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REVIRAVOLTA NO CASO HENRY BOREL

Lesões na criança podem
ter sido feitas no hospital
Laudo encomendado pela defesa de Dr. Jairinho sugere falhas durante manobra de ressuscitação
Divulgação

O perito Sami El Jundi, contratado pela defesa, sugeriu em seu laudo que Henry chegou vivo ao hospital e que a morte do menino poderia ter acontecido na própria unidade de saúde, onde ele teria sido submetido a uma manobra de ressuscitação
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Julgamento
de Flordelis
é adiado

Hoje é dia de tomar vacina
Postos de vacinação estarão abertos no Dia D contra a gripe, sarampo e covid-19
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Deputados vão
homenagear
Maurício Souza

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

CULTURA
Daniel Ramalho / Vasco
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Zé Ricardo já pensa no time que enfrentará o Náutico na terça-feira

Bruno Henrique é um dos principais jogadores do Flamengo desde a temporada de 2019

Jesus quer levar craques do Fla
Confirmado como novo treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus que levar
dois importantes jogadores do Fla. Segundo a imprensa turca, Bruno
Henrique e William Arão estariam na lista de reforços do português.

“A Fabulosa Trupe da Galinha
Pintadinha” no Teatro Popular

Empate
ainda está
engasgado

Galinha
Pintadinha
em Niterói

Técnico do Vasco, Zé Ricardo, voltou a lamentar o
empate com o Grêmio, na
última quinta-feira, pelo
Brasileiro da Série B.

O Teatro Popular Oscar
Niemeyer recebe “A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha”, neste sábado e
domingo, às 16h.
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Panorama RJ
Bate-papo sobre
sustentabilidade

POR JEFFERSON LEMOS

Racismo: projetos vão para pauta

Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente,
celebrado em 5 de junho, o
São Gonçalo Shopping vai
promover, em parceria com
o Grupo Mulheres do Brasil Núcleo São Gonçalo e a ONG
RioEcopets, palestras sobre a
relação entre sustentabilidade e bem-estar animal. As rodas de conversa vão abordar
ações do dia a dia que podem
fazer toda a diferença para
a preservação do planeta
e da biodiversidade. Neste
domingo, 5 de junho, das
11h30 às 15h30, o shopping
vai receber representantes
da ONG RioEcopets, instituição que arrecada e recicla
tampinhas plásticas para
ajudar animais carentes,
para um bate-papo sobre
reciclagem, sustentabilidade financeira, combate aos
maus-tratos de animais e pequenas atitudes que podem
salvar vidas de cães e gatos
indefesos.

O presidente da Comissão de
Combate às Discriminações
da Alerj, deputado Carlos
Minc (PSB), anunciou dois
projetos de lei que poderão
estar na pauta plenária na
semana que vem: um sobre
atendimento às vítimas de
racismo e outro que proíbe
prisões por reconhecimento
facial. A informação foi apresentada durante a mesa de

O meio ambiente agradece

Divulgação

Divulgação

abertura do “Seminário de
Formação e Multiplicação
de Agentes: Ações Afirmam
Direitos”, realizado nesta
sexta-feira (3/6), no auditório da Escola do Legislativo
(Elerj), na sede da Alerj. O
encontro foi promovido
pelo colegiado, em parceria
com a ONG Educafro Brasil,
que havia reinvidicado os
projetos.

Deputados da Alerj querem
dar a Medalha Tiradentes,
maior honraria do parlamento fluminense, ao ex-jogador de vôlei Mauricio
Souza, campeão em clubes
e nos Jogos Olímpicos de
2016. A proposta foi apresentada pelo bolsonarista
Filippe Poubel (PL). A carreira dentro das quadras
de Mauricio Souza foi in-

Incentivo à capoterapia

duo, que é encaminhado
para indústrias que o reutilizam na fabricação de diversos produtos. Em celebração
ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, nesse domingo, a
rede irá distribuir sementes
de hortaliças para clientes
que comprarem produtos
do setor de hortifruti via
Delivery.

CARTA DO LEITOR

O município de Silva Jardim,
no interior do Rio, poderá ganhar o título de “Capital Estadual do Palmito Pupunha”.
PL 6036/2022, apresentado
pelo deputado Anderson
Alexandre (SDD), está em
tramitação na Alerj. O deputado destaca que, mais do
que uma homenagem, seria
reconhecimento ao trabalho
dos produtores de palmito
pupunha da cidade, maior
produtora da espécie no Estado, segundo a Emater-Rio.
De acordo com a proposta,
o Poder Executivo também
poderia criar mecanismos
de incentivo e desenvolvimento de ações para a
divulgação do título. “Silva
Jardim está ganhando uma
nova identidade agrícola, e
a concessão do título de Capital Estadual do Palmito Pupunha vai impulsionar ainda
mais a produção da espécie,
fortalecendo a economia,
gerando empregos, além de
favorecer o turismo”, destaca
o deputado.

terrompida abruptamente
no ano passado, com a
sua demissão do Minas
Tênis Clube, após uma
série de críticas dos patrocinadores da equipe em
relação a postagens feitas
pelo atleta criticando a
orientação sexual de um
personagem de história
em quadrinhos, o filho do
Super-Homem, que é bissexual. Na justificativa da
proposta, Filippe Poubel
detalha os títulos do atleta, que sempre declarou
publicamente apoio ao
governo do presidente Jair
Bolsonaro e a bandeiras
de direita como a defesa
da família. O deputado
também destaca que Maurício Souza “após exercer o
seu direito constitucional
de livre manifestação de
pensamento, foi covardemente execrado pela
mídia, patrocinadores e
pelo próprio clube”.

Apoio contra ansiedade
Divulgação/Alerj

Divulgação

Descartar de forma adequada o óleo de cozinha usado
faz bem à saúde das pessoas
e do planeta. Para contribuir
com essa atitude, a rede de
supermercados Prezunic disponibiliza postos de coleta
em nove de suas lojas - duas
em Niterói - permitindo aos
seus clientes realizarem a
destinação correta do resí-

Capital do palmito

Nova medalha para um campeão

O Programa de Capoterapia
- que utiliza os movimentos
e a musicalidade da capoeira
como prática terapêutica
- será criado no Estado do
Rio. É o que estabelece a
Lei 9.701/22, do deputado
Wellington José (PODE), que
acabou de ser sancionada
pelo governador Cláudio
Castro. Além de difundir,
o programa pretende uni-

versalizar e democratizar a
prática da capoterapia em
todo o Estado do Rio, com
objetivo de promover a saúde física e mental, bem como
a melhoria da qualidade de
vida de seus praticantes. O
texto também propõe que a
terapia tenha seu uso incentivado em ambientes públicos, como escolas, parques
e praças.

CULTURA

Divulgação

A neuropsicóloga Fátima
Dantas lançará o e-book
“Autoconhecimento, a chave
para o equilíbrio da ansiedade”, na quinta-feira (9), na
Sala de Cultura Leila Diniz,
das 16h30 às 20h30. Fátima
também pinta, participa
da exposição “Alma Tarsila”
no espaço, com o coletivo
Entreartes. Ela trabalha com
transtorno de ansiedade e

pânico há mais de 20 anos.
“Desenvolvi algumas ferramentas simples em que
a pessoa sai do pânico e
controla a ansiedade em
pouco tempo. A pandemia
aumentou muito a demanda
de pacientes, e vi a necessidade de compartilhar o
conhecimento para ajudar
o maior número de pessoas
que puder”, conta.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Trânsito parado

A Prefeitura de Niterói está conseguindo piorar o que já era
ruim. Apesar do anúncio de mudanças para melhorar o
trânsito o que vemos é mais engarrafamento a qualquer
hora do dia. Atualmente é impossível andar de carro ou de
ônibus na cidade. Só quem tem bicicleta e moto consegue
de deslocar de um lado para o outro. Conseguiram promover uma espécie de segregação viária aqui na cidade.
Lamentável!
Rita Novaes

Obras abandonadas

As obras do canal da Ari Parreiras estão abandonadas.
Estou vendo o dia daquilo tudo desabar de uma vez carregando as pistas com carros, ônibus e tudo o mais. Um
descaso muito grande com o morador.
Rubens Falcão
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Galinha Pintadinha
no Teatro Popular
O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe “A Fabulosa
Trupe da Galinha Pintadinha”, neste sábado e domingo, às 16h. O show conta a
história da trupe que viaja
pelo Brasil com o seu carrinho de histórias. Dessa
vez, o Pintinho, fugindo do
Gavião, acaba se perdendo
da Galinha Pintadinha e do
Galo Carijó. Assim, se inicia
a fabulosa aventura para
encontrar seus pais, com a
ajuda dos amigos da Popó,

Sarau
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O “Florescer Nit”, que reúne
diversos poetas, dançarinos e músicos da cidade
para um sarau artístico-cultural, acontece, neste
sábado, a partir das 14h,
no Salão Amarelo do Solar
do Jambeiro. O sarau, que é
gratuito, abraça com afetividade todas as artes e tem
um momento especial, que
é o “Microfone Aberto”, para
o público interagir. Também
haverá o espaço “Microfone
Aberto” para a apresentação
de novos artistas.

como a Baratinha, o Sapo e
a Borboletinha.
Em formato mais realista
e de contação de história,
o espetáculo infantil conta
com bastante interação
dos personagens no palco.
O enredo é cheio de descobertas e apresenta música,
linguagens visuais em vídeo,
luzes e efeitos especiais.
O ingresso custa R$50
(inteira) e está à venda no
site Sympla. É necessário o
comprovante de vacinação.

“A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha” se apresenta no Teatro Popular

Divulgação

PRAS BANDAS DE CÁ – As jovens cantoras Daíra e
Rebeca Sauwen são as atrações, deste sábado, na
Sala Nelson Pereira dos Santos, no Gragoatá. A única
apresentação, que acontece às 21h, dá sequência ao
projeto Pras Bandas de Cá, que prestigia os artistas de
Niterói. Os ingressos custam R$30 (inteira) e estão à
venda no site Sympla.

“Florescer Nit” é gratuito e acontece
neste sábado, a partir das 14h

MUSICAL – “Flashback Experience – O Musical”, segue
em cartaz, neste sábado e domingo, às 20h, no Teatro
Clara Nunes, no Shopping da Gávea. O espetáculo traz
aos palcos as canções que marcaram toda uma época,
em um charmoso e dançante espetáculo 100% cantado
ao vivo. Os ingressos custam R$140 (plateia) e R$100
(balcão), no site Sympla.
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Espraiado de portas abertas
Pela 1ª vez evento em Maricá será realizado em dois dias, neste fim de semana. O tema é festa junina
Divulgação

Quem gosta de festa junina
não pode perder o evento
que vai acontecer em Maricá:
mais uma edição do Espraiado de Portas Abertas acontece
neste fim de semana. Pela
primeira vez, o tradicional
evento da região rural da cidade, que foi criado em 2008,
será realizado em dois dias,
neste sábado (4), das 9h às
21h, e no domingo (5), das 9h
às 17h. Nos dois dias, o prato
oferecido pelos restaurantes
será a feijoada, com preços
variados. Haverá ainda diferentes atrações musicais nos
locais que integram o circuito.
Como preparação para o
novo formato do Espraiado
de Portas Abertas, a Secretaria de Promoção e Projetos
Especiais promoveu no dia
18 de maio um encontro entre
empresários do setor hoteleiro da cidade, cujo objetivo era
estimular os donos de hotéis
e pousadas a criar pacotes de
hospedagem para que o visitante aproveite os dois dias
do evento. De acordo com
o secretário José Alexandre
Almeida, a sugestão é que os
pacotes contemplem todo o
fim de semana, com entrada na sexta-feira e saída no
domingo, incluindo visitas
a pontos turísticos e trilhas
ecológicas de Maricá.
“A ideia é manter o hóspe-

Em Araçatiba,
a Feira de
Agricultura
Familiar
também terá
temática junina

Espraiado fica na região rural da cidade, próximo a prédios históricos e cachoeira. O programa é para todas as idades

ainda as feiras de Agricultura
Familiar e de Artesanato de
Maricá (Feirarte). O acesso à
fazenda fica ao lado da capela
de São Jorge, com entrada
próxima ao retorno de Ponta
Negra.
Na outra ponta do Espraiado, perto da cachoeira, fica a
sede das Unidades de Conservação de Maricá, que também
estará aberta com diversos
atrativos, como o EcoMuseu
Bertha Lutz – onde há uma
visita guiada mostrando espécies de peixes e insetos da
região. As ecobikes gratuitas
também estarão disponíveis
para quem quiser pedalar
pela região. Haverá ainda circuito ecológico, exposições e
loja de souvenires.

de o máximo de tempo possível na cidade gerando receita
para os hotéis e o comércio.
Foi um encontro bastante
produtivo e esse esforço de
todos pode ter um resultado

Agricultura familiar em
Araçatiba - A Prefeitura de
Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Pesca, promove mais uma
edição da Feira de Agricultura

muito benéfico”, disse o secretário.
Os visitantes podem fazer
uma visita à Fazenda Pública
Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), onde acontece a

distribuição de horta de coco
(cascas da fruta com mudas já
plantadas), mudas de capim
limão e banana desidratada,
além da degustação de chá de
capim limão. O local sediará

Ciclistas sobem a serra no GP
das Montanhas, na RJ 116
Prova, no domingo, tem saída em Cachoeiras de Macacu e chegada em Friburgo
Divulgação

O tradicional GP das Montanhas Rota 116 acontece
neste domingo (5), a partir
das 9 horas, ciclistas de todo
o Estado para a prova que terá
26 quilômetros de pedalada,
sendo que 21 deles, de subida.
A prova reunirá atletas de 18
a 70 anos, entre eles, o bicampeão 2018, 2019, Urwalei
Fonesi (Vavá).
Com largada no quilômetro 39 da RJ 116, em frente à
Vila Olímpica de Cachoeiras
de Macacu, a prova com cerca
de 200 atletas inscritos, tem
como ponto final o quilômetro 65, em Theodoro de
Oliveira, a 1089 metros de
altitude, já em Nova Friburgo.
Organizador da competição, Orlando Mielli (Equipe
Montanha Sports) lembra
que o GP das Montanhas Rota

Serão 26 quilômetros de percurso, 21 deles de subida para Nova Friburgo

116 é uma das provas mais
requisitadas do calendário
estadual devido às belezas
naturais por onde os atletas
passam, mas também pela
infraestrutura fornecida pela
concessionária Rota 116, patrocinadora da competição.

“Poucas provas no Brasil
têm essa estrutura, graças ao
apoio que recebemos da Rota
116. Toda a faixa da direita
da rodovia é isolada para os
competidores e temos 21
quilômetros de pista segregada com cones. Além disso,

viaturas ficam disponibilizadas em pontos estratégicos
com o objetivo de orientar e
prevenir qualquer incidente,”
destacou.
Para Edyano Bittencourt,
superintendente geral da
Rota 116, a prova faz parte
do calendário de eventos da
concessionária e já se tornou
uma tradição. “Esta é a sexta
edição do GP das Montanhas
Rota 116 e cairá, por coincidência no Dia Mundial do
Meio Ambiente. Temos muito
orgulho em dar total apoio à
sua realização. A nossa rodovia corta o Parque Estadual
dos Três Picos, e procuramos
estar em sintonia com iniciativas que tenham um viés
voltado para o esporte e a preservação do meio ambiente”,
ressalta.

Alunos da Escola Municipal Maralegre aprenderam a cuidar da natureza
Divulgação

gestora de sustentabilidade
da SGA Toyota, explica que,
durante a atividade, também
é explorada a individualidade
de cada criança, para que elas
vejam as diferenças entre elas
como algo positivo. “Mostramos que, assim como as
areias têm tipos de grãos e
colorações diferentes e isso as
torna ainda mais atraentes, a
diversidade entre pessoas que
por muitos é vista como um
fator excludente, pelo contrário, traz ainda mais beleza
à vida”, comentou.
Para a bióloga Luiza Perin,
idealizadora e criadora do
“Vou de Canoa”, trabalhar
educação ambiental com
crianças é fundamental para
o processo de transformação
do planeta. “Em cada atividade, recebemos cerca de
35 crianças, o que pode pa-

Alunos da escola Maralegre foram à praia aprender sobre meio ambiente

recer pouco, mas o poder de
transformação e replicação
do trabalho desenvolvido no
Projeto é enorme, uma vez
que cada criança atendida

Itaboraí: amanhã
tem Pedal Ambiental
Neste domingo (5) tem Pedal
Ambiental em Itaboraí. As
inscrições para participar do
passeio, promovido em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, estão abertas. A partida será às 7h30 da
Praça Itamar da Silva Junior,
no Centro. O destino será o
Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, em
Cabuçu. A ação é promovida
pela Prefeitura de Itaboraí,
por meio da parceria entre
as secretarias municipais de
Meio Ambiente e Urbanismo
e Esporte e Lazer. Na chegada
dos participantes ao Parque
Paleontológico, também será
realizada uma ação com plantio de mudas nativas. Para
se inscrever, o interessado
deve acessar o link: https://
pedalambiental.ib.itaborai.
rj.gov.br/
O percurso total do passeio
será de 30 km de pedalada
(15km de ida e 15km de volta).

De acordo com o secretário
municipal de Meio Ambiente
e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, o objetivo do Pedal Ambiental é conscientizar sobre
a importância da preservação
do meio ambiente e apresentar as ações promovidas no
Parque Paleontológico, que é
uma Unidade de Conservação
(UC) do município.
“O Pedal Ambiental já está
se tornando uma tradição
no nosso município e abre a
semana em comemoração
ao Dia Mundial do Meio Ambiente. É muito importante divulgar o conhecimento sobre
a Unidade de Conservação,
que fica em Itaboraí e possui
uma importância ambiental e
histórica muito grande. Além
disso, precisamos conscientizar sobre meios alternativos
de mobilidade, que podem
contribuir muito para a preservação do meio ambiente”,
afirmou o secretário.

Rio terá hoje evento
sobre criptomoedas

Projeto ‘Vou de Canoa’ leva
estudantes para a praia
Respeitar a natureza também se aprende na escola. E
fora dela. Na última semana,
alunos da Escola Municipal
Maralegre tiveram uma aula
ao livre na Praia de Itaipu sobre a importância do cuidado
com a natureza por meio do
contato com embarcações de
povos tradicionais do Brasil e
de outros países, areias e conchas do mundo todo, além de
uma experiência prática com
a canoa polinésia.
A iniciativa foi organizada
pelo projeto “Vou de Canoa”,
que tem patrocínio da Fundação Toyota do Brasil, em
parceria com o Instituto Surf
Hoe.
Além de trabalhar a conscientização e sensibilização
das crianças sobre o meio
ambiente, Ingrid Campos,
coordenadora do projeto e

Familiar neste sábado (4) com
o tema das festas juninas,
na Praça Agroecológica, em
Araçatiba. Quem for ao local
das 8h às 12h vai encontrar
produtos hortifrutigranjeiros,
bebidas artesanais (cervejas,
cachaças e licores), geleias,
pães, biscoitos, massas, plantas e artesanatos. No Caminhão do Peixe, a população
encontrará corvina, tilápia e
filé de tilápia com desconto
de 40%.
“O papel dessas feiras na
economia da cidade é de
extrema relevância porque
oferece produtos naturais,
orgânicos, livres de agrotóxicos, vindos direto do produtor
para o consumidor. Essa iniciativa fortalece toda a rede.
Além de tudo, a nossa feira
ainda promove network, ou
seja, troca de conhecimentos
entre o produtor e o comprador”, disse o secretário de
Agricultura, Pecuária e Pesca,
Julio Carolino.
A programação também
inclui show de Ronaldo Valentim, palestra e bate-papo
com o tema “Minhocário”,
com o público interessado,
e também com o varal solidário, que arrecada alimentos, roupas e produtos de
higiene e limpeza para pessoas em situação de vulnerabilidade.

transmite a mensagem para
suas famílias e amigos, permitindo alcançar um grande
número de pessoas”, afirmou
Luiza Perin.

A Prefeitura da Município do
Rio de Janeiro, através do Programa Integra Rio, desenvolvido pela Secretaria Especial
de Integração Metropolitana
é um dos Patrocinadores do
Rio Crypto Day.
O evento educacional sobre criptomoedas, acontecerá,
no Teatro Multiplan, que fica
no Shopping Village Mall, na
Barra da Tijuca, neste sábado
(4), às 14 h.
Segundo os organizadores
a proposta do evento é que os
participantes possam fazer
uma imersão profunda para
ter o conhecimento necessário e estar preparado para
essa revolução do mercado
financeiro.
O Programa Integra Rio é
uma iniciativa da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro,
desenvolvido pela Secretaria
Especial de Integração Metropolitana com o objetivo de
promover ações de integração
entre a capital e as demais
cidades do Estado, por meio
de apoio financeiro para projetos e propostas com foco no
desenvolvimento de novos

negócios e parcerias em áreas
como turismo, cultura e pesquisa.
Foram mais de 42 cidades impactadas pelo projeto.
Serão realizados cerca de 355
eventos e ações integrativas, com alcance direto em
332.500 pessoas e indireto, em
torno de 3.325.000 de pessoas.
Mais de R$ 10 milhões investidos pela Capital favorecendo
diversos setores.
“O Rio Crypto Day, um
dos contemplados, coloca a
Cidade do Rio na vanguarda
das discussões sobre um tema
bastante relevante, na atualidade”, explica o secretário
de Integração Metropolitana
Alberto Szafran
O evento é destinado para
quem ainda não entende
desse mercado e para quem já
detém algum conhecimento.
Teremos uma tarde inteira
dedicada a mostrar, através de
especialistas, todo o conhecimento sobre o BITCOIN,
demais criptomoedas e suas
tecnologias. - comenta Marcos Marins, Coordenador do
Programa Integra Rio.
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Hoje é dia de vacinação contra
a gripe, sarampo e covid-19
Em Niterói, locais de imunização estarão abertos de 8h às 17h. Em SG, 74 unidades de saúde vão funcionar
Berg Silva/Divulgação

A Prefeitura de Niterói convoca a população para participar do Dia D da campanha
de vacinação contra a gripe
(influenza), o sarampo e a covid-19, neste sábado (4), das
8h às 17h. No caso da gripe, a
imunização estará disponível
para pessoas acima de 6 meses de idade, e para o sarampo, a vacina será aplicada em
crianças de 6 meses a 4 anos,
11 meses e 29 dias.
Para a vacinação contra a
covid-19, Niterói está aplicando a quarta dose ou segunda
dose de reforço para idosos
a partir de 60 anos, com intervalo de quatro meses da
terceira dose. A terceira dose
é destinada para adolescentes
de 12 a 17 anos e pessoas a
partir de 18 anos, com intervalo de quatro meses da
segunda dose. Niterói segue
em repescagem contínua
para aplicação da primeira e
segunda dose para crianças
entre 5 e 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas
a partir de 18 anos.
Em transmissão ao vivo
pelas redes sociais, o prefeito
de Niterói, Axel Grael, afirmou que está atento e que o
mais importante, neste momento, é ampliar a cobertura
vacinal.
“Nós temos que estar com
todos os cuidados. O aumento de casos de covid-19
não está repercutindo em

Prefeito Axel
afirma que,
no momento,
o importante
é ampliar a
cobertura vacinal
legal.
Locais de Vacinação no Dia
D contra a Covid-19, gripe
(influenza) e sarampo:
Policlínica Sérgio Arouca,
Vital Brazil; Policlínica do
Barreto; Policlínica Regional
de Itaipu; Policlínica Regional
Carlos Antônio da Silva, São
Lourenço; Policlínica Regional de Piratininga; e Policlínica Regional da Engenhoca.
Locais de Vacinação no Dia
D contra a gripe (influenza)
e sarampo:
População deve procurar os postos neste sábado. Tomar vacinas é a melhor medida de prevenção contra doenças

internações, isso mostra que
a vacina está ajudando, que
está funcionando e é fundamental que cada um tome
esse cuidado. Quando foi
necessário, não hesitamos em
tomar as medidas de proteção
da população”, enfatizou.
O secretário municipal de
Saúde, Rodrigo Oliveira, lembra que a cobertura vacinal
de Niterói contra a covid-19 é

muito boa, mas que sempre é
possível melhorar.
“Não ter casos graves,
internações e óbitos após o
aumento do número de casos
de covid só é possível por um
motivo: vacinação. Peço a
cada um que tome todas as
vacinas dentro do esquema
vacinal completo. Crianças e
adolescentes também podem
se vacinar com a dose de re-

forço”, frisou Rodrigo Oliveira.
A vacinação contra a covid-19 neste Dia D de vacinação ocorrerá em seis policlínicas e para receber a dose
do imunizante é necessário
apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de
residência e comprovante
das doses anteriores. Para
os adolescentes é necessária
a presença do responsável

Policlínica Sérgio Arouca,
Vital Brazil; Policlínica do
Barreto; Policlínica Regional
de Itaipu; Policlínica Regional
Carlos Antônio da Silva, São
Lourenço; Policlínica Regional de Piratininga; e Policlínica Regional da Engenhoca;
Policlínica Regional do Largo
da Batalha.
Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado,
Santa Bárbara, Engenhoca e

Centro.
Unidades do Programa Médico de Família: Grota I, Grota
II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila
Ipiranga, Jurujuba, Várzea das
Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo,
Caramujo, Coronel Leôncio,
Jonathas Botelho, Maceió,
Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca,
Boa Vista, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro,
Badu e Vital Brazil.
Em São Gonçalo, 74 unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para a vacinação. O Shopping Partage
também fará a vacinação,
com exceção da covid pediátrica, das 10h às 16h. Além
da oferta da vacina, será realizado o acompanhamento
dos beneficiários do Auxílio
Brasil (Antigo Bolsa Família).
É importante que os beneficiários levem ao posto de
saúde a carteira de vacinação
e o cartão do NIS.
Contra o sarampo, podem
se vacinar todos os trabalhadores da saúde que nunca receberam o imunizante ou que
estão com o esquema vacinal
incompleto e crianças de 6
meses a menores de 5 anos
de idade (4 anos, 11 meses e
29 dias), independente de ter
o esquema vacinal completo
anteriormente.

Transplantada dá exemplo nas redes
Bióloga de 34 anos mostrou, de forma positiva, como enfrentou o tratamento para vencer a leucemia mieloide
Matheus Ribeiro/Divulgação

A data de 6 de junho é lembrada como o Dia Mundial dos
Transplantados, e a bióloga
Raquel Mello, 34 anos, ex-paciente transplantada do Complexo Hospitalar de Niterói
(CHN), da Dasa, serve como
inspiração nas redes sociais.
Isso porque ela venceu a leucemia mieloide aguda ao receber
o transplante de medula óssea
alogênico não aparentado, ou
seja, quando as células-tronco
são provenientes de um doador não familiar. Ela encarou
todo o tratamento com leveza
nas redes sociais, mostrando,
de forma positiva, sua rotina
de transfusões de sangue e
quimioterapia. Ela conta que
registrou, durante o carnaval,
sua fantasia de vampira para

humorizar com o fato de sentir-se mais disposta toda vez
que recebia uma doação de
sangue.
Com o sucesso do transplante, Raquel segue um
acompanhamento médico na
Dasa: “Sinto-me com muito
mais saúde física e mental
agora. Minha cabeça melhorou; vejo a vida com um olhar
melhor, mais otimista; meu
jeito de ser mudou para melhor
e encontrei, nas redes sociais
e nas campanhas, um jeito de
motivar e inspirar outras pessoas que estão passando pela
mesma situação e conseguir
captar as doações de sangue
para aumentar os cadastros
para possíveis doadores de medula. Atualmente, também sou

voluntária em uma ONG engajada na temática de doação de
medula óssea e sigo tentando
contribuir com o próximo”,
enfatiza a ex-paciente.
Depois de um ano e meio
do transplante, como recomenda o protocolo, Raquel
pôde conhecer o nome do
doador: Vinicius Gonzales.
Por conta da pandemia, o
encontro entre eles aconteceu
meses depois, mas a emoção
se preservou. Vinicius, que
havia perdido um amigo e
um vizinho com leucemia no
passado, revelou-se seguro ao
escolher ser doador. “Só quando fui chamado para de fato
fazer a doação que entendi a
intensidade de tudo. Também
vivi uma montanha-russa de

Raquel Mello se vestiu de vampira no
carnaval: transplante de medula óssea

sentimentos, mas o processo
se mostrou mais simples do
que imaginava. Para resumir a
experiência em uma palavra:
gratidão. Só ganhei”, conta
Vinicius.
Segundo Marcia Rejane
Valentim, head assistencial do
CHN, a experiência de sucesso do paciente transplantado
depende de um por cento
do transplante especializado,
bem como da equipe multidisciplinar envolvida durante
o tratamento.
“Um grande diferencial é
oferecer ao paciente toda a
linha de cuidado de que ele
precisa, desde um diagnóstico
rápido até a consolidação do
transplante. Aqui o paciente
tem a garantia do suporte de

Fisioterapia para ajudar a respirar
Hospital de Araruama aposta no tratamento de crianças com infecções respiratórias agudas
Divulgação

Nos últimos dois meses, o
número de internações por
infecções respiratórias agudas em crianças, que podem
ser fatais dependendo da
gravidade e da possibilidade
de acesso ao tratamento, aumentou nos hospitais públicos e privados. A bronquiolite
viral aguda e as pneumonias
estão entre os acometimentos
mais frequentes em lactentes
nesta época do ano.
A maioria dos pacientes
se recupera com tratamento
ambulatorial, mas muitos
evoluem com insuficiência
respiratória e necessidade
de internação em unidade
de terapia intensiva (CTI). E,
neste caso, além de todos os
cuidados médicos, a fisioterapia tem um papel fundamental na evolução clínica

do paciente.
No Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama,
por exemplo, a fisioterapia
respiratória e motora é amplamente realizada no ambiente hospitalar. Internado
há quase duas semanas no
CTI, o pequeno Gabriel, de
dois meses, vem sendo assistido pelos profissionais, tanto
no leito como na brinquedoteca do hospital.
“Ele chegou aqui com
diagnóstico de bronquiolite
e pneumonia, necessitando
de suporte de oxigênio e
acompanhamento fisioterápico. Desde a sua internação
todos os procedimentos necessários para manter as vias
aéreas limpas e os pulmões
expandidos são feitos”, explicou a fisioterapeuta Ana

Rosa Brito, que cuida de outros quatro pacientes com os
mesmos diagnósticos.
Na brinquedoteca, acompanhando a sessão de fisioterapia, a mãe da criança,
Mirele Barbosa, de 21 anos,
elogiou o protocolo de atendimento do hospital. “Só tenho
a agradecer a toda a equipe.
Meu filho vem recebendo todos os cuidados e carinho dos
funcionários desde a sua chegada”, garantiu a atendente.
Referência no atendimento de urgência e emergência
para os municípios de Araruama, Búzios, Arraial do
Cabo, Cabo Frio, Casimiro
de Abreu, Iguaba Grande,
Rio das Ostras, São Pedro
da Aldeia e Saquarema, o
Hospital Estadual Roberto
Chabo é administrado pelo

Trabalho respiratório e motor obtém bons resultados no Roberto Chabo

Instituto Ideas em parceria
com o Governo do Estado. A
unidade tem 83 leitos, sendo

17 de tratamento intensivo e
conta com um ambulatório
de pós-operatório.

Experiência
serve de
inspiração no
Dia Mundial dos
Transplantados,
6 de junho
uma equipe multidisciplinar
experiente que atua há mais
de 10 anos e conta com uma
estrutura hospitalar moderna,
com especialistas de todas as
áreas para casos de intercorrências, o que dá segurança e
confiança para que os pacientes venham até Niterói realizar seus transplantes”, afirma
Márcia.

‘Cidadania’
na Trindade
A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social,
realiza mais uma edição
do projeto “Cidadania
Itinerante”, neste sábado (4), das 9h às 13h, na
Trindade. Na Paróquia
Santíssima Trindade,
a população contará
com serviços de orientação jurídica, instruções
sobre o Sine e o Cras,
isenção para certidão
de nascimento, casamento e segunda via de
identidade, orientação
ao combate à violência
contra as mulheres, verificação sobre o direito à
tarifa social da Águas do
Rio, aferição de pressão
arterial, vacinas da gripe
e hepatite B, orientação
para o Programa Auxílio
Brasil, odontomóvel,
corte de cabelo, manicure e recreação infantil.
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Caso Henry: perito diz que lesões
podem ter sido feitas no hospital
Reviravolta trazida pela defesa de Dr. Jairinho aponta laudos imprecisos a respeito da morte do menino
Reprodução

Marcada por discussões quentes entre advogados e até com a
juíza, a audiência do julgamento da morte do menino Henry
Borel, que ocorreu na última
quarta-feira (1º), gerou uma
reviravolta acompanhada de
uma interrogação sobre o caso.
A principal delas seria a causa
da laceração hepática que teria
provocado a morte do menino.
Contratado pela defesa do
vereador Jairo Souza Santos
Júnior, como assistente técnico, o perito Sami El Jundi,
reiterou que Henry chegou
vivo ao hospital Barra D’or,
mas que a morte do menino
aconteceu na própria unidade
de saúde, onde ele teria sido
submetido a uma manobra de
ressuscitação. Sami realizou
uma análise de cada uma das
23 lesões encontradas no corpo
de Henry e concluiu que as externas tinham correspondências com manipulação médica
e, as internas, com lesões que
poderiam ter sido provocadas
por massagem cardíaca, durante tentativa de reanimação
de Henry. Dessa forma o perito
destacou que os machucados
nada teriam a ver com Jairinho
e Monique.
De acordo com Jundi, Leonardo Tauil, perito do Instituto
Médico Legal, admitiu durante
audiência na 2 Vara Criminal
do Rio uma série de omissões
de informações no primeiro

mentos”.

D`Or e do raio-x feito no hospital, Sami El Jundi disse que é
perfeitamente possível afirmar
que a lesão hepática pode sim
ter sido provocada, mesmo que
de forma involuntária, pelos
médicos.
“O prontuário do Barra
D`or informa que Henry Borel
chegou no hospital em PCR
(parada cardiorespiratória),
mas com presença de sinais
vitais, portanto, vivo. Foi feito
rapidamente um procedimento de reanimação por cinco
médicos e enfermeiros que
por duas horas realizaram 12
mil compressões contra o tórax
de Henry para que o coração
voltasse. São 12 mil ‘pancadas’
no corpo de Henry para reanimá-lo. E que depois o raio-x
comprovou que causou contusão nos dois pulmões”, afirmou
em longo depoimento.

Lesões no hospital - Ainda
segundo a defesa, os depoimentos feitos pelos peritos
colocaram em dúvida até a
reconstituição dos fatos feita
no interior do apartamento de
Jairinho e Monique que, contou com a presença da cúpula
do Instituto de Criminalística
Carlos Éboli. Uma vez que
esta reconstituição apontou
que Henry Borel teria morrido
dentro do apartamento.
Com base nas informações
do prontuário médico do Barra

Bate-boca com a juíza - Os
promotores do MP foram contra a solicitação da defesa de
Jairinho e a magistrada deve se
manifestar nos próximos dias.
A juíza Elizabeth Machado
Louro, da 2ª Vara Criminal do
Rio, que discutiu com os advogados do acusado, pode ser
alvo de uma representação no
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Dalledone, advogado
de Jairo, disse que irá acionar
o CNJ nos próximos dias para
apurar a conduta da magistra-

Contratado pela defesa, como assistente técnico, o perito Sami El Jundi, reiterou que Henry chegou vivo ao hospital

laudo de necropsia, como arranhões no rosto, até a ausência
de achados médicos dentro do
corpo de Henry. O assistente
técnico do Dr. Jairinho afirmou
que, por muitas vezes, Tauil se
mostrou arrependido de não
ter detalhado as lesões.
Estas omissões e contradições que os advogados Cláudio
Dalledone e Flávia Fróes, defensores de Jairo, exploraram
durante as 12 horas de depoimento. A primeira omissão
comentada pela defesa foram
as fotos do corpo do garoto, que
ninguém conseguiu responder

quando elas foram tiradas e por
quem, já que Tauil teria negado
sua autoria. As fotos teriam sido
usadas, “numa perícia indireta”,
para descrever diversas lesões
apontadas em laudos complementares. Segundo a defesa,
lesões não mostradas nas fotos
também foram descritas. “Eu
usei as minhas anotações”, se
defendeu Tauil, que já revelou
que as jogou fora. Sami criticou
a atitude, dizendo que “anotações de uma necropsia não
se joga fora e sim as arquiva,
justamente para comprovação
do laudo e evitar questiona-

Começa o prazo de reserva de
ações da Eletrobras com FGTS
Até 8 de junho, trabalhador poderá pedir compra de papéis da estatal
Teve início ontem (3) e até as
12h da próxima quarta-feira
(8), os trabalhadores com
carteira assinada poderão
manifestar o interesse em
comprar ações da Eletrobras
com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É o prazo para
reservar ações da companhia
estatal, que passa por um processo de privatização.
A operação não representa a compra efetiva das
ações, que ocorrerá somente
quando for realizado o leilão
da companhia elétrica. O
procedimento, no entanto,
é necessário para confirmar
o interesse pelas ações da
estatal. Com a privatização, o
governo federal quer reduzir a
participação na Eletrobras de
72% para, no máximo, 45%.
O trabalhador poderá até

Comissão
de Frente
O Acadêmicos do Sossego anunciou seu novo
coreógrafo da Comissão de Frente. Carlos
Fontinelle assumirá o
quesito em busca dos
40 pontos no carnaval
de 2023. Além de coreógrafo, Carlos é bailarino
profissional, diretor de
Movimento, produtor
cultural e designer de
moda.
Fontinelle iniciou
seu trabalho no carnaval carioca em 2003,
passando pelas escolas
Renascer de Jacarepaguá, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Vila
Isabel, Porto da Pedra,
Império da Tijuca, dentre outras.

50% do saldo na conta do
Fundo de Garantia. Dessa
forma, quem tiver saldo de
R$ 40 mil no FGTS só poderá
destinar R$ 20 mil para a compra das ações da Eletrobras.
No caso de o empregado ter
mais de uma conta no FGTS,
poderá usar até 50% do saldo
de cada uma. Alguns fundos
cobram um valor mínimo
para a cota, que varia de R$
20 a R$ 200.
O pedido de reserva deverá ser feito diretamente
nas páginas de bancos e de
corretoras que mantêm Fundos Mútuos de Privatização
ligados ao FGTS (FMP-FGTS).
Atualmente, as instituições
financeiras têm páginas na
internet com o prospecto
preliminar e os avisos ao
mercado.
Autorização para consulta

Antes de fazer a operação
de reserva, o trabalhador
deverá autorizar que as instituições financeiras consultem
os saldos do FGTS e efetuem
a reserva dos valores para a
aplicação no FMP-FGTS. O
procedimento deve ser feito
no aplicativo FGTS, da Caixa
Econômica Federal, disponível para smartphones e
tablets.
Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar no botão
“Autorizar bancos a consultarem seu FGTS”. Em seguida,
deve escolher a opção “Aplicação nos fundos mútuos de
privatização FGTS”, selecionar a opção “FMP Eletrobras”
e escolher uma das dezenas
de administradoras (bancos
e corretoras que operam o
FMP) que aparecerem. A instituição financeira escolhida

deve ser a mesma em que o
trabalhador fará a reserva.
Na mesma tela, é possível
simular a aplicação no FMP-FGTS. O próprio aplicativo
esclarece que só é permitida
a aplicação com valores inteiros. Dessa forma, o saldo máximo de 50% do valor de cada
conta vinculada do FGTS deve
ser arredondado para baixo,
desconsiderando os centavos.
Precificação - O preço de
cada ação na oferta será definido apenas em 9 de junho,
um dia após o fim do prazo
de reserva. Na quinta-feira
(2), a ação da estatal encerrou
o dia cotada em torno de R$
43 na bolsa, mas o valor da
oferta só será definido após
negociações entre os fundos
de investimento (entre os
quais os FMP), os bancos e a
Eletrobras.

Enem 2022 recebe mais de
3,390 milhões de inscrições
Neste ano, exames serão aplicados nos dias 13 e 20 de novembro
A edição do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) deste ano teve 3.396.597 inscrições confirmadas. De acordo
com Ministério da Educação
(MEC), o número representa
um aumento de 11,6% em
relação à edição de 2021, que
teve 3.040.908 confirmações.
O total corresponde às duas
versões do exame, a impressa
e a digital.
Do total de participantes confirmados, 2.028.353
(59,72%) são isentos da taxa
de inscrição e 1.368.244
(40,28%) são pagantes. Os
dados são considerados preliminares até a apuração de-

finitiva, tendo em vista que
há casos de processamento
dos pagamentos pelas instituições bancárias, processos judiciais, comissão de
demandas, além de outras
situações excepcionais.
Dos inscritos, 3.331.531
farão a versão em papel e
65.066, em computador. O
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as
provas das duas versões nos
dias 13 e 20 de novembro.
Quem solicitou atendimento especializado poderá
conferir o resultado do pedido
a partir da próxima terça-feira

(7). No mesmo dia, começa
o período de recursos para
os participantes que tiveram
as solicitações indeferidas.
Candidatos que desejam ter
tratamento por nome social
poderão solicitá-lo entre 23 e
28 de junho.
A situação da inscrição
pode ser verificada na Página
do Participante.
Exame - O Enem avalia
o desempenho escolar dos
estudantes ao término da
educação básica. Ao longo
de mais de duas décadas de
existência, tornou-se uma das
principais portas de entrada
para a educação superior.

da durante todo o processo da
morte de Henry. A defesa alega
que a juíza mostrou completo
descontrole na condução do
caso, além de parcialidade.
“Hoje ela deixou claro que
não está com os controles emocionais dentro do que se espera
de um juiz”, disse Dalledone,
citando a parte da audiência
onde a juíza perguntou ao
perito Tauil se ele achava que
Henry podia ter batido a cabeça
três vezes no chão, fruto de uma
queda. O perito respondeu que
seria “improvável”. Em seguida,
a magistrada comentou: “só se
fosse uma bola de vôlei e ficasse
quicando”. O comentário foi
altamente criticado pela defesa,
que disse ter se sentido ofendida pela atitude de Elizabeth.
A condução deve ser resolvida
no CNJ.
O caso - Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021,
por conta de uma hemorragia
interna por laceração hepática
por ação contundente, segundo o laudo complementar de
necropsia do IML. O laudo
revela que o corpo do menino
tinha 23 lesões.
Jairinho e Monique são
réus pela morte do menino. De
acordo com as investigações, a
criança morreu por conta de
agressões do padrasto e pela
omissão da mãe. A defesa tenta
provar a inocência do réu.

Julgamento de Flordelis é adiado
A Justiça do Rio de Janeiro
adiou o julgamento da
ex-deputada Flordelis,
que estava marcado para
a próxima segunda-feira (6), para o dia 12 de
dezembro. A decisão foi
publicada hoje (3). O pedido de adiamento foi
feito pela defesa de Flordelis, sob o argumento da
existência de laudos que
ainda não foram juntados
ao processo e que são imprescindíveis para a defesa
dos acusados. Na petição,
a defesa ainda alegou a

falta de tempo hábil para
analisar outros novos laudos juntados ao processo.
Na decisão, a juíza
Nearis Arce, da 3ª Vara
Criminal de Niterói, afirmou que os advogados de
defesa foram orientados
a comparecer ao cartório
na quinta-feira (2) para
obtenção da cópia dos
documentos, o que não
ocorreu. Mesmo assim,
a juíza decidiu acolher o
pedido da defesa e adiar o
tribunal do júri para o fim
do ano.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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.
Dia: 09/06/2022
Horário
Endereço
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
10:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
10:00 às 13:00
10:00 às 13:00
10:00 às 13:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00

NITERÓI
Avenida das Esmeraldas - Itaipu - Niterói
Avenida José Cortes Junior - Itaipu - Niterói
Estrada Alcebíades Pinto - Serra Grande - Niterói
Estrada Canto Galo - Serra Grande - Niterói
Estrada Eng do Mato - Engenho do Mato - Niterói
Ruas 1, 8, 38 - Serra Grande - Niterói
Rua Desembargador Ronald Souza - Engenho do Mato - Niterói
Rua dos Brilhantes - Serra Grande - Niterói
Rua dos Cristais - Serra Grande - Niterói
Rua Hilário Ferreira de Souza - Serra Grande - Niterói
Rua Jardim Uba - Engenho do Mato - Niterói
Rua Projetada - Engenho do Mato - Niterói
Avenida Rio do Ouro - Maria Paula - Niterói
Estrada Paciência - Maria Paula - Niterói
Estrada Velha Maricá - Maria Paula - Niterói
Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói
Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói
Rus 1, 2, 3, 4, 5, 61 - Engenho do Mato - Niterói
Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
Rua Ciprestes - Engenho do Mato - Niterói
Rua das Castanheiras - Itaipu - Niterói
Rua das Colinas - Engenho do Mato - Niterói
Rua dos Eucaliptos - Engenho do Mato - Niterói
Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói
Rua Hibiscos - Engenho do Mato - Niterói
Rua Hilton A Santos - Engenho do Mato - Niterói
Rua Santo Amaro - Engenho do Mato - Niterói
SÃO GONÇALO
Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo
Estrada da Paciência - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Domício Correia - Maria Paula - São Gonçalo
Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo
Rua 2 - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Expedicionário Francisco Hierro - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Expedicionário Luiz Lopes Dorneles - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Lázaro Moncef - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Luiz Lopes Dorneles - Maria Paula - São Gonçalo
Travessa Particular - Maria Paula - São Gonçalo
Rua Governador Macedo Soares - Porto da Pedra - São Gonçalo
Rua Frederico Marques - Porto da Pedra - Boa Vista - São Gonçalo
Rua Abílio José de Matos - Porto da Pedra - São Gonçalo
Rua Alfredo Azamour - Porto da Pedra - São Gonçalo
Rua Natal - Porto da Pedra - São Gonçalo
Rua Cariai - Coelho - São Gonçalo
Rua Cruzeiro Sul - Gradim - São Gonçalo
Ruas A, B, C, D, E, F, G- Gradim - São Gonçalo
Rua Cidade Cruzeiro - Gradim - São Gonçalo
Rua Fabio Pavani - Rio do Ouro - São Gonçalo
Travessa Servidão - Rio do Ouro - São Gonçalo
MARICÁ
Avenida Contorno - Bambuí - Maricá
Praça Bambuí - Estrada Velha São José - Maricá
Ruas 105, 110, 139, 149, 150 - Bambuí - Maricá
Ruas 126, 127 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Comandante Joel Pereira - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá
Ruas 36, 125, 126 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Manoel Figueiredo - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
Ruas 35, 84, 85, 86, 90 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17594793
17591333
17591333
17591333
17596299
17596329
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17595971
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17591333
17584543
17584543
17584543
17584543
17584543
17584605
17589545
17589545
17589545
17590347
17590347
17591281
17591281
17591281
17590815
17590815
17591043
17591043
17591043
17596075
17596075
17596075
17596075
17596075
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Flu volta
a explicar
negociação
de joia
O Fluminense contratou
muitos reforços para esta
temporada. O
objetivo era a
disputa da Libertadores.
No entanto, os tricolores
acabaram falhando no objetivo e vão ter que recuperar
o prejuízo. Por isso, o clube
negociou o atacante Luiz
Henrique com o Real Betis,
da Espanha.
O Fluminense vai receber
13 milhões de euros (R$ 72
milhões) pela negociação,
valor considerado baixo pela
torcida. O presidente Mário
Bittencourt explicou a necessidade de negociar a joia
tricolor.
“Nós somos um clube
que fabrica mais, absorve
mais no time profissional.
Temos mais de um terço do
time formado na casa. Todo
esse contexto do mercado
é saber que o Fluminense
é formador e que precisa
vender jogador. Não significa
que não possamos recusar.
Em momentos recusamos
e em outros não. O que determina é a necessidade de
momento e o que o mercado
entende naquele momento
que vale o jogador”, disse
o dirigente ao canal “Raiz
Tricolor”, no Youtube.
“Quando falei que não
recebemos outras propostas
pelo Luiz, não recebemos
mesmo. Nem antes, durante
ou depois”, continuou.
Luiz Henrique fica no
Fluminense até o meio da
temporada, quando abrirá
a janela de transferências do
futebol europeu.

Sábado, 4/6/2022

Jorge Jesus quer tirar
dois jogadores do Fla
Bruno Henrique e William Arão estariam na lista do técnico do Fenerbahçe
Marcelo Cortes / Flamengo

William Arão está no Flamengo desde a temporada de 2016 e é um dos mais antigos jogadores do elenco rubro-negro

O Flamengo viveu um momento conturbado
quando Jorge
Jesus esteve no
Brasil no mês
passado e revelou seu interesse em voltar ao Ninho do Urubu. A diretoria rubro-negra,
porém, manteve Paulo Sousa
no comando e o antigo treinador acabou acertando com o
Fenerbahçe, da Turquia.
O português foi confirmado na última quinta-feira
pelo clube turco e já mandou
uma lista de reforços para a
diretoria. Segundo o site “Milliyet”, o comandante indicou
as contratações do volante
Willian Arão e do atacante
Bruno Henrique.

Esta não é a primeira vez
que Jorge Jesus teria indicado jogadores do Flamengo.
Quando deixou o Rubro-Negro para acertar com o
Benfica, de Portugal, o treinador chegou a pedir o meia
Gerson, que, mais tarde, foi
negociado com o Olympique
de Marselha, da França.
O Flamengo, contudo,
segue com a política de negociar seus principais jogadores
apenas pelo valor da multa
rescisória.
Vitinho - O Flamengo já
vem projetando uma reformulação do elenco para a
próxima temporada. A ideia é
ter um grupo mais jovem que
o atual. No entanto, alguns

nomes do atual elenco devem
ter seu contrato renovado. É
o caso do atacante Vitinho,
que tem vínculo até o fim da
temporada. A diretoria já conversa com o staff do jogador
para mantê-lo no elenco.
O atacante de 28 anos
chegou em 2018 e voltou
aos gramados recentemente
após se recuperar da lesão
muscular que o deixou quase dois meses sem jogar.
Pelo Rubro-negro, Vitinho
tem 170 partidas disputadas,
com 24 gols e 30 assistências.
Caso volte a jogar na próxima
partida, contra o Fortaleza, o
atleta pode alcançar a marca
de 100 jogos no Maracanã,
que será o palco do duelo de
amanhã.

Hugo vibra com
chances no Botafogo
O Botafogo
trouxe vários
reforços para
o Campeonato Brasileiro.
Mesmo assim,
o técnico Luís castro vem
dando oportunidades a jovens
vindos das categorias de base
do clube.
Um dos casos é o lateral-esquerdo Hugo. O jogador
vem entrando nos últimos
jogos como opção no banco
de reservas, mas exaltou a
sequência em campo.
“O Botafogo vem dando
oportunidades aos jovens.
Estou no elenco desde 2019,
entre idas e vindas. Trabalhei
todo dia, mantive o foco e
esperei minha oportunidade.

Quando ela se apresenta,
tenho que aproveitar. Ano
passado, tínhamos um elenco
com grandes jogadores. Nesse
ano, chegaram mais. Jogadores com muita experiência,
que dão tranquilidade para
trabalhar. Isso ajuda durante
o jogo”, disse.
Hugo também falou sobre
os pedidos de Luís Castro
quando vai para o jogo.
“Ele pede que entre com
bastante intensidade. Às vezes
entro em momentos quentes,
para ser mais ofensivo, chegar
ao fundo, ter agressividade pelos dois lados. Estou tranquilo,
sei da minha capacidade. No
momento que entrar, estou ali
para exercer o meu trabalho”,
declarou.

Zé Ricardo ainda
lamenta empate
O Va s c o, n a
noite da última
quinta-feira, ficou no empate
com o Grêmio.
O resultado acabou com a série
de vitórias dos cruzmaltinos
em São Januário pelo Série B.
Apesar do tropeço, o técnico Zé Ricardo elogiou a
atuação da equipe contra os
gaúchos.
“Duas camisas muito pesadas. E o Vasco fez uma boa
partida, no meu modo de ver.
Se tivesse que ter um vencedor, o Vasco seria o merecedor.
Enaltecer a nossa partida. Estamos trilhando um caminho
e tem coisas boas pela frente”,
afirmou o treinador.

O comandante admitiu
que o time sofreu com a afobação no ataque, mas parabenizou os jogadores pela partida.
“Na medida que percebemos que precisávamos
de mais força, fizemos as
mudanças. Criamos algumas
oportunidades, principalmente na parte final do jogo.
Infelizmente a bola não entrou. Temos que tirar lições.
Teve um pouco de afobação.
Nossa equipe é a mais jovem
da Série B. De qualquer forma,
os meninos estão de parabéns.
Fizeram uma boa partida”,
comentou.
O Vasco volta a campo na
próxima terça-feira. Os cruzmaltinos viajam para encarar
o Náutico, nos Aflitos.

