
Rendimento do brasileiro 
já é o menor desde 2012

Pesquisa do IBGE mostra que trabalhador está recebendo menos e que menos brasileiros possuem renda
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O prefeito de Niterói deu as boas-vindas aos presentes e fez um agradecimento às instituições reunidas no evento. Axel Grael afirmou que o Brasil precisa ser protagonista nas discussões sobre o tema

 Luciana Carneiro/Divulgação

Mudança do 
clima é debatida 

em Niterói
A quarta edição da Conferência 

Brasileira de Mudança de Clima 
(CBMC) foi aberta ontem no 

Theatro Municipal de Niterói, 
com a presença do prefeito Axel 
Grael. Tendo como tema central 
“Emergência e vulnerabilidade 

climática: impactos e soluções” 
o evento visa propor uma 

articulação em rede para a 
construção conjunta de conteúdo 

e posicionamentos, para a 
realização de debates e propor 

soluções para a descarbonização 
da economia brasileira e para o 

enfrentamento da crise climática 
em alinhamento com os 

objetivos destacados no Acordo 
de Paris.

Covid-19: mais 
casos e poucas 
internações
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O Flamengo confirmou ontem a contratação de Dorival Júnior como 
treinador do time, substituindo o português Paulo Sousa, demitido na 
última quinta-feira. O novo comandante já estreia hoje contra o Inter.

PÁG. 8

‘The Bridge 
Fest’ agita
Niterói
Neste sábado acontece a 
1ª edição do “The Bridge 
Fest”, na Sala Nelson Perei-
ra dos Santos, com várias 
bandas de trash metal.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

A banda de trash metal Tellus 
Terror toca no festival

ESPORTES

Flu recebe o 
Atlético-GO 
no Maracanã
Vindo de empolgante vitó-
ria sobre o Atlético-MG, o 
Fluminense entra em cam-
po hoje disposto a decolar 
de vez no Brasileirão.

Mailson Santana / Fluminense

Torcida espera que o Flu de Fernan-
do Diniz dê mais um show hoje

Divulgação / Ceará SC

Técnico Dorival Júnior, que deixou o Ceará, inicia hoje sua terceira passagem pelo Flamengo

Novo comandante na área

Deputada acha 
irregularidades 
em maternidade

PANORAMA\PÁG. 2

Prefeitura reduz 
gabaritos e cria 
áreas verdes
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Fim de semana bem radical
Niterói terá competições de bodyboard em Itacoatiara e mountain bike no Parque da Cidade
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Buracos no caminho
Dirigir automóveis pelas ruas de Niterói está se tornando 
um verdadeiro rally. São muitas vias com buracos, bueiros 
desnivelados, quebra-molas fora do padrão e outros absur-
dos que contribuem para a violência no trânsito. Depois 
as autoridades botam a culpa nos motoristas.
Sérgio Rangel

Barracos na praça
Moradores de rua estão montando  barracos com madei-
ras, plásticos e papelão utilizando como vigas as grades 
que cercam o Jardim São João. E as autoridades assistem a 
tudo de olhos fechados. Será que é o início de uma favela? 
A prefeitura devia dar amparo e abrigo a essas pessoas, 
deveria qualificar profissionalmente para que possam ter 
uma moradia mais digna.
Ângela Marques

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.

1ª edição ‘The Bridge 
Fest’ agita Niterói
Para comemorar os dois 
anos de vida, a banda de 
trash metal The Bridge criou 
a 1ª edição do “The Bridge 
Fest”, que acontece nes-
te sábado, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos. Cele-
brando a grande noite com 
muita música pesada estão 
confirmadas as bandas Tel-
lus Terror, Switchback, Far 
Beyond Empire e Repressor. 
O evento acontece às 18h 
e faz parte do festival ‘Pras 
Bandas de Cá’.

Segundo os organiza-
dores do “The Bridge Fest”, 
o anúncio do festival veio 
como forma não só de 
comemorar os dois anos 
de trabalho, mas também 
como uma oportunidade 
para que as bandas possam 
retornar aos palcos depois 
desse período de pandemia. 

O ingresso custa R$60 
(inteira) e R$30 (promocio-
nal - + 1kg de alimento não 
perecível) e estão à venda no 
site Sympla. 

CULTURA

Comédia
O Teatro da UFF apresenta 
o espetáculo “Bye Bye Ban-
gu”, com a drag queen Suzy 
Brasil. As sessões acontecem 
neste sábado, às 20h, e no 
domingo, às 19h. A peça é 
um monólogo de comédia 
escrito por Diogo Camargos, 
no qual Suzy Brasil dá vida 
à Consuelo, uma mulher 
aposentada recentemente, 
que resolve propor para três 
amigas refazerem uma via-
gem que tinham feito há 25 
anos. O ingresso custa R$50 
(inteira), no site Guichê Web.

FELLINI – Neste sábado, às 21h30, tem “Uma Peça para 
Fellini”, no saguão do cinema NET Rio, em Botafogo. 
A montagem une a fantasia e o sonho através do olhar 
da faxineira Giuvaneide, personagem interpretada 
pela atriz Marcia do Valle. No espetáculo, a “faxineira”, 
uma “atriz” e o próprio “Fellini” traçam um pequeno 
“panorama pandêmico” sobre a vida. Ingresso: R$40.

BAOBAB – A partir deste sábado, das 12h às 22h, men-
salmente, na Praça Juscelino Kubitschek, no Centro de 
Niterói, o Reduto Afro Cultural Baobab volta às ativi-
dades. Moda, artesanato, comida popular e atrações 
culturais como literatura e samba de raiz vão encantar 
a Praça novamente. A atração musical desta edição fica 
por conta do Samba dos Amigos.

Divulgação

A banda de trash metal Repressor toca no festival, neste sábado

Divulgação

“Bye Bye Bangu”, com a drag queen 

Suzy Brasil, no Teatro da UFF

FABIANA MAIA
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Acordo fechado

O Procon e a Naturgy, dis-
tribuidora de gás natural, 
assinaram ontem acordo de 
cooperação para operações 
com foco na segurança, na 
fiscalização e no combate 
a irregularidades em postos 
de combustíveis. A soleni-
dade aconteceu no Palácio 
Guanabara e contou com a 
presença da presidente da 
Naturgy, Katia Repsold; do 
secretário de Desenvolvi-
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mento Econômico e presi-
dente do Procon-RJ, Cássio 
Coelho; do secretário da 
Casa Civil, Nicola Miccione; 
além do desembargador 
Werson Rego, entre outros. 
Apenas em 2021, a Naturgy 
contabilizou perda de mais 
de 131 milhões de metros 
cúbicos de gás. Um prejuízo 
de mais de R$ 222 milhões. 
Este ano, o prejuízo já passa 
de R$ 100 milhões. 

Presidente Vargas 
agora é Saara

Em busca de 
investimentos

Agora é lei. A estação Presiden-
te Vargas do metrô, localizada 
no Centro do Rio, passou a 
se chamar “Estação Saara 
- Presidente Vargas”. A deter-
minação é da Lei 9.711/22, do 
deputado Alexandre Knoploch 
(PSC), que foi sancionada pelo 
governador Cláudio Castro e 
publicada no Diário Oficial 
desta sexta. Pertencente às 
linhas um e dois do metrô, a 
estação é um ponto estratégi-
co de comércio da região cen-
tral da capital do estado - Polo 
Saara (Sociedade dos Amigos 
da Rua da Carioca e Adjacên-
cias). O objetivo da mudança 
é valorizar a história do local. 
“Quem caminha pelas ruas da 
Saara, no Centro da cidade do 
Rio de Janeiro, nem sempre 
conhece suas origens e sua 
história. Vemos como muito 
justa a mudança do nome do 
acesso da estação Presidente 
Vargas, localizada na Rua da 
Alfândega para estação Saara”, 
justificou o autor. 

O CEO de Maraey, Emilio 
Izquierdo Merlo, foi convida-
do para participar da quinta 
edição do Brazil Investment 
Forum, maior evento de in-
vestimentos estrangeiros da 
América Latina, que será reali-
zado nos dias 14 e 15 de junho, 
em São Paulo, com trans-
missão online. O congresso, 
organizado pela ApexBrasil, 
em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e o Governo Fe-
deral, contará com palestras 
e painéis com a presença de 
autoridades como Paulo Gue-
des (Ministro da Economia), 
Augusto Pestana (Presidente 
da ApexBrasil) e o Embaixa-
dor Carlos Alberto Franco 
França (Ministro das Relações 
Exteriores). De acordo com Iz-
quierdo, o encontro será uma 
ótima oportunidade para bus-
car novos investimentos para 
Maraey, que está levantando 
um megaempreendimento 
na cidade. 

POR JEFFERSON LEMOS

Reconhecimento da categoria

O biomédico Raphael Ran-
gel, da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo (Semsa), 
será homenageado pelo 
Conselho Federal de Bio-
medicina (CFBM) como 
Biomédico do Ano pe-
los relevantes trabalhos 
prestados no âmbito da 

Divulgação Biomedicina e incentivo 
à categoria. A entrega da 
homenagem será feita du-
rante congressos entre os 
dias 15 e 18 de junho, em 
Goiânia (GO). A seleção 
dos homenageados, feita 
pelos CRBMs, visa reco-
nhecer os biomédicos que 
se destacaram nas catego-
rias: profissional, influen-
ciadores, coordenadores 
de curso de Biomedicina 
e empresários da área. Ra-
phael Rangel está entre os 
60 escolhidos em todo o 
Brasil entre mais de cem 
mil biomédicos. Atualmen-
te como diretor do Hemo-
núcleo de São Gonçalo, ele 
ficou por quase um ano no 
Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) da Semsa, 
considerado como um dos 
cinco melhores do Brasil.

Encontros em Niterói

O pré-candidato à Pre-
sidência da República, 
Felipe d’Ávila, e o pré-can-
didato do Partido Novo 
ao Governo do Estado, 
Paulo Ganime, ao lado do 
pré-candidato a deputado 
federal, Bernardo Abreu, 
visitaram a Associação 
Pestalozzi e a Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de Ni-
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terói, onde participaram 
de reuniões. Em seguida, 
participaram de uma ca-
minhada em Icaraí e um 
almoço em São Francisco, 
na Zona Sul da cidade. Em 
seguida, visitaram comér-
cios locais. “Para construir 
o projeto de Brasil que dá 
certo, o caminho é ouvir 
e estar próximo das pes-
soas”, comentou d’Ávila.

Panorama RJPanorama RJ

A Frente Parlamentar de 
Combate à Violência Obsté-
trica e Mortalidade Materna 
da Alerj, presidida por Mônica 
Francisco, encontrou ontem, 
na Maternidade Municipal 
Dr. Mário Niajar, em São Gon-
çalo, número insuficiente 
de funcionários, técnicos 
de enfermagem recebendo 
menos de salário mínimo e 
enfermeiros menos que o 
piso regional. Segundo a de-
putada, de fevereiro a abril a 
maternidade registrou 39 óbi-
tos fetais, incluindo abortos e 

casos que já chegaram com 
óbito. Os leitos do centro obs-
tétrico não são camas para 
parto, o que faz com que ges-
tantes sejam transferidas para 
a sala de parto, já em estágio 
avançado do processo, em 
cadeira de rodas ou andando. 
Na sala de parto, elas têm ape-
nas uma opção de posição 
para parir. A maternidade não 
conta com tecnologias não 
invasivas para alívio da dor 
do parto nem parto huma-
nizado. Não há ambulância, 
segundo funcionários. 

Violência obstétrica
Divulgação

O Centro de Niterói rece-
be, neste sábado (11), um 
evento cultural gratuito que 
promete animar os mora-
dores e frequentadores da 
região. Das 14h às 19h, o 
estacionamento do estande 
de vendas do lançamento 
imobiliário Flua, da Tegra 
Incorporadora, será trans-
formado em uma arena de 
apresentações, com show 
da banda carioca Plano R 

e ambientação musical co-
mandada por um DJ. Entre 
uma e outra música, os vi-
sitantes também poderão 
aproveitar o cardápio da 
hamburgueria Volcano e do 
Ksa Crepe em uma praça de 
alimentação montada no 
local. O evento, que marca 
o início da construção do 
Flua, vai ocorrer na Avenida 
Visconde de Rio Branco, 731, 
em São Domingos.

Evento imobiliário na Zona Sul
Divulgação
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Itacoatiara Pro tem provas de bodyboard, em Itacoatiara, e mountain bike downhill, no Parque da Cidade

Fim de semana com adrenalina
As disputas do campeonato 
mundial de bodyboard, na 
praia de Itacoatiara, e a prova 
de mountain bike downhill, 
no Parque da Cidade, vão 
marcar a programação deste 
fim de semana do Itacoatiara 
Pro 2022. O megafestival, que 
começou na cidade no dia 1 
de junho e segue até o próxi-
mo dia 24, traz competições 
de diversas modalidades 
esportivas, atraindo atletas 
nacionais e internacionais, 
além de shows e atividades 
culturais em diferentes bair-
ros.

O Itacoatiara Pro 2022 
conta com o apoio da Pre-
feitura de Niterói, secreta-
rias municipais de Esporte e 
Lazer, e de Meio Ambiente, 
entres outros apoiadores. O 
secretário de Esporte, Luiz 
Carlos Gallo, enfatiza que a 
cidade está em um momento 
bastante positivo, apoiando 
as diversas modalidades es-
portivas e o Itacoatiara Pro 
é um exemplo destas inicia-
tivas.

“Estamos em um mo-
mento brilhante em nossa 
cidade, que tem uma vocação 
para diversas modalidades 
esportivas. O último fim de 
semana foi de grande sucesso 
com a realização dos shows 
e competições, e este agora 
será mais um com adrenalina 

e atletas de diversas partes do 
Brasil disputando as provas 
e conhecendo a cidade. Isso 
é importante e consolida o 
papel de Niterói como capital 
do esporte, fazendo com que 
a cidade seja conhecida tam-
bém internacionalmente”, 
disse o secretário.   

De acordo com os or-
ganizadores do evento, são 

esperadas ondulações de 
até quatro metros na Praia 
de Itacoatiara, neste fim de 
semana.

“No domingo já devemos 
ter um mar espetacular para 
o campeonato. Na segunda, 
deverá estar gigante, e será 
feita uma chamada técnica 
com toda a organização do 
evento para avaliar as con-

dições e dar continuidade às 
competições. Na terça e na 
quarta-feira, quando deverão 
acontecer as baterias finais 
do Mundial, o mar deverá 
estar em condições ainda 
mais espetaculares”, explicou 
o idealizador do festival, Giu-
liano Lara.

Bodyboard - Com etapas 
no Chile, Brasil, Hawaii, Mal-

divas, Espanha, Portugal e 
França, o campeonato mun-
dial de bodyboard segue até 
o próximo dia 16 no Brasil, 
sendo uma das principais 
atrações esportivas do mega-
festival, envolvendo cerca de 
cem atletas profissionais de 
20 nacionalidades na disputa 
pelo título e mais de R$ 150 
mil em premiações. As provas 
do campeonato mundial de 
bodyboard - Itacoatiara Pro 
2022 - são transmitidas ao 
vivo para mais de 125 paí-
ses através do link https://
www.youtube.com/c/IBC-
WorldTour.

Bike – Neste domingo (12) 
também acontece a prova de 
Mountain Bike Downhill do 
Itacoatiara Pro, que será dis-
putada no Parque da Cidade, 
nas categorias Elite, Sub 30, 
Junior, Juvenil, Infanto-Juve-
nil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2, D) no masculino, e Elite e 
Junior, no feminino. A com-
petição vale uma etapa do 

campeonato estadual sendo 
chancelada pela Federação 
Estadual de Ciclismo.

As inscrições para a prova 
(R$100) podem ser feitas no 
local, a partir das 8h deste 
sábado (11), na secretaria do 
evento instalada ao lado do 
portão de largada. Os treinos 
livres acontecem das 9h às 
17h, no dia 11, e a prova do 
estadual vai de 9h às 14h, no 
dia  domingo (12).

Programação - Uma série 
de outras provas e campeo-
natos acontecem ao longo 
deste mês, em diversos pon-
tos de Niterói. Haverá provas 
nas modalidades Parapente 
(dias 17 e 18), Surfe (de 17 
a 22), Vela (25 e 26) e Skate 
(25 e 26) com a curadoria do 
skatista Bob Burnquist, maior 
recordista de medalhas dos 
X-Games, atual campeão 
da Megarampa e mais de 10 
vezes campeão mundial da 
modalidade. Todos os locais 
das disputas e a programação 
cultural completa podem ser 
conferidos no site itacoatia-
rapro.com.br e também nas 
redes sociais (@itacoatiara-
pro) do evento. O Itacoatiara 
Pro 2022 conta ainda com 
apoio da Funarte, UFRJ, além 
de marcas e patrocinadores 
como Grupo Petrópolis, Pre-
dialNet, SGA Toyota, EcoPon-
te, Burnkit e Havaianas.

Megafestival 
de esporte traz 
competições 
de várias 
modalidades
até dia 24

Tony D’Andrea / Divulgação

Segundo a organização, são esperadas ondas de até quatro metros em Itacoatiara, neste fim de semana

LGBTQIA+: ação 
para atualizar nome
A Prefeitura de Niterói rea-
liza na próxima terça (14) e 
quarta-feira (15) uma ação 
de Atualização do Nome 
Social no cartão SUS e sua 
emissão, destinada às pes-
soas travestis e transexuais. 
A iniciativa, que ocorre no 
mês do orgulho LGBTQIA+, 
será realizada no Ambulató-
rio João W. Nery, no Centro, 
das 12h às 18h. A ação é da 
Secretaria Municipal de 
Saúde em parceria com a 
Coordenadoria de Defesa 
dos Direitos Difusos e En-
frentamento à Intolerância 
Religiosa (Codir).

Os interessados devem 
comparecer ao ambulatório 
portando documento com 
foto e CPF. O documento 
apresentado não precisa 
estar com o nome retifi-
cado. O uso de máscara é 
obrigatório.

A coordenadora do am-
bulatório, Caroline Cabral, 
fala da importância da ini-
ciativa.

“A intenção é promover 
acesso a um direito já ga-
rantido pelo SUS e dispo-
nível nas Unidades de Aten-
ção Primária, em uma Ação 
especial em grande escala 
para população Travesti e 
Trans”, afirmou Caroline. “O 
dispositivo, que funciona às 
quartas-feiras, se destaca 
por ter sido o primeiro en-
tre os municípios do Rio de 
Janeiro, focado na atenção 
a esta população”, destaca 
a coordenadora.

O evento é uma inicia-
tiva do Departamento de 
Supervisão Técnico-Meto-
dológica (Desum) da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
do Ambulatório João W. 
Nery.

O ambulatório João W. 
Nery fica na Policlínica de 
Especialidades Sylvio Pi-
canço, na Av. Amaral Peixo-
to, 169, 4° andar, no Centro. 
A população pode entrar em 
contato pelo telefone (21) 
2612-8184.

Niterói: exames de 
saúde para a mulher
Hoje o dia da saúde da mu-
lher. A  Prefeitura de Niterói 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, promove 
neste sábado (11) uma ação 
voltada para a saúde das 
mulheres intitulada “Dia 
Delas”, na qual  serão ofe-
recidos exames clínicos da 
mama e preventivo. A me-
dida faz parte do Programa 
Niterói Mulher e ocorrerá 
em cinco locais, das 8h às 
13h, contemplando mu-
lheres de 50 a 69 anos, faixa 
etária priorizada para o ras-
treio de câncer de mama, 
segundo o Ministério da 
Saúde.  

Em parceria com a Uni-
versidade Estácio de Sá, o 
Campus Niterói I será um 
dos locais para realização 
dos exames e ocorrerá por 
livre demanda. Já nas uni-
dades do Médico de Família 
do Maruí, Teixeira de Frei-
tas, Bernardino e Maceió, 
os exames contemplam as 
pacientes cadastradas nas 
unidades. A expectativa é 

que os exames contemplem 
mais de 200 mulheres.

A medida tem como ob-
jetivo realizar o rastreio do 
câncer de colo de útero e 
mama. Dependendo do re-
sultado, as mulheres serão 
indicadas para o tratamen-
to na rede pública de saúde. 

Vacinação HPV - Nas 
quatro unidades do Mé-
dico de Família, além dos 
exames clínicos, será feita 
a vacinação contra o HPV 
para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 
anos, segundo orientação 
do Programa Nacional de 
Imunizações.

No campus da Estácio 
de Sá, no Centro, a ação 
ocorrerá por livre demanda, 
ou seja, as mulheres dentro 
faixa etária contempla-
da podem comparecer ao 
local, das 8h às 13h, para 
serem atendidas. O Cam-
pus Niterói I fica na Rua 
Eduardo Luiz Gomes, 134,  
Centro.

Mudança do Clima: Niterói 
sedia conferência brasileira
Foi realizada ontem (10), no 
Theatro Municipal de Niterói, 
a cerimônia de abertura da 
quarta edição da Conferên-
cia Brasileira de Mudança de 
Clima (CBMC). O evento teve 
a participação do prefeito de 
Niterói, Axel Grael, e do se-
cretário municipal do Clima, 
Luciano Paez. O tema central 
da conferência é “Emergência 
e vulnerabilidade climática: 
impactos e soluções”.

A Conferência Brasilei-
ra de Mudança do Clima 
(CBMC) é um movimen-
to idealizado pelo Instituto 
Ethos e correalizado por di-
versas organizações não go-
vernamentais, movimentos 
sociais, populações tradicio-
nais e originárias, governos 
locais e a comunidade cien-
tífica. O objetivo é propor 

uma articulação em rede 
para a construção conjunta 
de conteúdo e posiciona-
mentos, para a realização 
de debates. A conferência 
também vai propor soluções 
para a descarbonização da 
economia brasileira e para 
o enfrentamento da crise 
climática em alinhamento 
com os objetivos destacados 
no Acordo de Paris.

O prefeito de Niterói deu 
as boas-vindas aos presen-
tes e fez um agradecimento 
às instituições reunidas no 
evento. Axel Grael destacou 
que são instituições que têm 
legitimidade e um trabalho 
realizado em relação às mu-
danças climáticas. O prefeito 
afirmou que o Brasil precisa 
ser protagonista nas discus-
sões sobre o tema.

“Precisamos reunir es-
forços para que a gente con-
vença a todos de que o nosso 
país precisa ter um papel de 
protagonismo nas esferas de 
discussão planetária sobre 
sustentabilidade e mudan-
ças climáticas. Vimos no ano 
passado em Glasgow, na COP 
26 (Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança do 
Clima), uma situação que 
espelha bem a realidade do 
Brasil. Havia lá um stand 
enorme do governo brasi-
leiro, um latifúndio vazio 
com poucas atividades. E 
havia também um stand da 
sociedade civil brasileira, que 
era o lugar mais concorrido. 
Havia eventos acontecendo a 
qualquer hora do dia. Muita 
gente interessada em ouvir 
o que a sociedade brasileira 

tinha a falar sobre o clima. 
Vimos lá falas muito impor-
tantes e que não estavam 
representadas pelo governo 
brasileiro naquela ocasião”, 
disse Axel Grael.

Após a abertura oficial, 
Niterói e outros municípios, 
como Rio de Janeiro e São 
Paulo, assinaram a carta de 
adesão à Rede Cidades pelo 
Clima, uma iniciativa da 
organização não governa-
mental internacional ICLEI 
(Governos Locais pela Sus-
tentabilidade). O prefeito 
Axel Grael aceitou o convite 
para ser conselheiro do ICLEI 
para a América Latina, e 
reforçou a importância das 
cidades no enfrentamento da 
crise climática.

A conferência termina 
neste sábado (11).

Após a abertura, foi assinada carta de adesão à Rede Cidades pelo Clima

A Prefeitura de Niterói lança, 
neste sábado (11), o Programa 
Social de Neutralização de 
Carbono no Parque Esportivo 
e Social do Caramujo (Pesc). O 
programa busca atender todo 
cidadão niteroiense que tenha 
intenção de participar do pro-
cesso de redução de emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) 
na cidade, além de debater 
e incentivar a realização de 
ações concretas de redução 
de emissões desses gases em 
vários segmentos organizados. 
Dentre as medidas estão o 
plantio de mudas e orientação 
às comunidades sobre meios 
de reduzir o carbono através 
de palestras e oficinas.

O lançamento do progra-
ma faz parte do Sabadão do 
Pesc, que tem uma progra-
mação especial que envolve 
esporte, música e atividades 

ambientais e culturais, a partir 
das 8h.

O secretário municipal do 
Clima, Luciano Paez, conta 
que o Programa Social de 
Neutralização de Carbono está 
sendo implementado de for-
ma gradativa em toda a cidade, 
tendo por objetivo envolver 
todo cidadão no debate e na 
realização de ações concretas 
de redução de emissões de 
gases de efeito estufa.

“Vários projetos estão sen-
do estruturados por meio do 
programa, e o piloto será o de 
Neutralização de Carbono Co-
munitário. O Programa Social 
integra o compromisso com a 
população niteroiense frente à 
emergência climática, estimu-
lando e acelerando o processo 
de adaptação e resiliência mu-
nicipal às mudanças do clima. 
O Projeto de Neutralização de 

Carbono Comunitário tem 
a finalidade de promover o 
debate acerca das mudanças 
climáticas em comunidades 
de baixa renda no município 
de Niterói, debate este que está 
conectado a um objetivo supe-
rior, que são os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidas pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU)”, destaca o secretário.

Entre as ações práticas, 
serão realizadas palestras para 
explicar e citar as principais 
fontes de emissão de GEE dos 
três setores (energia, gás e 
resíduos) nas comunidades a 
serem mensurados; fazer um 
estudo sobre a  quantidade de 
carbono equivalente emitida 
na comunidade; elaborar pla-
no de ação climática com ên-
fase na mitigação, adaptação 
e compensação dos gases de 

efeito estufa; e realizar plantio 
de mudas para a compensação 
dos gases emitidos (o plantio 
deverá ser feito dentro dos 
limites da comunidade).

Dentre as linhas de ação, 
destaca-se ainda a Educação 
Climática, que tem o objeti-
vo de ampliar o debate para 
quem é atingido diretamente 
pelos eventos extremos das 
mudanças climáticas, por 
meio de um amplo processo 
de capacitações. A Linha de 
Ação de Incentivo Financeiro 
visa financiar, por meio da 
Moeda do Clima, os morado-
res participantes do programa 
e fomentar a neutralização de 
carbono domiciliar. Já a Linha 
de Compensação de Carbono 
promoverá mutirões de plan-
tios comunitários, incentivan-
do a recuperação de Unidades 
de Conservação.

Neutralização de carbono vai 
chegar ao Parque do Caramujo
Programa social será lançado hoje. Haverá plantio de mudas e outras ações
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Niterói na frente da geração de 
empregos no Leste Metropolitano
Junto a SG, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá, o saldo é de 5,7 mil postos de trabalho

Os municípios de Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí, Ma-
ricá, Rio Bonito e Tanguá já 
acumularam, juntos, saldo 
positivo de 5.729 postos de 
trabalho formais em 2022. 
A conclusão veio a partir da 
análise agregada de todos 
os setores econômicos (in-
dústria, comércio, serviços e 
agropecuária), no período de 
janeiro a abril, via plataforma 
Retratos Regionais. O melhor 
resultado da área no primeiro 
quadrimestre ficou com Nite-
rói (+3.392) seguido de Maricá 
(+1.306).

A análise específica da 
indústria da microrregião 
mostra que, de janeiro a abril 
de 2022, o setor registrou 
saldo positivo de 3.254 vagas 
de trabalho formais. Niterói 
(+2.359) e Maricá (+475) re-
presentam os melhores re-
sultados industriais do Leste 
Metropolitano neste período. 
O segmento que impulsionou 
este número foi a construção 
civil (+1.537).

Análise estadual - Em 
abril, o estado do Rio de Janei-
ro abriu 22.403 novos postos 
de trabalho formais e todos 
os grandes setores apresen-
taram saldo positivo no mês. 
Análise da Firjan, feita a partir 
da plataforma Retratos Regio-
nais, destaca que o setor de 
Serviços (+14.865) foi o que 
mais abriu vagas, seguido 
por Indústria e Construção 
(+5.774), Comércio (+1.618) 
e Agropecuária (+146). Com 
esse desempenho, o mercado 

de trabalho formal flumi-
nense apresentou o segundo 
maior saldo de contratações 
do país no mês, atrás apenas 
de São Paulo.

No setor de Serviços, o 
segmento de Alimentação 
(+2.879) liderou as contrata-
ções em abril, especialmente 
no ramo de Restaurantes e 
Outros Estabelecimentos de 
Serviços de Alimentação e 
Bebidas. No setor industrial, 
a Construção Civil (+2.935) 
manteve patamar elevado 

de contratações e os Servi-
ços Industriais de Utilidade 
Pública (+1.033) também se 
destacaram, principalmente 
por conta do segmento de 
Captação, Tratamento e Dis-
tribuição de Água e Coleta de 
Resíduos Não-Perigosos.

Quase 58 mil novas vagas 
em 2022 - No acumulado do 
ano, o estado do Rio registra 
saldo positivo de 57.824 novas 
vagas formais de trabalho. O 
setor de Serviços (+48.879) 
foi o que mais contratou no 

período, impulsionado pela 
abertura de vagas de início 
de ano, em especial, no seg-
mento da Educação. O setor 
de Indústria e Construção 
(+21.884) é o segundo com 
mais contratações, seguido 
pela Agropecuária (+524). 
Por outro lado, o Comércio 
(-13.463) acumula saldo ne-
gativo, em parte, ainda in-
fluenciado pelo fechamento 
das vagas temporárias de fim 
de ano.

Dentro do setor industrial, 

a Construção Civil (+13.774) 
se destaca como a maior 
responsável pelas contrata-
ções no ano. Seis em cada 
dez novos postos formais 
de trabalho abertos no es-
tado do Rio em 2022 são no 
segmento. A Construção de 
Edifícios (+3.381) e as Instala-
ções Metálicas (+2.979) foram 
as principais responsáveis 
pelas contratações no ramo, 
com influência do estímulo 
no segmento imobiliário no 
estado.

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Análise da Firjan, feita através da plataforma Retratos Regionais, aposta que o município de Niterói criou 2.359 vagas de emprego entre janeiro e abril deste ano

Bombeiros 
têm desafio 
de resgates 
no Riocentro
No Brasil, mais de 30 mil 
pessoas morrem vítimas 
de acidentes de trânsito 
por ano, de acordo com o 
DataSus. Em 2021, no Rio 
de Janeiro, foram cerca de 
56 mil registros de colisões, 
capotagens, quedas de 
veículo e atropelamentos, 
segundo dados do Sistema 
de Gestão de Operações do 
Corpo de Bombeiros. Só 
nos primeiros cinco meses 
de 2022, a corporação já 
atuou em mais de 23 mil 
ocorrências deste tipo. 

A fim de aprimorar as 
práticas de resgate de víti-
mas presas às ferragens, e 
consequentemente salvar 
mais vidas, os Corpos de 
Bombeiros de todo o mun-
do participam de desafios 
anuais de salvamento vei-
cular. As seletivas acon-
tecem em níveis regional, 
nacional e internacional, 
com o objetivo de reforçar 
o treinamento, difundir co-
nhecimentos e consolidar 
as melhores doutrinas, me-
lhorando os atendimentos.

“Essas competições si-
mulam acidentes de au-
tomóveis com feridos en-
carcerados. Os militares 
precisam liberar as vítimas 
com a maior segurança e 
no menor tempo possível. 
Para isso, seguem os mais 
modernos protocolos ope-
racionais de salvamento 
veicular, alinhados com as 
recomendações da Organi-
zação Mundial de Resgate 
(WRO)”, explicou o major 
Fábio Contreiras, porta-
-voz do CBMERJ e um dos 
organizadores do III Desa-
fio Estadual de Resgate Vei-
cular, que acontece neste 
fim de semana, das 8h às 
18h, no Riocentro.

O evento, que é gratuito 
e aberto ao público, conta-
rá com a participação de 
cerca de 120 bombeiros 
fluminenses.

Contribuições da sociedade serão incluídas, diz a prefeitura. Gabarito vai diminuir perto da lagoa

Novo texto para a lei urbanística
A Prefeitura de Niterói vai 
enviar à Câmara de Verea-
dores um novo texto da Lei 
Urbanística, que incorporará 
as contribuições feitas pela 
sociedade durante as au-
diências públicas. O Execu-
tivo solicitará ao Legislativo 
a devolução da proposta ori-
ginal para que a atualização 
seja feita e reencaminhada. 
Estão previstas também mais 
três audiências públicas para 
debater o novo texto.

A Prefeitura vai incorpo-
rar ao novo projeto deman-
das surgidas no processo de 
escuta da população que 
incluem a ampliação das 
zonas de conservação, o de-
senvolvimento de atividades 
agroecológicas e a revisão 

de gabaritos nas áreas da 
cidade.

Entre as principais mu-
danças estão a criação de 
uma Zona de Conservação 
Ambiental na saída do tú-
nel do Cafubá. A proposta 
anterior previa uma zona 
multifamiliar com seis pa-
vimentos. O novo texto vai 
manter a legislação em vigor, 
que autoriza a construção 
de casas de apenas dois 
andares.

Com base em sugestões 
da sociedade, a Prefeitura 
proporá a redução de oito 
pavimentos na zona próxima 
à Lagoa de Piratininga e a 
transformação numa zona 
residencial unifamiliar: as 
casas poderão ter, no máxi-

mo, 2 pavimentos.
No Pé Pequeno, a pro-

posta será de criação da 
Zona Especial de Proteção do 
Ambiente Cultural (Zepac), 
onde antes estava sendo pre-
vista uma zona multifamiliar 
com 5 pavimentos.

No Muriqui, também ha-
verá mudanças após reivin-
dicações manifestadas em 
audiências públicas. O local 
terá o desenvolvimento de 
atividades agroecológicas 
e a ampliação de zonas de 

conservação onde antes 
estavam previstas zonas 
multifamiliares.

As modificações no texto 
são o resultado de mais de 
50 audiências públicas feitas 
desde os debates sobre o Pla-
no Diretor de Niterói. Apenas 
para a Lei Urbanística, foram 
feitas até agora 12 audiências 
públicas conduzidas pelo 
Executivo e Legislativo.

“A decisão de apresentar 
um novo projeto reforça a 
participação da população 

no projeto e está alinhada 
com a minha história pes-
soal, minha luta pela parti-
cipação social nas políticas 
públicas e a postura a favor 
do diálogo e da democracia”, 
disse o prefeito Axel Grael. 
“Este é um projeto importan-
te para Niterói porque tem 
como objetivo reorganizar 
a área ocupada da cidade, 
que triplicou de tamanho 
nas últimas décadas e vai 
permitir o desenvolvimento 
da cidade nos próximos 50 
anos. A Legislação vai, ain-
da, simplificar e atualizar 
as normas e tornar o pro-
cesso de licenciamento de 
imóveis mais transparente e  
m e n o s  o n e r o s o  p a r a  a  
população”.

Caminho para a Região dos 
Lagos tem feira de atacado 

O Centro de Abastecimento 
de São Pedro da Aldeia – 
Ceasp promove neste sábado 
mais uma feira de hortifruti-
granjeiros, a partir de 7h. No 
evento será disponibilizado 
um brinquedo pula-pula 
gratuito, para que os clientes 
que possuem filhos pequenos 
possam conciliar as compras 
e o lazer da criançada.

O engenheiro agrônomo 
Márcio Piratello explica que 
a ideia de o Ceasp passar a 
realizar a feira com foco no 
varejo se assemelha à rotina 
de outros centros de abaste-
cimento, cujo carro-chefe é o 
atacado. “Embora tenhamos 
muitos boxes e lojas que 
comercializam dezenas de 
produtos no varejo, observa-

mos que os nossos clientes 
buscam maior oferta de ali-
mentos hortifrutigranjeiros 
avulsos. Então, atendendo ao 
pedido dos produtores rurais 

e empreendedores que já 
atuam aqui no Ceasp, vamos 
realizar a feira todo sábado”.

Os clientes da feira ainda 
terão a oportunidade de visi-

tar os boxes e lojas e comprar 
produtos como cereais, car-
nes, doces, grãos, frios, lati-
cínios, bebidas, embalagens, 
descartáveis, rações, flores, 
plantas, produtos de limpeza, 
pesca, piscina, jardinagem e 
até mesmo materiais em geral 
para propaganda, tais como 
bobinas e cartazes. O em-
preendimento está localizado 
estrategicamente às margens 
da Rodovia Amaral Peixoto, 
no bairro São Matheus, pró-
ximo ao trevo de Búzios. Suas 
instalações dispõem de am-
plo estacionamento, além de 
monitoramento e segurança 
24 horas. O Ceasp é aberto ao 
público atacadista e varejista, 
de segunda a sábado, entre  
5h e 17h.

Evento acontece hoje, na central de abastecimento de São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secreta-
ria de Assistência Social, 
vai realizar o projeto 
“Cidadania Itinerante”, 
neste sábado (11), das 
9h às 13h, no bairro  
Coelho.

Na ação, no Ciep 
409 Alaide de Figueredo 
Santos, serão ofereci-
dos serviços de orienta-
ção jurídica, instruções 
sobre o Sine e o Cras, 
isenção para certidão 
de nascimento, casa-
mento e segunda via de 
identidade, orientação 
ao combate à violência 
contra as mulheres, ve-
rificação sobre o direito 
à tarifa social da Enel e 
da Águas do Rio, aferi-
ção de pressão arterial, 
orientação para o Pro-
grama Auxílio Brasil, 
odontomóvel, corte de 
cabelo, manicure e re-
creação infantil.

Cidadania 
no Coelho

Lagos do 
Campo de 
São Bento 
são limpos
A Secretaria de Conserva-
ção e Serviços Públicos (Se-
conser) de Niterói iniciou, 
esta semana, o trabalho de 
limpeza dos três lagos do 
Parque Prefeito Ferraz, o 
Campo de São Bento, um 
dos cartões-postais da ci-
dade e umas das principais 
áreas de lazer das famílias, 
em Icaraí. Além da limpe-
za, estão sendo realizados 
reparos na parede do túnel 
do lago dos patos.

De acordo com a Secon-
ser, o trabalho foi iniciado 
pelo lago onde ficam os 
patos e está sendo feito 
em etapas. Uma parte foi 
esvaziada e está sendo 
limpa, enquanto isso os 
peixes foram colocados 
no outro lado. Em segui-
da, a segunda parte será 
esvaziada para que seja 
feita a limpeza seguindo 
o mesmo procedimento 
com os peixes. A previsão é 
que até o fim de junho esta 
etapa do trabalho esteja 
finalizada.

No início de julho, as 
equipes devem iniciar a 
limpeza no lago das carpas. 
E por último, o trabalho 
será feito no lago do cha-
fariz. Os lagos do Campo 
de São Bento somam cerca 
de dois milhões de litros de 
água, recebendo oxigena-
ção constantemente com 
o chafariz.

“A limpeza dos lagos 
vai ocorrer em um período 
de três meses. Estaremos 
na primavera com todos 
os lagos limpos”, disse a 
secretária municipal de 
Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa.

Saída do Túnel Cafubá e o Pé Pequeno 
terão zonas de conservação ambiental e 
de proteção do ambiente cultural

 Divulgação

Feira de hortifrutigranjeiros e outros produtos no Ceasp começa às 7h
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Aperto: rendimento médio do 
brasileiro é o menor desde 2012
Dados são de pesquisa nacional do IBGE, divulgada ontem. Pandemia e inflação impactaram a renda
No segundo ano de pande-
mia, em 2021, o rendimento 
médio dos brasileiros caiu 
para o menor patamar regis-
trado desde 2012. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o rendimento médio mensal 
real domiciliar per capita 
em 2021 foi de R$ 1.353. Em 
2012, primeiro ano da série 
histórica da pesquisa, esse 
rendimento era o equivalente 
a R$ 1.417. Em 2020, no pri-
meiro ano de pandemia, era 
de R$ 1.454.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua 
Rendimento de todas as fon-
tes 2021, divulgados ontem 
(10). Esses valores referem-se 
a uma média de quanto rece-
be cada um dos brasileiros, 
por mês. Os valores de anos 
anteriores são atualizados 
pela inflação do período para 
que possam ser comparados. 
Esses rendimentos tratam-se 
de médias, o que significa que 
há grupos que ganham mais, 
grupos que ganham menos e 
ainda aqueles que não pos-
suem rendimento.

A pesquisa mostra que, em 
média, os brasileiros estão 
recebendo menos e também 
que menos brasileiros pos-
suem algum rendimento. O 
percentual de pessoas com 
rendimento na população 

do país caiu de 61% em 2020 
para 59,8% em 2021, o mesmo 
percentual de 2012 e tam-
bém o mais baixo da série  
histórica.

O IBGE considera no le-
vantamento os rendimentos 
provenientes de trabalhos; de 
aposentadoria e pensão; de 
aluguel e arrendamento; de 

pensão alimentícia, doação 
e mesada de não morador; 
além de outros rendimentos. 

Considerados apenas os 
brasileiros que possuem ren-
dimento, a média mensal re-
gistrada em 2021 foi R$ 2.265, 
segundo o IBGE, a menor da 
série histórica. As menores 
médias desde 2012 entre as 

pessoas com rendimento 
também foram registradas em 
aposentadoria e pensão, com 
média de R$1.959 e em outros 
rendimentos (R$ 512).

Rendimentos de traba-
lhos - Entre 2020 e 2021, a 
participação do trabalho na 
composição do rendimento 
médio aumentou de 72,8% 

para 75,3%. Mas, apesar do 
aumento da população ocu-
pada, a massa do rendimento 
mensal real de todos os tra-
balhos caiu 3,1%, indo de R$ 
223,6 bilhões para R$ 216,7 
bilhões, no período.

“A pandemia afetou muito 
o mercado de trabalho em 
2020 por causa do isolamento 
social que teve que ser feito 
para frear a pandemia. Então, 
o mercado de trabalho perdeu 
muita ocupação. O mercado 
de trabalho está retomando, 
mas o ritmo ainda está menor 
do que o de 2019”, diz a ana-
lista da pesquisa Alessandra 
Scalioni Brito.

Alessandra aponta ain-
da a inflação como um dos 
fatores que impactaram os 
rendimentos dos brasileiros, 
tanto provenientes do traba-
lho quanto de outras fontes, 
como aposentadorias, pen-
são alimentícia, entre outras. 
Em 2021, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerado a 
inflação oficial do país, foi de 
10,06% - a maior taxa acumu-
lada no ano desde 2015.

Auxílio Emergencial- En-
quanto a participação do 
trabalho aumentou, a partici-
pação de outros rendimentos 
encolheu. A pesquisa de 2021 
mostra que o percentual de 
domicílios com alguém re-
cebendo recursos de progra-

mas sociais, como o auxílio 
emergencial, caiu de 23,7% 
para 15,4%.

“Foi um benefício apenas 
emergencial. Agora que a 
gente está tirando ele, a gente 
está vendo que ele cumpriu 
o papel ali de não deixar a 
renda cair tanto em 2020, mas 
em 2021 essa queda veio e a 
desigualdade voltou para o 
padrão que estava. As rendas 
estão menores e tivemos a 
questão inflacionária. Então, 
estamos em situação pior em 
2021 em termos de renda”, diz 
Alessandra.

De acordo com a pesquisa, 
a queda do rendimento men-
sal domiciliar per capita foi 
mais intensa entre as classes 
com menor rendimento. Em 
2021, o rendimento médio do 
1% da população que ganha 
mais era 38,4 vezes maior 
que o rendimento médio dos 
50% que ganham menos. O 
rendimento médio mensal 
daqueles com maior renda 
era de R$ 15.940; já entre os 
que ganham menos, era de 
R$ 415.

No início da pandemia do 
novo coronavírus, em 2020, 
essa razão reduziu para 34,8 
vezes, atingindo o menor va-
lor desde 2015. Isso ocorreu, 
segundo o IBGE, sobretudo 
por conta de outros rendi-
mentos, como o auxílio emer-
gencial.

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Pesquisa mostra que, em média, os brasileiros estão recebendo menos e que menos brasileiros possuem rendimentos

Juíza é chamada de 
‘rainha de copas’
A atuação da juíza Elizabeth 
Mouro, da 2 Vara Criminal 
do Rio de Janeiro, durante 
audiência do processo do 
caso da morte do menino  
Henry Borel, continua ren-
dendo. 

Na manhã desta sexta-
-feira (10), a magistrada foi 
comparada com a “Rainha 
de Copas” durante discurso 
do Procurador Geral Na-
cional de Prerrogativas da 
OAB Federal Alex Sarkis, em  
evento da Ordem dos Ad-
vogados (OAB) do Rio de 
Janeiro.

Ao se dirigir ao advogado 
paranaense Cláudio Dalle-
done, que estava presente no 
evento e defende o médico 
e ex-vereador Dr. Jairinho, 
Sarkis comentou que o de-
fensor é um especialista no 
Tribunal do Júri, e que se co-
locasse um advogado traba-
lhista no plenário do júri, a “ 
Rainha de Copas” ia deitar 
e rolar. 

A fala provocou risos en-
tre os advogados que lo-
tavam a plateia. O único 
que não riu foi o advogado 

Thiago Minagé, que estava 
logo atrás de Sarkis. Uma 
tremenda saia justa. Minagé 
defende Monique Medeiros 
que, assim como Jairinho, é 
acusada de envolvimento na 
morte de Henry.

Com a plateia cheia, al-
guns advogados recorreram 
ao Google e encontraram a 
definição para “Rainha de 
Copas”. 

“A Rainha de Copas do-
mina todos de seu reino. Ela 
é egocêntrica, impaciente, 
sensível e surtada. Sua in-
sanidade é bem clara por 
meio de suas mudanças de 
humor, assim como o pra-
zer que ela tem ao dizer que  
deseja decapitar os perso-
nagens”.

Covid: cenário no RJ indica 
tendência de aumento de casos
O Panorama Covid-19 desta 
semana, divulgado ontem 
(10), pela Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio de 
Janeiro (SES-RJ) apresenta 
cenário que indica tendên-
cia de crescimento dos in-
dicadores precoces da doen-
ça-19, mas com solicitação  
de leitos ainda em patama-
res baixos. A análise consi-
dera dados registrados na 
semana de 29 de maio a 5 
de junho.

“Estamos observando um 
aumento nos indicadores da 
covid-19 no estado. Por isso, 
convocamos a população 
para que retorne aos postos 
para completar o esquema 
vacinal. Quem ainda não 
tomou a primeira dose, ou as 
doses de reforço, deve fazer 
isso o quanto antes. As va-
cinas são seguras e a forma 
mais eficaz que temos para 
evitar casos graves e óbitos 

pela covid-19”, disse o se-
cretário estadual de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

A SES informou que acio-
nou o plano de contingência 
da covid-19 e já reverteu 
30 leitos de enfermaria e 
10 de unidade de terapia 
intensiva (UTI) no Hospital 
Estadual Dr. Ricardo Cruz, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. A ação pode ser 
estendida a outras unidades, 
de acordo com a demanda. O 
plano de contingência prevê 
a ativação de níveis a partir 
de determinados cenários 
epidemiológicos. Com base 
no plano, em cada nível de 
ativação, são definidas as 
medidas de enfrentamento 
a serem tomadas.

Os atendimentos a ca-
sos de síndrome gripal nas 
unidades de pronto atendi-
mento do estado (UPAs) au-
mentaram 14% em relação à 

semana anterior. Na semana 
de 22 a 28 de maio, a média 
diária de atendimentos foi 
428, sendo 263 pediátricos. 
Já entre os dias 29 de maio a 
5 de junho, foram em média 
489 atendimentos, dos quais 
256 pediátricos.

De acordo com o bole-
tim, a taxa de positividade 
de antígeno continua em 
tendência de crescimento. 
Na última semana, foram 
realizados em média 10 mil 
testes por dia, sendo a posi-
tividade de 28%. 

Quanto ao RT-PCR, exa-
me que identifica o co-
ronavírus no período em 
que está ativo no organis-
mo, estão sendo analisa-
dos em média mil exames  
por dia, com positividade 
de 23%.

No dia 3 deste mês, a 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária à Saúde 

enviou nota técnica aos 92 
municípios do estado com 
orientações sobre testagem 
para covid-19. O texto re-
comenda que as unidades 
básicas e de pronto atendi-
mento mantenham a oferta 
de teste rápido de antígeno 
para todos os casos de sín-
drome gripal.

Cerca de 450 mil testes de 
antígeno estão à disposição 
dos municípios que solicita-
rem o exame. A medida tem 
como objetivo tornar o diag-
nóstico acessível a todos os 
que procurarem os serviços 
de saúde pública e mante-
nham o monitoramento do 
cenário epidemiológico da 
covid-19 no estado. Além 
disso, a realização do exa-
me permite que, nos casos 
confirmados, as medidas de 
contenção sejam adotadas, 
evitando a transmissão da 
doença.

Secretaria diz que indicadores são de crescimento e recomenda vacinação

Comparação foi 
feita em discurso 
de procurador 
nacional de 
prerrogativas,  
na OAB-RJ

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: 16/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Adalto Dantas - Maceió - Niterói 17628639
13:00 às 17:00 Estrada Demetrio de Freitas - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Estrada Maceió - Largo da Batalha - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua Armando Ferreira - Frazão - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Ruas E, F, G, K - Largo do Campo - Santo Inácio - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua Pedro Bernardes de Paula - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua Professor Roberto Lyra - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua R Lira - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua Rev Armando Ferreira - Maceió - Niterói 17628723
13:00 às 17:00 Rua Amizade - Itaipu - Niterói 17628841
13:00 às 17:00 Rua B - Itaipu - Niterói 17628841
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Condomínio Bella Temporada - Itaipu 17628959
13:00 às 17:00 Travessa 1 - Itaipu - Niterói 17628959
13:00 às 17:00 Travessa L - Itaipu - Niterói 17628959

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Ana Tavares - Colubandê - São Gonçalo 17625683
12:00 às 16:00 Rua Cesário Aguiar - Colubandê - São Gonçalo 17625683
12:00 às 16:00 Rua Damasco - Rio do Ouro - São Gonçalo 17625683
12:00 às 16:00 Rua Francisco Pinho - Colubandê - São Gonçalo 17625683
12:00 às 16:00 Rua José Lopes Raposo - Capote - São Gonçalo 17625683
13:00 às 17:00 Rua Capitão Jovenal Figueiredo - Coelho - São Gonçalo 17623803
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Figueiredo - Almerinda - São Gonçalo 17623803
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Backer - Mutondo - São Gonçalo 17623987
13:00 às 17:00 Rua Alberto Bouquimpani - Alcântara - São Gonçalo 17624063
13:00 às 17:00 Rua Boquimpani - Trindade - São Gonçalo 17624063
13:00 às 17:00 Travessa Margarida - Mutondo - São Gonçalo 17624063

MARICÁ
09:00 às 13:00 Estrada Retiro II - Retiro - Caxito - Marica 17624075

A Segunda Instância da 
Justiça Federal suspendeu 
ontem (10) a decisão que 
impedia a atuação da Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF) em operações fora 
de rodovias federais. O 
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2), Messod Azu-
lay Neto, entendeu que a 
atuação da PRF está dentro 
da lei.

Na quarta-feira (8), o 
juízo da 26ª Vara Federal 
do Rio aceitou pedido do 
Ministério Público Fede-
ral (MPF) para suspen-
der o Artigo 2º da Portaria 
42/2021, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP) que autoriza a atua-
ção da PRF em operações.

O pedido do MPF veio 
depois de três operações 
policiais, com a participa-
ção da PRF, que resultaram 
na morte de 37 pessoas, 
uma na comunidade do 
Chapadão (seis mortos), 
em março; e duas na Vila 
Cruzeiro (uma em feve-
reiro, com oito mortos, e 
outra em maio, com 23 
mortos).

Assim, volta a valer a 
portaria do MJSP. Pela nor-
ma, a PRF pode designar 
efetivo para integrar equi-
pes em operação conjunta, 
prestar apoio logístico, 
atuar na segurança das 
equipes e do material em-
pregado, e ingressar em 
locais alvos de mandado de 
busca e apreensão.

PRF pode atuar fora de rodovias
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Flu tenta 
embalar 
diante do 
Atlético-GO

D e p o i s  d e 
vencer o Atlé-
tico-MG por 
5 a 3 em um 
jogão, o Flu-
minense tenta 

embalar no Campeonato 
Brasileiro. Para isso precisa 
derrotar o Atlético-GO em 
duelo programado para hoje, 
às 19 horas, no Maracanã. O 
Tricolor entra nesta 11ª roda-
da com 14 pontos conquista-
dos e boa chance de ingressar 
na zona de classificação para 
a Libertadores em caso de 
triunfo.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, aposta na 
força da torcida para vencer 
mais uma em casa.

“O apoio do torcedor é 
muito importante e não po-
demos abrir mão disso jogan-
do em casa. Peço aos muitos 
tricolores que venham ao 
estádio, porque a presença 
deles é muito importante. 
Quero muito ver esse Mara-
canã lotado com torcedores 
tricolores, que é uma torcida 
apaixonada, linda”, disse.

O técnico perdeu para 
este jogo o meia Paulo Hen-
rique Ganso, suspenso. A 
tendência é que Nathan, que 
ficou de fora contra o Galo 
por questões contratuais, 
ocupe a vaga.

Pelo lado do Atlético, o 
técnico Jorginho espera uma 
postura ousada de seu time.

“O Fluminense é um 
grande adversário. Mas a 
nossa equipe vem crescendo 
e a postura dos jogadores, a 
entrega, tem me deixado fe-
liz. Assim espero que a gente 
possa fazer um bom jogo”, 
afirmou.

Dorival Júnior foi confirmado ontem como substituto de Paulo Sousa

Com novo comandante, 
Flamengo visita o Inter

A derrota para o 
Bragantino na úl-
tima quarta-feira 
elevou o nível da 
crise no Flamen-
go e culminou 
com a demissão 

do técnico Paulo Sousa. Prosse-
guindo com a série de dois jogos 
fora de casa, o Rubro-Negro 
volta a campo hoje para encarar 
o Internacional, no Beira-Rio, às 
21h, pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

A diretoria agiu rápido e 
contratou Dorival Júnior para 
assumir o Mengão, que dispu-
tará nas próximas semanas as 
oitavas da Copa do Brasil e da 
Libertadores. O novo treinador 
se desligou do Ceará e seguiu 
para o Rio Grande do Sul, mas 
não deve estar à beira do gra-
mado por causa dos trâmites 

burocráticos na CBF.
Dorival teve passagem bem 

sucedida pelo clube em 2018 e 
conhece a maioria dos atletas, 
mas para este primeiro jogo 
não haverá tempo para treino. 
Assim, o novo treinador tentará 
fazer ajustes na base da conver-
sa. A boa notícia fica por conta 
do retorno dos zagueiros David 
Luiz e Pablo e do atacante Bru-
no Henrique. O trio desfalcou 
a equipe em Bragança Paulista 
por estar suspenso pelo terceiro 
amarelo.

As derrotas consecutivas 
para Fortaleza e Bragantino 
fizeram o Flamengo cair para 
a 14ª posição na tabela. Com 
dez pontos no mesmo número 
de jogos, o Rubro-Negro está a 
apenas um ponto do Cuiabá, 
primeira equipe dentro da zona 
do rebaixamento.

O Inter está sete posições à 
frente do Flamengo e soma 15 
pontos na tabela, mas as equi-
pes estão empatadas em núme-
ro de vitórias, apenas três. A di-
ferença em favor do Colorado é 
que ao invés de quatro derrotas, 
os gaúchos só perderam uma 
partida. E isso aconteceu lá na 
primeira rodada, diante do Atlé-
tico-MG, em Belo Horizonte. De 
lá para cá, o Inter se tornou o rei 
dos empates (seis) no Brasileiro, 
ao lado do São Paulo.

Outro fato relevante sobre 
o Colorado é o baixo aprovei-
tamento em casa, onde venceu 
apenas um jogo, contra o For-
taleza, antes do técnico Mano 
Menezes assumir o comando 
do time. Enquanto tem a ter-
ceira melhor campanha como 
visitante, o Inter é apenas o 14º 
como mandante.

Divulgação / Ceará SC

Dorival Júnior foi confirmado ontem como técnico do Flamengo. Seu último clube foi o Ceará, de onde pediu demissão

Nenê vibra por jogar 
no Maracanã lotado

Luís Castro comenta 
risco de demissão

O Vasco se pre-
para para o due-
lo contra o Cru-
zeiro, amanhã, 
no Maracanã. 
Os cruzmaltinos 
terão pela frente 

o líder da Série B.
O meia Nenê falou sobre 

a expectativa da partida. O jo-
gador rasgou elogios a torcida, 
que esgotou os 65 mil ingressos.

“Nossa expectativa é muito 
grande. É um grande clássico, 
grande jogo. Nossa torcida 
é inacreditável. Se tivessem 
100 mil ingressos, iam esgotar 
também. Isso é muita coisa pra 
gente, uma motivação muito 
grande. O apoio está sendo 
incrível, e com certeza vamos 
continuar dando a vida dentro 

O Botafogo foi 
goleado pelo 
Palmeiras, em 
São Paulo, na 
noite da última 
quinta-feira. 

Com isso, os alvinegros chega-
ram a quatro jogos sem vitória 
no Campeonato Brasileiro.

O técnico Luís Castro foi 
questionado sobre uma pos-
sível demissão e admitiu que 
o risco existe.

“Não está posto aquilo 
que é nosso trabalho e aquilo 
que devemos fazer com nossa 
equipe. Mas está em termos 
de resultados. Se os resultados 
não aconteceram, como não 
estão acontecendo, é o que me 
espera. No futebol não há dife-
rentes formas de olhar para as 

de campo e seguir correspon-
dendo. Vai ser um dos jogos 
mais bonitos de se ver deste 
início de Série B. Vamos buscar 
os três pontos em casa, que é o 
nosso objetivo”.

Nenê também comentou 
sobre a mudança do local da 
partida de São Januário para o 
Maracanã.

“Me sinto bem (no Mara-
canã). São Januário também 
é uma outra coisa, fico muito 
feliz lá. Atmosfera é diferente, 
é um caldeirão mesmo. Vem 
sendo uma das nossas grandes 
forças, mas não estava caben-
do todo mudo. Estava tendo 
bastante reclamação por causa 
da capacidade do estádio, vai 
ser uma coisa boa para todo 
mundo”, comentou.

instituições. Se eu não ganhar, 
tenho que sair e entrar outro 
no meu lugar. Não há meios 
termos nisso, não há nada 
escondido. O pior na vida é 
não sermos claros naquilo 
que fazemos todos os dias”, 
comentou.

O comandante afirmou 
que é preciso mudanças para 
recuperar o desempenho da 
equipe.

“Minha preocupação é 
muita. Embora seja um time 
em construção, temos que 
mudar algumas coisas. As 
coisas estão muito claras na 
minha cabeça. Entendo que a 
vida do treinador é de vitórias 
e resultados. Isso para mim 
está claro. Sei assumir minhas 
responsabilidades”, disse.


