentos. 
O seguro do aluno será de 
responsabilidade da insti-
tuição à qual o aluno esteja 
matriculado.

Para atender a Educa-
ção Infantil, na creche Casa 
da Criança, em Quintino, 
há vagas para estágio em 
Pedagogia; já no Instituto 
Superior de Educação do Rio 
de janeiro (Iserj) e nas Facul-
dades Tecnológicas do Rio de 
Janeiro (Faeterjs), estão entre 
as opções cursos como de 
Administração, Direito, Mú-
sica e Biblioteconomia. Nas 
escolas técnicas estaduais, 
a oferta é ainda maior com 
oportunidades nas formações 
de Eletrônica, Games, Psico-
logia, Informática e diversas 

Engenharias, entre outras.
Para o presidente da Fae-

tec, Iranildo Campos, o es-
tágio é a porta de entrada na 
profissão de qualquer recém-
-formado.

“Ao todo, são oferecidas 45 
opções de estágios profissio-
nais. Este é o primeiro passo 
para quem deseja iniciar a 
carreira. Além disso, é uma 
oportunidade bastante inte-
ressante que a Faetec oferece 
neste momento quando o 
mercado de trabalho se recu-
pera após a retração provoca-
da pela pandemia”, afirmou o 
presidente.

Dentre as regras do edital, 
está previsto que o número 
de vagas será ocupado por 
ordem de inscrição e os do-

cumentos (identidade, CPF, 
comprovante de residência e 
apólice de seguro) deverão ser 
digitalizados ou fotografados 
e anexados em arquivo à ficha 
cadastral.

Após a inscrição, o can-
didato receberá e-mail da 
Divisão de Estágio (Divest) co-
municando a disponibilidade 
da vaga no local solicitado. 
Caso positivo, receberá neste 
ato, formulário contendo 
o quadro de horário, para 
comparecimento e preenchi-
mento junto à unidade onde 
realizará o estágio. Para os 
selecionados, as atividades 
terão início dia 21 deste mês 
e se encerrarão em 30 de 
agosto. O estágio não será 
remunerado.

Seleção é para estudantes de instituições conveniadas. Inscrições até dia 29



Terça-feira, 19/4/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

5 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS6 Terça-feira, 19/4/2022ofluminense.com.br

Esportes

Anderson 
Conceição 
de volta 
no Vasco

O Vasco ini-
c i o u  n e s t a 
segunda-feira 
a preparação 
para o duelo 
contra a Cha-

pecoense. Os cruzmaltinos 
vão em busca da primeira 
vitória na Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

O técnico Zé Ricardo 
recebeu uma boa notícia na 
reapresentação do elenco. O 
zagueiro Anderson Concei-
ção não se queixou de dores 
da coxa.

Após o jogador deixar a 
partida contra o CRB com 
dores no local, o departa-
mento médico iria fazer 
uma avaliação, mas Ander-
son Conceição participou 
normalmente do trabalho.

Zé Ricardo deve ter à 
disposição mais reforços 
para o duelo da sexta-feira. 
A maior expectativa é pela 
estreia do atacante chileno 
Carlos Palacios.

Base - Visando fortalecer 
e valorizar os Meninos da 
Colina, o Departamento 
de Futebol de Base assinou 
ontem o primeiro contrato 
profissional do zagueiro 
Luiz Felipe, um dos desta-
ques da categoria Sub-17, 
em São Januário. O jogador 
firmou vínculo com o clube 
até março de 2025.

Luiz Felipe está no Vasco 
desde 2018, quando passou 
a integrar a categoria Sub-
13. Nascido em 2005, ele 
participou das campanhas 
dos títulos do Campeonato 
Carioca e da Recopa Carioca 
na última temporada.

Atacante ainda não está recuperado da lesão que sofreu no joelho

Bruno Henrique desfalca 
o Fla contra o Palmeiras

O Flamengo se 
re a p re s e n t o u 
nesta segunda-
-feira após a vi-
tória sobre o São 

Paulo, pelo Campeonato Bra-
sileiro. Os rubro-negros focam 
no duelo contra o Palmeiras, 
nesta quarta-feira, pela Série 
A, em jogo adiantado da quar-
ta rodada do Brasileirão.

O técnico Paulo Sousa rece-
beu uma má notícia no treino. 
O atacante Bruno Henrique 
ainda não está recuperado da 
lesão no joelho que o tirou do 
jogo do fim de semana.

O jogador recebeu uma 
pancada no joelho contra o 

Talleres-ARG e vem realizando 
tratamento com o departa-
mento médico. Assim, Bruno 
Henrique não enfrenta o Pal-
meiras.

A boa notícia foi a presença 
do zagueiro Pablo. O jogador 
vem se recuperando de uma 
lesão sofrida no seu primeiro 

treino com o elenco rubro-
-negro.

A tendência é Pablo ser 
relacionado para a partida 
desta quarta-feira. Com isso, 
o técnico ganha uma opção 
para o setor de defesa, que 
vem sofrendo com as lesões 
nesta temporada.

No último lance da partida 
contra o São Paulo, o atleta 
Matheus França sofreu uma 
fratura no tornozelo direito e 
passará por cirurgia.

Ontem, o elenco rubro-
-negro iniciou os trabalhos na 
academia e depois foi para o 
campo realizar uma atividade 
leve com bola sob o comando 
do Mister Paulo Sousa.

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Bruno Henrique ainda não se recuperou da lesão no joelho e vai desfalcar o time no próximo duelo

Boa notícia para 
o Flamengo é 
a presença do 
zagueiro Pablo, 
que vem se 
recuperando

Flu tenta embalar 
na temporada

Chay vê evolução no 
Fogão após vitória

No sábado, o 
F l u m i n e n s e 
acabou com a 
sequência de 
tropeços. Os 
tricolores ven-
ceram o Cuia-

bá, na Arena Pantanal, pelo 
Campeonato Brasileiro. O re-
sultado traz tranquilidade ao  
técnico Abel Braga e ao  
elenco para a sequência da 
temporada. Agora, o Flu-
minense tem a chance de 
embalar.

O tricolor carioca vai 
fazer três jogos seguidos no 
Maracanã, por três compe-
tições diferentes. O primeiro 
compromisso será nesta 
terça-feira, contra o Vila 
Nova, pela Copa do Brasil, 
na qual o time vai em busca 

O  B o t a f o g o 
mostrou for-
ça ao vencer 
o Ceará, neste 
fim de sema-

na, e conquistar o primeiro 
triunfo no Campeonato Bra-
sileiro de 2022. Chay valori-
zou o resultado, destacando 
que o time ainda tem muito 
a evoluir sob o comando do 
técnico Luís Castro.

“O primeiro tempo foi 
mais aguerrido do que joga-
do, o Ceará veio no embalo 
da torcida. Sempre podemos 
evoluir, estamos treinando, 
entendendo o que o Luís 
Castro quer, e vem dando 
certo. Vamos aos poucos 

de um bom resultado para 
abrir vantagem rumo à clas-
sificação na competição de 
mata-mata.

No fim de semana, será 
a vez de entrar em campo 
pelo Brasileirão. O adver-
sário será o Internacional, 
que recentemente demitiu 
o técnico Alexander Me-
dina. Uma vitória sobre os 
gaúchos fará o Fluminense 
se aproximar dos líderes da 
competição.

Já na próxima semana, 
o desafio será pela Sul-A-
mericana. Os cariocas vão 
receber o Unión-ARG e bus-
cam se recuperar da derrota 
na rodada passada para se 
manter na briga pela clas-
sificação na competição 
continental.

melhorando sempre. É um 
cara que sempre exige mui-
to da gente. Temos muito a 
evoluir”, declarou o meia.

Chay ressaltou que o 
elenco e a comissão técnica 
terão mais tranquilidade 
após o triunfo: “É um time 
que ainda está sendo for-
mado, essa vitória dá uma 
leveza para se trabalhar. 
Vitória é sempre importante 
para o ambiente”.

O Botafogo volta a cam-
po nesta quarta-feira, às 
21h30 (de Brasília), contra o 
Ceilândia-DF, em Brasília. A 
partida, que será disputada 
no Estádio Mané Garrincha, 
é válida pela terceira fase da 
Copa do Brasil.
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Sociedade Limitada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos às Sócias da PRN Concessões e Participações 
Ltda. (“Sociedade”) que se encontram disponíveis na sede social 
da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos relativos às contas dos 
administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Rio de Janeiro/RJ, 13 de abril de 2022. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente e Eduardo Siqueira 
Moraes Camargo - Diretor Operacional.


