
Niterói terá concurso 
para Guarda em 2023

Duzentos e doze já aprovados em exame mais recente serão chamados e outras 74 vagas serão abertas

AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA NA CIDADE
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O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, caminhou com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, pelas ruas do Jardim Imperial que serão beneficiadas

Simone da Silva/Divulgação

Prouni e Fies: 
inscrições 
em agosto

Taxistas terão 
benefício até 16 
de agosto
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PT lança chapa Lula-Alckmin
Convenção nacional foi realizada em São Paulo, mas sem a presença dos dois pré-candidatos

PANORAMA\PÁG. 2

Investimento de 
R$ 3,1 milhões 
em Itaboraí
O bairro Jardim Imperial, em Ita-
boraí, vai receber um investimen-
to de R$ 3,1 milhões do Governo 
do Estado para execução de obras 
de infraestrutura (pavimentação, 
drenagem, sinalização e cons-
trução de ponte) em sete ruas. 
Ontem, o secretário estadual de 
Infraestrutura e Obras, Rogério 
Brandi, esteve na cidade para as-
sinar, junto com o prefeito Mar-
celo Delaroli, a autorização para 
início dos trabalhos. Segundo 
Brandi, essas intervenções são 
importantes para garantir que as 
obras de infraestrutura avancem 
para outros bairros.
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CULTURA

De sexta a domingo tem o espetáculo “Escória” no Teatro Popu-
lar Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói. Inspirada no univer-
so literário de Jean Genet e nas pesquisas feitas a partir de fatos 
reais contemporâneos, a peça é um alerta social.

Divulgação

Espetáculo está em cartaz no  Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói

‘Escória’ em curta temporada Nova ‘cria’ na mira do Vasco
Após acertar a volta de Alex Teixeira, que havia deixado o clube há 
12 anos, o Vasco sonha em repatriar mais um talento formado nas 
categorias de base. Trata-se do atacante Paulinho, que atualmente 
joga na Alemanha, mas que estaria na mira da 777 Partners.

PÁG. 8

ESPORTES
Matheus Lima / Vasco

Paulinho esteve recentemente em São Januário quando ganhou uma camisa do Vasco
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Ajuda do 153
Venho fazer um pedido aos moradores de São Francisco. 
Com a diminuição das árvores frutíferas no nosso bairro, 
muitos animais têm “visitado” as nossas casas com mais 
frequência em busca de alimentos. Na minha casa, por 
exemplo, sempre aparecem gambás. Quero chamar a aten-
ção de todos para que não machuquem esses animais. Os 
gambás são úteis pois comem animais peçonhentos, como 
lacraias, aranhas, entre outros. Liguem para 153 e solicitem 
ajuda da Guarda Florestal para resgatá-los.
Leandro Vieira

Prejuízo
Tive um grande prejuízo no meu carro na última semana. 
Existe um desnível para acessar o viaduto de Alcântara, 
sentido Colubandê, que, na verdade, está causando vários 
acidentes. É preciso que a Prefeitura de São Gonçalo acerte 
esse desnivelamento ou sinalize a via, já que a obra parece 
não ter terminado.
Tiago Couto 

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.

‘Escória’ faz curta 
temporada em Niterói
De sexta a domingo tem o 
espetáculo “Escória” no Tea-
tro Popular Oscar Niemeyer, 
no Centro de Niterói. Inspi-
rada no universo literário de 
Jean Genet e nas pesquisas 
feitas a partir de fatos reais 
contemporâneos, a peça é 
um alerta social, um grito 
de socorro externado, por 
meio da arte. A direção é de 
Marcello Caridade. 

“Escória”, o nome da 
peça, é um termo pejora-
tivo usado para se referir à 

camada socialmente desfa-
vorecida da sociedade. O es-
petáculo se apresenta como 
uma jaula, onde homens são 
observados como animais; 
colocados em julgamento 
pelos seus atos criminosos. 
Ali, naquele mísero cubícu-
lo, seus atos violentos são 
destrinchados.

As apresentações acon-
tecem na sexta e sábado, às 
20h, e no domingo, às 19h. O 
ingresso custa R$40 e está à 
venda no site Sympla. 

CULTURA

Sucessos
O cantor Dienis fará o públi-
co voltar no tempo na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
nesta sexta e sábado, às 19h, 
com o show “Minhas Músi-
cas, Suas Novelas, Nossas 
Histórias”. A atriz e cantora 
Isabel Fillardis faz participa-
ção na sexta. No sábado, a 
convidada é a cantora Cris-
tina Mel. A entrada é 1kg de 
alimento não perecível que 
será recolhido na entrada. 
Os ingressos, no entanto, 
devem ser adquiridos na bi-
lheteria ou pelo site Sympla.

CONCERTO – A Orquestra da UniRio volta à Sala Ce-
cília Meireles, na Lapa, com um programa que reúne 
clássicos do repertório orquestral, como a abertura “As 
Hébridas”, de Mendelssohn e a sinfonia “Pastoral”, de 
Beethoven, e o Concerto para Violão e Orquestra, de 
Ricardo Tacuchian. A regência é do professor Guilher-
me Bernstein. O ingresso custa R$10. 

EXPOSIÇÃO – O artista Mário Camargo está em cartaz  
no Centro Cultural Correios, no Rio, com a exposição 
“Solidão dos números primos”. A mostra, que ocupa 
o terceiro andar do edifício histórico, apresenta cerca 
de 30 obras que, na sua maioria, foram pintadas em 
linho com tinta acrílica diluída. De terça a sábado, das 
12h às 19h (exceto feriados), até o dia 3 de setembro.

Divulgação

Espetáculo está em cartaz no  Teatro Popular Oscar Niemeyer

Divulgação

Dienis apresenta “Minhas Músicas, 

Suas Novelas, Nossas Histórias”

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

Café da manhã garantido

Mais uma unidade do pro-
grama, que faz parte da 
política estadual de com-
bate à fome do Governo do 
Estado, começa a funcio-
nar. Desta vez, em Macaé, 
região norte fluminense, 
servindo 500 cafés por dia, 
das 4h30 às 9h. O objetivo 
do projeto é promover a 

Nelson Perez/SEDSODH 

assistência alimentar a 
trabalhadores, estudantes, 
idosos e população em si-
tuação de vulnerabilidade 
que utilizam os terminais e 
estações de transporte co-
letivo de grande circulação 
no estado do Rio. Ao todo 
serão 59 unidades espalha-
das por todo o Estado.

Canal contra 
telemarketing

Rio: 100 mil 
animais castrados

Os brasileiros ganharam mais 
um canal direto para denun-
ciar empresas de telemarke-
ting que insistem na prática 
abusiva no contato com o 
consumidor. Com a determi-
nação do Ministério da Justiça 
de combater o problema, foi 
disponibilizado um canal na 
internet, onde pode ser feita 
a denúncia.

“No formulário eletrônico, 
os consumidores devem inse-
rir, entre outras informações, 
a data e o número de ori-
gem da chamada com DDD 
(discagem direta a distância 
- quando houver), o nome 
do telemarketing ou qual 
empresa representa e se foi 
dada permissão para a oferta 
de produtos e serviços”, infor-
mou o  Ministério da Justiça.

No início desta semana, as 
atividades de telemarketing 
abusivo de 180 empresas 
brasileiras foram suspensas 
por decisão da Senacon e dos 
Procons. 

O Governo do Estado chegou 
a 100 mil animais castrados 
em sete meses. As castrações 
fazem parte das ações da Sub-
secretária de Proteção e Bem-
-Estar Animal, que iniciou as 
esterilizações em dezembro 
de 2021, com objetivo de al-
cançar a marca em 12 meses.

Com clínicas situadas em 
todas as regiões do estado, e 
seis castramóveis itinerantes 
atendendo em pontos estra-
tégicos da Região Metropo-
litana, foi possível chegar ao 
número antes do previsto.

O projeto tem como um 
dos principais objetivos di-
minuir o número de animais 
abandonados nas ruas. O 
Estado do Rio tem cerca de 
3,4 milhões de animais aban-
donados, segundo dados do 
IBGE e Instituto Pet Brasil. 
Destes, 2,2 milhões são cães 
e 1,2 milhões são gatos. De 
acordo com o indicativo, 
durante a pandemia, a quan-
tidade subiu 40% no Rio. 

POR JEFFERSON LEMOS 

Valença na rota turística

O município de Valença, 
na região turística Vale do 
Café, será a terceira cidade 
a receber, até domingo 
(24), a versão itinerante 
do projeto de destinação 
turística, edição de inver-
no, iniciativa da Secreta-
ria Estadual de Turismo e 
da TurisRio. Por meio de 

Jean Tavares/Divulgação

um contêiner com fotos 
e paisagens dos destinos 
fluminenses os visitantes 
podem obter informações 
das 12 regiões turísticas do 
estado e assistir a apresen-
tações musicais. A escolha 
se baseou nas cidades que 
mais atraem turistas na 
temporada de frio. 

PT oficializa chapa Lula-Alckmin

O PT e a federação partidá-
ria Brasil da Esperança (PT, 
PCdoB e PV) oficializaram 
ontem (21) a candidatura 
do ex-presidente da Re-
pública Luiz Inácio Lula 
da Silva, para concorrer 
às eleições presidenciais 
de outubro. Também foi 
formalizada a participação 
do ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin 

 Rovena Rosa/Agência Brasil

como vice-presidente, na 
chapa que concorrerá ao 
Planalto neste ano. Duran-
te a convenção partidária, 
que ocorreu a portas fecha-
das em um hotel na capital 
paulista, o PT aprovou 
ainda a coligação com o 
PSB, Solidariedade e a fe-
deração PSOL-Rede. Lula e 
Alckmin não participaram 
do evento.

Panorama RJPanorama RJ

A médica psiquiatra Nise 
da Silveira tem seu nome 
incluído no Livro de He-
róis e Heroínas do Estado 
do Rio. É o que determina 
a Lei 9.800/22, de autoria 
do presidente da Alerj, 
deputado André Cecilia-
no (PT), e dos deputados 
Waldeck Carneiro (PSB), 
Flávio Serafini (PSOL), Luiz 
Paulo (PSD), Renata Souza 

(PSOL), Eliomar Coelho 
(PSB), Bebeto (PSD) e Ro-
drigo Bacellar (PL), que foi 
sancionada e publicada no 
Diário Oficial desta quinta 
(21). A médica - que mor-
reu aos 94 anos, em 1999 - é 
reconhecida mundialmen-
te por sua contribuição à 
psiquiatria, tendo revo-
lucionado o tratamento 
mental no Brasil. 

Nise da Silveira no livro de heróis
Reprodução da Internet

O pré-candidato a gover-
nador do estado do Rio, 
Rodrigo Neves, participou 
na última quarta (20), da 
convenção nacional do 
PDT, em Brasília, ocasião 
em que o partido confir-
mou a indicação do nome 
de Ciro Gomes como can-
didato a presidente da 

república. Ao lado de ou-
tros pré-candidatos, Neves 
discursou sobre o PDT. 
“Nós viemos de uma tra-
dição trabalhista no Rio: 
há 30 anos o PDT governa 
Niterói, e não é à toa que 
Niterói é a melhor cidade 
em qualidade de vida no 
estado do Rio”.

PDT: Neves é presença em convenção 
Divulgação



Cidades 3Sexta-feira, 22/7/2022 ofluminense.com.br

Três unidades estão em reforma e trabalhos devem estar concluídos até o fim do mês de outubro

Obras nos Médicos de Família
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou ontem (21) as 
obras de reforma das Uni-
dades do Médico de Família 
Vó Tereza (PMF Ponta da 
Areia), Jesus Montañez (PMF 
Palácio) e Zilda Arns (PMF 
Baldeador). As obras, que de-
vem ser concluídas até o fim 
de outubro, fazem parte do 
Plano Niterói 450 - Saúde que 
vai investir R$ 300 milhões em 
obras e renovação de equipa-
mentos e mobiliários em 70 
unidades que passarão por 
algum tipo de reforma, am-
pliação ou construção.

O prefeito lembrou que as 
obras visitadas fazem parte 
de um conjunto de obras 
que a Prefeitura de Niterói 
desenvolveu para melhorar 
toda a estrutura de saúde e 
de atendimento para a popu-
lação da cidade.

“Nesta manhã, visitamos 
três unidades do Médico de 
Família que estão passan-
do por obras. Estivemos na 
Ponta Da Areia, no Morro do 
Palácio e no Baldeador. Esta-
mos também licitando novas 
intervenções e seguimos com 
o trabalho para que a saúde 
de Niterói esteja cada vez 
melhor” afirmou.

O PMF do Baldeador vai 
receber uma reforma geral, 
com investimento aproxima-
do de R$ 460 mil, para atender 

os mais de 5.500 usuários 
cadastrados. O posto da Pon-
ta da Areia também passará 
por uma reforma geral com 
custo de pouco mais de R$ 
470 mil que vai beneficiar 
mais de 6.800 niteroienses. 
Já a unidade do Palácio vai 
investir cerca de R$ 416 mil 

em sua reforma que atende 
mais de 3.730 moradores da 
comunidade local.

Grael reforçou que Nite-
rói está fazendo um grande 
esforço para manter o ritmo 
de obras porque a construção 
civil é a forma mais rápida de 
gerar empregos.

“Essas obras que visitamos 
hoje, estamos gerando cerca 
de 50 empregos diretos. A Pre-
feitura anunciou, como parte 
do Plano Niterói 450 anos, 
obras na educação, saúde, re-
gião norte e centro da cidade, 
obras de sustentabilidade e 
implantação de parques, no 

total são aproximadamente 
R$ 2 bilhões em obras na 
nossa cidade para melhorar 
a infraestrutura de Niterói, 
gerando muitos empregos 
diretos e indiretos”.

A visita foi acompanhada 
dos secretários Rodrigo de 
Oliveira (Saúde) e Vicente 
Temperini (Obras), Paulo 
César Carrera (presidente 
da Emusa), Oto Bahia (Nú-
cleo Executivo do Baldeador, 
Caramujo, Santa Bárbara e 
Maria Paula), agentes das 
Administrações Regionais e 
do legislativo e também pelos 
trabalhadores das unidades 
de saúde locais.

Segundo o secretário de 
Saúde, Rodrigo de Oliveira, 
esse investimento é essencial. 
Segundo ele, a pandemia 
mostrou a importância do 
SUS de Niterói para a vida 
dos cidadãos e a importância 
de termos as condições ade-
quadas para os trabalhadores 
da saúde garantirem o atendi-

mento. O secretário reforçou 
que o Plano Niterói 450 Saúde 
é um esforço para moder-
nizar a estrutura e garantir 
um processo de adequação e 
modernização da saúde para 
que os profissionais sigam 
atendendo mais e melhor.

Niterói lançou o Plano 450 
anos - Saúde, com investi-
mentos na ordem de R$ 260 
milhões em reformas, amplia-
ções e construção de unida-
des e mais R$ 40 milhões para 
renovação de equipamentos e 
mobiliários de todas as uni-
dades de saúde. No caso de 
obras, serão 70 unidades de 
saúde que serão reformadas, 
construídas e/ou ampliadas 
e o Programa Médico de Fa-
mília receberá 30 obras ao 
longo de três anos e, até o fim 
deste ano, já teremos iniciado 
15 reformas. As unidades do 
Vó Tereza (Ponta Da Areia), 
Palácio e Baldeador já estão 
com obras bastante avança-
das. Também já começamos 
as intervenções na unidade 
da Ititioca e Maravista. Junto 
com a renovação de todo 
mobiliário, colocaremos as 
unidades em condições mais 
adequadas para dar cada vez 
mais qualidade e dignidade 
para a população das comu-
nidades ser atendida”, disse o 
secretário.

Intervenções 
fazem parte de 
um conjunto 
de obras para 
melhorar a 
saúde da cidade

Douglas Macedo/Divulgação

Prefeito Axel Grael acompanhou as reformas nos Médicos de Família dos bairros Ponta da Areia, Palácio e Baldeador

Praça Chico Mendes, 
em SG, é recuperada
A Prefeitura de São Gonçalo 
já deu início às obras na 
Praça Chico Mendes, no 
bairro Raul Veiga. Depois 
de cercar parte do local, as 
equipes iniciaram o trabalho 
de duplicação da pista na 
Rua Lindolfo Collor. Ontem 
(21), foram retirados os co-
queiros da praça para que 
não sejam danificados du-
rante a reestruturação. Eles 
serão replantados na fase 
de paisagismo. A previsão 
de conclusão das obras é de 
seis meses.

Toda a estrutura já exis-
tente vai receber nova ilu-
minação, construção de 
jardineiras e canteiros com 
plantio de vegetação arbus-
tiva, um bicicletário, novo 
mobiliário urbano e as árvo-
res que estão no local serão 
preservadas. A academia da 
terceira idade, já existente 
no local, será mantida e re-
formada. Uma das entradas 
da praça será destinada aos 
caminhões de foodtrucks 

que funcionarão no espaço 
nos fins de semana.

As intervenções fazem 
parte do Plano Estratégico 
Novos Rumos, do Eixo Cida-
de Bem Cuidada e Organiza-
da, que promove o acesso à 
urbanização e a melhoria do 
espaço público, benefician-
do moradores do Raul Veiga 
e outros bairros vizinhos, 
como Coelho e Alcântara.

Também estão incluídas 
melhorias na infraestrutura 
de drenagem, readequação 
dos níveis da praça para a 
garantia da acessibilidade, 
substituição da pavimenta-
ção de toda a praça, execu-
ção de novas áreas de lazer 
como uma academia da 
terceira idade, playground 
e área de estar.

Rio inicia obras do 
Intermodal Gentileza
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, acompanhou o início 
das obras do Terminal In-
termodal Gentileza (TIG), 
no antigo terreno do Gasô-
metro, na Região Portuária, 
ontem (21). As edificações 
que restavam na parte desa-
propriada do terreno come-
çaram a ser demolidas. As 
obras da plataforma do BRT 
avançam do lado de fora do 
terreno e, agora, se juntam 
à construção do terminal. 
Todo o sistema será finaliza-
do até o fim de 2023 com a 
entrega das plataformas do 
VLT e dos ônibus municipais 
regulares.

“ Aqui vai ser o verdadei-
ro terminal de integração 
da Transbrasil. Teremos a 
integração total com o VLT. 
O passageiro chega de BRT 
e, se for para o Centro, pode 
pegar o VLT. Se for para a 
Zona Sul ou Tijuca, pega 
um ônibus. A Transbrasil vai 
se encontrar com a Transo-
límpica em Deodoro, com 
a Transcarioca na altura 

de Ramos e com o VLT no 
Terminal Gentileza. Estes 
modais de transporte não 
só foram destruídos nos últi-
mos quatro anos como tam-
bém não foram integrados. 
Com eles, as pessoas terão 
suas vidas facilitadas, com 
bilhete integrado. Quem pe-
gar um BRT não vai precisar 
pagar um novo bilhete para 
o VLT. Com o novo modelo 
de bilhetagem e subsídio, a 
Prefeitura vai conseguir fa-
zer essa integração”, afirmou 
Eduardo Paes.

A entrega das obras vai 
acontecer em etapas. O pri-
meiro modal a entrar em 
operação será o BRT. Em se-
guida, os ônibus municipais 
passarão a fazer ponto final 
no local. Por último, será 
entregue a extensão do VLT, 
toda a estrutura do terminal 
e entorno no último trimes-
tre de 2023. Circularão por 
hora no local até 95 ônibus 
do BRT, 21 composições do 
VLT e 137 ônibus munici-
pais.

Niterói vai lançar aplicativo 
gratuito para acesso à leitura
A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Secretaria Municipal 
das Culturas, da Fundação 
de Arte de Niterói e do selo 
Niterói Livros, vai apresentar, 
no domingo, dia 24, das 13h 
às 15h, o Sarau dos Artistas 
publicados na I Antologia de 
Niterói Hoje - Dos Autores de 
Niterói, no Centro Cultural 
Paschoal Carlos Magno. E, na 
terça, dia 26, acontecerá, em 
evento fechado, o lançamento 
do Aplicativo Niterói Livros 
– um projeto para envolver 
quem é apaixonado por livros, 
que chega aos smartphones 
e tablets, com 62 títulos do 
selo, 60 clássicos da literatura 
brasileira.

A “I Antologia Niterói 
Hoje”, editada após a publi-
cação de uma chamada públi-
ca que convidou moradores 

da cidade a participarem do 
primeiro e-Book inédito da 
Niterói Livros, é um tributo 
à cidade. Após sua publica-
ção, o selo recebeu textos de 
diversos gêneros (definidos 
na chamada pública como 
literários, jornalísticos ou 
históricos) que compõem 
um painel, simplificado, da 
criação textual da cidade. O 
leitor vai poder conferir uma 
sequência de textos que não 
apenas revelam olhares dos 
cidadãos que nasceram ou 
residem em Niterói, mas que 
também apresentam criações 
próprias de quem tem esse 
orgulho de ser da cidade.

“Como limitações, a fim de 
contemplar maior número de 
interessados, foi previsto um 
limite de 5.000 caracteres. 
Das quase três dezenas de 

propostas recebidas, todas 
compõem o produto. Ape-
nas as que não estavam nas 
especificações de datas e 
horários de submissão não fo-
ram analisadas. As propostas 
apresentadas contemplam 
escritores locais, memórias 
ou referências a três regiões 
da cidade, com aproxima-
damente 60% dos textos en-
viados por pessoas que se 
reconhecem como mulheres”, 
explica Chris Fuscaldo, dire-
tora da Niterói Livros.

Os autores são Alvaro Sen-
ra, André Barroso, Andréia 
Borges da Silva, Beta Aldeia, 
Catharina Zanetti, Cecília 
Rogers, Edel Costa, Eduardo 
Lohmann Cardoso, Everardo 
Paiva de Andrade, Gabriela 
Nasser, Glaucia Ank, Hana 
Ramalho, Hilário Francisconi, 

Inês Drummond Pimentel 
Menezes, José Messias Xavier, 
Léo de Carvalho, Liane Arêas, 
Lira Vargas, Luiz Otavio Mat-
ta, Monique Brito, Marcelo 
Aceti, Paulo Roberto Cecchet-
ti, Ricardo Schott, Rosania Al-
ves, Rose Araujo, Sol de Paula 
e Uyára Schiefer.

 
Aplicativo - Contém todo o 

acervo do selo Niterói Livros, 
além de títulos da literatura 
brasileira  em domínio pú-
blico e obras de niteroienses 
ou moradores da cidade, para 
livre leitura. O app estará 
disponível gratuitamente em 
smartphones e tablets. Para 
acessá-lo, é preciso baixar o 
aplicativo na Aple Store para 
iOS (iPhone e iPad), e no 
Google Play para os aparelhos 
com plataforma Android.

I Antologia Niterói Hoje, de autores da cidade, também será apresentada 

Maricá terá 
campanha 
de adoção 
de animais
A Prefeitura de Maricá, 
através da Coordenadoria 
Especial de Proteção Ani-
mal (Cepa), apoia a segun-
da campanha de adoção 
de cães e gatos no estacio-
namento do Supermarket, 
em São José do Imbassaí, 
neste sábado (23), das 10h 
às 16h. Estarão disponí-
veis aproximadamente 30 
animais, entre cães e ga-
tos, adultos e filhotes, que 
foram resgatados nas ruas 
da cidade e passaram por 
cuidados – alguns já foram 
castrados.

“Estamos muito anima-
dos com as nossas adoções. 
As parcerias com clínicas e 
empresas estão formatan-
do ainda mais nossa mili-
tância contra o abandono 
e a redução dos animais 
que vivem em situação de 
rua” disse Fabiano Novaes, 
coordenador Especial de 
Proteção Animal.

Sete ruas passarão por drenagem e pavimentação. E bairro ganhará ponte

Em Itaboraí, Jardim Imperial 
tem investimento do Estado

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Obras (Seinfra), 
iniciou, ontem (21), às obras 
de pavimentação, drenagem, 
sinalização e construção de 
ponte no bairro Jardim Im-
perial, em Itaboraí. Para o 
secretário Rogério Brandi, as 
intervenções são importantes 
para garantir que as obras de 
infraestrutura avancem para 
outros bairros.

A drenagem e pavimenta-
ção serão feitas em sete ruas, 
que hoje, embora tenham 
rede de coleta de esgotos, aca-
bam criando valas negras. A 
construção da ponte ajudará 
na melhoria do fluxo de veí-
culos no bairro, assim como 
a sinalização viária nas ruas 
que serão asfaltadas.

“É uma obra que vai per-
mitir que o Jardim Imperial 
tenha os mesmos serviços já 
oferecidos a outros bairros 
do entorno. O Estado vai 

investir R$ 3,1 milhões e a 
previsão é de que as obras 
sejam concluídas em oito 
meses. Nossa expectativa é 
oferecer mais segurança aos 
motoristas e transeuntes que 
se locomovem pela região”, 
frisou Brandi.

As obras serão executadas 
pela Seinfra, por meio da Sub-
secretaria de Projetos e Obras, 
nas seguintes ruas: Andréa C. 
Dos Santos, Nelson A. Abreu, 
Adhemar Pinheiros, Simão 
Miguel, Rua D, Edson Gomes 
Rangel e Eurydice N. Pinho.

Simone da Silva/Divulgação

Secretário Rogério Brandi mostrou projeto ao prefeito Marcelo Delaroli

Área de lazer 
fica no bairro 
Raul Veiga
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USF em Tribobó passou por reestruturação para melhorar os atendimentos

Em São Gonçalo, unidade 
de saúde ganha repaginada
A Prefeitura de São Gonçalo 
entregou, na tarde de ontem, 
mais uma unidade de saúde 
completamente reformada e 
ampliada, no bairro Tribobó. 
A Unidade de Saúde da Fa-
mília José Avelino está pronta 
para atender a população 
com seus oito consultórios.

A unidade de saúde, loca-
lizada na Rua José Francisco 
Batista Rios, passou por uma 
restruturação completa, com 
nova sala de vacina, constru-
ção de área para a população 
aguardar ser chamada para 
exames, consultório gineco-
lógico, consultório odonto-
lógico, sala de vacina, sala de 
curativos, área de descarte 
para lixo infectante, banhei-
ros com acessibilidade para 
cadeirantes, piso tátil para 
cegos, rampas de acesso para 
cadeirantes e salas climati-
zadas.

“Cuidem desse equipa-
mento, porque aqui inves-
timos recurso público. Aqui 
é a segunda casa de todos 
vocês, então vamos cuidar 
desse local, para que esteja 
sempre pronto a atender bem 
a população”, disse o prefeito 
Capitão Nelson, que desta-

cou também os esforços da 
Prefeitura na construção de 
clínicas da família que sejam 
propriedades do município, 
resultando em economia nos 
valores de aluguéis atualmen-
te pagos pelo município.

O secretário de Saúde, Dr. 
Gleison Rocha, destacou o 
incentivo aos avanços que a 
pasta tem obtido na cidade.

“O prefeito Capitão Nelson 
é um motivador nato, que 
sempre incentiva sua equipe 
a trabalhar. Vamos acolher 
a população com carinho e 
com respeito”, disse o secre-
tário, em discurso à equipe 
de profissionais que atua na 
USF José Avelino.

Estiveram presentes à 
inauguração, junto ao pre-

feito Capitão Nelson e ao 
secretário Dr. Gleison Rocha, 
o subsecretário de Atenção 
Básica, Maik Melo, o subse-
cretário de Odontologia, Dr. 
Paulo Alberto Nascimento, a 
administradora da USF José 
Avelino, Alessandra Macedo, 
o engenheiro Pedro Hen-
rique Oliveira e o vereador  
Vinícius.

Banheiros com 
acessibilidade, 
piso tátil 
e rampas 
estão entre as 
benfeitorias

Luiz Carvalho/Divulgação

Unidade de Saúde da Família José Avelino está pronta para atender a população com seus oito consultórios

Paciente mantida em 
cárcere é transferida
A paciente Daiana Chaves 
Cavalcanti, de 35 anos, que 
foi submetida a cirurgias e 
estava internada no Hospital 
Santa Branca, em Duque de 
Caxias, foi transferida ontem 
(21) para o Hospital Federal 
de Bonsucesso (HFB), no 
Rio. Daiana se internou, no 
início de junho, para fazer 
procedimentos estéticos no 
abdômen e nas mamas com 
o cirurgião plástico Bolívar 
Guerrero Silva, mas depois da 
cirurgia começou a apresen-
tar sequelas no abdômen. Ela 
vinha pedindo a transferência 
da unidade particular por en-
tender corria risco de morte, 
com feridas abertas.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Ministério da 
Saúde no Rio, o Hospital de 
Bonsucesso tem condições 
de atender Daiana. “O quadro 
da paciente é compatível com 
a capacidade assistencial da 
unidade. De acordo com o 
protocolo do HFB, ela será 
acompanhada por uma equi-
pe multidisciplinar formada 
por profissionais dos serviços 
de cirurgia plástica repa-
radora, cirurgia geral, CTI, 
psicologia e serviço social”, 
informou.

Ontem, Daiana comemo-
rou a saída do Hospital Santa 
Branca. “Já estou indo, gente. 
Estou sendo transferida ago-
ra, nesse exato momento”, 
relatou em vídeo, enquanto 
estava sendo levada de maca 
para a ambulância.

O advogado Ornélio Mota, 
que defende a paciente, disse 
que, embora tivesse pedido 
na justiça a transferência 
da cliente para um hospital 
particular da Rede D’Or, por 
entender que teria capacida-
de de atender a complexida-
de médica do caso, a ida de 
Daiana para a unidade federal 
atende a expectativa de deixar 
o Hospital Santa Branca.

“A gente queria que ela 
saísse de lá. Lá não tem es-
trutura, e o hospital de Bon-
sucesso, a gente entende que 
tem referências e especialis-
tas na área”, contou em entre-
vista à Agência Brasil.

De acordo com o advo-
gado, esse laudo médico foi 
incluído na petição que a de-
fesa fez na semana passada à 
Justiça para conseguir autori-
zação e transferir Daiana para 
outra unidade hospitalar. Ela 
chegou a afirmar que estava 
passando por cárcere privado.

Bloqueio - Na quarta-feira 
(20) a juíza Elizabeth Maria 
Saad, da 5ª Vara Cível de Du-
que de Caxias, acatou o pe-
dido da defesa de Daiana de 
bloquear recursos do Hospital 
Santa Branca. Na decisão, 
a magistrada determinou o 
bloqueio de R$ 198 mil para 
custear a transferência e o 
tratamento da paciente.

O médico Bolívar Guerre-
ro Silva, que é equatoriano, 
foi preso na segunda-feira 
(18), pela Deam de Duque de 
Caxias.

SUS incorpora 
medicamento 
para tratar 
osteoporose
O Ministério da Saúde (MS) 
decidiu incorporar na lista 
de medicamentos oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) o ácido zoledrônico. 
Medicamento é usado para o 
tratamento de pacientes com 
osteoporose que apresentam 
intolerância ou dificuldades 
de deglutição dos bisfosfonatos 
orais. A portaria foi publicada 
hoje (21) no Diário Oficial da 
União (DOU).

A incorporação do medi-
camento atende a uma re-
comendação da Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias (Conitec) do MS. 
Segundo a portaria, o medi-
camento deverá ser oferecido 
à população no SUS no prazo 
máximo de 180 dias.

A osteoporose atinge o 
metabolismo dos ossos, di-
minuindo a massa ossea e 
comprometendo a estrutura 
dos tecidos responsáveis pela 
formacao dos ossos. A doença 
é a principal causa de fratura 
em pessoas acima de 50 anos.

O Protocolo Clínico e Dire-
trizes Terapêuticas (PCDT) do 
MS já disponibiliza no âmbito 
do SUS o uso de Vitamina D e 
Cálcio, raloxifeno, estrogenos 
conjugados, calcitonina (spray 
nasal) e os bisfosfonatos orais 
(alendronato e risedronato) 
para o tratamento de pacientes 
com osteoporose.

De acordo com a Conitec, 
a incorporação do ácido zole-
drônico se deve, entre outras 
razões, a sua alta capacidade de 
se ligar ao osso mineralizado. 
Ao ser administrado, o medi-
camento age rapidamente no 
osso, inibindo o desequilibrio 
entre a reabsorcao de cálcio e 
a remodelacao ossea.

Medicamento 
será oferecido em 
até de 180 dias

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA MARCA 
MERCEDES-BENZ, MODELOS DA FAMÍLIA AXOR 4X2, 6X2 E 6X4.
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda., em atualização ao chamamento realizado em 9 de outubro de 2020, 

convoca adicionalmente os proprietários  dos veículos abaixo identifi cados para atender à seguinte campanha: 

Sistema envolvido: conjunto de fi xação do tanque de combustível. 

Razões técnicas: constatou-se uma possível inconformidade no procedimento de aperto dos parafusos 

de fi xação do suporte do tanque de combustível, consequência de desvio no processo produtivo.

Risco/implicações: uma somatória de variáveis pode fazer com que os parafusos de fi xação do suporte 
do tanque de combustível percam sua força de aperto. Nesta hipótese, com o passar do tempo, pode 
haver a fadiga desses componentes, causando potencial fratura prematura dos parafusos e consequente 
soltura do suporte do tanque. Tal falha poderia, em situações extremas e associada a particularidades de 
operação, ocasionar queda do tanque de combustível e o possível derramamento de óleo na via de tráfego. 
Essas circunstâncias aumentariam o risco de acidentes e danos físicos de natureza grave, ou até mesmo 

fatais, aos ocupantes do veículo e terceiros.

Solução: substituição gratuita dos parafusos e porcas de fi xação, aplicando-se o torque recomendado.

Data de início do atendimento: 11 de julho de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 
Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 
onde será realizado gratuitamente, com duração aproximada de 2 (duas) horas. 

Para consultar o endereço dos Concessionários e obter mais informações, acesse  o site 

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes ou entre em contato com a nossa  Central de 

Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus  clientes, 
garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca.                   

MODELOS ENVOLVIDOS CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO DE FABRICAÇÃO

Família Axor 4x2, 6x2 e 6x4 9BM 958444 LB 190002 a

9BM 958443 NB 262924

17 de setembro de 2020 a 

11 de fevereiro de 2022

Juntos salvamos vidas.

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: 26/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Tibirica - Monjolos - São Gonçalo 17861463
13:00 às 17:00 Rua Agnaldo S. Rocha - Coelho - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Aldea de Matos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Borges - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Miguel Glinka - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Navarro da Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:00 às 17:00 Rua Piracajuba - Jardim Catarina - São Gonçalo 17865181
13:30 às 17:30 Estrada Anaia - Santa Izabel - Galo Branco - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Estrada Meia Noite - Ipiyba - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Rua Expedicionário João P da Silva - Bairro Alegre - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Rua Expedicionário João Silva - Bairro Alegre - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Rua Expedicionário José Manoel de Oliveira - Santa Izabel - Sacramento 17864673
13:30 às 17:30 Rua Expedicionário Valmir - Santa Izabel - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Rua José Vieira da Conceição - Santa Izabel - São Gonçalo 17864673
13:30 às 17:30 Rua Presidente Roosevelt - Vista Alegre - São Gonçalo 17864861
13:30 às 17:30 Rua Dom J da Matta - Vista Alegre - São Gonçalo 17864861

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida H - São José de Imbassaí - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 - Santo Antônio - Ponta Grossa 17858807
09:00 às 13:00 Rua Domingos R. da Silva - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Faustina Rocha dos Santos - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Francisco Dias Ferreira - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Geralda Mariosa - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Juiz Oswaldo Lima Rodrigues - Parque Nancy - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Maria José dos Santos - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Oscar Antônio Cruz - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Paulo Afonso Machado - Ponta Grossa - Maricá 17858807
09:00 às 13:00 Rua Santa Edwiges - Ponta Grossa - Maricá 17858807
13:00 às 17:00 Ruas 35, 125 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17865531
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17865531
13:00 às 17:00 Rua Manoel Figueiredo - Itaipuaçu - Maricá 17865531
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Praia Lagoas-Co - Boqueirão - Maricá 17865729
13:00 às 17:00 Ruas 81, 86, 87 - Jardim Balneário - Boqueirão - Maricá 17865729
13:00 às 17:00 Rua General Alzir Benjamim Chaloub - Araçatiba - Maricá 17865729
13:00 às 17:00 Rua Ivan Mundim - Boqueirão - Maricá 17865729
13:00 às 17:00 Estrada do Silvado - Caxito - Maricá 17865863
13:00 às 17:00 Avenida Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada da Embratel - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada da Sacristia - Jardim Balneário Maricá - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra Sampaio Corrêa - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada de Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Nova de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Jardim Inohan - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Estrada de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Rua 118 - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Rua D - Estrada de Jaconé - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Rua da Sacristia - Ponta Negra - Maricá 17866075
13:00 às 17:00 Rua do Horto - Estrada de Jaconé - Maricá 17866075
Dia: 27/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Euclídes Ninho - Santa Luzia - São Gonçalo 17870311
08:00 às 12:00 Rua Pereira Rebelo - Neves - São Gonçalo 17870311
09:00 às 12:30 Rua Bahia - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Catarina - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Francisco Muratori - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Gonçalo Gonçalves - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Rafael Lauzio - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Rio Grande do Norte - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Rua Santa Catarina - Brasilândia - São Gonçalo 17870477
09:00 às 12:30 Travessa Lauro Soares - Porto da Pedra - São Gonçalo 17870477
13:00 às 17:00 Rua 17 - Apolo 3 - São Gonçalo 17874325
13:00 às 17:00 Rua Abílio B Girão - Apolo 3 - São Gonçalo 17874325
13:00 às 17:00 Rua Alberto Martins Machado - Apolo 3 - São Gonçalo 17874325
13:00 às 17:00 Rua Arizas Fernandes - Apolo 3 - São Gonçalo 17874325
13:00 às 17:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17874433
13:00 às 17:00 Rua 21 de Fevereiro - Arsenal - São Gonçalo 17874433
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Jockey Club 17874433
13:00 às 17:00 Rua Marco A. Lima Chagas - Arsenal - São Gonçalo 17874433
13:00 às 17:00 Rua Moizes Batista - Arsenal - São Gonçalo 17874433
13:00 às 17:00 Rua Tereza Lopes - Arsenal - São Gonçalo 17874433
13:00 às 17:00 Rua Antônio Lucas - Arsenal - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Rua Cisplatina - Jardim República - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Otto Unger - Jockey Club - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Rua José de Melo Pires - Jockey Club - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Rua Magestic - Arsenal - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Rua Marieta Billet - Arsenal - São Gonçalo 17874549
13:00 às 17:00 Estrada do Sabonete - Arsenal - São Gonçalo 17874567
13:00 às 17:00 Rua Damiana da Cunha - Arsenal - São Gonçalo 17874567
13:00 às 17:00 Rua Ercílio Menezes - Arsenal - São Gonçalo 17874567
13:00 às 17:00 Rua Idalina Ramos - Arsenal - São Gonçalo 17874567
13:00 às 17:00 Rua Laercio Xavier Mendonça - Arsenal - São Gonçalo 17874567
13:00 às 17:00 Rua Ledo Ivo - Arsenal - São Gonçalo 17874567
14:00 às 17:30 Rua Doutor Pio Borges - Pita - São Gonçalo 17873817
14:00 às 17:30 Rua Rangel - Covanca - São Gonçalo 17873817
14:00 às 17:30 Travessa Presidente Florentina Rangel - Pita - São Gonçalo 17873817

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua B Lagoa - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17836489
13:00 às 17:00 Avenida Central - Guaratiba - Maricá 17836489
13:00 às 17:00 Avenida Maisa - Guaratiba - Maricá 17836489
13:00 às 17:00 Ruas 42, 51, 52, 54 - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17836489
13:00 às 17:00 Rua Marimar - Cordeirinho - Maricá 17836489
13:00 às 17:00 Ruas 8, 15, 16 - Inoã - Chácaras Inoã - Maricá 17868755
13:00 às 17:00 Rua Wilson Ribeiro - Chácaras Inoã - Maricá 17868755
13:00 às 17:00 Rua H - Chácaras Inoã - Maricá 17868755
13:00 às 17:00 Avenida M de Maricá - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Ruas 37, 65 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Rua Passagem - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Rua Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Rua Oscar Niemeyer - Jardim Atlântico - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Rua São Jorge - Barroco - Maricá 17869219
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Estrada Espraiado - Maricá 17874049
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Complexo do Alemão: número 
de mortos já chega a 18
Subiu para 18 o número de 
mortos na operação das for-
ças de segurança realizada 
nesta quinta-feira (21) no 
Complexo do Alemão. Segun-
do a polícia, entre os mortos 
estão 16 suspeitos de ligações 
com o crime, além do cabo 
da Polícia Militar Bruno de 
Paula Costa e de Letícia Ma-
rinho Salles, 50 anos, atingida 
dentro do carro, em circuns-
tâncias a serem esclarecidas.

Letícia viajava na compa-
nhia do namorado e de um 
primo dele, quando o veículo 
teria sido alvejado por um 
policial. Segundo eles, no 
momento do disparo, o veí-
culo estava parado em um 
sinal de trânsito após terem 
saído da comunidade.

Durante coletiva no início 
da noite, para fazer uma ba-
lanço da operação, o coronel 
Rogério Lobasso, subsecre-
tário de Gestão Operacional 
da Polícia Militar, disse que o 
caso está sendo investigado.

“O fato está sendo apura-
do pela Delegacia de Homi-
cídios (DH). A dinâmica de 
como ocorreu vai ser escla-
recida com a investigação. A 
Polícia Militar está colabo-
rando plenamente com as 
informações necessárias para 
que a gente possa entender o 
que aconteceu com a senhora 
Letícia. Lamentamos profun-
damente a morte dela”, disse 
Lobasso.

Também presente na co-
letiva, o subsecretário da Po-

lícia Civil, delegado Ronaldo 
Oliveira, enfatizou que a DH 
investigará com profundida-
de o que ocorreu no momen-
to em que o carro foi atingido.

“Eu determinei ao diretor 
da DH, delegado Henrique 
Damasceno, que cuidasse 
desse caso de uma maneira 
bem eficaz e isto está sendo 
feito. Eu tenho plena con-
fiança nos delegados, tenho 
certeza que eles vão instaurar 
um inquérito, apurar dentro 
de todas as possibilidades 
necessárias. A Polícia Militar 
está auxiliando nas investi-
gações. Isso vai ser publica-
mente explicado. Podem ter 
certeza que a Polícia Civil e 
a Polícia Militar vão fazer o 
possível para apurar tudo o 

que aconteceu nessa fatali-
dade”, disse Oliveira.

Presídio federal - Na ope-
ração, foram presos cinco 
suspeitos, incluindo um pro-
veniente do estado do Pará, 
ligado à mesma facção crimi-
nosa que controla o Comple-
xo do Alemão. O governador 
Cláudio Castro informou nas 
redes sociais que pediu ao 
ministro da Justiça, Anderson 
Torres, a remoção dos crimi-
nosos presos na operação 
para unidades federais.

Os nomes dos suspeitos 
mortos ainda não foram di-
vulgados pela polícia, pois 
continuavam, até o início da 
noite, em processo de iden-
tificação.

Governo do Rio quer transferir suspeitos presos para presidio federal

Governo solicita a prefeituras 
informações sobre taxistas
O Ministério do Trabalho e 
Previdência solicitou, nesta 
quinta-feira (21), que prefei-
turas de todo o país enviem 
informações sobre taxistas 
regularmente cadastrados 
para viabilizar o pagamento 
de auxílio aos profissionais 
da categoria. A previsão é que 
o primeiro lote do Benefício 
Emergencial aos Motoristas 
de Táxis seja pago no dia 16 
de agosto.

Os prefeitos poderão en-
viar as informações de ca-
dastro a partir da próxima 
segunda-feira (25) ao site do 

ministério. As orientações 
para a inserção dos dados e 
demais informações sobre o 
pagamento do BEm-Taxista 
estarão no portal.

O sistema ficará aberto 
para receber os cadastros até 
31 de julho. Aqueles que, no 
dia 25, eventualmente, ainda 
não tenham recebido a co-
municação do ministério po-
derão entrar no sistema para 
mandar as informações. O 
envio do cadastro dos taxistas 
pelas prefeituras é necessário 
em razão da competência 
municipal ou distrital sobre 

o tema.
Os dados cadastrados se-

rão processados pela Data-
prev, empresa parceira tec-
nológica do governo federal.

Critérios - De acordo com 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência, serão considera-
dos os motoristas de táxi com 
Carteira Nacional de Habilita-
ção válida e alvará em vigor 
no dia 31 de maio de 2022.

O valor e o número de par-
celas do BEm-Taxista poderão 
ser ajustados de acordo com 
o número de beneficiários 
cadastrados, respeitando o 

limite global disponível para o 
pagamento do auxílio, previs-
to na legislação do benefício.

Caminhoneiros - Segundo 
o ministério, as informações 
de cadastro dos caminho-
neiros foram repassadas pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres do Minis-
tério da Infraestrutura e já 
estão em processamento. A 
previsão para pagamento do 
primeiro lote aos caminho-
neiros é no dia 9 de agosto. 
Serão seis parcelas mensais 
no valor de R$ 1 mil.

Objetivo é o pagamento do Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis 

Datas de inscrição do 
Prouni e do Fies
O ministro da Educação, Vic-
tor Godoy, anunciou nesta 
quinta-feira (21), durante a 
live do presidente Jair Bol-
sonaro, que a inscrição do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) será de 1º a 
4 de agosto e a do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) de 9 a 12 de agosto. 
As inscrições poderão ser 
feitas no site do Ministério 
da Educação.

No primeiro semestre, 
o Prouni, teve os pré-sele-
cionados na lista de espera 
divulgados no dia 20 de abril. 
Ao todo, 544.755 candidatos 
se inscreveram nesta edição 
do Prouni, que ofereceu 
número recorde de bolsas: 
273.001, sendo 181.036 in-
tegrais e 91.965 parciais. 
Foram oferecidas bolsas para 
um total de 19.584 cursos de 
graduação.

O Prouni oferta bolsas de 
estudo, integrais e parciais 

(50% do valor da mensali-
dade do curso), em cursos 
de graduação e sequenciais 
de formação específica, em 
instituições de educação 
superior privadas. Podem 
concorrer às bolsas integrais 
estudantes oriundos com 
renda familiar de até 1,5 
salário mínimo e, às bolsas 
parciais, com renda familiar 
de até três salários míni-
mos, entre outros critérios  
legais.

Já o Fies tem como obje-
tivo conceder financiamen-
to a estudantes em cursos 
superiores não gratuitos, 
com juros zero e uma escala 
de financiamento que varia 
conforme a renda familiar do 
candidato. Para participar, o 
candidato precisa ter renda 
familiar mensal bruta, por 
pessoa, de até três salários 
mínimos, além nota igual ou 
superior a 450 no Enem e não 
ter zerado a redação.

C-19: Niterói vacina 
crianças de 3 e 4 anos
A Prefeitura de Niterói co-
meçou ontem a vacinação 
de crianças de 3 e 4 anos 
contra a Covid-19. A imu-
nização nesta faixa etária é 
feita com a vacina Corona-
vac, aprovada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 
A vacina está disponível nas 
Policlínicas, Unidades Bási-
cas e Médico de Família, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada até 1 
6h.

Para receber a vacina é 
necessário apresentar CPF 
e carteira de vacinação da 
criança. A segunda dose vai 
ocorrer 28 dias após a pri-
meira dose. 

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 

afirmou que Niterói apre-
senta um cenário de esta-
bilidade em relação à Co-
vid-19.

“Nas últimas quatro se-
manas, temos observado 
um cenário positivo, de 
estabilidade com redução 
do número de casos, do 
número da positividade das 
pessoas que fazem testes, e 
redução ainda do número 
de pessoas que procuram 
as unidades de Saúde e 
diminuição do número de 
internados. É fundamental 
lembrar que essa situação 
só foi atingida graças à co-
bertura vacinal de Niterói,  
principalmente em razão 
da consciência cidadã dos 
moradores”, disse Rodrigo 
Oliveira.

Niterói terá novo concurso 
para a Guarda Municipal
Processo seletivo visa preencher as vagas para completar efetivo máximo de mil agentes na corporação do município

A Prefeitura de Niterói vai 
realizar, em 2023, concurso 
público para completar o 
efetivo de mil agentes da 
Guarda Municipal. A Câ-
mara aprovou projeto de lei 
da Prefeitura que autorizou 
a contratação de mais 286 
guardas municipais para 
a corporação chegar a mil 
agentes. Esse é o limite má-
ximo permitido pela Cons-
tituição para um município 
com o tamanho de Niterói. 
A Prefeitura tem atualmente 
212 aprovados no concurso 
mais recente para o preen-
chimento de vagas na Guarda 
Municipal. Os aprovados 
serão convocados ao longo 
deste segundo semestre e o 
concurso do ano que vem 
será realizado para preen-
cher as vagas restantes.

O prefeito Axel Grael disse 
que o aumento do efetivo 
da Guarda demonstra que 
o Município não vai abrir 
mão de atuar ativamente na  
área da segurança pública. 
Em pronunciamento pelas 
redes sociais da Prefeitura, 
Axel Grael atestou que a 
segurança é prioridade em 
Niterói.

“A Guarda Municipal é 
regida por legislação federal 
que estabelece o limite do 
número de guardas por mu-
nicípio. Niterói está limitado 
a mil. Então, solicitamos au-
torização à Câmara de Verea-
dores para chamar profissio-

nais que passaram no último 
concurso para compor esse 
efetivo. Tivemos a autoriza-
ção para a contratação de 286 
novos guardas. Isso é muito 
importante para a questão 
da segurança pública e do 
ordenamento da cidade. A 

questão da segurança públi-
ca sempre foi prioridade de 
Niterói. Apesar de a Prefei-
tura não ter a responsabili-
dade de outras instâncias de  
governo, nunca abrimos mão 
de fazer o necessário para 
garantir a segurança da po-

pulação de Niterói”, afirmou 
Axel Grael.

Dsde 2013, a valorização 
da Guarda Municipal é ques-
tão prioritária da Prefeitura 
de Niterói. O efetivo passou 
de 300 para 714 e, agora, 
com a iniciativa do Poder 

Executivo, esse número che-
ga a mil. Em apoio às forças 
de segurança, a Prefeitura 
de Niterói criou o Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp), que possui cerca 
de 500 câmeras na cidade, 
monitoradas 24 horas por 

dia por agentes da Guarda 
Municipal. A vigilância per-
mite a realização de ações  
integradas com as forças po-
liciais. A Prefeitura também 
criou um Plano de Cargos 
e Salários para os guardas 
municipais.  

O secretário de Ordem 
Pública, Paulo Henrique de 
Moraes, falou a importância 
do concurso que será realiza-
do no próximo ano. “Vamos 
fazer esse concurso para 
complementar os cargos va-
gos. Nossas demandas cres-
ceram muito. Na pandemia, 
a gente experimentou um 
período de muita atividade 
e não podemos deixar que 
os avanços se percam. Por 
isso, temos investido muito. 
Os próximos anos serão de 
ampliação do trabalho e dos 
resultados para a população. 
Em relação ao último con-
curso, temos 212 aprovados. 
Todos serão convocados. 
Haverá turmas sucessivas 
de formação, já a partir de 
agosto”, explicou o secretário 
de Ordem Pública.

Pela redes 
sociais, prefeito 
ressaltou que 
segurança é 
prioridade em 
Niterói

Bruno Eduardo Alves                          

Prefeitura tem atualmente 212 aprovados no concurso mais recente para o preenchimento de vagas. Concurso do ano que vem vai preencher as vagas restantes
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Jeffinho 
ganha 
espaço e é 
elogiado

O Botafogo 
vem sofren-
do com a ir-
regularidade 
no Campeo-
nato Brasi-

leiro e Luís Castro busca 
algumas alternativas no 
elenco, como a maior mi-
nutagem dada a Jeffinho. O 
técnico rasgou elogios ao 
jovem, citando o seu estilo 
de jogo.

“Jeffinho faz parte da-
quilo que é a minha forma 
de estar no futebol, gosto 
muito de lançar jogadores 
jovens, para mim não há 
idade: ou há qualidade ou 
não. Não quero saber de 
nada disso. Se tiver quali-
dade, joga o melhor. Gosto 
dele, do atrevimento dele, 
da magia dele”, explicou o 
treinador português.

“Não estou dizendo que 
ele vai ser titular sempre, 
há um perigo grande de 
lançarmos jovens jogado-
res. Muitas vezes lançamos 
na esperança de vê-los 
crescer e estamos matan-
do-os, por não aparecerem 
em momentos ideais para 
as equipes. Tenho algum 
receio do momento que 
estamos vivendo também 
por essa aventura de lançar 
jogadores mais jovens, que 
faz parte da minha linha e 
do projeto do Botafogo”, 
acrescentou.

Jeffinho está no Botafo-
go por empréstimo junto 
ao Resende. Os alvinegros 
têm a opção de compra ao 
término do período. Des-
de a sua estreia, em 19 de 
junho, o atacante já entrou 
em campo sete vezes.

Criado no clube, atacante defende atualmente o Bayer Leverkusen-ALE

Vasco sonha com volta de 
Paulinho a São Januário

Marco Galvão / CBF

Paulinho foi um dos destaques da seleção brasileira que conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021

O Vasco ainda 
tenta acabar com 
a punição da Fifa 
e voltar a inscre-
ver reforços. En-
quanto isso, a di-
retoria segue em 

busca de novos nomes para a 
sequência da temporada.

Até o momento, os vascaí-
nos confirmaram apenas o 
atacante Alex Teixeira como 
reforço, que voltou ao clube 
após 12 temporadas atuando 
no exterior. No entanto, o pen-
samento dos dirigentes é de 
trazer mais nomes de peso.

Nos últimos dias, surgiram 
informações de que o Vasco 
está interessado no retorno do 
atacante Paulinho. O jogador 
está no Bayer Leverkusen, mas 
não vai renovar contrato. Por 

isso, os alemães estão dispostos 
a negociar o atleta.

Para trazer Paulinho, o Vasco 
precisa da ajuda da 777 Part-
ners. Por isso, a assinatura do 
contrato da SAF é vista como 
fundamental para o clube ter 
chance de concretizar a nego-
ciação.

Outro nome especulado é 
o atacante Marcinho. O joga-
dor de 27 anos está no futebol 
japonês. No Brasil, ele teve 
passagens por Fortaleza e In-
ternacional.

Plantão médico - O Vasco 
recebeu uma má notícia após 
a partida contra o Ituano. Isso 
porque o lateral-esquerdo Ri-
quelme sofreu uma lesão no 
ligamento do joelho e terá que 
passar por uma cirurgia.

Riquelme entrou em campo 
no segundo tempo e se lesionou 
alguns minutos depois. O lateral 
ainda permaneceu mais algum 
tempo no gramado, mas não 
conseguiu suportar as dores.

Pelas redes sociais, Riquel-
me lamentou a lesão e afirmou 
que quis seguir em campo para 
ajudar o Vasco.

“A vida é feita de desafios e 
agora vou enfrentar mais um. 
Infelizmente, sofri uma lesão no 
ligamento do joelho esquerdo e 
ficarei alguns meses fora e longe 
do que mais eu amo fazer. Vou 
ter que fazer uma cirurgia para 
corrigir esse problema e por 
isso a recuperação é longa. Dei 
o meu máximo para buscarmos 
a vitória no jogo e quis lutar pelo 
Vasco até o fim, mesmo saben-
do dos riscos”, disse.

Dorival Jr. já pensa 
na Copa do Brasil 

Diniz avalia estreia 
de Marrony no Flu

O Flamengo 
vem de uma 
sequência posi-
tiva na tempo-
rada. No Bra-
sileirão, soma 

duas vitórias seguidas e está 
em sétimo lugar na tabela. 
Os rubro-negros iniciam na 
próxima semana o confronto 
contra o Athletico-PR, pelas 
quartas de final da Copa do 
Brasil.

O técnico Dorival Júnior 
afirmou que o Flamengo terá 
dificuldade contra o rival. 
Pelas oitavas, o Rubro-Negro 
passou pelo Atlético-MG, en-
quanto o Furacão eliminou 
o Bahia.

“É o tipo de torneio que 
não tem como ficar escolhen-

O Fluminense 
venceu o Goiás 
e se manteve 
entre os líderes 
do Campeona-
to Brasileiro. A 

partida marcou a estreia do 
atacante Marrony. O técnico 
Fernando Diniz colocou o 
reforço na etapa final e avaliou 
como positivo seu rendimen-
to.

“A estreia do Marrony foi 
ótima. Um jogador que tam-
bém já tentei levar para outros 
clubes que trabalhei, acredito 
muito nele, jogador com po-
tencial para o futebol brasi-
leiro. A gente espera oferecer 
condições para poder brilhar 
cada vez mais. Foi uma estreia 
muito boa, contribuiu”, disse.

do adversários. Realmente 
o sorteio da Copa do Brasil 
penaliza as duas equipes, 
porque é um jogo pesado, as 
duas equipes poderiam estar 
brigando por vagas nas semi-
finais ou até finais”, disse.

“Vamos tentar fazer o 
nosso melhor, não tenho 
dúvidas disso. São dois jogos 
dificílimos, espero que este-
jamos muito bem preparados 
para enfrentar as dificulda-
des que teremos nesses dois 
confrontos”, finalizou Dorival 
Júnior.

Antes do duelo contra a 
equipe paranaense, o Fla-
mengo entra em campo nes-
te domingo, contra o Avaí, 
em Florianópolis, pela 19ª 
rodada do Brasileirão.

Já o meia Michel Araújo 
viajou com a delegação, mas 
não foi a campo. Para Diniz, 
o uruguaio ainda precisa de 
tempo para se readaptar.

“É um jogador que preci-
samos ter um pouco de calma 
pelo seguinte: ele ficou um 
tempo parado e estava dispu-
tando uma liga árabe. Eu estive 
lá no Mundo Árabe, é um fute-
bol completamente diferente. 
Você não treina quase nada, e 
o nível de competitividade é 
muito baixo. Nos treinamen-
tos ele está se adaptando, e o 
que eu penso dele, o que eu 
vi ele jogar no Fluminense, é 
um jogador que me agrada de 
sobremaneira. É outro jogador 
que vai nos ajudar muito nesta 
temporada”, declarou.


