
Niterói sedia maior evento 
de esportes ao ar livre

Competições de surfe, skate, canoa havaiana, vela e montain bike vão agitar o município de hoje até dia 26

CIDADE EM MOVIMENTO
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Praia do Peró, em Cabo Frio, poderá ter Bandeira Azul renovada pelo quarto ano consecutivo. Já as praias do Forno, em Búzios, e de Itaúna, em Saquarema, poderão ser as próximas agraciadas

Henrique Nascimento/Divulgação

Rio: mais duas 
praias com 
‘Bandeira Azul’
A “Bandeira Azul” pode ser fin-
cada em mais dois pontos do li-
toral fluminense.  As praias do 
Forno, em Búzios, e de Itaúna, 
em Saquarema podem ganhar, 
em breve, o certificado interna-
cional de qualidade na tempora-
da 2022/2023 e se juntar ao Peró, 
em Cabo Frio, e Sossego, em Ni-
terói, que poderão ter o selo re-
novado pelo júri internacional, 
que se reúne em setembro, em 
Copenhague, na Dinamarca. Na 
última temporada, 22 praias e 6 
marinas brasileiras receberam o 
selo ecológico. Para a temporada 
2022/ 2023, o júri nacional rece-
beu a documentação de 42 can-
didatos, sendo 28 renovações e 14 
novos candidatos.
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Niterói 
comemora 
Dia da Bicicleta

CIDADES\PÁG. 4

Shows 
gratuitos 
em Niterói
Neste fim de semana, a 
Praia de São Francisco será 
palco de vários shows gra-
tuitos com grandes nomes.

PÁG.2 

CULTURA

Carol Siqueira/Divulgação

Nando Reis e seu filho Sebastião 
cantam em São Francisco

Único invicto e segundo colocado da Série B, o Vasco quer entrar de vez 
na disputa pelo título e para isso terá que superar o pressionado Grêmio, 
hoje à noite, em São Januário, pela 10ª rodada da competição nacional.

PÁG. 8

ESPORTES

Café da 
manhã com 
a Seleção
Brasil enfrenta hoje, às 8h 
(de Brasília), a Coreia do 
Sul, em Seul, no primeiro 
amistoso na Ásia.

Lucas Figueiredo / CBF

Técnico Tite vem preparando o 
Brasil para a Copa do Qatar

Daniel Ramalho / Vasco

Vasco, do experiente apoiador Nenê, que bater o Grêmio e manter o bom astral em São Januário

Noite para carimbar boa fase

Heat: CTI 
ganha selo de 
qualidade

PANORAMA\PÁG. 2

Concilia SG também no domingo
Programa de renegociação de dívidas amplia atendimento a contribuintes

PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Volta das máscaras?
Não estou gostando nada disso. Quando a gente começa a 
achar que as coisas estão voltando ao normal já começam 
a exigir de novo o uso de máscaras em alguns ambientes 
fechados. Será que vamos viver um novo lockdown? Nossa 
economia vai quebrar de vez e nossos empregos deixarão 
de existir. 
Ricardo Nunes

Animais de rua
A gente ouve falar de campanhas de castração de animais 
e em iniciativas de adoção, mas elas parecem um pingo 
d’água no oceano. Basta um simples circular pela cidade 
e nos deparamos com cães e gatos nas ruas, muitos deles 
com sarna e outras doenças de pele, ou mancando com 
patas quebradas, provavelmente devido a atropelamentos. 
Precisamos de ações mais eficazes.
Raphael Bastos

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.

Nando Reis faz show 
gratuito em Niterói
A Praia de São Francisco 
será palco de vários shows 
gratuitos neste fim de se-
mana com grandes nomes 
da música e artistas locais. 
Na sexta, às 19h, a principal 
atração será o show de Nan-
do Reis e seu filho Sebastião. 

Já sábado, às 22h, será 
a vez da lendária banda 
inglesa de rock progres-
sivo Renaissance. No do-
mingo, quem comanda a 
festa é Marcelo D2, às 21h. 
O evento faz parte do me-

gafestival inédito que acon-
tece até o dia 26 na cidade, 
dentro do Itacoatiara Pro, 
que inclui shows, ativida-
des culturais e esportes ao 
ar livre.

O festival contará ainda 
com o Espaço Funarte, que 
será instalado na Praça José 
Martí, ao lado do skate-
park de São Francisco, onde 
também serão promovi-
das diversas oficinas cultu-
rais, shows e exposições de  
artes. 

CULTURA

Instrumental
O Teatro Popular de Niterói 
recebe o projeto ‘Instru-
mental no Popular’, com 
a participação de ‘Andrea 
Ernest Dias Quarteto’, nesta 
quinta, às 19h. A programa-
ção pretende se consagrar 
no calendário cultural de 
Niterói como um evento que 
busca celebrar a música ins-
trumental e contemporânea 
em seus diferentes estilos. 
Ingresso a R$10 e entrada 
Solidária a R$5 (vendida na 
bilheteria, mediante a entre-
ga de 1kg de alimento).

SUASSUNA – Até o dia 13, o Centro Cultural Banco do 
Brasil Rio de Janeiro realiza 10 encontros (musicais e 
palestras) em homenagem ao aniversário de 95 anos 
de Ariano Suassuna (1927-2014) e os 50 anos do Movi-
mento Armorial em exposição até o dia 27. Os ingressos 
são gratuitos e serão liberados no dia de cada evento, 
às 9h, na bilheteria física e no site Eventim.

SHOW – Na sexta, às 21h, a Sala Nelson Pereira dos 
Santos, no Gragoatá, recebe, em única apresentação, a 
cantora niteroiense Tereza Cristina, com o show ‘Mais 
Uma Estação’. A artista, que apresenta uma trajetória 
de sucesso na MPB ao lado de grandes nomes, aprovei-
ta a ocasião para lançar seu mais novo álbum autoral. 
O ingresso custa R$50, no site Sympla.

Carol Siqueira/Divulgação

Nando Reis e seu filho Sebastião cantam, na sexta, em São Francisco

Ana Branco/Divulgação

Nesta quinta, tem Andrea Ernest 
Dias Quarteto no Teatro Popular     

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

Heat: CTI com selo de qualidade

O CTI do Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), em São 
Gonçalo, acaba de receber o 
selo Top Performer, conce-
dido pela Epimed Solutions, 
especializada no desenvolvi-
mento de sistemas voltados 
para melhorar a qualidade e 
eficiência do atendimento 
hospitalar. A certificação se 
deve, entre outros fatores, à 

Divulgação

baixa taxa de mortalidade 
e otimização dos recursos. 
“Sermos contemplados, por 
mais um ano, com o selo Top 
Performer, confirma a efi-
ciência do trabalho de toda a 
equipe”, destaca o coordena-
dor dos CTIs do Heat, Ulisses 
Oliveira. O diretor do Heat, 
Raphael Riodades, também 
comemorou o prêmio.

Entrega no prazo 
ou frete de volta

SG terá núcleo de 
desaparecidos

Entidades ligadas ao comércio 
eletrônico, logística e transpor-
tes temem a aprovação do PL 
5.544/2019, em discussão no 
Senado, que prevê reembolso 
total do frete em entregas feitas 
fora do prazo e que, na prática, 
altera o Código de Defesa do 
Consumidor . “Determinar o 
reembolso ao consumidor do 
valor total do frete quando a en-
trega de um produto comprado 
no e-commerce não ocorrer no 
prazo estipulado pode prejudi-
car o ambiente de negócios, em 
especial micro e pequenas em-
presas e startups”, argumenta 
a Fecomercio-SP, enumerando 
fatores não controláveis, como 
greve dos Correios, paralisação 
dos caminhoneiros e fechamen-
tos de estradas e vias públicas. 
Ou seja, o comércio já enfrenta 
altos custos de logística, elevada 
carga de impostos, burocracia e 
problemas relacionados à segu-
rança (como roubos e furtos de 
cargas) e não precisa de mais 
um problema.

Durante a quarta reunião da 
Comissão Especial de Pessoas 
Desaparecidas realizada on-
tem na  Alerj, presidida pelo 
deputado estadual Danniel 
Librelon e que ouviu as Secre-
tarias de Assistência Social de 
diversos municípios da Região 
Metropolitana, a coordenado-
ra do Comitê para Erradicação 
do Sub-registro civil de nasci-
mento de São Gonçalo divul-
gou que a cidade está perto de 
ganhar o Núcleo de Desapa-
recidos. “Tive o aval positivo 
para a criação do núcleo, mas 
não poderia falar na primeira 
reunião  porque sou apenas 
a coordenadora. Levei para a 
secretaria o que ouvimos aqui 
na Comissão e São Gonçalo já 
está se movimentando para 
a criação do núcleo. Apesar 
dessa ser uma boa notícia, é 
preciso que não deixemos de 
lado a importância de reali-
zar a busca ativa dentro das 
comunidades”, reforçou Karla 
Ferreira da Silva.

POR JEFFERSON LEMOS

Região Serrana: obras nas estradas

Moradores da Região Ser-
rana e turistas serão bene-
ficiados com as obras de 
recuperação da RJ-134, reali-
zadas pelo governo estadual 
após reiterados pedidos do 
deputado Marcus Vinícius, 
líder do PTB na Alerj. As 
intervenções, já iniciadas, 
incluem os municípios de 

Divulgação/Alerj Petrópolis, São José do Vale 
do Rio Preto e Teresópolis. 
A primeira solicitação do 
deputado Marcus Vinícius 
foi realizada no ano de 2017, 
através de indicação legis-
lativa ao governador. Desde 
então, outras solicitações 
foram formalizadas, além de 
apelos em encontros com o 
atual governador Cláudio 
Castro (PL). “Agradeço ao 
governador Cláudio Castro 
e à presidência do DER por 
olharem com atenção para 
todo estado. A recuperação 
e recapeamento completo da 
RJ-134 é uma reivindicação 
antiga que vai impulsionar 
ainda mais o turismo, além 
de favorecer os produtores 
rurais da Região Serrana, 
melhorando as condições de 
tráfego na estrada”, afirma o 
deputado estadual Marcus 
Vinícius.

Muitas homenagens na CDL Niterói

Axel Grael, prefeito de Niterói, 
foi homenageado, nesta terça 
(31), pela CDL Niterói com o 
Prêmio Mérito Lojista 2022, 
concedido a 14 pessoas que 
se destacaram com ações 
para o desenvolvimento do 
comércio e dos serviços na ci-
dade em 2021. O prêmio tam-
bém marcou o aniversário 
de 64 anos da entidade. Após 
receber o prêmio das mãos 

 Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

do presidente da CDL Niterói, 
Luiz Vieira, Grael agradeceu a 
homenagem e afirmou que 
o papel de uma prefeitura é 
promover o empreendedo-
rismo e os investimentos. O 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Luiz Paulino Moreira Leite e 
o próprio Luiz Vieira também 
foram agraciados com o mes-
mo prêmio.

Panorama RJPanorama RJ

No próximo dia 7, São Gon-
çalo estará na conferência Rio 
2030, no Museu do Amanhã, 
uma iniciativa do Governo do 
Estado para debater, estabe-
lecer e fortalecer políticas pú-
blicas para desenvolvimento 
sustentável. O evento é um 
chamado global por ação e 
engajamento do poder pú-
blico e de toda sociedade na 
implementação da Agenda 
2030 da ONU e também es-
tabelecimento da cultura da 
sustentabilidade. A Prefeitura 
de São Gonçalo estará pre-

sente no debate ‘Iniciativas 
municipais para a sustenta-
bilidade’, com a participação 
da secretária de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Maria Gabriela Bessa, que 
apresentará o Plano Estraté-
gico Novos Rumos, traçando 
um paralelo com os Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) propostos pela 
ONU. O plano apresenta me-
tas para o desenvolvimento 
de São Gonçalo, bem como a 
segurança para o crescimento 
futuro do município.

São Gonçalo na Rio 2030
Divulgação

Ameaçada de sair do ar, a 
Rádio Nacional Rio de Janeiro 
AM acaba de ganhar fôlego. 
A Alerj aprovou, ontem, o 
PL 5493/2022, que declara 
a emissora Patrimônio His-
tórico Cultural Imaterial do 
Estado. De autoria da depu-
tada estadual Mônica Fran-
cisco (PSOL) e do deputado 
estadual Waldeck Carneiro 
(PSB), a proposta reconhece 
a importância da histórica 
emissora para a cultura flu-

minense e tenta protegê-la da 
possibilidade de desligamen-
to. O PL segue para apreciação 
do governador Cláudio Cas-
tro, o mesmo que, em abril, 
vetou iniciativa semelhante 
(PL 5494/2022) propondo o 
tombamento da Rádio MEC. 
Atualmente, Mônica Francis-
co e Waldeck Carneiro traba-
lham para derrubar o veto do 
governador. A Rádio MEC é a 
emissora mais antiga do país 
e fará 100 anos em 2023.

Novo fôlego para não sair do ar
Divulgação



Cidades 3Quinta-feira, 2/6/2022 ofluminense.com.br

Universidade determina volta obrigatória do acessório em todos os ambientes fechados de seus campi

UFF retorna ao uso de máscara
A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) determinou 
a volta do uso obrigatório 
de máscaras de proteção 
respiratória em ambientes 
fechados em todos os campi 
da instituição.

A UFF tem três campi 
em Niterói,  além de outras 
unidades acadêmicas na 
cidade e em oito municípios 
do estado: Angra dos Reis; 
Campos dos Goytacazes, 
Macaé, Nova Friburgo, Petró-
polis, Rio das Ostras, Santo 
Antônio de Pádua e Volta 
Redonda. Há ainda um nú-
cleo experimental em Iguaba 
Grande, uma fazenda-escola 
em Cachoeiras de Macacu e 
uma unidade avançada em 
Oriximiná, no Pará.

A determinação foi fei-
ta por meio da Portaria nº 
68.362, com data de ter-
ça-feira e divulgada pela 
universidade, com base em 
informe técnico liberado 
nesta semana pelo Grupo 
de Trabalho (GT) Covid-19 
da UFF, que acompanha o 
cenário epidemiológico da 
doença no estado.

De acordo com o docu-
mento, que se baseia nas 
informações divulgadas pela 
Secretaria estadual de Saúde, 
o cenário de estabilidade 
permite a continuidade das 
atividades presenciais do 

semestre letivo na universi-
dade. É importante, porém, 
a retomada de medidas não 
farmacológicas de proteção, 
já que muitos sintomas da 
covid-19 podem ser con-
fundidos com os de outras 
doenças respiratórias, que 
aumentam neste período 
do ano.

“Em virtude do cenário 

de sazonalidade de infecções 
respiratórias e de manei-
ra totalmente esperada e 
previsível, há possibilidade 
de aumento de número de 
funcionários e alunos com 
covid-19. Neste momento, 
é fundamental que todos 
os casos confirmados sejam 
obrigatoriamente notifi-
cados para que se tenha a 

dimensão, o mais próximo 
possível, do quantitativo de 
pessoas acometidas. A sub-
notificação interna impede 
que ações mais específicas 
possam ser tomadas”.

O uso de máscaras em 
ambientes abertos continua 
voluntário, e a obrigatorie-
dade em ambientes fechados 
é temporária, recomenda-

da, em princípio, até 30 de 
junho. O GT recomenda 
também a higienização de 
mãos com água e sabão ou 
álcool a 70% frequentemente 
e a avaliação precoce de pes-
soas com sintomas gripais. 
Em caso de piora no cenário 
epidemiológico, as ativida-
des presenciais podem ser 
suspensas.

Situação epidemiológica 
- A 2ª edição do Panorama 
Covid-19, divulgado pela 
Secretaria de Saúde, indica 
cenário de estabilidade nos 
contágios pela doença, po-
rém com leve aumento nas 
taxas de positividade dos 
exames diagnósticos e nos 
atendimentos na rede de 
atenção primária à saúde.

A taxa de positividade 
para o exame RT-PCR ficou 
estável, passando de 20,4% 
entre 8 e 14 de maio, para 
15% na média móvel do 
período, de 15 a 21 de maio. 

Para os testes de antígeno, a 
taxa de positivos passou de 
15,6% para 18,4%. Os aten-
dimentos por síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG) 
aumentaram 9% no mesmo 
período.

De acordo com os dados 
do Monitora Covid-19 da 
Fundação Oswaldo Cruz, 
a incidência de casos no 
estado do Rio passou de 
892,14 no dia 20 de maio 
para 2.538,71 na última 2ª 
feira, na média móvel de sete 
dias. Os óbitos continuam 
estáveis, na faixa de dez 
registros por dia na média 
móvel.

Uerj - A máscara volta a 
ser de uso obrigatório em 
ambientes fechados na Uni-
versidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj). A exigên-
cia também vale para locais 
onde não seja possível man-
ter o espaçamento mínimo 
de 1 metro.

A decisão foi anunciada 
pela Reitoria ontem, com 
base em orientações da Pró-
-reitoria de Saúde da Univer-
sidade (PR5).

Em nota técnica, a PR5 
aponta que os últimos dados 
do Painel Coronavírus mos-
tram que aumentou mais de 
15% a quantidade de testes 
positivos de Covid-19.

Número de 
óbitos por 
covid-19 segue 
estável, com dez 
registros por dia 
na média móvel  

Divulgação

Reitoria: volta do uso de máscaras em ambientes fechados é temporária, em princípio até o dia 30 de junho

Brasil tem 49,9 mil 
novos casos de c-19
 O Brasil registrou, desde o 
início da pandemia, 666.801 
mortes por covid-19, segun-
do o boletim epidemiológico 
divulgado ontem pelo Minis-
tério da Saúde. O número de 
casos confirmados da doen-
ça é 31.060.017.

Em 24 horas, foram re-
gistrados 40.979 casos. No 
mesmo período, foram con-
firmadas 125 mortes de víti-
mas do vírus.

Ainda segundo o bole-
tim, 30.038.200 pessoas se 
recuperaram da doença 
e 355.016 casos estão em 
acompanhamento.

Por estados, São Paulo 
lidera o número de casos, 
com 5,52 milhões, segui-
do por Minas Gerais (3,42 
milhões) e Paraná (2,53 mi-
lhões). O menor número de 
casos é registrado no Acre 
(125,1 mil), seguido por Ro-
raima (155,7 mil) e Amapá 
(160,4 mil).

Em relação às mortes, 
São Paulo apresenta o maior 

número (169.331), seguido 
por Rio de Janeiro (73.830) 
e Minas Gerais (61.579). O 
menor número de mortes 
está no Acre (2.002), seguido 
por Amapá (2.134) e Rorai-
ma (2.152).

Vacinação
Até hoje, foram aplicadas 

435,3 milhões de doses de 
vacinas contra a covid-19, 
sendo 177 milhões com a 
primeira dose e 159,1 mi-
lhões com a segunda dose. 
A dose única foi aplicada 
em 4,8 milhões de pessoas. 
Outras 85,9 milhões já rece-
beram a dose de reforço.

SG dá lições de 
trânsito no Jockey
A Secretaria Municipal de 
Transportes vem levando 
lições sobre o trânsito para 
alunos de 1º e 2º segmen-
tos da rede municipal de 
ensino de São Gonçalo. 
Ontem, a Semtran realizou 
palestras educativas de 
trânsito para mais de 600 
alunos do 1º e 2º segmento 
da Escola Municipal Pastor 
Ricardo Parise, no Jockey. 
Participaram alunos de 24 
turmas, nos turnos da ma-
nhã e da tarde.

“Através deste trabalho 
estamos contribuindo para 
que nossas ruas e estra-
das sejam mais seguras no 
futuro, mostrando desde 
cedo a importância das leis 
de trânsito para crianças e 
adolescentes das nossas es-
colas”, disse o secretário de 
Transportes, Fábio Lemos.

A ação é realizada atra-
vés do Departamento de 
Educação no Trânsito, que, 
de uma forma leve e praze-
rosa, desperta a curiosida-
de e levanta debates sobre 

as normas de segurança no 
trânsito para pedestres e 
condutores, contribuindo 
para a formação dos cida-
dãos gonçalenses.

Para atrair a atenção 
dos alunos, as aulas con-
tam com ações lúdicas e 
recursos audiovisuais, que 
ajudam as crianças a serem 
familiarizadas com as nor-
mas de trânsito. Os alunos 
também recebem revistas 
educativas elaboradas pelo 
Departamento de Edu-
cação no Trânsito, como 
apoio às aulas e também 
kits com jogos da memória 
e dominós de placas de 
trânsito.

Coronavírus responde por 
59,6% dos casos de SRAG
O Boletim InfoGripe da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), divulgado ontem mos-
tra que a covid-19 responde 
por 59,6% dos casos de Sín-
drome Respiratória Aguda 
(SRAG) com identificação vi-
ral nas últimas quatro sema-
nas. A porcentagem aumen-
tou em relação à divulgação 
da semana passada, quando 
a covid-19 representava 48% 
dos casos positivos. O bole-
tim mostra que a tendência 
é de aumento.

De acordo com a Fiocruz, 
entre os casos de SRAG que 
evoluíram para morte, 91,1% 
dos que tinham identificação 
viral testaram positivo para 
a covid-19. O boletim con-
sidera os dados inseridos no 
Sistema de Informação de 
Vigilância Epidemiológica 

da Gripe (Sivep-Gripe) até 
30 de maio e é referente ao 
período de 22 a 28 de maio. A 
estimativa é de 7,2 mil casos 
de SRAG nesse período.

O boletim mostra que a 
curva nacional de casos con-
tinua com indícios de cresci-
mento tanto nas tendências 
de longo prazo, consideradas 
as últimas seis semanas, 
quando no curto prazo, con-
sideradas as últimas três 
semanas.

Nas quatro últimas sema-
nas epidemiológicas, entre a 
população em geral, a pre-
valência entre os casos com 
resultado positivo para vírus 
respiratórios foi de influenza 
A (4%); influenza B (0,4%); 
vírus sincicial respiratório 
(25,1%); e Sars-CoV-2, vírus 
responsável pela covid-19 

(59,6%). Entre os óbitos, a 
presença de vírus entre os 
positivos foi de influenza A 
(1,6%); vírus sincicial respi-
ratório (4,1%) e Sars-CoV-2 
(91,1%).

Consideradas apenas as 
crianças de até 4 anos de 
idade, foi verificado o pre-
domínio do vírus sincicial 
respiratório, seguido dos ca-
sos de Sars-CoV-2, rinovírus 
e metapneumovírus. Nesse 
grupo, os casos associados à 
covid-19 nas últimas quatro 
semanas ultrapassaram os 
registros associados ao ri-
novírus. Segundo o boletim, 
essa é uma alteração decor-
rente do aumento de casos 
de covid-19 na população 
em geral.

De acordo com o boletim, 
apenas sete das 27 unidades 

federativas não apresen-
tam sinal de crescimento na 
tendência de longo prazo. 
Os estados que apresentam 
sinal de estabilidade são 
Mato Grosso, Tocantins, Ma-
ranhão, Piauí, Pernambuco, 
Sergipe e Espírito Santo.

No ano epidemiológico 
2022, segundo a Fiocruz, 
foram notificados 147.683 
casos de SRAG, sendo 72.197 
(48,9%) com resultado labo-
ratorial positivo para algum 
vírus respiratório, 53.782 
(36,4%) negativos, e ao me-
nos 13.916 (9,4%) aguar-
dam resultado laboratorial. 
Dentre os casos positivos 
do ano corrente, 5,2% são 
Influenza A, 0,1% Influenza 
B, 8,8% vírus sincicial respi-
ratório e 83,2% Sars-CoV-2 
(covid-19).

Dados foram divulgados no Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz

Itaboraí 
inaugura 
nova sede 
de abrigo
A nova sede do Abrigo Ins-
titucional Dr. Ewaldo Sa-
ramago Pinheiro (AIDESP) 
foi inaugurada ontem pela 
Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Social (SEMDS). O novo 
local fica localizado em 
Quissamã.

A nova sede conta com 
cinco quartos, cinco ba-
nheiros, duas cozinhas, 
refeitório, espaço de leitu-
ra, espaço pedagógico, sala 
dos técnicos, sala de escu-
ta, sala de socialização, sala 
de coordenação, horta, jar-
dim, pátio coberto e gara-
gem. A equipe é composta 
por aproximadamente 30 
profissionais, entre peda-
gogas, nutricionista, psi-
cóloga, assistente social, 
enfermeiras, cuidadoras, 
auxiliares de limpeza, co-
zinheiras e agentes admi-
nistrativos.

Meta do projeto é auxiliar no aprendizado sobre doenças cardiovasculares

Antônio Pedro inaugura 
exposição ‘Artéria Móvel’ 

Já imaginou como seria entrar 
em uma artéria e conhecer de 
perto os elementos que com-
põem o sangue? Na exposição 
“Artéria Móvel”, inaugurada 
ontem no Hospital Antônio 
Pedro, essa experiência pode 
ser vista e sentida pelo pú-
blico até o final do mês de 
junho. O objetivo é auxiliar no 
aprendizado sobre as doenças 
cardiovasculares e a impor-
tância da doação de sangue.

O projeto “Por dentro do 
Sangue” foi idealizado pela 
cenógrafa e estudante de 
doutorado Taiana Oliveira, 
que se baseou na exposição 
“Artéria Gigante”, uma arte-
-instalação fixa que desde 
2013 atrai visitantes ao espaço 
Ciência Viva, no Rio, e que foi 
objeto da pesquisa de mestra-
do em Ensino de Biociências e 
Saúde, pela Fundação Oswal-
do Cruz. Agora, no doutorado, 
ela continua a pesquisa com a 
instalação itinerante.

“A artéria é feita com ma-
teriais que podem ser fa-
cilmente reproduzidos nas 
escolas, para falarmos sobre 
a importância da doação 
de sangue e das doenças 
cardiovasculares, como a 
hipertensão, a glicemia alta, 
assim as pessoas podem vi-
sualizar como é isso dentro 
do corpo humano”, explica 
Taiana Oliveira. A pesquisa 
de doutorado visa entender 
as impressões do público 
sobre o tema em questão, por 
isso os visitantes também são 
convidados a reproduzirem a 
artéria, em tamanho menor, 
utilizando materiais como 
cartolina e massa de modelar.

No Hospital Antônio Pe-
dro, a exposição contou com 
a colaboração Laboratório 
de Impressão de Modelos de 
Órgãos 3D do HUAP (Fab Lab 
Health, Science & Education), 
que imprimiu alguns dos 
elementos que compõem 

a artéria móvel. “Usamos 
muitas peças do laboratório 
para educação e hoje estamos 
fazendo para a divulgação 
científica do tema doação de 
sangue”, explica o professor 
Cláudio Tinoco, que coordena 
a Pós-Graduação em Ciências 
Cardiovasculares da UFF. Ele 
comenta, ainda, que os pro-
fessores que agendarem visi-
tas com seus alunos poderão 
conhecer as dependências do 
FabLab. 

No site da exposição, 
www.pordentrodosangue.
wordpress.com, também há 
a opção de visita virtual, um 
jogo chamado “Aventura na 
Veia”, sobre os elementos do 
sangue vistos na exposição, 
além de explicações detalha-
das sobre o assunto. O horário 
de visitações e o contato para 
agendamento de grupos será 
divulgado na próxima se-
mana pela coordenação do 
evento.

São Paulo lidera 
o ranking de 
estados com 
mais casos de 
covid-19 com 
5,52 milhões

Mais de 600 
alunos estão 
recebendo 
palestras 
educativas de 
trânsito
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Começa em Niterói o maior 
festival de esportes ao ar livre
Até dia 26 haverá competições de surfe, skate, canoa havaiana, mountain bike, vela e muito mais

 O Itacoatiara Pro, maior fes-
tival de esportes ao ar livre do 
país, começa hoje (2), às 11h, 
na Praia de Itacoatiara, em 
Niterói. A abertura contará 
com a presença do prefeito 
Axel Grael, do recordista de 
medalhas no X-Games e mul-
ticampeão Bob Burnquist, 
e vários atletas que estarão 
envolvidos nas competições 
de surfe, skate, canoa havaia-
na, mountain bike downhill, 
parapente, vela e bodyboard. 
Todas estas modalidades inte-
gram o festival, que segue até 
o dia 26 de junho em diversos 
pontos da cidade.

Simultaneamente,  no 
mesmo local da abertura do 
evento, terá início a prova de 
bodyboard, que faz parte da 
segunda etapa do Circuito 
Brasileiro de Bodyboarding 
2022, com os melhores atletas 
do país e do mundo da moda-
lidade. A previsão é de ondas 
com até 2 metros da Praia de 
Itacoatiara.

Competições – Até o dia 
5 de junho, será realizada a 
segunda etapa do Circuito 
Brasileiro de Bodyboard nas 
categorias profissional Mas-
culino e Feminino, sub 18, 
Master e Open Masculino, 
Open feminino e PCD. De 6 
a 16 é a vez da quarta etapa 
do Circuito Mundial de Bo-
dyboard, o IBC Itacoatiara Pro 
Bodyboard World Contest, 

que terá a participação de 
cerca de 100 atletas da catego-
ria masculino profissional na 
disputa pelo título mundial. 
De 17 a 22 de junho, é a vez 
do surfe. Serão 24 atletas es-
pecialistas em ondas grandes 
convidados pela organização 
do festival. As três competi-
ções serão realizadas na Praia 
de Itacoatiara.

No dia 5, a praia de Itaipu 

recebe o Itacoatiara Pro V1, 
competição de VAA (canoa 
havaiana) num percurso de 
15km que percorrerá as praias 
de Itaipu, Piratininga e Cam-
boinhas. Com disputas nas 
categorias JR, Open, Master 
40 e Master 50, no masculino 
e feminino.

Já o Mountain Bike Do-
wnhill terá uma etapa do 
Campeonato Estadual entre 

os dias 11 e 12 de junho no 
Parque da Cidade, na pista co-
nhecida como “Waimea”, con-
siderada uma das melhores 
do Brasil para competições 
na modalidade. As categorias 
disputadas são: Elite, Sub 30, 
Júnior, Juvenil, Infanto-Juve-
nil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2, D), no masculino, e Elite e 
Júnior feminino.

O Parque da Cidade tam-

bém será o ponto de partida 
da prova de parapente, que 
será realizada durante os 
dias 18 e 19 de junho, numa 
disputa de permanência e 
pouso (os pilotos decolam e 
devem permanecer no ar por 
um período antes de fazer o 
pouso em alvo determinado).

As regatas de vela aconte-
cem nos dias 25 e 26 de junho, 
na enseada de São Francisco, 

com estrutura para os espec-
tadores na praia. A compe-
tição de vela terá as classes 
Optimist, Dingue e ILCA.

Nos dias 18 e 19, acontece 
a etapa do circuito niteroien-
se de Skate, no SkatePark 
Carlos Alberto Parizzi, em São 
Francisco, com a participação 
de 70 skatistas da cidade de 
diferentes idades. Nos dias 25 
e 26 de junho, será realizada 
a prova de skate desenhada 
pelo campeão Bob Burnquist, 
que irá exigir dos atletas con-
vidados o seu mais alto nível 
técnico.

O Itacoatiara Pro 2022 
vai promover ainda eventos 
socioambientais e shows 
gratuitos para a população já 
a partir de amanhã (3). Entre 
as atrações, artistas de peso 
como Nando Reis, Marcelo 
D2, Supla, Vitor Kley e banda 
inglesa de rock progressivo 
Renaissance.

Os locais das disputas e a 
programação cultural podem 
ser conferidos no site itacoa-
tiarapro.com.br.

Itacoatiara Pro 
se expande por 
toda a cidade, 
com eventos 
socioambientais 
e shows gratuitos

Divulgação

As ondas da Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, prometem fazer a festa dos esportistas. Nesta quinta-feira já tem prova de bodyboard

Flordelis 
no Tribunal 
do Júri de 
Niterói
No próximo dia 6 de ju-
nho, a partir das 9h, a 
ex-deputada federal Flor-
delis, sua filha biológica 
Simone dos Santos Rodri-
gues; a neta, Rayane dos 
Santos Oliveira; e os filhos 
afetivos André Luiz de 
Oliveira e Marzy Teixeira 
da Silva, denunciados por 
envolvimento na morte 
do pastor Anderson do 
Carmo, marido da ex-par-
lamentar, serão julgados 
no Tribunal do Júri de Ni-
terói. O crime ocorreu no 
dia 16 de junho de 2019, 
quando o pastor Anderson 
foi executado a tiros na 
residência da família, no 
bairro de Pendotiba, em 
Niterói, na região metro-
politana do Rio.

Flordelis é acusada de 
ser a mandante do crime e 
responderá por homicídio 
triplamente qualificado 
- motivo torpe, emprego 
de meio cruel e de recurso 
que impossibilitou a defe-
sa da vítima -, tentativa de 
homicídio, uso de docu-
mento falso e associação 
criminosa armada.

Já Marzy Teixeira da 
Silva, Simone dos Santos 
Rodrigues e André Luiz de 
Oliveira responderão por 
homicídio triplamente 
qualificado, tentativa de 
homicídio e associação 
criminosa armada; e Ra-
yane dos Santos Oliveira, 
por homicídio triplamen-
te qualificado e associa-
ção criminosa armada.

Em Niterói, data mundial terá uma programação especial toda voltada ao universo das bikes

Atividades no Dia da Bicicleta
Em comemoração ao Dia 
Mundial da Bicicleta, festeja-
do em 3 de junho, a Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta 
promove, hoje (2), a partir 
das 17 horas, um evento no 
Bicicletário Arariboia, com 
uma programação especial 
que tem como objetivo ser 
um momento de diálogo e 
troca de experiências sobre 
o universo da bike. O evento 
contará com roda de conver-
sa, food bikes, DJ, além de 
pequenos reparos gratuitos 
nas bicicletas, entre outras 
atividades.

“Este evento é um movi-
mento no sentido de estrei-
tar os laços entre os ciclis-
tas, cicloativistas e o poder 
público. Ao longo da última 
década, Niterói conta com 

um reconhecido cenário de 
mobilização social ao redor 
da bicicleta, vibrante, propo-
sitivo e que gerou importan-
tes conquistas ao Município. 
Voltar a reunir quem usa e 
acredita na bicicleta como 
uma solução de mobilidade 
urbana em um ambiente de 
diálogo e troca de ideias é 
fundamental para continuar 
avançando nesta pauta”, 

enfatiza o responsável pela 
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta, Filipe Simões

Iniciativas na cidade - A 
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta atua através do 
planejamento cicloviário, 
ampliação e gestão da in-
fraestrutura cicloviária, e 
fomento da cultura e ações 
de educação. O objetivo, de 
acordo com a Coordenado-
ria, é chegar aos 120km de 
infraestrutura cicloviária 
em Niterói até 2024. Atual-
mente, a cidade conta com 
60 km de malha cicloviária, 
contemplando áreas dos se-
guintes bairros: Centro, São 
Lourenço, Barreto, Santana, 
Fonseca, São Domingos, Boa 
Viagem, Gragoatá, Ingá, Ica-

raí, São Francisco, Charitas, 
Cafubá, Badu, Piratininga, 
Engenho do Mato, Camboi-
nhas, Itaipu e Itacoatiara.

O Plano Niterói 450 anos, 
lançado este ano pela Prefei-
tura de Niterói, prevê ações 
de ampliação e requalifica-
ção da infraestrutura ciclo-
viária na cidade. Na Região 
Oceânica, por exemplo, a 
meta é alcançar a marca de 
60km de ciclovias e ciclor-
rotas, além de concluir a im-
plantação dos bicicletários e 
paraciclos. Na Região Norte, 
a previsão é de implantar ou 
requalificar 21,5km de ciclo-
vias, ciclofaixas e ciclorrotas.

O Programa lançado pelo 
Município prevê, também, 
o aumento de 113% do nú-
mero de vagas disponíveis 

no Bicicletário Arariboia, de 
forma integrada ao projeto 
da nova Praça Arariboia, até 
o fim de 2024. Além disso, a 
Prefeitura de Niterói estuda 
a implantação de um sistema 
de compartilhamento de 
bicicletas com 40 estações e 
400 bicicletas nos bairros do 
Centro, São Lourenço, Fon-
seca, Icaraí, Santa Rosa, Ingá, 
São Domingos e Gragoatá.

Governo do Rio quer reduzir 
letalidade em ações policiais 
O governador do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro, se reuniu 
hoje (1º) com o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Edson Fachin para discutir as 
ações da Corte para restringir 
operações policiais em comu-
nidades.

O encontro ocorre uma 
semana após a operação reali-
zada na Vila Cruzeiro, no Com-
plexo de Favelas da Penha, que 
deixou pelo menos 23 mortos.

A ação teve a participação 
de agentes do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia 
Militar, e das polícias Federal 
e Rodoviária Federal. O obje-
tivo era prender lideranças da 
maior facção criminosa em 
atuação no estado.

Após a reunião, o governa-
dor disse que vai elaborar em 
até 60 dias um novo plano de 
redução da letalidade policial 
no estado. Castro também 
negou que a operação no Com-
plexo de Favelas da Penha 
tenha sido uma chacina.

“O que houve foi uma ope-
ração que a polícia entra às 

quatro e pouco da manhã e 
tem um bonde fortemente ar-
mado saindo. Não há chacina”, 
afirmou.

Por meio da assessoria, 
Fachin declarou que reconhe-
ce os desafios para cumprir a 
decisão do STF que determi-
nou medidas para redução da 
mortalidade nas intervenções 
policiais, “mas as exigências 
mínimas devem ser cumpri-
das”.

“O ministro externou preo-
cupação quanto à priorização 
das unidades de polícias que 
devem receber as câmeras para 
serem instaladas nos unifor-
mes das polícias, assim como 
ao sigilo sobre os arquivos de 
imagens, que devem, nos ter-

mos de normas internacionais, 
serem prontamente disponi-
bilizados para os órgãos de 
controle”, declarou o STF.

Desde 2020, o STF vem 
tomando decisões para res-
tringir operações policiais no 
Rio de Janeiro e determinando 
a adoção de medidas como 
comunicação das intervenções 
ao Ministério Público, órgão 
responsável pelo controle ex-
terno da atividade policial, e 
proibição do uso de helicóp-
teros.

Na semana passada, Fachin 
determinou que o governo do 
Rio ouça entidades na elabora-
ção de um plano para reduzir 
a letalidade policial em ope-
rações.

Encontro no STF teve como pauta medidas que restringem as operações

Foi publicado no Diário 
Oficial, desta quarta-
-feira (01/06), o Decre-
to 48.107/22, que regu-
lamenta Lei 9.525/21, 
que criou o Programa 
Recupera IPVA RJ. A 
norma dá prazo até dia 
30 de junho de 2022 
para os motoristas en-
trem com o pedido de 
negociação do imposto 
devido até o exercício 
fiscal de 2020. O par-
celamento poderá ser 
feito em até 24 vezes.

A legislação permite 
desconto em multas 
e juros das dívidas do 
imposto, inscritas ou 
não na Dívida Ativa. A 
norma vale também 
para pagamento de dé-
bitos que estejam sen-
do parcelados, depen-
dedendo da aceitação 
prévia da autoridade 
competente.

Recupera 
IPVA RJ

Evento contará 
com roda de 
conversa, food 
bikes, DJ, além 
de pequenos 
reparos gratuitos

Com ajuda de 
entidades, e no 
prazo de 60 dias, 
governador disse 
que vai elaborar 
um novo plano 

Plano Niterói 450 
anos prevê ações 
de ampliação da 
infraestrutura 
cicloviária na 
cidade

Acusada de ser 
a mandante, 
ela responderá 
por homicídio 
por motivo 
torpe
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O programa Concilia São 
Gonçalo 2022 vai começar 
a atender também aos do-
mingos. De 11h às 18h, os 
contribuintes vão poder re-
negociar suas dívidas com 
anistia de multas e juros 
e desconto real inédito de 
10% para pagamentos à vis-
ta. As negociações também  
podem ser realizadas no 
horário de 9h às 22h, de 
segunda a sexta-feira, e de 
9h às 18h, aos sábados. Os 
atendimentos são realizados 
no segundo piso do Partage 
Shopping. 

O Concilia, que foi inicia-
do na última segunda-feira 
(30) e segue até o dia 30 de 
junho, já realizou mais de 
3.800 atendimentos nos dois 
primeiros dias de renegocia-
ções. 

“Estamos conseguindo 
manter um atendimento 
organizado através de dis-
tribuição de senhas e con-
trole digital com auxílio de 
QR-Code, evitando filas. Ao 
todo, são 42 guichês de aten-
dimentos com profissionais 
treinados para realizar um 
atendimento de qualidade 
aos nossos contribuintes”, 
afirmou a procuradora ge-
ral, Januza Brandão Assad 
Santos. 

O programa é válido para 
o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Taxa de Co-
leta de Lixo (TCL), multas 
aplicadas pelo Departamen-
to de Posturas, Secretaria de 

Transportes e Secretaria de 
Meio Ambiente e taxas de 
fiscalização e controle, até 
dezembro de 2021, incluídos 
ou não na Dívida Ativa. Os 
impostos sobre fatos gera-
dos neste ano de 2022 estão 
excluídos do programa.

As pessoas e/ou empresas 
que estiverem em débito com 
o município e optarem pelo 
pagamento à vista terão 10% 
de desconto na dívida prin-
cipal e 100% de abatimento 
nos encargos moratórios. A 
quitação da dívida em até 
três parcelas garantirá a re-

dução de 100% dos encargos. 

O desconto nas multas e 
juros será calculado de acor-
do com o número de parcelas 
escolhidas pelo contribuinte 
da seguinte forma: 

– À vista: 100% de descontos 
nos encargos e 10% na dívida 
principal;

– Parcelamento em três ve-
zes: 100% de descontos nos 
encargos;

– Parcelamento de quatro a 

oito vezes: 80% de desconto 
nos encargos;

– Parcelamento de nove a 14 
vezes: 70% de desconto nos 
encargos;

– Parcelamento de 15 a 20 
vezes: 60% de desconto nos 
encargos;

– Parcelamento de 21 a 24 
vezes: 50% de desconto nos 
encargos. 
As parcelas serão atualizadas 
pela Ufisg e serão mensais e 
consecutivas.

Renan Otto/Divulgação

Concilia São Gonçalo será realizado até 30 de junho no segundo piso do Partage Shopping: 42 guichês de atendimento

Patroa condenada por 
morte de menino
O Tribunal de Justiça de Per-
nambuco condenou Sari Cor-
te Real pela morte do menino 
Miguel Otávio da Silva, ocor-
rido no dia 2 de julho do ano 
passado. A pena foi de 8 anos 
e 6 meses de reclusão pelo cri-
me de abandono de incapaz 
com resultado morte.

De acordo com a decisão 
do juiz José Renato Bizerra, 
a acusada iniciará o cumpri-
mento da pena em regime 
fechado. Mas ainda cabe re-
curso da condenação, e Sari 
Corte Real pode recorrer em 
liberdade.

Segundo a sentença, “não 
há pedido algum a lhe auto-
rizar a prisão preventiva, a 
sua presunção de inocência 
segue até trânsito em julgado 
da decisão sobre o caso nas 
instâncias superiores em face 
de recurso, caso ocorra”.

A morte do menino Miguel 
ocorreu no auge das restrições 

da pandemia da covid-19, em 
junho de 2020. Sem escola 
e sem ter com quem deixar 
a criança, sua mãe, Mirtes 
Renata de Souza, levou-o ao 
trabalho. Em dado momento, 
ela deixou o menino com a 
patroa enquanto levava o ca-
chorro para passear, segundo 
os depoimentos colhidos na 
investigação.

Ainda de acordo com o 
apurado pela polícia, enquan-
to a mãe estava ausente, Mi-
guel tentou entrar no eleva-
dor do prédio, na região cen-
tral do Recife, ao menos cinco 
vezes. Sari Corte Real então 
teria apertado o botão da 
cobertura e deixado a crian-
ça sozinha no equipamento. 
As ações foram filmadas por 
câmeras de segurança.

Ao chegar na cobertura, 
o garoto saiu por uma porta 
corta-fogo, saltou sobre uma 
janela e subiu em um conden-
sador de ar. O equipamento 
não aguentou o peso de Mi-
guel, que caiu de uma altura 
de 35 metros.

Criança foi 
deixada sozinha 
em elevador e 
caiu de prédio

Pernambuco: onze 
desaparecidos, ainda
As buscas por pessoas desa-
parecidas, após deslizamen-
tos e enxurradas causados 
pelas chuvas em Pernambu-
co, foram retomadas ontem 
(1º) em seis áreas de buscas e 
resgates. O número de óbitos 
se mantém em 106. De acordo 
com o Comando e Controle 
Regional do estado (CICCR), 
11 pessoas ainda não foram 
localizadas.

As forças de segurança 
pública e defesa social já têm 
os nomes de nove das 11 pes-
soas ainda não localizadas. 
As outras duas têm, por base, 
“relatos imprecisos” que difi-
cultam a identificação.

As chuvas que resultaram 
na situação assolam o estado 
desde o dia 25 de maio. Se-
gundo o centro de comando, 
403 profissionais - na maior 
parte, bombeiros e integran-
tes da Defesa Civil e militares 
das Forças Armadas - estão 
na região, reforçando as ações 
de busca.

“Ontem, a Defesa Civil do 
estado foi comunicada do 
desaparecimento de um se-
nhor de 70 anos em um sítio, 
na Zona Rural de Limoeiro 
(Agreste do Estado), onde 
houve um deslizamento de 
terra. De imediato, as buscas 
foram iniciadas. Além desses 
locais, há atuação ainda em 

Jaboatão Centro e Paratibe 
(Paulista), onde duas pessoas 
teriam sido levadas pelas en-
xurradas”, informou o CICCR.

Ainda segundo o centro 
de controle, dos nove de-
saparecidos identificados, 
três estariam na Vila dos Mi-
lagres (Barro) e o restante 
em Limoeiro (1), Curado IV 
(2), Areeiro (1), Paulista (1) e 
Jaboatão Centro (1).

O Instituto de Medicina 
Legal do Recife já periciou 
praticamente todas as 106 ví-
timas resgatadas. “Na manhã 
de hoje (ontem), apenas sete 
vítimas estão para liberação, 
o que deve ocorrer nas pró-
ximas horas. São questões, 
na maior parte, relativas a 
documentos que estão sendo 
trazidos pelos parentes”, in-
formou, em nota o comando.

Em nota, a Central de Ope-
rações da Coordenadoria de 
Defesa Civil de Pernambuco 
(Codecipe), informou que 
cerca de 6,2 mil pessoas estão 
desabrigadas, número que foi 
alcançado após as chuvas mo-
deradas registradas nas pri-
meiras horas da madrugada 
de terça-feira (31). Os locais 
que apresentaram maiores 
volumes foram Goiana (65 
mm), Cabo de Santo Agos-
tinho (63 mm), Paulista (35 
mm) e Recife (30 mm).

Mais de 3.800 atendimentos foram realizados nos primeiros dias da ação

Concilia SG também vai 
funcionar aos domingos

RJ pode ter mais 
duas ‘Bandeira Azul’
As praias do Forno, em Búzios, 
e de Itaúna, em Saquare-
ma, poderão ser as próximas 
praias fluminenses a des-
fraldarem a Bandeira Azul 
– certificado internacional 
de qualidade – na temporada 
2022/2023. Elas vão se juntar 
ao Peró, em Cabo Frio, Sosse-
go, em Niterói, que poderão 
ter o selo renovado pelo júri 
internacional, que se reúne 
em setembro, em Copenha-
gue, na Dinamarca. As praias 
da Reserva e a Prainha, no 
Rio, não terão a certificação 
renovada para a próxima 
temporada porque a Prefei-
tura do Rio não providenciou 
a documentação exigida pela 
coordenação nacional do pro-
grama Bandeira Azul, embora 
tenha enviado a avaliação 
ambiental.

“Estamos felizes com o 
aumento do número de can-
didatos. Neste ano temos 28 
bandeiras e poderemos che-
gar a 40 na próxima tempora-
da. O trabalho está crescendo 
bastante e o programa está 
crescendo no Brasil, prin-
cipalmente mais ao Norte e 
Nordeste. No ano que vem va-

mos avançar mais nas praias 
do interior, de água doce”, dis-
se a coordenadora nacional 
do programa Bandeira Azul, 
Leana Bernardi.

A nova relação de praias 
e marinas que poderão ser 
contempladas saiu na reunião 
do júri nacional do Programa 
Bandeira Azul Brasil, realizado 
ontem de forma virtual. O 
encontro tinha por objetivo 
avaliar o cumprimento dos 
critérios estabelecidos pelo 
programa para a gestão de 
praias e marinas. Após ava-
liação, foram pré-aprovados 
40 locais, sendo 29 praias e 11 
marinas, que serão recomen-
dadas para a avaliação do júri 
internacional. Dessa forma, o 
Brasil deve ampliar o número 
de locais certificados com a 
Bandeira Azul. Na última tem-
porada, 22 praias e 6 marinas 
receberam o selo ecológico. 

Para a temporada 2022/ 
2023, o júri nacional recebeu 
a documentação de 42 can-
didatos, sendo 28 renovações 
e 14 novos candidatos. Todos 
os novos candidatos e mais 26 
renovações foram pré-apro-
vados.

Leonardo Monteiro/Divulgação

Praia do Peró vai tentar a quarta renovação consecutiva do certificado

Tragédia ocorreu 
no ano passado, 
no Recife. Pena 
é de de 8,6 anos, 
em regime 
fechado

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: 05/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua General Pereira Silva - Icaraí - Niterói 17554067
13:30 às 17:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17553521

SÃO GONÇALO 
10:00 às 17:00 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17581709
10:00 às 17:00 Rua Adelaide Lima - Jardim Catarina - São Gonçalo 17581709
10:00 às 17:00 Rua Heitor Mendonça - Paraíso - São Gonçalo 17581709
Dia: 06/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Florestan Fernandes - Blc Saint Tropest - Camboinhas 17572711
09:00 às 13:00 Ruas 6, 7 - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Acadêmico - Maralegre - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Armador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Átila Nunes - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Comissário João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Comissário João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua José Dantas Freire Filho - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Nicanor Nunes - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17572711
09:00 às 13:00 Rua Raul Travassos - Piratininga - Niterói 17572711
14:00 às 18:00 Ruas 1, 143, 144, 145 - Piratininga - Camboinhas - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua das Graças - Piratininga - Camboinhas - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua Madre Vitória - Piratininga - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua Marechal Raul Albuquerque - Camboinhas - Piratininga - Charitas 17574635
14:00 às 18:00 Rua Maria Vitória - Piratininga - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua Nicolau Mary Junior - Camboinhas - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua Raul de Albuquerque - Piratininga - Niterói 17574635
14:00 às 18:00 Rua Vitória - Camboinhas - Piratininga - Niterói 17574635

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Alameda Guilherme Braga - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Adelina Sá Lemos - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Ana Regina S. Ferro - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Emília Maria Rodrigues - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Félix Antônio da Silva - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Feliz da Silva - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Fernando de Carvalho Cunha - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua João de Cruz - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua João Luiz Cruz - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Luiz Thiago Iecker - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua São João - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Waldir dos Santos - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Rua Wanderley Cruz - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Travessa Adelino Sá Lemos - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17553519
12:00 às 16:00 Travessa Oliveira - Barro Vermelho - São Gonçalo 17553519
13:00 às 17:00 Avenida Joaquim de Oliveira - Boa Vista - São Gonçalo 17558665
13:00 às 17:00 Avenida Frederico Marques - Boa Vista - São Gonçalo 17558665
13:00 às 17:00 Rua Frederico Marques - Boa Vista - São Gonçalo 17558665
13:00 às 17:00 Rua Marajó - Boa Vista - São Gonçalo 17558665
13:00 às 17:00 Rua Paranavai - Boa Vista - São Gonçalo 17558665
13:00 às 17:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Avenida Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Rua 35 - Fazenda Mineiros - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Rua Henrique Touquier - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17572803
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 17573553

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17572591
09:00 às 13:00 Ruas 25, 35, 36, 44, 45, 46 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17572591
09:00 às 13:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17572591
09:00 às 13:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 17572591
09:00 às 13:00 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17572591
09:00 às 13:00 Rua Santos Guedes - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17572591
13:00 às 17:00 Ruas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 19 - Poço de Jacó - Francisco São José - 

Estrada do Macaco - Parque São José - Loteamento São Francisco - 
São José de Imbassaí - Centro - São José - Estrada Velha São José 
- Praia Amendoeiras - Maricá 

17557807

13:00 às 17:00 Rua São José - São José de Imbassaí - Maricá 17557807
13:00 às 17:00 Ruas 6, 32, 61, 63 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17573661
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico Central - Maricá 17573661
13:00 às 17:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 17573661
13:00 às 17:00 Rua 1 - Balneário Bambuí - Jardim B Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Estrada Contorno - Jardim B Bambuí - Est. de Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Ruas G, H - Bambuí - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Ferreira de Carvalho - Balneário Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Rua 47, 110, 111, 115, 116, 126, 130, 135, 136, 142, 143, 144, 146, 

147, 148 - Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - Bambuí - Jardim 
Atlântico - Ponta Negra - Jardim Balneário - Maricá 

17573793

13:00 às 17:00 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 17573793
13:00 às 17:00 Avenida Lagomar - Caju - Jacaroá - Maricá 17574121
13:00 às 17:00 Ruas 51, 56, 66, 151 - Jardim Balneário Lagomar - Jacaroá - Maricá 17574121
13:00 às 17:00 Rua Catete - Jacaroá - Maricá 17574121
13:00 às 17:00 Rua E - Caju - Maricá 17574121
13:00 às 17:00 Avenida João Batista Andrade - Jacaroá - Maricá 17574121
13:00 às 17:00 Rua José Domingos Motta - Jacaroá - Balneário de Maricá - Maricá 17574121
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Seleção 
Brasileira 
faz primeiro 
jogo na Ásia

O Brasil ini-
c i a  h o j e  a 
preparação 
para a Copa 
d o  Mu n d o 
do Qatar. A 
e q u i p e  d e 

Tite enfrenta a Coreia do 
Sul, em amistoso, às 8 ho-
ras (de Brasília), em Seul.

A Seleção Brasileira 
pode ter o importante 
desfalque de Neymar para 
o confronto. O craque 
do Paris Saint-Germain 
deixou o treino de ontem 
com dores no pé direito. 
Vinicius Júnior e Philippe 
Coutinho são opções para 
repor o astro.

O zagueiro Gabriel Ma-
galhães não participou 
dos últimos treinos por 
conta de dores na parte 
posterior da coxa esquer-
da e também deve ser 
ausência.

Já o goleiro Éderson 
teve lesão diagnosticada 
na coxa esquerda e está 
cortado desse amistoso e 
contra o Japão, em Tóquio.

Este será o primeiro 
amistoso da Seleção Bra-
sileira desde o término das 
Eliminatórias Sul-Ameri-
canas. Agora, o foco de Tite 
e sua comissão técnica é a 
Copa do Mundo. O Brasil 
está no grupo G, ao lado de 
Camarões, Sérvia e Suíça.

A Coreia do Sul tam-
bém participará da Copa 
e está no grupo H com 
Portugal, Gana e Uruguai. 
O grande craque da equipe 
é o atacante Son e o técni-
co do time é Paulo Bento, 
que teve passagem pelo 
Cruzeiro em 2016.

Segundo colocado, Vasco recebe o pressionado Grêmio em São Januário

Meta é se consolidar na 
briga pelo título da Série B

O Vasco assumiu 
a vice-liderança 
da Série B com 
a vitória sobre o 
Brusque, na últi-
ma rodada. Hoje, 
o Cruzmaltino 

volta a jogar em São Januário 
e desta vez encara o Grêmio, 
primeira equipe fora do G-4, 
às 20 horas, pela 8ª rodada da 
competição.

Única equipe invicta na 
competição, o Vasco está quatro 
pontos na frente dos gaúchos e 
uma vitória pode deixá-lo mais 
tranquilo dentro do grupo de 
acesso. A fase do Grêmio, entre-
tanto, preocupa o Cruzmaltino. 
Isso porque o Tricolor não ven-
ce há quatro partidas e precisa 
muito da vitória.

“O momento de pegar o 
Grêmio talvez seja o pior pos-
sível. Sabemos a camisa pe-

sada que eles têm, querem 
mudar essa situação. O Vasco 
até pouco tempo atrás passava 
por esse mesmo momento.  
Hoje estamos buscando uma 
posição em que buscamos  
estar na competição, princi-
palmente no final”, afirmou Zé 
Ricardo.

“Máximo respeito ao adver-
sário, máximo respeito ao jogo. 
Uma grande partida, grande 
desafio. Espero que possamos 
ter um bom desempenho em 
casa,” completou.

O duelo promete ser equili-
brado, pois Vasco e Grêmio têm 
duas das defesas menos vaza-
das da competição, com três e 
quatro gols, respectivamente. 
Os ataques também têm um 
desempenho semelhante, com 
oito gols para os cariocas e sete 
para os gaúchos.

No lado psicológico, contu-

do, a vantagem é vascaína. O 
time do Grêmio não está conse-
guindo se encaixar em campo e 
marcou apenas um gol nas últi-
mas quatro partidas. O técnico 
Roger Machado já tentou vários 
esquemas táticos diferentes 
sem sucesso e, se não vencer, 
pode cair. A pressão sobre o trei-
nador é grande e nomes como o 
de Renato Gaúcho e Lisca vêm 
sendo muito comentados nos 
bastidores gremistas.

Em termos de escalação, o 
Vasco deve ter mudanças em 
relação ao time que iniciou 
a partida contra o Brusque. 
O lateral-direito Gabriel Dias 
volta após cumprir suspensão 
e assume o lugar de Weverton. 
Na frente, Getúlio pode ganhar 
uma chance no comando de 
ataque no lugar de Raniel. Já 
Figueiredo deve entrar na vaga 
de Palacios.

Daniel Ramalho / Vasco

Técnico Zé Ricardo, apesar do momento conturbado do Grêmio, não acredita que o Vasco terá vida fácil hoje à noite

Cebolinha volta ao 
radar do Flamengo

Ganso destaca boa 
fase pelo Tricolor

O  a t a c a n t e 
Everton Ceboli-
nha, do Benfica, 
voltou ao radar 
do Flamengo. 
A informação é 

do jornal português “O Jogo”, 
que abordou o interesse do 
clube em contar com o atleta 
na próxima janela de trans-
ferências.

Segundo a publicação, o 
nome de Everton agrada ao 
técnico Paulo Sousa e à dire-
toria rubro-negra. O time de 
Lisboa, por outro lado, não 
cogita um empréstimo, mas 
veria com bons olhos uma 
venda por cerca de 20 milhões 
de euros (R$ 101,3 milhões).

O Fluminen-
se se reforçou 
para esta tem-
porada visan-
do a disputa da 
Libertadores. 

No entanto, os tricolores 
acabaram eliminados no 
mata-mata anterior à fase de 
grupos da competição, assim 
como da Sul-Americana. Mas 
a temporada não tem sido só 
de notícias ruins.

O Fluminense mostrou 
força e conquistou o Cam-
peonato Carioca. Os trico-
lores acabaram com a se-
quência do rival Flamengo e 
o jejum do clube no torneio.

A torcida também viu 
o ressurgimento do meia 
Ganso, que passou a ser o 
principal armador da equipe. 
O jogador relembrou o título 

Ainda de acordo com o 
periódico citado, o Flamengo 
ofereceu, em fevereiro deste 
ano, 13 milhões de euros (R$ 
65,8 milhões atualmente) por 
70% dos direitos do atleta. A 
proposta, contudo, foi recu-
sada pelo Benfica naquela 
ocasião. Apesar do atual in-
teresse, a equipe ainda não 
oficializou qualquer tratativa 
nos últimos dias.

Caso seja contratado, 
Everton, de 26 anos, só po-
derá entrar em campo pelo 
Flamengo a partir de 18 de 
julho. Trata-se do dia em 
que a janela de inscrição de 
jogadores do Brasil será rea-
berta.

carioca e a sequência de jo-
gos que vem tendo neste ano.

“Pra isso vim pro Flumi-
nense, para ser campeão. Um 
momento especial. Quando 
se tem título, traz alegria. 
Quando se está em campo, 
fica feliz”, afirmou.

Botafogo - Mesmo tendo 
muitas finalizações nas par-
tidas, principalmente em seu 
último jogo, contra o Coriti-
ba, o Botafogo sofreu com a 
parte ofensiva nas últimas 
rodadas do Brasileiro. O téc-
nico Luís Castro falou sobre 
este setor da equipe.

“Nos dados estatísticos, 
fomos superiores em tudo. 
Chegamos muito à zona 
de finalização, mas não to-
mamos a melhor decisão”, 
disse.


