
Produção industrial do 
Rio é a maior do País

Derivados do petróleo e biocombustíveis foram alguns dos grandes responsáveis pelo resultado econômico
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Saneamento chega ao Jacaré: os dias em que os moradores da comunidade colocavam os pés no esgoto a céu aberto começaram a ficar para trás. A primeira residência já está ligada à rede

 Bruno Eduardo Alves

Bolsonaro pede 
menos lucro a 
supermercados

Aplicativo ajuda 
na procura de 
emprego
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Cidadania pelo 
saneamento, 
em Niterói
 Na semana em que se comemora 
o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, a casa de Edemilton Santos 
de Souza, morador há 39 anos no 
Jacaré, Região Oceânica de Nite-
rói, ganhou um presente: acesso 
a esgoto. A residência de Edemil-
ton, na Estrada Frei Orlando, foi a 
primeira das 600 que serão con-
templadas com o nicho social do 
Ligado na Rede. Executado pela 
Prefeitura, através da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos e Sustentabilidade, em par-
ceria com a concessionária Águas 
de Niterói, o programa tem a meta 
fazer a ligação de 100 imóveis loca-
lizados em comunidades de baixa 
renda até o final deste ano. 

PÁG. 2

CULTURA

Leo Gandelman é a atração, deste sábado, do Theatro Municipal 
de Niterói. O show, que acontece às 19h, mostra canções autorais 
que marcaram a trajetória do músico, além de clássicos de gran-
des compositores brasileiros. No palco, ele é acompanhado pelos 
músicos Eduardo Farias, Guto Wirtti e Renato Massa.

Divulgação

O show mostra canções autorais que marcaram a trajetória do saxofonista

Leo Gandelman em Niterói Fim da linha para Paulo Sousa
Treinador português não resistiu à pressão e teve a demissão con-
firmada no início da noite de ontem em Atibaia (SP), onde o time 
se prepara para enfrentar o Internacional, amanhã, em Porto Ale-
gre, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo técnico rubro-negro 
deverá ser Dorival Júnior, que se desligou do Ceará.

PÁG. 8

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

Técnico português Paulo Sousa deixa o Flamengo sem conquistar títulos pelo clube
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São Paulo registra 
primeiro caso de 

varíola de macaco
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Covid: número de 
internações aumenta 
mais de 50% em 24h
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Revisão de lei 
urbanística: projeto 
volta ao Executivo
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Preços nas alturas
Os preços das mercadorias nas prateleiras dos supermer-
cados estão nas alturas. O aumento tem sido bem maior 
do que o divulgado através dos índices oficiais. Do jeito 
que está, vai aumentar o número de pessoas sem acesso 
à alimentação digna. Parece que a conta do #fica em casa 
chegou. E para agravar a situação, ainda tem essa guerra 
do outro lado do mundo.
André Bernard

Sujeira nas ruas
Aqui em Niterói deveria ter uma lei para multar as pessoas 
que jogam lixo nas ruas. Porque se essa lei já existe, não é 
cumprida. Um absurdo a quantidade de sujeira deixada 
para trás pelos pedestres. Povo sem educação! Não é à toa 
que não sabem escolher seus governantes. 
Carmem Costa

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.

Leo Gandelman no 
Municipal de Niterói
Leo Gandelman é a atração, 
deste sábado, do Theatro 
Municipal de Niterói, no 
Centro. O show, que acon-
tece às 19h, mostra canções 
autorais que marcaram a 
trajetória do músico, além 
de clássicos de grandes 
compositores brasileiros. 
No palco, ele é acompanha-
do por músicos de destaque 
no cenário atual: Eduardo 
Farias (teclados), Guto Wirtti 
(contrabaixo) e Renato Mas-
sa (bateria), participação 

especial de Ricardo Silveira 
(guitarra).

Artista múltiplo, compo-
sitor e arranjador, Leo Gan-
delman escreveu uma bela 
página na história da MPB. 
Instrumentista versátil que 
vai do pop à música clássica 
com a mesma desenvoltura. 
Seu álbum ‘Solar’ foi um 
marco na história da música 
brasileira. 

Os ingressos custam 
R$60 e estão à venda no site 
Sympla. 

CULTURA

Bella Deoli
O festival  ‘Pras Bandas de 
Cá’ tem como atração, desta 
sexta, a cantora, composi-
tora, multi instrumentista e 
bailarina Bella Deoli, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos. A 
apresentação do show “Ver 
Sons” acontece às 20h. Bella, 
além de exímia intérprete, é 
uma talentosa compositora 
que vem se destacando por 
onde passa. Os ingressos 
custam R$50 (inteira), no 
site Sympla, ou R$35 (pro-
mocional - +1kg de alimento 
não perecível).

OCUPAÇÃO – Até domingo, acontece o projeto “Lugar 
de Cabeça Lugar de Corpo”, no Oi Futuro, no Flamengo. 
São três atividades artísticas que acontecem em para-
lelo: a performance Uma Mulher ao Sol, a instalação 
Arte em Travessia e a intervenção cênica Entrada 
Franca aos Visitantes. A curadoria é de Marcelo Valle. 
Das 11h às 18h. A entrada é gratuita. 

MART’NÁLIA – O samba vai tomar conta da Biblioteca 
Parque de Manguinhos (BPM), em Benfica, no Rio. 
Nesta sexta, às 19h, a cantora e compositora Mart’nália 
realiza apresentação gratuita e aberta ao público. No 
repertório, a artista vai interpretar músicas dos álbuns 
“Sou assim até mudar” e “Mart’nália canta Vinícius de 
Moraes”.

Divulgação

O show mostra canções autorais que marcaram a trajetória do músico

Divulgação

Artista apresenta o show “Ver Sons”, 

nesta sexta, às 20h, em Niterói 

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Bugueiros 
regulamentados
A Alerj aprovou, ontem (9) o 
PL 5.712/22, que regulamenta 
as permissões administra-
tivas para a exploração do 
serviço de buggy-turismo no 
Estado. De autoria da depu-
tada Alana Passos (PTB), o 
texto determina que o bu-
gueiro explorará o serviço 
de buggy-turismo de forma 
privativa, ou por terceiros. 
As permissões terão validade 
por cinco anos, podendo ser 
renovadas por igual período. 
O projeto também prevê que 
o permissionário do serviço 
terá acesso facilitado às li-
nhas de crédito da agência de 
fomento do Estado, a AgeRio. 
Além disso, o bugueiro deverá 
seguir uma série de regras de 
segurança, como manter se-
guro para passageiros e levar 
os turistas aos locais onde 
estão hospedados. “É preciso 
reconhecer e regulamentar a 
atuação dos bugueiros, que 
tanto contribuem para o de-
senvolvimento do turismo no 
nosso estado”, afirmou Alana 
Passos, presidente da Comis-
são de Turismo da Casa.

Prevenção de quedas de idosos

O Rio poderá implantar um 
Programa Estadual de Pre-
venção de Quedas às Pes-
soas Idosas para reduzir a 
ocorrência de problemas 
de saúde da população a 
partir de 60 anos, dentre 
os quais traumatismos e 
fraturas, com consequentes 
internações hospitalares. 
Projeto de lei com essa fina-

Divulgação

lidade está em tramitação na 
Alerj. A proposta, de número 
5689/2022, foi apresentada 
pela deputada estadual Ro-
sane Felix (PL), preocupada 
com a saúde dos idosos. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, o SUS registra a cada 
ano mais de R$ 51 milhões 
com tratamento de fraturas 
decorrentes de queda.

Enel abre posto 
em Itaipuaçu
A Enel Distribuição Rio e a 
Prefeitura de Maricá fecha-
ram uma parceria e, a partir 
da próxima segunda-feira 
(13), os clientes contarão 
com mais uma unidade de 
atendimento da distribuidora 
na cidade. O posto de aten-
dimento está localizado na 
Subprefeitura de Maricá, em 
Itaipuaçu, com um ambiente 
climatizado e banheiros à dis-
posição do público. O posto 
vai oferecer os mesmos ser-
viços das lojas físicas, como 
adesões, troca de titularidade, 
parcelamentos, religações, 
negociações de débitos e liga-
ções novas. O funcionamento 
será de segunda a sexta, a 
partir das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. O endereço é Rua Van 
Llerbergue 249.

Cota também para 
temporários

Contra o racismo 
nas urnas

O Ministério Público Federal 
(MPF) moveu ação civil pú-
blica, com pedido de liminar, 
para que a União adote a 
reserva de vagas para negros 
em todos os processos sele-
tivos federais para contrata-
ção temporária, a exemplo 
de concursos públicos para 
cargos efetivos e seleções 
para vagas de estágio. Nos 
pedidos, o MPF requer que 
todos os órgãos, autarquias e 
fundações reservem 20% das 
vagas oferecidas nos proces-
sos seletivos regidos pela Lei 
nº 8.745/93, que dispõe sobre 
as contratações temporárias 
da Administração Federal. 
“No atual contexto da política 
de ações afirmativas, não é 
legítimo deixar de oferecer 
cotas para negros em contra-
tações temporárias da União 
ao mesmo tempo em que essa 
mesma medida já está con-
sagrada em concursos para 
cargos efetivos e para vagas 
de estágio na Administra-
ção Federal. É uma situação 
de evidente desigualdade”,  
afirmam os procuradores da 
República Alexandre Chaves e 
Ana Padilha, autores da ação.

E por falar em cotas, a Unea-
fro Rio lança neste sábado 
(11), às 14h, na Casa Quilom-
bel, em Belford Roxo, Baixada 
Fluminense, o Comitê An-
tirracista. O evento contará 
com uma roda de conversa 
sobre pessoas pretas no po-
der no Brasil, encarceramen-
to da população negra e os 
10 anos das cotas raciais nas 
universidades brasileiras. A 
ideia é organizar grupos e 
debates para sensibilizar as 
pessoas sobre a importância 
do combate ao que chamam 
de racismo nas urnas, atra-
vés do voto em candidaturas 
negras alinhadas ao movi-
mento negro nestas eleições 
de 2022.

Estreitando parcerias

A OAB Niterói, presidida 
por Pedro Gomes, contou 
com a presença do prefeito 
Axel Grael na quarta-feira 
(8), como expositor na pa-
lestra sobre “Niterói rumo 
a 2030 – Desenvolvimen-
to e Sustentabilidade na 
Agenda Municipal”, evento 
integrante da programação 
da Semana do Meio Am-
biente, coordenada pelo 

Divulgação/Ulisses Franceschi

Departamento de Cultura 
e Eventos, dirigido por 
Fernando Dias, que segue 
até este sábado, dia 11. An-
tes da palestra, o prefeito 
cumpriu visita protocolar 
ao gabinete da presidência. 
Axel Grael afirmou que a 
Prefeitura tem interesse 
em estreitar parcerias com 
a OAB Niterói e teve total 
apoio de Pedro Gomes.

Panorama RJPanorama RJ

A Frente Parlamentar de 
Combate à Violência Obsté-
trica e Mortalidade Materna 
da Alerj realiza hoje (10), às 
10h, inspeção na Maternida-
de Municipal Mário Niajar, 
em São Gonçalo. A visita é a 
primeira atividade da frente 
parlamentar, instalada nesta 
quinta (9). “A frente nasce da 
necessidade de tirar da invi-
sibilidade os altos índices de 
mortalidade materna e os 

casos de violência obstétri-
ca que ocorrem no Estado”, 
alertou Mônica Francisco, 
que preside o trabalho. O 
atendimento na Maternida-
de Municipal Mário Niajar 
é alvo de queixas. Segundo 
a deputada, há relatos de 
demora na realização do 
parto, de exames e de ou-
tros  procedimentos, além 
de descaso na prestação do 
serviço.

Frente vistoria maternidade
Divulgação/Alerj

Atendendo a reivindica-
ções de moradores e lide-
ranças do município de 
Queimados, na Baixada 
Fluminense, o deputado 
Léo Vieira (PSC) formalizou 
pedido ao governo esta-
dual para fornecimento de 
asfalto para melhorar as 
condições de infraestrutu-
ra nos bairros. As seguintes 
ruas deverão receber seis 

quilômetros de recapea-
mento: Safira, Ametista, 
Lucena, Urussanga, Alfredo 
Wagner, Travessa Monteiro 
e Estrada Carlos Sampaio, 
nos bairros Carmo, Jardim 
da Fonte e Vale Ouro. A so-
licitação ao deputado esta-
dual Léo Vieira foi feita pelo 
vereador Antonio Almeida, 
líder do PSC na Câmara 
Municipal de Queimados.

Asfalto para Queimados
Divulgação
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Em apenas um dia, número de pessoas internadas aumentou mais de 50%. Já há espera por vagas

C-19: Rio já tem 122 internados
O município do Rio de Ja-
neiro contabilizou, ontem 
(9), 122 pessoas internadas 
com covid-19; quarta (8), 
eram 80. Além disso, 12 pes-
soas aguardam vaga para 
hospitalização. Os dados 
da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio (SMS-Rio) 
foram atualizados às 14h15 
de ontem. Segundo o Painel 
Rio Covid-19, a taxa de ocu-
pação dos leitos disponíveis 
chegou a 50% e 1,8% dos 
pacientes estão internados 
com covid-19.

Já o Painel Coronavírus 
Covid-19 da Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio (SES), 
informa que, na Semana 
23, que começou no dia 5 e 
termina amanhã (11), estão 
internadas por causa da 
doença, 52 pessoas. A Sema-
na 22, entre 29 de maio e 4 de 
junho, teve 159 internações. 
Os dados de quarta-feira do 
painel mostram que havia 
16 pessoas na fila de espera 
por um leito e 20 solicitações 
por enfermaria e oito de UTI, 
ambas para adultos.

De acordo com a SMS-
-Rio, ontem os leitos para 
tratamento da covid-19 es-
tavam concentrados no Ins-
tituto Nacional de Infecto-
logia, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), e no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, 

da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, que são 
atualmente referência para 
casos graves da doença, que 
necessitem de internação.

A secretaria informou 
também que todos os leitos 
municipais que atendiam 

pacientes covid-19 foram 
convertidos para o tratamen-
to de outras especialidades. 
“Nenhum leito foi fechado, 
foram todos destinados às 
demais demandas de saúde 
da população.”

Ainda conforme a secre-

taria, a situação epidemioló-
gica na cidade continua sen-
do monitorada em termos de 
número de casos e interna-
ções e óbitos, e evolução da 
vacinação com a dose de re-
forço. Segundo a SMS-Rio, se 
for preciso, os leitos poderão 

ser novamente convertidos 
para tratamento de covid-19.

A SMS-Rio informou que 
enviou ofício ao Ministério 
da Saúde e à SES, no dia 1° de 
junho, solicitando a abertura 
de leitos bloqueados para 
tratamento de pacientes 
com covid-19 nas unidades 
federais e estaduais do Rio.

A secretaria estadual tam-
bém acompanha diariamen-
te indicadores precoces da 
covid-19, como o número 
de solicitações de leitos e 
de atendimentos nas emer-
gências e nas unidades de 
pronto atendimento (UPAs) 
do estado. A SES atua com 
um plano de contingência 
que é acionado conforme 
o avanço dos cenários epi-
demiológicos. “Com base 
nesse plano, em cada nível 
de ativação, são definidas as 
medidas de enfrentamento 
que serão tomadas. Havendo 
necessidade de ampliação de 
leitos, a secretaria conta com 

um cronograma escalonado 
para reversão dos leitos de 
covid-19, que, com a redução 
na transmissão da doença, 
foram revertidos para aten-
der casos clínicos.”

Segundo a SES, no últi-
mo sábado (4), 30 leitos de 
enfermaria do Hospital Esta-
dual Dr. Ricardo Cruz foram 
revertidos para atendimento 
de casos de covid-19 e na 
segunda-feira (6), dez leitos 
de UTI.

Na sexta-feira passada, a 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária à Saúde 
encaminhou nota técnica 
aos 92 municípios fluminen-
ses com orientações sobre 
testagem para covid-19. “O 
texto alerta para que as uni-
dades básicas e de pronto 
atendimento mantenham 
a oferta de teste rápido de 
antígeno para todos os ca-
sos de síndrome gripal.” Se 
a demanda ultrapassar a 
capacidade de atendimento 
das unidades básicas de saú-
de e das UPAs, será avaliada 
a possibilidade de reabrir 
os centros de testagem na 
rede estadual em apoio aos 
municípios.

Na quarta-feira (8) a pas-
ta recebeu cerca de 450 mil 
testes de antígeno, que serão 
distribuídos aos municípios 
que solicitarem o insumo.

Com base 
num plano 
contigência 
são definidas 
as medidas de 
enfrentamento

 Comunicação HUB

De acordo com a SMS-Rio, os leitos para covid-19 foram convertidos para outros tratamentos mas podem voltar

Moeda Arariboia: 
recarga no sábado
A recarga do mês de junho 
da Moeda Social Arariboia, 
programa de transferência 
de renda da Prefeitura de 
Niterói, será realizada no 
sábado (11). O anúncio 
foi feito ontem  (9) pelo 
prefeito Axel Grael nas re-
des sociais do município. 
Lançada em novembro de 
2021 e com seu primeiro 
crédito em janeiro deste 
ano, a Moeda Arariboia é 
uma das ações municipais 
no combate às desigual-
dades sociais, fomento  
a o  d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico e social das 
comunidades e estabe-
lecer meios para atingir  
a erradicação da pobreza 
e a geração de emprego 
e renda para as camadas 
mais carentes do muni-
cípio.

“O programa beneficia 
aproximadamente 31 mil 
famílias que estão cadas-
tradas no CadÚnico e que 
fazem parte do recorte 
de renda que as classifi-

ca como em situação de 
vulnerabilidade ou extre-
ma vulnerabilidade. Elas 
podem utilizar o valor de-
positado nos cartões para 
fazer compras em estabe-
lecimentos cadastrados na 
cidade. É mais uma ação 
da Prefeitura de Niterói 
para ajudar aqueles que 
mais precisam”, afirmou o 
prefeito.

A Arariboia é a moeda 
alternativa para realização 
de transações econômicas 
sem utilização ou con-
versão por dinheiro com 
o objetivo de fazer girar e 
desenvolver a economia 
local. O valor varia confor-
me o número de membros 
da família. O valor inicial, 
para o primeiro membro, 
é de R$ 250. A partir daí, 
cada membro recebe R$ 
90 até mais cinco pessoas, 
totalizando 6 integrantes 
de uma mesma família, 
com valor máximo de R$ 
700, para famílias com seis 
membros.

Palace 2: Justiça 
mantém indenização
O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) negou na  
terça-feira (7) dois recur-
sos envolvendo o pro-
cesso de indenização dos 
moradores afetados pelo 
desmoronamento do Edi-
fício Palace 2, ocorrido em 
fevereiro de 1998, no Rio 
de Janeiro. 

Com a decisão, o pro-
cesso deverá retornar ao 
Tribunal de Justiça do  
Rio, onde está em fase de 
execução. Cerca de R$ 30 
milhões devem ser desti-
nados às vítimas. Os re-
cursos são oriundos da 
venda de um terreno da 
construtora Sersan, que 
pertencia ao ex-deputado 
federal Sérgio Naya, faleci-
do em 2009. 

O edifício Palace 2 esta-
va localizado na Barra da 
Tijuca, zona oeste da ca-
pital fluminense. Antes de 
ser totalmente demolido, 
o prédio teve dois desmo-
ronamentos: o primeiro 

ocorreu às 3h do dia 22 
de fevereiro de 1998, com 
a queda das colunas 1 e 2 
do prédio, onde havia 44 
apartamentos, matando 
oito pessoas. 

No dia 24 de feverei-
ro do mesmo ano, a pre-
feitura do Rio anunciou 
a implosão do edifício, 
mas antes da execução, 
marcada para cinco dias  
depois, ocorreu novo des-
moronamento, destruin-
do 22 apartamentos. Em 
seguida, foi necessária 
a realização da implo-
são total do prédio, que  
tinha 176 apartamentos.

Revisão da Lei Urbanística 
será devolvida ao Executivo
A Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Defesa da 
Cidadania de Niterói ouviu, 
ontem (9), o presidente da 
Câmara Municipal, Milton 
Carlos da Silva Lopes, sobre a 
tramitação do Projeto de Lei n° 
416/21, enviado pelo Executivo 
e que determina as diretrizes 
da nova Lei Urbanística do 
município. O parlamentar ga-
rantiu que a proposta só seria 
analisada pela Câmara quando 
fosse aprovada pelo Conselho 
Municipal de Políticas Urbanas 
(Compur).

Horas após o presidente da 
Câmara ser ouvido, o procura-
dor-geral do município com-
pareceu ao Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) e entregou à Promoto-
ria de Justiça de Tutela Coletiva 
de Defesa da Cidadania de Ni-

terói um ofício, assinado pelo 
prefeito Axel Grael, informando 
que a administração municipal 
solicitou a devolução do PL à 
Casa Legislativa, encerrando 
a tramitação da proposta. A 
devolução do PL à prefeitura 
para que seja enviada uma 
nova proposta, que contemple 
maior participação popular, foi 
objeto de uma recomendação 

ministerial ao prefeito.
Na última terça-feira (7), o 

Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) con-
vocou Milton Carlos da Silva 
Lopes, Axel e o vice-prefeito, 
Paulo Bagueira, a prestarem 
explicações sobre a tramitação 
do PL. O prefeito, em possível 
descumprimento ao regimento 
da Câmara, que prevê que alte-

rações a projetos de lei devem 
ser realizadas por parlamenta-
res, havia enviado à Presidência 
da Câmara Municipal um ofí-
cio indicando a possibilidade 
de enviar um substitutivo ao 
projeto de lei. De acordo com 
Milton Cal, porém, o Legisla-
tivo não aceitaria um possível 
texto substitutivo.

O prefeito e o vice-prefeito 
também foram convidados a 
prestar explicações ao MPRJ, 
hoje (10), mas como o PL será 
devolvido à administração mu-
nicipal, não será mais necessá-
ria a presença dos dirigentes.

Desde o início das discus-
sões da Lei Urbanística de Nite-
rói, o MPRJ já encaminhou cin-
co recomendações ao prefeito e 
ao presidente da Câmara, para 
garantir maior participação po-
pular no processo decisório.

MP ouve presidente da Câmara sobre tramitação mas proposta é retirada

ABL elege
Godofredo 
de Oliveira 
Neto
A Academia Brasileira de 
Letras (ABL) elegeu ontem 
(9), com 22 votos, o escritor 
e professor universitário 
Godofredo de Oliveira Neto 
para ocupar a cadeira 35 
do quadro de membros 
efetivos da instituição. Ele 
ocupará a vaga de Cândi-
do Mendes de Almeida, 
professor, advogado, so-
ciólogo, cientista político e 
ensaísta brasileiro, que fa-
leceu no dia 17 de fevereiro 
deste ano. O novo imortal 
nasceu em 22 de maio de 
1951 em Blumenau (SC). 
Em 1976, formou-se em 
letras pela Universidade 
de Paris III, na França, 
onde também realizou seu 
mestrado em letras (1979). 
É doutor em letras pela 
UFRJ e graduado em Re-
lações Internacionais pelo 
Instituto de Altos Estudos 
Internacionais da Univer-
sidade de Paris II.

Entre as intervenções estão paisagismo, plantio de mudas e arte em grafite

Rua do Coelho, em São 
Gonçalo, é urbanizada

As obras de urbanização e 
pavimentação na Rua Tiago 
Cardoso, no bairro Coelho, 
estão recebendo interven-
ções de paisagismo, com 
plantio de mudas, e arte 
em grafite. As melhorias 
de infraestrutura no local 
acontecem em parceria entre 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e a 
Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de Con-
servação.

A rua já recebeu uma 
série de intervenções, como 
pavimentação, construção 
de calçada e limpeza às mar-
gens da RJ-104. Atualmente, 
uma ação de paisagismo está 
sendo realizada, com plantio 
de mudas.

Para seguir no projeto 
de colorir e mudar a cara da 
cidade, o artista Siri do Muro 
realizou o trabalho de grafite 
na mureta construída na cal-
çada, também às margens da 

RJ-104. A escolha foi retratar 
a natureza, em contraponto 
ao cenário de centenas de 
veículos que passam diaria-
mente pelo local.

A via tem um movimen-
to intenso de veículos em 
direção aos bairros do Co-

lubandê, Alcântara, Muton-
do e Galo Branco. O prefeito 
Capitão Nelson, que realiza 
vistorias no local diaria-
mente, afirmou que a região 
merece atenção, porque é 
uma alternativa viária muito 
utilizada.

Divulgação

Rua já recebeu uma série de intervenções, como pavimentação e calçadas

Justiça negou 
dois recursos 
envolvendo o 
processo que 
está em fase de 
execução

Reprodução

Foi solicitada a devolução do projeto à prefeitura para uma nova proposta
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Rio de Janeiro vive momento histórico com o setor industrial gerando empregos formais, avalia o governador do Estado

Carros vão 
pagar R$ 6,60 
em cada uma 
das cinco praças 
de pedágio da 
concessionária

Década de 
transformações

Bira Marques*

Pensar em Niterói há 10 
anos é lembrar de uma 
cidade que vivia estagna-
da, com baixa autoestima 
e sintomas dolorosos da 
tragédia do Bumba. Há um 
ditado popular que diz que 
a parte mais sensível do 
corpo humano é o bolso. 
Quando o dinheiro acaba, 
imediatamente experimen-
tamos uma sensação de 
tristeza, depressão, inércia. 
Niterói estava mergulhada 
em dívidas, com salários 
atrasados e equipamentos 
públicos fechados. O medo 
do futuro era iminente. 

Me lembro bem do quanto 
2012 foi um ano decisivo. 
Diante de um cenário con-
siderado um tanto quanto 
improvável, a força popu-
lar e o desejo de mudança 
elegeram Rodrigo Neves 
e Axel Grael. Os primeiros 
dias do ano seguinte já pre-
nunciavam o que viria a ser 
a transformação de Niterói: 
a reabertura da emergência 
do Getulinho e a busca in-
cessante por recursos. 

Pela primeira vez, a ci-
dade experimentava um 
plano estratégico, o Niterói 
que Queremos, com proje-
tos de curto, médio e longo 
prazos. Aliás, foi o que per-
mitiu Niterói mudar aquele 
rumo tão desolador e entrar 
no caminho do desenvol-
vimento, com inteligência, 
planejamento e responsa-
bilidade com os recursos 
públicos. 

Há uma Niterói antes e 
depois de 2013. É notável! 
Obras históricas e espera-
das por gerações e gerações 
começaram a sair do papel, 
como  túnel Charitas-Cafu-
bá, que transformou a mo-
bilidade urbana e mudou a 
geografia da cidade, tirando 
a Região Oceânica do isola-
mento. Por lá, inclusive, o 
maior ciclo de investimen-
tos da história foi inicia-
do, levando pavimentação, 

drenagem, urbanização e 
dignidade aos moradores 
de mais de 200 ruas. 

A organização da máqui-
na pública, a transparência 
e a racionalização dos gas-
tos ainda permitiram cons-
truir dezenas de escolas, 
dobrar a cobertura do Pro-
grama Médico de Família, 
requalificar da Marquês do 
Paraná, reformar e reabrir 
o Hospital Mário Monteiro, 
construir o Centro Integra-
do de Segurança Pública 
(CISP) e outras importantes 
obras que garantiram mais 
qualidade de vida à popu-
lação. 

Todas as decisões toma-
das ao longo dos últimos 
anos permitiram que Nite-
rói enfrentasse a pandemia 
de forma assertiva, minimi-
zando os impactos sociais, 
econômicos e sanitários 
do novo coronavírus. Que 
niteroiense não sentiu or-
gulho ao ver Niterói como 
exemplo mundial no com-
bate à covid-19? Apesar de 
todos os desafios, mais de 
R$ 1 bilhão foram investi-
dos no período pandêmico 
para salvar vidas, apoiar 
empresas e trabalhadores 
e amparar as famílias que 
mais precisavam. 

Importante lembrar que 
tudo isso aconteceu diante 
de um quadro político e 
econômico desfavoráveis, 
tanto no cenário nacio-
nal quanto no estadual. O 
Brasil e o estado do Rio de 
Janeiro enfrentavam im-
peachment de presidente, 
crise na segurança pública 
e recessão na economia. No 
momento em que a falta de 
investimentos públicos era 
uma constante nas demais 
esferas, Niterói vivia um 
ciclo de ascensão. 

As transformações que 
a cidade vivencia consti-
tuem uma ação de vontade 
administrativa, capacidade 
de gestão e, mais que isso, 
experiência. Essa receita 
fez Niterói saborear de novo 
aquele prestígio que um dia 
fizera do nosso município 
a capital do Estado. Não há 
desafio, mesmo frente ao 
cenário caótico que a ad-
ministração estadual vem 
experimentando, que não 
possa ser vencido quando 
há o desejo da reconstru-
ção. Niterói experimentou 
essa transformação. O Rio 
de Janeiro também pode. 

OPINIÃO

* por Bira Marques, sociólogo e 

secretário Executivo da Prefeitura 

de Niterói 

Divulgação

Foi a maior alta registrada no país, aponta pesquisa mensal regional do IBGE

Produção industrial do Rio 
cresce quase 6% em abril 
A produção industrial do Rio 
de Janeiro cresceu 5,9% em 
abril, percentual bem acima 
do índice nacional, que ficou 
em 0,1%, e foi a maior alta 
registrada no país de acordo 
com a Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM Regional) do 
IBGE, divulgada ontem (9). 
Esta é a segunda taxa positi-
va consecutiva da indústria 
fluminense – em março, o 
crescimento foi de 2,3%.  

“O Rio de Janeiro vive 
um momento histórico. O 
setor industrial, que gera 
milhares de empregos for-
mais, atua em segmentos 
diversificados e avança como 
há muito não acontecia em 
nosso estado. Caminhamos 
rumo à consolidação de uma 
indústria contemporânea e 
cada vez mais competitiva, 
que vai fortalecer o desen-
volvimento e o crescimento 
econômico, possibilitando 
uma melhoria significativa 
na qualidade de vida dos 
fluminenses”, disse o gover-
nador Cláudio Castro.

A produção da indústria 
no Rio de Janeiro ficou acima 
dos estados de Santa Cata-
rina (3,3%) e Bahia (3%). O 
estado de São Paulo registrou 
queda de 2,8%, sendo a prin-
cipal influência negativa no 
índice nacional. De acordo 

com o IBGE, os setores de 
coque (produto originado 
da queima do carvão natu-
ral), produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
foram os grandes responsá-
veis por esse avanço, assim 
como as indústrias extrativas 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Cássio Coelho, o ambiente 
de negócios oferecido hoje 

pelo estado, com as melhores 
condições para a chegada de 
novos empreendimentos e o 
crescimento daqueles que já 
estão em nosso estado, além 
do volume de investimen-
tos anunciado nos últimos 
meses, sinalizam um futuro 
ainda mais promissor para 
o setor industrial no Rio de 
Janeiro.

“O incentivo do uso do 
gás natural como fonte ener-
gética, capaz de reduzir cus-

tos de produção e também 
como insumo em processos 
de industrialização de seg-
mentos como os de ferti-
lizantes, siderurgia, metal 
mecânico, têxtil, alimentos 
e bebidas, irá contribuir 
de forma definitiva para a 
reindustrialização do estado, 
especialmente a partir do 
seu interior, aumentando o 
emprego no setor, altamen-
te qualificado”,  analisou o 
secretário.

Mais Trabalho RJ: aplicativo 
oferece 3.680 vagas de emprego

A Secretaria de Trabalho e 
Renda está intermediando, 
por meio do aplicativo Mais 
Trabalho RJ, 3.680 oportuni-
dades de trabalho em todo 
o Estado do Rio para dife-
rentes cargos e níveis de 
escolaridade. No município 
do Rio, por exemplo, o total 
de vagas chega a 1.215. Em 
Barra Mansa são 274 oportu-
nidades e em Angra dos Reis, 
102. As vagas são captadas 
por profissionais das Casas 
do Trabalhador, instaladas 
em vários municípios das 
oito regiões do estado, e po-
dem ser acessadas através do 
aplicativo.

Criado para atender a po-
pulação fluminense em bus-
ca de inserção ou recolocação 
no mercado de trabalho, o 
Mais Trabalho RJ confere 
maior agilidade ao processo 
de intermediação de mão de 
obra. Encurta as distâncias 
entre quem procura e quem 

oferece oportunidades de 
emprego, utiliza a compatibi-
lidade de perfis e um sistema 
de geolocalização que busca 
oportunidades e candidatos 
próximos ao local da vaga 
e de residência. Em duas 
versões, uma que atende ao 
empregador e outra voltada 

para o trabalhador, o apli-
cativo está disponível nas 
plataformas IOS e Android.

Inaiara Gomes, de 15 
anos, moradora da zona rural 
de Paraty, conseguiu ser con-
tratada como jovem aprendiz 
pelo Mais Trabalho RJ. 

“Uma amiga me ensinou 

a fazer o cadastro e mexer no 
aplicativo. Achei muito fácil 
de usar, tanto para quem quer 
trabalhar quanto para quem 
quer contratar. Agora traba-
lho na doceria e estou muito 
feliz com o meu primeiro 
emprego”, contou ela.

A ferramenta conta, ainda, 
com um time de profissionais 
capacitados para esclarecer 
dúvidas, de forma virtual. 
Esses agentes também fazem 
a busca ativa por trabalha-
dores que se encaixem no 
perfil desejado pelas empresa 
parceiras.

Desde janeiro, mais de 42 
mil currículos foram cadas-
trados e 867 empresas ins-
critas. As vagas se somam às 
oportunidades de  emprego 
oferecidas através do Sine RJ. 
Importante lembrar que os 
interessados devem manter 
seus currículos  atualizados, 
de forma a aumentar suas 
chances de convocação.

Há oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade no Estado

Pedágio ficará mais caro na 
BR-101 a partir do dia 20
 A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT ) 
aprovou para o dia 20 o 
reajuste de 10,38% no pedá-
gio cobrado pela Auto Pista 
Fluminense no trecho da BR-
101 entre Niterói e Campos 
dos Goytacazes, no Norte 
Fluminense.

A partir da data mencio-
nada, automóveis, camio-
netes e furgões vão pagar R$ 
6,60 em cada uma das cinco 
praças de pedágio explo-
radas pela concessionária. 
Ônibus e caminhões leves 
(rodagem dupla), pagarão 
R$ 13,20.

Segundo a ANTT, a re-
visão das tarifas básicas de 

pedágio desse trecho da BR-
101, corresponde à variação 
do Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo – IPCA no 
período. A Deliberação nº 
196/2022 publicada na quar-
ta-feira (8) atualiza, a Tarifa 
Básica de Pedágio reajusta-
da após arredondamento, 
para a categoria de veículo 
1, em R$ 6,60, nas praças 
de pedágio P1, em Campos 
dos Goytacazes/RJ; P2, em 
Conceição de Macabu/RJ; 
P3, em Casimiro de Abreu; 
P4, em Rio Bonito/RJ; e P5, 
em São Gonçalo/RJ.

BR-116 - A Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 

(ANTT) aprovou, na Reunião 
de Diretoria (Redir) de on-
tem (9), a homologação do 
resultado do leilão de con-
cessão do sistema rodoviário 
das BR-116/465/493/RJ/
MG (Rio-Valadares), venci-
do pelo grupo Ecorodovias 
Concessões e Serviços S.A. 

A proponente apresentou 
o valor de R$ 0,15592/km, 
em relação à tarifa básica 
de leilão estabelecida no 
edital,  correspondente a 
um deságio de 3,11%. O 
próximo passo é a emissão 
do ato de outorga da con-
cessão e autorização para 
a assinatura do contrato. 
De acordo com o voto do 
diretor-relator, Guilherme 
Theo Sampaio, “verifica-se 
que o processo tramitou de 
forma adequada, não ocor-
rendo qualquer insurgên-
cia em sua tramitação que 
comprometesse a lisura e a 
transparência do certame 
licitatório”.

ANTT aprovou reajuste de 10,38% para o trecho entre Niterói e Campos 

Divulgação

Aplicativo apresenta versões para o empregador e outra para o trabalhador

Prefeituras recebem 
R$ 99 milhões 
O Governo do Estado repas-
sou nesta semana R$ 99 mi-
lhões para os 92 municípios 
fluminenses. O depósito feito 
pela Secretaria de Fazenda 
refere-se ao montante arre-
cadado no período de 30 de 
maio a 3 de junho. Os valores 
correspondem à distribuição 
de parte da arrecadação de 
royalties do petróleo e dos 
tributos ICMS e IPVA às admi-
nistrações municipais.

O total depositado em 
junho foi de R$ 99 milhões. 
Desde o início deste ano, ao 
adicionar as cotas-parte e 
os repasses relacionados às 
transferências federais e à re-
ceita diretamente arrecadada 
pelo Estado, os municípios 
receberam um total acumu-
lado de R$ 7,1 bilhões.

Os depósitos semanais 
são feitos por meio da Secre-
taria de Fazenda, conforme 
prevê a Lei Complementar nº 
63, de 11 de janeiro de 1990. 
As consultas dos valores dos 
exercícios anteriores podem 
ser feitas no Portal do Tesou-

ro do site da Fazenda.
Os  va l o re s  s e m a n a i s 

transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos fixa-
dos na legislação vigente. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de re-
passes. As variações destes 
depósitos oscilam confor-
me o calendário mensal, 
os prazos de recolhimento 
tributário e o volume dos re-
cursos arrecadados. A agenda 
de recolhimento tributá-
rio pelos contribuintes está  
concentrada no dia 10 de 
cada mês.

Índices - Os repasses aos 
municípios da arrecadação 
de royalties do petróleo e 
dos tributos IPI e ICMS são 
liberados de acordo com os 
respectivos Índices de Par-
ticipação dos Municípios 
(IPM). Os dados são apurados 
anualmente para aplicação 
no exercício seguinte, confor-
me determina a Constituição 
e observado o disposto na Lei 
Complementar Federal 63.
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Primeiro caso de varíola dos 
macacos é confirmado em SP
Registro é referente a um homem de 41 anos, residente na capital, e que viajou para Portugal e Espanha

As secretarias Estadual e Mu-
nicipal da Saúde de São Paulo 
confirmaram ontem (9) o 
primeiro caso de varíola dos 
macacos (Monkeypox) no 
Brasil.

O caso se refere a um ho-
mem de 41 anos, residente 
na cidade de São Paulo, com 
histórico de viagem para Por-
tugal e Espanha. Ele está 
internado no Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas, 
na capital paulista, desde a 
última segunda-feira (6) e se 
encontra em bom estado clí-
nico. As secretarias informam 
que todos os contatos desse 
paciente também estão sendo 
monitorados.

A confirmação do caso só 
ocorreu na tarde de ontem, 
após a realização de exames 
feitos pelo Instituto Adolfo 
Lutz. 

As secretarias estadual e 
municipal da Saúde de São 
Paulo investigam e monito-
ram ainda o caso de uma mu-
lher de 26 anos que também 
vive na cidade de São Paulo. 
A paciente está internada em 
um hospital público da cidade 
é mantida em isolamento e 
seu quadro de saúde é estável. 
Esse caso foi notificado no dia 
4 de junho.

Na quarta-feira (8), o Mi-
nistério da Saúde informou 
que estava monitorando oito 
casos suspeitos de varíola dos 

macacos no Brasil.

Sobre a doença - A varíola 
dos macacos é uma doença 
causada por vírus e transmi-
tida pelo contato próximo/
íntimo com uma pessoa in-
fectada e com lesões de pele. 
Segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde, este contato 
pode se dar por meio de um 

abraço, beijo, massagens, 
relações sexuais ou secreções 
respiratórias. A transmissão 
também ocorre por contato 
com objetos, tecidos (roupas, 
roupas de cama ou toalhas) e 
superfícies que foram utiliza-
das pelo doente.

Não há tratamento espe-
cífico, mas, de forma geral, os 
quadros clínicos são leves e 

requerem cuidado e observa-
ção das lesões. O maior risco 
de agravamento acontece, em 
geral, para pessoas imunos-
suprimidas com HIV/AIDS, 
leucemia, linfoma, metástase, 
transplantados, pessoas com 
doenças autoimunes, gestan-
tes, lactantes e crianças com 
menos de 8 anos de idade.

“O Monkeypox causa uma 

doença mais branda que a 
varíola (Smallpox), mas em al-
guns pacientes de risco, como 
imunossuprimidos e crianças, 
ela pode se desenvolver de 
forma mais grave”, afirma a 
diretora do Laboratório de Vi-
rologia do Instituto Butantan, 
Viviane Botosso, em comuni-
cado no site do instituto.

De acordo com a secre-
taria, os primeiros sintomas 
associados à doença são febre, 
dor de cabeça, dores muscu-
lares e nas costas, linfonodos 
inchados, calafrios ou cansa-
ço. De 1 a 3 dias após o início 
desses sintomas, as pessoas 
desenvolvem lesões de pele 
que podem estar localizadas 
em mãos, boca, pés, peito, 
rosto e ou regiões genitais.

O Instituto Butantan infor-
mou que essas lesões na pele 
evoluem em cinco estágios: 
mácula, pápulas, vesículas, 
pústulas e finalmente crostas, 
estágio final, quando as feri-
das caem. A transmissão do 
vírus ocorre, principalmente, 

quando há contato com essas 
lesões.

Para prevenir a doença, 
a secretaria destaca que é 
importante evitar contato 
próximo ou íntimo com a 
pessoa doente até que todas 
as feridas tenham cicatrizado; 
evitar o contato com quais-
quer materiais que tenham 
sido utilizados pela pessoa 
doente; e higienizar as mãos, 
lavando-as frequentemente 
com água e sabão ou álcool 
gel.

Vacina - A vacina aplica-
da contra a varíola humana 
(Smallpox) mantinha alguma 
proteção contra a varíola dos 
macacos (Monkeypox). Mas, 
segundo o Instituto Butantan, 
esse imunizante deixou de ser 
aplicado há muito tempo, já 
que a varíola humana foi er-
radicada no início da década 
de 80. Com isso, pessoas com 
idade inferior a 40 anos nunca 
foram imunizadas no Brasil.

O Butantan informa que, 
atualmente, há uma vacina 
contra a varíola humana, indi-
cada também contra a varíola 
dos macacos, produzida pela 
farmacêutica dinamarquesa 
Bavária Northean. No entan-
to, essa vacina não é produ-
zida em larga escala, ou seja, 
não há um número de doses 
suficiente para distribuição 
em escala mundial.

Doença é 
causada 
por vírus e 
transmitida por 
contato próximo/
íntimo

Divulgação

Paciente está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, desde a última segunda-feira

Bolsonaro e Guedes pedem a 
mercados para diminuir lucro
O presidente Jair Bolsona-
ro fez um apelo ontem (9) 
para que os supermercados 
reduzam a margem de lucro 
sobre os alimentos bási-
cos para conter a inflação. 
O pedido foi feito no Fó-
rum da Cadeia Nacional de 
Abastecimento, organizado 
pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
evento em que o presidente 
participou por videoconfe-
rência, diretamente de Los 
Angeles (EUA), onde ele 
acompanha a 9ª Cúpula das 
Américas até esta sexta-feira 
(10).

“O apelo que eu faço 
aos senhores, para toda a 
cadeia produtiva, para que 
os produtos da cesta básica, 

cada um obtenha o menor 
lucro possível, pra gente 
poder dar uma satisfação a 
uma parte considerável da 
população, especialmente 
os mais humildes”, afirmou. 
“Eu sei que a margem de lu-
cro tem cada vez diminuído 
mais também, mas peço que 
colaborem um pouco mais”, 
continuou. Durante sua fala, 
o presidente ressaltou que 
a inflação é um problema 
atual no mundo inteiro, por 
causa dos efeitos da pande-
mia e da guerra na Ucrânia.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, participou 
da sessão com Bolsonaro, 
também por videoconfe-
rência. Ele citou esforços 
do governo federal para 

reduzir impostos e tam-
bém reforçou o pedido para  
que os supermercados con-
gelem os preços pelos pró-
ximos meses. O Brasil vive 
um período de inflação alta 
e terá eleições gerais em 
outubro. 

“A conversa é o seguinte: 
ICMS, IPI, nós reduzimos 
esses impostos, então, ao 
longo da cadeia, trégua. É 
aquilo que você, João Ga-
lassi [presidente da Abras], 
disse muito bem, o seguinte: 
‘nova tabela de preço, só 
em 2023’. Trava os preços! 
Vamos parar de aumentar 
os preços aí [por] dois ou 
três meses, estamos em uma 
hora decisiva para o Brasil”, 
afirmou.

Inflação é problema mundial, diz presidente. Ministro pede congelamento

Temperatura cai a partir de 
hoje e frio castiga Sul do país
Depois de uma frente fria que 
se espalhou por todo o país 
em meados de maio e tirou 
muitos casacos e cobertores 
dos armários, o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) alerta para a chegada 
de uma nova onda de frio nos 
próximos dias. As temperatu-
ras caem a partir de hoje (10). 
Desta vez, porém, a frente fria 
que deve durar até segunda-
-feira (13) ficará mais restrita 
ao Sul do país.

A massa de ar, de origem 
polar, vai derrubar as tempe-
raturas na Região Sul e atingi-
rá também parte das regiões 
Sudeste e Centro-Oeste. Se-

gundo o Inmet, as temperatu-
ras mínimas ficarão abaixo de 
0°C em áreas do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina. 
Hoje, a temperatura começa 
a cair na Região Sul e também 
em Mato Grosso do Sul, áreas 
do Mato Grosso, São Paulo e 
no extremo sul de Goiás.

Já no sábado (11), toda a 
Região Sul será atingida por 
um frio intenso. As tempe-
raturas mínimas ficarão em 
torno de -5°C nas serras gaú-
cha e catarinense. “Há chance 
de geada ampla nos estados 
da Região Sul e também em 
áreas de São Paulo e do Mato 
Grosso do Sul. Nos estados 

da Região Sul, a intensidade 
da geada será de moderada a 
forte”, afirmou o Inmet.

No domingo (12), o frio 
continuará presente na Re-
gião Sul e também nos es-
tados de outras regiões que 
fazem divisa com o Paraná, 
além do Mato Grosso. Nesse 
dia, as temperaturas deverão 
variar entre 4°C e 20°C em 
Ponta Porã (MS), entre 5°C e 
15°C em Campos do Jordão 
(SP) e entre 10°C e 20°C na 
capital paulista.

O domingo ainda deve 
contar com geada de modera-
da a forte em áreas do oeste, 
norte e Serras do Rio Grande 

do Sul, sul do Paraná e em 
praticamente todo o estado 
de Santa Catarina, excluindo 
apenas o litoral. Uma geada 
de menor intensidade é pre-
vista para o centro e norte do 
Paraná e o sul de São Paulo e 
do Mato Grosso do Sul.

Na segunda-feira (13), as 
temperaturas mínimas ainda 
serão negativas nas serras 
gaúcha e catarinense. Há 
previsão de geadas na Região 
Sul, além de áreas do sul do 
Mato Grosso do Sul e de São 
Paulo e Serra da Mantiqueira. 
Existe ainda a possibilidade 
de ventos levarem esse frio 
para a Região Nordeste.

Massa polar vai derrubar termômetros e afetar Sudeste e Centro-Oeste

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Nos EUA, Bolsonaro fez apelo aos 
supermercados para reduzir lucro

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: 14/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Pereira Nunes - Ingá - Niterói 17617701
13:00 às 17:00 Avenida Central Ewerton Xavier - Serra Grande - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Avenida Professor Carlos Côrtes - Serra Grande - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Ruas 4, 7, 8, 33 - Serra Grande - Itaipu - Engenho do Mato - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Rua Ewerton Xavier - Serra Grande - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Rua José Bittencourt (Ant R. 07) - Engenho do Mato - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Rua José Florêncio Pereira - Serra Grande - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Rua Professor José B Junior - Engenho do Mato - Niterói 17617921
13:00 às 17:00 Rua Reporter César Donadel - Serra Grande - Niterói 17617921

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Ataliba Lepage - Itaúna - São Gonçalo 17604403
08:30 às 12:00 Rua João Peixoto - Itaúna - São Gonçalo 17604403
08:30 às 12:00 Rua Heitor Guedes - Itaúna - São Gonçalo 17604403
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Esteves - Mutondo - São Gonçalo 17604281
13:00 às 17:00 Rua Mário Sete - Chumbada - Colubandê - São Gonçalo 17604281
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 17621733
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17621733
13:00 às 17:00 Avenida Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo 17621793

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Sapucaí - Parque Ubatiba - Marquês de Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Antônio José dos Santos - Santo Antônio - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Barão de Mauá - Parque Ubatiba - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua de Olinda - Marques de Maricá - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua José dos Santos Siqueiras Castro - Marques de Maricá - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Marquês de Maricá - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Marquês Olinda - Parque Ubatiba - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Marquês de Maricá - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Parque Ubatiba - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Rua Senhor do Bonfim - Marques de Maricá - Maricá 17617449
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira 2880 Lj 2 - Graciena - Maricá 17617537
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Praça Cinco - Marquês de Maricá - Maricá 17617537
13:00 às 17:00 Rua Volta Redonda - Caxito - Maricá 17618091
Dia: 15/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 17626839
09:00 às 13:00 Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 17626839
09:00 às 13:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 17626839
09:00 às 13:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 17626839
13:00 às 17:00 Rua Aldemar Paiva - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua Carvalho Paiva - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua Egídio Gomes - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua João Egidio Gomes - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua Oswaldo A Sodré - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Ruas G, H, J, K - Badu - Niterói 17623185
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 17627201
14:00 às 18:00 Estrada da Floraria - Sapê - Niterói 17627017
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17627017
14:00 às 18:00 Ruas 10, 11, 12, 41 - Engenho do Mato - Niterói 17627017
14:00 às 18:00 Rua Cacilda Ouro - Engenho do Mato - Niterói 17627017
14:00 às 18:00 Rua Doutor Flávio Pinto Severo - Engenho do Mato - Niterói 17627017

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua João Constantino - Porto Novo - São Gonçalo 17588983
09:00 às 11:59 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 17588983
13:00 às 17:00 Estrada Monte Formoso - Monte Formoso - São Gonçalo 17622819
13:00 às 17:00 Estrada Focinho de Porco - Monte Formoso - São Gonçalo 17622819
13:00 às 17:00 Rua Santa Fé - Santa Izabel - Monte Formoso - São Gonçalo 17622819
13:00 às 17:00 Rua Augustinho - Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 17622819
13:00 às 17:00 Rua Antônio Lucas - Coelho - Arsenal - São Gonçalo 17625105
13:00 às 17:00 Rua Cisplatina - Jardim República - Jockey Club - São Gonçalo 17625105
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Oto Unger - Jockey Club - Jardim República 17625105
13:00 às 17:00 Rua José Melo Pires - Jardim República - Jockey Club - Colubandê 17625105
13:00 às 17:00 Rua Magestick - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 17625105
13:00 às 17:00 Rua Marieta Billet - Arsenal - São Gonçalo 17625105
13:00 às 17:00 Estrada Sabonete - Arsenal - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Rua Damiana da Cunha - Arsenal - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Rua Ercílio Menezes - Arsenal - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Rua Idalina Ramos - Arsenal - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Rua Laércio Xavier Mendonça - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Rua Ledo Ivo - Arsenal - São Gonçalo 17625189
13:00 às 17:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17625267
13:00 às 17:00 Rua 21 de Fevereiro - Arsenal - São Gonçalo 17625267
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Jockey Club - Arsenal 17625267
13:00 às 17:00 Rua Marco A Lima Chagas - Arsenal - São Gonçalo 17625267
13:00 às 17:00 Rua Moizes Batista - Arsenal - São Gonçalo 17625267
13:00 às 17:00 Rua Tereza Lopes - Arsenal - São Gonçalo 17625267

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas A, B, F - Estrada de Bambuí - São José de Imbassaí - Maricá 17627137
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - São José - Maricá 17627137
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - São José de Imbassaí - Maricá 17627137
13:00 às 17:00 Rua Praia das Amendoeiras - São José de Imbassaí - Maricá 17627137
13:00 às 17:00 Ruas 10, 34, 36 - Jardim Atlântico - Maricá 17627621
13:00 às 17:00 Rua General Hemir - Jardim Atlântico - Maricá 17627621
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 17627621
13:00 às 17:00 Estrada Bosque Fundo - Condomínio Mcmv - Inoã - Maricá 17627933
13:00 às 17:00 Rua Joaquim P de Matos - Inoã - Maricá 17627933
13:00 às 17:00 Rua Leonardo José Antunes - Inoã - Maricá 17627933
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Diniz ainda 
celebra 
vitória sobre 
o Atlético

O  F l u m i -
nense mos-
t r o u  f o r ç a 
a o  g a n h a r 
do Atlético-
-MG, por 5 

a 3, no Maracanã, na 
quarta-feira. O resultado 
fez os tricolores se apro-
ximarem dos líderes do 
Campeonato Brasileiro. 
O técnico Fernando Di-
niz, após o jogo, exaltou 
a atuação da equipe na 
partida.

“A gente fez um jogo 
sensacional.  Do pon-
to de vista do futebol, 
para o torcedor tricolor  
e também para quem 
gosta de futebol. Foi uma 
grande exibição. Tivemos 
erros, claro. Cedemos 
gols para o adversário 
que não poderiam ter 
sido cedidos”, disse o 
treinador.

“Mas queria desta-
car o desempenho e a  
coragem de jogar con-
tra  um dos favoritos  
para ganhar o Brasileiro 
e também a Libertado-
res. Jogamos futebol de 
alto nível, os jogadores 
estão de parabéns. E os 
torcedores também, eles  
foram premiados com 
um grande jogo e uma 
grande vitória”, comple-
tou.

O Fluminense tenta 
embalar no Campeona-
to Brasileiro amanhã, 
às  19  horas,  quando  
e n f re n t a  o  At l é t i c o -
-GO, no Maracanã. A  
partida é válida pela 
11ª rodada da compe 
tição.

Português não resistiu aos maus resultados e foi desligado ontem

Fla demite Paulo Sousa e 
fica perto de Dorival Jr.

Alexandre Vidal / Flamengo 

Anunciado no dia 25 de dezembro de 2021, Paulo Sousa deixa o Fla sem conseguir fazer o time jogar um bom futebol

Paulo Sousa não 
é mais treina-
dor do Flamen-
go. Em meio a 
um momento 
conturbado no 

comando da equipe, a de-
missão do português já era 
muito especulada e foi, enfim, 
confirmada pelo clube nesta 
quarta-feira, em suas redes 
sociais.

“O Clube de Regatas do 
Flamengo informa que o 
treinador Paulo Sousa e sua 
comissão técnica não coman-
dam mais o time profissional. 
A atividade da próxima sex-
ta-feira (hoje) será dirigida 
por Mario Jorge, técnico do 
sub-20”, publicou.

Na última quarta-feira, o 

time perdeu para o Red Bull 
Bragantino fora de casa, por 1 
a 0. No domingo, o Rubro-Ne-
gro já havia sido derrotado em 
casa para o Fortaleza, lanter-
na do Campeonato Brasileiro, 
por 2 a 1.

Paulo Sousa, anunciado 
no dia 25 de dezembro do ano 
passado, mas apresentado em 
10 de janeiro, deixa o clube 
sem conquistar nenhum títu-
lo. No comando do Rubro-Ne-
gro, ele foi vice-campeão da 
Supercopa do Brasil, derro-
tado para o Atlético-MG nos 
pênaltis, e do Campeonato 
Carioca, que foi vencido pelo 
Fluminense.

Atualmente, o Flamengo é 
o 14º colocado do Brasileirão, 
com 12 pontos conquistados.

Com a saída de Paulo Sou-
sa, o treinador interino do 
Flamengo será o treinador do 
sub-20, Mario Jorge. No en-
tanto, o time já monitora um 
substituto e, assim, o nome 
mais provável para assumir 
o comando da equipe é o 
treinador Dorival Júnior, que 
ontem pediu demissão do 
Ceará, onde ficou por 78 dias.

Caso o nome de Dorival 
seja confirmado pela direto-
ria, seria a terceira passagem 
dele pelo Rubro-Negro. Na úl-
tima, em 2018, o comandante 
fez boa campanha com a 
equipe, mas acabou demitido 
após Rodolfo Landim vencer 
a eleição para a presidência 
do clube e trazer o técnico 
Abel Braga.

Gabriel Dias elogia 
defesa do Vasco

Mazzuco projeta 
duelo pela Copa BR

O Vasco segue 
invicto no Bra-
sileirão Série B 
após a vitória 
sobre o Náu-
tico, por 3 a 2, 
que manteve os 

cruzmaltinos consolidados 
no G4. O lateral-direito Ga-
briel Dias destacou a boa fase 
da defesa, que tomou dois 
gols na mesma partida pela 
primeira vez na competição.

“Teve um mérito do Zé 
Ricardo com a comissão. 
Os jogadores também. Já 
tinha jogado com Quintero 
por dois anos. O Anderson 
Conceição é experiente, jun-
to com o Edimar. Sabemos 
que temos que defender um 
pouco mais para que nossas 
jóias possam jogar com mais 

O  B o t a f o g o 
vai enfrentar o 
América-MG 
nas oitavas de 
final da Copa 
do Brasil. Os 

alvinegros já encaram os mi-
neiros no Campeonato Bra-
sileiro e a partida terminou 
empatada.

O diretor-executivo alvine-
gro André Mazzuco projetou 
o duelo, pregando respeito ao 
América-MG.

“Nas oitavas de final é difí-
cil escolher adversário. Foi um 
sorteio histórico, de clássicos. 
Enfrentar o América-MG é 
desafiador igual. Talvez te-
nhamos um benefício de já 
ter enfrentado eles antes, mas 

liberdade”, disse.
Gabriel admitiu que o 

elenco foi pego de surpresa 
com a saída de Zé Ricardo. No 
entanto, afirmou que o grupo 
trabalhará para manter o 
bom rendimento com quem 
chegar ao Vasco.

“Foi uma surpresa, a gente 
não pode negar. Ficamos pelo 
Zé Ricardo, que é um cara tra-
balhador. Independente de 
quem chegue, a gente já tem 
nosso modelo de jogo. É claro 
que quem chegar vai querer 
colocar suas ideias e vamos 
trabalhar para nos adaptar-
mos rápido”, declarou.

O Vasco retorna aos gra-
mados no domingo, às 16 
horas, quando terá pela 
frente o líder Cruzeiro, no  
Maracanã.

é um time que se preparou 
para esse tipo de competição, 
passou por dois mata-matas 
na pré-Libertadores. É uma 
equipe cascuda, que chegou 
em semifinal recentemente”, 
disse o dirigente.

Mazzuco ainda falou sobre 
as vantagens que o Botafogo 
pode ter no confronto, in-
cluindo o fato de disputar a 
segunda partida em casa.

“Já enfrentamos eles, co-
nhecemos um pouquinho, é 
um benefício de poder se pre-
parar mais. E o segundo bene-
fício é poder decidir em casa. 
Eu sempre prefiro decidir em 
casa, independentemente do 
que acontecer no primeiro 
jogo”, acrescentou.


