
Rio: agronegócio perde 
cada vez mais espaço

Setor encolheu R$ 1 bi em valor de produção e teve a maior redução de área plantada do País, diz FGV
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A cantora baiana de 76 anos, eleita em 2012 a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, deve apresentar em Niterói canções regravadas no ano passado

 Manuela Scarpa/Divulgação

São Gonçalo 
pode ganhar 
escola de pesca

Firocruz vai 
produzir antiviral 
contra a covid
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Telemedicina é regulamentada
Mas pacientes devem autorizar atendimento e transmissão de dados e imagens
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Gal fará show 
em Niterói no 
Dia das Mães
Gal Costa se apresenta neste do-
mingo (8), em homenagem ao 
Dia das Mães, na Praia de São 
Francisco, na Zona Sul. A cantora 
baiana deve apresentar em Nite-
rói os clássicos que recentemente 
regravou em parceria com outros 
artistas e que foram lançados no 
ano passado no álbum “Nenhu-
ma Dor”. A abertura está progra-
mada para às 19h com a partici-
pação de artistas locais. O show 
faz parte do Circuito Quatro Es-
tações da Música, que se inicia no 
sábado (7), no Horto do Fonseca, 
e que celebra a retomada cultural 
da cidade. O evento é gratuito.
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CULTURA

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, apresenta 
nos fins de semana de maio, o stand-up comedy “No Gogó do 
Paulinho”, do humorista Maurício Manfrini, que é mais conheci-
do pelo seu personagem de sucesso na televisão, Paulinho Gogó.

Divulgação

Stand-up comedy “No Gogó do Paulinho” está em cartaz até o fim de maio

Paulinho do Gogó em Niterói Jorge Jesus quer voltar
Atualmente sem time, o português Jorge Jesus revelou o desejo de 
retornar ao Brasil para treinar o Rubro-Negro novamente. Porém, 
o português deu prazo até o próximo dia 20 para que o clube faça 
uma proposta.

PÁG. 8

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

O vitorioso treinador manifestou desejo em voltar ao time rubro-negro
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Asfalto precário
O tempo passa e as coisas não mudam em algumas ruas de 
Icaraí. Um bairro caro como esse e os motoristas e ciclistas 
ainda têm que enfrentar asfaltos totalmente esburacados 
em diversas vias. É um prejuízo para o carro que tem que 
aguentar tantas irregularidades e um perigo para quem 
é pedestre.
Joana Carvalho

Jesus no Flamengo?
Por mais que eu seja fã do trabalho de Jorge Jesus, que foi 
campeão quase de tudo, achei completamente antiético 
ele ter se oferecido ao clube sabendo que já tem um trei-
nador desempenhando um trabalho que demanda tempo 
por lá. Muito feia a atitude.
Elias Camilo

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.

Fins de semana com 
Paulinho do Gogó 
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos, em São Domin-
gos, apresenta nos fins de 
semana de maio, o stand-
-up comedy “No Gogó do 
Paulinho”, do humorista 
Maurício Manfrini, que é 
mais conhecido pelo seu 
personagem de sucesso na 
televisão, Paulinho Gogó.

No espetáculo, com per-
sonagens construídos atra-
vés de histórias do povo, 
o artista leva para o palco 
diversas histórias de seus 

25 anos de carreira como 
locutor, dublador, cantor e 
humorista. Texto, direção e 
atuação de Maurício Man-
frini. Produção de Diego Za-
rife e Realização de Tabach 
Produções.

As apresentações acon-
tecem às sextas e sábados, 
às 19h, e aos domingos, às 
20h. A Sala Nelson Pereira 
dos Santos fica na Avenida 
Visconde do Rio Branco, 
880. Ingresso: R$60 (sexta) 
e R$80 (sábado e domingo). 

CULTURA

‘Choro’
Até o dia 26 de junho, a expo-
sição “Choro”, do jovem ar-
tista Antonio Kuschnir, sob 
a curadoria de Victor Valery, 
está em cartaz no MAC de 
Niterói, Boa Viagem. A mos-
tra tem 73 telas que refletem 
sobre o poder de julgamento 
no mundo digital e Antonio 
é o artista mais jovem a 
ocupar o salão principal do 
MAC. A visitação acontece 
de terça a domingo, das 
10h às 18h. Ingresso: R$12 
(inteira). Endereço: Mirante 
da Boa Viagem, s/nº.

‘OCUPAÇÃO CULTURAL’ – Moradores do Jardim Cata-
rina vão viver uma verdadeira imersão cultural, neste 
sábado, a partir das 9h, na Lona Cultural. Durante todo 
o dia, dezenas de artistas gonçalenses irão apresentar 
espetáculos de música, dança, teatro, cinema, anima-
ção, além de barraquinhas de artesanato, no projeto 
“Ocupação Cultural na Lona do Jardim Catarina”.

ARTESANATO – Até sábado, das 12h às 18h, o Mercado 
Brasil de Artesanato Tradicional, no Jardim do Palácio 
do Catete, aguarda o público com objetos de decoração 
(como imãs de R$ 3, dos figureiros de Taubaté, SP), 
garrafinhas com areia colorida registrando paisagens 
de Aracati, CE, e de outros estados (R$ 20) e cerâmicas 
de Minas Gerais.
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Stand-up comedy “No Gogó do Paulinho” está em cartaz até o fim de maio

Divulgação

MAC abriga, até o dia 26 de junho, a 

exposição de Antonio Kuschnir

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Firjan critica alta 
da taxa Selic
A Firjan segue criticando os 
sucessivos aumentos nas 
taxas de juros. Em nota di-
vulgada ontem, a entidade 
considerou que, apesar de 
esperado, o décimo aumento 
consecutivo da taxa Selic, em 
1 ponto percentual, é ine-
ficiente e pouco efetivo no 
controle do nível de preços 
neste momento. “A atividade 
econômica já tem sentido os 
efeitos do início do ciclo de 
alta da taxa de juros, contu-
do a inflação não tem dado 
sinais de abrandamento. A 
desorganização das cadeias 
de produção, provocada pela 
pandemia de Covid-19, e os 
impactos derivados da guerra 
na Ucrânia reforçam que a 
inflação advém de choques 
externos e temporários de 
oferta, e não de demanda. A 
nova alta de juros penaliza 
ainda mais o nível de ativi-
dade e reforça a perspectiva 
de desaceleração econômica 
em 2022”. Para a Firjan, o 
importante no momento é 
diversificar fornecedores e 
fortalecer indústrias estraté-
gicas para cobrir os gargalos 
da cadeia de insumos.

Deputados fiscalizarão alimentos

A Comissão de Seguran-
ça Alimentar da Alerj vai 
ampliar a fiscalização em 
estabelecimentos que co-
mercializam alimentos. 
Além de supermercados 
e restaurantes, deverão 
ser incluídos quartéis da 
PM e unidades prisionais 
e cozinhas de grandes in-

Divulgação/Alerj

dústrias. A decisão foi to-
mada durante reunião que 
confirmou o deputado 
Alexandre Knoploch (PSC) 
na presidência da Comis-
são, nesta quinta-feira (5), 
no auditório do Alerjão. 
Segundo o deputado, serão 
normatizadas e intensifica-
das as fiscalizações.

Bombeiros vão 
receber medalha
Os subtenentes Ricardo dos 
Santos Soares e Rodrigo Cor-
deiro Cardoso, lotados no 5º 
Grupamento de Bombeiros 
Militar, vão receber a Medalha 
Tiradentes, após salvarem 
uma mulher que se afogava 
no Rio Paraíba do Sul, em 
Campos dos Goytacazes, na 
região Norte Fluminense. A 
dupla homenagem, proposta 
pelo deputado estadual Fili-
ppe Poubel (PL), foi aprovada 
na Alerj. Agora, será marcada 
uma data para entrega das 
homenagens aos bombeiros 
militares. A ocorrência que 
resultou na concessão da 
Medalha Tiradentes  foi re-
gistrada no dia 14 de fevereiro 
passado.

Escola de pesca 
em São Gonçalo

Nova lei em defesa 
das mulheres

São Gonçalo pode ganhar uma 
escola de mar e pesca para 
apoio à atividade pesqueira. 
É o que autoriza o Projeto de 
Lei 4.558/21, do ex-deputado 
Ronaldo Anquieta, que a Alerj 
aprovou ontem (5), em primei-
ra discussão. A escola deverá 
ser vinculada à Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (Faetec) 
e terá a finalidade de oferecer 
cursos profissionalizantes de 
formação de aquaviários para 
o setor de pesca; mecânica e 
eletrônica de embarcações; 
beneficiamento, manipulação 
e conservação do pescado; 
montagem e manutenção de 
petrechos; gastronomia do mar, 
entre outros. Além disso, poderá 
promover a realização de semi-
nários e atividades de assuntos 
relacionados à pesquisa, ao 
desenvolvimento sustentável 
e à inovação tecnológica. De 
acordo com Anquieta, normal-
mente os pescadores treinados 
para a pesca têm dificuldade de 
fazer os cursos, seja por motivos 
financeiros ou logísticos.

Foi publicada ontem pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro a Lei 
14.330/22 que inclui o Plano 
Nacional de Prevenção e En-
frentamento à Violência contra 
a Mulher como instrumento 
de implementação da Política 
Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social. A norma de-
termina a previsão de ações, 
estratégias e metas específicas 
sobre esse tipo de violência que 
devem ser implementadas em 
conjunto com órgãos e instân-
cias estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, responsáveis 
pela rede de prevenção e de 
atendimento das mulheres em 
situação de violência. Depois 
de passar pela Câmara, o texto 
foi aprovado pelo Senado em 
março, como parte da pauta 
prioritária da campanha 21 
Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra a Mulher.

Pesença na ‘Feira do Petróleo’

Membro da Comissão de 
Minas e Energia, o deputado 
federal Altineu Côrtes está 
representando a Câmara 
dos Deputados na Offsho-
re Technology Conference 
(OTC), considerado o maior 
evento mundial de petróleo, 
em Houston, nos Estados 
Unidos. A feira é um impor-
tante momento para atrair 
investimentos na área para 
o Brasil. Altineu  lembrou 

Divulgação

do impacto que os recursos 
desse mercado geram para 
a economia fluminense, 
sobretudo para Unidade de 
Processamento de Gás Na-
tural (UPGN), no Polo Gaslub 
Itaboraí, o antigo Comperj. 
Na foto, Altineu aparece ao 
lado do deputado Federal 
Marcos Pereira (E), do prresi-
dente da Petrobras, Joaquim 
Luna e Silva e do deputado 
Federal Edio Lopes.

Panorama RJPanorama RJ

Em audiência ontem com 
o presidente da Assembleia 
da República de Portugal, 
Augusto Santos Silva, o pre-
sidente da Câmara Federal, 
Arthur Lira (PP-AL), voltou 
a defender o debate sobre a 
adoção do semipresidencia-
lismo no Brasil. Lira pediu o 
apoio de Santos Silva para 
que representantes de Por-
tugal, país que adota sistema 

político semelhante, ajudem 
com o debate no Brasil. A 
Câmara dos Deputados ins-
tituiu um grupo de trabalho 
que está debruçado na pro-
posta que, se for aprovada, 
teria vigência apenas em 
2030. Aqui no País, as más 
línguas já dizem que vive-
mos num semipresidencia-
lismo. Então, na prática, não 
deve mudar muita coisa.

Foco no semipresidencialismo
Billy Boss/Câmara Federal

Sem doutrinação ideológica
Divulgação

Pré-candidato do NOVO 
ao governo do estado, o 
deputado federal Paulo 
Ganime se reúne nesta 
sexta (6) com o cardeal 
arcebispo do Rio, dom 
Orani Tempesta. No en-

contro, que acontecerá 
no Palácio São Joaquim, 
Ganime entregará uma 
carta de compromissos 
com o povo cristão, como 
a liberdade de expressão, 
religiosa e de culto a todas 
as religiões. O documento 
destaca ainda que, em 
um possível governo do 
pré-candidato do NOVO, 
a educação será gerida 
“sem servir como instru-
mento de doutrinação 
para qualquer ideologia”. 
Ganime também tem se 
reunido com lideranças 
empresariais, políticas e 
comunitárias do estado. 
Até agora, já visitou 88 ci-
dades, onde, entre outros 
compromissos, participou 
do lançamento de pré-
-candidatura a deputados 
estaduais e federais pelo 
NOVO.
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Evento faz parte do Circuito Quatro Estações da Música, que começa no sábado com shows de samba

Gal na Praia de São Francisco
O Circuito Quatro Estações da 
Música está de volta a Niterói 
e terá a honra de receber uma 
das maiores e mais importan-
tes artistas populares do Bra-
sil: a cantora Gal Costa, que se 
apresenta no domingo 8, em 
homenagem ao Dia das Mães. 
O show acontece na Praia de 
São Francisco. A abertura está 
programada para às 19h com a 
participação de artistas locais, 
entre eles: Quarteto de Cordas 
Nina’s, Fátima Regina e a Cia 
de Dança COMRUA. A Entrada 
será franca. De acordo com a 
Prefeitura de Niterói, Gal vai 
abrir o projeto que foi ideali-
zado pelo músico niteroiense 
Arthur Maia, falecido em de-
zembro de 2018.

A cantora baiana de 76 
anos, eleita em 2012 a sétima 
maior voz da música brasileira 
pela revista Rolling Stone Bra-
sil, deve apresentar em Niterói 
canções regravadas no ano 
passado, e lançadas no álbum 
“Nenhuma Dor” (nome de 
uma música de Caetano Velo-
so com um poema de Torqua-
to Neto). No disco, Gal revisita 
clássicos de seu repertório e 
convida dez artistas para as 
novas versões tais como de 
parcerias com Seu Jorge, Crio-
lo, Rodrigo Amarante e outros.

Coordenador de Gestão 
de Eventos, André Felipe Ga-
gliano, lembrou que, o evento 

ocorre depois de dois anos 
da última edição: “Estamos 
multo felizes de poder voltar 
a realizar um grande evento, 
o primeiro pós-pandemia, 

sobretudo podendo valorizar 
os músicos da cidade, como 
Marquinhos Diniz, filho do 
saudoso Monarco dentro ou-
tros. E, mais emocionado 

ainda por receber Gal Cos-
ta estará apresentando esse 
maravilhoso espetáculo, o 
mesmo show aliás, que ela 
apresentou no Festival Rock 

the Montain, em Itaipava, 
com enorme sucesso. Essa 
apresentação ficará marcada 
na história da cidade”, disse 
Gagliano.  

Promovido pela Coorde-
nadoria de Gestão de Eventos, 
com apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Fundação 
de Arte de Niterói (FAN) e 
Niterói Empresa de Lazer e 
Turismo (NELTUR) o Circuito 
Quatro Estações da Música, 
que se inicia no sábado (7) no 
Horto do Fonseca, celebra a 
retomada cultural da cidade. 
O compositor e cantor Mar-
quinhos Diniz, comanda uma 
festa recheada de participa-
ções especiais na Zona Norte, 
entre esses: André Jamaica, 
Declar Sodreé, Grupo de Poe-
tas em Ação, Guilherme Kauã, 
Jussara Rios, Lena Alves, Lili 
Gaspar, Mário Kamundongo, 
Mônica Mac, Paulo Zerbini e 
Simone Leal.

As atividades do Circuito 
Quatro Estações da Música 
começam a partir das 11h, no 
Horto do Fonseca - Alameda 
São Boaventura, 770 – Fonse-
ca. Entrada Franca, livre para 
todas as idades.

Abertura 
do show em 
homenagem às 
mães acontece às 
19h com artistas 
locais

Manuela Scarpa/Divulgação

Gal Costa se apresenta em Niterói com repertório do álbum ‘Nenhuma Dor”, lançado no ano passado. Show vai acontecer na Praia de São Francisco

Município debate o 
atendimento digital
A Prefeitura de Niterói reali-
zou, nesta quinta-feira (5), o 
webinário “Política de Aten-
dimento ao Cidadão e Go-
verno Digital”, organizado 
pelo Comitê de Atendimento 
ao Cidadão de Niterói, coor-
denado pela Secretaria de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(Seplag). O encontro on-line 
debateu os avanços do mu-
nicípio na transformação di-
gital de serviços e a melhoria 
na qualidade do atendimento 
ao cidadão, com foco em 
garantir mais celeridade e 
transparência aos serviços 
públicos. 

O webinário contou com 
a participação da secretária 
de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, e de Daniel 
Annenberg, ex-secretário de 
Inovação e Tecnologia da 
Prefeitura de São Paulo. A 
mediação foi da secretária 
municipal de Fazenda de 
Niterói, Marília Ortiz. Partici-

param também a diretora da 
Escola de Governo e Gestão 
(EGG), Isabela de Jesus, e 
Luis Marcio Barbosa, coor-
denador executivo da área 
de Gestão de Tecnologias 
em Educação da Fundação 
Vanzolini.

Próximos passos - Com o 
objetivo de melhorar ainda 
mais a Política de Atendi-
mento ao Cidadão de Niterói 
(Decreto 14.201/2021), a Se-
plag está trabalhando no sen-
tido de desburocratizar pro-
cessos, centralizar canais de 
atendimento da Prefeitura, 
ampliar a oferta de serviços 
digitais no Portal de Serviços 
(servicos.niteroi.rj.gov.br) e 
o cuidado com o letramento 
digital para incluir a popula-
ção. O webinário, realizado 
em parceria com a Fundação 
Vanzolini e a Prefeitura de 
Niterói por meio da Escola de 
Governo e Gestão de Niterói, 
está disponível no link: youtu.
be/itvHYnN8h4k.

Itaboraí vai ser palco 
de encontro musical
Para celebrar o Dia das Mães, 
um encontro musical intitu-
lado “Samba das Mulheres” 
acontece neste sábado (7), às 
19h, na Praça Marechal Flo-
riano Peixoto, no Centro de 
Itaboraí. O evento é fruto da 
parceria da Casa de Cultura 
Heloísa Alberto Torres com 
a Secretaria Municipal de 
Turismo e Eventos. O projeto 
faz parte da programação 
dos festejos pelos 189 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa de Itaboraí. No 
evento, a cantora conterrânea 
Carol Vitalino convida Aninha 
Portal e Rosi Guará, duas artis-
tas do primeiro time do samba 
no Rio de Janeiro.

Segundo o gestor da Casa 
de Cultura, Alan Mota, a ideia 
de uma artista local convi-
dando outros nomes da cena 
musical é uma maneira de va-
lorizar quem faz música com 
qualidade na cidade. Carol 
Vitalino tem seu repertório 
voltado para o samba. Atual-
mente faz parte da equipe da 
Casa de Cultura Heloísa Alber-

to Torres, onde participa como 
cantora em diversos eventos e 
trabalha também como orien-
tadora na visitação guiada.

Aninha Portal iniciou a 
carreira em 1993, em Belém-
-PA, integrando o conjunto 
de Samba Sol Maior. No ano 
de 1995, transferiu-se para o 
Rio de Janeiro, participando 
de vários grupos e atuando 
como intérprete em blocos, 
como o tradicional Cacique de 
Ramos. Ao longo de quase três 
décadas de carreira, apresen-
tou-se nos principais espaços 
do samba no Rio.  

Já Rosi Guará, cantora e 
compositora de samba, ini-
ciou sua carreira musical ain-
da na infância, aos 12 anos. 
Foi intérprete do Bloco Car-
navalesco Mocidade dos Gua-
rarapes, do Bloco Unidos dos 
Prazeres de Santa Teresa e do 
G.R.E.S. Infantes da Piedade. 
Já venceu várias disputas de 
sambas enredos, como autora, 
e tem um trabalho que mescla 
o resgate das raízes do samba 
com outros ritmos.

Niterói inaugura sala para 
atendimento ao contribuinte
CA Procuradoria Geral do 
Município de Niterói (PGM) 
inaugurou, nesta quinta-feira 
(5), uma sala de atendimento 
aos contribuintes no térreo do 
prédio do Tribunal de Justiça, 
na Rua Visconde de Sepetiba, 
número 519, no Centro. A 
nova sala vai funcionar de 
segunda a sexta, das 10h30 
às 17h.

A nova sala vai aumentar 
a capacidade de atendimento 
da Procuradoria Fiscal, que 
funciona no sétimo andar do 
mesmo prédio. O órgão pres-
ta serviços como geração de 
guia de IPTU, geração de guia 
de ISS e de outros débitos e 
obtenção de formulário para 
“Requerimento de Parcela-
mento de Débitos”.

A nova sala vai melhorar 
a estrutura de atendimento 

aos contribuintes. O procu-
rador geral de Niterói, Mi-
chell Maron, afirmou que a 
Procuradoria Fiscal percebeu 
a necessidade de facilitar o 
acesso do cidadão para resol-
ver as pendências relativas à 
dívida ativa.

“O Tribunal de Justiça foi 
um excelente parceiro ceden-
do o espaço, e hoje a gente 
consegue inaugurar essa sala, 
que permite que o cidadão 
tenha um acesso mais fácil e 
consiga resolver os problemas 
de uma forma mais tranquila. 
Esperamos facilitar a vida do 
cidadão e também incremen-
tar a arrecadação dos tributos 
municipais que estão a cargo 
da Procuradoria. O serviço 
presencial sempre esteve 
presente no sétimo andar e 
vai continuar. Essa sala signi-

fica uma ampliação. O acesso 
facilitado na rua permite que 
o cidadão tenha a visibilidade 
do serviço. Temos aqui na 
porta os serviços aos quais 
ele tem acesso. É um serviço 
prestado de forma mais direta 
e mais visível ao cidadão”, ex-
plicou Michell Maron.

O diretor do Fórum de 
Niterói, juiz Marcos Quintes, 
afirmou que o entrosamento 
entre o Tribunal de Justiça 
e a Procuradoria Geral do 
Município de Niterói tem o 
objetivo de facilitar a vida 

do contribuinte. “Essa obra é 
importante para dar confor-
to para as pessoas que vêm 
aqui para pagar seus débitos 
em dívida ativa. Também vai 
ser melhor para o usuário 
do Fórum. A ideia é sempre 
melhorar os serviços”, disse 
Marcos Quintes.

A juíza Fabiana de Castro 
Pereira também destacou a 
parceria do Tribunal de Justi-
ça com a PGM. “Temos hoje 
essa iniciativa da inauguração 
deste local específico para 
o atendimento do devedor 
fiscal. Isso vai permitir um 
acesso mais rápido através 
desta sala. A pessoa, ao passar 
na rua, nem precisa ingressas 
nas instalações do Tribunal de 
Justiça e pode ter resolvido o 
seu problema com a dívida 
ativa”, reforçou a juíza.

Espaço vai receber cidadãos com pendências relativas à dívida ativa

Sábado 
com ação 
social em 
Itacoatiara
A Prefeitura de Niterói 
vai realizar, neste sábado 
(7), uma ação social com 
atividades gratuitas para 
a população idosa na Re-
gião Oceânica, a partir das 
9h. As atividades contam 
com vários parceiros do 
poder público municipal 
e particular que vão ofe-
recer serviços de saúde, 
beleza e também adesão 
e renovação do cartão de 
estacionamento do idoso. 
A ação, promovida pela 
Secretaria Municipal do 
Idoso, acontece próxima 
ao DPO de Itacoatiara.

O secretário do Idoso, 
José Antonio Fernandez, 
o Zaf, reforça a impor-
tância de fazer os idosos 
retornarem às atividades 
de rotina.

“Estamos com projetos 
para que os idosos possam 
voltar à rotina e voltarem a 
ressocializar”, explica Zaf.

Quem optar pela modalidade passa agora a contar com faixas exclusivas

Pagamento por aproximação 
é facilitado na ViaLagos

Mais conforto e agilidade 
para quem passa pela CCR 
Vialagos. A praça de pedágio 
da RJ-124 conta agora com 
quatro pistas exclusivas de 
autoatendimento para paga-
mento por aproximação, nas 
funções débito e crédito. As 
pistas pintadas de laranja es-
tão disponíveis tanto no sen-
tido Região dos Lagos como 
em direção ao Rio de Janeiro. 
Placas de sinalização ao lon-
go da rodovia e no pedágio 
informam a novidade aos 
motoristas, que só precisam 
aproximar celular, relógio ou 
cartão com a tecnologia NFC 
para realizar o pagamento em 
poucos segundos.

A ViaLagos é a primeira 
rodovia do Grupo CCR a 
implantar a tecnologia de 
pagamento por aproximação. 
Outras concessionárias já 
ofereciam o serviço. Informa-
ções sobre o tráfego estão dis-
poníveis 24 horas em www.

grupoccr.com.br/vialagos 
ou no Disque CCR ViaLagos 
(0800 7020124), que conta 
também com Central de 
Atendimento ao Deficiente 
Auditivo (0800 022 0130). Em 

caso de emergência, o moto-
rista deve parar no acosta-
mento, ligar o pisca-alerta e 
aguardar o socorro. Se prefe-
rir, pode ligar para o 0800 da 
Concessionária.

Divulgação

ViaLagos será a primeira rodovia da CCR com autoatendimento

Espaço fica no 
térreo do prédio 
do Tribunal de 
Justiça
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Firjan apresenta diagnóstico 
do mercado agro fluminense
Estudo identificou forte queda na área plantada do Rio e a necessidade de revitalização do setor
Um estudo encomendado 
pela Firjan e pela Federa-
ção da Agricultura do Estado 
(Faerj) à FGV Agro, diagnos-
ticou o estado atual do agro-
negócio fluminense – que ao 
longo de 25 anos, perdeu R$ 
1 bilhão em valor de produ-
ção e teve a maior redução 
de área plantada do Brasil. O 
“Diagnóstico do Agronegócio 
Fluminense”, apresentado 
na reunião do Conselho Em-
presarial de Agronegócios, 
Alimentos e Bebidas da Firjan, 
é o primeiro passo na busca 
por um plano de ação para re-
vitalizar as cadeias produtivas 
do agronegócio fluminense, 
tendo em vista que o Rio é 
o segundo maior mercado 
consumidor do Brasil.

O estudo mostra o Rio na 
última colocação do país em 
quantidade de área plantada. 
Ao longo de 25 anos, de 1995 
a 2020, a queda foi de -62,4%, 
a maior redução do Brasil - 
enquanto a média nacional 
aumentou em proporções 
semelhantes (+60,8%) –, o 
que gerou uma perda de R$ 
1 bilhão no período, conside-
rando os dados já deflaciona-
dos. Em termos de valor real 
de produção, o estado está 
na antepenúltima colocação 
(-32,2%). Para o Conselho 
Empresarial de Agronegó-
cios, Alimentos e Bebidas da 
Firjan, esta é uma amostra 
da urgência em se recuperar 

o setor, que tem um enorme 
potencial, após décadas de 
falta de investimentos dos 
governos e da ausência de 
políticas públicas voltadas ao 
Agronegócio e à Indústria de 
Alimentos.

“É fundamental nos de-
bruçarmos sobre essas in-
formações para, não só ala-
vancarmos as indústrias já 
instaladas, como também 

atrair novos atores para a 
cadeia de valor. E para isso, a 
já anunciada Estrada de Ferro 
118 será fundamental para 
trazer insumos, por exemplo, 
melhorando a nossa compe-
titividade. Temos um enorme 
desafio pela frente, mas com 
plena capacidade de ser de-
senvolvido – e o estudo é a 
base para todo o trabalho a 
ser feito”, destacou Luiz Césio 

Caetano, presidente em exer-
cício da Firjan,

“Este estudo é um primeiro 
passo para desenvolvermos 
propostas concretas que revi-
talizem o agronegócio flumi-
nense. Comprovamos o quan-
to o setor encolheu nas últi-
mas décadas, e nosso desafio 
passa, por exemplo, na revisão 
de questões tributárias. Mas 
temos um enorme potencial a 

ser explorado, e isso significa 
novas oportunidades e uma 
maior diversificação da eco-
nomia fluminense”, afirmou 
Antonio Carlos Celles Cor-
deiro, presidente do Conselho 
Empresarial de Agronegócios, 
Alimentos e Bebidas da Firjan.

Em versão preliminar, este 
foi o primeiro módulo do 
“Diagnóstico do Agronegó-
cio Fluminense”. O próximo 
passo é uma análise por parte 
dos membros do Conselho da 
Firjan, que vão eleger cinco 
principais cadeias produtivas 
para serem alvo de um segun-
do módulo do estudo, com 
o objetivo de se aprofundar 
nos dados e definir as pro-
postas de políticas públicas e 
desenvolvimentistas em prol 
do setor.

“A representatividade na-
cional de alguns segmen-
tos não é compatível com 
o segundo maior mercado 
consumidor do país, que é o 
estado do Rio. Por isso, vamos 
nos debruçar para verificar 
a melhor forma de explorar 

esse potencial e identificar os 
obstáculos que impedem o 
desenvolvimento”, acrescen-
tou o pesquisador do Centro 
de Agronegócios da FGV, Fe-
lippe Serigati.

A reunião do Conselho, na 
qual o estudo foi apresentado, 
contou com representantes de 
diversas indústrias fluminen-
ses, além do vice-presidente 
da Faerj, Maurício Cezar Go-
mes de Salles, do gerente de 
projetos da FGV Agro, Giu-
liano Senatore, e do diretor 
de Relações Institucionais da 
Firjan, Márcio Fortes.

Importador de alimentos 
- Um exemplo da queda de 
produção – e do potencial – 
do agronegócio fluminense 
se revela em itens como ovos 
e leite, dos quais o Rio se 
tornou grande “importador” 
de outros estados. Em 2020, a 
estimativa de consumo anual 
no estado foi, respectiva-
mente, de mais de 4 bilhões 
de unidades e 2,8 bilhões de 
litros – enquanto a agroin-
dústria fluminense produziu 
216 milhões de unidades e 
443 milhões litros. Ou seja, a 
produção fluminense é ca-
paz de atender apenas 5,4% 
da demanda interna de ovos, 
e 15,4% da de leite - o que, 
por outro lado, demonstra 
o tamanho do potencial de 
desenvolvimento da agroin-
dústria do Rio.

Estudo mostra 
o Rio na última 
colocação 
do País em 
quantidade de 
área plantada

Pixabay

Ao longo de 25 anos, de 1995 a 2020, a queda foi de -62,4%, a maior redução do Brasil, revela o estudo encomendado

Português é 
a 4ª língua 
mais falada 
no mundo
O Instituto Camões infor-
mou ontem, Dia Mundial 
da Língua Portuguesa, que 
260 milhões de pessoas 
(3,7% da população mun-
dial) falam o idioma, o 
quarto mais usado, depois 
do mandarim, inlês e es-
panhol.

O português é a lín-
gua oficial de nove países-
-membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) e de Macau.

Este ano, as comemora-
ções oficiais da data ocor-
rem no Brasil, onde está o 
presidente da Assembleia 
da República de Portugal, 
Augusto Santos Silva.

Para ele, o futuro da lín-
gua portuguesa depende 
de cada cidadão que fala e 
escreve o idioma.

Antes de viajar para o 
Brasil, Silva gravou vídeo 
em que homenageia a data 
e fala dos seus significados.

Comemorações - A ter-
ceira edição do Dia Inter-
nacional da Língua Por-
tuguesa será marcada por 
139 ações em 52 países, 
com Angola e o Brasil a 
assumirem os principais 
destaques.

Boa parte das iniciati-
vas é organizada em coo-
peração com os países da 
CPLP.

A data, instituída pela 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unes-
co) em novembro de 2019, 
é comemorada este ano de 
forma mais organizada, já 
que as edições anterio-
res foram limitadas pelas 
restrições impostas pela 
pandemia de covid-19.

Além de Angola, Mo-
çambique e Cabo Verde 
destacam-se na África 
como países com maior 
número de atividades pro-
gramada.

Presidente do TSE diz que mais de 8,9 milhões de novos títulos de eleitor foram registrados

Edson Fachin celebra novos eleitores
Após o fechamento do cadas-
tro eleitoral para as Eleições 
2022, ontem, o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministrou Edson Fa-
chin, antecipou e comemorou 
alguns dados sobre o alista-
mento de eleitores, durante 
sessão plenária da Corte.

Nos últimos 31 dias, foram 
registrados 8.951.527 pedidos 
relativos ao título de eleitor, 
seja de forma presencial nos 
cartórios, pelo sistema Elo, 
ou de forma virtual pelo Tí-
tulo Net, informou Fachin. 
“A Justiça Eleitoral mostrou 
toda a força que tem nessa 
reta final do cadastro eleitoral 
para as Eleições 2022, encer-
rado no dia de ontem”, disse 
o ministro.

Somente na quarta (4), 

último dia antes para fazer 
qualquer pedido relativo ao 
título de eleitor, foram aten-
didas 1.738.808 solicitações.

Segundo o TSE, entre ja-
neiro e abril deste ano o país 
ganhou 2.042.817 novos elei-
tores entre 16 e 18 anos, faixa 
etária que pode mas não é 
obrigada a votar. O número 
representa aumento de 47,2% 
em relação ao mesmo período 
em 2018 e de 57,4% em relação 
aos quatro primeiros meses do 
ano em 2014.

A Justiça Eleitoral atribuiu 
o resultado à campanha de 
alistamento de jovens promo-
vidas neste ano, que contaram 
com a adesão de influencia-
dores digitais e famosos. A 
Semana do Jovem Eleitor foi 
realizada entre os dias 14 e 18 

de março e resultou na emis-
são 522.471 títulos naquele 
mês.

“Vimos, como há muito 
não se via, um país unido pelo 
bem e fortalecimento da de-
mocracia. Por isso, agradeço 
a cada um, influenciador ou 
não, famoso ou não, brasilei-
ro ou não, jovem ou não, que 
criou conteúdos nas redes 
sociais para chamar a atenção 
de todos para a regularização 
do título”, disse Fachin.

As Eleições 2022 – em que 
o eleitor vota para presidente, 
governador, senador e deputa-
dos estadual e federal – estão 
marcadas para 2 de outubro. 
Eventual segundo turno para 
os cargos de presidente e go-
vernador que ocorre em 30 de 
outubro.

Lei Aldir Blanc que repassaria 
R$ 3 bilhões à Cultura é vetada
O presidente Jair Bolsonaro 
vetou o projeto de lei que 
instituiria a Política Nacional 
Aldir Blanc de Fomento à Cul-
tura. Aprovada em março pelo 
Legislativo, a lei previa repas-
ses anuais de R$ 3 bilhões da 
União a estados e municípios 
para ações no setor.

Nas justificativas, apre-
sentadas ontem pela Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República, o governo federal 
informa que “o veto decorre 
da necessidade de salvaguar-
dar as contas públicas haja 
vista que o setor cultural já 
foi contemplado por outras 
ações de recuperação durante 
a pandemia”.

No que se refere às fontes 

de recursos a serem utilizadas 
– no caso, citando especifica-
mente dotações consignadas 
na lei orçamentária anual e 
nos seus créditos adicionais; 
arrecadação bruta de concur-
sos de prognósticos e de lote-
rias – a Secretaria-Geral infor-
mou que, “ouvidas as pastas 
ministeriais competentes”, 

decidiu vetar dispositivos 
“por vício de inconstitucio-
nalidade e contrariedade ao 
interesse público”.

Além disso, acrescenta a 
Secretaria-Geral, “a propo-
sição não cumpriria o teto 
de gastos, nem o resultado 
primário, uma vez que não 
haveria espaço fiscal para 
novos aportes de recursos da 
União para os estados, o Dis-
trito Federal e os municípios”.

“É importante salientar 
que foram expressivos os re-
passes da União para os entes 
federativos em decorrência 
do enfrentamento à pande-
mia da covid-19, de maneira 
que o país encontra-se em 
situação fiscal delicada, na 

qual não há espaço para no-
vas transferências financeiras 
da União”, acrescentou.

O governo argumenta que 
havia vício de inconstitucio-
nalidade na referida lei, uma 
vez que implicaria na expan-
são de despesa obrigatória de 
caráter continuado, gerando 
“impacto orçamentário e 
financeiro para o Tesouro 
Nacional, além de contrariar 
o interesse público, uma vez 
que poderia prejudicar a co-
mercialização dos produtos 
lotéricos, em decorrência da 
diminuição dos valores dos 
prêmios oferecidos, o que 
desencadearia a redução da 
atratividade das loterias fede-
rais para o público”.

Justificativa é que setor já foi contemplado por outras ações de recuperação

A Polícia Federal (PF) 
apreendeu 77 kg de 
ouro em barras. O me-
tal foi transportado por 
seis brasileiros em um 
avião particular que 
aterrissou no Aeroporto 
Estadual de Sorocaba - 
Bertram Luiz Leupolz, 
mas a prisão e apreen-
são das barras de ouro 
foram feitas depois que 
os suspeitos deixaram 
o local.

Eles foram aborda-
dos quando estavam 
em dois veículos Corolla 
na altura do quilôme-
tro (km) 74 da rodovia 
Castelo Branco, sentido 
capital paulista. Den-
tro dos veículos, foram 
encontradas três ma-
las nas quais estavam 
as barras de ouro. Foi 
encontrada também 
uma quarta mala com 
documentos diversos.

Barras 
de ouro

Projeto de lei 
Aldir Blanc 
havia sido 
aprovado no mês 
de março pelo 
Legislativo

Antonio Augusto / TSE

Ministro Edson Fachin destacou ontem a força da Justiça Eleitoral brasileira
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Regulamentação 
da telemedicina 
foi publicada 
ontem no Diário 
Oficial da União 
e já está vigente

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atendimento a distância pode ser realizado por diferentes modalidades

Cepa rara da dengue 
é encontrada no País
Pesquisadores detectaram, pela 
primeira vez, o genótipo cosmo-
polita do sorotipo 2 do vírus da 
dengue no Brasil. A linhagem, 
que é a mais disseminada no 
mundo e está presente na Ásia, 
no Oriente Médio e na África, 
nunca havia sido encontrada no 
território brasileiro. O genótipo 
foi identificado em Aparecida 
de Goiânia (GO). A informação 
foi divulgada hoje (5) no portal 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). A detecção do genó-
tipo da dengue foi liderada pelo 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) em parceria com o 
Laboratório Central de Saúde 
Pública de Goiás (Lacen-GO) 
e ocorreu em fevereiro a partir 
de uma amostra de um caso de 
dengue do final de novembro 
do ano passado.

De acordo com a Fiocruz, 
para os pesquisadores, a che-
gada dessa cepa ao Brasil preo-
cupa, porque existe a possibi-
lidade de ela se disseminar de 
forma mais eficiente do que 
a linhagem asiático-america-
na, também conhecida como 
genótipo 3 do sorotipo 2, que 
atualmente circula no país.

A linhagem, no entanto, 
de acordo com a equipe, não 
é a responsável pelo surto de 
dengue em Goiás e tudo indica 
que ela foi identificada rapida-
mente, o que pode ajudar no 
controle dessa cepa.

Origem
O achado representa o segundo 
registro oficial desse genótipo 
nas Américas, após um surto no 
Peru, em 2019. As análises feitas 
no Brasil mostram que a linha-
gem encontrada é semelhante 
a dois microrganismos isolados 
durante o surto registrado na 
província de Madre de Dios, 
no Peru. Porém, ainda não é 
possível dizer que o genótipo 
cosmopolita foi introduzido no 
Brasil a partir do país vizinho. A 
suspeita é que tenha chegado 
a partir da Ásia, por meio de 
viagens intercontinentais.

Segundo a Fiocruz, as se-
cretarias municipal e estadual 
de Saúde e o Ministério da 
Saúde foram comunicados. 
Os pesquisadores publicaram 
um artigo na plataforma de 
pré-print medRxiv.

Os pesquisadores ressaltam 
que entre as principais ações 
para conter a disseminação da 
dengue está a eliminação de 
depósitos de água parada, que 
podem se tornar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da doença.

Além das ações de combate 
à dengue, os pesquisadores 
enfatizam a importância de 
intensificar a vigilância genô-
mica do agravo para mapear a 
possível circulação da linhagem 
cosmopolita e compreender 
melhor as rotas de introdução 
do vírus no país.

Vigilância
A identificação do genótipo 
cosmopolita do vírus da den-
gue foi realizada a partir de um 
projeto de vigilância genômica 
de arbovírus em tempo real, 
liderado pelo Laboratório de 
Flavivírus do IOC/Fiocruz. Na 
iniciativa, os pesquisadores se 
deslocam para os Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública dos 
estados (Lacens) e realizam a 
decodificação de genomas com 
equipamentos portáteis para 
sequenciamento genético. Des-
de 2020, o trabalho contempla 
também a vigilância genômica 
do Sars-CoV-2, causador da 
covid-19, recebendo o nome de 
VigECoV-2.

 O projeto tem colaboração 
do Ministério da Saúde – por 
meio das coordenações Gerais 
das Arboviroses (CGArb) e de 
Laboratórios de Saúde Pública 
(CGLab) –, da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), 
do Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês) e dos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH, na 
sigla em inglês), ambos dos 
Estados Unidos.

Fiocruz vai produzir 
antiviral contra c-19
O Instituto de Tecnologia em 
Fármacos da Fundação Os-
waldo Cruz (Farmanguinhos/
Fiocruz) anunciou ontem que 
assinou um acordo de coope-
ração tecnológica com a far-
macêutica americana Merck 
Sharp & Dohme (MSD), com o 
objetivo de produzir no Brasil 
o molnupiravir, primeiro an-
tiviral oral para o tratamento 
da covid-19.

O acordo foi assinado na 
terça e o medicamento rece-
beu no dia seguinte, da Agên-
cia Nacional de Vigilância em 
Saúde (Anvisa), a autorização 
de uso emergencial no país. O 
pedido à Anvisa foi protoco-
lado pela MSD em novembro.

Em princípio, a Fiocruz 
será responsável pela im-
portação, administração, 
testagem, armazenagem, 
embalagem, rotulagem, li-
beração e fornecimento do 
medicamento para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS). A 
transferência da tecnologia 
para a produção 100% nacio-
nal será viabilizada ao longo 
dos próximos dois anos, após 

avaliação das condições téc-
nicas e demanda do SUS pelo 
molnupiravir.

O acordo prevê também a 
condução de ensaios clínicos 
para verificar a eficácia em 
um eventual uso profilático 
para a covid-19, além de es-
tudos experimentais da ativi-
dade do medicamento contra 
vírus como o da dengue e da 
chikungunya. A MSD vai mo-
nitorar e prestar assistência 
nas atividades para a transfe-
rência parcial de tecnologia.

O estudo clínico global de 
fase 3, iniciado em abril do 
ano passado, teve sete centros 
no Brasil, sendo três em São 
Paulo, um em Brasília, um 
em Belo Horizonte, um em 
Curitiba e outro em Bento 
Gonçalves, no Rio Grande 
do Sul.

Fiocruz 
fornecerá o 
medicamento 
para o SUS

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: 10/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Xavier Araújo - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Professor Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Estrada Camboinhas - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Ruas A, B - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Eunice Linton - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Particular - Camboinhas - Niterói 17398931
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Camboinhas - Niterói 17398931
14:00 às 18:00 Avenida Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Avenida Ewerton Xavier - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Avenida Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Avenida Senador Vasconcelos Torres - Itaipu - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Ruas 3, 5, 34, 35, 36, 38, 40, 41 - Itaipu - Maravista - Cond Colina 

Azul - Itaipu - Niterói 
17392971

14:00 às 18:00 Condomínio Colina Azul - Itaipu - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Deputado Cezar Donadel - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Edson Zuzart Junior - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Escrivão Cesar March - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua João de Souza Castelo - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Jorge Silva Neco - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Professor Rached Seba - Itaipu - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Reporter Cezar Donadel - Maravista - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Rpt Reporter - Itaipu - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Rua Senador Vasconcelos - Maravista - Niterói 17392971
14:00 às 18:00 Travessa São Jorge - Itaipu - Niterói 17392971

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Portão do Rosa - Portão do Rosa - São Gonçalo 17364719
13:00 às 17:00 Rua Henrique Martis - Portão do Rosa - São Gonçalo 17364719
13:00 às 17:00 Rua Mariano Pina - Portão do Rosa - São Gonçalo 17364719
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Boa Esperança - Ipiiba - Portão do Rosa 17364719
13:00 às 17:00 Rua Preludio - Portão do Rosa - São Gonçalo 17364719
13:00 às 17:00 Ruas B, E - Novo Mexico - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Carlos W. Hisserich - Novo México - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Godofredo Siqueira Leite - Novo México - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Hernani Marone Gusmão - Novo México - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua José Maria Pinto Duarte - Baldeador - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Marciano Pinto - Mutua - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Marcio Pinto - Novo México - São Gonçalo 17366645
13:00 às 17:00 Rua Sales de Oliveira - Novo México - São Gonçalo 17366645

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida B - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Emerson de Negreiro - Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Ruas 2, 4, 10 - Jardim Inoã - Estrada V. São José - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Ruas B, D - Chácaras de Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Rua Chácara de Inoã - Chácaras Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Rua Gilma dos Anjos Duarte - Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Travessa J Kennedy - Chácaras Inoã - Maricá 17394675
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Caju - Interlagos - Jacaroá - Maricá 17394883
13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Jacaroá - Maricá 17394883
13:00 às 17:00 Ruas 66, 69, 73 - Jardim Interlagos - Maricá 17394883
Dia: 11/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:15 às 13:00 Rua Engenheiro Ari Gomes da Silva - Piratininga - Niterói 17404457
09:15 às 13:00 Rua 52 - Piratininga - Niterói 17404479
09:15 às 13:00 Rua Ari Gomes da Silva - Piratininga - Niterói 17404479
09:15 às 13:00 Rua Doutor Salomão Vergueiro Cruz - Piratininga - Niterói 17404479
13:00 às 17:00 Rua Jean Valenteau Mouliac - Rio do Ouro - Várzea das Moças - Niterói 17401875
13:00 às 17:00 Sítio P Polisio - Rio do Ouro - Niterói 17401875
14:00 às 18:00 Avenida Florestan Fernandes - Blc Saint Tropet - Camboinhas - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Ruas 6, 7 - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Acadêmico - Maralegre - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Acadêmico - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Armador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Átila Nunes - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Comissário João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Comt João Luiz Souza - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua José Dantas F Filho - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Nicanor Nunes - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17404819
14:00 às 18:00 Rua Raul Travassos - Piratininga - Niterói 17404819

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17393603
08:30 às 12:30 Rua 2 - Maria Paula - São Gonçalo 17393603
08:30 às 12:30 Rua Luiz Lopes Dorneles - Maria Paula - São Gonçalo 17393603
13:00 às 17:00 Rua Capitão João Manoel - Paraíso - São Gonçalo 17375085
13:00 às 17:00 Rua João Cândido - Gradim - São Gonçalo 17375085
13:00 às 17:00 Rua Luiz Camilo - Paraíso - São Gonçalo 17375085
13:30 às 17:30 Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 17394567
13:30 às 17:30 Estrada Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17394567

MARICÁ
09:00 às 13:00 Alameda Cajaty - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Alameda Marie - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Doutor Antônio M Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico Leste - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Jacobina - Cond Alphaville - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida João H dos Santos - Chácaras de Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Maysa - Ponta Negra - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Monsenhor Emerson de Medeiros - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Avenida Prefeito Alcebíades Mendes - São José Imbassai - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estradas 3, 6 - Caju - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Ruas A, F, M, S - Chácaras Inoã - Inoã - Santa Paula - Estrada 

Cassorotiba - Reserva Verde - Maricá 
17401797

09:00 às 13:00 Rua Carlos Mariguela - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Condomínio Terras Alpha - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estrada Cova da Onça - Caxito - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estrada Itaipuaçu - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Estrada Zilto M de Abreu - Caju - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Cala Boca - Parque Nancy - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 23, 27, 32, 33, 35, 36, 45, 47, 55, 58, 60, 

61, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 101, 104, 107, 114, 115, 116, 
120, 125 - Bambuí - Jardim Atlântico - Estrada Cassorotiba - Inoã - 
Jardim B Maricá - Jacaroá - Ponta Negra - Maricá 

17401797

09:00 às 13:00 Rua Acucenas - Costa Verde - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Ana Lins dos G Peixoto - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Antônio L. da Fontoura - Flamengo - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Avencas - Itaipuaçu - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Boas Velasco - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Braulino C. dos Santos - Itapeba - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Caio Figueiredo - Jardim Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Eufrosino dos Santos Ribeiro - Itapeba - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Fernando Mendes - Jardim Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Gabriel Henrique de Farias Junior - Araçatiba - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Irene Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Itaipu - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Ivan Mundim - Boqueirão - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua João Goulart - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua José F Rangel - Araçatiba - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Jupirasilva - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Kawan - Inoã - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Levi Ribeiro - Centro - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Margaridas - Itaipuaçu - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Palmira F. de Carvalho - Balneário Bambuí - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Pedra - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Pereira Neves - Flamengo - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Prefeito Alcebíades Mendes - São José Imbassai - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Projetada - Vale da Figueira II - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Robalos - São José Imbassai - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Saco das Flores - Centro - Bananal - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Santa Sofia - Cordeirinho - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua São Geraldo - Itaipuaçu - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Thomas Cunha - São José - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Rua Vitória - Camburi - Maricá 17401797
09:00 às 13:00 Travessa Flamengo - Chácara de Inoã - Maricá 17401797
13:00 às 17:00 Alameda Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Avenida Caxambu - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Praça Alterosas - Estrada do Jaconé - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Almir Aristídes Medeiros - Ubatiba - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Cambuquira - Estrada do Jaconé - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Caxambu - Estrada do Jaconé - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Cruzilia - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Diamantina - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Farol - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Itanhandu - Estrada do Jaconé - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Juiz de Fora - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Maricá - Ubatiba - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Passa Quatro - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Pouso Alegre - Estrada Cassorotiba - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua São João Del Rei - Estrada do Jaconé - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Três Pontas - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Rua Varginha - Ponta Negra - Maricá 17400955
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Avenida Canal - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Ruas 37, 116, 123, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 - Jardim 

Atlântico - Recanto Itaipuaçu - Maricá 
17401531

13:00 às 17:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Canal - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Envindo Taques H Junior - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Gloria B Dick - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Rua Pedro Araújo - Jardim Atlântico - Maricá 17401531
13:00 às 17:00 Avenida Bambui - Pindobal - Maricá 17401723
13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Jardim Inoã - Maricá 17401723
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 17401723
13:00 às 17:00 Estrada Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 17401723
13:00 às 17:00 Estrada Municipal - Manoel Ribeiro - Maricá 17401723
13:00 às 17:00 Ruas 9, 12, 190 - Jardim B Bambuí - Maricá 17401723

Paciente deve autorizar o atendimento e transmissão de dados e imagens

Telemedicina no Brasil é 
regulamentada pelo CFM
O Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) divulgou as 
normas que regulamentam 
a telemedicina no país, ou 
seja, a prestação de serviços 
médicos mediados por tec-
nologias de comunicação. A 
norma foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União e 
já está vigente.

A resolução estabelece que 
a telemedicina é o “exercício 
da medicina mediado por 
Tecnologias Digitais, de In-
formação e de Comunicação 
(TDICs), para fins de assistên-
cia, educação, pesquisa, pre-
venção de doenças e lesões, 
gestão e promoção de saúde”, 
podendo ser realizada em 
tempo real on-line (síncrona) 
ou off-line (assíncrona).

De acordo com o CFM, a 
norma assegura ao médico 
devidamente inscrito nos 
Conselhos Regionais de Me-
dicina a autonomia de decidir 
se utiliza ou recusa a teleme-
dicina, indicando o atendi-
mento presencial sempre que 
entender que seja necessário. 
Essa autonomia está limitada 
aos princípios da beneficên-
cia e não maleficência do pa-
ciente e em consonância com 
os preceitos éticos e legais.

A norma também prega 
que os dados e imagens dos 
pacientes que estejam no 
registro do prontuário devem 
ser preservados, obedecendo 
as normas legais e do con-
selho, para que se assegure 
o respeito ao sigilo médico. 
“Isso inclui a guarda, o ma-
nuseio, a integridade, a vera-
cidade, a confidencialidade, a 
privacidade, a irrefutabilida-
de e a garantia do sigilo pro-
fissional das informações”, 

diz o CFM.
A resolução indica que o 

atendimento deve ser regis-
trado em prontuário médico 
físico ou no uso de sistemas 
informacionais, em Sistema 
de Registro Eletrônico de 
Saúde (SRES) do paciente, 
atendendo aos padrões de 
representação, terminologia 
e interoperabilidade.

Os dados de anamnese 
(obtidos numa conversa ini-
cial com o paciente sobre sua 
vida) e preparatórios e os re-
sultados de exames comple-
mentares, além da conduta 
médica adotada, relacionados 
ao atendimento realizado 
por telemedicina, também 
devem ser preservados com 
o médico responsável pelo 
atendimento.

“A resolução estabelece 
que o paciente ou seu repre-

sentante legal deve autorizar 
o atendimento por telemedi-
cina e a transmissão das suas 
imagens e dados por meio 
de consentimento livre e es-
clarecido, enviados por meio 
eletrônico ou de gravação da 
leitura do texto e concordân-
cia, devendo fazer parte do 
SRES do paciente”, explicou 
o CFM.

De acordo com a norma, 
se o relatório for emitido a 
distância, deve conter iden-
tificação do médico (nome, 
número do registro no CRM 
e endereço profissional do 
médico, identificação e da-
dos do paciente, data, hora 
e assinatura do médico com 
certificação digital do mé-
dico). “Além disso, os dados 
pessoais e clínicos do telea-
tendimento médico devem 
seguir as definições da Lei 

Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) e outros dispositivos 
legais quanto às finalidades 
primárias dos dados”.

Segundo a resolução, o 
atendimento a distância po-
derá ser realizado por meio 
de sete diferentes modalida-
des: teleconsulta (consulta 
médica não presencial); te-
leinterconsulta (quando há 
troca de informações e opi-
niões entre médicos, com ou 
sem a presença do paciente, 
para auxílio diagnóstico ou 
terapêutico); telediagnóstico 
(emissão de laudo ou parecer 
de exames, por meio de grá-
ficos, imagens e dados envia-
dos pela internet); telecirur-
gia (quando o procedimento 
é feito por um robô, manipu-
lado por um médico que está 
em outro local); televigilância 
(ato realizado sob coordena-
ção, indicação, orientação 
e supervisão de parâmetros 
de saúde ou doença, por 
meio de avaliação clínica ou 
aquisição direta de imagens, 
sinais e dados de equipa-
mentos ou dispositivos agre-
gados ou implantáveis nos 
pacientes); teletriagem (rea-
lizada por um médico para 
avaliação dos sintomas do  
paciente, a distância, para 
regulação ambulatorial ou 
hospitalar).
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Ganso elogia 
estreia de 
Fernando 
Diniz

O Fluminense 
venceu o Ju-
nior Barran-
qui la-COL, 
por 2 a 1, no 
Maracanã, na 

noite de quarta-feira, e man-
teve a chance de classifica-
ção na Copa Sul-Americana. 
A partida marcou a estreia do 
técnico Fernando Diniz.

O meia Paulo Henrique 
Ganso exaltou a chegada do 
novo comandante e desta-
cou que a equipe já teve o 
dedo de Diniz.

“Conseguimos nos or-
ganizar na parte defensiva, 
agora é crescer na ofensiva, 
fazer uma pressão melhor 
na equipe adversária. O que 
o Fernando faz de melhor é 
passar confiança, ajudar no 
posicionamento me deixan-
do mais próximo dos com-
panheiros de ataque para 
fazer o time jogar”, disse.

O camisa 10 abriu o pla-
car para o Fluminense no 
jogo contra os colombianos. 
O meia comemorou a fase 
artilheira.

“Espero que eu possa 
seguir fazendo os gols, aju-
dando a equipe, mas a mi-
nha função é de fazer o time 
jogar, passar a bola para os 
atacantes e deixar eles na 
cara do gol. Se sair os gols, 
a gente vai fazendo. O mais 
importante é ajudar a equi-
pe. A gente sabe jogar bola, 
temos que voltar, marcar, 
ajudar a equipe e dar a vida 
pelos companheiros”, decla-
rou o jogador.

O Flu volta a campo no 
próximo domingo, quando 
encara o Palmeiras, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Treinador português diz que clube tem até o dia 20 para negociar volta

Jesus se oferece e dá 
prazo ao Flamengo

Após ter saído 
do clube há qua-
se dois anos, Jor-
ge Jesus deixou 
uma sombra na 
área técnica do 

Flamengo. Porém, o portu-
guês animou os torcedores 
que ainda sonham com sua 
volta.

Atualmente sem time, Je-
sus revelou o desejo de re-
tornar ao Brasil para treinar 
o Rubro-Negro novamente. 
Porém, o português deu prazo 
até o próximo dia 20 para que 
o clube faça uma proposta, 
afirmou o próprio treinador, 
em entrevista ao colunista 
Renato Maurício Prado, do 
“UOL”.

“Quero voltar, sim. Mas 

não depende só de mim. 
Posso esperar até pelo menos 
o dia 20. Depois disso, tenho 
que decidir minha vida”, disse.

De férias no Brasil, Jorge 
Jesus assistiu ao empate en-
tre Flamengo e Talleres, na 
quarta-feira. Ele afirmou se 
sentir incomodado com o 
atual desempenho de sua an-
tiga equipe e aproveitou para 

exaltar seu trabalho realizado 
entre 2019 e 2020, quando 
conquistou títulos como a 
Libertadores e o Brasileirão.

“Esse time ainda mexe co-
migo. Me incomoda vê-lo em 
dificuldades. Tenho certeza de 
que se eu tivesse continuado 
teríamos conseguido uma 
longa hegemonia por aqui. 
Estávamos bem à frente dos 
demais”, contou.

Após deixar o clube bra-
sileiro no meio de 2020, o 
técnico foi para o Benfica. Já 
neste ano, chegou a ter seu 
nome fortemente especulado 
no Flamengo, porém os cario-
cas se acertaram com Paulo 
Sousa. Pouco tempo depois, 
Jorge Jesus rescindiu com o 
time português.

Alexandre Vidal / Flamengo

Jorge Jesus está de férias no Rio de Janeiro e abalou o Flamengo com suas últimas polêmicas declarações

Vitorioso 
treinador 
destacou que 
o Rubro-Negro 
ainda mexe com 
seu coração

Quintero sai em 
defesa de Zé Ricardo

Carli é descartado 
para o clássico

O Vasco tem 
sido pressiona-
do neste início 
de Série B do 
Campeonato 
Brasileiro. Os 
cruzmaltinos 

têm decepcionado a torci-
da com fracas atuações nas 
primeiras rodadas.

Com isso, o técnico Zé 
Ricardo vem sendo pressio-
nado. O zagueiro Quintero 
concordou com Nenê, que 
saiu em defesa do treinador.

“Eu penso como o Nenê. 
São 11 jogadores que entram 
em campo. Claro que tem 
estratégias, mas nós que to-
mamos decisões. A pressão 
é grande, mas acho que no 
dia a dia estamos bem com o 

O  B o t a f o g o 
segue com a 
preparação vi-
sando o clás-
sico contra o 
Flamengo. A 

partida válida pela 5ª roda-
da do Campeonato Brasilei-
ro acontece neste domingo, 
em Brasília.

O técnico Luís Castro 
tem um problema para es-
calar a zaga. Os alvinegros 
perderam Philipe Sampaio, 
com uma lesão no joelho.

Castro contou com os 
retornos de Kanu e Joel Carli 
aos treinos, ambos voltando 
de lesão. No entanto, o ar-
gentino já está vetado para 
o clássico.

Carli ficou os últimos 

grupo, com o treinador, com 
os funcionários. Nos treinos 
nos dedicamos 200%. Não 
gosto de perder e tentamos 
o máximo possível para che-
gar à vitória”, disse.

Quintero afirmou que a 
equipe precisa melhorar em 
alguns detalhes para crescer 
de produção.

“Falta ajustar detalhes, o 
futebol é detalhe. Temos tido 
oportunidades de gols, mas 
não temos sido eficientes. 
No último jogo falhamos 
lá atrás, e são coisas que 
podem mudar a partida”, 
declarou.

O Vasco volta a campo 
amanhã, contra o CSA, em 
São Januário, pela 6ª rodada 
da Série B.

dois meses se recuperando 
de um edema ósseo. Mes-
mo liberado para trabalhar 
com o elenco, o defensor 
não terá condição no fim 
de semana.

Para o clássico, Luís Cas-
tro tem Victor Cuesta, Lucas 
Mezenga, Klaus e Kawan a 
disposição. Kanu ainda é 
dúvida.

Argentino 
está longe dos 
gramados há 
dois meses 
devido um 
edema ósseo


