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FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
DO PETRÓLEO SERÁ AMPLIADA
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), através de iniciativa da CPI dos Royalties, assinou ontem um convênio com a Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) que podem garantir a recuperação de até R$ 1 bilhão na arrecadação anualmente. P.3
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DACIOLO ANUNCIA
QUE VAI DISPUTAR A
PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA EM 2022

Em Niterói, o voo é livre e o panorama é lindo. Por essa razão, a Secretaria Municipal de Esportes
está apoiando a exposição fotográfica “Niterói de Todos os Ângulos”, que será inaugurada hoje. P.5
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O ex-deputado federal Cabo
Daciolo anunciou que será candidato à Presidência da República em
2022. Daciolo concorreu em 2018,
mas foi derrotado ficando em 6º lugar com 1,26% dos votos. Ele fez
críticas aos principais pré-candidatos, o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT). PÁGINA 3
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MÃO E CONTRAMÃO DA
NOT
NOTÍÍCIA E O SEU CONTROLE
Na era anterior ao regime militar o meio da imprensa vivia dificuldades independente da censura.
O noticiário internacional era padronizado pelas estruturas das
agências internacionais como a United Press e a Associated Press.
Quem quisesse melhor conhecimento do mundo contava estas
notícias ou, em especial, com o brilho de Newton Carlos, que no
“Diário de Notícias” ampliava o conhecimento dos fatos em seus
comentários.
No nível nacional, predominavam as emissoras de rádio e o nascente jornalismo na TV, ambos, e mais os meios impressos, abastecidos por noticiários da Agência Brasil e da Hora do Brasil, além dos
detalhamentos possíveis em importantes revistas de efetiva circulação nacional e com variados enfoques.
O interior contava com diários em alguns grandes centros regionais, quase exclusivamente voltados aos fatos de suas áreas de atuação e indo um pouco além graças, no Estado do Rio, à existência da
Agência Fluminense de Informações.
Para abastecer os veículos de penetração estadual existia a figura
do correspondente local e os veículos de maior projeção contavam
com sucursais, montando equipes de profissionais, por exemplo, em
capitais de Estados.
Mas ante o vazio entre as sedes dos veículos e a sede de mão e de
contramão, sem as placas oficiais, o “Grande Jornal Fluminense”
criou o Bureau Fluminense de Notícias, levando seu noticiário, aprimorado, não só ao interior mas até a veículos dos grandes centros.
Produzia reportagens especiais para que a riqueza e os valores humanos do interior fossem conhecidos.
Extinto o “Grande Jornal”, com a concorrência da TV que o novo
regime estimulou para ter um veículo de comunicação neste país
continental, um novo desafio surgiu, em 1975, para a imprensa do
então do Estado do Rio, quando já haviam sido calados veículos como
o “JB”, “UH”, Diário de Notícias”, “Correio da Manhã” e “Diário
Carioca”. Já não existiam sucursais destes veículos em Niterói, onde
a imprensa local engatinhava com tanta concorrência e desprezo,
como mostraremos adiante. (Continua)
* É jornalista
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Enem: estudantes
que tiveram isenção
negada podem recorrer
Arquivo

Os candidatos ao Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2021, cujos pedidos de
isenção de taxa de inscrição
foram indeferidos, podem entrar com recurso até a próxima sexta-feira, dia 18. Os resultados dos recursos estão
previstos para serem divulgados no próximo dia 25.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a
aprovação da justificativa ou
da solicitação de isenção não
garante a inscrição no Enem
2021. As inscrições deverão

ser realizadas normalmente,
entre 30 de junho e 14 de julho, por meio da ‘Página do
Participante’.
As provas do Enem 2021
serão aplicadas nos dias 21 e
28 de novembro, tanto na versão impressa como na digital.
Segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep,
101.100 vagas estarão disponíveis exclusivamente para a versão digital do exame. Pessoas
que cursaram todo o ensino
médio em escola pública ou que

foram bolsistas integrais durante toda a etapa educacional têm
direito à isenção da taxa de inscrição do exame.
Alunos que estão cursando a
última série do ensino médio na
rede pública, no ano de 2021,
também podem de pedir a isenção. O mesmo vale para quem
está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser
membro de família de baixa renda. Nesse caso, é preciso comprovar a inscrição no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal.

Dia do Meio Ambiente
será celebrado em
concurso educacional

facebook.com/atribunarj
“Queria saber o que pretende um chefe de
nação que no meio de uma pandemia resolve
passear de jet ski, cavalo, moto. Com uma
inflação arrasadora, a maior em 25 anos, um
atraso na educação, nunca visto. Será que
ele pretende fazer uma nação desenvolver
dessa maneira? Porque não há planejamento
que explique... Estamos à deriva.”.
Marcia Tibau

Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, a
Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação de Niterói lançam o Concurso Arariboia de
Educação Ambiental. A iniciativa tem como objetivo ampliar a
compreensão dos estudantes sobre a responsabilidade socioambiental e incentivar projetos educacionais a partir de trabalhos realizados pelos profissionais nas
unidades escolares. Ao fim do
projeto, serão premiados os dois
melhores trabalhos, um do Ensino Fundamental; e um da Educação Infantil.
“A Rede Municipal de Niterói
conta com profissionais qualificados que fazem um trabalho brilhante em nossas escolas. Muitos deles já ensinam aos alunos
sobre a importância da preservação ambiental e de responsabilidades socioambientais. Com

o concurso, vamos ampliar esse
trabalho e ainda premiar iniciativas que estão em consonância
com a agenda de sustentabilidade
do município”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Wu.
As regras do concurso serão
explicadas em um edital, que será
lançado em breve. As escolas participantes vão desenvolver os projetos com seus alunos com base
nos objetivos elencados no documento. A iniciativa é de autoria da
Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação
Institucional, por meio da Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde.
“Buscamos incentivar as novas
gerações a refletir sobre as suas
relações com a natureza e assumir o protagonismo do seu futuro.
Além disso, estamos animados por
valorizar as práticas pedagógicas
da nossa rede municipal e por darmos mais um passo em prol de

uma educação para a vida”, disse
o subsecretário Thiago Risso.
A Secretaria Municipal do
Clima e a Secretaria Municipal
de Educação de Niterói lançaram, na última semana, o projeto
da primeira escola municipal de
carbono neutro da cidade na Escola Municipal Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis,
em Itaipu. A ideia é que a unidade receba ações de mitigação
dos gases de efeito estufa e gestão eficiente de resíduos. O carbono neutro é uma espécie de balança ecológica. Por exemplo, se
uma empresa queima determinada quantidade de gases do efeito estufa durante seu processo
de produção, ela deverá compensar o desequilíbrio neutralizando
uma quantidade semelhante de
gases presentes na atmosfera. A
unidade escolhida fica próxima
da Lagoa de Itaipu, uma localização emblemática para o tema.
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Uma das cidades com indicadores de evolução populacional acelerados,
Maricá vai elaborar novo Plano Diretor para se adaptar ao desenvolvimento
previsto para os próximos anos, evitando um crescimento desordenado.
A população local saltou de 105.294 apurados em 2007 para atingir.
164.504 em 2020, segundo estimativa do IBGE, na falta da realização do
Recenseamento Nacional previsto e não realizado no ano passado. São
dados posteriores à influência da inauguração da Ponte Rio-Niterói, ocorrida
em 1974.
A nova fase de desenvolvimento é atribuída à grande migração com a
“fuga” para o interior e com o desenvolvimento do município, gerado pelos
royalties do petróleo, permitindo-lhe melhorias como a construção de um
Hospital Geral e de um Aeroporto.
A perspectiva agora é ampliação dos serviços de abastecimento de água
e de esgotos, decorrentes da privatização da Cedae e o início de um megaempreendimento residencial-turístico, sonho dos anos 70 do empresário
Lúcio Thomé Feteira.
A audiência pública será realizada quinta-feira, dia 17, devendo durar
três horas e com teletransmissão.

ESTAMOS JUNTOS

O prefeito Axel Grael participou,
no Rio, de encontro com o ex-presidente Luís Ignácio Lula da Silva.
Foi passado em revista o êxito da
união de 16 partidos em torno da eleição do atual prefeito, entre eles o PV,
o PT e o PDT, fruto de excelência da
administração que teve como prefeito
Rodrigo Neves e o atual, por oito anos,
secretário de Planejamento e Gestão.
Lula está fora do Poder desde 2012
e nas duas eleições seguintes apoiou
presidenciáveis do PT e do PDT.
Resta saber se PDT e PT estarão unidos (e com quem?) para o
Governo do Estado.

HOJE NA HISTÓRIA - 15/6
1889- Pedro II é alvo de tiro disparado por cidadão português.
1996- Editada lei impondo restrições ao tabagismo no país. 1936Panair do Brasil inaugura serviço
de bordo. 1946- Biquini é usado
pela primeira vez numa piscina
pública, na França. 1948- Passeata da campanha “O petróleo é nosso” tem a participação do ex-presidente Arthur Bernardes. 1950Inaugurado o primeiro trecho, em
pista dupla, na Rodovia Rio-São
Paulo. 1973- Morre Bruce Lee, especialista em artes marciais.

DÓLAR R$ 5,069/-1,13%

BOM EXEMPLO

Na eleição presidencial de 2018 a
Rede Globo produziu um valioso e duradouro programa sob o título geral “O
Brasil que queremos”, com os repórteres ouvindo habitantes de quase todos
os 5.570 municípios.
Ficou marcante o clamor pela conclusão de obras iniciadas, não concluídas e abandonadas, incluindo postos
de saúde, hospitais, escolas, etc.
Na quinta-feira passada o governador de Minas Gerais, Romeu Zema,
inaugurou o Hospital de Teófilo Otoni,
com 427 leitos, sendo 52 de UTI, para
atender a 11 municípios. Uma obra gigante ocupando área de 40 mil m².
A obra estava parada, com 50%
executada desde 2016. Se pronta a
tempo, estaria dando gigantesca contribuição ao combate à pandemia.

PAÍS SÉRIO

Há muita demagogia, muita falta
de transparência, ausência de capacidade de gestão e excesso em gastos públicos em prejuízo dos contribuinte e da credibilidade gestora de
nossas autoridades.
Não adianta fazer inquéritos posteriores ao mal feito pelos oportunistas.
Precisamos não apenas de bons
gestores, mas também de um povo vigilante substituindo o uso debochado

No mesmo dia inaugurou o complemento e a restauração de obras de duas
do espaço das redes sociais em mobilizações concretas para impedir ou denunciar a malversação do dinheiro público.
O ideal é impedir o início de novo
empreendimentos enquanto não forem concluídos os já iniciados e abandonados.
Os contribuintes precisam ser participante pois os “representantes do
povo” fazem política em beneficio próprio ou a serviço de grupos políticos,
corporativos ou empresariais.

OPOSIÇÃO CAMARADA

O presidente Bolsonaro não pode reclamar. A “TV
da oposição” deu mais destaque aos gritos de “mito,
mito” e focalizou rapidamente à manifestação do “fora,
fora, genocida” quando ele trocou as motos por uma
rápida entrada num avião comercial, em São Paulo.
A imprensa escrita de São Paulo projetou a ocupação das estradas por mais de um milhão de motocicletas em sua passeata, do que a marcante presença de
seis mil policiais e 600 viaturas para a proteção dos
seus apoiadores.
Também não registrou qualquer cena de enterro num
dos cemitérios ou de entrega de flores nos hospitais ao
longo dos 128 km entre São Paulo e Jundiaí.
As únicas criticas foram à falta de uso de máscaras
e a irregularidade da ocultação das placas.
Em verdade, o número de motos envolvidas no passeio foi mínimo em relação à frota existente nos municípios do alegre e badalado vento.

estradas da região de Pavão-Joaima, com
122 km a um custo de R$ 58 milhões.

NÃO MUDA

Em telefonema para a redação, o
deputado Waldeck Carneiro “entrevistou” a repórter, indagando de onde saiu
a notícia sobre sua saída do PT.
A especulação vinha sendo abordada há algum tempo sem contraposição.
Mas isto foi antes do anúncio de que
Marcelo Freixo, do PSOL, e outros, estariam a caminho do Partido Socialista.
Fica esclarecido: Waldeck não
sairá do PT.

SEM SORTE

A política internacional está jogando contra o nosso presidente.
O primeiro gol foi a retirada de Trump da Casa Branca e, no
domingo, a derrubada do Poder do seu aliado israelense.
Os seus gols favoráveis foram a volta do Brasil ao Conselho Permanente da ONU e a presença de 10 países na Copa das Américas.
Para sua alegria, Nicolas Maduro não veio ver o jogo da Venezuela e nem o recolhimento de 15 membros da delegação do seu
país aos bons cuidados hospitalares do Brasil, nação acolhedora.

INDICADOR DO TEMPO

O inverno só começa dia 21, mas no domingo logo após o horário de fechamento dos supermercados de bairros, as ruas estavam
sem movimento e até os táxis estavam recolhidos.
Mas havia muita gente se cobrindo como podia, onde havia espaço
de acolhimento à população de rua, bem como umas poucas pessoas
tentando vender alguma coisa para obter um meio de sobrevivência.
Agora não basta servir comida ou cestas básicas. É preciso dar
roupas e agasalhos aos pobres mais abandonados.

ALERJ, ANP E SEFAZ ASSINAM
CONVÊNIO EM PROL DOS ROYALTIES
Expectativa é que acordo possibilite a recuperação de R$ 1 bilhão por ano

O convênio entre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) e o governo estadual – através da Secretaria Estadual
de Fazenda - foi assinado ontem (14).
O documento é fruto da atuação da
CPI que investiga os repasses de
royalties e participações especiais.
O contrato tem duração de 24
meses e já começa a contar o prazo a
partir da assinatura. Os campos que
serão auditados pelo acordo são o de
Tupi (que, apesar de integrar a Bacia
de Santos, está localizado no Rio),
Albacora (na bacia de Campos), Albacora Leste (Campos), Barracuda
(Campos) e Roncador (Campos).
O convênio de cooperação técnica
e operacional entre a Secretaria Estadual de Fazenda e a Agência Nacional
de Petróleo (ANP) vai permitir a fiscalização de Participação Especial, relativa aos gastos dedutíveis declarados pelos concessionários sobre os
campos produtores de petróleo e gás
natural e outros itens.
De acordo com o presidente da
comissão, o deputado Luiz Paulo (Cidadania), a medida vai permitir ao governo ampliar a fiscalização da exploração do petróleo e gás. Nos últimos
10 anos, o Estado do Rio perdeu em
receita de royalties e participações especiais cerca de R$ 10 bilhões.
“A assinatura do convênio é muito
importante para o Estado do Rio de
Janeiro para aumentar as receitas em

Divulgação

O CONTRATO tem duração de 24 meses e já começa a contar o prazo a partir da assinatura

ICMs que vem do Petróleo e recuperar
receitas. Só nos últimos dez anos, o
Rio de Janeiro perdeu R$10 bilhões em
receitas pela carência de fiscalização

nós abatimentos feitos pelas concessionárias de Petróleo. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), este convênio não saía do pa-

pel. Agora, vão cumprir a legislação que
já é reconhecida aqui do Estado do Rio
de Janeiro. O convênio, seguindo a decisão do STF, vai ser claro: a Secreta-

ria de Fazenda fiscaliza e a ANP cobra
tudo aquilo que tiver sido abatido irregularmente. Do total de royalties e participação especial, 40% pertencem ao
Estado do Rio de Janeiro, 50% são da
União e 10% vão para os municípios
produtores”, disse o deputado.
O parlamentar explicou, em números hipotéticos, que isso pode ajudar o
estado a arrecadar até R$ 1 bi a mais
por ano na próxima década, o que pode
totalizar até R$ 10 bilhões durante todo
o período. Ele explicou qual é a expectativa que os municípios produtores podem receber pelos atrasados.
“Existe uma expectativa de que os
municípios que seja produtores de petróleo possam receber a mais até R$
2,4 bilhões de reais. Mas isso tudo é
uma expectativa, ainda não há nenhuma certeza disso. Vai depender da fiscalização da ANP e da Secretaria de
Fazendo. O estado ficaria com os R$
10 bi, os municípios com o valor já citado e a União com aproximadamente R$
11 bi. Mas isso vai depender, como disse, de como essa fiscalização será feita”, explicou o presidente da comissão.
Os maiores produtores de petróleo do estado, além da capital, são
Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Niterói e Maricá.
Participaram da assinatura o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT),
o governador do Estado Cláudio Castro, o secretário de Fazenda, Nelson
Rocha e o Diretor-Geral substituto da
ANP, Dirceu Amorelli.

CABO DACIOLO ANUNCIA QUE SERÁ CANDIDATO À PRESIDÊNCIA
O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou que será candidato à
presidência da República em 2022.
Daciolo concorreu em 2018, mas foi
derrotado ficando em 6º lugar com
1,26% dos votos. Ele fez críticas aos
principais pré-candidatos, o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

e o ex-presidente Lula (PT), e afirmou que está buscando um partido
para disputar o pleito.
“Sou
pré-candidato,
sim,
à Presidência da República. Estamos trabalhando a questão do partido. Infelizmente, não tem candidatura avulsa. Seria bom que não precisasse de partido

para virar candidato”, explicou Daciolo.
Daciolo disse que os dois possíveis candidatos [Lula e Bolsonaro] são
“fracos”.
“Eles fazem com o que povo fique
dividido, e eles estão entregando a
nação toda. Esse papo de esquerda e
direita é uma grande mentira. Os ban-

cos se beneficiando sempre, povão
sofrendo, desemprego, política de privatizações...”, disse.
Cabo Daciolo ainda criticou o Patriota, que tem discutido a possibilidade de receber o presidente Jair Bolsonaro para o pleito do próximo ano.
Nas eleições de 2018, Daciolo foi o

candidato do partido à presidência da
República.
“Bolsonaro não tem nada de patriota. Entrega a nossa nação, ou melhor,
não atua para libertar nossa colônia e
transformá-la em uma verdadeira nação. Eu acredito nessa libertação e na
dignidade do povo brasileiro”, afirmou.
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COVID-19 : UMA
DOSE DE ESPERANÇA
VACINAÇÃO AGENDADA EM
NITERÓI É VÁLIDA PARA QUEM
SE ENCAIXA NOS CRITÉRIOS

Passo a passo para realizar o agendamento está disponível no aplicativo
Divulgação

A Prefeitura de Niterói esclareceu que o agendamento da vacinação através do aplicativo Colab
é válida apenas para quem se enquadra nos critérios do calendário de
imunização vigente. Ou seja, se a
sua faixa etária só será vacinada na
próxima semana, de acordo com o
cronograma da cidade, não adianta
agendar para antes disso. O passo a
passo para realizar o agendamento
está disponível no aplicativo e no
dia da vacinação é preciso apresentar o comprovante de residência,
identidade, o laudo médico (em
casos de comorbidades), contracheque (caso seja profissional da
educação) e certidão de nascimento e laudo médico (para grávidas,
puérperas e lactantes).
A marcação pode ser feita para
a Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa; Policlínica Carlos Antônio
da Silva, em São Lourenço; Policlínica Engenhoca; no Centro Cultural
Paschoal, no Campo de São Bento,
em Icaraí.
O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que o
aplicativo ajuda a organizar e acelerar o processo de vacinação.
“Vamos expandir ao longo deste
mês de junho o agendamento para
todos os postos que estão vacinando contra a Covid-19. Essa medida
é muito importante, pois evita aglomerações, facilita e agiliza o andamento da imunização”, destacou o
secretário.
COMO AGENDAR?
O aplicativo Colab deve ser baixado gratuitamente na Play Store
(Android) e App Store (iOS) e fazer
um cadastro com seus dados pessoais. É necessário estar dentro do
público alvo e da idade para receber
a imunização.
No local de vacinação escolhido é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade e o
laudo médico, em caso de comorbidade, ou o contracheque, no caso

Já são 26% da população brasileira que recebeu, pelo menos, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. São 55.457.496 vacinadas. Sendo
que, dessas, 23.847.771 receberam a 2ª dose. Ao todo, 79.305.267 doses
foram administradas no país. Os que receberam as duas doses são 11,2%.
O dado é da plataforma coronavirusbr1, que compila dados das secretarias estaduais de Saúde.
Dos que tomaram a 1ª dose, 43% já receberam também a 2ª e estão
imunizados. As vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são a CoronaVac, Astrazeneca e a Pfizer. Todas requerem duas doses.
A unidade federativa com a vacinação mais avançada é o Mato Grosso do Sul, com aplicação da 1ª dose em 35,5% da população. Já o
Amapá é o estado com o ritmo mais lento de imunização, 16,7% da
população recebeu a 1ª dose.
Os dados mostrados são da plataforma coronavirusbr1 que compilam os números de vacinação divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.
O Ministério da Saúde também dispõe de uma plataforma que divulga dados sobre a vacinação: o Localiza SUS, que depende de Estados e municípios preencherem os dados, de acordo com os critérios
do governo federal, e enviarem à pasta.

ESTUDO ANALISA SE É POSSÍVEL PREVER
QUEM PERMANECE SUSCETÍVEL À COVID

O AGENDAMENTO ajuda a organizar e acelerar o processo de vacinação

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO | POPULAÇÃO GERAL
Hoje (15) ............................................................................a partir de 53 anos
Quarta-feira (16) ............................................................... a partir de 52 anos
Quinta-feira (17) ............................................................... a partir de 51 anos
Sexta-feira (18) ................................................................. a partir de 50 anos
Sábado (19) .............................................................................. Repescagem
Segunda-feira (21) ............................................................. a partir de 49 anos
Terça-feira (22) ................................................................. a partir de 48 anos
Quarta-feira (23) ................................................................. a partir de 47 anos
Quinta-feira (24) ................................................................... a partir de 46 anos
Sexta-feira (25) ................................................................. a partir de 45 anos
Sábado (26) .............................................................................. Repescagem
Segunda-feira (28) ............................................................. a partir de 44 anos
Terça-feira (29) .................................................................. a partir de 43 anos
Quarta-feira (30) ............................................................... a partir de 42 anos
Quinta-feira (01/07) ............................................................ a partir de 41 anos
Sexta-feira (02/07) .............................................................. a partir de 40 anos
Sábado (03/07) ........................................................................... Repescagem

NOVO CALENDÁRIO JULHO
05,
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12,
15,
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29,
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27
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e
e
e
e
e
e
e
e
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17/07
21/07
24/07
28/07
31/07

-

a
a
a
a
a
a
a
a

partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir

de
de
de
de
de
de
de
de

39
38
37
36
35
34
33
32

anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

dos profissionais da educação.
O aplicativo também oferece a
opção de remarcar a data e horário
da vacinação, caso a pessoa não

TRABALHADORES
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
10, 11 e 12/06 - a partir de 45 anos
15 e 16/ 06 - a partir de 40 anos
17, 18 e 19/06 - a partir de 35 anos
22 e 23/06 - a partir de 30 anos
24, 25 e 26/06 - a partir de 18 anos

consiga comparecer no dia agendado. Para a segunda dose, a marcação também deve ser realizada pela
ferramenta.

LOCAIS DE VACINAÇÃO - TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E POPULAÇÃO EM GERAL
Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil. | Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 –
Barreto. | Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu. | Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida
Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço. | Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238
– Fonseca. | Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga. | Policlínica
Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca. | Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus
Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos. | Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.
| Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha. | Posto volante no Campo de São Bento: Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

LOCAIS DE VACINAÇÃO - GESTANTES E LACTANTES (ATÉ 6 MESES DO NASCIMENTO DO BEBÊ)
Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil. | Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu. |
Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

SÃO GONÇALO SEGUE VACINANDO
PESSOAS COM MAIS DE 52 ANOS
Divulgação

Pessoas com mais de 52 anos
continuam a ser vacinadas em São
Gonçalo. Trabalhadores da Educação,
profissionais de Educação Física,
guardas municipais e veterinários que
precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo, empregatício ou de residência, também
podem se vacinar a partir dos 18 anos.
Grávidas sem comorbidades com
autorização médica e puérperas com
comorbidades com mais de 18 anos
também podem se vacinar. Estagiários da saúde atuando em unidade
hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com
síndrome de down, trabalhadores da
saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima dos 18
anos, também estão contemplados.
Vale lembrar que só as grávidas e

BRASIL JÁ VACINOU 26% DA
POPULAÇÃO CONTRA A COVID-19

PODEM se
imunizar com a
segunda dose
da Astrazeneca
pessoas que
tomaram a
vacina há mais
de 12 semanas

puérperas têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com
comorbidades, doenças neurológicas
crônicas e deficiência permanente
também podem tomar esta vacina,
segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há
exclusividade, já que estes grupos
podem ser vacinados com a Astrazeneca. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo

médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.
A vacina Coronavac está disponível apenas para a segunda dose.
Podem se imunizar com a segunda
dose da Astrazeneca pessoas que
tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Para a segunda dose, todos
devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina
aplicada no município.

“Uma pesquisa realizada em cinco países, incluindo o Brasil, vai investigar se é possível prever quem permanece suscetível às variantes do
coronavírus, mesmo depois de ter recebido a vacina ou contraído a covid-19. Liderado pelo Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch, na Austrália, com colaboração da Fiocruz no Brasil, esse vai ser um subestudo da
pesquisa Brace, que desde o ano passado está investigando se a vacina
BCG tem algum efeito atenuante sobre o novo coronavírus.
Cerca de sete mil profissionais de saúde estão sendo monitorados
nesses cinco países, incluindo 2.600 brasileiros. Com o surgimento
de novas variantes, para as quais as respostas imunes após a infecção
ou a vacina podem não ser tão eficazes, os cientistas resolveram aproveitar essa grande rede de voluntários e estender o trabalho.
A pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo explica que o estudo vai analisar também se a BCG melhora a resposta imune às vacinas da
Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, que já estão sendo aplicadas no país.
A BCG é uma das vacinas mais utilizadas no mundo, aplicada anualmente em cerca de 120 milhões de recém-nascidos. No Brasil, ela faz
parte do calendário básico infantil desde a década de 70.
POSIÇÃO DAS CIDADES
FLUMINENSES NO
RANKING NACIONAL

TOTAL
DE
MORTES

TOTAL
DE
CASOS

MORTES/
100.000
HABITANTES

TAXA
DE
LETALIDADE

2º RIO DE JANEIRO

27.428

345.256

406,47

7,94%

20º SÃO GONÇALO

2.502

47.690

229,18

5,25 %

32º NITERÓI

1.835

38.657

356,09

4,75 %

37º NOVA IGUAÇU

1.574

17.618

191,18

8,93 %

43º DUQUE DE CAXIAS

1.415

21.501

153,04

6,58 %

44º CAMPOS DOS GOYTACAZES

1.378

25.673

269,58

5,37 %

54º PETRÓPOLIS

1.213

11.797

395,53

10,28 %

66º SÃO JOÃO DE MERITI

1.026

9.549

216,96

10,75 %

68º VOLTA REDONDA

996

30.506

363,52

3,26 %

91º TERESÓPOLIS

769

24.355

417,39

3,16 %

103º ITABORAÍ

689

10.109

284,07

6,82 %

104º BELFORD ROXO

679

20.161

132,33

3,37 %

106º CABO FRIO

654

12.310

283,88

5,31 %

107º MACAÉ

652

24.919

249,33

2,62 %

112º NOVA FRIBURGO

632

19.356

330,62

3,26 %

130º BARRA MANSA

552

14.874

298,65

3,71 %

139º MAGÉ

520

11.509

211,01

4,52%

154º ANGRA DOS REIS

454

13.306

219,28

3,41 %

158º MARICÁ

453

8.910

275,37

5,08 %

163 RESENDE

438

12.853

331,04

3,41 %

165º NILÓPOLIS

435

3.434

267,37

12,67 %

170º RIO DAS OSTRAS

426

11.520

274,5

3,7 %

191º MESQUITA

389

3.256

220,31

11,95 %

205º ARARUAMA

363

5.6792

270,3

6,39 %

280º SAQUAREMA

249

2.550

274,89

9,77 %

287º SÃO PEDRO DA ALDEIA

244

4.542

230,08

5,37 %

371º RIO BONITO

194

5.402

320,27

3,59 %

433º QUEIMADOS

167

5.522

110,35

3,02 %

608º TANGUÁ

109

3.099

314,94

3,52%

649º IGUABA GRANDE

102

4.156

353,71

2,45 %

1128º ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

55

4.264

159,53

1,29 %

1621º ARRAIAL DO CABO

35

693

114,41

5,05 %

Dados atualizados às 21h00 de 14/06/2021

MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO COM MENOS MORTES
POSIÇÃO DAS CIDADES
FLUMINENSES NO
RANKING NACIONAL

TOTAL
DE
MORTES

TOTAL
DE
CASOS

MORTES/
100.000
HABITANTES

TAXA
DE
LETALIDADE

2635º SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

18

483

2993º CARDOSO MOREIRA

14

3100º RIO DAS FLORES

13

3351º CARAPEBUS

11

1.473

66,32

0,75 %

3503º MACUCO

10

978

177,84

1,02 %

3503º CORDEIRO

10

2.541

45,37

0,39%

9

230

86,61

3,91%

3698º STA MARIA MADALENA

191,75

3,73 %

1.166

109,2

1,2 %

171

139,13

7,6%

4306º DUAS BARRAS

6

194

52,05

3,09 %

4537º VARRE-SAI

5

2.138

45,02

0,23 %

4989º TRAJANO DE MORAES

3

552

28,2

0,54 %

Dados atualizados às 21h00 de 14/06/2021
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‘NITERÓI DE TODOS OS ÂNGULOS’ MOSTRA
EM IMAGENS A BELEZA DO VOO LIVRE
Parque da Cidade foi o local escolhido para abrigar a exposição por possuir a principal rampa da cidade
Arquivo

Em Niterói, o voo é livre e o panorama é lindo. E além de encantar
as retinas daqueles a quem o esporte deu asas, as imagens captadas
pelas lentes de profissionais e amadores ao longo do tempo registraram flagrantes da imensurável beleza natural, que somente essa modalidade esportiva pode proporcionar.
Por essa razão, a Secretaria Municipal de Esportes está apoiando a exposição fotográfica “Niterói de Todos os Ângulos”, que será inaugurada hoje, no Parque da Cidade de
Niterói, pelo Instituto Carlos Augusto Bittencourt. A mostra fica aberta
ao público de amanhã até 3 de julho.
"Essa iniciativa junta o voo livre,
que é uma vocação da cidade de Niterói, e as belas paisagens da cidade através dos artistas da fotografia, em uma
exposição que promete tirar o fôlego e
certamente irá atrair, não apenas os
amantes do esporte, mas toda população de nossa cidade", destacou o
secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.
O Parque da Cidade foi o local es-

colhido para abrigar a exposição por
possuir a principal rampa de voo livre
de Niterói, além de ser considerada
uma das vistas mais bonitas do Brasil,
com olhar privilegiado da entrada da
Baía de Guanabara e toda a cadeia de
montanhas do Rio de Janeiro, incluindo Cristo Redentor, Pão de Açúcar e
Pedra da Gávea, além de proporcionar
vistas panorâmicas das praias de Piratininga, Itaipu, Camboinhas, São Francisco, Jurujuba, Charitas e Icaraí.
A exposição ficará aberta ao público de terça a domingo, de 7h às
18h, com capacidade limitada a 350
pessoas. Serão respeitadas todas as
normas e orientações do protocolo
de combate à pandemia da Covid-19,
tais como controle da quantidade de
visitantes e manutenção do distanciamento social.
Além disso, para ter acesso à exposição o visitante precisará passar
por aferição de temperatura e o uso
de máscara será obrigatório. A organização da exposição disponibilizará álcool em gel, em vários pontos
do Parque da Cidade.

A EXPOSIÇÃO ficará aberta ao público de terça a domingo, de 7h às 18h

CDL LANÇA CAMPANHA ‘VALORIZE NITERÓI’
PARA AJUDAR COMÉRCIO LOCAL

Arquivo

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) vai
promover a 1º edição do ‘Valorize
Niterói’, um programa que vai oferecer descontos e prêmios instantâneos para os consumidores, com
objetivo de impulsionar as vendas
e possibilidade de queima de estoque nas lojas. A primeira fase será
o período de inscrição para os empresários aderirem a campanha. E
do dia 1º ao dia 17 de julho, acontecem os sorteios.
“Nosso objetivo é retomar a economia da cidade para ajudar as empresas nesse momento tão difícil que ainda estamos enfrentando. Muito mais
do que ajudar as empresas, nós quere-

mos valorizar o comércio local. Não é á
toa que o slogan da nossa campanha é
'Quem compra aqui, desenvolve e emprega aqui'. Vamos incentivar que comprem do comércio local”, explica Joaquim Pinto, presidente da CDL.
Na campanha serão sorteados todos os dias, exceto aos domingos, R$
1.000 em prêmios. Serão dois vouchers
de R$ 500 para que o ganhador possa
usar nas lojas participantes. Além desse valor, o cliente também pode ganhar descontos.
A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom que
deve ser cadastrado no site https://
valorizeniteroi.qrsorteios.com.br. Cada
cupom cadastrado vai disponibilizar

uma raspadinha virtual. O comerciante
que desejar, poderá oferecer descontos de 5% até 70%.
Com o objetivo de apoiar o comércio, a campanha será gratuita
para os associados da CDL. Quem
não for associado, mas quiser participar, deverá pagar R$ 200.
“A expectativa é que tenhamos
um bom resultado nas vendas, que
haja uma união dos comerciantes.
Estamos com a parceria com a Associação Comercial e Industrial do
estado do Rio de Janeiro nessa campanha”, ressalta Joaquim.
O empresário que quiser cadastrar a sua loja pode entrar no link
do programa.

SÃO JOÃO SERÁ CELEBRADO
COM RESTRIÇÕES EM NITERÓI
Arquivo

RAQUEL MORAIS

No próximo dia 24 será celebrado o Dia de São João Batista, padroeiro da Arquidiocese de Niterói
e da cidade, além de também ser padroeiro de Itaboraí. Mas com a pandemia do coronavírus a festa em
homenagem ao santo será de forma
diferente, assim como tem sido com
outros santos emblemáticos da cidade. O arcebispo metropolitano de
Niterói, Dom José Francisco, celebrará a missa solene na Catedral São
João Batista, no Centro, às 18h.
Devido à pandemia, a missa será
com público reduzido e além das
18h, outros três horários terão missas: 8h, 12h e 15h. Além disso as
celebrações terão transmissão pelas redes sociais da Arquidiocese de
Niterói (youtube.com/arqnit) e Rádio Anunciadora.
Esse ano não terá festa na paróquia com as tradicionais barraquinhas de comidas típicas e parque
infantil. Mas apesar de não ter festa
a paróquia se adaptou e vai servir o
tradicional Angu à Baiana, de forma
delivery por R$ 20 e a retirada será
no pátio da Igreja das 12h às 14h.
A Secretaria Municipal das Culturas e a Fundação de Artes de Niterói confirmaram a festa será online através do Festival Musical São
João Cultural no Museu Janete Costa de Arte Popular. As apresentações
serão dias 24, 25 e 26 de junho às

ESSE ANO não terá festa na paróquia com as tradicionais barraquinhas
de comidas típicas

15h. A festividade será um compilado das lives feitas em 2020. A Prefeitura de Niterói informou que será
apresentada as melhores partes dessas lives, por exemplo, o trecho da
live de Caio Vargas, João Bragança
e Cacá Lima para comemorar a data.
A transmissão será pelo instagram
do Museu: @museujanetecosta

Além de Niterói e Itaboraí a cidade de Rio Bonito também tem as
bençãos de São João Batista, que é
padroeiro da Paróquia que leva o
seu nome. Mas a fama do santo
não se restringe apenas à Região
Metropolitana. São João de Meriti
e São João da Barra também são cidades em que ele é padroeiro.

NA CAMPANHA serão sorteados todos os dias, exceto aos domingos,
R$ 1.000 em prêmios

DETRAN PRORROGA
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
DAS AUTOESCOLAS
Os proprietários dos Centros de Formação de Condutores (CFC´s) do Estado do Rio
de Janeiro têm até dia 30 de novembro para realizarem a atualização do registro anual para
funcionamento. Todo ano a categoria, autoescola, deve realizar a atualização do cadastro
junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro (Detran-RJ) e nesse
ano o prazo foi prorrogado, do
dia 1º de junho para a nova data.
A medida é para garantir a idoneidade das instituições que
formam milhares de novos condutores ao longo do ano.
O Governo do Estado informou que a extensão do prazo ajudará o setor, que emprega diretamente cerca de 10 mil pessoas, a
se reequilibrar financeiramente.
Existem 814 centros de formação
de condutores em todo o estado.
“Recebemos um pedido do
sindicato para estender esses
prazos. As autoescolas tiveram
muitas perdas econômicas por
conta da pandemia, com quatro
meses de paralisação completa
das atividades, e só agora estão começando a se recuperar.
Por isso, o Detran se propôs a
ajudar e atender a solicitação”,
contou Adolfo Konder, presidente do Detran-RJ.
O presidente do Sindicato

das Autoescolas do Estado do
Rio, André Mello, fez o pedido ao
departamento. De acordo com
nota essa medida oferece oportunidade de planejamento a todos
os CFC's, que sofreram com a pandemia da Covid-19.
“Apresentamos o pedido à
presidência e, em dois meses, a medida está entrando em vigor. Isso
ajudará bastante as autoescolas e
toda a categoria”, resumiu.
O cadastro é feito anualmente
como uma forma de comprovação
da legalidade da atividade. São exigidos documentos fiscais para
conferência e liberação da atividade por mais um ano. No site do
Detran-RJ é oferecida uma listagem das empresas que estão regulares caso os candidatos à habilitação queiram consultar.
O proprietário de um CFC no
Centro de Niterói, Carlos Augusto, contou que a medida ajuda o
empresário e que fiscalização é
sempre bom pros dois lados.
“O nome da autoescola estar
na listagem de autorizadas é bom.
Temos 39 anos no mercado e por
mim pode fiscalizar todo dia. Temos que mandar uma série de documentos para ter a permissão
todos os anos. É mais uma adaptação esse aumento do prazo”,
contou o empresário que disse
que o CFC está funcionando
com 50% da capacidade.
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APÓS MORTE DE ‘TREM BALA’, CRIMES
DE ROUBO DE CARGAS ZERAM NA BR-101
‘Trem Bala’ morreu em confronto com policiais e tráfico perdeu o mentor dos roubos na rodovia
Arquivo

VÍTOR D’AVILA

Tempos de calmaria para motoristas e caminhoneiros que trafegam pelo
trecho Niterói-Manilha da Rodovia
BR-101, na altura de São Gonçalo. Segundo informações da Polícia Militar,
desde a última sexta-feira (11), até a
manhã de ontem (14), não houve registros de casos de roubos de carga
ou veículos, ao longo do trecho gonçalense da via.
De acordo com levantamento feito pelo setor de inteligência do 7º
BPM (São Gonçalo), uma das possíveis razões para o recuo da criminalidade é a perda do "cérebro" dos roubos na estrada. Na última sexta-feira,
o traficante conhecido como "Trem
Bala do Catarina" morreu em confronto com militares do batalhão.
Naquele dia, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento pela Avenida Albino
Imparato, no Jardim Catarina, quando
foi confrontada por criminosos em um
carro, modelo Honda HR-V. Houve revide e, durante o confronto, "Trem Bala"
acabou baleado e não resistiu. Além do
carro, foram apreendidas uma pistola,
granada, rádio transmissor e drogas.
Segundo informações levantadas
pelo departamento de inteligência do
batalhão, o criminoso era o responsável por arquitetar roubos de carga e

SEGUNDO informações da Polícia Militar, desde a última sexta-feira (11), até a manhã de ontem (14), não houve registros de casos

automóveis na BR-101, assunto que,
recentemente, foram temas de reportagens em A Tribuna. De acordo com
o tenente-coronel Gilmar Tramontini,
comandante da unidade, o lucro obtido com os roubos era revertido para o
fortalecimento do tráfico.
"A inteligência indica ele como
sendo o principal responsável pelos
roubos de carro e carga. Quando ele
não executava pessoalmente, dava
todo o suporte. Para poder capitalizar

e investir em armas e drogas. Ele agia
fatalmente na BR", afirmou o comandante do 7º BPM.
Ainda segundo Tramontini, "Trem
Bala" era braço direito do traficante
conhecido como GB, atual "frente" do
tráfico no Jardim Catarina. "Ele era o
braço direito do GB, a inteligência
mostra isso. Ele puxava os roubos na
BR, era responsável por isso. O GB é
o Gabriel, conhecido como Flamengo,
frente do Catarina", completou.

DINÂMICA DOS CRIMES

POLICIAMENTO DOBRADO

O batalhão apurou que a base
do tráfico, para efetuar os roubos
na BR-101, era na região da Ipuca,
também no Jardim Catarina. Os
roubos aconteciam entre o complexo prisional de Guaxindiba e a comunidade do Salgueiro. Os criminosos saíam de uma área de mata,
na altura da Rua Fernando Lassali
e fechavam a pista da rodovia.

Em virtude da grande quantidade
de crimes do tipo que assolou a região, especialmente ao longo dos últimos meses, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a anunciar que o
policiamento na Niterói-Manilha seria dobrado. Cabe ressaltar que houve registro de diversos arrastões, no
mês passado, na altura do km 304 da
via, um dos pontos mais sensíveis
para as ações criminosas.

TIROTEIO TERMINA COM CARGA
RECUPERADA EM SÃO GONÇALO
Vitor D’Avila

VÍTOR D’AVILA

Uma carga roubada foi recuperada, na manhã de ontem
(14), na comunidade da Coreia,
em São Gonçalo. Policiais militares trocaram tiros com vários
criminosos armados, que haviam feito três funcionários de
uma transportadora reféns. Ninguém ficou ferido.
Segundo as vítimas, eles vieram de uma distribuidora em
Duque de Caxias, Baixada Fluminense, fazer entregas no trecho de São Gonçalo até Tanguá.
Quando acabaram de fazer uma
entrega em um supermercado,
na Rua Dr. Pio Borges, foram
abordados por dois bandidos
armados que os ordenaram a
seguir em direção à Coreia, no
bairro Engenho Pequeno.
“Fizemos a entrega no mercado. Eles mandaram a gente
seguir, fazendo terror psicológico. Isso infelizmente acontece direto. Era muito tiro. O mais
importante é a gente ter escapado com vida”, disse uma das
vítimas, que preferiu não revelar a identidade.
Enquanto o caminhão era
descarregado, policiais de dois

funcionários, como celular,
carteira e dinheiro. A ocorrência foi registrada na 73ª DP
(Neves), que abriu inquérito a
fim de identificar, localizar e
prender os criminosos envolvidos na ocorrência.

CASOS EM QUEDA

POLICIAIS militares conseguiram resgatar funcionários de
transportadora sem ferimentos

Grupamentos de Ações Táticas
(GAT) do 7° BPM (São Gonçalo) chegaram ao local e surpreenderam os criminosos. Os bandidos atiraram contra os PMs,
que revidaram. Após o confronto, os ladrões fugiram, a carga

foi recuperada e os reféns libertados sem ferimentos.
Entretanto, ainda que a
carga, avaliada em aproximadamente R$ 5 mil, tenha sido
recuperada, os bandidos conseguiram levar pertences dos

Após seguidas disparadas
nos índices de roubo de carga,
São Gonçalo, segundo dados
preliminares do Instituto de Segurança Pública (ISP) e divulgados pelo comando do 7º BPM
apresentou queda nos indicadores, no mês de maio de 2021.
Segundo os dados, ainda a serem consolidados, o município
apresentou queda de 16,7% em
relação ao mesmo período, no
ano passado.
Cabe ressaltar que o mês de
abril havia registrado alta de
casos. Foram 86 casos neste
ano contra 81 no mesmo mês,
em 2020. Isto representa alta de
6,2%. Lembrando que, segundo a Polícia Civil, a prática havia se tornado a atividade mais
rentável para traficantes que
controlam comunidades no Pita,
entre elas a própria Coreia e o
Zumbi, por exemplo.

IML DE NITERÓI COLETA AMOSTRAS DE
DNA DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
A busca por pessoas desaparecidas recebeu, desde ontem
(14), um importante reforço. A
Secretaria de Estado de Polícia
Civil (SEPOL), por meio do Instituto de Pesquisa e Perícias em
Genética Forense (IPPGF), realiza nesta semana um mutirão
para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas.
A expectativa é mais que dobrar
o banco de perfis genéticos do
Rio de Janeiro voltado para a
busca de desaparecidos, que
hoje conta com 1280 amostras.
O trabalho faz parte de uma campanha nacional do Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
De acordo com a Polícia Civil, podem participar da campanha pais, filhos e irmãos de
mesmos pai e mãe de desaparecidos. As coletas serão até sexta-feira (18), em 13 postos espa-

lhados por todas as regiões do
estado. A coleta é bem simples
e indolor, feita passando na parte de dentro das bochechas do
familiar, uma espécie de suporte contendo uma pequena esponja na extremidade (semelhante a um “cotonete”). Todo
o trabalho vai seguir os protocolos de segurança e distanciamento adotados por conta da
pandemia da covid-19.
Em Niterói, a coleta é feita
no Porto Regional de Polícia
Técnica e Científica (PRPTC),
do Barreto, que fica às margens
da Avenida do Contorno (BR101). Cabe ressaltar que, em geral, as coletas são feitas por encaminhamento das delegacias,
após o registro de desaparecimento. Para a campanha, porém,
isso não será obrigatório. Qualquer pessoa com um familiar

desaparecido poderá procurar
os postos. Neles, haverá policiais civis fazendo o acolhimento
e, se o registro ainda não tiver
sido feito, os agentes auxiliarão
encaminhando as pessoas às
delegacias mais próximas.

HISTÓRICO
O banco de perfis genéticos do IPPGF existe desde
2012 e é uma referência no Brasil, contribuindo com cerca de
26% das amostras coletadas
de familiares no Banco Nacional. Foi no banco Estadual que
ocorreu, em 2013, o primeiro
“match” do país, ou seja, a primeira vez em que um material
genético depositado no banco de DNA conseguiu identificar um corpo como sendo o
de uma pessoa desaparecida
através de um sistema infor-

ÚLTIMOS CASOS
Ainda segundo a PM, o último caso
de roubo de veículo na rodovia aconteceu um dia antes da morte de "Trem
Bala", na quinta-feira (10). Uma motocicleta, modelo Honda XRE, foi roubada, por volta de 19h30min, na altura do
km 310 da rodovia, no sentido Itaboraí, por dois criminosos armados, que
fugiram levando o veículo.
Já o último caso de roubo de carga
aconteceu na segunda-feira da semana passada, dia 7. Na manhã daquele
dia, por volta de 9h40min, um caminhão
com carca de peixes, avaliada em R$
13,2 mil, trafegava pela Niterói-Manilha sentido Rio de Janeiro, altura do
km 304, quando oito bandidos, armados com pistolas e fuzis, fizeram a abordagem fechando a via com um carro e
obrigando que fosse feito o transbordo no interior da comunidade. Os funcionários, depois, foram libertados com
o caminhão e nada sofreram.

matizado (CODIS/FBI).
Toda vez que há um corpo
não identificado em um exame
genético realizado pelo IPPGF,
o seu DNA é comparado semanalmente aos perfis genéticos
de familiares que já estão no
banco. Isso aumenta a chance
de chegar à identidade da pessoa falecida e ajudar a família a
entender o que aconteceu com
ela. A busca de pessoas desaparecidas não fica restrita somente
às amostras coletadas no Rio de
Janeiro, pois há uma Rede Nacional Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos (RIBPG/MJSP)
que permite a comparação com
amostras e familiares de outros
Estados do Brasil. Com a campanha, mais famílias poderão ser
beneficiadas pelo trabalho do
IPPGF e de seus parceiros em
outros estados.

POLÍCIA DESCARTA
QUE TENHA HAVIDO
AGRESSÃO EM MOTEL
A Polícia Civil descarta que
uma mulher, ferida em um motel no Centro de Niterói, na
madrugada do último domingo
(13), tenha sido agredida pelo
companheiro, que estava no
quarto, junto com ela. A Polícia
Militar foi acionada e o caso
registrado na 76ª DP (Niterói).
Segundo apurou a distrital, o próprio homem acionou
a polícia ao notar que a mulher estava com um corte na
cabeça. Segundo a polícia, há
suspeita de automutilação.
Ele foi ouvido e confirmou
que eles foram, na noite anterior, no sábado (12), ao motel,
mas descartou que tenha havido quaisquer desentendimentos entre eles.
A mulher também teria relatado á distrital não ter havido desentendimentos entre
eles. Segundo apurou a investigação, o próprio homem
acionou a polícia ao perceber
o ferimento na moça. Além
disso, um mandado de prisão
que havia em aberto contra o
homem, seria por não pagamento de pensão alimentícia.
A delegacia afirmou que
não houve registro de flagrante no caso. Foi feito o re-

gistro de ocorrência como fato
atípico. O homem não será responsabilizado pelo ferimento
na mulher. Entretanto, ele acabou preso por conta do mandado e foi encaminhado para a
Casa de Custódia de Benfica,
Zona Norte do Rio de Janeiro.
O caso - Na madrugada de
domingo, uma mulher amanheceu com um ferimento na cabeça, no quarto de um motel,
na região central de Niterói. O
companheiro, que estava no
quarto, acionou a polícia. Inicialmente, foi levantada hipótese de uma possível agressão. Todavia, a investigação
analisou as circunstâncias e
descartou a hipótese.
Execução - Na manhã do
dia 13 de maio, um casal foi
atacado a tiros, na entrada do
mesmo motel, localizado no
bairro de São Lourenço, região central de Niterói. As vítimas estavam em um carro. O
homem, que estava ao volante, morreu no local. Uma mulher, que estava no banco do
carona, também foi atingida e
socorrida a uma unidade de
saúde e sobreviveu.

AGENTE DO SEGURANÇA
PRESENTE É BALEADO
EM SÃO GONÇALO
VÍTOR D’AVILA

Um agente civil da operação Segurança Presente, em
São Gonçalo, foi baleado, na
manhã de ontem (14), na Rua
Dr. Pio Borges, bairro do Pita,
em São Gonçalo. O agente de
segurança foi socorrido por
colegas de patrulhamento ao
Pronto Socorro Central de
São Gonçalo (PSCSG), no
bairro do Zé Garoto.
Segundo informações da
operação, uma equipe estava
em baseamento na altura do
número 1949 da via, quando os
agentes ouviram um barulho
de tiro. Eles relatam terem visto o tiro bater no chão e resvalar na perna esquerda do agente, atingindo de raspão.
Ele foi socorrido á unida-

Arquivo

CASO aconteceu na manhã de
ontem no bairro do Pita

de de saúde, onde foi atendido, medicado e liberado. Em
seguida, o agente foi, junto aos
demais colegas, à 73ª DP (Neves), onde foi feito o registro
da ocorrência. Até o fechamento desta matéria, não havia informações quanto à identificação dos atiradores. A distrital vai investigar o caso.
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CULTURA
AÇÕES NO SETOR CULTURAL
GERAM EMPREGO E RENDA E TRAZEM
NOVOS PROJETOS PARA A CIDADE
A Prefeitura de Niterói
investiu, no primeiro semestre deste ano, cerca de R$
20 milhões no setor cultural
da cidade. De acordo com
a Secretaria Municipal de
Culturas (SMC), 85% dos
bairros de Niterói serão beneficiados com ações, oficinas, cursos e manutenção/
adequação de espaços culturais. Já em andamento, as
próximas ações também vão
movimentar o setor cultural
e a economia. Entre elas,
está o repasse referente aos
29 projetos culturais do 2º
Edital do setor.
Dos 29 projetos selecionados, 87% serão filmados
em Niterói, e 81% terão
abordagem relacionada à
cidade. A expectativa é gerar mais de 800 empregos
em diferentes funções,
como diretores, atores, roteiristas, produtores e assistentes. “É uma alegria enorme ser contemplado”, comemora Marcio Blanco, que
vai realizar o Festival Visões
Periféricas, com financiamento do edital. “Esse recurso vem em ótima hora,
em que está tudo parado,
como um alívio para quem
vive de cultura. O festival
leva pra Niterói uma grande diversidade de filmes
produzidos em periferias de
diversos lugares do Brasil,
além de debates e oficinas”. Outra importante iniciativa - que abrirá inscrições em breve - é o Plano
de Ações Emergenciais -

Divulgação

AÇÕES no setor cultural geram emprego e renda e trazem novos
projetos para a cidade

Cultura é um Direito. Um
total de R$ 1,1 milhão será
destinado a 598 projetos e
ações culturais, executadas
em quatro etapas das chamadas públicas. De acordo
com o secretário, as chamadas públicas foram pensadas
estrategicamente para alcançar mais pessoas e atividades pela cidade.
“Existem muitos segmentos dentro do setor cultural. São diversos trabalhadores, das mais variadas
atuações: costureiras, artesãos, cinegrafistas, roteiristas, artistas, fotógrafos, iluminadores, seguranças,
muita gente que depende
da cultura, dos eventos
para sobreviver. Estamos
mapeando e traçando novos formatos para que os
editais contemplem sempre
mais pessoas, regiões e

toda a diversidade que
a cultura agrega”, explica
o secretário das Culturas,
Leonardo Giordano.
Para reconhecer e apoiar os trabalhadores do carnaval, por exemplo, está
prevista uma premiação
para cem selecionados, totalizando um investimento
de R$ 150 mil. Giordano ressalta, ainda, que, toda a
construção das políticas públicas culturais da cidade
está sendo desenvolvida de
forma participativa e colaborativa, em parceria com
a sociedade civil. “Foram
mais de 60 reuniões, alcançando cerca de 2 mil pessoas diretamente envolvidas com a cultura da cidade, para debater, entender
e pensar juntos a melhor
forma de gestão. Acredito
que esse é o caminho, uma

gestão participativa, que
ouve a sociedade e executa as políticas, de acordo
com as necessidades de
quem está na ponta”.
“A recuperação econômica do setor cultural da cidade, de janeiro a junho,
mostrou o grande potencial
de Niterói para superar os
desafios impostos pela Covid-19, como resultado dos
investimentos da Prefeitura
na economia criativa”, destaca o prefeito Axel Grael.
“Temos cerca de 15 mil trabalhadores formais diretamente ligados à produção
cultural e as nossas ações
emergenciais têm como objetivos a manutenção e geração de emprego e renda,
o fortalecimento da economia criativa e o estímulo à
atividade e continuidade produtiva de para quem vive
de cultura em Niterói”.
Para a atriz, professora,
diretora e produtora teatral
Dárdana Rangel, a seleção
no edital de Retomada Cultural possibilitou a realização do espetáculo teatral
“O ombro de uma mulher,
o mundo não era para debutantes”. Na peça, que
parte da trajetória de uma
importante líder brasileira,
cinco atrizes de diferentes
regiões, idades e histórias
de vida, provocam uma reflexão sobre a resistência
da sociedade à conquista
de espaços de poder pela
mulher e a pluralidade do
universo feminino.

Flávio Ricco
OLHA ELE

Reprodução Instagram

FREELANCER

O SBT terá o apoio da repórter Érika Okasaki (foto), que mora
no Japão, durante a cobertura jornalística dos Jogos Olímpicos.
O evento vai acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto.

TEMPO

Nesse primeiro momento, o
empresário Gero Fasano, por
causa de um problema de saúde,
não estará no programa “Food
Connection” do canal “Sabor &
Arte”, que será lançado dia 28.
Mais para frente, participação normal.
Mais de 40 pacientes foram
acompanhados para se chegar
ao resultado da série “O Hospital”, a nova produção da Record,
com estreia marcada para dia 25,
após o “Power Couple”. Quase
um ano de trabalho.
Serão 12 episódios com esse
diferencial: tudo real.

C´EST FINI

O cantor niteroiense Alex
Martinho é a atração do canal Music Box Brasil! no programa “O Que Te Inspira”,
hoje (15), às 19h30min, que
levará ao ar o show do artista
gravado no Solar do Jambeiro, no Ingá, um dos mais importantes equipamentos culturais e turísticos de Niterói.
Alex tem uma carreira
solo como guitarrista instrumental-rock que conta com
cinco CDs e três DVDs, além
da participação em diversas
coletâneas de guitarra, em
mais de 25 anos de estrada.
Promove workshops e shows com sua banda por todo
o Brasil e já colaborou com
revistas como Guitar Player,
Cover Guitarra (onde teve
uma coluna mensal sobre
guitarra-rock.
O programa se trata de
uma série audiovisual de entrevistas musicais, inteiramente gravada em Niterói,
com artistas locais, tendo
como foco unir cultura e turismo, divulgando de artis-

Colaboração: José Carlos Nery

UM EXEMPLO

GLOBO PREPARA AVISO OFICIAL:
LUCIANO HUCK, AOS DOMINGOS, EM 2022

Cininha de Paula fará a direção do musical “O Coro” para o Disney+. Um trabalho que terá produção da Formata e de Miguel Falabella,
que deve começar a ser gravado em agosto em São Paulo.
Trata-se da história de um grupo de jovens que tentam conquistar
seu espaço no meio do teatro musical.

Não sei com certeza se amanhã ou depois, mas está tudo
certo e combinado para, nesses próximos dias, a Globo anunciar o que todo mundo já sabe: a renovação do contrato de
Luciano Huck e a mudança, em 2022, do seu programa
dos sábados para os domingos.
Por enquanto, será só isso, sem tantos outros detalhes, mas com alguns significados importantes: o desejo de Huck se candidatar a algum cargo público foi definitivamente colocado de lado ou transferido e que ele irá
substituir o “Domingão” a partir do começo do ano que vem.
Algumas questões, no entanto, serão definidas somente no decorrer dos próximos meses, como, por exemplo, o
título do programa, se continuará “Caldeirão”, como é há
mais de 21 anos ou se um outro será escolhido.
Assim como o formato. O que se sabe é que nada ou
muito pouca coisa sobrará do que ainda é apresentado aos
sábados. A ideia é trabalhar com novos conteúdos, que já
começam a ser escolhidos.
Portanto, e por enquanto, só esse esperado anúncio é que
agora será oficial.

ESTÁ FORA

Edu Guedes, nome
dado como certo, não aparece na programação oficial do “Sabor & Arte”.
Até o momento não houve produção de nenhum conteúdo exclusivo para o canal.

tas nos principais patrimônios culturais e cenários turísticos de Niterói.
O projeto é uma idealização da Mentores Hub (@mentoreshub), empresa que tem
como propósito impulsionar
a transformação das cidades
e pessoas pelo empreendedorismo audiovisual, e conta
com a parceria do canal de televisão Music Box Brazil e de
uma rede de pessoas e produtoras que tornou possível
a realização da primeira temporada, no viés da economia
criativa, colaborativa e compartilhada. Apoiam o projeto
a Secretaria municipal de Cultura, a Fundação de Arte de
Niterói e a Neltur.
Na cidade que lançou em
2018 o slogan “Niterói - Cidade do Audiovisual”, OQTI
surge como uma ponte para
a divulgação, em rede nacional e internacional, com enorme potencial turístico e criativo, o município tem seu primeiro programa para expor
sua cultura e paisagens.

ALEX MARTINHO é a atração no programa “O que te inspira”

TV Globo /João Miguel Júnior

Foi uma agradável surpresa
rever Carlos Nascimento, no canal Agro Mais, da Band, falando
sobre queimadas em uma iniciativa dos demais produtores de café.
Nascimento tem uma fazenda de café há muitos anos em
Torrinha e leva muito a sério essa
sua nova atividade. Durante a
pandemia, passou a se envolver
mais diretamente com o negócio.

O HOSPITAL

ALEX MARTINHO
DÁ SHOW NA TV

CONTATO 1

Antônio Zimmerle, da programação da Band, procurou
Cininha de Paula, alguém com
toda uma história na direção de
programas de humor da Globo.
Nada de concreto por enquanto.

TV Globo/Danilo Togo

ATRAPALHADAS

CONTATO 2

Cininha e Zimmerle são conhecidos de muito tempo na Globo.
Foi uma primeira conversa,
até porque ela está envolvida com
outros projetos até outubro. Antes disso, sem chances de fazer mais nada.

BATE-REBATE
 A Globo, durante muito tempo, fez todo o

possível para evitar que um mesmo ator aparecesse em mais de um trabalho no ar...
... Com a pandemia, diante da necessidade de
se valer de algumas reprises, esse cuidado foi
deixado de lado...
 ... Já são vários os casos, entre os mais
destacados, Rafael Cardoso e Lilia Cabral...
 ... E um outro já a caminho. No segundo
semestre, além de “Verdades Secretas”, Camila
Queiroz também vai aparecer na novela “Pega
Pega”, faixa das 19h.
 Rafael Colombo e Alexandre Garcia foram
separados na CNN Brasil...

... A partir desta semana, Elisa Veeck passa a

apresentar o “Liberdade de Opinião”...

 ... Enquanto o Colombo já foi para o “Corres-

pondente Médico”.
 O “Opinião Debate”, da Cultura, quintafeira, com Andrea Boni vai discutir o uso terapêutico e medicinal de drogas psicodélicas e
da cannabis.
Em relação às novas produções da BBC Estúdios adquiridas pela TV Cultura, “The Next Step”,
série para o público infanto-juvenil, já estreia dia
28, às 18h...
 Por sua vez, os documentários científicos da
Horizon ainda não foram programados pelo canal.

- Em São Paulo as gravações do “MasterChef” estão acontecendo praticamente de segunda a sexta-feira. Um
ritmo intenso e necessário, porque a produção tem custos, agora mais elevados por causa da pandemia.
Além da bateria de testes e outras medidas por causa da Covid-19, os participantes ficam confinados em hotéis. Então é isso.
Mas amanhã tem mais. Tchau!

Em “Salve-se Quem
Puder”, capítulo desta
terça-feira, Alexia
(Deborah Secco) e Luna
(Juliana Paiva) fazem
‘pezinho’ para Kyra
(Vitória Strada) conseguir
pular o muro da mansão
de Dominique
(Guilhermina Guinle).
Disfarçadas, elas
tentam de tudo para
conseguir alguma prova
contra a bandida para se
livrarem do Programa de
Proteção à Testemunha.
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PUBLICIDADE LEGAL
REGISTRO: Prefeitura Municipal de Tanguá. VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.

PORTARIA Nº 537/2021
ERRATA DE PUBLICAÇÃO, NO JORNAL A TRIBUNA
EDIÇÃO 35.350, PÁGINA 08, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
ONDE SE LÊ:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO BONITO-RJ
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2021
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE RIO BONITO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e;
DELIBERA:
ART. 1º - Aprova o Plano de Ação – Execução de Ações Socioassistenciais
– COVID19.
ART. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio Bonito, 21 de Janeiro de 2021.
Renata Inês Faria Toledo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Bonito
LEIA-SE:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO BONITORJRESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2021
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE RIO BONITO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e;
DELIBERA:
ART. 1º - Aprova o Plano de Ação para demonstração da utilização do
Recurso Extraordinário Estadual do SUAS. Incremento ao Cofinanciamento
Estadual para Proteção Social Básica e Proteção Social Especial – 2020
(Processo SEI-310003/002417/2020)
ART. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio Bonito, 10 de junho de 2021.
Renata Inês Faria Toledo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Bonito

PORTARIA SEMAD Nº. 207 /2021
A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura de Rio Bonito no
uso de suas atribuições legais:
RESOLVE, nomear o Srº CARLOS THADEU DE OLIVEIRA BARROZO,
em virtude de habilitação em Concurso Público de Provas, realizado em
15.09.2019, obedecida a ordem de classificação e considerando-o apto para
exercer o cargo de MÉDICO ORTOPEDISTA em vaga constante do Quadro
Permanente, a contar de 01 de Junho do corrente ano.
Registre-se e Publique-se
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, em 14 de Junho de 2021.
ISABELA OUVERNEY MACHADO M. ARANTES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Matr:1858
A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público a CONTRATAÇÃO por tempo determinado da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos nos termos do Edital 001/2021 para
atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos
termos da Lei nº 2287 de 14.03.2019 e suas alterações posteriores, do seguinte profissional, conforme abaixo discriminado:

Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
Isabela Ouverney Machado Marques Arantes
Secretária Municipal de Administração
Matr. 1858
A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público a CONTRATAÇÃO por tempo determinado da Secretaria
Municipal de Saúde nos termos do Edital 003/2021 para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
2287 de 14.03.2019 e suas alterações posteriores, dos seguintes profissionais, conforme abaixo discriminado:

Rio Bonito, 14 de junho de 2021.
Isabela Ouverney Machado Marques Arantes
Secretária Municipal de Administração
Matr. 1858

EXTRATO DE ADESÃO A
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS, Ata de Registro de
Preços subjacente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2021, da Prefeitura
Municipal de Tanguá, conforme os seguintes dados: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 002/2021. ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE RIO BONITO, de Contratada: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA- CNPJ 02.561.118/0001-14; REGISTRO DE
PREÇOS: Ata de Registro de Preços nº 002/2021- publicada no Resenha
Municipal - no dia 29/01/2021, Edição ANO XX, Pagina 2 DETENDORA DO

O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE conceder a servidora abaixo relacionada a função gratificada de Coordenador de Turno, na Secretaria Municipal de Educação,
na forma da Lei nº 1188/2004, artigo 30, inciso X, conforme discriminados, a contar de 01 de Maio de 2021.
NOME
ESCOLA
Jerusa Delfanti Ribeiro
C. M. Dr. Kingston G. de Souza Motta
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 08 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 544/2021
Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, conforme Processo nº. 169 de 12.01.2021,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a Servidora Municipal Andréia Bruzaca Abrahão Diniz, Matrícula nº. 2813 do cargo de Assistente Social, a contar de 08 de
Junho do corrente ano, com fulcro no Artigo 67º, Inciso I da Lei nº. 1822 de
10.01.2013.
Registre-se e Publique-se.
Rio Bonito, em 09 de Junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 545/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, o Sr. VINICIUS CARVALHO DA SILVA, do cargo em Comissão de ASSISTENTE II, Símbolo DAS-6, a contar de 01 de junho de 2021.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 09 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 546/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, a Srª. JACINTA DE FÁTIMA MOTTA FRANCO, para o cargo
em Comissão de ASSISTENTE II, Símbolo DAS-6, a contar de 01 de junho
de 2021.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 09 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 548/2021
Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, conforme Processo nº. 3663 de 11.06.2021,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a Servidora Municipal VIVIAN DE SOUZA MONTEIRO, Matrícula nº. 1696 do cargo de Professor II, a contar de 11 de Junho do
corrente ano, com fulcro no Artigo 67º, Inciso I da Lei nº. 1822 de 10.01.2013.
Registre-se e Publique-se.
Rio Bonito, em 11 de Junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 549/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR as abaixo relacionadas, para o cargo em Comissão de DIRETOR DE DIVISÃO, Símbolo DAS-5, com efeitos a contar de 01 de junho de
2021:
- BEATRIZ MELO SILVA
- CÍNTIA REGINA SOARES BRANDÃO COSTA
- MARINARA OLIVEIRA FERRAZ
- RENATA DE LIMA FONSECA LOUREIRO
- ROSÁLIA MARINHO MENDES QUINTANILHA
- SIMONE BASTOS DE SOUZA
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO

PORTARIA Nº 550/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, a Srª. ROBERTA OLIVEIRA FERRAZ, para o cargo em Comissão de ASSISTENTE II, Símbolo DAS-6, a contar de 01 de junho de 2021.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 551/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, a Srª. JAQUELINE MARINS MACHARET, do cargo em Comissão de ASSESSOR II, Símbolo DAS-4, a contar de 01 de junho de 2021.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 552/2021
O Prefeito Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR os abaixo relacionados, para o cargo em Comissão de ASSESSOR II, Símbolo DAS-4, com efeitos a contar de 01 de junho de 2021:
- MARIANA DOS SANTOS CORREA
- LEONARDO ALEXANDRIA AMARO
- PAULO CESAR ALVES
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO

DECRETO Nº 078/2021
DISPÕE SOBRE O REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO ARRECADADO NO
VALOR DE 10% A SER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BONITO, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, sendo um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da
Constituição da República);
CONSIDERANDO que o meio ambiente é patrimônio difuso e deve ser
como tal protegido (art. 2º, I, da Lei 6.938/81); CONSIDERANDO que a proteção do meio ambiente e a Política Municipal de Meio Ambiente é elemento a
guiar a atuação de todo e qualquer órgão que compõe à estrutura do Município de Rio Bonito;
CONSIDERANDO que o artigo 2º do Decreto nº 483/2016, atribui à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente a função de coordenar o processo de formulação,
aprovação, execução, avaliação e atualização da Política Municipal de Meio
Ambiente, realizando o planejamento ambiental, organizacional e estratégico,
afeto à execução das políticas públicas, visando adequar e integrar a atividade
humana à proteção, recuperação e sustentabilidade dos recursos ambientais;
CONSIDERANDO que o objetivo do ICMS Ecológico é ressarcir os Municípios pela restrição ao uso de seu território, notadamente no caso de unidades
de conservação da natureza e mananciais de abastecimento, bem como recompensar os Municípios pelos investimentos ambientais realizados
DECRETA:
Art. 1º Fica destinado ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental, 10%
(Dez por Cento) do montante arrecadado a título de ICMS Ecológico repassado ao Município de Rio Bonito pelo Estado do Rio de Janeiro nos termos da
Lei Estadual nº 5.100/2007 e art. 158, inciso IV da Constituição Federal.
Parágrafo Único - A disposição será aplicada para o exercício financeiro
de 2022 em diante.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio Bonito, 11 de junho de 2021.
LEANDRO PEREIRA NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO - CONTRATO Nº 003/2021
PARTES:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO
CHEFIA DE GABINETE
REPRESENTANTE LEGAL: Cláudio Márcio de Souza
-EDITORA A NOTÍCIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: Katia Aguida Dettmam
OBJETO: Contratação de empresa jornalística de grande circulação, para
publicação de atos oficiais do Município.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar
da sua assinatura.
PROCESSO Nº: 432/2021
DATA DE ASSINATURA: 09/06/2021
VALOR: R$25.000,00, referente a 925,93 cm/col

Extrato de Contrato SME nº 038/2021
Município de Rio Bonito e R. C. TAVARES RECARGAS EIRELI
Aquisição de cargas de cartuchos e de tonners, através do Sistema de
Registro de Preços, do Processo nº 6123/2020, de acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93.
Valor: R$ 17.339,90 (dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 10/06/2021.
Adalmir Cardoso Ribeiro Filho
Sec. Mun. de Educação
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HELLIX BUSINESS CENTER
CNPJ Nº 19.348.586/0001-08
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HELLIX BUSINESS CENTER torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMMAURB, através do
processo 1895/2021, a renovação da Licença de Operação da Estação de Tratamento de
Esgotos do Condomínio, localizado à Av. 22 de maio nº 1.233, Centro de Itaboraí – RJ.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE
REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DE CHARITAS
Divulgação

RAQUEL MORAIS

Ainda dá tempo de participar da
consulta pública para os niteroienses
opinarem sobre o projeto de requalificação da Orla de Charitas. A mudança nesse local, que vai desde a Praça
Rádio Amador até depois do Morro
do Preventório, no Clube Naval, e faz
parte do Plano Diretor, que além de
Charitas tem projeto maior, através do
Programa de Requalificação Urbana
das Praias da Baía da Guanabara. Tipos de brinquedos, formato dos bancos, padronização de trailers e escolha do mobiliário urbano estão entre
as perguntas que os moradores de
Niterói devem responder.
A consulta pública está disponível na plataforma Colab através do
link https://stg-consultas.colab.re/
novaorlacharitas até o dia 22 de junho. A votação pode ser feito pelo
aplicativo Colab que pode ser baixado gratuitamente através do aparelho
celular com sistema Android ou iOS.
Segundo nota da Prefeitura de
Niterói o projeto de requalificação
tem como objetivo transformar a
Orla em um grande parque linear.
Em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade lançou, no dia 22 de abril,

um concurso público nacional para
a escolha do projeto base. As propostas poderão ser entregues até o
dia 18 de junho e o resultado do vencedor será divulgado no dia 22 de
junho. O concurso escolhe o projeto conceitual e a proposta escolhida ainda vai ser discutida com a so-

ciedade em etapas posteriores.
“O concurso está indo para a reta
final e a gente começa agora a fase
de participação da sociedade pelo
Colab, que tem o objetivo de contribuir com o trabalho da comissão julgadora do concurso composta por
urbanistas do Brasil inteiro. Por isso

‘BAIRRO SEGURO’ COMEÇA
A ATUAR EM ITAIPUAÇU
Um novo programa de policiamento chegou na segunda-feira (14) no
bairro Itaipuaçu, em Maricá. O ‘Bairro Seguro’ foi criado pelo Governo do
Estado em parceria com a Prefeitura
de Maricá. O objetivo do programa é
criar laços de confiança entre a população e a polícia. O distrito de Itaipuaçu, que conta com aproximadamente
40 mil habitantes, é o primeiro local a
receber o projeto fora da capital. Em
Maricá o programa começará com três
viaturas a mais e seis policiais por turnos: manhã, tarde e noite, sendo um
total de 18 policiais, aumentando a
sensação de segurança no bairro.
“Queremos a proximidade do policial com a população, que o morador conheça o policial pelo nome, que
se sinta seguro e protegido por esse
programa. Queremos a segurança da
população, que o trabalhador saia sem
medo, que os pais possam mandar os
filhos para escola com segura”, disse
o governador.
“Mais viaturas contribuem muito
para a segurança do bairro. É um novo
policiamento que agrega na segurança”, disse o comandante do 12º BPM,
Coronel Sylvio Guerra.
O secretário de Ordem Pública e
Gestão de Gabinete Institucional, Tenente Coronel Júlio César Veras, contou que um planejamento foi realizado junto a Polícia Militar.

“Preservação da ordem pública é
missão constitucional da Polícia Militar e sem dúvidas que o reforço do
efetivo da PM no nosso município,
sobretudo em Itaipuaçu com esse projeto Bairro Seguro, colabora e muito
com o ordenamento público. É um projeto inovador que a PM vem implementando na Capital com muito sucesso e
tenho certeza de que, em Maricá, não

será diferente e quem ganha com isso
é a população”, pontuou.
O foco do programa é a prevenção
dos principais delitos, aumentando a
sensação de segurança. As equipes terão aparelhos celulares funcionais para
manterem contato umas com as outras
e agilizar o atendimento à população
de forma institucionalizada e transparente.

é importante que as pessoas participem da pesquisa. Já recebemos representantes da associação de quiosqueiros de Charitas para uma primeira reunião e nas próximas fases vamos ampliar os debates com a comunidade”, contou Renato Barandier,
secretário municipal de Urbanismo.

A presidente da Associação dos
Permissionários de Quiosques de Niterói (APQN), Regina Abreu, confirmou que participou da reunião e está
no aguardo de uma outra reunião.
“Queremos os quiosques com uma
qualidade melhor, que possamos trabalhar tanto no verão e no inverno,
com necessidade de cobertura, com
acessibilidade. Essa orla remodelada vai nos ajudar nas vendas e com
isso os quiosqueiros vão participar
junto com o crescimento do turismo
na cidade”, pontuou a também comerciante.
Além da questão dos quiosques
outras perguntas também devem ser
feitas na consulta como qual mobiliário que as pessoas preferem para a
Praça Rádio Amador, como brinquedos infantis, um mirante ou equipamentos para exercícios. Segundo prefeitura, qual preferência em relação
ao trecho mais próximo do túnel e
da Estação dos Catamarãs: novos quiosques, um estacionamento em volta da estação, bicicletário, mais árvores? Para o trecho em frente ao
Morro do Preventório as opções são
maiores: quiosques, brinquedos infantis, equipamentos para exercício,
padronização de trailers, mais bicicletário e ampliação da calçada, entre outras opções.

GÁS DE COZINHA TEM NOVA
ALTA NAS DISTRIBUIDORAS
Cozinha tornou-se algo mais
caro a partir de ontem (14). Isso porque o gás de cozinha está mais caro.
O preço médio de botijão aumentou
em 5,9% nas distribuidoras, passando para R$ 3,40 por quilograma, o
que representa aumento médio de R$
0,19 por kg. A Petrobras anunciou o
aumento na última sexta-feira (11).
Este é o quinto reajuste que acontece em 2021. Em janeiro, a Petrobras elevou o preço em 6%. No mês
seguinte, a alta foi de 5,1%. Em março, um novo reajuste médio de R$

0,15 por quilo foi anunciado e, em
abril, o aumento foi de 5%.
Com isso, o novo preço médio
para o botijão 13 kg passa a ser de
R$ 44,20 nas refinarias. Mas o valor
para o freguês é ainda mais pesado.
Como são adicionadas outras taxas,
como a fatia da distribuição e revenda (35,6%) e impostos estaduais
(ICMS) de cerca de 14%, o preço
passa de R$ 80 para o consumidor.
Segundo a Petrobras, o preço médio
do botijão no país se encontra atualmente em R$ 85,63.
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CIDADES

Maricá comemora número de
doações de sangue em evento
Quantidade de doadores diminuiu por causa do deslocamento e pelo medo da pandemia
Ação realizada no último sábado
(12) da doação de sangue foi considerada um sucesso pela Prefeitura de
Maricá. A iniciativa foi feita em parceria com o o Instituto Estadual de
Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) e reuniu dezenas
de pessoas no CEM Joana Benedicta
Rangel (Centro).
Médica Responsável pela coleta
de sangue no Hemorio, Márcia Ben
Senor contou que nas coletas externas o objetivo é sempre 120 cadastros para alcançar de 80 a 100 bolsas
de sangue.
“Diminuiu muito o número de
pessoas que vão ao Hemorio doar por
causa do deslocamento e pelo medo
da pandemia, mas a necessidade de
sangue sempre aumenta. A gente
abastece todos os hospitais públicos
do Rio de Janeiro”, explicou.
Coordenador de Humanização da
Rede de Urgência e Emergência do
município, Jessé Paz revelou que tem
acompanhado pelas redes sociais
muitos pedidos específicos e pontuais de pessoas para doar sangue em
prol de causas e doenças.
“E esse mês especificamente é o

mês que a gente celebra a doação de
sangue, então para mim é muito gratificante saber que quando a gente dá um
instrumento de altruísmo e de amor, a
população corresponde”, frisou.
Morador da Mumbuca, Luciano
Almeida, 53 anos, falou que o ato faz
bem para todos. “Doar sangue é bom
não só para salvar outras vidas. Faz
bem para a gente também”, avaliou.
O vice-prefeito Diego Zeidan também compareceu para ajudar na ação.
Ele explicou a importância da prefeitura apoiar esse tipo de iniciativa.
“Doar sangue salva vidas. Essa é
a primeira vez que eu estou doando.
E assim como eu, muita gente têm
dificuldade de doar por ter que ir ao
Rio. Aí, muitas vezes o Hemorio fica
com o estoque baixo. Então, a prefeitura trazer essa campanha para
Maricá é muito importante porque
quanto mais a gente doar, mais sangue tem disponível. O banco de sangue serve para todos. Só quem já sofreu um acidente, ou teve algum familiar que sofreu, sabe a importância da gente ter o estoque de sangue
cheio para ser usado em cirurgias e
salvar vidas de fato”, concluiu.

NAS COLETAS EXTERNAS
o objetivo é sempre 120
cadastros para alcançar
de 80 a 100 bolsas

Divulgação

SAQUAREMA
INICIA ENTREGA DOS
CARTÕES FAMÍLIA
A Prefeitura de Saquarema
iniciou, ontem, a entrega dos
Cartões Família Saquaremense. Os inscritos precisam
comparecer nos CRAS e na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de
acordo com os locais que realizaram os cadastros. A chegada é de acordo com a ordem
alfabética e os dias de cada
grupo,
Os inscritos no CadÚnico
devem se dirigir aos CRAS que
atendem na respectiva região,
e quem se cadastrou no Desenvolvimento Social, deve

procurar a própria Secretaria.
É necessário que o inscrito
leve o documento de identificação com foto para a retirada do cartão. Os responsáveis
pelos alunos da rede pública
municipal e estadual, vão receber as orientações sobre o
cronograma de entrega diretamente nos canais de comunicação das escolas e nos grupos de WhatsApp.
A prefeita da cidade, Manoela Peres, afirmou que o
programa é voltado para atender moradores que passam por
dificuldades financeiras. Se-

gundo a chefe do Executivo.
São quase R$ 30 milhões destinado a ajudar quase 20 mil famílias de Saquarema.
“Nesse momento de pandemia, muitas famílias estão
enfrentando dificuldades financeiras. Por isso, investimos mais de 27,5 milhões de
reais para beneficiar aproximadamente 20 mil famílias no
município. Além de ser um
auxílio importante no orçamento dos moradores, também significa um incentivo na
economia da cidade. Vamos
continuar trabalhando para

Divulgação

PROGRAMA é voltado para atender moradores que passam por dificuldades financeiras

minimizar os impactos da pandemia no município, sem esquecer de cuidar da saúde e
bem estar da população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.
A comunicação da aprovação do cartão será feita nos

locais de entrega, portanto,
todos precisam comparecer
de acordo com a ordem alfabética do dia. Para acompanhar o cronograma e organização para entrega dos cartões, o cidadão deverá ficar

atento aos canais oficiais de
comunicação da Prefeitura de
Saquarema. Acesse o site
saquarema.rj.gov.br ou ainda
facebook.com/prefeituradesaquarema e @prefeiturasaquarema no Instagram e Youtube..

ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABO FRIO RECEBEM
COMPUTADORES DOADOS PELA PETROBRAS
Divulgação

A Petrobras, através do
programa “Janelas Para o
Amanhã”, anunciou a doação
de computadores para 18 escolas da rede municipal de
Cabo Frio, na Região dos Lagos. As máquinas já foram usadas pela empresa, mas passaram por recondicionamento,
estando em perfeitas condições de uso, com vida útil
ampliada, de acordo com a
Petrobrás. Também contarão
com suporte técnico pelo período de dois anos a partir da
data da entrega.

Serão doados até 40 computadores por escola. Além
disso, os profissionais de
educação também receberão
capacitação, via projeto social, para aperfeiçoamento de
prática docente através de
tecnologias digitais para professores de escolas do ensino fundamental, e formação
em empoderamento digital
para jovens do ensino médio.
A distribuição aconteceu
da seguinte forma: sete unidades de Tamoios vão receber os
equipamentos e o restante

será destinado ao primeiro
distrito.
O projeto “Janelas para o
Amanhã” prevê a capacitação
em tecnologia da informação
para cerca de 2.500 alunos e
dois mil professores de escolas da rede pública nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além da
doação de mais de nove mil
computadores. A iniciativa tem
potencial para ampliar o acesso digital a mais de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio até 2022.

DEZOITO
unidades foram
contempladas
pelo programa
“Janelas Para o
Amanhã”

