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Auxílio de até R$ 300 
do RJ está garantido

 Segundo o governador em exercício, que sancionou o projeto, a meta é que o pagamento comece em abril

BENEFÍCIO PARA MAIS DE 200 MIL FAMÍLIAS

CIDADES\PÁG. 3

Reunião da 
comédia em 
Niterói
De 5 a 8 de março acontece 
o “Querida Comédia: 
Semana Humor de 
Mulheres Comedy Con 
Brasil” no Salão nobre do 
Clube Canto do Rio, centro 
de Niterói.

CULTURA

Divulgação

Evento vai receber nomes do Stand Up

Ao lado do deputado André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o governador em exercício, Claudio Castro, exibe sua assinatura no projeto de lei

Rogério Santana/Palácio Guanabara

Planos de saúde: cobertura ampliada
ANS adiciona 69 procedimentos relativos a remédios, exames, cirurgias e terapias

PANORAMA\PÁG. 2

R$ 37 mil de 
multa para fura-
filas da vacina

PANORAMA\PÁG. 2

SG: convênio 
para agricultura 
e pesca

CIDADES\PÁG. 3

PÁG. 2

Presos 
por furtar 
combustível
Cinco pessoas foram presas 
ontem, entre elas o capitão da 
Polícia Militar Marcelo Queiroz 
dos Anjos, durante a Operação 
Porto Negro, realizada pelo 
Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ), contra 
uma organização criminosa 
denunciada por furtar combustível 
de dutos da Transpetro.

CIDADES\PÁG. 4

Cabo chega 
e promete 
novo Vasco
Técnico Marcelo Cabo 
foi apresentado ontem, 
otimista em recuperar a 
confiança do Vasco após o 
rebaixamento. Porém, ele 
não comanda time hoje na 
estreia do Estadual.

PÁG. 10

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Cabo é ex-jogador de futsal do clube

Reprodução do Instagram / Pelé

Após ser vacinado, Pelé alertou para que os brasileiros sigam se cuidando contra o coronavírus   

Rei Pelé imunizado contra c-19
Ontem foi dia dos amantes do futebol ao redor do mundo respirarem 
mais aliviado. Aos 80 anos, o Rei do Futebol recebeu a primeira dose 
da vacina contra o novo coronavírus em sua casa do Guarujá, litoral 
paulista, e comemorou: “dia inesquecível”.
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Piora na pandemia
Infelizmente os dias passam e mesmo com a chegada 
da vacina sinto que a situação da pandemia só piora. É 
recorde atrás de recorde sendo quebrado e muita gente 
está agindo como se a pandemia tivesse acabado. Falta 
respeito e amor ao próximo. Cansada da falta de empatia 
dos brasileiros.
Bruna Mello

Páscoa cara
É assustador entrar no supermercado em Niterói para 
comprar ovo de Páscoa. Deve ter ouro dentro dos choco-
lates. Cada ano o preço dos produtos dobra. Está inviável 
gastar tanto dinheiro com uma data tão simbólica e 
importante.
Mauro Gonçalo

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Multa de R$ 37 mil 
para fura-filas
A Alerj aprovou ontem, 
por unanimidade, o PL 
v504/2021, apelidado como 
Projeto dos Fura-Filas. Apre-
sentado pelo deputado es-
tadual Pedro Ricardo (PSL), 
o fura-filas garante a puni-
ção de quem desrespeitar 
a prioridade dos grupos de 
vacinação no Estado, com 
multa de cerca de R$ 37 mil 
às pessoas que descumpri-
rem a ordem de prioridade. 

O descumprimento da lei 
também acarreta em outras 
sanções, como a instauração 
de PAD (Processo Adminis-
trativo Disciplinar) se a in-
fração for cometida por ser-
vidor público estadual, seja 
ele efetivo ou comissionado 
e imediato desligamento do 
colaborador contratado em 
regime celetista, inclusive 
mediante terceirização de 
mão de obra, tanto para os 
beneficiários quanto para 
beneficiados. Em todo o 
país, já há mais de 5 mil de-
núncias de fura-filas. 

Ministro do STJ pede aposentadoria

Indicado por Dilma Rou-
ssef, o ministro Nefi Cor-
deiro, do STJ, anunciou 
ontem durante sessão 
da Sexta Turma da Corte 
que pediu aposentado-
ria do cargo. O ministro, 
que tem 57 anos, dis-

Rafael Luz/STJ/Divulgação

se que tomou a decisão 
após passar por “sus-
tos de saúde”. Caberá  
ao presidente Jair Bol-
sonaro indicar um novo 
ministro após o término 
do processo de aposen-
tadoria.

ANS amplia cobertura de planos
Uma nova resolução norma-
tiva da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União, promoveu 
uma ampla atualização nos 
procedimentos e eventos 
que devem ter cobertura ga-
rantida por planos de saúde 
privados. Novos exames e 
tratamentos passaram a fazer 
parte da lista obrigatória de 
assistência, que deverá ser 
observada a partir de abril.

Ao todo, foram adiciona-
das 69 coberturas, sendo 50 
relativas a medicamentos e 
19 referentes a exames, tera-
pias e cirurgias indicadas no 
tratamento de enfermidades 
do coração, intestino, coluna, 
pulmão e mama, entre outras. 

Entre os remédios, passam 
a integrar a lista obrigatória 
de assistência 17 imunobioló-
gicos que poderão ser usados 
para tratar doenças inflama-
tórias, crônicas e autoimunes, 
como psoríase, asma e escle-
rose múltipla.

Outros 19 são antineo-
plásicos orais indicados no 
enfrentamento de diversos ti-
pos de câncer. Mulheres com 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Novos exames e tratamentos passaram a fazer parte da lista obrigatória, que passa a valer no mês que vem

De olho na volta 
às aulas
A deputada Dani Monteiro 
(Psol) lança hoje a platafor-
ma colaborativa “De olho na 
escola”, que vai possibilitar 
vistorias técnicas na rede 
pública do estado do Rio. A 
ideia é estimular a comunida-
de a conferir se os requisitos 
básicos para reabertura estão 
sendo atendidos e denunciar 
eventuais irregularidades. 
“Qualquer estudante, pro-
fessor ou funcionário poderá 
preencher o formulário, que 
estará disponível online e 
servirá para que façamos um 
relatório no final. A Secretaria 
Estadual de Educação esta-
beleceu as regras para a reto-
mada presencial, o que que-
remos é que a comunidade 
escolar se engaje e fiscalize se 
essas normas estão valendo, 
de fato. Se não, vamos cobrar”, 
ameaça a parlamentar.

tumor na mama em estágio 
avançado, por exemplo, po-
derão contar com a cobertura 
do Abemaciclibe, Ribociclibe 
e Palbociclibe. Outra droga 
incluída é o Osimertinibe, 
que tem sido apontado em 
estudos como responsável 
por aumentar a sobrevida 
de pacientes com câncer de 
pulmão metástico. A lista 

traz ainda novas opções para 
tratar leucemias, melanomas, 
mielomas e tumores de fíga-
do, rim e próstata.

Em relação às cirurgias, 
terão coberturas novas in-
tervenções para tratar hér-
nia de disco lombar e de-
formidade na mandíbula, 
além de problemas na colu-
na cervical e no coração. Os 

exames e terapias incluídos 
permitirão diagnósticos e 
tratamentos de tuberculo-
se, inflamação intestinal, 
leucemia mielóide, cânce-
res de pulmão e de mama, 
entre outras doenças. Con-
sultas com enfermeiro obs-
tetra ou obstetriz também 
têm agora assistência ga-
rantida. (ABr)

Afinal, quem é o 
pai da ‘criança’?

Capacete contra o 
vírus no Rio

Um projeto de lei para deli-
mitar o território e definir o 
prefeito responsável pela Vila 
do Pião, que faz fronteira com 
quatro municípios, começou 
a tramitar em urgência na 
Assembleia Alerj. O objetivo 
da proposta, apresentada 
pelo deputado Marcus Viní-
cius (PTB), é regularizar uma 
situação que há anos deixa 
os moradores do distrito sem 
sequer saber de quem cobrar 
a execução de serviços pú-
blicos essenciais na Região 
Serrana. Sapucaia, Teresó-
polis, São José do Vale do Rio 
Preto e Sumidouro disputam 
o comando do território e o 
recebimento de recursos. Mas 
cerca de seis mil moradores 
enfrentam problemas com a 
coleta de lixo e saneamento 
básico, entre outras questões, 
e não sabem a qual adminis-
tração municipal recorrer.

A Justiça também espera 
por uma definição urgente, 
visto que a Comarca de Tere-
sópolis, atendendo a um pe-
dido do Ministério Público, 
solicitou à Alerj a adoção das 
medidas necessárias para a 
adequação dos limites entre 
os municípios, especifica-
mente a localidade Volta do 
Pião, fracionada administra-
tivamente e territorialmente 
entre os entes municipais. 

Com a confirmação de que 
novas variantes do coronaví-
rus encontram-se em trans-
missão comunitária no Rio, o 
deputado Anderson Alexandre 
(SDD) apresentou com urgên-
cia Projeto de Lei para que o 
Executivo adote um capace-
te criado pela Universidade 
Federal do Ceará, que reduz 
em 60% a necessidade de in-
tubação dos pacientes. Alguns 
municípios do Rio saíram na 
frente e já estão usando o 
equipamento, como adiantou 
esta coluna há alguns meses.

Primeiras no consórcio pela vacina

São João de Meriti, Barra 
do Piraí e Saquarema são as 
três primeiras cidades me-
tropolitanas que aderiram 
ao consórcio público para 
aquisição de vacinas contra 
a covid-19. Na segunda (1°), 
a Frente Nacional de Prefei-

Tânia Rêgo/Agência Brasil

tos (FNP) fez encontro vir-
tual para expor a decisão do 
STF que permite a compra, 
em caráter suplementar, de 
vacinas pelos municípios. 
Ela poderá ser feita no caso 
de insuficiência de doses 
para a vacinação.

Panorama RJPanorama RJ

Estrelas do Stand-
Up comedy reunidas
De 05 a 08 de março acon-
tece o ‘Querida Comédia: 
Semana Humor de Mu-
lheres Comedy Con Brasil’ 
no Salão nobre do Clube 
Canto do Rio, centro de 
Niterói. Esse é mais um pré 
evento da ‘Comedy Con 
Brasil’, primeira imersão 
cômica do mundo prevista 
para acontecer nos dias 6, 
7 e 8 de agosto na Cida-
de das Artes, na Barra da 
Tijuca (RJ). A ocasião vai 

receber grandes nomes do 
Stand up feminino como 
a vencedora do prêmio de 
humor MTV MIAW 2020 
Bruna Louise, a integrante 
do ‘A culpa é da Carlo-
ta’ Arianna Nutt, além de 
nomes como Criss Paiva, 
Priscila Castello Branco, 
Mhel Marrer, Giovana Fa-
gundes e muito mais. A 
anfitriã, em todos os dias, 
será a comediante Juliana 
Querido.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Educativo
Desenvolver a fala e a psi-
comotricidade em crianças 
através do canto e do rit-
mo. Esses são alguns dos 
objetivos do Projeto Duo 
Fanfarrão, que promoverá, a 
partir desta quarta (3), ativi-
dades online para crianças e 
professores da rede pública. 
Oficinas on-line para profes-
sores no dia 3 de março, a 
partir das 18h. Espetáculos 
educativos para crianças 
nos dias 6 e 7, a partir das 
16h. No Canal da Espiral 
Soluções no YouTube.

TEATRO - O espetáculo O Jogo, premiado texto da au-
tora venezuelana Mariela Romero, ganha temporada 
virtual, de 06 a 21 de março. Em cena, estão as atrizes 
Geovana Metzger e Milah Coutinho, numa trama que 
expõe questões como desigualdade, opressão feminina 
e relações abusivas. Ingressos estarão disponíveis para 
compra pelo Sympla. R$ 10.

EXPOSIÇÃO -’Francisco Mignone – A Música como 
luz da existência’ é uma exposição virtual em forma-
to de e-book de um dos mais geniais compositores 
brasileiros que acaba de completar 35 anos de morte. 
Com mais de mil composições, o regente paulistano 
teve uma importante trajetória no Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro. No Instagram (@theatromunicipalrj).

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Evento vai receber nomes do Stand up feminino como Bruna Louise

Sabrina Mesquita / Divulgação

Duo Fanfarrão leva educação musical 
a crianças e educadores 
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Supera Rio garante auxílio 
emergencial de até R$ 300
Expectativa é que pagamento do benefício comece a ser feito no próximo mês, com recursos de fundos estaduais
Apoiar quem mais precisa. 
Esse é o objetivo da sanção, 
nesta terça-feira (2), do Pro-
jeto de Lei 3.488, que garante 
auxílio emergencial de até 
R$ 300 a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
O governador em exercício 
Cláudio Castro assinou o PL 
em Nova Iguaçu, durante a 
abertura do Governo Presente 
Baixada, programa que trans-
fere os gabinetes do chefe do 
Executivo e de seus secretá-
rios para diferentes regiões do 
Rio de Janeiro. Autor do proje-
to Supera Rio e presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), o deputado estadual 
André Ceciliano participou 
da cerimônia.

Segundo o governador, o 
objetivo é que o pagamento 
do auxílio comece a ser feito 
no próximo mês, com recur-
sos de fundos estaduais. A 
previsão é que mais de 200 
mil famílias sejam atendidas 
pelo benefício.

“Essa nossa ação vai tirar 
muita gente da linha da po-
breza. Matar a fome de mui-
tos. Para garantir o auxílio, a 
ideia é usarmos recursos do 
Fundo de Combate à Pobreza 
e de outros fundos. Nossas 
equipes técnicas estão de-
talhando a regulamentação 
e, em cerca de dez dias, di-
vulgaremos detalhes para a 
população. Todos os cuidados 

estão sendo tomados para 
que o Regime de Recuperação 
Fiscal não seja ferido, mas que 
a necessidade da população 
seja garantida”, afirmou Cláu-
dio Castro.

Para isso, será necessá-
ria, ainda, a aprovação da 
PEC para desvinculação dos 
fundos, que está em trami-
tação na Alerj. A iniciativa, 
de autoria do presidente da 

Casa, pretende ajudar finan-
ceiramente a população mais 
pobre do Rio de Janeiro. Para 
Ceciliano, esse dia é histórico 
para o Estado.

“O projeto, que teve apoio 

unânime dos deputados, re-
presenta mais uma iniciativa 
de um conjunto de ações para 
fazer o Rio voltar a crescer. O 
Estado é o primeiro do país a 
sancionar uma lei como essa. 

É importante ressaltar que, 
além do auxílio de até R$ 300, 
uma linha de crédito também 
beneficiará microempreen-
dedores e autônomos”, des-
tacou Ceciliano.

Divulgação

Governador em exercício Cláudio Castro sanciona durante visita à Baixada Fluminense o Supera Rio, que garante auxílio emergencial de até R$ 300 a pessoas em situação de vulnerabilidade social

Niterói: vacinação a 
partir de 82 anos
Hoje, quarta-feira (3) será a 
vez dos idosos com mais de 
82 anos irem aos locais de 
vacinação de Niterói para 
a primeira dose da vacina 
contra a covid-19. Na quinta-
-feira serão vacinados idosos 
com 81 anos e, na sexta-feira, 
a prefeitura espera concluir 
a vacinação dos niteroienses 
com mais de 80 anos. Até a 
última segunda-feira (1º), 
27.087 pessoas já tinham 
sido imunizadas em Niterói, 
sendo que 12.300 já rece-
beram a segunda dose da 
vacina.

A imunização está sendo 
realizada nas policlínicas da 
Engenhoca, Barreto, Fon-
seca, São Lourenço, Vital 
Brazil, Itaipu e Piratininga, 
e no drive thru no Campus 
Gragoatá da UFF. Para re-
ceber a primeira dose, os 
idosos de 84 a 80 anos de-
vem levar um documento 
de identidade com foto de 
acordo com o dia destinado 
a cada idade (confira o calen-
dário abaixo). A entrada nas 
policlínicas é autorizada das 
8h às 16h, com imunização 
até 17h. A vacinação no drive 
thru começa sempre às 8h e 
termina às 17h.

Niterói está programan-
do a vacinação contra a 
covid-19 de acordo com a 
quantidade de vacinas re-
passada pelo Governo do Es-
tado, respeitando os grupos 
prioritários definidos pelo 
Plano Nacional de Imuniza-
ções do Ministério da Saúde. 
A população pode consultar 
qual grupo está sendo con-
vocado para a imunização 
nas redes sociais, no site 
oficial da Prefeitura (http://
www.niteroi.rj.gov.br) e pelo 
número 153.

SG - O secretário munici-
pal de Saúde de São Gonçalo, 
André Vargas, participou de 
audiência pública sobre a 
vacinação contra o coronaví-
rus na cidade na Câmara de 
Vereadores de São Gonçalo 
na manhã desta terça-feira 
(2). No plenário, André tirou 

dúvidas e fez esclarecimen-
tos sobre a vacinação para 
vereadores e público em ge-
ral. Além do secretário, tam-
bém representaram a pasta 
a superintendente de saúde 
coletiva, Jackeline Passos; e 
a subsecretária de Atenção 
Básica, Dora Rodrigues.

As perguntas mais fre-
quentes foram relacionadas 
à quantidade de doses de va-
cina, público-alvo e crono-
grama de vacinação. André 
Vargas esclareceu que segue 
o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI) do Ministério 
da Saúde, responsável pela 
distribuição do imunizante 
e determinações sobre o que 
deve ser feito com as doses 
desde o início da campanha. 

“Estou aqui para fazer o 
que é melhor para a popu-
lação gonçalense, dentro 
do que está ao meu alcance, 
mas respeitando as leis. As 
doses são enviadas para o 
Estado do Rio pelo Ministé-
rio da Saúde. O Estado divide 
a quantidade de doses entre 
as cidades, dependendo do 
público a ser vacinado. São 
Gonçalo busca e obedece o 
que está no PNI”, explicou 
o secretário sobre a logística 
da vacina.

Sobre a aquisição de va-
cinas, André esclareceu que 
os imunizantes ainda não 
estão à venda e nem têm 
preço. “Esse mercado ainda 
não existe. Nenhuma cidade 
pagou pelas doses. São Gon-
çalo, quando a vacina esti-
ver disponível para a venda 
e tiver orçamento, poderá 
comprar. No entanto, as 
vacinas ainda são exclusi-
vidade do Governo Federal. 
Ainda não temos condições 
de vacinar toda a população. 
As doses chegam aos poucos 
e com os públicos indicados 
para a vacinação. Por isso, é 
muito importante que a po-
pulação colabore mantendo 
o distanciamento, usando 
máscara, lavando as mãos 
e usando álcool em gel. Pre-
cisamos da conscientização 
e respeito de todos”, disse.

Governo transfere gabinetes 
para a Baixada Fluminense
Um fórum que reuniu prefei-
tos e secretários estaduais e 
municipais, na manhã desta 
terça-feira (2), na sede da Fir-
jan de Nova Iguaçu, marcou 
o início do Governo Presente 
Baixada. O programa, que 
transfere os gabinetes do 
chefe do Executivo e de seus 
secretários para diferentes 
regiões do estado, percorrerá 
13 municípios da Baixada 
Fluminense até o próximo 
sábado (6). O encontro acon-
teceu após o governador em 
exercício Cláudio Castro san-
cionar o Supera Rio, projeto 
de lei que garante auxílio 
emergencial de até R$ 300 a 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social.

“Nos próximos dias, va-
mos inaugurar Restaurante 
do Povo, Centro de Atendi-
mento à Mulher, unidades 
da FIA e Casa do Trabalhador, 
além de anunciar a ampliação 

de rodoviária, o repasse de 
verbas para a Saúde, a revi-
talização de estradas e muito 
mais. Tudo com um objetivo: 
melhorar a vida da população 
da Baixada. Queremos dialo-
gar, estar próximo da popu-
lação, trabalhar muito para 
tirar do papel as demandas 
que ouviremos nesta semana, 
alavancar a economia e gerar 
empregos”, explicou Cláudio 
Castro.

Além do debate entre o go-
vernador em exercício e pre-
feitos, secretários estaduais e 
municipais discutiram diver-
sas medidas para beneficiar 
a região nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, turis-
mo, transporte, entre outras. 
Entre os temas levantados, 
a necessidade de um plano 
integrado de mobilidade e as 
ações futuras no combate ao 
novo coronavírus.

Prefeito de Nova Iguaçu, 

Rogério Lisboa definiu o mo-
mento como um marco para 
a região.

“Não podemos perder 
de vista o desenvolvimento 
econômico. O Estado do Rio 
de Janeiro, por meio do go-
vernador Cláudio Castro, tem 
buscado nos unir. Precisamos 
voltar a ser referência nacio-
nal. E, para isso, debater as 
questões locais. Por isso, es-
tamos aqui. Eu, por exemplo, 
nunca tinha participado de 
um evento como este”, disse 
Lisboa.

Arco Seguro - Ainda du-
rante o evento, um memo-
rando de entendimento foi 
assinado entre o Governo 
do Estado, a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), o Centro 
Industrial do Rio de Janeiro 
e a Alerj sobre o Projeto Arco 
Seguro.

A iniciativa da Firjan pro-
põe a construção de uma par-
ceria público-privada (PPP) 
para viabilizar o potencial 
logístico da rodovia, com 
melhorias na conservação e 
na segurança para o tráfego 
de passageiros e de cargas no 
Arco Metropolitano (BR-493), 
que corta a Baixada. A via é 
uma importante artéria eco-
nômica, que serve de acesso 
e ligação ao Porto de Itaguaí, 
aos distritos industriais de 
Campos Elíseos (Polo Petro-
químico) e de Santa Cruz, e 
à base de submarinos da Ilha 
da Madeira (Marinha).

“O projeto está alinhado 
ao Programa de Retomada 
de Crescimento do Estado. 
Garantir a segurança nesta 
via é fundamental para inter-
ligar cidades e avançar com a 
economia”, explicou Eduardo 
Eugênio Gouvêia Vieira, pre-
sidente da Firjan.

Medida segue até sábado e visa atender de perto a demanda dos moradores 

SG negocia acordo de cooperação 
para agricultura e pesca
Com o objetivo de estimular a 
atividade agrícola, que é uma 
vocação do município, como 
um dos pilares da retomada 
econômica no período pós-co-
vid, a Prefeitura de São Gonça-
lo, por meio da Secretaria de 
Agricultura e Pesca, negocia 
um acordo de cooperação 
com o Instituto de Terras e 
Cartografia (Iterj) que irá ren-
der inúmeros benefícios para 
as atividades. Entre as ações 
pleiteadas estão projetos de 

irrigação, locais para viveiros 
de mudas, local para piscicul-
tura (cultivo de peixes, princi-
palmente em água doce), local 
para entreposto, além de um 
acordo de cooperação técnica 
para auxiliar o Executivo nos 
projetos de agricultores da 
zona rural.

Uma reunião na tarde des-
ta segunda-feira (1º) entre 
o secretário de Agricultura 
e Pesca de São Gonçalo, Ro-
berto Sales, representando o 

prefeito Capitão Nelson, com 
a presidente do Iterj, Landijara 
Duarte, estreitou os laços entre 
o Município e o Estado para o 
desenvolvimento da ativida-
de. Também participaram do 
encontro Miguel Júnior, da Ge-
rência de Atendimento, e Luiz 
Claudio Vieira, da Diretoria de 
Regularização Fundiária.

“A parceria com o Iterj só 
tem a beneficiar o agricultor 
e o pescador gonçalense. O 
governo do Capitão Nelson 

tem priorizado esse atendi-
mento humanizado a esses 
segmentos, com atenção total 
a esses trabalhadores para o 
desenvolvimento do setor”, 
disse o secretário Roberto Sa-
les, destacando o potencial do 
município.

“O objetivo de reativar esse 
convênio é justamente para 
fortalecer esses dois segmen-
tos, aumentando a produção 
e gerando empregos nesse 
momento tão desafiador”.

Secretário Roberto Sales se reuniu com representantes do Iterj
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Pandemia e 
Ensinamentos

Dom José Francisco*

Napoleão dizia que aquilo 
que não aprendemos em 
tempos de paz, acabamos 
aprendendo durante a 
guerra. Embora não haja 
canhões e muita gente ig-
nore o momento, a pande-
mia é o equivalente a uma 
guerra, com a diferença 
que o inimigo é invisível, 
o que o torna ainda mais 
letal.

 Alguns cuidados 
podem nos ajudar a atra-
vessar esse tempo.

Ouvir uns aos outros. 
Conversar com as pessoas 
ao redor, para descobrir 
os sentimentos que as 
oprimem. Reconectar-se. 
Escutar.

Praticar a empatia: co-
locar-se no lugar dos 
amigos e da família, 
dos companheiros de 
quarentena que com-
p a r t i l h a m 
seu espaço. 
Ver através 
das perspec-
tivas deles: 
entender o 
que os preo-
cupa. Cada 
pessoa reage 
de forma di-
ferente aos 
problemas. 
Então é hora 
de  regular 
emoções, frustrações 
e incertezas. 

Alguns passos sim-
ples podem ajudar.

Se você estiver estres-
sado, faça uma pausa por 
um momento e concen-
tre-se na respiração. Por 3 
minutos inspire e expire, 
prestando atenção em 
como o ar circula pelo 
nariz e chega aos pulmões. 
Expire lentamente. Este é 
um exercício muito sim-
ples, para acalmar e dimi-
nuir o estresse. Pratique 

isso repetidamente.
Anote alguns pensa-

mentos ou eventos posi-
tivos do seu dia, todos os 
dias. Use cinco minutos à 
noite, antes de dormir, por 
exemplo. Concentre-se 
nas experiências positivas 

e anote-as: um fil-
me hoje, a conver-
sa com um amigo, 
algo interessante 

ou novo que 
tenha apren-
dido. Foque 
nos pensa-
m e n t o s  e 
coisas posi-
tivas do seu 
dia.

Coloque 
as coisas em 
perspectiva. 
Você tem um 
lugar para fi-
car. Você tem 

amigos e família. 
Você tem comida. 
Esse isolamento 
ainda durará algu-

mas semanas ou meses 
e você poderá retornar à 
sua vida normal. Este é 
um momento passageiro 
em sua vida. Concentre-se 
nas coisas boas da sua vida 
e reflita como você pode 
usar essa pausa da sua 
rotina diária para crescer. 

Cada pessoa 
reage de forma 

diferente aos 
problemas. 

Então é hora de 
regular emoções, 

frustrações e 
incertezas

OPINIÃO

Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Divulgação

O Detro-RJ fechou fe-
vereiro com 182 multas 
aplicadas, 66 em ônibus, 
33 em vans intermuni-
cipais e 78 em veículos 
particulares fazendo 
transporte remunerado 
sem autorização, além 
de cinco multas admi-
nistrativas. As princi-
pais irregularidades nos 
ônibus foram a falta do 
documento de porte 
obrigatório, o não cum-
primento do quadro de 
horário, o mau estado 
de conservação e o des-
cumprimento de nor-
mas de acessibilidade 
e de higienização. Nas 
vans, foram excesso de 
passageiros e alteração 
de itinerário.

Detro: 182 
multas 

Residência ficou alagada duas vezes por rompimento de tubulação

Justiça condena Cedae a 
indenizar família na Baixada

A Cedae terá que pagar in-
denização por danos morais 
de R$ 40 mil a uma família 
de Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, sendo R$ 10 mil 
a cada um dos quatro inte-
grantes – um casal, um filho 
e a avó.  A casa deles ficou 
inundada por duas vezes após 
rompimento de tubulações 
da concessionária. A decisão 
é da 16ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça.

Em março de 2016, a famí-
lia ouviu um forte estouro e, 
em seguida, viu sua residên-
cia ser invadida por grande 
quantidade de água, deixan-
do móveis, eletrodomésticos 

e itens de uso pessoal embai-
xo d´água. Funcionários da 
empresa estiveram no local 
horas depois e parte dos bens 
foi reposta em visita agenda-
da a uma loja de departamen-
tos que mantém convênio 
com a empresa. Em outubro 
de 2018, a família passou 
pela mesma situação. O for-
necimento de água também 
chegou a ser interrompido. 

“A listagem do que foi 
perdido pelos autores mostra 
que se viram privados de bens 
diversos que fazem parte da 
vida cotidiana, como celula-
res, computador, forno, sofá, 
televisão, máquina de lavar 

roupas, entre outros, cuja 
utilização nos dias de hoje 
se mostra essencial para a 
configuração da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da 
CF/88). O fato de verem sua 
casa invadida pela água, por 
duas vezes, com a perda de 
quase todos os seus bens, e 
dependendo de terceiros para 
que pudessem retomá-los, 
mostra, sem dúvida, uma 
lesão aos direitos da persona-
lidade dos autores, que ense-
jam a reparação pelos danos 
morais sofridos”, afirmou o 
desembargador Marco Auré-
lio Bezerra de Melo, relator do 
processo.

Bairro Santo Antônio já tem 
mais 14 ruas pavimentadas

Do total de 24 ruas que re-
ceberão drenagem e pavi-
mentação no bairro Santo 
Antônio, na Região Oceânica, 
14 já tiveram as intervenções 
concluídas. Na manhã de on-
tem (2), o prefeito de Niterói, 
Axel Grael, visitou as obras 
que seguem avançando e que 
vão solucionar o problema de 
alagamento das vias do lotea-
mento, uma antiga reivindica-
ção dos moradores.

Com financiamento do 
PRO Sustentável, o projeto 
tem investimento de R$ 52 
milhões e prevê, ainda, a 
implantação de rede de dre-
nagem nas bacias 02 (entre 
a Estrada Francisco da Cruz 
Nunes, Condomínio Ubá III 
e Av. São Gualter) e 03 (entre 
a Estrada Francisco da Cruz 
Nunes, ruas Átila Nunes, Jor-
nalista Sidney Correa e Av. 
Almirante Tamandaré).

Durante a visita ao local, 
o prefeito destacou que essas 
são obras muito esperadas pe-
los moradores do bairro Santo 
Antônio, que durante décadas 

conviveram com ruas sem pa-
vimentação e inundações em 
dias de chuva. Ele lembrou, 
ainda, que a obra faz parte de 
um conjunto de intervenções 
que estão mudando o cenário 
da Região Oceânica.

Axel Grael enfatizou que, 

atualmente, 80% das ruas da 
Região Oceânica contam com 
drenagem e pavimentação. 
São mais de 200 vias com 
obras executadas em áreas 
como Fazendinha, Cafubá, 
Bairro Peixoto e Boa Vista. No 
momento, as intervenções 

acontecem no Santo Antônio, 
Maravista, Serra Grande e 
Maralegre. O próximo bairro 
a receber melhorias será o 
Engenho do Mato.

“Esta é uma reurbanização 
do bairro Santo Antônio, com 
drenagem e pavimentação. 
Essa intervenção era uma das 
grandes expectativas da po-
pulação da Região Oceânica 
para a solução do problema 
de alagamento enfrentado 
há décadas pelos moradores. 
Esta obra estava sendo plane-
jada, cuidadosamente, desde 
2013. Foi preciso alterar o pro-
jeto, a estratégia de financia-
mento, conversamos bastante 
com os moradores até que 
tudo pudesse sair do papel e 
se tornar uma realidade como 
estamos vendo agora. A con-
clusão das obras representará 
o fim das enchentes na região. 
E vamos continuar avançan-
do com obras até que a gente 
tenha uma cidade muito mais 
preparada. Vamos continuar 
acompanhando todo o tra-
balho de perto”, disse Grael.

Vias também passaram por drenagem, para acabar com os alagamentos
Berg Silva/Prefeitura de niterói

Drenagem no Bairro Santo Antonio é aposta para acabar com os alagamentos

Entre os detidos está um capitão da PM. Prejuízo é estimado em R$ 2 milhões

Cinco presos por roubo de 
combustível da Petrobras
 Cinco pessoas foram presas 
ontem, entre elas o capitão 
da polícia militar Marcelo 
Queiroz dos Anjos, durante 
a Operação Porto Negro, 
realizada pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), por meio do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (GAECO/MPRJ), em 
conjunto com a Delegacia 
de Defesa dos Serviços De-
legados (DDSD/PCERJ), com 
apoio da Coordenadoria de 
Segurança e Inteligência 
(CSI/MPRJ) e dos GAECOs 
do Ministério Público de 
São Paulo e do Ministério 
Público de Minas Gerais, 
contra uma organização 
criminosa denunciada por 
furtar combustível de dutos 
da Transpetro. O objetivo era 
cumprir mandados de prisão 
e de busca e apreensão expe-
didos pelo Juízo da 1ª Vara 
Criminal Especializada. No 
Rio de Janeiro, os mandados 
foram cumpridos na capital, 
Duque de Caxias e Itaboraí. 
Dentre as ordens de prisão, 
estava a do capitão da Polícia 
Militar Marcelo Queiroz, que 
se apresentou no início da 
tarde na Delegacia de De-
fesa de Serviços Delegados 
(DDSD). 

Também foram cum-
pridas ordens de busca e 

apreensão nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais 
e Paraná. Na ação, Foram 
apreendidos 9 telefones ce-
lulares,  documentos,  re-
cibos totalizando R$ 2,39 
milhões, além de um tanque 
de combustível, uma bom-
ba de sucção, 3 bombinhas 
com combustível e che-
ques no valor aproximado de  
R$ 400 mil. 

A denúncia descreve o 

papel de cada integrante na 
estrutura da organização 
criminosa: a liderança seria 
de Gilson Cunha Júnior e 
Marcelo Queiroz dos Anjos, 
que coordenariam toda a 
operação, desde a escolha 
do duto, até a subtração do 
produto, o pagamento aos 
integrantes, o financiamen-
to do material utilizado no 
crime e a coordenação do 
transporte até o receptor. O 

denunciado Jorge Dias Braga 
seria o responsável opera-
cional, subordinado direto 
das lideranças, auxiliando 
na realização dos furos nos 
dutos e no manuseio da 
mangueira para carregar os 
caminhões com o combus-
tível.

Ainda segundo a denún-
cia, o caminhão com o lí-
quido furtado seria então 
transportado pelo motorista 
José Carlos da Silva. Já o re-
ceptador do produto furtado 
seria o denunciado Walmir 
Aparecido Marin, que tam-
bém financiaria a atividade 
da organização criminosa, 
fornecendo caminhões para 
serem usados no transporte. 
Eles foram denunciados por 
constituir organização cri-
minosa e furto qualificado.

A denúncia relata três 
ocasiões em que o grupo 
teria realizado furto e recep-
tação qualificada: a primeira 
em Guapimirim, a segunda 
em Nova Iguaçu e a terceira 
em Queimados, ocorridas 
entre junho e setembro de 
2020. Ao todo, foram subtraí-
dos cerca de 150 mil litros, 
causando prejuízo de cerca 
de R$ 2 milhões. O MPRJ 
requer que os denunciados 
sejam condenados a pagar 
indenização no mesmo valor 
à Transpetro.

Policia Civil / Divugação

No Rio, os mandados foram cumpridos na capital, Duque de Caxias e Itaboraí

Parque Rural abre 
600 novas vagas
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou nesta terça-feira 
(2) o Parque Rural de Niterói, 
no Engenho do Mato. O local 
terá 600 novas vagas abertas 
para as atividades de zumba, 
futsal, funcional, basquete, 
ginástica artística, capoeira e 
muay thai. As inscrições são 
gratuitas, e as aulas seguem 
os protocolos de combate ao 
coronavírus estabelecidos no 
município. Para se candidatar 
a uma das vagas, basta com-
parecer à sede administrativa 
do Parque, entre 7h e 17h.

O prefeito Axel Grael des-
tacou a importância do Par-
que Rural de Niterói para o 
desenvolvimento da região e 
para a geração de emprego e 
renda no município.

“Assim como o túnel Cha-
ritas-Cafubá, o Parque Rural 
era esperado há décadas pelos 
moradores e empreendedo-
res da região. O espaço, que 
incentiva a vocação rural do 
Engenho do Mato, cumprirá 
importante papel no contexto 
de retomada econômica. Aqui 
serão realizadas atividades 
de estímulo aos negócios e 
investimentos, com a geração 
de emprego e renda. Além 
disso, as atividades culturais 
e de iniciação esportiva serão 
importantes instrumentos 
de inclusão social, também 
imprescindíveis neste mo-
mento”, enfatizou o prefeito.

Serão diferentes turmas 
e horários disponibilizados 

para as novas vagas. As au-
las coletivas vão respeitar as 
regras de distanciamento e 
iniciarão suas atividades com 
introdução aos fundamentos 
dos esportes. Para efetuar a 
matrícula, é necessário preen-
cher a ficha de inscrição e 
apresentar RG, CPF e compro-
vante de residência, também 
dos responsáveis em caso de 
menores de idade.

A coordenadora geral do 
Parque Rural, Simone Siquei-
ra, fala sobre a ampliação das 
vagas.

“Estamos trabalhando 
para atender as expectativas 
da região e buscando sempre 
integrar a comunidade ao Par-
que Rural de Niterói. De forma 
programada, vamos dar início 
a ampliação das atividades 
de todos os setores”, ressalta 
Simone.

Desde que foi inaugurado, 
o Parque Rural tem contribuí-
do para o desenvolvimento 
de atividades no bairro e seu 
entorno. Além disso, o Parque 
Rural é o primeiro do Estado 
do Rio de Janeiro a ter uma 
área coberta para a realização 
de eventos oficiais e também 
conta com espaço para escri-
tórios, um auditório e realiza-
ção de exposições.

O Parque Rural de Niterói 
fica na Rua São Sebastião s/n 
- Engenho do Mato. Infor-
mações pelo Whatsapp (21) 
97273-7399 ou esportes.par-
queruralniteroi@gmail.com.
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Dando início à celebração do 
Mês da Mulher, a Secretaria de 
Assistência Social, através da 
Subsecretaria de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres, informa 
que a Feira da Mulher Empreen-
dedora retoma suas atividades 
nesta quarta-feira (3), das 8h às 
17h, na Praça Dr. Luiz Palmier, 
no Centro de São Gonçalo. 

Com o objetivo de promover 
ações de geração de trabalho e 
renda para a promoção da au-
tonomia econômica da mulher, 
a feira dá oportunidade para 
artesãs gonçalenses venderem 
seus trabalhos. 

O evento irá seguir todas as 
medidas sanitárias necessárias 
para o enfrentamento da co-

vid-19, como distanciamento 
social, uso de máscaras e álcool 
gel.

Durante o mês de março, 
a Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres 
irá promover uma série de 
eventos com temáticas rela-
cionadas às mulheres, como 
palestras e rodas de conver-

Feira da Mulher Empreendedora retoma hoje suas atividades
A Prefeitura de Maricá iniciou, 
na manhã desta terça-feira 
(02/03), a obra de revitalização 
da Orla do Marine, localida-
de do bairro de São José do 
Imbassaí.  A intervenção, a 
cargo da autarquia de Serviços 
de Obras de Maricá (Somar) 
tem por objetivo transformar 
a região em uma complexa 

e bem estruturada área de 
convivência, da mesma forma 
como já ocorre em Araçatiba, 
Guaratiba, Amendoeiras, Zé 
Garoto e João Português.

Neste primeiro momento, 
homens e máquinas preparam 
a orla com terraplanagem para 
que posteriormente sejam 
feitas as ações de drenagem, 

pavimentação e medição to-
pográfica.

De acordo com Flávio No-
bre, arquiteto responsável pelo 
projeto, além de iluminação, 
pavimentação e paisagismo, 
a revitalização inclui quadras 
poliesportivas de areia, campo 
de futebol, academia e muitos 
outros atrativos.

Maricá inicia obras de revitalização da Orla do Marine
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Novo treinador foi apresentado ontem, mas não comanda time hoje contra Portuguesa

Cabo esbanja confiança no Vasco
O Vasco apresen-
tou, ontem, seu 
novo técnico. O 
carioca Marcelo 
Cabo chega a São 
Januário com a 
missão de recu-

perar a confiança e o futebol do 
Cruz-maltino, depois de uma 
temporada que terminou com 
o rebaixamento para a Série B 
do Campeonato Brasileiro.

Cabo terminou o Brasilei-
rão na 13ª posição com o Atlé-
tico-GO e deixou o clube com o 
título de 2020 do Campeonato 
Goiano. Ex-atleta de futsal do 
Vasco, o treinador falou sobre a 
decisão de comandar o Gigante 
da Colina.

“É uma alegria muito gran-
de voltar para São Januário, 
para o clube onde eu vivi bons 
momentos como atleta e es-
pero também viver grandes 
momentos como treinador. 
Confesso que era uma meta 
profissional minha voltar ao 
Rio de Janeiro em um gigante 
do futebol brasileiro e mundial, 
como o Vasco da Gama. Eu es-
colhi o Vasco, quando o convite 
veio eu não pensei duas vezes, 
com muita convicção e certeza 
de que vamos fazer uma gran-
de temporada e nossa torcida 
vai se alegrar muito”, disse o 
técnico no início da entrevista 
coletiva.

Apesar de ter pela frente 
competições importantes, 
como o Campeonato Carioca 

e a Copa do Brasil, o maior de-
safio do Vasco em 2021 vai ser 
a Série B. Marcelo Cabo já foi 
campeão da divisão de acesso, 
em 2016, com o Atlético-GO, e 
também subiu com o CSA, em 
2018. O técnico confia no su-
cesso da equipe e admite que 
os confrontos são diferentes 
em relação aos da Série A.

“Eu tenho conhecimento 
pleno da competição. Vou 
dizer com convicção: o Vasco 
vai passar pela Série B e vamos 
trabalhar bastante para no final 
da temporada dar essa alegria 
ao torcedor com o retorno à 
Série A. Claro que existe uma 
diferença grande entre as duas 
divisões. Na Série A, o jogo é 

muito mais técnico e elabora-
do. A Série B é muito mais ár-
dua, pegada, com mais choque. 
São campos muito diferentes. 
A gente precisa ter o perfil de 
uma equipe que vai enfrentar 
a Série B. São adversários que, 
geralmente, quando vão jogar 
em São Januário, são muito 
mais reativos. O Vasco vai fazer 

um planejamento e se preparar 
muito para a competição”.

Quando o nome de Marcelo 
Cabo começou a ser especu-
lado para assumir o Vasco, a 
torcida passou a buscar mais 
informações sobre o estilo do 
técnico. Com Licença PRO - 
grau mais alto do curso da CBF 
Academy, da Confederação 
Brasileira de Futebol -  Cabo 
não é um treinador com um 
estilo fixo de jogo, mas ele 
adianta o que espera do Vasco.

“A história do Vasco é de 
equipes ofensivas. Os maiores 
jogadores da história do Vasco 
são atacantes, meias-atacan-
tes. Então esse é o DNA do 
Vasco, um time que joga pra 
frente, que busca o gol a todo 
momento. Com a minha che-
gada não vai ser diferente. Mi-
nhas equipes sempre gostam 
de ocupar o campo de adversá-
rio. Eu tenho uma máxima que 
quanto mais tempo estivermos 
no campo do adversário, esta-
mos mais longe do nosso gol e 
mais perto de construir gols. O 
Vasco tem isso em sua história 
e com o meu comando não vai 
ser diferente”, concluiu.

Marcelo Cabo ainda não 
vai dirigir o Vasco na estreia do 
Campeonato Carioca, hoje, às 
21h, em São Januário, contra a 
Portuguesa. Diogo Siston, téc-
nico do Sub-20, será o coman-
dante cruz-maltino. A equipe 
vai entrar em campo só com 
jogadores da base.

Rafael Ribeiro / Vasco

Carioca, Marcelo Cabo é ex-jogador de futsal do próprio Vasco. Em apresentação, técnico prometeu time ofensivo

Como jogador, foi vice-campeão da competição em 2008 pelo Tricolor

Roger chega ao Flu acreditando 
no título da Taça Libertadores

O técnico Ro-
ger  Machado 
i n i c i o u  s e u 
trabalho como 
técnico do Flu-
minense nesta 
terça-feira. O 

elenco Tricolor se reapresen-
tou no CT Carlos Castilho e 
fará uma mini pré-tempora-
da com o novo comandante.

Nas primeiras rodadas 
do Campeonato Carioca, o 
Fluminense será represen-
tado pela equipe sub-23. O 
principal objetivo do clube 
no primeiro semestre será 
a Libertadores, competição 
que disputou pela última vez 
em 2013.

No momento, o Flu está 
garantido na pré-Libertado-
res, e se prepara para o pos-
sível confronto contra o Aya-
cucho-PER, ainda em março. 
Entretanto, se o Palmeiras for 
campeão da Copa do Brasil, 
o Tricolor entrará direto 
na fase de grupos da com-
petição continental. Neste 
caso, a estreia está prevista 

para a segunda quinzena  
de abril.

Em entrevista ao canal 
oficial do clube, Roger Ma-
chado falou se mostrou oti-
mista sobre a participação 
do Fluminense.

“Conheço bastante a 
competição, sei das difi-
culdades e sei que é perfei-

tamente possível da gente 
vencê-la”, disse o treinador.

Roger Machado entrou 
para a história do Fluminen-
se ao marcar o gol que deu 
o título da Copa do Brasil 
em 2007. Ele disputou 123 
partidas com a camisa do 
Tricolor Carioca entre 2006  
e 2008.

Maison Santana / Fluminense

Técnico Roger Machado comandou ontem seu primeiro treino no Fluminense

Flamengo admite que 
perde titular em 2021

Apesar da con-
quista do bicam-
peonato Brasi-
leiro e da vultosa 
premiação rece-
bida da CBF e da 
TV, o Flamengo 

não teve as receitas que espe-
rava. No orçamento para 2020, 
o Rubro-Negro contava com 
mais premiações da Copa do 
Brasil e Libertadores, além da 
venda de ingressos.

Mas com o público proibi-
do nos estádios e a queda pre-
coce nas duas competições, o 
caixa ficou mais baixo do que 
o planejado. A situação ainda 
é bem melhor do que a da 
maioria dos clubes brasileiros, 
mas com o elenco mais caro 
do país, pode faltar dinheiro 
em 2021.

Em entrevista ao “Canal 
Rica Perrone”, o vice de fute-
bol, Marcos Braz, admitiu que 
o Flamengo está preparado 
para perder um dos seus ti-
tulares.

“A nossa estimativa é de 
perder um jogador. Desse 
tamanho, de titular absoluto. 
A nossa análise é para que 
aconteça somente isso em re-

lação a um jogador. Evidente 
que a gente vai trabalhar pra 
que isso não aconteça, nem 
que esse ‘um’ saia daqui. Mas 
a gente tem números para se-
rem alcançados”, revelou Braz.

Os dois nomes mais cota-
dos para uma transferência 
em 2021 são Everton Ribeiro 
e Gerson. O camisa sete es-
teve próximo de retornar ao 
futebol árabe no final do ano, 
mas o Flamengo pediu alto e o 
negócio não andou. Entretan-
to, é esperado que os árabes 
voltem à carga na próxima 
janela de transferências.

No caso de Gerson, o jo-
gador é bastante jovem e 
o interesse de grandes clu-
bes da Europa está todos os 
dias no noticiário. A expec-
tativa é de que um deles faça 
uma investida até o meio  
do ano.

O que pode ajudar o Fla-
mengo a manter o jogador 
é sua vontade de atuar pela 
Seleção Brasileira. Com a pró-
xima convocação do técnico 
Tite chegando perto, se o meia 
for convocado, é possível que 
ele não queira sair do país 
antes da Copa de 2022.

Corinthians 
confirma 
casos de 
coronavírus
Um dia antes do clássico 
com o Palmeiras, válido pela 
segunda rodada do Campeo-
nato Paulista, o Corinthians 
informou que um surto de co-
vid-19vatingiu oito jogadores 
e 11 membros de sua equipe 
de futebol profissional.

“Na última segunda-feira, 
atletas e funcionários do Co-
rinthians realizaram exames 
para detecção de Covid-19. Os 
resultados saíram nesta terça 
e, ao todo, oito jogadores e 11 
colaboradores do CT Doutor 
Joaquim Grava testaram po-
sitivo. Todos foram afastados 
e seguem isolados sob os cui-
dados do Departamento Mé-
dico do Clube. Apenas alguns 
dos infectados estão com 
sintomas e fizeram exames 
complementares no Hospital 
São Luiz, unidade Morumbi”, 
diz a nota da equipe paulista.

Os atletas infectados são 
os goleiros Cássio e Guilher-
me, os laterais Fábio Santos 
e Fagner, o zagueiro Raul 
Gustavo, os meias Gabriel e 
Ramiro, e o atacante Cauê.

Aos 80 anos, ex-jogador passa grande parte da pandemia no Guarujá

Rei Pelé é vacinado contra 
covid-19: “Dia inesquecível”

O tricampeão mundial Pelé, 
de 80 anos, foi vacinado on-
tem contra a covid-19 e come-
morou o “dia inesquecível”, 
mas alertou que a pandemia 
ainda não acabou e que as 
pessoas devem cumprir as 
medidas de prevenção para 
evitar mais mortes.

Uma foto do momento em 
que o Rei do Futebol recebeu 
a primeira dose do imuni-
zante tirada por sua esposa 
Marcia Aoki foi publicada nas 
redes sociais de Pelé. Na ima-
gem, ele faz sinal de positivo 
ao receber a injeção.

“Hoje foi um dia ines-
quecível. Eu recebi a vaci-
na!”, disse Pelé em texto que 
acompanha a publicação. “A 
pandemia ainda não acabou. 
Nós precisamos manter a 
disciplina para preservar vi-

das enquanto muitas pessoas 
ainda não foram imunizadas. 
Por favor, lavem bem as mãos 
e continuem em casa, se pos-
sível. Quando você sair, não 

esqueça de usar máscara e 
de manter o distanciamento 
social. Isso vai passar se con-
seguirmos pensar no próximo 
e ajudar uns aos outros”.

Reprodução do Instagram / Pelé

Após ser vacinado, Pelé pediu que todos sigam se cuidando contra a covid-19  

Jesus marca 
e City chega 
a 21ª vitória 
consecutiva
A sequência de vitórias do 
Manchester City continua. 
Em jogo adiantado válido 
pela 29ª rodada do Campeo-
nato Inglês, o time comanda-
do por Pep Guardiola goleou 
o Wolverhampton por 4 a 1, 
ontem, no Etihad Stadium. 
Com o resultado, os Citizens 
alcançaram seu 21º triunfo 
consecutivo somando todas 
as competições.

No primeiro tempo, Den-
doncker marcou contra e 
inaugurou o marcador para 
os donos da casa. Na segunda 
etapa, Coady empatou, mas 
Gabriel Jesus, duas vezes, e 
Mahrez garantiram a goleada 
do City.

Líder isolado do Inglês, o 
City chegou aos 65 pontos, 
15 a mais que o Manchester 
United, segundo colocado.

Duelos definidos da 
1ª fase da Copa BR
A CBF realizou ontem o sorteio 
dos confrontos da primeira 
fase da Copa do Brasil de 2021. 
Os 80 clubes que ingressam 
no torneio nessa etapa foram 
divididos em 8 potes. Nove 
times que estão na Série A do 
Brasileiro de 2021 começam 
a disputa nesta etapa: Amé-
rica-MG contra o Treze-PB, 
Cuiabá pegando o Sergipe, 
o Bahia enfrentando o Cam-
pinense-PB, Sport jogando 
contra o Juazeirense-BA, o 
Fortaleza pegando os gaúchos 
do Caxias, o Bragantino en-
frentando o Mirassol, Corin-
thians contra o Salgueiro-PE, 
Atlético-GO enfrentando o 
Galvez-AC e Juventude que 
terá pela frente o Murici-AL.

Os jogos iniciais da Copa 
ocorrerão nos dias 10 e 17 de 
março. Na primeira fase, as 
eliminatórias serão em jogo 
único com o mando de campo 
dos clubes de pior ranking da 

CBF e com os visitantes tendo 
a vantagem do empate.

Nessa temporada, a com-
petição terá uma mudança 
importante no regulamento. 
As equipes que, até 2020, 
entravam diretamente nas 
oitavas de final agora come-
çam a disputa na terceira 
fase. Estão nesse grupo os oito 
classificados à Libertadores 
(Atlético-MG, Internacional, 
Flamengo, Palmeiras, São 
Paulo, Fluminense, Grêmio, 
Santos), o nono colocado do 
Brasileirão (Athletico Para-
naense), os campeões da Série 
B (Chapecoense), da Copa do 
Nordeste (Ceará) e Copa Verde 
(Brasiliense).

Chamusca 
estreia no 
comando do 
Botafogo

O  B o t a f o g o 
não vai  pou-
par os princi-
pais jogadores 
no iníc io  do 
C a m p e o n a t o 

Carioca. Hoje, às 18 ho-
ras, os alvinegros vão rece-
ber o Boavista, no Nilton  
Santos.

Os botafoguenses vão 
ter a estreia do técnico Mar-
celo Chamusca. O treina-
dor optou por escalar força 
máxima no Estadual para 
saber com quem irá contar 
na Série B do Campeonato  
Brasileiro.

O comandante alvinegro 
destacou a importância do 
Campeonato Carioca.

“Minha expectativa é fa-
zer um grande Estadual. É 
uma grande oportunidade 
e vou encarar com muita 
seriedade”, disse.

Em termos de escalação, 
o Botafogo vai manter a base 
que terminou o Campeonato 
Brasileiro. Os garotos vin-
dos das categorias de base 
serão os protagonistas da  
equipe.

O Boavista busca fazer 
mais uma boa campanha 
no Campeonato Carioca. A 
equipe da Região dos La-
gos espera surpreender os 
donos da casa e conta com 
o experiente Jucilei em seu 
elenco.

Primeiros jogos 
acontecem no 
dia 10 de março


