
Niterói antecipa calendário 
e aplica 4ª dose na segunda

Idosos a partir de 75 serão vacinados primeiro contra a C-19. Dia D contra gripe e sarampo é neste sábado

NOVA DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID
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Os melhores surfistas de até 14 anos vão disputar O Circuito Nova Geração, que valerá para selecionar os dois melhores niteroienses por categoria que integrarão o Time ASN no Circuito Estadual

Divulgação

Itaipu: garotada 
encara as ondas 

neste domingo
O Circuito Nova Geração de sur-
fe, que reúne os melhores surfis-
tas de até 14 anos, estará de volta 

no Canal de Itaipu. A competi-
ção acontece neste domingo (1º), 
com os jovens talentos do espor-

te competindo pelas melhores 
ondas na Região Oceânica. As 

categorias serão as mesmas da 
última edição, Sub-14 (nascidos 

a partir de 2008), Sub-12 (nas-
cidos a partir de 2010), Sub-12 

Feminina (nascidas a partir de 
2010), Sub-10 (nascidos a par-

tir de 2012) e Sub-8 (nascidos a 
partir de 2014). O campeonato 

e o ranking municipal também 
valerão para selecionar os dois 

melhores niteroienses por cate-
goria que integrarão o Time ASN 

no Circuito Estadual.

Oito escolas de 
samba já são 
patrimônio

PANORAMA/PÁG. 2

 O lago do Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Nite-
rói, acaba de ganhar mais uma atração: um deque com capacidade 
para 20 pessoas, com vista privilegiada para o conjunto com o cha-
fariz e ideal para tirar aquela foto que está faltando no Instagram.

PÁG. 4

Horto do 
Barreto tem 
Arte na Rua
O projeto Arte na Rua leva 
shows gratuitos a vários 
espaços da cidade. Domin-
go, no Horto do Barreto, 
tem  Paulo Zerbini.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Neste domingo, às 11h, tem Paulo 
Zerbini, no Horto do Barreto

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Deque no Campo de São Bento descortina um dos melhores ângulos do parque

Para admirar e ficar bem na foto

Niterói volta a checar veículos
Táxis, vans escolares e ônibus começam a ser vistoriados e recadastrados nesta segunda
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Fla estreia 
pela Copa do 
Brasil
A equipe rubro-negra faz 
sua estreia pela Copa do 
Brasil neste domingo, às 
18h, contra o Altos, fora de 
casa. Titulares devem ser 
poupados.

PÁG.6 

ESPORTES

 Marcelo Cortes

Destaque na reserva, Lázaro deve 
começar jogando neste domingo

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Niterói demanda 
plano urbano 
sustentável

PÁG. 4
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POR JEFFERSON LEMOS

Rio: 8 escolas já 
são patrimônio
O samba surgiu na capital do 
Rio e se difundiu pelo estado 
e país graças à popularização 
das escolas de samba na dé-
cada de 1930, reforçada com 
sua reprodução do gênero 
nas rádios. Hoje, as escolas de 
samba são encaradas como 
tesouros da cultura popular 
e, no mês de abril, mais duas 
agremiações se tornaram pa-
trimônio cultural de natureza 
imaterial. A Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel e 
Beija-Flor de Nilópolis refor-
çaram o grupo das escolas 
que têm o reconhecimento. O 
objetivo é preservar a cultura 
do samba, da música e da 
história, bem como a divul-
gação do local para ensaios 
e visitação turística de uma 
das maiores festas populares 
do país. De 2017 até hoje, 
oito escolas e mais as velhas 
guardas de todas as escolas 
de samba foram reconheci-
das com a honraria. “É muito 
apropriado e importante esse 
reconhecimento”, destaca o 
secretário de Turismo, Sávio 
Neves.

Brechó da solidariedade no Fonseca

Uma boa dica para quem não 
quer gastar muito é o brechó 
da ONG Remar do Brasil na 
Alameda São Boaventura, 
871, onde você encontra uma 
grande variedade de artigos. 
O responsável pelo espaço 
é o Pastor Eduardo (foto), 
que junto com sua equipe 
garante um atendimento 
nota 10. Toda a renda arreca-

Divulgação

dada vai para para projetos 
sociais. “Atuamos há 30 anos 
no acolhimento de pessoas 
em situação de rua ou em 
vulnerabilidade social. A Re-
mar também faz diariamente 
entrega de alimentos, roupas, 
calçados e brinquedos em co-
munidades carentes”, conta 
o pastor. Você também pode 
ajudar fazendo doações.

Curiosidade sobre 
o impeachment
Nesta terça-feira (3), às 12h30, 
no gabinete do presidente da 
Alerj, André Ceciliano, haverá 
a entrega do histórico do im-
peachment do ex-governador 
Wilson Witzel, ao Presidente 
do TJ-RJ, Henrique Figueira. 
Além de Ceciliano e Figueira, 
estarão presentes os deputa-
dos Waldeck Carneiro, relator 
do processo; Luiz Paulo e 
Lucinha, autores da denúncia 
(acusação). Foi a primeira vez, 
na história do Brasil, que um 
governador eleito foi deposto 
de seu cargo e inabilitado 
para o exercício da função pú-
blica por cinco anos. Curioso 
é que Witzel não chegou a ser 
preso, ao contrário de vários 
antecessores dele que nunca 
foram retirados do cargo pe-
los deputados.

Secretário será 
homenageado

Clube Central 
realiza bazar

Nelson Rocha, contador e atual 
secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão do Rio de 
Janeiro, receberá a Medalha Ti-
radentes na próxima terça-feira 
(3) na Alerj. Com passagens em 
diversos cargos públicos, Rocha 
já havia trabalhado na pasta em 
1995, à época chamada apenas 
de Secretaria de Planejamento. 
Ele foi o responsável pelo pro-
jeto de implantação do sistema 
de controle gerencial do estado 
e integrante  da equipe encarre-
gada pela modelagem e organi-
zação do Programa de Reforma 
do Executivo, incluindo o Pro-
grama Estadual de Desestati-
zação (PED). Recentemente, 
Rocha montou uma equipe 
para viabilizar uma plataforma 
de negociação de créditos sus-
tentáveis no estado. Mineiro, 
se mudou para o Rio com a 
família ainda criança e escolheu 
o Vasco da Gama como o time 
do coração. A homenagem foi 
proposta pelo deputado Rosen-
verg Reis (MDB).

O Clube Central, em Icaraí, 
Niterói, realiza neste domingo 
seu Bazar de Dia das Mães, das 
10h às 17h, com várias opções 
de presentes para todos os gos-
tos. Para animar a tarde, haverá 
música ao vivo com o cantor 
Beto Sol apresentando o melhor 
da MPB, além de serviço de bar 
e lanchonete no local. O evento 
é gratuito e aberto ao público.

Encontro com campeãs do Carnaval

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e o vice, Paulo Ba-
gueira, receberam repre-
sentantes do Carnaval de 
Niterói nesta quinta (28), 
para comemorar o título 
das agremiações campeãs 
de 2022. Participaram o 
vice-presidente da Folia do 
Viradouro, Marcelo Serpa, 
o presidente da Cacique de 
São José, Cláudio Sousa, e 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

o presidente da Garra de 
Ouro, Cidcley Costa, entre 
outros. As agremiações 
garantiram os títulos no 
Carnaval niteroiense pelos 
Grupos A, B e C. Estive-
ram presentes, também, 
os carnavalescos campeões 
do Carnaval do Rio com a 
escola de samba Grande 
Rio, o niteroiense Gabriel 
Haddad, e Leonardo Bora.

Panorama RJPanorama RJ

O ex-secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Es-
peciais de São Gonçalo, 
Douglas Ruas, lançou ofi-
cialmente na noite desta 
última quinta-feira (28), 
seu nome como pré-can-
didato a deputado estadual 
pelo Partido Liberal (PL) 
diante de um público de 
cerca de 10 mil pessoas. O 
anúncio foi feito durante 

evento no Clube Mauá, 
com a presença do prefeito 
Capitão Nelson, do depu-
tado federal Altineu Côrtes 
e do vice-prefeito do Rio 
de Janeiro, Nilton Caldei-
ra. A esposa Mariana, a 
mãe Marinete e o irmão 
Nelsinho acompanharam 
do palco o discurso do 
pré-candidato, que é filho 
do prefeito.

Em busca de uma cadeira na Alerj
Divulgação

Servidores e funcionários 
de empresas que atuam na 
manutenção do histórico 
Palácio Tiradentes, antiga 
sede da Alerj, participaram 
nesta sexta (29) da aula inau-
gural da Oficina-Escola de 
Conservação e Restauro 
que vai devolver o brilho e a 
beleza ao edifício, prestes a 
completar 96 anos. Fechado 

para a revitalização, ele será 
reaberto ao público como 
equipamento cultural, já 
chamado de “Casa da De-
mocracia”. atual sede do 
Parlamento. A coordenadora 
da Oficina-Escola, Simone 
Algebaile, ressaltou o desafio 
de resgatar a originalidade 
do espaço e a valorização dos 
mestres de ofício.

Palácio Tiradentes será restaurado
Divulgação/Alerj

CARTA DO LEITOR

Estouro de transformadores
Niterói sofre com um problema grave de fiação, principal-
mente na Zona Sul da cidade. Os fios de internet e redes 
telefônicas ficam muito expostos e cobertos por árvores. 
Quando o tempo vira e começa a ventar, começa um show 
de transformadores estourando e a consequência é a cada 
de luz em vários pontos da cidade. Como que ninguém 
ajusta isso?
Hyolanda Carvalho

Rodovia com buracos
Tudo bem que o governo do Estado pavimentou um trecho 
da Rodovia RJ-104, que não via asfalta há muito tempo, 
mas ainda há vários trechos entre Niterói e Manilha que 
precisam urgentemente de recapeamento. Chega a ser 
perigoso dirigir pela via de tanto buraco. Não sei nem por 
que motivo tem radar. Não dá para correr.
Rômulo Braga
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Aberto às 
segundas
E cada vez mais bares e res-
taurantes estão começando 
a funcionar também nas se-
gundas. É o caso do italiano 
D’Amici Barra, que passa a 
abrir todas as segundas, às 
18h, a partir deste dia 2. O 
espaço fica na Rua Aléssio 
Venturi.  

Arte na Rua promove 
shows gratuitos
O projeto Arte na Rua, que 
apresenta talentos da músi-
ca de Niterói, segue no mês 
de maio com um cardápio 
variado de artistas da cida-
de. Diversos gêneros musi-
cais são contemplados e as 
atrações tocam no Campo 
de São Bento, em Icaraí; no 
Horto do Fonseca; no Horto 
do Barreto e no Rolerzão de 
Piratininga. Todas as atra-
ções são gratuitas.

Na primeira quinzena se 
apresentam, às 11h, no Cen-

tro Cultural Paschoal Carlos 
Magno, no Campo de São 
Bento, o cantor Alex Rocha 
(7) e In Duo (14). No Horto 
do Fonseca, os shows serão 
de Bruninho (7) e Cele (14). 
No Horto do Barreto sobem 
ao palco Paulo Zerbini (1º), 
Rabecaria Trio (8) e Negros e 
Vozes (15). Fechando a quin-
zena, acontecem apresen-
tações de Raphaello Mazzei 
(1º), Luiza Reis (8) e o trio 
Caio Lopes, Lucas Ratto e 
Iago Freitas (15). 

CULTURA FABIANA MAIA

Fábio Porchat
O comediante Fábio Porchat 
encerra a temporada de 
“Histórias do Porchat”, nes-
te domingo, às 19h, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos.  
A ideia do show é divertir, 
aliviar um pouco toda essa 
pressão em que todos vive-
ram nesses últimos anos de 
pandemia. No palco, vão ser 
contadas diversas situações 
já vividas por Porchat em 
suas inúmeras viagens pelo 
mundo. O ingresso custa 
R$100 e está à venda no site 
Sympla.

EXPOSIÇÃO – “Transitoriedades Ocultas” reúne 60 
fotografias de Rose Aguiar e Sandra Gonçalves em duas 
salas no Centro Cultural Correios RJ. Os trabalhos são 
distintos e complementares, organizados em dois gru-
pos visuais de cor: o azul, com imagens que tangem o 
abstrato com a temática “água”, de Rose Aguiar; e o ver-
melho, cor eleita para expressar questões do feminino.

CCBB – O CCBB Rio segue com a exposição “Marc 
Chagall: sonho de amor”. São 186 obras desse artista 
que marcou o século 20 pelo uso revolucionário das 
formas e das cores, pela criação de um universo lírico, 
poético e fantástico em suas pinturas e textos. As visitas 
mediadas acontecem de quarta à segunda, às 10h, 16h 
e 19h e o ingresso pode ser retirado no site Eventim.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Neste domingo, às 11h, tem Paulo Zerbini, no Horto do Barreto

Davi Nascimento/Divulgação

Stand-up se despede da Sala Nelson 

Pereira dos Santos neste domingo
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Hoje é dia D de imunização para pessoas a partir de 60 anos, crianças e profissionais de saúde

Vacinação contra gripe e sarampo
Neste sábado (30), a Prefei-
tura de Niterói vai promover 
o dia D de vacinação contra 
a gripe e contra o sarampo 
para pessoas a partir de 60 
anos, crianças de 6 meses a 
4 anos, 11 meses e 29 dias e 
profissionais da Saúde a par-
tir de 18 anos que ainda não 
receberam a dose este ano. A 
imunização estará disponível 
nas unidades da rede básica 
de saúde, das 8h às 16h. Neste 
dia não haverá imunização 
contra a Covid-19.

Para receber a dose, é pre-
ciso comparecer às unidades 
de saúde levando carteira 
de identidade e CPF. É im-
portante levar a carteira de 
vacinação, principalmente 
das crianças.

Após o Dia D, a imuniza-
ção continuará disponível de 
segunda a sexta-feira, nas Po-
liclínicas e Unidades Básicas, 
das 8h às 16h.

Confira os locais de vaci-
nação:

Policlínica Sérgio Arouca, 
Vital Brazil; Policlínica do 
Barreto; Policlínica Regional 
de Itaipu; Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva, São 
Lourenço; Policlínica Regio-
nal do Fonseca; Policlínica 
Regional de Piratininga; Poli-
clínica Regional do Largo da 
Batalha e Policlínica Regional 
da Engenhoca.

Unidades Básicas de Saú-
de (UBS): Morro do Estado, 
Santa Bárbara, Engenhoca e 
Centro.

Programa Médico de 
Família (PMF) da Grota I, 
Grota II, Ilha da Conceição, 
Leopoldina, Ititioca, Pon-
ta d’Areia, Teixeira de Frei-
tas, Vila Ipiranga, Jurujuba, 
Atalaia, Alarico, Várzea das 

Moças, Cantagalo, Cafubá I, 
Cafubá III, Coronel Leoncio, 
Caramujo, Jonathas Botelho, 
Maceió, Maravista, Maríti-
mos, Martins Torres, Maruí, 
Matapaca, Boa Vista, Palácio, 
Preventório I, Preventório II, 
Sapê, Souza Soares, Viradou-
ro e Vital Brazil.

São Gonçalo - Também em 
São Gonçalo, acontece neste 

sábado o Dia D de Vacinação 
contra a gripe, sarampo e 
ainda covid pediátrica, esta 
apenas para crianças de 5 a 
11 anos. Ao todo, 72 unidades 
de saúde estarão abertas, das 
8h às 17h, para a vacinação 
contra a gripe e o sarampo. 
Para a vacinação das crianças 
contra o coronavírus, são 67 
unidades, também das 8h às 

17h. As unidades também fa-
rão a avaliação da caderneta 
de vacinação e a necessidade 
de atualização, mas as prio-
ridades serão as vacinas das 
campanhas.

Poderão se vacinar contra 
a gripe idosos com mais de 60 
anos, profissionais da saúde e 
crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos de idade (4 anos, 
11 meses e 29 dias). Contra o 
sarampo, todos os trabalha-
dores da saúde que nunca re-
ceberam o imunizante ou que 
estão com o esquema vacinal 
incompleto e crianças de 6 
meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias), independente de ter 
o esquema vacinal completo 
anteriormente. 

As vacinas do sarampo e 
da gripe podem ser aplicadas 
no mesmo dia, inclusive com 
outras vacinas, exceto com o 
imunizante do coronavírus 
para os menores de 12 anos. 
Para eles, o intervalo mínimo 

é de 15 dias e a prioridade é a 
vacinação contra a covid-19. 
Para se vacinar, é preciso 
apresentar a carteira de va-
cinação (adulto e criança), 
identidade ou certidão de 
nascimento, cartão do SUS 
ou CPF.  

Gripe - A primeira fase 
da 24ª Campanha Nacional 
contra a Influenza 2022 tam-
bém termina neste sábado 
(30). Esta fase contempla 
idosos a partir de 60 anos e 
profissionais da saúde, que 
poderão continuar se vaci-
nando durante o período da 
segunda fase. 

A segunda fase segue até 
o dia 3 de junho e é dire-
cionada para crianças de 6 
meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias pós-parto), 
povos indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes, 
caminhoneiros, trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros 
urbano e de longo curso, tra-
balhadores portuários, forças 
de segurança e salvamento, 
forças armadas, funcionários 
do sistema de privação de 
liberdade, população privada 
de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioedu-
cativas.

Niterói e São 
Gonçalo abrem 
unidades de 
saúde neste 
sábado. Atenção 
aos horários

Tomaz Silva / Agência Brasil

 A imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 8h às 16h. Em São Gonçalo, até às 17h

SG mantém vacina 
contra covid hoje
Mesmo com o Dia D de va-
cinação contra o sarampo, 
gripe e covid pediátrica 
neste sábado (30), a Secre-
taria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
vai vacinar contra o corona-
vírus todos os maiores de 12 
anos nas clínicas Gonçalen-
se do Mutondo e da Família 
Dr. Zerbini, no Arsenal, das 
8h às 17h. A segunda dose 
do imunizante Pfizer para 
os adolescentes de 12 a 17 
anos já está disponível. A 
secretaria recebeu, na últi-
ma quinta-feira (28), mais 
24.558 doses da Pfizer adul-
to e outras 12 mil de Pfizer 
pediátrica.

Para as crianças de 5 a 
11 anos, há 67 locais dis-
poníveis neste sábado (30) 
para a vacinação contra o 
coronavírus, das 8h às 17h.

A secretaria também 
vacina com a quarta dose 
os idosos com mais de 80 
anos que tenham mais de 
quatro meses de intervalo 

da dose de reforço (terceira 
dose). Para se vacinar, eles 
têm que apresentar o com-
provante de vacinação com 
as três doses anteriores e a 
identidade. 

A secretaria pede para 
que a população chegue 
aos pontos de vacinação 
uma hora antes do término 
da aplicação da vacina para 
que o expediente termine 
no horário previsto.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de 
vacinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado de uma pessoa 
responsável com mais de 
18 anos.

Para a segunda dose, é 
preciso apresentar carteira 
de identidade e o com-
provante de vacinação da 
primeira dose.

4 dose: Niterói vai 
acelerar calendário
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar um novo calendário 
da quarta dose ou segunda 
dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19. Na se-
gunda-feira (2) serão imu-
nizados os idosos a partir 
de 75 anos e o calendário 
segue por idade até atingir 
os 60 anos. Para os idosos 
a partir de 80 anos será 
mantido o intervalo de 4 
meses entre as doses, já os 
idosos entre 60 e 79 anos, o 
intervalo será de 6 meses.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Ro-
drigo Oliveira, considera a 
medida fundamental para 
esse grupo populacional.

“Niterói possui boa co-
bertura vacinal e melhora 
no quadro dos números 
relacionados a internação, 
casos e óbitos de Covid-19. 
Dentre outras medidas, a 
vacinação contribuiu para 
alcançarmos esse cenário. 
Por isso é fundamental 
que o idoso procure uma 
unidade de imunização 

para receber, de acordo 
com o calendário”, afirma 
o secretário.

Para receber a vacina é 
preciso apresentar identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência e comprovante 
das doses anteriores. A 
imunização está disponível 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17 horas, com 
entrada até as 16 horas, 
nas policlínicas do Vital 
Brazil, Barreto, Itaipu e São 
Lourenço.

Calendário quarta dose 
ou segunda dose de refor-

ço contra a Covid-19
02/05 - a partir de 75 anos
05/05 - a partir de 70 anos
09/05 - a partir de 65 anos
12/05 - a partir de 60 anos

Niterói vai iniciar vistoria de 
transportes na segunda-feira
A Prefeitura de Niterói vai ini-
ciar, na segunda-feira (2/5), as 
vistorias e recadastramento 
dos transportes na cidade. O 
calendário começa com os 
táxis, seguido dos transpor-
tes de escolares e diversos 
e termina com os coletivos. 
É necessário preencher o 
formulário disponível no site 
(www.niteroi.gov.br) e entre-
gar na sede da Subsecretaria 
de Transportes e Trânsito 
(SSTT), responsável pelas 
vistorias, junto com os do-
cumentos pedidos para cada 
modal. A vistoria acontece 
de segunda a sexta, das 9h às 
16h, no Caminho Niemeyer, 
de acordo com o calendário 
que vai até novembro.

O subsecretário de Trans-
portes e Trânsito, Murilo Mo-
reira, lembra que é importan-

te manter os veículos em dia 
para evitar possíveis sanções.

“Estamos restabelecendo 
as vistorias no município 
que é muito importante para 
manter as condições de se-
gurança dos transportes. Os 
veículos que não fizerem o 
recadastramento e não pas-
sarem pela vistoria, correm o 
risco de sanções como multas 
e até mesmo de serem rebo-
cados”, disse o subsecretário.

Cada modal tem um for-
mulário específico e a do-
cumentação que, após ser 
entregue, será analisada pelo 
setor de fiscalização. Após 
análise, o agendamento é 
concluído e marcado pela 
SSTT. O calendário começa 
com os táxis que terão entre o 
dia 2 de maio até 31 de agosto 
para realizarem a vistoria e o 

recadastramento. Depois é a 
vez dos transportes de esco-
lares e outros como carga e 
fretes no período de 18 a 29 de 
julho. A vistoria encerra com 
os coletivos que terão de 1 de 
agosto a 31 de novembro para 
colocarem a documentação 
em dia.

Como proceder? - Para 
realizar os procedimentos de 
vistoria e recadastramento é 
necessário entregar o formu-
lário impresso e preenchido, 
entregar toda documentação 

especificada no formulário, 
bem como qualquer outro 
documento exigido pela fis-
calização e também levar a 
declaração da cooperativa 
ou associação em que esteja 
inscrito o requerente, quanto 
a sua situação (táxi, escolar, 
frete e carga e turismo).

Segundo o subsecretário 
Murilo Moreira, após o pe-
ríodo de recadastramento e 
vistorias, será possível avaliar 
a formulação de um edital 
para futuros cadastros de 
requerimento de permissões 
na cidade.

Calendário
- Táxi - 2/5/2022 a 31/8/2022
- Escolar e Diversos -
 18/7/2022 a 29/7/2022
- Coletivo – 1/8/2022 a
 30/11/2022

Primeiro serão os táxis, depois veículos escolares e por fim os coletivos

Autismo: 
inscrição 
para centro 
em SG
Os contemplados no sor-
teio público do Centro 
de Referência do Autista 
Marlene Felício Faria, no 
Centro de São Gonça-
lo, ganharam mais prazo 
para fazer a matrícula e 
apresentar documentos. 
O período de matrícula 
na unidade foi prorrogado 
para 6 de maio.

Após esta data, as va-
gas remanescentes serão 
preenchidas pelo cadastro 
de reserva, respeitando 
a ordem do sorteio. Fo-
ram disponibilizadas 150 
vagas, distribuídas da se-
guinte forma: 100 vagas 
para alunos da rede pú-
blica municipal; 50 vagas 
para alunos que não são 
da rede pública municipal 
e 20 vagas para cadastro 
de reserva, sendo 10 vagas 
para alunos da rede e 10 
para alunos que não são 
da rede.

Ação é feita no centro de Maricá, Itaboraí, Tanguá e Jaconé (Saquarema)

Águas do Rio recadastra 
clientes em 4 municípios
A Águas do Rio iniciou ontem 
(29) o Programa de Recadas-
tro de Clientes no centro dos 
municípios de Maricá, Itabo-
raí e Tanguá e em Jaconé, no 
3º de distrito de Saquarema. 
Mais de 70 funcionários estão 
se dirigindo às residências 
para atualizar o nome do titu-
lar do imóvel, CPF, identida-
de, telefone, e-mail, número 
do hidrômetro, entre outras 
informações, para o banco 
de dados da concessionária. 
As visitas serão realizadas 
das 8h às 18h, nos dias de 
semana. Nos casos em que 
os moradores não puderem 
atender neste horário, serão 
realizadas marcações aos 
sábados e domingos, mesmo 
após o expediente.

A coordenadora de Cadas-
tro da Águas do Rio, Sandra 
Sommer, explica que os pro-
fissionais estão capacitados 
para fazer atendimentos e 
esclarecer informações sobre 

os serviços disponíveis pela 
concessionária, como adesão 
à tarifa social. 

“A iniciativa será realizada 
durante os próximos nove 
meses nos 27 municípios 

em que atuamos. Além de 
atualizar a nossa base dados, 
nossos colaboradores vão 
esclarecer dúvidas sobre os 
serviços de água e esgoto”, 
explicou Sandra Sommer.

Divulgação

Uniformizados, funcionários da empresa visitam os clientes de porta em porta

Vistoria será 
realizada 
no Caminho 
Niemeyer

Nesta segunda 
serão vacinadas 
pessoas a partir 
de 75 anos
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Niterói demanda plano urbano
sustentável e inclusivo

Richard Sonsol

O crescimento econômico e po-
pulacional de Niterói demanda 
novas moradias e planejamento 

urbano sustentável e inclusivo, 
assim como em diversas cidades 
do país e do mundo. É preciso 
democratizar as áreas urbanas a 
partir da construção de moradias 
em áreas que ofereçam infraes-
trutura para os seus residentes 
no dia a dia, tais como disponi-
bilidade de serviços e comércio, 
facilidade de acesso ao local de 
trabalho e lazer. 

Dificultar o desenvolvimento 
urbano na cidade, impedindo 
a chegada de novos morado-
res em espaços com estrutura 
disponível, não é sinônimo de 
preservação. Bairros habitados 
por poucos, com baixa densidade 
populacional, mas já contando 
com infraestrutura disponível e 
com farto acesso aos serviços, 
devem ser acessíveis a toda a 
população, que paga, através de 

seus impostos, os investimentos 
que custearam essa infraes-
trutura, e, por isso mesmo, 
são espaços que não devem 
ficar restrito a poucos bene-
ficiados.  

As mais modernas 
teorias de urba-
nismo trabalham 
com o conceito de 
cidade compacta 
e sugerem o cres-
cimento nos eixos 
e centros de bair-
ros para facilitar 
o acesso aos ser-
viços e comércio, 
contribuindo para 
efetiva redução do uso de 
automóveis e otimização do 
uso dos espaços públicos.

A proposta é evitar o espraia-

mento urbano e aproveitar a 
infraestrutura existente, 
impedindo o processo de 
crescimento da cidade so-
bre áreas verdes e espa-

ços inabitados, sem 
qualquer infraestru-
tura, o que acabaria 
resultando em um 
alto custo para toda 
a sociedade.

O conceito de ver-
ticalização urbana 
representa comparti-
lhar e otimizar o uso 
do solo e dos recur-
sos naturais, e com a 
perspectiva de tornar 

os bairros autossuficientes, 
reduzindo os deslocamen-
tos interbairros – o que 
representaria uma enorme 

contribuição para o não agrava-

mento do aquecimento global e 
redução da poluição ambiental. 

Ao planejar a compra de um 
imóvel em Niterói, para morar ou 
investir, procure um dos associa-
dos da ADEMI-Niterói e assegure 
a realização de um bom negócio, 
de acordo com seu perfil, con-
tando com o acompanhamento 
de um profissional experiente, 
desde a localização do bem até a 
assinatura da aquisição.

É preciso 
democratizar as 
áreas urbanas 

a partir da 
construção 

de moradias 
que ofereçam 
infraestrutura

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Leonardo Simplício/Divulgação

Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem é uma das construções em obras

Praia do Sossego: 
olho na preservação
Para garantir que a paradisíaca 
Praia do Sossego, em Camboi-
nhas, receba tratamento espe-
cial para que frequentadores 
e turistas possam usufruir de 
suas belezas naturais, a Prefei-
tura de Niterói criou um grupo 
interdisciplinar para cuidar de 
ações de preservação: o Comi-
tê Gestor da Bandeira Azul. O 
município recebeu recente-
mente o selo Bandeira Azul, 
um programa credenciado 
pelas Organizações das Na-
ções Unidas (ONU) e (Unesco) 
que certifica praias, marinas 
ou embarcações que possuam 
um elevado grau de gestão 
ambiental e preservação do 
ecossistema como um todo.

O Comitê Gestor da Ban-
deira Azul é encarregado de 
garantir que todos os critérios 
exigidos para a conquista do 
prêmio sejam cumpridos. É 
formado pelas secretarias de 
Meio Ambiente, Administra-
ção, Ordem Pública e Con-
servação, Neltur, Clin, Defesa 
Civil, Administração Regional 
da Região Oceânica, Gestão 
de Orla, Soprecam e Pereiralt.

O prêmio Bandeira Azul 
foi concedido após avaliação 
de uma banca internacional, 
e Niterói cumpriu todos os 
quesitos e exigências para ser 
contemplada. Os integrantes 
do comitê aproveitaram o pe-
ríodo de feriado de carnaval, 
para intensificar as atividades 
de educação ambiental no 
local. Cerca de 400 quilos de 
lixo foram recolhidos na Praia 
do Sossego somente em um  
dia pelo balanço da Compa-
nhia de Limpeza de Niterói 
(Clin), durante uma atividade 
de limpeza e conscientização 
ambiental promovida pelo 
Comitê Gestor da Bandeira 
Azul.

Durante a ação foram dis-

tribuídos folhetos e sacos 
plásticos para conscientizar 
os banhistas sobre a impor-
tância de recolher os resíduos 
ao saírem da praia. Garra-
fas de vidro, embalagens de 
quentinhas, papel usado para 
embalar sanduíches, tampas 
de garrafa, isopor, sacolas de 
plásticos, entre outros, foram 
os resíduos encontrados na 
areia da praia.

Também foram distribuí-
das mudas e folhetos de cons-
cientização ambiental. Equi-
pes da Neltur treinadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente 
também informavam aos fre-
quentadores detalhes sobre o 
projeto Bandeira Azul, a im-
portância da certificação para 
o município, as intervenções 
que a prefeitura precisou fazer 
para que a praia conquistasse 
o prêmio.

A Prefeitura realizou inter-
venções para a infraestrutura 
turística, acessibilidade e en-
riquecimento ambiental da 
Praia do Sossego, como: uma 
escada de pedra (bioconstru-
ção) de acesso à praia com 
guarda-corpo e áreas de des-
canso, mirantes de contem-
plação acessível a cadeirantes 
e sistema de infraestrutura 
verde com jardins de chuva 
como forma de manejo de 
águas pluviais.

“Esse foi o primeiro even-
to promovido pelo Comi-
tê Gestor da Bandeira Azul. 
Iniciativas como essa serão 
frequentes porque as ações 
de conscientização ambiental 
junto aos frequentadores da 
praia integram o projeto Ban-
deira Azul. Além disso, é muito 
importante que a população 
participe e contribua para a 
preservação local”, explica Al-
lan Cruz, subsecretário de Sus-
tentabilidade da SMARHS.

Divulgação

A primeira-dama de Niterói, Christa Grael, apoiou o banho de verde no bairro

Importante patrimônio histórico e turístico está sendo recuperado em Niterói

Restauração na Ilha da Boa 
Viagem está a pleno vapor
As obras de restauração da 
Ilha da Boa Viagem foram 
iniciadas pela Prefeitura de 
Niterói. Com investimento 
de R$5,5 milhões, o Cas-
telo (sede dos escoteiros), 
a Capela Nossa Senhora 
da Boa Viagem e o Fortim 
serão completamente res-
taurados. O projeto prevê  
também uma área admi-
nistrativa e um ambiente 
cultural com espaço para 
exposições. A previsão de 
conclusão das obras é março 
de 2023.

O presidente da Empre-
sa Municipal de Moradia, 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa), Paulo Cesar Car-
rera, explica que o conjunto 
arquitetônico é tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). E, devido à im-
portância histórica da área 
e também por seu grande 
potencial turístico, o Muni-
cípio apresentou um projeto 
ao Iphan, que foi aprovado, e 
a Prefeitura assumiu a obra 

com recursos próprios.
“Todo o processo seguiu 

o protocolo com os órgãos 
competentes, tanto para 
o trabalho de contenção 
de encostas, realizado em 
2019, quanto o de restauro. 
A intervenção do conjunto 
de monumentos históricos 
da Ilha será realizada sem 
descaracterizar o patrimô-
nio histórico. A reabertura 

do espaço, considerado um 
dos cartões postais da cida-
de, representará mais um 
importante incentivo da 
Prefeitura ao turismo local”, 
enfatizou Carrera.

De acordo com o pre-
sidente da Emusa, para a 
contenção da encosta foram 
realizadas intervenções em 
seis pontos, aplicando téc-
nicas como solo grampeado, 

cortina atirantada e viga 
estaqueada. As obras de con-
tenção foram iniciadas em 
dezembro de 2019 e já foram 
concluídas. O investimento 
para a contenção da área foi 
de R$ 1,8 milhão.

História – Importante 
patrimônio histórico e turís-
tico da cidade, a Ilha da Boa 
Viagem abriga dois monu-
mentos históricos: a capela 
de Nossa Senhora da Boa 
Viagem e o fortim, ambos do 
século XVIII. Entre a Segunda 
Guerra Mundial e o fim da 
década de 1940, também 
foram construídas mais duas 
muralhas, sendo uma delas 
semelhante a um pequeno 
castelo. A Ilha conecta-se ao 
continente por meio de uma 
ponte de concreto. Tombada 
como patrimônio natural e 
histórico, Boa Viagem tem 
edificações construídas no 
alto de uma escada de 127 
degraus, o que torna o local 
um destino curioso, cheio de 
vistas deslumbrantes.

Lago do 
Campo ganha 
deque de 
observação
O Campo de São Bento, 
em Icaraí, acaba de ganhar 
mais uma atração. A Pre-
feitura de Niterói criou um 
deck no Lago do Chafariz 
que vai aproximar as pes-
soas da natureza e permitir  
uma vista diferente do par-
que. 
O espaço é formado por 
55 ripas de madeira en-
vernizadas, com 3,8m de  
largura x 3m de profundi-
dade. 
O deck comporta até 20 pes-
soas e conta com um guarda 
corpo.

A secretária de Conser-
vação e Serviços Públicos, 
Dayse Monassa, destaca a 
importância da iniciativa.

“O deck vai possibilitar 
fotos próximas do chafariz 
com um enquadramento 
diferente. Servirá também 
como ponto de observação e 
de encontro dos frequenta-
dores do parque. É mais uma 
bela atração que o Campo 
de São Bento vai oferecer 
aos usuários”, destacou a 
secretária.

Seconser planta sibipurunas, espécie da Mata Atlântica, em frente à Guarda

Plantio de mudas promete 
tornar o Barreto mais verde

A Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconser) 
iniciou o plantio de 30 mudas 
de sibipirunas, espécie nativa 
nobre de Mata Atlântica, no 
Barreto, na Zona Norte de 
Niterói. O trabalho está sendo 
feito em uma área em frente 
à Cidade da Ordem Pública, 
sede da Guarda Municipal, na 
Rua Craveiro Lopes. O início 
da ação contou com a parti-
cipação da primeira-dama de 
Niterói, Christa Grael.

“É muito bom ver o quan-
to Niterói tem investido em 
ações de reflorestamento e 
se tornado, cada vez mais, re-
ferência nas práticas susten-
táveis. Além da nossa cidade 
ganhar em equilíbrio ambien-
tal, também fica muito mais 
bonita. As floradas das sibi-
pirunas darão novas cores ao 
Barreto”, disse Christa Grael.

Dayse Monassa reforçou 
a importância da iniciativa 
e lembrou que, de 2016 até 
março deste ano, a Seconser 
realizou o plantio de cerca de 
12 mil árvores em áreas urba-
nas da cidade. De acordo com 

ela, o planejamento é que até 
2024 sejam aproximadamen-
te mais de 7 mil árvores.

“Já havíamos feito um 
enriquecimento de vegetação 
na Praça Flávio Palmier, que 
fica na mesma rua. Ficou 
lindo, plantamos árvores com 
mais de dez metros de altura. 
Agora, vamos formar uma 
alameda em frente à Cidade 

da Ordem Pública. Isso vai 
ser muito bom para esta área 
já que existe uma aridez no 
Barreto e havia a necessidade 
de se colocar mais verde no 
bairro. Importante também é 
que esse local não tem fiação 
elétrica. As árvores vão poder 
crescer livres e desenvolver 
sua plenitude”, enfatizou a 
secretária.

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: 05/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Benjamin Sodré - Boa Viagem - Niterói 17352579
13:00 às 17:00 Rua Antônio Parreiras - Boa Viagem - Niterói 17352579

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Alzira Vargas - Lagoinha - São Gonçalo 17350181
13:00 às 17:00 Rua César Machado - Pacheco - São Gonçalo 17350181
13:00 às 17:00 Rua Jelcyr Canelas Porto - Pacheco - São Gonçalo 17350181
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17350333
13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 17350333
13:00 às 17:00 Rua Camilo Formige - Jardim Catarina - São Gonçalo 17350333
13:00 às 17:00 Rua Francilvânia - Jardim Catarina - São Gonçalo 17350333
13:00 às 17:00 Rua Máximo Fermont - Jardim Catarina - São Gonçalo 17350333
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Albino Impareto - Jardim Catarina - São Gonçalo 17350541
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Esteves - Mutondo - São Gonçalo 17392279
13:00 às 17:00 Rua Mário Sete - Colubandê - São Gonçalo 17392279

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 26, 36 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17352717
09:00 às 13:00 Rua Anália M Santos - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17352717
09:00 às 13:00 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 17352717
09:00 às 13:00 Rua São Martinho - Itaipuaçu - Maricá 17352717
09:00 às 13:00 Rua Van Lerbergue - Barroco - Maricá 17352717
13:00 às 17:00 Rua A - Jardim Balneário - Jardim B Bambuí - Manoel Ribeiro 17352819
13:00 às 17:00 Rua 14 - Estrada de Bambuí - Maricá 17352819
13:00 às 17:00 Rua Coronel Luecir Lucas Gonçalves - Bambuí - Maricá 17352819
13:00 às 17:00 Ruas 4, 9, 23 - B Lagoa - Costa Verde - Centro - Parque São José - 

Itaipuaçu - Barroco - São Bento da Lagoa - Estrada Itaipuaçu
17352851

13:00 às 17:00 Rua Heliotrópios - Barroco - Itaipuaçu - Maricá 17352851
13:00 às 17:00 Rua São Benedito - São Bento da Lagoa - Maricá 17352851
13:00 às 17:00 Rua São Gabriel - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17352851
13:00 às 17:00 Rua São Jorge - Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá 17352851
13:00 às 17:00 Rua Tulipas - Barroco - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 17352851
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Esportes

Botafogo 
tenta 1ª 
vitória em 
casa

O Botafogo 
busca a sua 
primeira vi-
tória como 
m a n d a n t e 
neste Cam-

peonato Brasileiro, neste 
domingo, quando recebe o 
Juventude, às 11 horas, no 
estádio Nilton Santos, pela 
quarta rodada. O Glorioso, 
que soma quatro pontos 
e vem de empate por 1 a 1 
com o Atlético-GO em Goiás, 
atuou apenas uma vez em 
casa e perdeu de 3 a 1 para o 
Corinthians.

Os jogadores terão pela 
frente um Juventude em crise 
e sem ter conseguido ainda 
uma única vitória. Amarga a 
zona de rebaixamento com 
um ponto e vem de duas 
derrotas no Brasileirão, sendo 
a mais recente por 1 a 0, em 
casa, para o Cuiabá.

Apesar da crise do rival, 
Luís Castro prefere focar ape-
nas no Botafogo. Os jogado-
res também pensam assim.

“Temos que trabalhar 
sempre pensando na nossa 
evolução e em conseguir um 
bom resultado no próximo 
jogo. Mantendo o espírito de 
luta e confiando no apoio da 
torcida”, disse o lateral Daniel 
Borges, que vem atuando de 
maneira improvisada pelo 
lado direito.

Para este compromisso o 
Botafogo perdeu o zagueiro 
Kanu, com lesão na parte 
posterior da coxa esquerda. 
Víctor Cuesta será o compa-
nheiro de Philipe Sampaio na 
zaga. Mas outras mudanças 
podem acontecer. Quem 
retorna é o goleiro Gatito 
Fernández.

Rubro-Negro visita, neste domingo, o Altos, no Albertão, em Teresina

Flamengo estreia pela 
Copa do Brasil no Piauí

Em meio aos jo-
gos da Libertado-
res, o Flamengo 
estreia na Copa 
do Brasil na tarde 
deste domingo. 

Pela terceira fase do mata-mata, 
o Rubro-Negro vai enfrentar o 
Altos-PI. O primeiro duelo do 
confronto que vale uma vaga 
nas oitavas será no estádio 
Albertão, em Teresina (PI), às 
18 horas.

O Flamengo atuou na últi-
ma quinta-feira em Santiago, 
no Chile. A equipe conquistou 
sua terceira vitória em três jogos 
pela fase de grupos da Liberta-
dores. Como na próxima quarta 
o time estará na Argentina para 
encarar o Talleres de Córdoba, 
é provável que o técnico Paulo 
Sousa poupe vários titulares.

A lista de jogadores pre-
cisando de um descanso é 
grande, e inclui nomes como 
Bruno Henrique, que voltou de 
lesão no meio de semana, além 
de João Gomes, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro, que vêm apre-
sentando desgaste físico.

Mas o elenco rubro-negro 
já está bastante desfalcado pela 
lista de jogadores entregues 
ao departamento médico. O 

treinador, portanto, não tem 
muitas opções, especialmente 
na zaga.

Do outro lado, o Flamengo 
vai encontrar uma equipe que 
nunca chegou à terceira fase 
da Copa do Brasil. Em 2022, os 
piauienses surpreenderam os 
favoritos Sport-PE e ABC-AL 
nas duas fases anteriores.

Mas isso não significa que 
tudo esteja tranquilo no Alviver-
de. O time vai estrear o técnico 
Francisco Diá, que assumiu na 
última quinta-feira. Seu ante-
cessor, Agnaldo Liz, comandou 
o time em apenas dois jogos e 
deixou o clube após derrotas se-
guidas. Diá é o quarto treinador 
a comandar o Altos em 2022.

O jogo de volta entre Altos 
e Flamengo será no dia 11 de 
maio, no Maracanã.

 Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Pedro pode ganhar chance entre os onze iniciais do Rubro-Negro no primeiro duelo do confronto

Paulo Sousa 
deve poupar 
alguns jogadores 
titulares para 
o duelo deste 
domingo

Vasco busca 2º 
triunfo seguido 

Flu encara o Coritiba 
no Couto Pereira

O Vasco de-
sencantou na 
última quarta-
-feira na Série 
B do Campeo-
nato Brasileiro 
após três roda-

das sem vitórias. Agora, mais 
aliviado, o Cruzmaltino vai 
em busca do segundo triunfo 
consecutivo na competição 
nacional. Neste domingo, a 
equipe do técnico Zé Ricardo 
vai encarar o Tombense, às 18 
horas, em Muriaé (MG), pela 
quinta rodada.

Depois de beirar o Z-4, o 
Vasco subiu sete posições na 
tabela e agora aparece em oi-
tavo lugar com seis pontos. O 
líder é o Bahia, com 10 pontos, 
seguido por Chapecoense e 

O Fluminense 
viu o técnico 
Abel Braga pe-
dir demissão 
após o empate 
sem gols com 

o Unión da Argentina, que 
complicou o time na Copa 
Sul-Americana. O quadro vi-
nha ruim desde a derrota de 
1 a 0 para o Internacional no 
último fim de semana, pelo 
Brasileirão. É com este clima 
pesado que o Tricolor visita o  
Coritiba, neste domingo, às 16 
horas, no estádio Couto Perei-
ra, em Curitiba, pela quarta 
rodada.

O Tricolor tem os mesmos 
quatro pontos do Coritiba, que 
vem de um empate surpreen-
dente com o Atlético-MG por 

Sport, ambos com oito.
Já o Tombense é o rei dos 

empates nesta edição da Série 
B. A equipe mineira não sabe 
o que é vencer ou perder após 
as primeiras quatro rodadas. 
Apesar de não ter conquistado 
vitórias, alguns resultados fo-
ram considerados importan-
tes, como os empates fora de 
casa contra Sampaio Corrêa 
e Vila Nova, além de empatar 
com o Cruzeiro, em Muriaé.

Embora não tenha feito 
uma grande partida, o Vasco 
mostrou evolução diante da 
Ponte. Andrey dos Santos,  
que assumiu a vaga de Zé 
Gabriel, foi bastante elogiado 
e a tendência é que ele per-
maneça no time, assim como 
Gabriel Pec.

2 a 2, em Minas Gerais. Mas 
o desafio será grande, pois o 
Coxa está invicto no Couto 
Pereira nesta temporada. Já 
são dez partidas sem derrotas.

Diante do Coxa, o Flumi-
nense será dirigido pelo interi-
no Marcão. O ex-volante já está 
acostumado ao cargo, pois é 
membro da comissão técnica 
permanente do clube e nos 
últimos anos sempre assumiu 
em situações semelhantes. 
Tanto que já dirigiu o Tricolor 
em 63 jogos, com 28 vitórias, 
16 empates e 19 derrotas.

“O Fluminense sempre vai 
poder contar comigo e espero 
sempre dar o meu melhor para 
defender este clube, indepen-
dentemente da situação”, diz o 
treinador.


