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Rio, Niterói e S.Gonçalo 
adotam mais restrições

Medidas são preventivas, para evitar colapso no sistema de saúde dos municípios por causa da covid-19

NOVOS HORÁRIOS PARA BARES, RESTAURANTES E LOJAS

CIDADES\PÁG. 3

Nova ordem nas praias de Niterói: quiosques não poderão funcionar e práticas de atividades e esportes coletivos estão suspensas durante as próximas duas semanas. Comércio de rua e shoppings também serão afetados pelas medidas

Marcelo Feitosa

Em Niterói, limitações 
terão duração de 15 dias

MP pede júri 
popular para 
Flordelis

CIDADES\PÁG. 5

Lei poderá beneficiar entregadores
Projeto apresentado na Câmara pelo deputado Altineu Cortes estabelece garantias

PANORAMA\PÁG. 2

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Coordenadoria de Políticas e 
Direitos das Mulheres (Codim) escolheu cinco servidoras municipais 
para representar todas as guerreiras que atuam na linha de frente no 
combate à covid-19. A programação começa amanhã e vai até dia 31.

CIDADES\PÁG. 5

Divulgação

 Bruna Lemos, de 35 anos, trabalha na linha de frente do Hospital Oceânico desde abril

Homenagens às guerreiras na luta 
contra a pandemia do coronavírus

Flamengo 
senta à mesa 
por Rafinha
Empresário do lateral-
direito desembarcou 
ontem no Rio de Janeiro 
para conversar com a 
diretoria rubro-negra 
sobre um possível retorno 
do experiente jogador ao 
Ninho do Urubu.

ESPORTES\PÁG.8

ESPORTES

Marcelo Cortes / Flamengo

Mostra traça 
percurso da 
pandemia 
Já está aberta ao 
público, no Museu do 
Amanhã, a exposição 
temporária ‘Coronaceno 
- Reflexões em tempos de 
pandemia’.

PÁG. 2

CULTURA

Reprodução do Instagram

Exposição Coronaceno ficará 
aberta ao público até 30 de maio

Salário de Rafinha pode ser um 
empecilho para seu retorno ao Fla 

No Rio e SG, novas regras 
iniciam hoje e vão até dia 11

Pessoas não deverão ficar 
nas ruas entre 23h e 5h
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Restrições da pandemia
Com o Brasil todo se movimentando para aumentar as 
medidas restritivas contra a covid-19, já estou com medo 
dos passos que Niterói vai tomar. Espero que sobrem lei-
tos, pois não posso ficar sem meu trabalho, sem colocar 
comida na mesa dos meus filhos. Torço para que todas as 
medidas sejam tomadas de forma segura e responsável.
Fernando Souza

Decreto de Eduardo Paes
Espero que com o novo decreto do prefeito do Rio o povo 
coloque a mão na consciência e não passe por cima do 
que está sendo pedido pelo governo. A cidade parecia es-
tar fazendo pouco caso da situação caótica que estamos 
vivendo. Os números de mortes só aumentam.
Carla Amaral 

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

Retomada cultural: 
saem resultados
Saíram os resultados finais 
de habilitação/inabilitação 
para o Edital de Retomada 
Econômica do Setor Cultural 
da cidade, que consiste no 
apoio às empresas e organi-
zações privadas do setor ar-
tístico/cultural, que tiveram 
suas atividades suspensas 
em virtude do período de 
isolamento social deter-
minado por ato do Poder 
Público. Foram 890 projetos 
analisados, com as devidas 
diligências já realizadas e 
respondidas, no intuito de 
habilitar o maior número de 
propostas possíveis. Cerca de 
85% dos bairros da cidade es-
tão participando e possuem 
projetos inscritos. Mais de 
50% deles são liderados por 
mulheres. Além disso, é o re-
corde de participação em um 
edital de pessoa jurídica, na 
história da Cultura Niterói. 
Para dar mais transparência 
à seleção, a banca foi for-
mada exclusivamente por 
pessoas de fora da cidade.

Caxias ganha Restaurante do Povo

O governador em exercício 
Cláudio Castro inaugu-
rou, ontem (4), o primeiro 
Restaurante do Povo, em 
Duque de Caxias. Fechado 
desde 2016, o espaço foi 
reformado e passa a servir 2 
mil refeições por dia a R$ 1. 

Eliane Carvalho/Palácio Guanabara

Já o café da manhã custará 
R$ 0,50. O anúncio, feito ao 
lado do prefeito Washing-
ton Reis, faz parte do pa-
cote de ações do Governo 
Presente Baixada. Castro 
falou em reabrir outros 
restaurantes populares.

Mais proteção aos entregadores
O deputado federal Altineu Cor-
tes (PL/RJ) apresentou na Câ-
mara de Deputados, o Projeto 
de Lei 358/2021, que estabelece 
condições mínimas de trabalho 
para entregadores de aplica-
tivos. Segundo ele, “durante 
o tempo de distanciamento 
social, uma das atividades que 
vêm ganhando destaque pelo 
tipo de serviço prestado é a 
dos entregadores vinculados a 
empresas que prestam serviços 
de entrega por intermédio de 
plataformas digitais”. Pelo tex-
to, as empresas que oferecem 
serviços de entrega por meio 
de plataformas digitais são 
obrigadas a garantir aos ciclistas 
e motociclistas associados pon-
tos de apoio e de descanso para 
os prestadores dos serviços; adi-
cional de risco; equipamentos 
de proteção individual; e seguro 
de vida coletivo. De acordo 
como o PL, a implantação dos 
pontos de apoio e descanso 
adequados à higienização, ao 
descanso e à alimentação dos 
motociclistas e ciclistas presta-
dores dos serviços observará as 
normas de saúde, de higiene e 
de segurança no trabalho, e po-

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Deputado federal Altineu Cortes apresentou projeto que estabelece condições mínimas de trabalho a entregadores

Comércio reage 
a fechamento

Adiadas visitas 
aos palácios

Promoção: preço 
original informado

Em nota distribuída na noite 
de ontem a respeito do com-
bate à pandemia, o Sindi-
cato dos Lojistas de Niterói, 
“embora lamentando pro-
fundamente o crescente nú-
mero de vítimas da covid-19 
em todo o país” repudiou 
“qualquer iniciativa que 
venha novamente a cercear 
as atividades empresariais 
devidamente estabelecidas” 
no município.

O presidente do Sindilo-
jas, Charbel Tauil, afirmou 
que todos os procedimentos 
vêm sendo seguidos à risca 
pelo Comércio, e que os em-
preendedores locais estão 
sufocados por dívidas, com 
seus faturamentos drasti-
camente reduzidos já há 
doze meses. “Não podemos 
aceitar novos fechamentos 
em nosso município. Nem 
reduções de horários, uma 
vez que estas acarretam 
concentrações de consu-
midores, aí sim perigosas 
para a transmissão de vírus”, 
disse.

“Estamos certos de que 
há caminhos mais efica-
zes de combater a atual 
pandemia,  e mantemos 
a  esperança numa am-
pla e rápida vitória con-
tra a covid-19.”, finalizou  
Charbel.

O Governo do Estado do 
Rio  de  Janeiro  infor ma 
que, em virtude do decreto  
4.8573, de 03/03/2021, da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 
as visitações do programa 
Palácios do Povo do próxi-
mo sábado (6) foram adia-
das. Os horários agendados 
para os tours no Palácio 
das Laranjeiras e no Palácio 
Guanabara nesta data serão 
remarcados, seguindo todas 
as recomendações sanitárias 
do município e do Governo 
do Estado.

Foi sancionada pelo gover-
nador em exercício Cláu-
dio Castro a Lei 9.192, que 
obriga os estabelecimen-
to comerciais varejistas do 
estado, que vendam pro-
dutos de forma direta, a 
informar o preço original do  
produto e o valor promocio-
nal, sempre que anunciarem 
descontos ou liquidações. 
A ideia é que o consumidor 
entenda de forma clara o 
abatimento concedido.”Um 
produto com seu preço origi-
nal não poderá ser divulgado 
como integrante de promo-
ção, desconto ou liquidação”, 
determina a lei. Além disso, 
em caso de descumprimen-
to, o infrator estará sujei-
to ao pagamento de uma  
multa, nos termos do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC).

Defesa Civil: gestão integrada

A Secretaria de Defesa Ci-
vil e Geotecnia de Niterói 
recebeu, quarta-feira (3), 
representantes da Defesa 
Civil estadual e integran-
tes da Regional de Defesa 
Civil Metropolitana para 
tratar sobre a construção 

Divulgação/Prefeitura de Niterói

de um gabinete de gestão 
integrada.

O secretário de Defesa 
Civil de Niterói, Walace 
Medeiros, disse que a ideia 
é ter uma gestão integrada 
com órgãos externos à ges-
tão municipal. 

Panorama RJPanorama RJ

Pandemia é tema de 
mostra no Rio
Em seis ambientes distintos, 
o Museu do Amanhã, locali-
zado na Praça Mauá, região 
central do Rio de Janeiro, 
inaugurou esta semana a 
exposição temporária ‘Co-
ronaceno - Reflexões em 
tempos de pandemia’, que 
ficará aberta ao público até 
30 de maio. A exposição não 
é linear, ou seja, os visitantes 
podem percorrer a mostra 
na ordem desejada.

Foram selecionadas para 
uma homenagem oito pro-

fissões: profissionais de 
saúde, pesquisadores, cien-
tistas, farmacêuticos, aten-
dentes de supermercados, 
profissionais do transporte 
público, entregadores, pro-
fissionais de higienização 
dentro das instituições e 
prédios e higienização pú-
blica. Na Praça Mauá, 1, 
Centro, Rio. De quinta a 
domingo. das 10h às 18h. 
Ingressos são adquiridos 
online, no www.ingressora-
pido.com.br. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Reabertura
O palacete neoclássico da 
Casa França-Brasil reabriu 
suas portas para receber 
“Casa Aberta – Passagens”, 
exposição com dez grandes 
artistas da arte contempo-
rânea. A história da casa e 
a relação com a cidade do 
Rio de Janeiro foram fonte 
de inspiração para a criação 
de obras que celebram a rea-
bertura do centro cultural. 
Na Rua Visc. de Itaboraí, 78, 
Centro, Rio. Terça a domin-
go, de 10h às 20h. Telefone: 
(21) 2332-5275.

BEETHOVEN - Dando continuidade às comemorações 
pelos 250 anos de nascimento de Ludwig van Beetho-
ven, completados em 2020, a Orquestra Rio Sinfônica 
apresenta o Beethoven Fest, uma série de concertos 
aos sábados de março, Grande Sala da Cidade das Ar-
tes. Na Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca, Rio. R$ 
50 (inteira) na plataforma Sympla. Tel.: (21) 3325-0102.

FILMES - A terceira edição do ‘Festival Corpos da 
Terra’, do MAM Rio, apresenta de 5 a 14 de março 16 
filmes, entre curtas e longas-metragens, e uma série 
de debates que procuram pensar o audiovisual como 
um instrumento de conexão entre realidades. o festival 
este ano foca a experiência das mulheres indígenas. 
No site: www.corposdaterra.com.br.

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

Tânia Rêgo/Agência Brasil

“Coronaceno” ficará aberta ao público no Museu do Amanhã até 30 de maio

Divulgação/Governo do Rio

Palacete neoclássico reabre com 
exposição conjunta de 10  artistas 

dem ser mantidos diretamente 
pelas empresas ou mediante 
convênios com outras empre-
sas ou entidades públicas e 
privadas; e devem ser localiza-
dos próximos às áreas de maior 
concentração de recebimento 
das mercadorias para a entrega. 
A empresa deverá disponibilizar 
nos pontos de descanso e para-
da, equipamentos de proteção 
individual higienizados tais 
como capacetes, luvas, joelhei-

ras, óculos de proteção.
Também está previsto que, 

sobre o valor das entregas, in-
cidirá o equivalente a 30% para 
fins indenizatórios de exposição 
a riscos. A empresa fornecedora 
de serviços de entrega por meio 
de plataforma digital deverá 
contratar seguro de vida co-
letivo para seus entregadores, 
que oferecerá cobertura pelo 
menos durante o tempo em que 
eles estiverem efetivamente em 

deslocamentos para entregas. 
Na proposta também está es-
tabelecido que o descumpri-
mento do previsto nesta lei, 
independentemente de respon-
sabilidade civil e penal por da-
nos sofridos pelos motociclistas 
e ciclistas durante a prestação 
do serviço, sujeitará a empresa 
à multa no valor de R$ 10 mil a 
R$ 100 mil, revertida em favor 
do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT). 
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Covid-19: novas restrições no 
Rio são preventivas, afirma Paes
Bares e restaurantes passam a ter horário reduzido a partir de hoje por conta de tendência de alta de casos

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, disse ontem 
que as novas medidas restriti-
vas adotadas pela administra-
ção municipal são uma forma 
preventiva de combater a 
covid-19. Ele afirmou que não 
houve registro de aumento de 
casos, nem de óbitos, mas foi 
identificada uma tendência 
de alta nos atendimentos 
na rede de urgência e de 
emergência de pessoas com 
síndrome gripal e síndrome 
respiratória aguda grave, que 
antecedem a notificação de 
um caso de covid-19. 

A prefeitura do Rio publi-
cou nesta quinta-feira decreto 
com novas medidas de isola-
mento social para combater a 
pandemia. Entre elas, figura a 
proibição de permanência de 
pessoas em vias e áreas públi-
cas das 23h às 5h. Também 
foi determinado que bares, 
lanchonetes e restaurantes 
devem fechar, para atendi-
mento presencial, a partir das 
17h. Esses estabelecimentos 
só poderão funcionar das 6h 
às 17h, podendo atender a um 
número máximo de clientes 
correspondente a 40% de sua 
capacidade instalada.

“Essas medidas têm um 
objetivo principal: evitar que 
se repita em 2021 o genocí-
dio de 2020, que aconteceu 
na cidade do Rio de Janeiro”, 
disse o prefeito, durante a 

apresentação das novas me-
didas de restrição e da nona 
edição do Boletim Epidemio-
lógico, destacando que, em 
2020, a capital teve taxas de 
mortalidade e de letalidade 
acima de São Paulo, a maior 
cidade do país e que tem o 
dobro da população do Rio. 
Paes afirmou que os dados 
dos atendimentos, ainda que 
sem confirmação da conta-
minação, são os que mais o 

preocupam. “Quando a gente 
olha para esse dado aí, ele é 
um dado que liga um sinal 
de alerta. É um dado que vem 
me incomodando e a todos da 
prefeitura desde o finalzinho 
da semana passada. Daí eu ter 
intensificado o debate com 
os especialistas sobre esse 
tema. Nosso objetivo é nos 
antecipar para que possamos 
manter os números baixos [da 
doença] que estamos tendo 

este ano”, garantiu.

Fatores - Paes afirmou 
que quatro fatores serviram 
de base para a adoção das 
medidas que entram em vigor 
hoje às 17 horas e vão valer até 
o fim da próxima quinta-feira 
(11). 

Além dos dados científicos 
sobre o aumento de atendi-
mentos nas unidades de saú-
de de pessoas com sintomas 

da doença, foi considerado o 
agravamento do cenário que 
vem ocorrendo no país e, es-
pecialmente no entorno, com 
os estados de Minas Gerais e 
São Paulo. 

Outro fator levado em 
consideração foi a nota téc-
nica do Boletim do Obser-
vatório Covid-19, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
divulgado na terça-feira (2), 
alertando de que, pela pri-
meira vez desde o início da 
pandemia, foi verificado em 
todo o país o agravamento 
simultâneo de diversos indi-
cadores, como o crescimento 
de casos de covid-19 e óbitos, 
a manutenção de níveis altos 
de incidência de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(Srag), a alta positividade 
de testes e a sobrecarga dos 
hospitais. 

“Há uma situação nacio-
nal que isso possa chegar 
ao Rio de Janeiro. Ainda não 
chegou e espero que não 
chegue” explicou. O quarto 
fator é a falta de respeito por 
parte da população às regras 
sanitárias. 

Carnaval- O prefeito con-
testou a avaliação de que o 
aumento de atendimentos 
com sintomas da doença 
tenha sido provocado es-
pecificamente por causa de 
aglomerações no carnaval, 

que foi cancelado. Paes vol-
tou a falar que boa parte da 
população seguiu as orienta-
ções de evitar concentrações 
e citou o fato deste ano não 
ter ocorrido a apresentação 
do Cordão da Bola Preta, que 
costuma reunir um número 
elevado de foliões.

Mapa - o mapa da cidade 
mostre que Copacabana, na 
zona sul, seja a única das 
33 regiões administrativas 
a permanecer em risco alto 
para a doença, na cor laranja, 
a prefeitura resolveu manter 
a capital nesta condição com 
todas as medidas restritivas 
que já estavam valendo. 

O Boletim Epidemiológico 
costuma ser divulgado às sex-
tas-feiras, mas foi antecipado 
pela necessidade do anúncio 
das novas medidas. “Os nú-
meros positivos que temos 
em 2021, o que nós queremos 
é que eles continuem positi-
vos. Daí, a razão de boa parte 
das restrições que anuncia-
mos hoje”, concluiu o prefeito.

Multa - Um decreto do 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
sobre novas medidas res-
tritivas para tentar conter o 
avanço de casos de Covid-19, 
publicado nesta  quinta  
(04) no Diário Oficial, prevê 
o pagamento de multa de  
R$ 566,42 por pessoas físicas.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Setor já muito prejudicado, os bares e restaurantes vão sofrer mais uma vez com as restrições por conta da pandemia

Niterói: restrições 
por duas semanas
A Prefeitura de Niterói anun-
ciou, ontem (4), medidas res-
tritivas para conter o avanço 
do novo coronavírus na cida-
de. As novas determinações 
reforçam iniciativas para o 
combate à Covid-19, devido 
ao aumento de casos e altera-
ções no indicador síntese de 
monitoramento da doença. 
De acordo com decreto que 
será publicado nesta sexta-
-feira (5) no Diário Oficial 
do município, os horários de 
circulação e funcionamento 
de estabelecimentos serão 
alterados. As medidas são 
válidas por 15 dias, a partir 
desta sexta-feira.

De acordo com as me-
didas previstas no decreto, 
bares e restaurantes poderão 
ficar abertos até 18h. Música 
ao vivo não será permitida. 
Os estabelecimentos comer-
ciais de rua abrirão às 10h e 
fecharão às 19h. Shoppings 
centers ficarão abertos do 
12h às 22h. O objetivo des-
sas alterações é diminuir 
a concentração de passa-
geiros utilizando o trans-
porte público nos mesmos  
horários.

O funcionamento dos 
quiosques das praias está 
suspenso, assim como a prá-
tica de atividades e esportes 
coletivos. As atividades indi-
viduais estão permitidas. A 
permanência de indivíduos 
em espaços públicos entre 
23h e 5h está proibida. A 
circulação de pessoas não 
está restrita, mas não será 
permitido parar em espa-
ços públicos e gerar aglo-
merações. Além disso, será 
recomendado o home office 
para 50% de funcionários da 
iniciativa privada e da admi-
nistração municipal.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enfatizou durante 
pronunciamento nas redes 
sociais, que a equipe do Ga-
binete de Crise da Prefeitura 
irá continuar acompanhan-
do, diariamente, os indica-
dores e reforçar o trabalho 
de fiscalização em pontos de 
possíveis aglomerações.

“Nos últimos dias, veri-
ficamos um aumento nos 
indicadores e apesar de es-
tarmos em uma situação 
diferente das outras regiões 
do País, esta semana já in-
tensificamos a sanitização 
das ruas e vamos fazer nova 
distribuição de máscaras”, 
afirmou o prefeito.

Axel Grael lembrou que 
durante todo o período de 
enfrentamento da pande-
mia, Niterói se destacou 
pelo pioneirismo em ações 
de combate ao coronavírus, 
sendo a primeira a fazer a 
sanitização em ruas e comu-
nidades, a realizar um amplo 
programa de testagem, além 
da criação de programas 
de auxílio para famílias que 
mais precisam e também 
para as empresas. 

“O Brasil está enfren-
tando o pior momento da 
pandemia. A situação é preo-
cupante no País. Em Niterói, 
estamos vacinando a popu-
lação de acordo com as doses 
que estão sendo enviadas 
pelo Ministério da Saúde, 
através do Governo do Esta-
do. Estamos nos mobilizan-
do e fazendo todo o possível 
para superar essas dificulda-
des”, disse o prefeito. “É fun-
damental que a população 
continue perseverando nos 
protocolos de saúde, man-
tendo o distanciamento so-
cial, evitando aglomerações, 
usando máscara e álcool em 
gel”, reforçou.    

Em outras iniciativas de 
prevenção à proliferação do 
vírus, a Prefeitura de Niterói 
irá distribuir mais um mi-
lhão de máscaras para a po-
pulação e está intensifican-
do o trabalho de sanitização 
pela cidade. Será enviada ao 
Legislativo municipal uma 
mensagem-executiva, que 
está sendo elaborada, para 
a prorrogação do programa 
Renda Básica Temporária. 
O objetivo é que as famílias 
niteroienses que mais pre-
cisam possam passar por 
esse momento com mais 
segurança.

SG também amplia medidas 
restritivas a partir de hoje
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, anunciou 
nesta quinta-feira uma série 
de medidas restritivas de 
proteção à vida, para evitar o 
avanço do novo coronavírus. 
A partir desta sexta-feira, 
bares, restaurantes e simi-
lares só poderão funcionar 
até às 18 horas, inclusive as 
praças de alimentação dos 
shoppings. Boates, casas de 
shows e de eventos deverão 
ficar fechadas. As medidas 
terão duração até o dia 11 
de março, de acordo com o 
decreto nº 088/21, publicado 
no Diário Oficial desta quin-
ta-feira.

A decisão de impor ho-
rário reduzido de funciona-
mento e/ou fechamento de 
estabelecimentos foi tomada 
para evitar aglomerações e 
conter o aumento de casos 

de covid-19. O anúncio da 
Prefeitura do Rio, com restri-
ções e toque de recolher na 
capital do Estado, também 
foi considerado na tomada 
de decisão pelo município 
de São Gonçalo, em fun-
ção da proximidade entre 
as duas cidades. O prefeito 
Capitão Nelson explicou que 
as novas restrições têm cará-
ter preventivo, para evitar o 
colapso no sistema de saúde 
municipal.

Principais medidas

– Bares, restaurantes, lan-
chonetes e estabelecimento 
congêneres poderão fun-
cionar no horário de 6h às 
18h, limitando o atendimen-
to ao público em 2/3 (dois 
terços) da sua capacidade  
de lotação. 

– Os shoppings, centros co-
merciais e galerias poderão 
funcionar até às 22h, cum-
prindo as medidas protetivas 
já em vigor e limitando o pú-
blico em 2/3 da capacidade 
total.

– Serão permitidos eventos 
sociais em ambientes como 
salões e casas de festas, para 
eventos de casamentos e ani-
versários previamente agen-
dados, desde que assegurada 
a contenção do acesso ao 
interior do estabelecimento, 
respeitando-se o limite de 
2/3 do limite de capacidade 
total do local, limitando-se 
a capacidade máxima de 250 
pessoas. 

– Fica permitido o serviço 
de entrega de refeições e 
lanches.

– Está mantido o funciona-
mento de feiras livres que 
realizem a comercialização 
de produtos de gênero ali-
mentício e artesanato, exclu-
sivamente para este fim e que 
tenha papel fundamental no 
abastecimento local; vedada 
a comercialização de alimen-
tos para consumo no local, no 
horário de 6h as 18h.

Fiscalização reforçada - Para 
garantir o cumprimento das 
medidas, uma força-tare-
fa envolvendo as secreta-
rias de Saúde e Defesa Civil, 
através da Vigilância Sani-
tária, e Ordem Pública, com 
a atuação da Subsecretaria 
de Posturas e da Guarda 
Municipal, estará nas ruas a 
partir desta sexta-feira, para 
orientar os comerciantes e a  
população.

Município reduz horário de bares e restaurantes e proíbe boates e casas de shows

Algumas já receberam as doses na quarta e as restantes receberam ontem

Estado entrega 6 remessa 
de vacinas às 92 cidades

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) realizou, nesta 
quinta-feira (04), a entrega 
da sexta remessa de vacinas 
contra Covid-19 a 88 muni-
cípios do estado. A operação 
contará com três helicópte-
ros, que sairão do GAM da 
Polícia Militar, em Niterói. As 
cidades do Rio, Niterói, São 
Gonçalo e Maricá realizaram 
a retirada das doses, na tarde 
desta quarta-feira (03.03), na 
Coordenação Geral de Arma-
zenagem (CGA) da SES, em 
Niterói.

A SES recebeu do Ministé-
rio da Saúde (MS), nesta quar-
ta-feira (03), 249.200 doses da 

CoronaVac e está distribuin-
do metade do lote (124.600 
doses) para primeira dose 
do esquema vacinal. A outra 
metade ficará retida na CGA 
e será enviada aos municípios 
no período programado para 
a aplicação da segunda dose.

A Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde (SVS) reforçou, 
por meio de ofício enviado aos 
92 municípios, a importância 
de os responsáveis técnicos e 
gestores municipais organiza-
rem suas ações de vacinação, 
priorizando os grupos elenca-
dos no Programa Nacional de 
Imunização (PNI).

A SVS ressalta ainda que a 

programação deve ser organi-
zada de acordo com o número 
de doses que serão aplicadas 
no dia, para que o frasco 
multidose seja totalmente 
utilizado. Denúncias de irre-
gularidades na vacinação são 
encaminhadas imediatamen-
te aos órgãos de controle.

 
Público prioritário - A SES 

esclarece que a definição dos 
grupos prioritários para a 
primeira fase da vacinação 
contra a Covid-19 foi estabe-
lecida pelo Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI), por 
meio de decisões tomadas 
por comissão tripartite.

Chegaram na manhã 
desta quinta (4) os insu-
mos para que o Instituto 
Butantan fabrique mais 
14 milhões de doses da 
vacina contra o coro-
navírus CoronaVac. A 
carga, vinda da China, 
desembarcou no Aero-
porto Internacional de 
Guarulhos. É a maior 
remessa de matéria-
-prima recebida até o 
momento.

O lote enviado pelo 
laboratório Sinovac tem 
8,2 mil litros de insu-
mo farmacêutico ativo 
(IFA). No dia 10, o Bu-
tantan havia recebido 
5,6 mil litros de IFA e no 
dia 3, uma remessa de 
5,4 mil litros.

Butantan 
com insumos
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Itaboraí, Caxias, Araruama, Magé e Campos também apresentam esta irregularidade 

No comparativo com 2020, roubos de rua chegaram a cair 50,64%, segundo a prefeitura

Niterói registra queda nos 
indicadores de criminalidade
O Observatório de Segurança 
da Prefeitura de Niterói divul-
gou os dados dos indicadores 
estratégicos de segurança do 
mês de fevereiro, apurados com 
as delegacias do município. Os 
resultados mostraram que o 
mês de fevereiro foi o melhor 
na série histórica desde 2003, 
com redução significativa dos 
índices de criminalidade. Na 
área da 77ª DP (Icaraí) não foi 
registrado nenhum caso de 
roubo a veículos. Os roubos 
de rua tiveram uma queda de 
50,64%.

Os números foram apre-
sentados pelo secretário do 
Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal, Gilson Chagas, em 
reunião na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Niterói, 
nesta quarta-feira (03). O en-

contro teve a presença do pre-
feito de Niterói, Axel Grael, do 
secretário municipal de Ordem 
Pública, Paulo Henrique de 
Moraes e de representantes das 
polícias Militar, Civil, Federal, 
Rodoviária Estadual, Rodoviá-
ria Federal, além de integrantes 
do Ministério Público.

“A Segurança Pública conti-
nuará sendo prioridade para a 
Prefeitura de Niterói”, afirmou 
o prefeito Axel Grael.

Roubos de Rua - Foram 115 
registros no mês de fevereiro 
de 2021, o que corresponde a 
uma redução de 118 registros 
em relação ao mês de fevereiro 
de 2020. Foi o menor registro 
no mês de fevereiro de toda a 
série histórica observada desde 
2003.

A maior redução aconteceu 
na área da 77ª DP (Icaraí), com 
queda de 82,98% ou 39 regis-
tros a menos. A área da 81ª DP 
(Itaipu) apresentou uma redu-
ção de 64,29% nos roubos de 
rua em fevereiro, seguida por 
uma queda de 57,58% na área 
do Centro (76ª DP) . Na região 
de Charitas, São Francisco e 
Jurujuba (79ª DP), a redução 
foi de 44,44%, enquanto na 78ª 
DP (Fonseca), a queda foi de 
20,20%.

Roubo de veículos – Na série 
histórica de fevereiro, o número 
de casos de roubo de veículos 
foi o menor desde 2004, com 
43 registros nas delegacias de 
Niterói. A área da 77ª DP (Ica-
raí) não apresentou nenhum 
registro de roubo de veículos 
nos dois primeiros meses do 

ano e as demais delegacias 
apresentaram redução em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Na área 
da 76ª DP (Centro) a redução 
foi de 45,45%, seguida de uma 
queda de 40% na área da Região 
Oceânica (81ª DP) e de menos 
30,77% de registros na área da 
79ª DP (Charitas, São Francisco, 
Jurujuba). Na área do Fonseca 
(78ª DP), a queda foi de 4,35%.

Roubo a Estabelecimento 
Comercial - O mês de fevereiro 
apresentou redução de 53,33% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. O trimestre 
móvel (dezembro/20, janei-
ro/21 e fevereiro/21) apresenta 
redução de 12,20% em relação 
ao trimestre móvel de dezem-
bro de 2019, janeiro e fevereiro 
de 2020.Naquela mesa tá 

faltando ele
Há quase um ano, o judiciário 
brasileiro foi praticamente 
obrigado a fechar as portas 
físicas. Isso desencadeou uma 
enormidade de mudanças no 
cotidiano de 14 mil magis-
trados e de uma centena de 
milhares de servidores, além, 
obviamente, do cidadão que 
busca atendimento no siste-
ma judiciário.

Não se nega que os traba-
lhos processuais continua-
ram. Pelos dados do Conselho 
Nacional de Justiça, milhões 
de atos processuais foram pra-
ticados, do Oiapoque ao Chuí, 
fazendo com que os atos judi-
ciais não fossem paralisados. 
Aliás, criou-se um hábito de 
contar atos judiciais. Tempos 
estranhos. 

Não se sabe ao certo se 
a qualidade destes atos se 
manteve, tal qual o antigo 
normal, porém alguns dados 
empíricos começam a revelar 
uma certa diferença na atitude 
dos julgadores, se compa-
rada às sessões presenciais. 
A discussão da causa e seus 
temas mais relevantes parece 
ser coisa do passado, com 
raras exceções. Os pedidos de 
vista minguaram, o que pode 
ser bom ou ruim. Se por um 
lado isso pode trazer mais 
celeridade ao processo, por 
outro possibilita uma melhor 
análise do caso. Também já 
há dados que permitem dizer 
que as votações unânimes 
cresceram exponencialmente, 
aviso de que pode estar sendo 
enfadonho julgar e discutir 
teses pela telinha.

Passados 12 meses, a per-
gunta que não quer calar é 
a seguinte: quando e como 
o judiciário vai retomar as 
atividades?

Esse tema traz enorme 
discussão na comunidade 
jurídica, entre advogados, 
defensores, promotores, ma-
gistrados e, principalmente, 
as partes do processo.

É difícil pugnar pelo retor-
no presencial de pessoas que 
estão trabalhando no conforto 
dos seus lares e afirmam que 
essa modalidade tem funcio-
nado. Entretanto, a discussão 
não pode ser tão simplória.

 O judiciário é Poder e o 
Poder não se mostra atrás 
de complicados sistemas de 
informática, obrigando as 
partes e advogados a compra-
rem computador e Internet 
rápida, além de outros insu-
mos, igualmente caros.

Certamente, o bombeiro 
militar desejaria apagar o fogo 
de sua poltrona residencial, 
mas não é possível. O médico 
também gostaria de cuidar 
dos seus pacientes enfermos 
em UTI do conforto do seu 
lar. Porém, não tem como 
ele exercer seu compromisso 
com o paciente assim, prova 
disso é que foram os profis-
sionais de saúde os mais in-
fectados, proporcionalmente, 
pela COVID-19. Os policiais 
também poderiam combater 
a criminalidade de cada dia, 
quem sabe em casa, descan-

sando. Só que é impossível. 
Pois bem, processos cri-

minais, familiares, os que 
envolvem menores ou idosos 
e os que necessitam da co-
leta da prova testemunhal, 
bem como audiências de 
instrução e julgamento e ou-
tros atos assemelhados, não 
podem ser jogados na vala 
comum digital. Não é razoável 
e pode comprometer o devido 
processo legal e o direito de 
defesa, dogmas do estado 
democrático de direito.

 Não é, igualmente ra-
zoável que, em municípios 
pequenos, onde a presença 
do juiz sempre foi sinal de 
respeito e garantia de que a 
lei seria aplicada e cumprida, 
ele permaneça no conforto 
do seu lar, enquanto prefeitos, 
policiais, bombeiros, advoga-
dos, padres, pastores, entre 
outros, mantém suas  rotinas 
normais.

Como cantava o imortal 
e saudoso Nelson Gonçalves, 
“Naquela mesa tá faltando 
ele...”.

Aliás, diga-se, não há de-
terminação do CNJ ou STF 
proibindo o retorno presen-
cial. Ambos reconhecem a 
gravidade da situação sanitá-
ria, mas deixam aos respecti-
vos gestores a decisão de re-
torno, caso a caso, respeitando 
o sistema federativo. 

Aliás, nesse sentido, o Su-
premo Tribunal Federal, em 
recente decisão respondendo 
ação de um Deputado Fe-
deral, indeferiu pedido para 
que o mesmo continuasse 
em home office, apesar do 
Presidente da Câmara de 
Deputados ter determinado 
trabalhos presenciais. 

Assim, por tudo citado, o 
Poder Judiciário dos Estados 
precisa começar a voltar ao 
quase antigo normal e apre-
sentar à sociedade um plano 
de retorno, que pode ser mais 
ou menos rápido, mas que 
deve, data venia, ser iniciado, 
obviamente obedecendo os 
protocolos de segurança sa-
nitários. A sua quase ausência, 
inclusive, destrói o comércio 
regional, uma vez que a ati-
vidade forense sempre foi 
fomentadora da economia, 
trazendo centenas de em-
pregos diretos e indiretos, já 
que em suas dependências 
transitam centenas de pes-
soas. Exemplo disso é que, na 
área de todos os fóruns bra-
sileiros, a economia regional 
sucumbiu, deixando severas 
sequelas, como grandes bair-
ros abandonados pelo poder 
público. Basta passear pelo 
centro do Rio de Janeiro para 
testemunhar o crescimento 
de pedintes, mendigos e até 
áreas tomadas por viciados 
em drogas.

Pois é, “naquela mesa tá 
faltando ele e a saudade dele 
tá doendo em mim.”

OPINIÃO
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SG tem maior índice 
de furto de energia
A Enel Distribuição Rio aca-
ba de fechar o ranking dos 
municípios atendidos pela 
distribuidora com os maiores 
índices de furto de energia 
no ano de 2020. São Gonçalo 
lidera a lista, com índice de 
40% de furto de energia. Isso 
significa que, de toda energia 
distribuída pela companhia na 
cidade, cerca de 40% é perdida 
– a maior parte devido ao furto 
de energia, também conhecido 
como “gato”. Itaboraí vem na 
sequência, com índice de 31%, 
e Duque de Caxias ocupa a 
terceira posição, com 30%. As 
cidades de Araruama (29%), 
Magé (26%), Campos dos Goy-
tacazes (24%) e Maricá (23%), 
aparecem em seguida entre as 
cidades com maior incidência 
de furto de energia. Em toda a 
área de concessão, o índice de 
furto representa cerca de 22%.

A Enel Distribuição Rio 
irá intensificar ainda mais o 
combate ao furto de energia 
em 2021, realizando inspe-
ções constantes e operações 
conjuntas com a Polícia Civil 
e Militar para coibir a fraude, 
que também causa riscos de 

segurança e prejudica a quali-
dade do fornecimento de ener-
gia para todos. Furtar energia 
é crime, com pena prevista de 
um a quatro anos de reclusão. 
Além disso, a prática põe em 
risco a população, principal-
mente as pessoas que mani-
pulam a rede elétrica. As liga-
ções irregulares podem causar 
curtos-circuitos e sobrecarga 
na rede elétrica, ocasionando 
interrupção no fornecimento 
de energia.

Para conscientizar a popu-
lação sobre o perigo do furto 
de energia, a companhia reali-
za operações em parceria com 
a Polícia, além de diversos pro-
jetos sociais, com informações 
sobre o uso eficiente de ener-
gia elétrica, programas para 
geração de emprego e renda e 
revisão gratuita de instalações 
elétricas de consumidores com 
menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem 
denunciar o furto de energia 
podem fazê-lo pela internet: 
http://www.eneldistribuicao.
com.br/rj/ ou pelo aplicativo 
Enel Rio. Não é necessário se 
identificar.

Rachadinhas fora de 
pauta no MPRJ
O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) determinou na 
quarta-feira (3) o fim do Grupo 
de Atuação Especializada e 
Combate à Corrupção (Gaecc). 
Esse núcleo investigou, entre 
outros casos, a suspeita de ra-
chadinhas de Flávio Bolsonaro 
na Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj).

A resolução assinada pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Luciano Mattos, revoga outra, 
de 2016, que havia criado o 
Gaecc. A decisão, publicada no 
Diário Oficial do MPRJ de ontem 
(4), também determina que os 
trabalhos do Gaecc vão para 
um departamento a ser criado 
dentro do Grupo de Atuação Es-
pecializada e Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco).
Caberá ao coordenador do 

Gaeco, por exemplo, autorizar a 
abertura de procedimentos. Um 
coordenador-geral de Atuação 
Coletiva Especializada, ainda 
não nomeado, também será 
consultado antes de uma toma-
da de decisão. Ontem, o procu-
rador-geral  citou 41 inquéritos 
envolvendo o Gaecc que vão 
para o novo núcleo.

A resolução especifica que o 
novo núcleo no Gaeco “atuará 
no combate às milícias, ao trá-
fico de drogas e à lavagem ou 
ocultação de bens”. Também 
ficará responsável por investigar 
crimes contra a administração 
pública, como os relacionados 
a licitações.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 09/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:00 Travessa Alegria - Charitas - Niterói 14770281
08:30 às 12:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói 14770281
08:30 às 12:00 Travessa São Francisco Xavier - Charitas - Niterói 14770281
08:30 às 12:00 Rua 14 de Abril - Charitas - Niterói 14777747
08:30 às 12:00 Travessa Bezerra de Menezes - Charitas - Niterói 14777747
08:30 às 12:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói 14777747
08:30 às 12:00 Travessa São Francisco - Charitas - Niterói 14777747

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Almiro Bernardo - Lagoinha - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Aratimi - Laranjal - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Eumiro Bernado - Lagoinha - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Francisco Lucena - Lagoinha - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Jandira - Jardim Miriambi - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Jussara - Lagoinha - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Rialva - Lagoinha - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Rio Araguaia - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo 14788823
12:00 às 16:00 Rua Rio Verde - Laranjal - São Gonçalo 14788823

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida do Contorno - Jardim Inoã - Maricá 14758089
13:00 às 17:00 Ruas 7, 14, 17, 19, 22, 35 - Lot Bosque F - Rodovia Amaral Peixoto 

- Jardim Inoã - Estrada Cassorotiba - Inoã - Maricá 
14758089

13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Jardim Inohan - Rodovia Amaral 
Peixoto - Maricá 

14758089

13:00 às 17:00 Rua Arlete G. da Silva - Jardim Inoã - Rodovia Amaral Peixoto - 
Maricá 

14758089

13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 14758089
13:00 às 17:00 Avenida Carlos Marigrella - Inoã - Maricá 14779457
13:00 às 17:00 Estrada de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Jardim Inoã - Vivenda - 

Itaipuaçu - Maricá 
14779457

13:30 às 17:30 Rua 19 - Jardim Atlântico - Maricá 14778919
13:30 às 17:30 Rua Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 14779147
13:30 às 17:30 Ruas 16, 19, 20, 34 - Jardim B Maricá - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 

- Maricá 
14779147

13:30 às 17:30 Rua Délio Farias - Itaipuaçu - Maricá 14779147
13:30 às 17:30 Rua Georges Pavie - Estrada Cassorotiba - Maricá 14779147
13:30 às 17:30 Rua Paraíso - Estrada Itaipuaçu - Maricá 14779147
13:30 às 17:30 Rua das Begonias - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 14779375
13:30 às 17:30 Rua 20 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14779375
13:30 às 17:30 Rua Antônio José dos Santos - Jardim Atlântico do Oeste - Maricá 14779375
13:30 às 17:30 Rua das Mimosas - Itaipuaçu - Maricá 14779375
14:00 às 18:00 Estrada Ponta Negra - Bananal - Jardim Balneário - Maricá 14758653
14:00 às 18:00 Rua 6 - Bananal - Estrada Espraiado - Pr. Lagoas-PN - Maricá 14758653
14:00 às 18:00 Rua B - Bananal - Maricá 14758653
14:00 às 18:00 Rua Thomas José F da Silva - Estrada Espraiado - Bananal - Maricá 14758653
Dia: 10/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Noronha Torrezão - Barreto - Niterói 14784587
13:00 às 17:00 Travessa A de Almeida - Barreto - Niterói 14784587
13:00 às 17:00 Travessa Walter Cunha - Barreto - Niterói 14784587
13:00 às 17:00 Travessa George Allan - Barreto - Niterói 14784587
13:00 às 17:00 Travessa Waldyr Pacheco - Barreto - Niterói 14784587
13:30 às 17:30 Rua Tenente Ozório - Fonseca - Niterói 14784747
13:30 às 17:30 Travessa Luiz de Mattos - Fonseca - Niterói 14784747
13:30 às 17:30 Travessa Odete - Fonseca - Niterói 14784747
13:30 às 17:30 Travessa Santa Rita - Fonseca - Niterói 14784747

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Expedicionário Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Ruas 5, 9, 17, 50 - Bairro Alegre - Sacramento - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Atau Alba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São 

Gonçalo 
14790365

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São 
Gonçalo 

14790365

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São 

Gonçalo 
14790365

12:00 às 16:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
12:00 às 16:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14790365
13:00 às 17:00 Rua Araribóia - Porto Novo - São Gonçalo 14771495
13:00 às 17:00 Rua Capitão João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo 14771495
13:00 às 17:00 Rua Carlinda Dutra - Porto Novo - São Gonçalo 14771495
13:00 às 17:00 Estrada Bonsucesso - Santa Izabel - São Gonçalo 14771817
13:00 às 17:00 Rua Concórdia - Santa Izabel - São Gonçalo 14771817
13:00 às 17:00 Rua Gastão Lamurier - Santa Izabel - São Gonçalo 14771817

MARICÁ
09:00 às 12:00 Bairro Boa Vista - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua A Gomes - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Barcelar S Bezerra - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Doutor Mario V Dantas - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua José Custódio Soares - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Mario V Dantas - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Pereira Neves - Boa Vista - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Sem Nome - Centro - Maricá 14783013
09:00 às 12:00 Rua Roberto Silveira - Centro - Flamengo - Graciena - Maricá 14783211
09:15 às 11:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 14781109
09:15 às 11:00 Avenida Maiza Monjardim - Ponta Negra - Maricá 14781109
09:15 às 11:00 Ruas 141, 142 - Ponta Negra - PR. Lagoas-PN - Maricá 14781109
09:15 às 11:00 Rua Central - Ponta Negra - Maricá 14781109
13:00 às 17:00 Ruas 2, 5 - B Espraiado - Jardim B Bambuí - Manoel Ribeiro - Vale 

da Figueira II - Maricá 
14781287

13:00 às 17:00 Rua Duas Águas - Espraiado - Jardim B Bambuí - PR. Lagoas-
PN - Maricá 

14781287

13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 14781287
13:00 às 17:00 Rua Dolores Rangel - Jardim B Bambuí - Maricá 14781287
13:00 às 17:00 Rua Gualberto B Macedo - Espraiado - Maricá 14781287
13:00 às 17:00 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 14781287
13:15 às 17:00 Rua Santa Teresa - Vale da Figueira - Maricá 14781187
13:15 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira II - Maricá 14781187
13:30 às 17:30 Estrada Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14784415
13:30 às 17:30 Ruas 35, 63 - Jardim Atlântico - Caju - Maricá 14784415
13:30 às 17:30 Rua Florinda Francisca Domingues - Jardim Atlântico - Maricá 14784415
13:30 às 17:30 Rua Governador Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 14784415
13:30 às 17:30 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 14784415
13:30 às 17:30 Ruas 35, 61 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14784687
13:30 às 17:30 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico - Maricá 14784687
13:30 às 17:30 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 14784687
13:30 às 17:30 Rua Ponta Negra - Bananal - Estrada Espraiado - Ponta Negra - 

Maricá 
14784789

13:30 às 17:30 Rua Luiz Felipe Malheiros - Bananal - Maricá 14784789
13:30 às 17:30 Rua Phelippe da Silva Maleito - Ponta Negra - Maricá 14784789
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Vale da Figueira - Maricá 14784789
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Capitão Nelson se reúne com comerciantes para planejamento de ações

São Gonçalo debate retomada 
econômica do Alcântara  

A retomada da economia e 
o trabalho de ordenamen-
to urbano que vem sendo 
executado pela Secretaria 
Municipal de Ordem Pública 
em Alcântara foram pauta de 
uma reunião entre o prefei-
to de São Gonçalo, Capitão 
Nelson, com representantes 
da  Associação Comercial, 
Empresarial, Industrial e 
Rural de Alcântara (Aceira). 
 O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Márcio 
Picanço, participou do en-
contro. 

Os comerciantes fala-
ram com o prefeito Capitão 
Nelson sobre a retomada 
da economia após um ano 
de 2020 marcado pelas difi-
culdades enfrentadas pelos 
empresários do maior centro 
comercial de São Gonçalo. 

“A prefeitura de São Gon-
çalo está disposta a trabalhar 
junto aos comerciantes do 
Alcântara para aquecer a 
economia desse importan-
te centro comercial. Nosso 
foco é gerar empregos e 
movimentar a economia da 
cidade”, disse o prefeito Ca-
pitão Nelson.

O secretário de Desenvol-

vimento Econômico, Márcio 
Picanço, destacou que os 
comerciantes já começam a 
sentir melhorias no centro 
comercial.

“Os empresários já senti-
ram o aumento no movimen-
to de consumidores, após 
terem sofrido com muitas 
perdas no ano passado. Va-
mos trabalhar juntos para 
criar um ambiente favorável 
ao desenvolvimento econô-
mico da cidade”, disse.

Os comerciantes e a pre-
feitura também debateram 
a realização de uma agen-
da positiva que possa mo-
vimentar a economia em 
Alcântara, antecipando os 
debates em relação a datas 
comemorativas que tradi-
cionalmente alavancam as 
vendas, como o Natal. Na re-

união foi debatida a criação 
de uma estrutura especial e  
inédita na cidade, trans-
formando a decoração do 
centro comercial para atrair 
clientes e impulsionar as 
vendas. 

Os empresários demons-
traram confiança na reto-
mada econômica com a 
vacinação contra a covid-19 
que vem sendo realizada na 
cidade. 

“A Associação Comercial 
do Alcântara quer somar 
forças com a prefeitura para 
aumentar a geração de em-
prego e geração de renda”, 
disse Fabiano Rodrigues, 
presidente da Aceira.

Participaram da reunião 
com o prefeito Capitão Nel-
son o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Márcio 
Picanço, e o subsecretário , 
Alex Asth; o agente de De-
senvolvimento Econômico 
Márcio Valviesse; o presiden-
te da Associação Comercial, 
Empresarial, Industrial e 
Rural de Alcântara (Aceira), 
Fabiano Rodrigues, e os co-
merciantes Chiha Muhaisen, 
Fabiano Alves, Sérgio Mar-
tins e Rogério Souza.

Comerciantes do 
bairro querem 
somar forças 
para aumentar 
a geração de 
emprego e renda

Outros dez réus também podem ter o mesmo destino da pastora

MPRJ pede que Flordelis 
seja levada a júri popular

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio da Promotoria de 
Justiça junto à 3ª Vara Crimi-
nal da Comarca de Niterói 
- Tribunal do Júri, manifes-
tou-se em alegações finais no 
processo relativo à denúncia 
contra a deputada federal 
Flordelis dos Santos Souza 
e outros dez réus acusados 
pelo homicídio de Anderson 
do Carmo, ex-marido da de-
putada.

Após a realização de seis 
audiências, quando foram 
ouvidas cerca de 30 testemu-
nhas e realizados os interro-
gatórios dos acusados, diante 
dos sólidos e veementes ele-
mentos do gigantesco acervo 
probatório colhido, o MPRJ 
manifestou-se no sentido 
de que sejam levados a júri 
popular a deputada Flordelis, 
sua filha Simone dos Santos 
Rodrigues, sua filha afetiva 
Marzy Teixeira da Silva, sua 
neta Rayane dos Santos Oli-
veira e seu filho afetivo (e 
ex-genro) André Luiz de Oli-
veira pelo homicídio tripla-
mente qualificado do Pastor 
Anderson do Carmo, ocorrido 

em 16 de junho de 2019.
Na manifestação final do 

MPRJ, o promotor de Justiça 
Carlos Gustavo Coelho de 
Andrade, titular da Promoto-
ria de Justiça junto à 3ª Vara 
Criminal de Niterói - Tribu-
nal do Júri,  pediu, ainda, 
que Flordelis, Simone, Mar-
zy e André sejam julgadas 
pelo Tribunal do Júri pela 

tentativa de homicídio da 
vítima por envenenamento.  
Pediu, também, que Florde-
lis e seus filhos Adriano dos 
Santos Rodrigues e Flávio 
dos Santos Rodrigues, além 
de Marcos Siqueira Costa e 
sua esposa Andrea Santos 
Maia, sejam levados a júri 
popular em razão de crimes 
de uso de documento falso.

No Mês da Mulher, programação da Codim conta com diversas atividades para o público feminino

Guerreiras da linha de frente
A Coordenadoria de Políticas e 
Direitos das Mulheres (Codim) 
comemora o Mês da Mulher 
deste ano com uma campa-
nha homenageando todas as 
mulheres que estiveram na 
linha de frente no combate 
à Covid-19. Cinco servidoras 
municipais são destaques na 
Campanha e representam to-
das as mulheres que durante 
a pandemia e a nova realidade 
imposta, mantiveram a mes-
ma coragem e dedicação. São 
elas: Shirlayne Panjota, guarda 
municipal há 17 anos; Bruna 
Lemos, enfermeira do Hospi-
tal Oceânico e primeira pro-
fissional de saúde vacinada no 
município; Maria Alfeia Silva, 
gari da Clin há 18 anos; Silvia 
Regina, agente da Nittrans há 
3 anos e Vivian Vilela, diretora 
da Policlínica do Largo da 
Batalha.

A coordenadora da Codim, 

sobre o quanto o machismo 
está presente nas relações e 
se reflete muitas das vezes em 
violência, seja patrimonial, 
psicológica, física ou sexual. 
Sabemos que em decorrência 
da pandemia, a sobrecarga 
sobre a mulher aumentou e 
a campanha deste ano, sem 
romantizar as dificuldades 
enfrentadas, revela todo o 
esforço necessário neste equi-
líbrio, ressaltando a coragem 
e a dedicação das mulheres”, 
destaca a secretária.

A Codim abre o mês de 
março com diversas iniciativas 
e uma variada programação, 
em parceria com entidades e 
coletivos da cidade, que se es-
tenderá até o fim do mês. Uma 
das novidades é o Codim Iti-
nerante que será uma espécie 
de balcão de informações que 
contará com uma equipe que 
vai conscientizar as mulheres 

e meninas de Niterói sobre 
seus direitos, informar sobre 
as ações feitas pela Coordena-
doria, as políticas públicas da 
nossa cidade e vai tirar dúvi-
das em relação às denúncias, 
rede de apoio, entre outros. O 
Codim Itinerante terá início 
neste sábado (6), de 10h às 
17h, no Campo de São Bento. 
No dia 12, a atividade estará 
no Terminal Rodoviário João 
Goulart. A agenda se estende 
no dia 20, no Horto do Fonse-
ca, e 27, no Horto do Barreto.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, está empenhada para Niterói seguir avançando

Fernanda Sixel, compreende 
a questão de gênero e o pro-
tagonismo feminino como 
fundamental para Niterói 
seguir avançando na busca 
da equidade e vem ampliando 
diálogos e construindo proje-
tos e ampliando a atuação da 
Codim. Ela destaca a impor-
tância de celebração e reflexão 
durante o mês de março.

“O 8 de março é uma data 
histórica que celebra a luta 
das mulheres por direitos 
e igualdade. Para celebrar 
nossas conquistas como di-
reito ao voto, ao trabalho, a 
licença-maternidade, a cria-
ção da lei Maria da Penha, 
dentre outras, é que, em con-
junto com a sociedade civil, 
construímos uma série de 
atividades na agenda deste 
mês. Nós devemos fazer va-
ler nossas conquistas, mas 
precisamos também refletir 

A Codim 
abre o mês de 
março com 
homenagens e 
uma variada 
programação
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Vettel é contra provas 
da F-1 no sábado
Durante o lançamento do 
novo carro da Aston Martin, 
o piloto Sebastian Vettel fa-
lou sobre um tema que tem 
gerado polêmica na Fórmula 
1. O alemão disse ser contrá-
rio a ideia da organização 
de que sejam realizadas pe-
quenas corridas aos sábados 
para definir o grid de largada 
do domingo.

A ideia é recente e seria 
testada em três Grandes 
Prêmios em 2021. São eles do 
Canadá, Brasil e Itália. Se por 
um lado o tetracampeão não 
gostou da novidade, ela foi 
bem recebida pelas equipes 
e deve acontecer. Para Vettel, 
não faz sentido fazer uma 
“pré-final” antes da final, 
como disse ao portal alemão 

MotorSport.com.
“Não sei o que está por 

trás disso. Eu não gosto dis-
so. Por que você faria uma 
pré-final para uma final? 
Qual é o objetivo disso? Eu 
não entendo. Obviamente, 
se houver corrida no sábado, 
terei de participar porque 
ainda quero correr no do-
mingo, mas do meu ponto 
de vista, não faz sentido”, 
afirmou.

O primeiro Grande Prê-
mio de Fórmula 1 de 2021 
está marcado para aconte-
cer no dia 28 de março, no 
Bahrein. Será a estreia de 
Sebastian Vettel pela nova 
escuderia, a Aston Martin. 
Até a última temporada, o 
piloto estava na Ferrari.

Rubro-Negro tem interesse no retorno do lateral que deixou o clube em 2020

Empresário de Rafinha 
inicia conversa com Fla

O lateral-direito 
Rafinha negocia 
com a diretoria 
do Flamengo 
seu retorno ao 
clube. No entan-
to, as conversas 

esfriaram nos últimos dias.
A pedida salarial do jogador 

foi considerada muito alta 
pelos dirigentes rubro-negros. 
Com isso, a volta do atleta foi 
posta em risco.

Assim, o empresário de 
Rafinha, o ex-jogador Lincoln, 
veio para o Rio de Janeiro 
para tentar um acerto com o 
Flamengo. A expectativa é que 
haja uma definição até o final 
de semana.

A diretoria flamenguista 
tenta a conclusão da nego-
ciação para agilizar a saída 
do lateral-direito João Lucas. 
O jogador tem proposta do 
Cuiabá e deve ser emprestado.

Caso Rafinha retorne ao 
Flamengo, o experiente lateral 
terá a concorrência do chileno 
Isla nesta temporada.

Treinamento - O Flamengo 
voltou ao trabalho com duas 
novidades ontem, no Ninho do 
Urubu. O atacante Michael e o 
meia Pepê se reapresentaram 
e participaram normalmente 
das atividades comandadas 
por Maurício Souza.

A dupla deve estar à dispo-
sição para a partida de amanhã 
contra o Macaé, pela segunda 
rodada do Estadual. O Ru-
bro-Negro estreou com uma 
vitória por 1 a 0 sobre o Nova 
Iguaçu.

Um dos destaques do Fla-
mengo na estreia foi o sólido 
desempenho da dupla de zaga 
formada por Gabriel Noga e 

Natan. Revelados na base do 
clube, eles ganharam projeção 
em 2020 quando tiveram opor-
tunidades no time principal 
desfalcado pela covid.

“Eu e Noga jogamos dois 
ou três anos juntos no sub-17 
e sub-20. Já estou habituado a 
jogar com ele. Nos completa-
mos. Ele é técnico, inteligente e 
seguro. Se Deus quiser, vamos 
ter muitos anos de parceria no 
profissional”, afirmou Natan.

Jesus celebra o octa - O 
técnico Jorge Jesus comen-
tou sobre o título brasileiro 
conquistado pelo Flamengo, 
sua ex-equipe. O treinador se 

mostrou feliz, especialmente 
por ter deixado amigos no 
clube carioca.

“É como o Arsenal agora. 
Se me perguntar qual time 
que eu gostaria que vencesse a 
Liga Europa, eu responderia o 
Arsenal. Porquê? Porque tem lá 

dois jogadores que estiveram 
comigo, um no Benfica e outro 
no Flamengo: o David Luiz e o 
Pablo Marí. E o Flamengo é a 
mesma coisa: deixei lá jogado-
res, amigos, e a gente quer é o 
bem dos amigos. Fiquei feliz 
com o Flamengo ter ganho”, 
disse em entrevista coletiva 
antes do jogo contra o Estoril.

Jorge Jesus fez história no 
Flamengo. O português le-
vou o rubro-negro ao título 
brasileiro e da Libertadores 
em 2019. Além disso, venceu 
o Carioca em 2020. Deixou 
a equipe logo após o títu-
lo estadual para assumir o  
Benfica.

Michael deve 
reforçar a equipe 
rubro-negra 
contra o Macaé, 
amanhã, pelo 
Carioca

Alexandre Vidal / Flamengo

Rafinha teve uma passagem vitoriosa pelo Fla, onde conquistou vários títulos, entre eles o Brasileiro e Libertadores

Flu perto de anunciar 
reforços para Liberta

O  Fl u m i n e n -
se está perto 
de apresentar 
reforços para 
a  t e m p o ra d a 
2021. Três caras 
novas já são vis-

tas no clube, mas a diretoria 
ainda não os anunciou ofi-
cialmente ou os apresentou 
à torcida. São eles: o volante 
Wellington, o lateral-direito 
Samuel Xavier e o zagueiro 
Rafael Ribeiro.

Os dois primeiros ainda 
não fizeram atividades com o 
grupo, apenas Rafael Ribeiro. 
Já Wellington, que assinou 
por dois anos, fez ativida-
des pela primeira vez no CT 
Carlos Castilho nesta quinta, 
mas em separado.

Mas o nome mais badala-
do da lista tricolor ainda não 
teve o destino fechado. Roger 
Machado pediu a contrata-
ção do atacante Willian Bigo-
de, atualmente no Palmeiras. 
O jogador vem sendo opção 
no banco do clube paulista 

e chegaria para ser titular no 
Fluminense.

A chegada do atleta seria 
por empréstimo até o fim da 
temporada. O Verdão arcaria 
com uma parte do salário do 
atacante.

Um primeiro contato foi 
feito entre as diretorias. No 
entanto, o Fluminense vai 
investir na contratação de 
Willian Bigode após a final 
da Copa do Brasil.

A diretoria tricolor vem 
buscando nomes para o 
ataque do Flu. A prioridade é 
um jogador com experiência 
na Libertadores e o jogador 
se encaixa na descrição.

Mailson Santana / Fluminense

Técnico Roger Machado indicou o atacante Willian Bigode para o Fluminense

Lateral-direito Jonathan e goleiro Douglas Borges chegam ao Glorioso

Botafogo apresenta mais 
duas caras novas para 2021

O Botafogo se-
gue trazendo 
reforços para 
a temporada. 
Ontem, os al-
vinegros anun-

ciaram mais dois nomes. O 
lateral-direito Jonathan e o 
goleiro Douglas Borges rea-
lizaram exames médicos e 
assinaram contrato até o fim 
da temporada.

Jonathan tem 28 anos e 
disputou o último Campeo-
nato Brasileiro pelo Coritiba. 
O jogador chega para tentar 
suprir uma carência do elen-
co na temporada passada.

O Botafogo sofreu na la-
teral direita em 2020. Sem 
poder contar com Marcinho 
e Fernando, que entraram em 
litígio com o clube durante 
boa parte da temporada, 

Kevin e Barrandeguy não 
convenceram com a camisa 
alvinegra.

O goleiro Douglas Borges 

tem 30 anos e foi eleito o me-
lhor goleiro do Campeonato 
Carioca de 2020. O arqueiro 
estava no CRB.

Vitor Silva / Botafogo

Jonathan realizou exames médicos ontem antes de assinar contrato com o Bota

Galo faz sondagem 
por Leandro Castán

O Vasco não re-
novou o contra-
to do zagueiro 
Marcelo Alves. 
Além disso, deve 
perder mais um 
defensor nos pró-

ximos dias. O zagueiro Leandro 
Castán recebeu uma sondagem 
do Atlético-MG. O jogador tem 
contrato com o Vasco, mas uma 
saída não será dificultada pelos 

dirigentes cariocas.
Leandro Castán é um dos 

líderes do elenco, mas tem um 
dos salários mais altos do clube. 
A diretoria tem buscado dimi-
nuir a folha salarial e a ida do 
zagueiro para o Galo iria ajudar 
no objetivo.

O técnico Marcelo Cabo 
adiantou que quer contar com 
os jovens zagueiros cruz-mal-
tinos.

Rafael Ribeiro / Vasco

Leandro Castán, que não deve ficar no Vasco, desperta interesse de outros times

De acordo com mídia japonesa, decisão sobre o público será no final do mês 

Tóquio-2020 deve ocorrer 
sem torcedores estrangeiros

O Comitê Organizador dos Jo-
gos de Tóquio-2020, previsto 
para acontecer de 23 de julho 
a 8 de agosto, se inclina para 
determinar a ausência de 
espectadores procedentes do 
exterior, informou a imprensa 
japonesa ontem, mas a deci-
são final será adotada no fim 
de março.

O governo japonês, a ci-
dade de Tóquio e o Comitê 
Organizador se inclinam pela 
celebração do evento apenas 
com o público local, segun-
do vários meios de comu-
nicação, incluindo o jornal  
“Yomiuri”.

As autoridades temem que 

o fluxo de visitantes estran-
geiros coloque em perigo a 
população japonesa, muito 
hesitante a respeito da cele-
bração dos Jogos.

“Como a propagação do 
coronavírus prossegue em 
todo o país, decidiram que 
autorizar a entrada de visi-
tantes estrangeiros em larga 
escala apenas aumentaria 
a ansiedade da população”, 
afirma o “Yomiuri”.

A segurança dos japoneses 
é a “prioridade”, declarou na 
quarta-feira a presidente do 
Comitê Organizador, Seiko 
Hashimoto, após uma reu-
nião com funcionários do Co-

mitê Olímpico Internacional 
(COI), do governo japonês e 
da cidade de Tóquio.

Todas as partes concorda-
ram em adotar uma decisão 
até o fim do mês, provavel-
mente antes do início do reve-
zamento da tocha olímpica, 
marcado para 25 de março.

Mas as declarações dos 
participantes da reunião de 
quarta sugerem que não serão 
autorizados torcedores de 
fora do país.

O presidente do COI, Tho-
mas Bach, declarou que os 
organizadores devem se con-
centrar no essencial dos Jogos 
Olímpicos.

Uefa confirma 
Liverpool x 
RB Leipzig na 
Hungria  
O Liverpool (Inglaterra) voltará 
a Budapeste (Hungria) para 
enfrentar o RB Leipzig (Ale-
manha) na partida de volta 
das oitavas de final da Liga 
dos Campeões por causa de 
restrições de viagem causadas 
pelo avanço da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
informou a Uefa, ontem.

O Liverpool, que derrotou 
o Leipzig por 2 a 0 na partida 
de ida no dia 16 de fevereiro na 
capital húngara, não pode re-
ceber o rival alemão em Anfield 
porque este teria que ficar em 
isolamento durante dez dias ao 
retornar do Reino Unido.

A partida de ida, agendada 
originalmente para a Arena 
Red Bull, na Alemanha, foi 
transferida para Budapeste 
após autoridades alemãs nega-
rem a entrada do Liverpool no 
país por causa dos protocolos 
de combate à propagação do 
novo coronavírus.

Agora a partida de volta 
acontecerá na Puskas Arena 
no dia 10 de março: “A Uefa 
pode confirmar oficialmen-
te que a partida da rodada 
das oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Uefa entre 
Liverpool e RB Leipzig será 
disputada na Puskas Arena de 
Budapeste”, disse a entidade 
em comunicado.

“A Uefa gostaria de expres-
sar sua gratidão ao Liverpool e 
ao RB Leipzig por seu apoio e 
sua cooperação intensa, assim 
como à Federação Húngara 
de Futebol por sua assistência 
e por concordar em sediar a 
partida”, concluiu.

Wellington, 
Rafael Ribeiro e 
Samuel Xavier 
irão vestir a 
camisa tricolor 
em 2021

Pandemia da 
c-19 obrigou 
mudança do 
local da partida


