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No Rio, vacina tem tumulto, 
confusão e briga na Justiça

SINTOMAS DE DESORDEM

CIDADES\PÁG. 3

Comerciantes realizaram na manhã de ontem um protesto em frente à sede da Prefeitura de Niterói, no Centro da cidade, contra as medidas que restringiram o horário de funcionamento

Redes sociais

Niterói volta atrás e flexibiliza 
horário para restaurantes

Magé: auditoria 
encontra dívida 
milionária

PANORAMA\PÁG. 2

São Gonçalo vacina neste sábado
Município abre postos para imunizar idosos com mais de 79 anos de idade

CIDADES\PÁG. 3

Em visita ao Porto de Itaguaí, o governador em exercício Claudio 
Castro conversou com empresários, trabalhadores e representantes 
do município. Ele destacou também as parcerias entre poder público e 
privado como ferramentas para o desenvolvimento do Estado.

CIDADES\PÁG. 4

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

 Governador em exercício, Claudio Castro visitou ontem as instalações do Porto de Itaguaí

Parcerias para impulsionar
 desenvolvimento do Estado

Carioca: Fla 
quer segunda 
vitória
Após primeira vitória na 
competição com time 
de garotos, o Rubro-
Negro busca manter 
a invencibilidade no 
campeonato contra o 
Macaé neste sábado, às 
18h, no Maraca.

ESPORTES\PÁG.8

ESPORTES

Marcelo Cortes / Flamengo

No balanço 
da soul 
music
Show “Soul Diva”, com 
repertório de clássicos 
de cantoras negras 
americanas e brasileiras, 
será transmitido neste 
sábado, pelo YouTube.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Live em homenagem às divas do 
soul será transmitida neste sábado

Garotinho: pena 
aumentada e 8 
anos inelegível

CIDADES\PÁG. 5

O zagueiro Natan será o capitão 
flamenguista no duelo deste sábado

Caxias não cumpre plano e 
gera aglomeração em postos

Na capital, liminar amplia 
funcionamento de bares

Em Niterói, bares 
e restaurantes 
abertos até 22h
Após protesto de comerciantes 
em frente à sede da prefeitura 
de Niterói, no centro da cidade, 
o governo decidiu ampliar 
de 18h para as 22h o horário 
de funcionamento de bares e 
restaurantes. O setor alegou 
que foi pego de surpresa pela 
redução de horário e que teria 
enormes prejuízos pois já havia 
comprado os insumos perecíveis 
para o funcionamento nos três 
próximos dias.

CIDADES/PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Restrições da pandemia
Acho curioso a maioria das coisas estarem voltando a ter 
redução de horário e aumento nas restrições no Rio de 
Janeiro e o futebol estar acontecendo normalmente. Eu sei 
que é um ambiente em tese mais seguro para os atletas, 
mas e os familiares deles? Não sei se acho correto essa 
continuidade em um momento tão grave da pandemia.
Paulo Rosa

Vacinação: outras prioridades
Eu entendo os governos buscarem imunizar antes os 
idosos que são considerados grupo de risco, mas tem 
muito trabalhador essencial, como motoristas de ônibus, 
motoboys e funcionários de supermercados que merecem 
uma atenção especial, pois estão sempre em risco para 
ajudar o próximo. Eles também deveriam ter prioridade 
na minha opinião.
Marli Silva

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

BB: prova de vida 
por aplicativo
Os clientes do Banco do 
Brasil (BB) que recebem 
aposentadorias, auxílios e 
pensões do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
poderão usar o aplicativo 
da instituição financeira 
para fazer a prova de vida. A 
novidade foi disponibilizada 
nesta semana para quem 
recebe por meio de crédito 
em conta.

Para os clientes que sacam 
os benefícios pelo cartão, o 
serviço estará disponível em 
breve. A prova de vida por 
meio do aplicativo não ape-
nas traz mais comodidade e 
segurança aos beneficiários 
como ajuda no enfrentamen-
to à pandemia, ao diminuir a 
necessidade de compareci-
mento às agências.

A prova de vida está dis-
ponível no menu “Serviços”, 
na área lateral do aplicativo. 
Basta o correntista ou pou-
pador clicar em “INSS” e 
em “Prova de Vida INSS”. O 
aplicativo pedirá fotos frente 
e verso do documento oficial 
de identificação e uma selfie 
para concluir o processo. 

Empurrão no setor cultural

O deputado estadual Co-
ronel Salema intermediou, 
ontem, reunião entre a 
Fundação Nacional de 
Artes (Funarte) e as se-
cretarias de Cultura dos 
municípios da região Leste 
Fluminense. O órgão fede-

Divulgação

ral vai abrir um canal para 
capacitar agentes públicos 
e produtores culturais para 
facilitar a elaboração e 
produção de projetos du-
rante a pandemia, além de 
auxiliar o acesso deles a re-
cursos públicos e parcerias.

Magé: rombo milionário nas contas
Após fazer autitoria nas con-
tas do município, a Prefeitu-
ra de Magé contabilizou uma 
dívida de R$ 461.246.000, 
referentes a restos a pa-
gar, cobranças em aberto e 
parcelamentos de débitos 
federais. De acordo com o 
secretário de Fazenda, Mau-
ro Cozzolino, R$ 100 milhões 
são débitos previdenciários. 
O secretário de Governo, 
Vinícius Cozzolino, diz que 
o “rombo milionário” tem 
causado o bloqueio de ver-
bas preciosas para a cidade, 
como as de R$ 6 milhões do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Esses números foram 
apresentados, durante a 
semana em reunião entre os 
secretários de Fazenda, de 
Governo e de Planejamento 
e Orçamento, onde também 
estiveram presentes os se-
cretários de Comunicação e 
Eventos, Bruno Lourenço, e 
de Educação e Cultura, San-
dra Kavai. Bruno disse que 
é preciso tornar os dados 
conhecidos pela população. 
“As pessoas precisam enten-
der que muita coisa ainda 
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Segundo a Prefeitura, auditoria nas contas do município encontrou “rombo milionário” de quase meio bilhão

Doria 
no PSL?
A deputada estadual Leticia 
Aguiar (PSL) usou tempo de 
aparte em pronunciamen-
to do deputado Gil Diniz, 
para aventar a possibilidade 
de que o governador João 
Doria estaria articulando 
uma eventual filiação ao PSL 
paulista para candidatar-se à 
Presidência da República. O 
Caso ganhou repercussão nos 
bastidores da política quando 
Doria encontrou resistência 
do PSDB nacional em função 
de desavenças com o depu-
tado federal Aécio Neves e 
a presidência Nacional do 
PSDB. Leticia Aguiar utilizou 
as redes sociais para repercu-
tir o vídeo com o questiona-
mento: Doria no PSL?
Será?

não foi feita porque nossos 
recursos foram bloqueados 
por conta de dívidas passa-
das”. Além do FPM, também 
foram bloqueados recursos 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae).

Sandra informou que a 
ausência de prestação de 
contas aprovadas das ges-
tões anteriores impactará 

no recebimento de verbas 
de merenda para subsidiar 
a alimentação escolar deste 
ano letivo. No total, foram 
cerca de R$ 4,714 milhões 
que o município deixou de 
receber somados os prejuí-
zos dos anos de 2019 e 2020.

Vinícius acrescentou 
que o bloqueio de verbas 
federais impacta na rea-

lização de obras, na exe-
cução de programas e até 
mesmo no pagamento dos 
salários dos servidores. Ele 
comentou que, por conta 
da inadimplência, Magé 
não pôde pleitear recursos 
de quase R$ 3 milhões de 
um programa do Ministé-
rio da Agricultura voltado 
para os municípios.

Governador tem 
agenda cheia

Táxis: vistorias 
suspensas

Hoje será a vez de São João 
de Meriti receber a visita do 
governador em exercício, 
Claudio Castro, fechando a 
semana do programa Go-
verno Presente. O prefeito 
da cidade, Dr. João Ferreira 
Neto, receberá o governador 
na Câmara Municipal às 9h, 
acompanhado do presidente 
da casa, Davi Perini Verme-
lho. No evento, o governador 
será homenageado com a 
Medalha de Mérito Depu-
tado Lucas de Andrade Fi-
gueira e o título de Cidadão 
Meritiense.

Na sequência, o gover-
nador fará a inauguração 
de um núcleo da Fundação 
para a Infância e Adoles-
cência (FIA-RJ) na Escola 
Municipal Professor Jansen 
Pereira de Melo. Em seguida, 
às 11h,a comitiva dará início 
ao Programa Limpa Rio em 
Meriti, no Rio Pavuna-Me-
riti, próximo ao Fórum da 
Pavuna.

O prefeito também levará 
o governador para uma visita 
à Maternidade do Morrinho, 
às 11h30, para ver as obras 
de reforma da unidade, no 
Centro. Por fim, a comitiva 
irá ao 21º BPM, onde haverá 
uma reunião sobre seguran-
ça pública, encerrando a 
visita ao município. 

A Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Mobilidade de Nite-
rói vai suspender o calendário 
de vistoria para táxis, ônibus e 
veículos do transporte escolar, 
comunitário e por fretamento. 
Por conta das medidas res-
tritivas implementadas para 
conter o avanço do novo co-
ronavírus na cidade, as datas 
previamente anunciadas estão 
canceladas. A portaria que 
determina a suspensão será 
publicada hoje. O calendário 
será reavaliado após os 15 dias 
de medidas restritivas.

Turismo aposta na retomada

Apostar no turismo religio-
so, em eventos esportivos e 
na retomada de encontros 
técnico-científicos são as 
principais estratégias do Rio 
Convention & Visitors Bu-
reau (RCVB) para este ano. O 
plano foi apresentado nesta 
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semana em encontro no JW 
Marriott, em Copacabana. 
A veiculação de um vídeo 
promocional e um projeto 
de representação comercial 
nos Estados Unidos, Europa 
e América Latina também es-
tão entre as ações previstas.

Panorama RJPanorama RJ

Encontro virtual de 
poetas populares
O Primeiro Encontro Virtual 
com Poetas Populares vai 
apresentar os versos e a pro-
sa de 16 grandes cordelistas 
– do sergipano octogenário 
João Batista Melo, com mais 
de 150 livretos publicados e 
carta da ONU, até o capoei-
rista carioca Victor Lobiso-
mem, em conversas ao vivo 
, mediadas por estudiosos 
e conhecedores deste uni-
verso. Os encontros serão 
realizados entre os dias 6 de 
março e 24 de abril, todos 

os sábados dos dois meses, 
sempre às 16h, no canal ofi-
cial do evento no YouTube, 
com acesso livre e gratuito.

A literatura de cordel se 
consolidou no Brasil como 
uma expressão artística 
sócio-educativa. Com a sua 
linguagem simples e acessí-
vel, mas também artistica-
mente sofisticada, o cordel 
conta histórias e dissemina 
informações relevantes para 
populações inteiras em di-
versos recantos do país. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Divas
Protagonista do musical ‘A 
cor púrpura’,(suspenso por 
causa da pandemia) Letícia 
Soares se une a Lilian Va-
leska e Priscila Araújo em 
uma live em homenagem às 
grandes divas. O show ‘Soul 
Diva’ terá um repertório 
recheado de clássicos de 
cantoras negras americanas 
e brasileiras, transmitido ao 
vivo pelo do canal Letícia 
Soares Musical no Youtube, 
neste sábado (6), às 21h. A 
apresentação do trio vai ser 
diretamente de Magé.

CHAPEUZINHO VERMELHO - Com direção de Eduar-
do Leão e músicas de André Abujamra, esta montagem 
do clássico da literatura infantil ganhará versão online, 
a partir deste sábado (6) pelo YouTube (@chapeuzi-
nhoalemdapalavra). A peça conta a conhecida aven-
tura de uma menina curiosa e que acaba enganada 
por um lobo cheio de lábia. 

ROCK IN RIO -  A organização do maior evento de 
música e entretenimento do mundo, decidiu que o 
Rock in Rio Brasil será adiado para setembro de 2022, 
um ano após a data prevista. Toda esta mudança tem 
como único objetivo preservar a saúde dos milhares 
de visitantes que habitam as Cidades do Rock durante 
os dias de festival.

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

Divulgação

Ao todo, 16 poetas de cordel vão trocar versos em 8 encontros virtuais

Divulgação

Live em homenagem às divas do soul 
será transmitida neste sábado
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Municípios querem 
urgência na aquisição
A Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), que 
representa as pequenas ci-
dades, divulgou nota pú-
blica na quinta-feira (4) 
para defender o federa-
lismo e pedir urgência na 
vacinação em massa da 
população brasileira. O do-
cumento é assinado por as-
sociações que representam 
municípios nos 26 estados  
do país.

“Esse é um momento 
em que a soma de esforços 
representa o único cami-
nho para o enfrentamento 
da crise sanitária, política 
e econômica que a nação 
brasileira enfrenta e cujo 
agravamento encaminha o 
esgarçamento do tecido ins-
titucional, político e social”, 
diz a nota.

A entidade também de-
fende que a distribuição das 
vacinas deva ser liderada 
pela União, para garantir 
igualdade entre os estados e 
preservar o pacto federativo. 
No entanto, caso o crono-

grama do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) não seja 
cumprido, a CNM propõe 
uma articulação nacional 
entre estados e municípios 
para aquisição das vacinas 
diretamente.

“Caso persista a indefi-
nição em relação ao cum-
primento do calendário de 
distribuição pelo governo 
federal, o movimento mu-
nicipalista defende que haja 
uma concertação nacional 
temporária dos estados e 
seus respectivos municípios 
para a aquisição suplemen-
tar das vacinas, respeitan-
do-se o princípio constitu-
cional de igualdade entre os 
brasileiros. Nesse cenário de 
vácuo da União e falha do 
PNI, esse processo pode ser 
facilitado com a utilização 
dos 305 consórcios públi-
cos que já atuam na área de 
saúde e que abrangem 3.612 
municípios brasileiros, não 
sendo necessária e efetiva a 
criação de novas estruturas 
para esse fim”.

Justiça derruba parte 
do decreto carioca
A Justiça do Rio de Janeiro 
derrubou ontem parte do 
decreto do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, com novas 
medidas de restrição em com-
bate ao coronavírus. A decisão 
liminar determinou que ba-
res e restaurantes da capital 
fluminense permaneçam 
abertos até às 20h, enquanto 
o decreto da prefeitura esta-
belecia o encerramento das 
atividades do setor às 17h. As 
medidas estão em vigor até a 
próxima quinta-feira (11). 

A liminar, assinada pela 
juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara 
de Fazenda Pública do Rio, 
atendeu o pedido da Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes Seccional do Rio 
(Abrasel-RJ). No entanto, na 
ação impetrada pela Abrasel, 
foi solicitada a permissão 
de funcionamento das 6h às 
22h, mas a magistrada decidiu 
equiparar bares e restaurantes 
a outros comércios, até 20h.  

No pedido feito à Justiça, 
a Abrasel argumentou que o 

decreto da prefeitura afeta a 
susistência de seus associa-
dos, que têm grande relevân-
cia para a economia carioca. A 
Associação ainda questionou 
o horário diferenciado para 
os shoppings, academias e 
salões de beleza que, pelo 
decreto, foram autorizados a 
funcionar das 6h às 20h, en-
quanto os bares e restaurantes 
só poderiam das 6h às 17h.  

A Prefeitura do Rio in-
formou, através de nota, 
que vai recorrer da decisão, 
dizendo que o fechamento 
a partir das 20h será “insu-
ficiente”. O Executivo argu-
mentou que o horário das 
17h foi determinado a partir 
de uma orientação técnica 
para diminuir a circulação 
das pessoas e evitar aglome-
rações. A Secretaria Munici-
pal de Saúde ainda informou 
que houve um aumento de 
16% nesta quinta-feira de 
atendimento de casos de 
síndrome gripal e síndrome 
respiratória aguda grave.

Postos de SG abrem neste sábado 
para vacinação contra covid-19
A vacinação em São Gonçalo 
segue para idosos com mais 
de 79 anos em oito pontos de 
vacinação, três deles com dri-
ve-thru, neste sábado (6), das 
8h às 17h. Haverá intervalo no 
domingo e a vacinação retor-
na na próxima segunda-feira 
(8). Além dos idosos, também 
podem se vacinar profissio-
nais de saúde com mais de 
60 anos que trabalham em 
hospitais da cidade ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de ou-
tros municípios. A Secretaria 
Municipal de Saúde de São 
Gonçalo também vacina com 
a segunda dose da CoronaVac 
idosos e funcionários da saú-
de que completaram 21 dias 
de vacinados. 

Idosos acamados com 
mais de 80 anos que são aten-

didos pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão sendo 
vacinados em casa. Parentes 
e responsáveis de acamados 
ou com mobilidade reduzida, 
com mais de 79 anos, que não 
são atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 
idoso para receber a vacina 
em casa. As doses já estão 
reservadas para os acamados, 
que serão vacinados depen-
dendo da disponibilidade das 
equipes.  

Podem se vacinar com a 
primeira dose, idosos a partir 
de 79 anos e os seguintes pro-
fissionais de saúde com mais 
de 60 anos, que trabalham em 
hospitais da cidade ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de outras 

cidades: técnico em radiolo-
gia, enfermeiro, técnico e au-
xiliar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farmacêu-
tico, assistente social, biomé-
dico e auxiliar e técnico de 
saúde bucal. Os idosos com 
mais de 90 anos têm priorida-
de nas filas.

Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da CoronaVac aplicada 
pela Secretaria Municipal de 
São Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade, não serão 
imunizados. Os que foram 
vacinados com o imunizante 
Oxford/Astrazeneca devem 
aguardar o intervalo da va-

cina, que é de 12 semanas, e 
ainda não está disponível.

A população pode acom-
panhar o site www.saogonça-
lo.rj.gov.br e as redes sociais da 
Prefeitura, que informam so-
bre a vacinação e prioridades.

Balanço – Ao todo, a cida-
de vacinou com a primeira 
dose 42.757 pessoas, sendo 
22.234 trabalhadores da saú-
de, 17.933 idosos com mais 
de 79 anos, 1.617 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas e 868 acamados. 
Até as 15h30 de ontem (5), 
12.879 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose, sendo 50 trabalhado-
res da saúde, 178 idosos e 71 
pessoas de residências tera-
pêuticas.

A vacinação no município segue para idosos com mais de 79 anos

Itamar Crispim/Fiocruz

Segundo a Fiocruz, 10 estados apresentam a nova variante do coronavírus

País: Fiocruz detecta variantes 
do coronavírus em três regiões
Variantes do coronavírus Sars-
-CoV-2 foram detectadas pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) como prevalentes em 
três regiões do país. Por meio 
de testagens com o novo pro-
tocolo de RT-PCR, desenvolvi-
do pela Fiocruz Amazônia, foi 
descoberto que em 10 estados 
das regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste a predominância é 
das variantes conhecidas, que 
podem ser a P1, identificada 
inicialmente no Amazonas, 
B.1.1.7, no Reino Unido, e 
B.1.351, na África do Sul.

Essas variantes são poten-
cialmente mais transmissíveis 
e podem estar relacionadas 
aos aumentos vertiginosos 
de novos casos nos estados 
que fizeram parte da pesquisa 
da Fiocruz. “Dos oito estados 
avaliados neste recorte ape-
nas dois não tiveram preva-

lência da mutação associada 
às variantes de preocupa-
ção superior a 50 %: caso de 
Minas Gerais, com 30,3% 
das amostras testadas como 
positivo para a mutação e, 
Alagoas, com 42,6%. Nos de-
mais estados, mais de 50% das 
amostras foram identificadas 
com a mutação associada às 
‘variantes de preocupação’”, 
informou a Fiocruz em co-
municado técnico divulgado 
na quinta-feira (4) .

De acordo com a Fiocruz, 
a alta circulação de pessoas e 
o aumento da propagação do 
vírus Sars-CoV-2 tem favoreci-
do o surgimento de ‘variantes 
de preocupação’ no Brasil, 
como é o caso da variante P1, 
identificada no Amazonas. O 
comunicado alerta para um 
cenário preocupante que alia 
o perfil potencialmente mais 

transmissível dessas variantes 
à ausência de medidas que 
possam ajudar a conter a pro-
pagação e circulação do vírus.

O comunicado destaca 
ainda como fundamental a 
adoção das medidas que pos-
sam reduzir a velocidade da 
propagação e o crescimento 
do número de casos, como a 

restrição da circulação e das 
atividades não essenciais e 
a implementação imediata 
de planos e campanhas de 
comunicação, o fortalecimen-
to do sistema de saúde, e a 
necessidade de constituição 
de um pacto nacional para o 
enfrentamento da pandemia 
no país.

Variantes são potencialmente mais transmissíveis que o vírus original

Bares e restaurantes têm prazo 
de três dias para adaptação

A Prefeitura de Niterói con-
cedeu um prazo de três dias 
para que o setor de bares e 
restaurantes se adapte às me-
didas do decreto municipal 
13.938/2021, publicado no 
Diário Oficial desta sexta-fei-
ra, para prevenir o avanço da 
Covid-19. Os estabelecimentos 
reafirmaram o compromisso 
de não permitir aglomerações, 
garantir o distanciamento en-
tre as mesas e respeitar o horá-
rio de funcionamento proposto 
para este fim de semana, das 
11h às 22 horas.

A partir deste final de se-
mana, também, a prefeitura 
vai intensificar as ações de 
fiscalização para garantir que 
os bares e restaurantes estejam 
se adaptando às medidas mais 
restritivas determinadas pelo 
decreto.

As novas determinações 
reforçam iniciativas para o 
combate à Covid-19, devido ao 
aumento de casos e alterações 
no indicador síntese de moni-
toramento da doença. Têm o 
objetivo de frear a propagação 
do coronavírus e evitar que 
a cidade avance para o nível 
laranja, o que precede a ado-
ção de uma série de medidas 
ainda mais restritivas conforme 
previsto no Plano de Transição 
Gradual para o Novo Normal.

O presidente do Sindilojas 
Niterói, Charbel Tauil, viu posi-
tivamente a atitude da prefeitu-
ra em ampliar os horários dos 
bares e restaurantes neste final 
de semana. “Foi uma vitória da 
boa articulação dos empreen-
dedores, mas também uma 
demonstração de sensibilidade 
do Executivo. Afinal, o Decreto 
havia sido anunciado na noite 
de quinta-feira, quando os 
bares e restaurantes já haviam 
feito suas compras para as ven-
das de final de semana. Com os 
novos horários, esses insumos 

não serão mais perdidos”, co-
memorou. 

“O caminho tem que ser 
esse, do diálogo, uma vez que 
estamos todos unidos no com-
bate à pandemia, mas não 
podemos nos esquecer de ga-
rantir as atividades econômicas 
funcionando”, completou o 
líder lojista, que fez questão de 
participar dos protestos desta 
sexta-feira defronte à sede da 
prefeitura, lado a lado com os 
donos de bares e restaurantes. 
“Somos todos empreendedo-
res, e isso nos une”, definiu.

Além do novo horário de 
funcionamento, os bares e res-
taurantes terão que funcionar 
com taxa de ocupação de 50% 
e respeitando o distanciamento 
de 1,5 metro entre as mesas. 
Depois das 22h os estabele-
cimentos poderão continuar 
funcionando apenas para ati-
vidade de delivery, sem aten-
dimento presencial de clientes.

A partir de segunda-feira 
(8), o setor de bares e restauran-
tes poderá funcionar presencial 
até as 18h. A partir disso, so-
mente no serviço de entregas.

Sindilojas comemorou a atitude que dará fôlego para a classe neste fim de semana
Reprodução redes sociais

Contrários às medidas restritivas, representantes do comércio foram ontem até a porta da prefeitura protestar

Corrida pela vacina e 
tumulto em Caxias
A prefeitura de Duque de 
Caxias decidiu vacinar, on-
tem (5), pessoas com 60 anos 
ou mais. A medida provocou 
uma corrida aos nove pontos 
localizados no distrito de 
Xerém e enormes filas desde 
cedo.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral informou, por exem-
plo, que as filas de carros 
para chegar aos locais de 
vacinação provocaram um 
engarrafamento na BR-040, 
que dá acesso ao distrito de 
Xerém. Às 7h30 de ontem, a 
retenção se estendia do km 
101 até km 103.

A prefeitura informou 
que havia seis mil doses dis-
poníveis. Apenas em Duque 
de Caxias, a população com 
mais de 60 anos passa de 120 
mil pessoas, de acordo com 
dados da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Além disso, 
não está sendo exigido o 
comprovante de residência, 
o que permite que pessoas 
de outras cidades se imuni-
zem em Caxias.

A prefeitura de Duque 
de Caxias informou que a 
vacinação de idosos com 
60 anos de idade ou mais, 
que começou ontem (5), foi 
decidida com base na con-
clusão de que após um mês 
de campanha com priorida-
de de pessoas a partir de 80 
anos de idade, a imunização 
no município teve redução 
da demanda nessa faixa 
etária, “demonstrando que a 

maior parte do público-alvo 
já tinha sido beneficiada”. 
Até quinta-feira (4), Duque 
de Caxias estava vacinando 
idosos com 80 anos ou mais.

Conforme a prefeitura, 
a nova etapa da campanha 
contou com vários pontos de 
vacinação em Xerém, quarto 
distrito de Duque de Caxias, 
sendo que um deles é em 
sistema drive-thru. A prefei-
tura do município disse que 
o objetivo é garantir que o 
maior número de idosos seja 
atendido, mas admitiu que 
a vacinação provocou uma 
corrida aos postos. 

“A procura pelos locais de 
vacinação está muito gran-
de, desde as primeiras ho-
ras da manhã de hoje, com 
pessoas vindas do município 
e de muitas cidades do esta-
do”, informou, completando 
que foi necessária a atuação 
de agentes da Guarda Muni-
cipal e de fiscais de trânsito 
em Xerém, “principalmente 
nos pontos de vacinação 
com maior demanda, para 
organizar a movimentação 
dos veículos e a fila de aten-
dimento do drive thru de 
vacinação”.

A administração munici-
pal destacou que já vacinou 
todos os profissionais de 
saúde, os idosos acamados 
e os residentes em institui-
ções de longa permanência, 
idosos acima de 80 anos de 
idade e profissionais da edu-
cação acima de 60 anos.
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Incentivo para a criação de 
novos negócios no Estado
Em visita ao Porto de Itaguaí, governador em exercício fala sobre infraestrutura e legislação tributária

A missão do Governo do Rio 
de Janeiro para incentivar 
novos negócios e gerar em-
pregos no estado é investir 
em infraestrutura e melho-
rar a legislação tributária. A 
afirmação foi feita ontem (5) 
pelo governador em exercício 
Cláudio Castro, durante visita 
ao Porto de Itaguaí, no quar-
to dia do Governo Presente 
na Baixada Fluminense. Em 
encontro com empresários, 
investidores, trabalhadores 
do local e representantes do 
município, Castro destacou 
também as parcerias entre 
os setores público e privado 
como ferramentas para o de-
senvolvimento.

“Não tenho dúvida nenhu-
ma que, para gerar desenvol-
vimento aqui no Porto, preci-
samos melhorar a infraestru-
tura, incentivar negócios com 
uma legislação tributária mais 
simples. São ações que a gente 
vai fazer para criar empregos. 
Além disso, se nós conseguir-
mos caminhar para o lado do 
diálogo, não tenho dúvida que 
o nosso estado vai longe, disse 
ele, que se mostrou surpreso 
ao saber que foi o primeiro go-
vernador a visitar o terminal 
portuário de Itaguaí.

 Atualmente, 55,8% da 
produção nacional de gás 
natural é proveniente do Rio 
de Janeiro. Por isso, o Porto 
de Itaguaí poderá se tornar 

um dos polos de escoamento 
dessa produção.

 “A perspectiva é de um 
crescimento ainda mais sig-
nificativo da produção de gás 
nos próximos anos, principal-
mente nos campos do pré-sal. 
Temos dois grandes desafios, 
o escoamento da produção 
e a monetização do grande 
volume que será produzido, 

preferencialmente através da 
chegada de novas indústrias, 
gerando emprego e renda 
para a população de nosso 
estado e aquecendo a cadeia 
econômica local”, afirmou 
Cláudio Castro.

 O governador em exercício 
lembrou que o Plano Indicati-
vo de Processamento e Escoa-
mento de Gás Natural (PIPE) 

da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) inclui dentre as 
alternativas para escoamento 
de gás, duas rotas (4B e 5C) de 
gasodutos cujos destinos são 
o Porto de Itaguaí.

“Com localização estra-
tégica, o Porto de Itaguaí já 
se destaca nacionalmente e 
internacionalmente como 
o porto público que mais 

movimenta minério de ferro 
no Brasil. O gás ampliará a 
importância de Itaguaí na 
economia do Rio de Janeiro, 
tornando o porto um dos 
principais polos para escoa-
mento da produção do pré-
-sal”, explicou.

 Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais, Leonardo Soares, 
o escoamento da produção 
do gás do pré-sal, via Porto 
de Itaguaí, vai requalificar e 
expandir as competências 
logísticas do local e acelerar 
a implantação de novas em-
presas e indústrias no seu 
entorno.

“Será possível desenvolver 
operações e serviços para o 
setor de óleo e gás. Dentre 
as atividades já mapeadas, 
podemos citar, por exemplo, 
serviços de apoio offshore, 
transbordo de petróleo e ar-
mazenagem e logística de 
petróleo e derivados, dentre 
outras”, enumerou.

Leonardo Soares destacou 
que, por determinação do 
governador em exercício, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico vem buscando 
caminhos para a monetização 
do gás natural do pré-sal.

 “Com a aprovação da Lei 
do Gás pela Câmara dos De-
putados, passaremos a reali-
zar, de forma mais intensiva, 
road shows com empresas 
e investidores nacionais e 
internacionais, para atrair in-
dústrias de vários setores para 
o estado”, anunciou.

Levantamento da Firjan 
indica que a aprovação da Lei 
do Gás pode destravar, nos 
próximos anos, cerca de R$ 
45 bilhões em investimentos 
em atividades que vão desde 
o escoamento até o consumo 
final do gás em plantas indus-
triais no Estado do Rio.

“O gás natural é o chama-
do combustível da transição 
energética. Ele representa 
uma oportunidade concreta 
de reindustrialização do Rio 
de Janeiro, a partir da pos-
sibilidade de instalação, no 
Estado, de empreendimen-
tos modernos e de consumo 
energético intensivo, como 
petroquímicas, indústria de 
fertilizantes e enriquecimento 
de minério, entre outras. Pre-
cisamos aproveitar essa janela 
de oportunidade”, concluiu 
Leonardo.

Parcerias 
público privadas 
também seriam 
ferramentas 
para o 
desenvolvimento

Luiz Alvarenga/Palácio Guanabara

Governador Claudio Castro lembrou, no Porto de Itaguaí, que é preciso melhorar a infraestrutura e incentivar negócios 

Revitalização na 
Reta da Piranema
A RJ-099, rodovia que liga os 
municípios de Itaguaí e Se-
ropédica, será revitalizada. 
O anúncio foi feito ontem 
pelo Governo do Estado. A 
estrada, conhecida como 
Reta de Piranema, vai rece-
ber obras de recapeamento, 
drenagem e sinalização em 
toda a sua extensão, em um 
investimento de cerca de R$ 
66,5 milhões.

Com 13,5 quilômetros 
de extensão, a rodovia é um 
dos principais acessos ao 
Porto de Itaguaí. A Reta de 
Piranema terá toda sua es-
trutura modernizada, com 
recapeamento total com 
60 mil toneladas de asfal-
to, implantação de placas 
de sinalização e pontos de 
iluminação, drenagem em 
oito quilômetros da rodovia, 
além de seis quilômetros de 
ciclofaixa. Para o governador 
Cláudio Castro, a revitali-
zação dará mais segurança 
aos motoristas e também 
terá reflexos positivos na 
economia.

“Esta obra tem forte im-
pacto econômico. Com a 
elevação do movimento do 
Porto de Itaguaí, cresceu 
muito a circulação de car-

gas na região. Se a estrada 
está em boas condições, 
todo o custo da cadeia de 
transportes diminui, o que é 
fundamental para melhorar 
ainda mais o ambiente de 
negócios no estado”, avaliou 
Cláudio Castro.

Durante as intervenções, 
também será realizada a 
restauração das interseções 
da RJ-099 com a BR-465 
(antiga Rio-São Paulo) e BR-
101 (Rio-Santos), viadutos e 
duas pontes.

“É uma entrada estratégi-
ca para a região, por conta da 
questão logística. Há muitas 
empresas da área instaladas 
aqui e abastece o Porto de 
Itaguaí. A nossa previsão é 
entregar as obras prontas 
em janeiro do ano que vem”, 
afirmou Uruan Cintra, secre-
tário de Estado de Cidades.

Divulgação/Governo do Estado

Com 13,5 Km, a rodovia é um dos principais acessos ao Porto de Itaguaí

Detran: novo mutirão oferece 
10.550 vagas  neste sábado
O Detran.RJ volta a oferecer, 
neste sábado, serviços do 
departamento em mais um 
mutirão de atendimento em 
96 postos de todo o Estado 
do Rio. Serão 10.550 vagas 
para serviços de habilitação, 
identificação civil e veículos. 
Para evitar aglomerações, 
o atendimento será ape-
nas mediante agendamento  
prévio.

Para ser atendido no mu-
tirão, o usuário deve agendar 
o serviço pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento, nos 
números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042 (das 
6h à meia-noite). As vagas 
estão disponibilizadas desde 
as 12h de quinta-feira (4). 

Para quem precisa fazer 
transferência de proprie-
dade, jurisdição ou muni-

cípio, os postos disponíveis 
para agendamento são: Barra 
da Tijuca, Parada de Lucas, 
Campo Grande, São Gonçalo, 
Reduc, Vila Isabel, Haddock 
Lobo, Belford Roxo, Nilópo-
lis, Mesquita, Cachoeira de 
Macacu, Cordeiro, Campos 
II, Itaperuna, São Pedro da 
Aldeia, Búzios, Petrópolis e 
Macaé. O atendimento será 
das 8h às 15h. 

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudança 
de categoria, adição de cate-
goria e alteração de dados, se-
rão disponibilizados das 10h 
às 15h, nos seguintes postos: 
sede do Detran no Centro 
do Rio (Avenida Presidente 
Vargas), Américas Shoppping 
(Recreio), Angra dos Reis, 
Araruama, Barra da Tijuca, 
Barra do Piraí, Barra Man-

sa, Belford Roxo, Bom Jesus 
de Itabapoana, Búzios, Ca-
choeiras de Macacu, Campo 
Grande, Campos I, Campos II 
(Shopping Estrada), Cantaga-
lo, Carmo, Ceasa, Center Sho-
pping , Cordeiro, Duas Barras, 
Gávea Sul, Guapimirim, Ilha 
do Governador, Itaguaí, Itai-
pava, Itaocara, Itaperuna, 
Japeri, Largo do Machado, 
Macaé, Macuco, Magé, Maré, 
Maricá, Méier, Mendes, Mi-
guel Pereira, Miracema, Na-
tividade, Nilópolis, Niterói 
(Fonseca), Niterói Shopping, 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Paraíba do Sul, 
Paraty, Parque Maré, Paty do 
Alferes, Petrópolis, Pinheiral, 
Piraí, Queimados, Resende, 
Rio Bonito, Rio das Ostras, 
Rio Shopping (Jacarepaguá), 
Santo Antonio de Pádua, 
São Fidelis, São Francisco 

Itabapoana, São Gonçalo 
(Neves), São João de Meriti, 
São José Vale Rio Preto, São 
Pedro D’Aldeia, Shopping 
Guadalupe, Shopping Penha, 
Shopping Via Brasil, Irajá, Su-
lacap Shopping, Teresópolis, 
Trajano de Moraes, Unamar, 
Valença, Vassouras, Vaz Lobo, 
Vila Isabel, Volta Redonda e 
West Shopping.

Na sede do departamento, 
no Centro do Rio, será pos-
sível emitir RG e carteira da 
Seap. O atendimento será das 
8h às 15h.

O Detran reforça que é 
preciso respeitar o horário 
agendado, sem antecipação, 
para que não ocorram filas e 
aglomerações neste período 
de pandemia. O departamen-
to pede para que as pessoas 
não levem acompanhantes 
aos postos.

Atendimentos serão feitos em 96 postos em todo o Estado do Rio de Janeiro

Estrada que 
liga Itaguaí 
e Seropédica 
receberá 
investimento de 
R$ 66,5 milhões

Uenf inicia entrega de tablets para 
alunos com necessidade técnica
Nesta sexta-feira (5), a Uni-
versidade Estadual do Norte 
Fluminense (Uenf ) inicia a 
entrega dos tablets e chips 
para os estudantes inscritos 
no Edital Reitoria 01/2020 – 
Auxílio a Inclusão Digital em 
Caráter Emergencial – e no 
levantamento realizado para 
o projeto “Povoamento da 
UENF por meio de Inclusão 
Digital”. Os materiais serão 
para os alunos que declara-
ram a necessidade de apoio 
e suporte para acompanha-
mento das Atividades Acadê-

micas Remotas Emergenciais 
(AARE’s).

A entrega tem o objetivo 
proporcionar aos estudantes 
condições técnicas necessá-
rias para o acesso às AARE’s, 
ampliando as condições de 
aprendizagem e permanên-
cia na universidade. Inicial-
mente vão ser distribuídos 
100 tablets, que permitem a 
interação e o acompanha-
mento das atividades acadê-
micas, e 210 chips de dados, 
com capacidade de 50gb/
mês.

Neste primeiro momento, 
a entrega será realizada para 
os alunos da graduação, cujo 
período letivo começa na 
próxima segunda-feira, dia 
08 de março. Posteriormente, 
em data a ser comunicada, 
será realizada a entrega para 
os alunos da pós-graduação.

A entrega dos dispositivos, 
para os alunos de gradua-
ção, será realizada na sala 
da ASCOM, no E1, prédio da 
reitoria, nos dias 05, 08 e 09 
de março, entre 9h e 13h.

Para os estudantes que re-

sidem em outros municípios 
e estão impossibilitados de se 
deslocarem até a Uenf, a en-
trega dos dispositivos, através 
de procuração, será feita nos 
dias 10 e 11 de março. Os 
dispositivos serão entregues 
a um procurador, mediante a 
apresentação da procuração, 
assinada pelo beneficiário, 
junto com cópia legível do 
documento de identidade 
original, com foto . A procu-
ração deverá seguir o modelo, 
conforme Anexo II, do Edital 
Reitoria 01/2020.

Além disso, a Uenf também faz a entrega de chips para os estudantes
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Garotinho tem pena aumentada 
e fica inelegível por oito anos
Ex-governador foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por compra de votos nas eleições de 2016
O Tribunal Regional Eleitoral 
( TRE/RJ) elevou a conde-
nação do ex-governador 
do Rio de Janeiro Anthony 
Garotinho a 13 anos e nove 
meses de prisão e multa por 
compra de votos nas eleições 
municipais de 2016.

Na quinta-feira (4), o co-
legiado do TRE/RJ condenou 
por unanimidade o político 
pelos crimes de corrupção 
eleitoral, associação crimi-
nosa, supressão de docu-
mento público e coação no 
curso do processo, tal como 
fizera a Justiça Eleitoral em 
Campos dos Goytacazes, no 
norte fluminense, que tinha 
fixado pena de nove anos e 
11 meses de prisão e multa, 
no valor de R$ 198 mil.

Pela legislação eleitoral, 
a condenação criminal em 
segunda instância torna o 
réu inelegível nos oito anos 
seguintes ao da condenação, 
de modo que Garotinho fica 
inelegível até 2029. O pedi-
do de aumento da pena foi 
feito pelo Ministério Público 
Eleitoral.

Esquema - A partir da 
Operação Chequinho, a Pro-
motoria Eleitoral em Cam-
pos dos Goytacazes tinha 
denunciado o ex-governador 
por usar irregularmente o 
programa social Cheque Ci-
dadão, da prefeitura de Cam-
pos dos Goytacazes, para 

cooptar votos para seu grupo 
político. Naquele ano elei-
toral, a prefeita era a esposa 
do réu, Rosinha Matheus, e 

Garotinho era o secretário 
municipal de Governo. Se-
gundo a Justiça, o esquema 
concedia o benefício, volta-

do a famílias de baixa renda, 
em troca do compromisso 
de votar nos candidatos in-
dicados.

beneficiários do programa 
aumentou em mais de 17 
mil. Parte dos novos con-
templados, porém, sequer 
constava nas listas oficiais 
de controle e não atendia aos  
critérios da legislação mu-
nicipal.

De acordo com a pro-
curadora regional eleitoral 
de Campos, Silvana Batini, 
“eram tantos os novos ca-
dastrados que houve ne-
cessidade de contratar 13 
digitadores para atender à 
demanda”, afirmou em sua  
sustentação oral a procura-
dora.

“As provas reunidas apon-
tam de forma inequívoca 
a existência de um estrata-
gema criminoso que detur-
pou a utilização do referido 
programa social, de forma 
espúria e sabidamente ilí-
cita, em favor de um grupo 
político e em prejuízo dos 
cofres públicos”, susten-
tou o MP Eleitoral no pa-
recer pela manutenção da  
condenação.

A condenação 
criminal 
em segunda 
instância torna o 
réu inelegível nos 
oito anos

Renato Araújo/Agência Brasil                    

O pedido de aumento da pena do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, foi feito pelo Ministério Público Eleitoral

Policiais civis da 71ª DP 
(Itaboraí) prenderam em 
flagrante, nesta quinta-
-feira (4), uma mulher 
acusada de integrar uma 
quadrilha especializada 
em roubo a caminhões de 
cargas. Segundo as inves-
tigações, os criminosos 
mantinham os motoristas 
em cárcere privado até o 
momento em que con-
seguissem atravessar as 
carretas para o Paraguai. A 
prática servia como con-
trapartida para o paga-
mento de drogas e armas 
enviadas para traficantes 
que atuam em São Gon-
çalo e de Itaboraí.

Presa em 
Itaboraí

De maio a  agosto de 
2016, segundo o Ministério 
Público Eleitoral em Cam-
pos, o número de novos 

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: 11/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

10:00 às 11:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 14787697
10:00 às 11:30 Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 14787697
10:00 às 11:30 Ruas 1, 139 - Piratininga - Niterói 14787697
10:00 às 11:30 Rua Doutor João Valentim Tavares - Piratininga - Niterói 14787697
10:00 às 11:30 Rua Moacyr G Azevedo - Piratininga - Niterói 14787697
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Hermelindo Marins - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Ruas 1, 3, 4, 26, 34 - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Rua Araripe Santos Martins - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Rua das Flores - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Rua José R de Matos - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Rua Dona Leopoldina - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Almerinda - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Antônio Marques Vilar - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Castorino - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Dona Galdina - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Dona Mariana - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Élcio Lima de Sá - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Jordi - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Lídia Telles - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Lird Sardinha - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Travessa Marluce dos Santos - Jurujuba - Niterói 14787725
13:30 às 17:30 Rua 40 - Camboinhas - Niterói 14789911
13:30 às 17:30 Rua Pedro Guedes Alcoforado - Camboinhas - Niterói 14789911
13:30 às 17:30 Avenida Prefeito Carlos N F Santos - Camboinhas - Niterói 14790039
13:30 às 17:30 Ruas 5, 39 - Camboinhas - Niterói 14790039
13:30 às 17:30 Avenidas 4, 26, 34 - Itaipu - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 14790225
13:30 às 17:30 Rua Francisco Nascimento - Serra Grande - Niterói 14790225

SÃO GONÇALO 
09:00 às 10:59 Rua Imboassu - Porto da Pedra - Boaçu - São Gonçalo 14771303
09:00 às 10:59 Rua A - Boaçu - São Gonçalo 14771303
09:00 às 12:00 Rua Francisco Azeredo Coutinho - Ipiíba - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Rua Valdemar Rodrigues - Ipiíba - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Estrada Ipiíba - Rio do Ouro - Santa Izabel - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Rua 6 - Rio do Ouro - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Rua Azeredo Coutinho - Rio do Ouro - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Rua Expedicionário Rubens de Souza - Ipiíba - Rio do Ouro - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Rua Rubens Falcão - Rio do Ouro - São Gonçalo 14779473
09:00 às 12:00 Travessa Muniz - Rio do Ouro - São Gonçalo 14779473

MARICÁ
09:15 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - PR. Lagoas-CO - Maricá 14785331
09:15 às 12:00 Avenida Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - PR. Lagoas-CO - Maricá 14785331
09:15 às 12:00 Ruas 20, 120, 121 - Pr. Lagoas-CO - Cordeirinho - PR. Lagoas-

PN - Maricá 
14785331

10:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Santo Antônio - Maricá 14789039
10:00 às 12:00 Rua 1 - Estrada Velha de Maricá - Maricá 14789039
10:00 às 12:00 Rua Clarice Lispector - Itapeba - Maricá 14789039
12:00 às 16:00 Ace Principal - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Avenida Bambuí - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Avenida Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Avenida Park Way - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Estrada Bambuí - Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Ruas 8, 34, 48, 50, 51, 52, 67, 71, 76, 77, 83, 133, 134 - Bambuí -  

Estrada de Bambuí - Boqueirão - Jardim B Bambuí - Itaipuaçu - Maricá
14789299

12:00 às 16:00 Rua Antônio Calado - Centro - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Rua Iolanda O Cavalcanti - Estrada de Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Rua Park Way - Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Rua Rogério Oliviere Cavalcante - Jardim B Bambuí - Maricá 14789299
12:00 às 16:00 Rua 53 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14789457
12:00 às 16:00 Rua Alice Maximino Souza - Jardim Atlântico - Maricá 14789457
15:30 às 17:30 Rua Jaguaré - Itaocaia Valley - Maricá 14790673

Miliciano é preso após fazer 
harmonização facial para fugir
Um criminoso conhecido como 
André Boto, de 35 anos, foi pre-
so na noite desta quinta-feira 
(4) por agentes da força-tarefa 
da Polícia Civil de combate às 
milícias.

De acordo com as investiga-
ções, André Costa Barros teria 
passado pelo procedimento 
de harmonização facil para 
conseguir despistar a polícia e 
permanecer em liberdade, mas 
sem sucesso.

André é acusado de parti-
cipar da milícia que atua nos 
bairros de Curicica, Recreio e 
Campo Grande, na Zona Oeste 
do Rio, tendo como função 
extorquir comerciantes e mo-
radores dos locais.

Boto também é investigado 
pela construção de um prédio 
com 37 apartamentos, suposta-
mente comandada por ele, que 
foi interditada em dezembro do 
ano passado. O prédio fazia par-
te de construções da milícia.

André Boto foi preso acusado de extorsão a moradores e comerciantes 

Policiais civis da 70ª DP 
(Tanguá), em conjunto com 
policiais militares, guardas 
municipais e policiais rodo-
viários federais, realizaram, 
nesta quinta-feira (04/03), a 
Operação Tanguá Segura. 
A ação tinha por objetivo 
reprimir a circulação de 
motocicletas adulteradas, 
sem placa ou adquiridas 
em leilão que tenham algu-
ma restrição de circulação.

Na operação, foram 
abordadas aproximada-
mente 60 motocicletas, 
sendo cinco delas removi-
das para o depósito público 
e 18 autuadas e liberadas 
após sanarem as irregula-
ridades.

Tal medida visa reduzir 
os índices de criminalida-
de no município e, tam-
bém, a conscientização da 
população.

Ação de ordenamento em Tanguá

As vítimas relataram que foi exigido R$ 450 para devolução das malas

Taxista preso por cobrança 
irregular no aeroporto
Policiais civis da Delegacia 
do Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro (DAIRJ) 
prenderam, nesta sexta-feira 
(5), um taxista que fez uma 
cobrança irregular a um ca-
sal de turistas. Segundo as 
vítimas – um alemão e uma 
brasileira que vivem na Ale-
manha –, o homem exigiu 
o pagamento de R$ 450,00 
para devolver as malas que 
estavam no veículo.

Os turistas, que estavam 
com uma criança, pegaram 
o táxi para realizar, na Ilha 

do Governador, um teste 
de Covid-19 exigido para o 
embarque, na noite desta 
quinta-feira (04/03). Ao re-
tornarem para o Aeroporto 
Internacional Antônio Car-
los Jobim - Galeão, o taxista 
se mostrou agressivo. Com 
medo, o casal cedeu e pagou 
a quantia exigida.

Informados da ocorrência, 
os agentes da DAIRJ identifi-
caram o veículo e o motorista 
e passaram a monitorá-lo. Ele 
foi localizado no bairro Santa 
Lúcia, em Duque de Caxias, 

na Baixada Fluminense, onde 
foi realizada a prisão. O ho-
mem possui nove anotações 
penais por golpes aplicados 
em turistas, além de outras 
anotações por ameaças, es-
telionatos, lesão corporal e 
homicídio.

Reprodução

André Costas Barros, o André Boto, foi preso por agentes da força-tarefa da Polícia Civil no combate às milícias

Motorista foi 
localizado no 
bairro de Santa 
Lúcia, em Caxias
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Alexandre 
lamenta 
derrota do 
Fluminense

O Fluminense 
utilizou os aspi-
rantes na estreia 
do campeonato 
Carioca. E os tri-
colores acaba-
ram perdendo 

de virada para o Resende, nes-
ta quinta-feira, no Maracanã.

O gol dos tricolores foi 
feito pelo jovem Alexandre. 
O jogador entrou no segundo 
tempo e marcou em seguida.

“Só tenho a agradecer a 
Deus pela oportunidade de 
atuar em um clube grande. 
Tive a chance de entrar em 
campo e fazer um gol, mas 
infelizmente sofremos a der-
rota”, disse.

O atacante também pre-
gou foco na recuperação: 
“Agora é voltar a trabalhar 
para vencer o próximo jogo”, 
declarou.

O Fluminense volta a cam-
po neste domingo, quando 
enfrentam a Portuguesa, no 
Maracanã.

Ailton Ferraz pregou foco 
na vitória contra a Portuguesa.

“Eu costumo falar que o 
Fluminense sempre joga para 
ganhar. Foi o que mostramos. 
Continuamos de cabeça er-
guida para levantar os meni-
nos” disse.

Só que do outro lado, a 
Portuguesa iniciou o Estadual 
com vitória sobre o Vasco, em 
São Januário. A Lusa tenta 
surpreender mais um grande 
para ficar em boa situação 
visando as semifinais do Ca-
rioca.

Classificado para a Li-
bertadores, o Tricolor busca 
evoluir para se tornar com-
petitivo na competição inter-
nacional.

Confronto acontece neste sábado, às 18h

Fla busca liderança 
contra o Macaé

O Flamengo foi 
o único entre os 
grandes do Rio 
de Janeiro que 
estreou no Cam-
peonato Cario-
ca com vitória. 

Com um gol no último lance 
da partida, o Rubro-Negro 
superou o Nova Iguaçu na 
primeira rodada, e divide a li-
derança com Resende, Bangu 
e Portuguesa.

Neste sábado, o Flamen-
go volta a campo contra o 
Macaé, às 18 horas, no Ma-
racanã. A equipe do Norte 
Fluminense vem de derrota 
para o Bangu, por 1 a 0.

Para esta partida, o Fla-
mengo seguirá com uma 
equipe alternativa em campo. 
Na primeira rodada, foram 

seis jogadores do elenco sub-
20 nos 11 iniciais, mas desta 
vez esse número deve cair. O 
time ganhou os reforços de 
Hugo Moura, Michael e Pepê, 
e, ao menos os dois primeiros, 
devem começar jogando.

O Flamengo é o time com 
o maior número de títulos ca-
riocas, e pode conquistar em 
2021 seu sexto tricampeonato 
estadual. Após levantar as 
taças de 2019 e 2020, o Rubro-
-Negro alcançou 36 títulos, 
contra 31 do Fluminense, 24 
do Vasco e 21 do Botafogo.

Marcelo Cortes / Flamengo

Com time de jovens da base, Flamengo terá o reforço de Michael no confronto

Vasco tenta primeiros 
pontos contra o Voltaço

Reforço é apresentado 
pelo Botafogo

O Vasco come-
çou o Campeo-
n a t o  Ca r i o c a 
com uma equi-
pe formada por 
garotos. Só que 
os cruzmaltinos 

foram derrotados na estreia e 
buscam a recuperação neste 
sábado, contra o Volta Redon-
da, no Raulino de Oliveira.

Os visitantes vão a campo 
novamente com a garotada 
formada em São Januário, sob 
o comando de Diogo Siston. O 
elenco principal só volta aos 
trabalho na próxima semana.

O Vasco vai em busca dos 
primeiros pontos para não 
ficarem pressionados na briga 
por um lugar nas semifinais 
do Carioca. Por isso, a vitória 

O Botafogo apre-
s e n t o u  n e s t a 
sexta-feira Pedro 
Castro como re-
forço para a tem-
porada. O volan-

te chega do Avaí para ser mais 
uma opção no meio-campo 
alvinegro.

Pedro Castro exaltou o 
acerto com o clube carioca e 
se colocou a disposição para 
ajudar.

“Gostaria de agradecer 
a Deus e ao Botafogo pela 
oportunidade. Fico muito fe-
liz com a oportunidade. Estou 
aqui para ajudar da melhor 
maneira possível”, disse.

O volante é carioca e co-
memorou a oportunidade 
atuar atuar próximo de sua fa-

é fundamental.
O técnico Siston minimi-

zou a pressão pelo resultado.
“A gente tem que saber 

lidar com a pressão. Quan-
do você entra no Vasco, tem 
que buscar as vitórias. Clube 
grande se faz assim, quando 
não consegue a vitória vai 
para casa e fica chateado. Essa 
identificação que eu e jogado-
res temos não é forçada. Ten-
tamos fazer o melhor sempre 
para colocar o Vasco no lugar 
que ele merece” disse.

Do outro lado, o Volta Re-
donda ficou no empate com 
o Madureira na estreia. O 
Voltaço quer aproveitar a 
garotada cruzmaltina para 
buscar a primeira vitória no  
Estadual.

mília. Pedro Castro ressaltou 
que o Botafogo tem buscado 
reforços com experiência de 
Série B.

“Quando apareceu a opor-
tunidade de vir para o Bo-
tafogo eu fiquei muito feliz. 
Claro que a oportunidade de 
ficar mais próximo da família 
é importante na adaptação e 
isso ajuda bastante na vida de 
um jogador. A Série B é um 
campeonato bastante difícil, 
em que tem que ter muita 
competitividade e brigar bas-
tante. Estou aqui para ajudar. 
Tive algumas passagens e até 
com acesso”, declarou.

O jogador pode estrear 
pelo Botafogo já neste do-
mingo, contra o Resende, no 
Nilton Santos.

Bangu mira a 
vitória contra 
equipe do 
Boavista
O Bangu foi uma das equipes 
que venceram na primei-
ra rodada do Campeonato 
Carioca. Neste domingo, a 
equipe viaja para enfrentar o 
Boavista, em Saquarema.

Os visitantes miram mais 
um triunfo para seguirem 
com 100% de aproveitamento 
na Taça Guanabara. O Bangu 
sonha com uma vaga para 
as semifinais do Estadual. 
O Tricolor Suburbano quer 
aproveitar o novo regulamen-
to do Campeonato Carioca 
para seguir vencendo e ter 
mais chances de brigar por 
uma vaga na fase final da 
competição regional. 

Com a maioria dos times 
grandes utilizando equipes 
alternativas no início da tem-
porada, a equipe do Bangu 
enxerga uma enorme possi-
bilidade de voltar a disputar 
o título do Campeonato Ca-
rioca.

Para isso, O tricolor do su-
búrbio precisa garantir pon-
tos no início da competição 
e assim evitar que os times 
grandes conquistem uma 
boa quantidade de pontos 
quando levarem a campo os 
principais jogadores dispo-
níveis no elenco.

Já o time do Boavista es-
treou empatando com o Bo-
tafogo e saiu atrás na disputa 
por uma vaga na fase final do 
Campeonato Carioca deste 
ano. Os donos da casa querem 
fazer valer o mando de capo 
para ficar entre os primeiros 
no Carioca.

Ainda neste domingo, 
Nova Iguaçu e Madureira 
duelam pela primeira vitória 
no Campeonato Carioca, na 
Baixada Fluminense.

Rubro-Negro foca 
na segunda vitória 
consecutiva

#RioAbraçaVacina
a vacinação do
ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Começou.

Estamos prontos para abraçar a vacina. 

Ela é segura, eficaz e vai devolver a alegria 

do povo fluminense. A vacina vai  

proteger você e todos à sua volta. 

Abrace a vacina você também. 

E lembre-se: a pandemia não acabou.  

É preciso continuar se cuidando. 

• Lave as mãos

• Use máscara

• Use álcool gel 

• Evite aglomerações

Informe-se em rj.gov.br/rioabracavacina

O Rio
abraça a
VACINA.
O Rio
abraça
a VIDA.


