
R$ 800 milhões para área 
de saúde nos municípios

Recursos poderão ser utilizados na reforma de unidades básicas e no custeio de linhas de cuidados

GOVERNO DO ESTADO DESTINA VERBA PARA PARCERIAS
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Primeira janela do campeonato Big Wave  atinge  séries entre seis e sete metros e surfistas consagrados mundialmente que entraram no mar em condições adversas precisaram da ajuda de jet skis

TonyDAndrea/Divulgação
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Altas ondas 
marcam disputa 
em Itacoatiara
Com ondas que alcançaram sé-
ries de seis a sete metros e ven-
tos muito fortes, começou ontem 
primeira janela do Itacoatiara 
Big Wave (IBW). O tamanho do 
mar surpreendeu até mesmo os 
organizadores do campeonato e 
os atletas tiveram que entrar na 
água de jet ski pela Praia de Itai-
pu para conseguirem descer nas 
remadas. Nomes como Gabriel 
Sampaio, Felipe Cesarano, Kala-
ni Latanzi Gutemberg Goulart e 
Michaela Fregonese, entre outras 
feras do surf, encararam a potên-
cia das altas ondas consideradas 
pelos organizadores como as 
mais difíceis já surfadas na Praia 
de Itacoatiara.

CIDADES\PÁG. 3

Corpus Crhisti 
muda o trânsito 
em São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 4

Macaé: laudo negativo 
para suspeita de 

varíola dos macacos

Diversidade 
comemorada 
em filme
Documentário “Meu nome 
é Jacque”, de Angela Zoé, 
vai ser exibido hoje no Cine 
República, em Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Documentário “Meu Nome é Jacque”, 
nesta terça, na Biblioteca Parque

São Gonçalo: piscinão 
passa por limpeza e 
vai ser revitalizado

CIDADES\PÁG. 3

Diretoria anunciou ontem no nome do antigo auxiliar do Flamengo 
como novo treinador da equipe, em substituição a Zé Ricardo que acer-
tou com o futebol japonês. Maurício assinou contrato até o fim do ano.

PÁG. 8

ESPORTES

Novidades 
no treino do 
Flamengo
Técnico Dorival Júnior ga-
nhou duas boas notícias 
ontem com as participa-
ções de Santos e Arrascae-
ta no treinamento. 

Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta treinou ontem no Ninho 
do Urubu e pode voltar ao time

Paula Reis / Flamengo

Técnico Maurício Souza começará hoje sua passagem pelo Vasco e estreia será no próximo sábado 

Vasco aposta em Maurício Souza

Interrogado, 
Dr. Jairinho diz 
que é inocente

CIDADES\PÁG. 5

Rio: idosa é feita 
refém por homem 

em biblioteca
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O som do desrespeito
Moro na Rua General Andrade e toda semana um bar que 
atende pelo nome de Mesa 40 desrespeita a Lei do Silêncio 
e promove uma verdadeira insônia coletiva ao vizinhos do 
estabelecimento. Pode isso, Prefeitura de Niterói?
Daniel Silva

Neves alagado
O nome mudou, mas o serviço segue de terceiro mundo. 
Na semana passada o bairro de Neves em São Gonçalo 
estava alagado em dia sem chuva, tudo por que uma 
tubulação da Águas do Rio rompeu. Queremos mais com-
promisso com a população.
Maria Emília

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.

Filme comemora 
mês da diversidade
O Cine República, na Bi-
blioteca Parque de Niterói, 
comemora, em junho, o 
Mês da Diversidade e o Dia 
do Orgulho LGBT (28). Para 
celebrar a data, será exibi-
do, nesta terça, às 15h, o 
documentário “Meu Nome 
é Jacque”, dirigido por An-
gela Zoé. Após a exibição, 
haverá bate-papo. A entrada 
é gratuita.

O documentário mostra 
a história de vida de Ja-
queline Rocha Côrtes, uma 

mulher transexual brasilei-
ra, que vive com Aids, há 
mais de 20 anos. Militante 
pela causa, Jacque tem a 
vida marcada por lutas e 
conquistas, chegando a tra-
balhar como representante 
do governo brasileiro e na 
Organização das Nações 
Unidas. Atualmente, é ca-
sada e mãe de dois filhos e 
leva uma vida voltada para 
a família. Endereço: Praça 
da República, s/n, Centro 
de Niterói. 

CULTURA FABIANA MAIA

Podcast
Nesta quarta, tem o pod-
cast ‘Resenha Musical’, na 
Rádio online, às 10h, com o 
multi-instrumentista Sérgio 
Chiavazolli. O programa 
terá sempre um bate-papo 
com os principais nomes da 
música da cidade. Coman-
dado pelo diretor da Niterói 
Discos, Tavinho Torreão, o 
programa é uma conversa 
informal, buscando levar ao 
ouvinte curiosidades sobre a 
carreira dos artistas. Os pro-
gramas ficarão disponíveis 
no Youtube.

SOLO – A dupla Carol & Vitoria se prepara para uma 
nova fase da carreira com uma grande novidade! Carol-
zinha, que faz duo com a irmã, dá início a um projeto 
de três partes com o lançamento de seu primeiro EP 
solo. Intitulado “Cara”, o álbum reúne quatro músicas 
inéditas e autorais acompanhadas de videoclipes su-
per produzidos e participações especiais. 

ROCK – A banda brasileira/australiana de rock alterna-
tivo King in the Belly disponibiliza em todas as plata-
formas digitais o EP “Heading Somewhere”. Após vários 
singles e um álbum ao vivo, o lançamento marca o 
primeiro projeto realizado com o produtor Julio Mossil, 
conhecido por seu trabalho como baixista de Rashid 
e considerado um proeminente produtor brasileiro.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Documentário “Meu Nome é Jacque”, nesta terça, na Biblioteca Parque

Divulgação

O músico Sérgio Chiavazolli é o 

convidado do programa de estreia

POR JEFFERSON LEMOS

‘Bolsa’ para órfãos 
de feminicídio
Crianças e adolescentes de 
até 18 anos que ficaram órfãos 
em decorrência de feminicí-
dios poderão receber auxílio 
financeiro do governo do Rio. 
É o que prevê o projeto de lei 
5840/22, do deputado Ro-
senverg Reis (MDB), que está 
tramitando e aguarda votação 
no plenário da Alerj. O texto, 
que acrescenta um inciso na 
lei estadual que criou o Fundo 
Estadual de Combate à Pobre-
za e às Desigualdades Sociais 
(N° 4.056/02), prevê o paga-
mento do benefício a meno-
res que ficaram sem mãe e/
ou mulher responsável por 
ela ter sido vítima desse tipo 
de crime. Na capital, a Prefei-
tura do Rio já implementou 
a iniciativa e paga R$ 400 
mensais a cada criança órfã. 
“O feminicídio deixou cerca 
de 2,3 mil órfãos no Brasil, só 
em 2021. Essas crianças pre-
cisam de amparo do estado, 
e isso pode envolver também 
ajuda financeira. É uma forma 
de minimizar os danos desse 
crime tão bárbaro”, justificou 
Rosenverg Reis. 

Castramóvel no Barreto

A Coordenadoria Especial 
de Direito dos Animais da 
prefeitura estacionou o Cas-
tramóvel no Barreto, Zona 
Norte de Niterói, onde rea-
lizou neste último sábado 
o agendamento de cães 
e gatos. Restaram apenas 
algumas vagas para felinos, 
que serão disponibilizadas 
a partir de hoje na Sede 
Regional do Barreto, no Par-
que Palmir Silva. Enquanto 

Divulgação

aguardavam a inscrição os 
presentes assistiram pales-
tra da médica veterinária 
Fernanda Campista, sobre 
cuidados com os animais. 
“A presença do público na 
inscrição foi enorme mes-
mo em um dia chuvoso, 
isso demonstra o interesse 
e reconhecimento do nosso 
serviço”, avaliou Marcelo 
Pereira, coordenador de 
Proteção Animal.

Reforma para 
quadra
O deputado estadual Marcus 
Vinícius (PTB) formalizou 
ao governador pedido para 
reforma de quadra poliespor-
tiva no bairro Corrêas, em Pe-
trópolis. A solicitação, através 
de indicação legislativa, aten-
de aos pedidos de moradores 
da localidade Castelo São Ma-
nuel, no bairro Corrêas, que 
reclamam de buracos e falta 
de conservação da quadra 
situada na Rua Martinho José 
Santana. Além de reforma da 
quadra, o deputado solicita a 
instalação de grama sintética 
e de grades de proteção. “Te-
mos de assegurar a promoção 
de atividades físicas para toda 
a população, mas de forma 
segura, sem expor morado-
res ao risco, como acontece 
atualmente”, justifica. 

Búzios pede mais 
segurança

Entidades à beira 
do colapso

Armação dos Búzios, na Região 
dos Lagos fluminense, poderá 
receber o Programa Segurança 
Presente. A Alerj aprovou men-
sagem apresentada pelo depu-
tado estadual Filippe Poubel 
(PL) para que a Polícia Militar 
reforce a presença na cidade 
destino turístico nacional e 
internacional. Agora, a men-
sagem será formalizada pelo 
deputado através de indicação 
legislativa simples, que será 
votada em plenário. A expecta-
tiva é de ainda nesse primeiro 
semestre o governador Cláu-
dio Castro (PL), responsável 
por autorizar a implantação 
pela Polícia Militar, analise o 
pedido. O deputado Filippe 
Poubel justificou a necessidade 
de implantação do Segurança 
Presente após receber reclama-
ções de moradores de Búzios 
sobre o crescimento de furtos, 
roubos e até homicídios na 
cidade.

“Búzios precisa ser tratada 
com a prioridade dos grandes 
centros por ser uma cidade que 
recebe turistas de todo estado 
do Rio, Brasil e outros países. 
Melhorando o policiamento, 
a população ficará mais tran-
quila, além de fomentar ainda 
mais o turismo, gerando em-
prego e renda no município”, 
defende o deputado. 

Sem reajuste há 14 anos, a 
tabela de procedimentos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
está levando ao colapso o 
atendimento das instituições 
filantrópicas vinculadas ao Mi-
nistério da Saúde que prestam 
serviço de reabilitação. Institui-
ções de todo o país lançaram 
um manifesto junto com um 
abaixo-assinado virtual para 
que o governo promova um 
reajuste linear em toda a Tabela 
de Procedimentos do SUS e 
o custeio dos Centros Espe-
cializados em Reabilitação e 
Oficinas Ortopédicas.

Cobrando explicações

Como o governador Cláudio 
Castro não compareceu e 
nem enviou representante à 
audiência pública realizada 
ontem na Alerj para debater 
a execução do Programa Ci-
dade Integrada, promovida 
pelas comissões de Trabalho 
e e de Direitos Humanos, as 
presidentes dos respectivos 
colegiados prometem convo-
cá-lo a dar explicações numa 
próxima reunião. As deputa-
das cobram a apresentação 
de um plano de redução de 
letalidade e a criação de um 

Julia Passos/Divulgação

observatório da violência nas 
favelas. “Não vamos aceitar 
que o governo atue nas fa-
velas somente por meio das 
forças policiais. O Cidade 
Integrada foi criado sem a 
participação dos moradores 
e, desde então, a gente vem 
amealhando uma série de de-
núncias de abusos policiais. 
Não vemos um plano estraté-
gico dentro desta política de 
segurança para levar cultura, 
educação, saúde, enfim, di-
reitos, à população negra, 
afirmou Mônica Francisco.

Panorama RJPanorama RJ

A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos, 
assinou um protocolo de 
entendimento com a OAB-
-Niterói para realização do 
projeto “Extra Muros”. A ideia 
é levar orientação jurídica 
à periferia a partir de visitas 
nas comunidades. A equipe 
da Secretaria de Direitos Hu-
manos será responsável pelo 
acesso à cidadania dos mora-

dores, a partir da emissão de 
registro civil. Além de Pedro 
Gomes, presidente da OAB 
Niterói e do secretário Rafael 
Adonis, participaram do ato  
a presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Cidada-
nia da OAB, Andrea Kraemer, 
Jaqueline Santos, presidente 
da Comissão da Igualdade 
Racial, e o coordenador do 
Eixo de Proteção e Defesa da 
Secretaria, Renan Dutra.

Advogados na periferia
Divulgação

O ator Bernardo Langlott 
que já namorou a jornalista 
Glória Maria, comemorou o 
lançamento da Revista MAIS 
JR ao lado do namorado, o 
jornalista Betoh Cascardo, 
no CDesing Hotel. O casal, 
que é capa da edição de ju-
nho da publicação, aprovei-
tou a ocasião para dar uma 
pausa na agenda de trabalho 

e curtir, em clima de roman-
ce, um final de semana no 
hotel. A revista, que já teve 
como capas o ator Sérgio 
Marone; o vereador de São 
Paulo Thammy Miranda; o 
modelo ex-Fazenda Caíque 
Aguiar; e Bruno Miranda, o 
Borat do programa Global 
Amor e Sexo, entre muitas 
outras celebridades. 

Fim de semana romântico
Divulgação
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Surfistas consagrados e que concorrem ao Oscar de ondas grandes entraram em condições adversas

Itaquá apresenta credenciais
A primeira janela do Ita-
coatiara Big Wave (IBW ), 
que começou ontem (13) 
oficialmente, surpreendeu 
até mesmo os organizadores 
do campeonato. Com ondas 
que alcançaram séries de seis 
a sete metros e ventos muito 
fortes, os atletas tiverem que 
entrar no mar de jet ski pela 
Praia de Itaipu para conse-
guirem descer nas remadas. 
Nomes como Gabriel Sam-
paio, Felipe Cesarano, Kalani 
Latanzi Gutemberg Goulart 
e Michaela Fregonese , entre 
outras feras, encararam a 
potência das ondas consi-
deradas pelos organizadores 
como as mais difíceis já sur-
fadas em Itacoatiara.

“Os atletas começaram a 
entrar na água por volta das 7 
horas, quando o mar já batia 
com muita força. Mais tarde 
a situação piorou e ficou 
muito  ruim para os atletas 
entrarem, então tivemos que 
montar toda uma logística  
para colocar os atletas em 
segurança no mar, levando 
os surfistas por Itaipu de jet 
ski, contornando a pedra 
até chegar ao Costão, o que 
demorava, em média,  cerca 
de 40 minutos. Com todas as 
dificuldades, o IBW teve um 
início histórico”, explicou 
o idealizador da prova, o 
presidente da Associação de 

Surf de Ondas Grandes e Tow 
In de Niterói, Alexey Wanick, 
que comemora as condições 
oferecidas por Itacoatiara 
para a prática desse tipo de 
esporte.

 Alexey explicou, ainda, 
que a organização optou por 
fazer o translado dos atletas 
de jet ski quando perceberam 

que Kalani Latanzi, um expe-
riente surfista, estava com di-
ficuldades de entrar na água. 
Por questão de segurança, os 
atletas foram deixados num 
local onde se surfa com segu-
rança. Para ele, o balanço do 
primeiro dia foi muito positi-
vo, pois a primeira chamada 
aconteceu no maior swel do 

ano, em condições extremas 
para a prática do surfe. Outra 
ponderação é que mesmo a 
sessão sendo em condições 
difíceis, terminou com todos 
os atletas em segurança e 
sem nenhum acidente.

Ele explicou que, em fun-
ção das características do 
mar, Itacoatiara possibilita 

tanto o surfe na remada na 
praia quanto o tow in na Laje 
do Shock. “Foi pensando 
nessas características que 
desenvolvemos o IBW 2022, 
1ª competição simultânea 
no Brasil de surfe de remada 
e tow in, contribuindo para 
consolidar Niterói como re-
ferência brasileira no surfe 
de ondas grandes.

 No pr imeiro  dia  do 
IBW/2022, o niteroiense Ga-
briel Sampaio entrou três 
vezes no mar e conseguiu 
surfar uma onda de cerca de 
seis metros.

“Surfar em Itacoatiara é 
sempre um grande desafio 
e, hoje, o mar estava bem 
grande e com a energia muito 
potente. O vento virou e a 
previsão se confirmou, então. 
Consegui pegar três ondas 
muito boas e estou muito 
feliz com esse início do cam-
peonato,” disse o surfista .

 A competição é aberta a 
qualquer surfista que, para 

se inscrever, deve enviar 
vídeos das ondas surfadas 
para a organização do even-
to. Após o encerramento 
da janela, previsto para 31 
de agosto, as ondas serão 
julgadas por uma comissão 
de arbitragem profissional, 
utilizando os critérios da Liga 
Mundial para o surfe de on-
das grandes. Serão, no total, 
até quatro chamadas para as 
sessões de surfe válidas para 
competição. O evento terá 
cobertura no Instagram no 
perfil @itacoatiarabigwave 
e também no portal Waves 
(www.waves.com.br). Surfis-
tas da elite do surfe de ondas 
grandes estão disputando 
a premiação de R$ 100 mil, 
em janela que vai até 31 de 
agosto.

As imagens da atleta Mi-
chaela Fregonese descendo 
na onda ainda serão avalia-
das, mas, ao que tudo indica, 
ela conseguiu nesta primeira 
bateria descer a maior onda 
já surfada por uma atleta fe-
minina em Itacoatiara.

 “Encaramos ondas de 
cerca de 15 a 20 pés de pa-
rede, o equivalente de seis a 
oito metros. Cheguei a passar 
mal e a pensar em desistir, 
mas resisti. Hoje foi o mar 
mais extremo que já surfei 
na vida”, afirmou a surfista 
veterana.

Surfistas 
precisaram do 
auxílio de 
motos aquáticas 
para entrar nas 
ondas

TonyDAndrea/Divulgação

Mais uma vez o mar de Itacoatiara não decepcionou os amantes das ondas gigantes e pesadas de Niterói

Niterói avança na 
aplicação da 4ª dose
A Prefeitura de Niterói co-
meçou, nesta segunda-feira 
(13), a aplicação da quarta 
dose (segundo reforço) da 
vacina contra a Covid-19 
nos profissionais de saúde. 
É necessário o intervalo de 
4 meses da terceira dose. 
No dia 20 os trabalhadores 
da área da saúde podem 
receber a quarta dose.

Ana Beatriz Machado, 
médica de CTI neonatal, 
garantiu sua quarta dose na 
Policlínica Carlos Antonio 
da Silva, em São Lourenço

“A vacinação foi o que 
proporcionou a gente vol-
tar ao ‘normal’. Apesar de 
termos muitos casos de Co-
vid-19 atualmente, a maior 
parte das pessoas está fora 
de perigo e se recuperando. 
É um cenário muito dife-
rente de 2020, quando ain-
da não havia imunização. 
É muito importante todo 
mundo se vacinar”, disse 
Ana Beatriz.

Para receber a imuni-

zação é preciso apresentar 
o comprovante de resi-
dência, identidade, CPF 
e comprovante das doses 
anteriores. A vacinação está 
disponível nas policlínicas 
do Vital Brazil, Itaipu, Bar-
reto, São Lourenço, Pirati-
ninga e Engenhoca, das 8h  
às 17h, com entrada até às 
16h.

Para a nutricionista, 
Elaine Siqueira Gonçalves, 
a importância da quarta 
dose é a sobrevivência e a 
qualidade de vida.

“A gente precisa comba-
ter a Covid-19, principal-
mente os trabalhadores da 
saúde que estão na linha 
de frente. A gente precisa 
entender que vacinar salva 
vidas. Eu perdi duas pes-
soas da minha família antes 
da vacina e sofro muito até 
hoje, então é graças a va-
cina que nós hoje estamos 
aqui, os sobreviventes. Viva 
o SUS! Viva a vacina”, ressal-
tou Elaine.

SG alerta para os 
cuidados no inverno
Com a chegada da estação 
mais fria do ano – o inverno, 
que começa no próximo dia 
21, o virologista da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
(Semsa), Raphael Rangel, 
orienta a população para 
atualizar o esquema vacinal 
contra o coronavírus e usar 
a máscara, caso haja algum 
sintoma de doença respira-
tória, muito comum nesta 
época do ano. 

Além do aumento do 
aparecimento de várias 
doenças respiratórias, a 
pandemia de covid-19 ain-
da não acabou e os casos 
também estão aumentando 
em todo o estado do Rio 
de Janeiro. “É importante 
ressaltar que a Semsa acom-
panha a doença e os índices 
na cidade, mas é importante 
que nós façamos a nossa 
parte. Precisamos completar 
o nosso esquema vacinal. 
É graças à vacina que não 
temos mais tantos óbitos e 
as pessoas que positivam 

para a covid-19 têm sinto-
mas muito leves”, explicou 
Raphael.

O virologista ainda des-
taca a importância do uso 
de máscaras para as pessoas 
que apresentam algum tipo 
de sintoma de síndrome gri-
pal ou que estarão em locais 
com aglomerações. “Outro 
ponto muito importante na 
nossa batalha contra o co-
vid-19 é o uso de máscaras. 
Caso você tenha algum tipo 
de sintoma de síndrome 
gripal, seja ele um arranhar 
de garganta ou coriza, você 
deve colocar a sua máscara 
e procurar as unidades de 
saúde para fazer a testa-
gem. Assim, juntos, cidadão, 
prefeitura e Semsa, vamos 
vencer a covid-19”, finalizou 
Raphael.

A Secretaria vacina todos 
os gonçalenses com mais de 
5 anos contra o coronavírus. 
Para as crianças de 5 a 11 
anos, são 66 locais de vaci-
nação, de segunda a sexta, 
das 8h às 17h.

Niterói e SG nos ajustes finais 
para festejos de Corpus Christi
Graças ao avanço da vaci-
nação, a Arquidiocese de 
Niterói retomou este ano a 
confecção dos tradicionais 
tapetes de Corpus Christi, 
que será realizada no dia 16 
de junho, na Avenida Amaral 
Peixoto, no centro da cidade. 
Os trabalhos começarão às 
7h, com previsão de término 
às 11h. As paróquias do Vica-
riato Niterói contarão com 20 
toneladas de sal, além de pó 
de café, pó de serra e xadrez.

Serão confeccionados, 
aproximadamente, 100 ta-
petes, ao longo da Avenida 
Amaral Peixoto, cobrindo 
550 dos 1000 metros de ex-
tensão da via. Os católicos 
fluminenses poderão visitar 
os tapetes a partir das 13h, 
e terão até às 15h, para tirar 
fotos e conhecer a criativida-

de das equipes envolvidas no 
evento. Logo após a visitação, 
participarão do louvor. A 
Celebração Eucarística será 
presidida por Dom José Fran-
cisco, Arcebispo de Niterói e 
presidente do Regional Leste 
1 da CNBB, a partir das 16h, 
num palco

montado em frente à Câ-
mara Municipal de Niterói, 
no início da Av. Amaral Peixo-
to.No final da missa, haverá 
uma procissão, até o final 
da Avenida. Na chegada, o 
Arcebispo

concederá a bênção aos 
fiéis presentes.

São Gonçalo- A Secretaria 
de Transportes montou es-
quema de trânsito especial 
para a celebração do feriado 
de Corpus Christi, na próxi-
ma quinta-feira. A partir das 

23h30 de quarta-feira (15), 
algumas das principais vias 
do Centro ficarão interdi-
tadas, alterando o fluxo de 
veículos na região. As ruas 
só serão reabertas às 20h30 
da quinta-feira (16).

Será interditado o tráfego 
de veículos em toda a exten-
são da Alameda Pio XII (rua 
em frente a Igreja Matriz). 
Estarão fechadas as ruas Lara 
Vilela e Sá Carvalho, entre a 
Avenida Presidente Kennedy 
e a Rua Coronel Moreira Cé-
sar; Travessa Zeferino Reis 
entre a Avenida Presidente 
Kennedy e a Rua Dr. Nilo Pe-
çanha; Rua Salvatori entre a 
Rua Feliciano Sodré e Aluisio 
Neiva; Rua Eduardo Vieira, 
Travessa Jorge Soares e Rua 
Antônio dos Santos Figuei-
redo entre as Ruas Dr. Nilo 

Peçanha e Aluisio Neiva; Rua 
Coronel Moreira César e Dr. 
Feliciano Sodré em toda sua 
extensão; Rua Dr. Nilo Pe-
çanha entre a Praça Dr. Luiz 
Palmier e a interseção com a 
Rua Gal. Antônio Rodrigues.

Será adotado o regime 
único de circulação na Rua 
Aluísio Neiva, no sentido 
Centro/Estrela do Norte. O 
trânsito será desviado da 
seguinte maneira no sentido 
Barro Vermelho/Centro: Rua 
Dr. Getúlio Vargas, Av. Presi-
dente Humberto de Alencar 
Castelo Branco, Av. jorna-
lista Roberto Marinho, Rua 
Salvatori, Rua José da Silva 
Pessoa, Rua José Lourenço de 
Azevedo, Rua Salvatori, Rua 
Aluísio Neiva, Rua General 
Antônio Rodrigues e Dr. Nilo 
Peçanha.

Cidades retomam tradição de forma presencial após período da pandemia

Piscinão de 
SG recebe 
mutirão de 
limpeza
O piscinão de São Gon-
çalo, no bairro Boa Vista, 
desativado desde 2010, 
recebeu ontem (13) as 
equipes da Secretaria de 
Conservação, Subsecre-
taria de Parques e Jardins 
e Secretaria de Meio Am-
biente, para um mutirão 
de limpeza. Cerca de 50 
funcionários vão se dedi-
car também à capina do 
local nos próximos dias, 
para receber a visita de 
técnicos do Governo do 
Estado do Rio, para uma 
avaliação da área, que 
será transformada em um 
parque urbano.

No espaço, serão cons-
truídos um anfiteatro e 
espaço para atividades 
esportivas, culturais e de 
recreação. O projeto já foi 
concluído pela Secretaria 
de Gestão Integrada e Pro-
jetos Especiais e enviado 
ao Governo do Estado.

Rua Doutor Nilo Peçanha está com faixa seletiva para ônibus e táxi

Atenção para mudança no 
trânsito do Centro de SG

Os condutores que trafegam 
pelo Centro de São Gonçalo 
devem ficar atentos à mais 
recente mudança no trânsito, 
a partir da regulamentação da 
faixa de rolamento seletiva 
na Rua Doutor Nilo Peçanha, 
entre a Praça Dr. Luiz Palmier 
e a Travessa Jorge Soares, na 
altura da Caixa Econômica 
Federal.

A faixa seletiva é exclusiva 
para tráfego de ônibus e táxis. 
Em toda a sua extensão, está 
proibido o tráfego e também 
estacionamento de veículos 
de passeio ou carga. Trafegar e 
estacionar nesse trecho pode 
resultar em multa por infra-
ção gravíssima ao condutor.

A nova faixa seletiva tem 
objetivo de dar mais fluidez 
ao tráfego, especialmente em 
horários de grande movimen-
to, como no início da manhã 
e aos fins de tarde, quando a 
movimentação nos pontos de 
ônibus nesse trecho aumenta 

, bem como o número de 
coletivos que trafegam pelo 
Centro da cidade.

“Essa é uma região de 
tráfego intenso não só nos ho-
rários de pico, mas também 
ao longo do dia. A seletiva 
foi elaborada para otimizar 

o tráfego nessa região, que 
concentra grande volume 
de pessoas e veículos”, disse 
o secretário de Transportes 
Fábio Lemos.

A seletiva já está em vigor 
desde a última sexta-feira 
(10).

Luiz Carvalho/Divulgação

Nova seletiva será entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a Travessa Jorge Soares
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Lidera 
Mulher SG: 
inscrições 
abertas
Estão abertas as inscrições 
para a nova turma de capa-
citação do projeto Lidera 
Mulher, uma iniciativa 
desenvolvida pela Subse-
cretaria de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres de 
São Gonçalo, em parceria 
com o Sebrae. A proposta 
é promover a autonomia 
e fortalecer o empreende-
dorismo feminino em São 
Gonçalo. As aulas devem 
começar em 7 de julho. 

“O Lidera Mulher visa 
organizar a vida da mu-
lher empreendedora de 
São Gonçalo. Oferecemos 
um curso de capacitação 
com durabilidade de seis 
meses para que elas pos-
sam aprender técnicas 
de empreendedorismo. 
O que desejamos é que 
essa mulher se emancipe, 
que consiga administrar 
seu próprio negócio e que 
adquira sua autonomia”, 
disse a subsecretária Ana 
Cristina da Silva.

Na capacitação, são 
abordados temas como 
formalização, administra-
ção, planejamento de ne-
gócios, técnicas de vendas 
e uso das mídias sociais. 
As aulas semanais acon-
tecem no Espaço Mais 
Conhecimento, no 2 piso 
do Shopping Partage.

Com a finalização do 
curso, as mulheres perma-
necem inseridas no projeto 
e poderão expor seus pro-
dutos no Espaço Lidera 
Mulher, do Shopping Par-
tage e do Pátio Alcântara, 
dando, assim, visibilidade 
aos seus trabalhos. Mais 
de 70 mulheres já expõem 
seus trabalhos nos equipa-
mentos.  

As inscrições para a 
nova turma do projeto po-
dem ser feitas no Espaço 
Lidera Mulher do Sho-
pping Partage e do Pátio 
Alcântara.

Homem de 43 anos foi internado na semana passada em Macaé, com suspeita da doença

Varíola dos macacos: laudo negativo
Os laudos do Laboratório 
Molecular de Virologia da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e do Lacen, 
o laboratório da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), 
deram negativo para infec-
ção de varíola (monkeypox 
vírus), chamada varíola dos 
macacos, em um paciente em 
Macaé, no norte fluminense.

A informação do resultado 
do laudo foi divulgada em 
nota da Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria Municipal 
de Saúde, no site da Prefeitura 
de Macaé.

“A Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria munici-
pal de Saúde informa que o 
laudo dos exames realizados 
pelo laboratório molecular 
de virologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) atesta como negativo 
para a infecção de varíola 
(monkeypox vírus) o diag-
nóstico do paciente de 43 
anos, não residente de Macaé, 
internado em isolamento em 
hospital particular da cidade 
desde a última quarta-feira 
(8)”, apontou.

A nota diz ainda que o 
estado de saúde do paciente 
é estável. 

O Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em 
Saúde (CIEVS) informou que 
o resultado deu negativo e 
que o paciente realizou os 
exames complementares pre-
conizados pelo Ministério da 
Saúde (MS). “Até o momen-
to, não há nenhum caso de 
monkeypox confirmado no 

estado”, completou.
Doença - A pasta acres-

centou que a monkeypox é 
uma doença viral, que causa 
erupções que geralmente 
se desenvolvem pelo rosto 
e depois se espalham para 
outras partes do corpo, in-
cluindo os órgãos genitais. A 
transmissão entre humanos 
ocorre, principalmente, por 
meio de contato pessoal com 
secreções respiratórias, lesões 
de pele de pessoas infectadas 
ou objetos recentemente con-
taminados.

“Os casos recentemente 
detectados apresentaram 
uma preponderância de le-
sões na área genital. A erup-
ção cutânea passa por di-
ferentes estágios e pode se 
parecer com varicela ou sífilis, 

antes de finalmente formar 
uma crosta, com posterior 
cicatrização. Quando a crosta 
desaparece, a pessoa deixa 
de infectar outras pessoas”, 
disse, destacando ainda que 
o período de incubação é de 
6 a 16 dias, mas pode chegar 
a 21 dias.

Sintomas - Segundo a se-
cretaria, entre os sintomas es-
tão febre, dor de cabeça, dores 

musculares, dores nas costas, 
adenomegalia [aumento de 
tamanho de glândulas], ca-
lafrios e exaustão. “Em caso 
de suspeita da doença, o 
paciente deve ser isolado até 
o desaparecimento comple-
to das lesões. O tratamento 
é baseado em medidas de 
suporte, com o objetivo de 
aliviar sintomas, prevenir e 
tratar complicações e seque-
las”, indicou.

O homem, que foi interna-
do na quarta-feira (8), em um 
hospital particular da cidade, 
não é morador de Macaé, mas 
foi levado para a unidade 
depois de desembarcar de 
plataforma de petróleo. Con-
forme a secretaria municipal, 
a internação acompanhou o 
protocolo de isolamento.

Cabo Frio conhece trabalho 
ambiental de Mangaratiba

Ontem (13), o município de 
Mangaratiba recebeu a visita 
especial de uma comitiva 
da Prefeitura da Cabo Frio. 
A equipe viajou da Região 
dos Lagos até a Costa Verde 
para conhecer o trabalho da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e legislação ambiental do mu-
nicípio. O objetivo é replicar 
em Cabo Frio a política am-
biental de Mangaratiba, que 
tem sido destaque em todo 
o Estado.

A secretária de Meio Am-
biente de Cabo Frio, Rosalice 
Fernandes, explicou  o tra-
balho ambiental quem vem 
sendo feito em Mangaratiba. 
Segundo ela, a política am-
biental da cidade é moder-

na e a legislação ambiental, 
além de completa, pode ser 
facilmente implementada 
em Cabo Frio, que também é 

uma cidade litorânea, repleta 
de recursos naturais e áreas a 
serem protegidas.

O secretário de Meio Am-

biente de Mangaratiba, An-
tonio Marcos Barreto, que 
recebeu a comitiva, destacou 
a importância da visita.

“Para nós é motivo de or-
gulho saber que nosso código 
ambiental e o trabalho de-
senvolvido em Mangaratiba é 
referência para outros muni-
cípios. Aqui levamos a sério a 
proteção da nossa natureza, o 
controle daquilo que impacta 
no meio ambiente, sem es-
quecer da integração com a 
economia, a sustentabilida-
de e a geração de empregos 
e renda. Vamos passar para 
Cabo Frio como acontece 
todo esse planejamento e 
ajudá-los na aplicação deste 
trabalho”, disse.

Comitiva da cidade da Região dos Lagos visitou município da Costa Verde

Técnicos da Compa-
nhia de Saneamento 
de Maricá (Sanemar) 
apresentaram nesta se-
gunda-feira (13) o pro-
grama Sanear Educação 
– que será implantado 
pela Prefeitura de Ma-
ricá em todas as escolas 
da rede municipal – à 
coordenação de pro-
jetos da Secretaria de 
Educação.

Lançado em março 
deste ano na Escola 
Municipal Rita Sampaio 
Cartaxo, em Itaipua-
çu, o programa atua 
em duas frentes: fazer 
a manutenção e am-
pliação do sistema de 
esgotamento sanitário 
das unidades de ensino 
e trabalha a educação 
socioambiental com os 
estudantes de Maricá, 
por meio de exercícios 
práticos e teóricos.

Maricá 
ambiental

Paciente foi 
hospitalizado ao 
desembarcar de 
uma plataforma 
de petróleo na 
cidade

 Programa Cuidar + Saúde foi lançado ontem pelo governador Cláudio Castro

Saúde terá investimento de 
R$ 800 milhões no Estado
O governador Cláudio Cas-
tro anunciou, ontem (13), 
o Programa Cuidar + Saúde 
para Todos, novo projeto 
do estado que irá destinar 
R$ 800 milhões em créditos 
extraordinários a projetos 
da área da saúde para os 
municípios. Todas as cidades 
são elegíveis a receberem os 
recursos. Para isso, devem 
apresentar projetos, que 
serão analisados pela Se-
cretaria de Estado de Saúde, 
encarregada de autorizar o 
repasse.

O anúncio foi feito no sa-
lão nobre do Palácio Guana-
bara e contou com a presen-
ça do secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe, 
e prefeitos. O governador 
Cláudio Castro citou a par-
ceria com os municípios 
desde que assumiu a gestão 
do estado.

“Hoje é dia de celebrar a 
maturidade da política do 
Rio de Janeiro. O estado e as 
prefeituras trabalham juntos 
atualmente. Ano passado, já 
em parceria com os muni-
cípios, foram transferidos, 
de forma voluntária, R$ 6 
bilhões para os municípios. 

E agora, com esse repasse 
específico, o objetivo é me-
lhorar cada vez mais o aten-
dimento público de saúde 
para a população fluminen-
se”, afirmou o governador.Os 
municípios deverão utilizar a 
verba destinada de forma es-
pecífica: 30% do valor deverá 
ser investido na reforma das 
unidades básicas de saúde e 

os outros 70%, para custeio 
de linhas de cuidados que 
poderão ser elencadas pelos 
municípios, como cuidado 
cardiovascular, saúde da 
mulher, oncologia, de acordo 
o que consideram mais rele-
vante. O secretário estadual 
de Saúde, Alexandre Chie-
ppe, falou sobre o trabalho 
da pasta na avaliação dos 

projetos.
“Vamos receber esses 

projetos, avaliar e autorizar 
os repasses, é um primeiro 
momento minucioso. As 
prefeituras poderão injetar 
os recursos referentes a cus-
teio nas unidades básicas 
de saúde até o tratamento 
de alto padrão”, concluiu o 
secretário.

Todos os 
municípios 
são elegíveis 
para receber 
os recursos 
extraordinários

Ernesto Carriço/Divulgação

Vários prefeitos acompanharam ontem o lançamento do Programa Cuidar + Saúde, no Palácio Guanabara

RJ quer ser polo 
de energia eólica
O Governo do Rio quer 
transformar o estado em 
um dos principais polos de 
geração de energia eólica 
offshore do país. O Rio de 
Janeiro possui, atualmente, 
nove projetos de energia 
eólica offshore em fase de 
licenciamento ambiental 
no Ibama – o equivalente a 
um quarto de todo o inves-
timento nacional no setor 
– e o potencial de atração 
de investimentos, nos próxi-
mos anos, é superior a US$ 
85 bilhões. A implantação 
desses projetos pode gerar 
mais de 300 mil empregos.

“Esse segmento é con-
siderado fundamental, em 
todo o mundo, para a di-
versificação sustentável 
da matriz energética. Por 
suas características, o li-
toral fluminense oferece 
vantagem competitiva para 
o desenvolvimento do polo 
de energia eólica offshore, 
e também conta com uma 
cadeia de serviços já conso-
lidada. Nosso governo tem 
procurado entender as de-

mandas do setor para bus-
car soluções que agilizem a 
implantação dos projetos e, 
assim, possibilitar também a 
geração de milhares de em-
pregos e mais renda para a 
nossa população”, afirmou o 
governador Cláudio Castro.

Ontem (13) , o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações In-
ternacionais, Cássio Coelho, 
se reuniu com a empresa 
Neoenergia.

“Esses projetos possibili-
tarão o aumento da seguran-
ça energética estadual, fator 
competitivo para atração 
de novos investimentos, 
e arrecadação tributária. 
Podem representar ainda a 
criação de novas demandas 
para a indústria naval flu-
minense, como contratos 
para navios lançadores de 
cabos de energia, navios 
guindastes para lançamen-
to das torres, embarcações 
para transporte das torres, 
pás e complementos e para 
manutenção das usinas”, 
explicou o secretário.

Divulgação

Litoral fluminense pode abrigar um polo de energia eólica offshore

Divulgação

Secretários das duas cidade conversaram sobre experiências ambientais
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Dr. Jairinho é interrogado 
e se defende das acusações
Ele se declarou inocente, questionando os procedimentos médicos adotados no Hospital Barra D’Or

O médico e ex-vereador da 
capital Jairo Souza Santos Ju-
nior, o Dr. Jairinho, foi inter-
rogado ontem (13) na 2ª Vara 
Criminal do Rio de Janeiro e 
se defendeu das acusações 
pela morte do menino Henry 
Borel, de 4 anos. Ele se decla-
rou inocente e apresentou 
sua versão para os fatos, 
questionando os procedi-
mentos médicos adotados no 
Hospital Barra D’Or.

“Juro por Deus que nunca 
encostei em uma criança”, 
afirmou. Jairinho vivia um 
relacionamento com Moni-
que Medeiros, mãe de Henry 
Borel, quando o menino mor-
reu. O caso ocorreu no dia 8 
de março de 2021 no aparta-
mento onde os três moravam, 
na Barra da Tijuca, no Rio.

O laudo de necrópsia do 
Instituto Médico-Legal (IML) 
indicou que a criança tinha 
ferimentos pelo corpo e que 
a causa da morte foi “he-
morragia interna e laceração 
hepática”. Foram listadas le-
sões hemorrágicas na cabeça, 
lesões no nariz, hematomas 
no punho e abdômen, con-
tusões no rim e nos pulmões, 
além de hemorragia interna e 
rompimento do fígado.

Em maio do ano passado, 
Jairinho e Monique foram 
denunciados pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) pela morte da criança. 
Os dois se tornaram réus e são 

julgados no Tribunal de Júri 
por homicídio triplamente 
qualificado, tortura, fraude 
processual e coação no cur-
so do processo. Monique é 
acusada ainda por falsidade 
ideológica.

Denúncia - Na denúncia, 
o MPRJ endossou conclusões 
do inquérito conduzido pela 
Polícia Civil. “Os intensos 
sofrimentos físicos e men-
tais a que era submetida a 
vítima como forma de castigo 
pessoal e medida de caráter 
preventivo consistiam em 

agressões físicas perpetradas 
pelo denunciado Jairo”, diz o 
documento.

Monique é  apontada 
como coautora do crime por 
omissão, pois tinha o dever de 
proteção e vigilância. “Sendo 
conhecedora das agressões 
que o menor de idade sofria 
do padrasto e estando ainda 
presente no local e dia dos 
fatos, nada fez para evitá-las 
ou afastá-lo do nefasto conví-
vio com o denunciado Jairo”, 
registra a denúncia.

Em sua versão, Jairinho 
afirma que, na noite dos 

fatos, Henry despertou duas 
ou três vezes enquanto ele e 
Monique assistiam televisão. 
Embora o menino costumas-
se acordar, seria mais do que 
o habitual. O ex-vereador 
disse ter tomado remédios 
para dormir, os quais usa há 
mais de 15 anos, e adormeceu 
quando Monique foi fazer 
companhia ao filho. Mais 
tarde, foi acordado por ela, 
quando Henry estaria res-
pirando mal e com as mãos 
geladas. Nesse momento, 
ambos o levaram ao Hospital 
Barra D’Or.

“Fui acusado, como mé-
dico, de não prestar socorro. 
Mas quando você vê uma 
criança passando mal e você 
tem um hospital a 5 minutos 
da sua porta, acho que é mui-
to mais viável levá-la pra lá 
do que socorrê-la dentro de 
casa”, disse Jairinho, assina-
lando que também não exer-
cia a medicina há bastante 
tempo. Ele disse ainda que, 
na noite anterior, Monique 
obteve de Leniel Borel, pai de 
Henry, a informação de que 
o menino havia vomitado. 
“Não estou fazendo pré-jul-
gamento. Mas se meu filho 
vomita, eu levo pro hospital. 
Ou ligo pro pediatra que seja 
rotineiro. Porque vômito é 
sempre sintoma de alguma 
coisa”, disse.

Segundo Jairinho, nem 
os profissionais do hospital 
e nem familiares que acom-
panharam o atendimento 
notaram sinais de violência 
na criança. Ele sustenta que 
se houvesse qualquer lesão 
aparente, seria relatado. “Não 
é possível entrar em um hos-
pital do porte do Barra D’Or 
com uma criança machucada 
sem que nenhuma atitude 
seja tomada. Ninguém falou 
em morte violenta. Isso veio 
depois. Até o dia do velório, 
foi tratado como morte aci-
dental”.

Na versão apresentada 
pelo ex-vereador, houve abor-

dagem médica inadequada 
e Henry foi submetido há 
duas horas de massagem 
cardíaca, quando a conduta 
mais indicada seria cirúrgica. 
Ele sugeriu que a equipe do 
plantão noturno de domin-
go para segunda-feira não 
estivesse preparada para um 
caso grave. “Toda massagem 
cardiorrespiratória pode cau-
sar lesão. Isso faz parte da lite-
ratura médica”, argumentou.

Jairinho pediu para ter 
acesso às câmeras internas 
do Hospital Barra D’Or e a 
um raio-x que foi citado no 
prontuário. Segundo ele, es-
ses materiais provariam sua 
inocência. Ele se defendeu 
ainda da suspeita de ter ten-
tado usar de sua influência 
para conseguir uma liberação 
rápida do corpo, mediante 
um contato com Pablo dos 
Santos Menezes, executivo do 
Instituto D’Or.

“Como político, estamos 
a todo momento pegando o 
telefone para tentar resolver 
as coisas da melhor maneira 
e da forma mais célere. E na-
quele momento estava a avó 
do Henry, dona Rosângela, 
dizendo ‘pelo amor de Deus, 
me tira dessa cena e vamos 
acabar com isso’. E eu ligo 
pro Pablo para tentar agilizar 
o óbito. E isso foi visto como 
algo criminoso. O próprio 
Pablo disse que não se sentiu 
coagido”.

 Tomaz Silva/Agência Brasil

Interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Caso cheio de reviravoltas
Jairinho e Monique estão 
presos desde abril do ano pas-
sado. Mas em abril deste ano, 
a mãe do menino obteve au-
torização para ficar em prisão 
domiciliar, com tornozeleira 
eletrônica.

O interrogatório de Dr. 
Jairinho havia sido anterior-
mente agendado para o dia 
1º de junho. No entanto, foi 
adiado com base em um ha-
beas corpus obtido pelos seus 
advogados. Foi garantido a 
ele o direito de ser ouvido ao 
menos 5 dias após o perito 
assistente Sami El Jundi, con-
tratado pela defesa.

Sami El Jundi foi ouvido no 
dia 1º de junho. Ele defendeu 
a hipótese de erro médico no 
Hospital Barra D’Or. Também 

considerou ainda que a au-
tópsia foi falha e de má qua-
lidade. Na ocasião, também 
foi ouvido o perito legista do 
IML Leonardo Huber Tauil. 
Ele sustentou que a principal 
hipótese para a morte de 
Henry são agressões sofridas 
pelo menino e descartou que 
isso possa ter ocorrido por 
manobras de ressuscitação.

Mesmo após o depoimen-
to dos peritos, a defesa tentou 
suspender o interrogatório de 
Jairinho, pedindo que antes 
fossem marcadas audiên-
cias para que algumas teste-
munhas fossem novamente 
ouvidas. A solicitação foi 
negada na semana passada 
pelo desembargador Joaquim 
Domingos de Almeida Neto, 

Horas antes de começar o 
interrogatório, o ex-vereador 
destituiu seis advogados. 
Sua defesa continuou sendo 
comandada por Cláudio Dal-
ledone e Flávia Fróes, que não 
integram o mesmo escritório 
dos destituídos. Iniciada a 
audiência, houve um im-
passe entre os defensores de 
Jairinho e a juíza Elizabeth 
Machado Louro. Os cinco 
advogados queriam se ficar 
de pé em frente à magistrada, 
que alegou se sentir afron-
tada e insistia para que eles 
se sentassem. O imbróglio 
durou mais de 20 minutos. 
Estranhamentos já haviam 
ocorrido em audiência ante-
rior, quando houve bate-boca 
entre os advogados e a juíza.

No interrogatório, Jairinho 
se negou a responder pergun-
tas do MPRJ e dos advogados 
que representam Leniel Borel, 
que foi aceito no processo 
como assistente de acusação. 
Assim, apenas sua própria 
defesa apresentou questio-
namentos.

Antes de narrar os fatos 
do dia da morte da criança, 
o ex-vereador elogiou Mo-
nique como mulher e mãe, 
se disse religioso e afirmou 
que cresceu em uma família 
amorosa. Disse ainda que 
sempre gostou de crianças e 
que muitos amigos de seus 
três filhos sempre frequenta-
vam e dormiam em sua casa. 
Ainda segundo Jairinho, foi 
ele quem escolheu para o 

Henry o melhor quarto do 
apartamento onde mora-
vam e também que insistiu 
para matriculá-lo numa boa 
escola. Ele também relatou 
momentos em que o menino 
manifestou carinho por ele. 
“Quem seria capaz de fazer 
mal a uma criança? Esse não 
é o meu perfil. Essa roupa não 
me cabe”, disse.

A defesa de Monique tem 
sustentado que o relaciona-
mento entre ambos não era 
saudável e que ela foi vítima 
de agressões. Na versão de 
Jairinho, eles se davam bem. 
“Teve ciúmes um do outro? 
Claro que sim. Ciúmes mú-
tuos. Mas posso afirmar que 
99% do tempo era maravi-
lhoso”.

Confusão antes do interrogatório

da 7ª Câmara Criminal.
Encerrado o interrogatório 

de Jairinho, foi aberto prazo 
de cinco dias para conside-
rações do MPRJ. Em seguida, 
o mesmo período será con-
cedido para os advogados 
assistentes da acusação e 
para as defesas de Monique 
e Jairinho. As partes poderão 
apresentar ainda as alegações 
finais e então a juíza Elizabeth 
Machado Louro vai decidir 
se os réus vão ou não a júri 
popular. (Agência Brasil).

Caso segue sem 
um desfecho 
sobre a morte

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: 17/06/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
09:00 às 13:00 Avenida Taubaté - Charitas - Niterói 17624275

09:00 às 13:00 Praça Dom Orione - São Francisco - Niterói 17624275

09:00 às 13:00 Rua Murilo Portugal - Charitas - Niterói 17624275

13:00 às 17:00 Estrada de Itaipu - Cond. Ubá III - Itaipu - Niterói 17624445

13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Condomínio Ubá III - Itaipu 17624445

13:00 às 17:00 Ruas 1, 2 - Condomínio J. Ubá III - Itaipu - Niterói 17624445

13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 17628249

13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo 17628249

13:00 às 17:00 Estrada Governador Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 17628249

13:00 às 17:00 Rua 1 - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 17628249

13:00 às 17:00 Rua A - Condomínio Vivenda Floresta - Vila Floresta - Piratininga - 
Cantagalo - Niterói 

17628249

13:00 às 17:00 Rua Particular - Cantagalo - Niterói 17628249

13:00 às 17:00 Rua Privativa - Cantagalo - Niterói 17628249

 SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Recife - Trindade - São Gonçalo 17625719

12:00 às 16:00 Rua Brasília - Trindade - São Gonçalo 17627749

12:00 às 16:00 Rua Cuiabá - Trindade - São Gonçalo 17627749

12:00 às 16:00 Rua Guiaba - Trindade - São Gonçalo 17627749

12:00 às 16:00 Rua Maceió - Trindade - São Gonçalo 17627749

13:00 às 17:00 Rua Maiza Matarazzo - Santa Izabel - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua 6 - Santa Izabel - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua Albertina Gonçalves - Bairro Eliane - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua Bacuri - Eliane - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua Maiza Matarazo - Santa Izabel - Eliane - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua Maiza Matarazzo - Santa Izabel - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua Maria J Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo 17624441

13:00 às 17:00 Rua 1 - Apolo 3 - São Gonçalo 17624495

13:00 às 17:00 Rua G - Apolo 3 - São Gonçalo 17624495

13:00 às 17:00 Rua Roselio do Nascimento - Apolo 3 - São Gonçalo 17624495

13:30 às 17:30 Avenida Cardeal Sebastião Lemos - Laranjal - São Gonçalo 17627617

13:30 às 17:30 Rua Cardeal Belarmino - Laranjal - São Gonçalo 17627617

13:30 às 17:30 Rua Lamego - Laranjal - São Gonçalo 17627617

MARICÁ
13:30 às 17:30 Ruas 36, 72, 73 - J Atl Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17628325

13:30 às 17:30 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Itaipuaçu - Loteamento 
Jardim Atlântico - Maricá 

17628325

13:30 às 17:30 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 17628325

Idosa mantida 
refém em 
biblioteca no 
Centro do Rio
Uma senhora de aproxima-
damente 70 anos foi man-
tida refém, por cerca de 1 
hora e meia, por um homem 
armado com uma faca, na 
Biblioteca Parque Estadual, 
na Av. Presidente Vargas, no 
centro do Rio.  O homem 
entrou na biblioteca dizen-
do ser escritor. Em seguida, 
fez refém a senhora que era 
frequentadora assídua do  
lugar.

Os negociadores Bope 
foram para o local. Os milita-
res usaram uma pistola não 
letal (teaser) para imobilizar 
o suspeito do crime, que foi 
detido. A refém foi liberada 
ilesa. Em nota, a Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado disse que 
“durante as negociações, 
todo o prédio foi isolado e 
os funcionários retirados do 
local. A vítima não se feriu, 
mas foi levada para o Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar e 
ficará em observação”.
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Santos e 
Arrascaeta 
voltam aos 
treinos

O  t é c n i c o 
Dorival Jú-
nior coman-
dou ontem 
seu primeiro 
treino neste 

retorno ao Flamengo. E 
o novo comandante ru-
bro-negro ganhou boas  
notícias durante a ati-
v i d a d e  n o  Ni n h o  d o  
Urubu.

Isso porque o goleiro 
Santos e o meia Arrascae-
ta participaram de toda 
a atividade. Ambos não 
atuaram nos últimos jogos 
pelo Rubro-Negro.

Santos se recuperou 
de uma lesão na coxa. 
O goleiro não atua des-
de o início de maio. Já  
Arrascaeta estava com a 
seleção uruguaia. O jo-
gador esteve em campo 
no último sábado, pela 
Celeste.

A tendência é a de que 
Arrascaeta volte já ama-
nhã, quando o Flamengo 
encara o Cuiabá, às 20h30 
(de Brasília), no Mara-
canã. Por sua vez, Santos 
deve voltar apenas no 
fim de semana, quando o 
clube carioca enfrenta o 
Atlético-MG, fora de casa, 
a partir das 16 horas.

Treinador será o substituto de Zé Ricardo que foi para o futebol japonês

Vasco escolhe Maurício 
Souza como novo técnico

O Vasco definiu 
ontem seu novo 
treinador para 
a sequência da 
temporada de 
2022 após a saí-
da de Zé Ricar-

do. Maurício Souza chega 
ao Gigante da Colina junto 
de seu auxiliar técnico João 
Eduardo com contrato válido 
até o fim deste ano.

Maurício Souza irá tra-
balhar pela terceira vez em 
São Januário. Com passagens 
por Athletico-PR, Botafogo e 
Flamengo, o profissional de 
48 anos jogou com a camisa 
do Vasco no futsal adulto 
em 2001 e atuou em São Ja-
nuário como treinador nas 
categorias de formação da 
modalidade em 2007.

O novo treinador cruz-
maltino construiu sua carrei-
ra com trabalhos nas catego-
rias de base. Como treinador 
interino e auxiliar, já esteve à 
beira do gramado em compe-
tições como Brasileirão, Li-
bertadores e Copa do Brasil.

Maurício Souza vai come-
çar a trabalhar com o elenco 
hoje. O técnico vai iniciar a 
preparação visando o duelo 
contra o Londrina, no pró-
ximo sábado, no estádio do 
Café.

No último domingo, o 
Vasco venceu o Cruzeiro por 
1 a 0 no Maracanã, com gol 
de Getúlio. Com o resultado, 
o time carioca chegou a 24 
pontos na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, com 24 
pontos, e ocupa a terceira 
posição.

Lua de mel - Além do 

resultado contra o Cruzeiro, 
a festa da torcida, que lotou 
o Maracanã, chamou a aten-
ção. Titular no último fim de 
semana, Yuri Lara exaltou a 
atmosfera do estádio.

“A gente não quer sair 
porque é uma atmosfera 
muito boa de se viver. Uma 
vitória muito importante, 
para a gente se aproximar do 

Cruzeiro. Sabíamos que seria 
uma partida difícil, como foi. 
A torcida do Vasco, é inexpli-
cável o que eles fazem com a 
gente. Eles estavam fazendo 
em São Januário, fizeram 
aqui novamente. Não tenho 
palavras, espero continuar 
caminhando juntos até o 
final”, disse o volante.

Yuri já revelou que é tor-
cedor do Vasco, falou da 
sensação de estar em campo 
neste momento.

“Estar ali dentro, olhando 
para fora e ver 65 mil pessoas 
cantando sem parar. Anos 
atrás eu estava lá fazendo a 
mesma coisa. Estou até rou-
co porque foi difícil da gente 
se comunicar em campo”, 
declarou.

Marcelo Cortes / Flamengo

Novo técnico do Vasco, Maurício Souza foi auxiliar do Flamengo até 2021

Fred retoma 
atividades no Flu

Marcelo deixa o Real 
após 15 temporadas

O Fluminense 
voltou aos trei-
nos visando o 
duelo contra o 
América-MG, 
em Belo Hori-

zonte. Os tricolores buscam 
a recuperação no Cam-
peonato Brasileiro, após a 
derrota do último sábado 
para o Atlético-GO em pleno 
Maracanã.

O técnico Fernando Di-
niz recebeu uma boa notí-
cia. Isso porque o retorno 
do atacante Fred aos treinos.

O experiente jogador 
teve um problema na vista 
que o tirou dos últimos 
jogos. O atacante iniciou a 
preparação física já visando 
a reta final de sua carreira.

O lateral-esquerdo Marcelo 
se despediu, ontem, do Real 
Madrid. Após 15 anos no 
clube, o brasileiro termina 
sua história com o time es-
panhol colecionando taças 
e recordes.

O presidente do clube, 
Florentino Pérez, esteve 
presente na cerimônia de 
despedida e ressaltou a rela-
ção do jogador com o clube.

“O Real Madrid é e sem-
pre será sua casa. Tem que 
estar muito orgulhoso por 
tudo que conquistou no 
melhor clube do mundo”, 
disse Pérez.

As homenagens não 
vieram apenas do clube, 
diversos jogadores do Real 
também fizeram questão 

A tendência é a de que 
Fred faça sua despedida do 
futebol no dia 9 de julho, 
contra o Ceará, no Mara-
canã, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Fred, de 38 anos, tem 
contrato até o dia 21 de 
julho, data de aniversário  
de 120 anos do Fluminen-
se.

de homenagear o lateral em 
suas redes sociais.

Marcelo chegou ao clube 
em 2007, com 19 anos, vin-
do do Fluminense, e, desde 
então, somou 545 jogos, 38 
gols e 103 assistências pela 
equipe. Em sua longa pas-
sagem, ganhou 25 títulos, se 
tornando o maior campeão 
da história do Real Madrid. 
Dentre suas taças, estão 
cinco Liga dos Campeões, 
quatro Mundiais de Clubes 
e seis Campeonatos Espa-
nhóis.

Para a próxima tempo-
rada, o lateral ainda não 
tem destino definido. Até 
o momento, a única coisa 
que se sabe é que ele não 
pretende voltar ao Brasil.

Meia uruguaio 
deve estar 
em campo 
amanhã contra 
o Cuiabá, no 
Maracanã

Perto da 
aposentadoria, 
experiente 
atacante se 
recupera de 
lesão no olho

Maurício Souza 
assinou contrato 
até o fim do 
ano e começa a 
trabalhar hoje 
no CT vascaíno


