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Comércio protesta contra 
restrições em Niterói

Sindilojas diz que categoria é perseguida pela prefeitura e cita falta de fiscalização em ônibus lotados

‘QUEREMOS TRABALHAR’ É PALAVRA DE ORDEM

CIDADES\PÁG. 3

Museu do 
Ingá reabre 
nesta terça
A mostra ‘Múltiplos Olhares-
Mulheres Artistas nas 
Coleções Funarj’ marca a 
reabertura ao público do 
Museu do Ingá e reúne 150 
obras de uma centena de 
mulheres artistas constantes 
nos acervos dos espaços da 
Funarj, selecionadas por 
suas contribuições históricas 
à arte brasileira. 

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Na retomada do espaço, uma mostra
que reúne 150 obras mulheres

Divulgação

Mais de mil pessoas se aglomeravam durante show de pagode. Decreto determina o fechamento de bares e restaurantes da cidade às 18 horas, até o dia 11 de março

ESPORTES

Vasco dispensa 
oito jogadores 
para temporada

Rafael Ribeiro / Vasco 

Marcelo Cabo comandou 1º treino no Vasco

Flu deve ter 
pedreiras na 
Libertadores
Com o título do Palmeiras 
da Copa do Brasil, o Flu 
conseguiu a vaga direta 
para a fase de grupos da 
Libertadores. Porém, não 
deve ter vida fácil. No sorteio 
que acontecerá no dia 9 de 
abril, o Tricolor poderá ter 
como adversários o River 
Plate, Boca Juniors ou LDU.  

PÁG. 8

Mailson Santana / Fluminense

Técnico Roger Machado (centro) está preparando o elenco do Fluminense para Libertadores

Alunos de São 
Gonçalo voltam 
às salas de aula
Após mais de um ano de portas 
fechadas, esta segunda-feira (8) 
marcou o retorno de cerca de 36 
mil alunos da rede municipal 
de ensino de São Gonçalo ao 
ambiente escolar. A Secretaria 
de Educação iniciou a segunda 
fase do sistema híbrido, 
com a recepção dos alunos, 
seguindo todos os protocolos de 
segurança contra a covid-19.

CIDADES\PÁG. 4

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Alunos voltam ao ambiente escolar em São Gonçalo com distanciamento e cuidados adequados

Fachin anula as 
condenações e 
Lula está elegível

PANORAMA\PÁG. 2

Isolamento 
potencializa as 
agressões

CIDADES\PÁG. 5

São Gonçalo acaba com festa que reuniu mais de mil
A Prefeitura de São Gonçalo interditou, na noite do último domingo (7), uma casa clandestina de eventos no bairro de Neves, durante um show de pagode. 
A poucos metros da casa de eventos Recanto da Pedra, na Rua Maurício de Abreu, um bar também causava aglomeração e também foi notificado.

CIDADES\PÁG. 3

Niterói solicita à Câmara para 
estender auxílios emergenciais

CIDADES\PÁG. 3

Petrobras volta a aumentar os 
preços da gasolina e do diesel

PANORAMA\PÁG. 2

União: auxílio 
será de R$ 250

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Um peso, duas medidas
Acho uma hipocrisia a Prefeitura de Niterói baixar um 
decreto ornenando que o comércio feche mais cedo por 
cona da pandemia enquanto nas comunidades o comércio 
funciona com todo mundo sem máscara e com a realiza-
ção de pagodes e bailes funk todos os finais de semana, já 
que a fiscalização não tem coragem ou interesse de ir até lá.
Dejair Rodrigues

Salvem a lagoa
Achei muito interessante esse estudo da UFF que mostra 
que a Lagoa de Itaipu pode sumir se as autoridades conti-
nuarem sem fazer nada. Moro próximo ao espelho d’água e 
vejo a situação se agravar cada dez mais, com mortandade 
de peixes e muito cheiro de esgoto na água. O que fazem 
lá é só de fachada.
Anitta Avellar

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

STF: comprou, 
tá comprado
O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) reafir-
mou, por unanimidade, que 
a União não pode requisitar 
insumos de saúde, como 
agulhas e seringas, cuja com-
pra já tenha sido contratada 
por estados ou municípios. 
Com esse entendimento, foi 
confirmada liminar conce-
dida pelo ministro Ricardo 
Lewandowski em janeiro. 
Na ocasião, ele suspendeu 
a requisição de agulhas e 
seringas já vendidas por 
uma fabricante ao governo 
de São Paulo, que comprou o 
material para usá-lo em seu 
próprio programa de imuni-
zação contra a covid-19.

Os ministros do Supremo 
reafirmaram, assim, a juris-
prudência segundo a qual 
não há preferência entre en-
tes federativos na aquisição 
de materiais. Em liminares 
anteriores, o Supremo já ha-
via impedido a requisição de 
respiradores de Mato Grosso 
do Sul e do Maranhão. 

Brasil e Israel firmam parceria

O governo federal e dirigen-
tes do Instituto Weizman de 
Ciência, de Israel, abriram 
cooperação para pesquisas 
para o combate à covid-19. 
Pelo lado brasileiro, a coope-
ração acontece no âmbito da 
Rede Vírus, do Ministério da 

Divulgação/MRE

Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), responsável pela 
articulação de laboratórios de 
pesquisa e especialistas nos 
estudos da doença. A coope-
ração envolverá intercâmbio 
de pesquisadores e transfe-
rência de tecnologias.

Auxílio terá valor médio de R$ 250
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
que o valor médio do novo 
auxílio emergencial deve ser 
de R$ 250 por pessoa. A de-
claração foi dada em entre-
vista à imprensa no Palácio 
do Planalto, após reunião 
com o presidente Jair Bolso-
naro para tratar da compra 
da vacinas contra covid-19. 

“É vacina, e justamente 
manter a economia em mo-
vimento, esta é a prioridade 
do governo”, disse.

A expectativa é que o va-
lor comece a ser pago ainda 
neste mês, com a aprovação 
da Proposta de Emenda à 
Constituição 186/2019, a 
chamada PEC Emergencial. 
O texto possibilita o paga-
mento do auxílio com crédi-
tos extraordinários sem ferir 
o teto de gastos públicos.

De acordo com Guedes, 
a decisão sobre a amplitude 
do auxílio emergencial é do 
Ministério da Cidadania.

“Nós [Ministério da Eco-
nomia] só fornecemos os 
parâmetros básicos”, disse 
o ministro. Segundo ele, o 
valor para mulher chefe de 

Edu Andrade/Ascom/ME

Expectativa é que o valor comece a ser pago ainda neste mês, com a aprovação da chamada PEC Emergencial

Gasolina e diesel 
sobem de novo
A Petrobras anunciou ontem 
um novo aumento dos pre-
ços da gasolina e do diesel 
que são cobrados em suas 
refinarias. No caso da gaso-
lina, o aumento é o sexto do 
ano, e o preço médio do litro 
passará de R$ 2,60 para R$ 
2,84, em uma alta de cerca de 
9,2%. Para o litro do diesel, o 
reajuste anunciado é de R$ 
2,71 para R$ 2,86, um enca-
recimento de cerca de 5,5%. 
O aumento é o quinto no ano.

O último reajuste havia 
sido anunciado em 1° de 
março e, antes disso, houve 
aumentos em 18 e 8 de feve-
reiro, 26 e 18 de janeiro, este 
último, dia em que apenas o 
preço da gasolina foi reajus-
tado. No fim do ano passado, 
o litro de combustível custava 
R$ 1,84 nas refinarias, R$ 1 a 
menos que o preço de hoje. 

família monoparental deve 
ser de R$ 375 e, no caso de 
homem, de R$ 175. 

“Se for casal, já são R$ 
250”, informou.

A Câmara dos Deputados 
marcou para esta sema-
na a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 186/2019, a PEC Emer-

gencial. O presidente da 
Casa, Arthur Lira, anun-
ciou que pautará a PEC para 
apreciação diretamente no 
plenário, sem passar por 
comissões. A expectativa é 
aprovar a admissibilidade do 
texto na terça-feira (9) e, no 
dia seguinte, a votação em 
plenário em dois turnos.

Na avaliação de Lira, é 
importante aprovar logo 
a PEC para possibilitar o 
pagamento de novas par-
celas do auxílio emergen-
cia l  à  população ainda  
em março. O relator da pro-
posta na Câmara é o deputa-
do Daniel Freitas (PSL-SC). 
(ABr)

Mulheres 
empreendedoras

Lula volta a 
ficar elegível

Levantamento do Sebrae mos-
tra que a pandemia interrom-
peu um movimento consisten-
te, verificado desde 2016, de 
crescimento na representativi-
dade das mulheres no universo 
do empreendedorismo no 
país. No 3º trimestre de 2020 
havia cerca de 25,6 milhões 
de donos de negócio no Brasil, 
dos quais, aproximadamente 
de 8,6 milhões eram mulheres 
(33,6%) e 17 milhões, homens 
(66,4%). Em 2019, a presen-
ça feminina correspondia a 
34,5%, o que representou uma 
perda de 1,3 milhão de mulhe-
res à frente de um negócio.  

As mulheres empreende-
doras estão em maior pro-
porção no Sudeste (43%) e 
no Nordeste (24%). São Paulo 
(23%), Minas (9%) e Rio (8%) 
são os estados com maior nú-
mero de empreendedoras. No 
Estado do Rio são mais de 1,9 
milhão de empreendedores e, 
desse total, elas representam 
37% (cerca de 722 mil), sendo 
que apenas 33% dos negócios 
são formalizados. 

As empreendedoras estão 
mais presentes no setor de 
serviços (63%). 70% delas têm 
ensino médio ou superior 
completo e 29% estão na faixa 
de 35 até 44 anos. 

O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, 
anulou nesta segunda-feira 
( 8) todas as condenações 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pela Justiça Fe-
deral no Paraná relacionadas 
às investigações da Operação 
Lava Jato.

Com a decisão, o ex-pre-
sidente Lula recupera os di-
reitos políticos e volta a ser 
elegível, podendo, inclusive, 
disputar o pleito de 2022 para 
a Presidência da República. 
Resta saber se tal disputa inte-
ressa ao agora livre e se o jogo 
político não trará surpresas.

Compromisso com os bombeiros

Em encontro com o secre-
tário estadual de Defesa 
Civil e comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel Leandro Monteiro, 
o coordenador da bancada 
federal do Rio no Congresso, 
Sargento Gurgel (PSL-RJ), 

Divulgação

ouviu ontem as demandas 
das instituições. Junto aos 
deputados e senadores, o 
parlamentar comprometeu-
-se em ajudar na aquisição 
de equipamentos e dar me-
lhores condições de trabalho 
para os profissionais. 

Panorama RJPanorama RJ

Arte da mulher 
brasileira
A mostra ‘Múltiplos Olha-
res-Mulheres Artistas nas 
Coleções Funarj’ marca a 
reabertura ao público do 
Museu do Ingá e reúne 150 
obras de uma centena de 
mulheres artistas constan-
tes nos acervos dos espaços 
da Fundação de Artes do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Funarj) – além do Ingá 
(incluída aqui a Coleção 
Banerj), o Museu Antonio 
Parreiras, a Casa da Mar-
quesa de Santos, o Museu 

Carmen Miranda e a Casa 
de Cultura Laura Alvim –, 
vindas de variadas partes 
do Brasil e selecionadas por 
suas contribuições históri-
cas à arte brasileira. 

São trabalhos de diversas 
escolas e épocas, feitos em 
diferentes formatos e supor-
tes, distribuídos em percur-
sos temáticos unindo artes 
visuais e cultura popular.

Na R. Pres. Pedreira, 78 
- Ingá, Niterói. De quarta a 
sábado, de 12h às 17h. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Reality Show
A Viradouro estreia nesta 
terça, 9, às 19h, o primeiro 
reality show do Carnaval 
carioca. “O Aderecista”, que 
será exibido pelas redes so-
ciais da escola. Uma compe-
tição entre profissionais das 
escolas de samba do Grupo 
Especial, com o objetivo de 
valorizar e dar visibilida-
de aos artesãos da festa. O 
vencedor ganha uma TV em 
LED. Na primeira edição, 
participam profissionais da 
Portela, Mocidade e Vira-
douro. 

AULA - Até o fim do mês, a EAV Parque Lage vai ofe-
recer uma série de aulas do curso ‘Pedra e Ar’, com 
transmissão pelo Youtube. Nesta terça (9), de 10h 
às 12h, a aula abordará a temática “Cura e cuidado”. 
Diante das feridas coloniais, dos traumas coletivos, os 
participantes apontarão caminhos de como elaborar 
éticas, práticas e políticas de cuidado e de cura. 

TEATRO GESTUAL - Há 23 anos, André Curti e Artur 
Luanda Ribeiro iniciavam na França uma parceria 
artística com a criação da Cia. Dos à Deux, de teatro 
gestual. Sete espetáculos da companhia serão exibi-
dos gratuitamente online na mostra Dos à Deux - A 
Singularidade de uma Trajetória, até 14 de março, no 
canal da companhia no YouTube.

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

Divulgação

Obras de Tarsila do Amaral, Djanira e Anita Malfatti fazem parte da mostra

Divulgação

‘’O Aderecista’ etria nesta terça (9), 
nas redes sociais da Viradouro
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Niterói: comerciantes fazem 
protesto contra restrições
Sindilojas acusa prefeitura de perseguição e cita falta de fiscalização contra transportes lotados
Aos gritos de “queremos traba-
lhar” comerciantes realizaram 
no início da tarde ontem um 
protesto em frente à sede da 
Prefeitura de Niterói, no cen-
tro da cidade, criticando as 
medidas restritivas que redu-
zem os horários de funciona-
mento dos estabelecimentos, 
principalmente bares e restau-
rantes, que estão obrigados a 
fechar as portas às 18h. Mais 
cedo, eles já haviam realizado 
outra manifestação, na orla 
de São Francisco, na Zona Sul, 
onde está localizado um dos 
principais pólos gastronômi-
cos do municípioe que será 
bastante afetado pela medida. 
No fim do dia, o presidente 
do Sindicato dos Lojistas do 
Comércio (Sindilojas Nite-
rói), Charbel Tauil Rodrigues, 
emitiu nota acusando a prefei-
tura de perseguir a categoria, 
citando que as aglomerações 
nos transportes públicos, por 
exemplo, são ingoradas pelo 
Poder Executivo. 

“Causa a todos nós espe-
cial estranheza a facilidade 
com que se mandam fechar 
os estabelecimentos comer-
ciais em Niterói, ao mesmo 
tempo em que correm soltas, 
há um ano, as aglomerações 
nos transportes públicos. Tais 
aglomerações, se antes já eram 
desumanas e preocupantes, 
nos últimos doze meses vêm 
se tornando cada vez piores, 
devido à desabrida redução 

das frotas de ônibus muni-
cipais e intermunicipais em 
circulação.  Onde estão os 
fiscais da Prefeitura e do Esta-
do?  Por que nada é feito a esse 
respeito?”, questiona Tauil, 
abordando ainda a questão do 
transporte aquaviário, onde 
recentemente foi liberada a 
lotação máxima, com passa-
geiros em pé: 

“Em nome do lucro tam-

bém a concessionária das 
Barcas resolveu reduzir suas 
viagens, que agora se dão em 
embarcações cada vez mais 
apinhadas de passageiros, 
sem que nenhuma multa ou 
fiscalização se veja quanto 
a isto.  Por que o prefeito de 
Niterói não atua junto ao go-
vernador para reverter isto?”.  

Para o presidente do Sin-
dilojas, as medidas para o 

comércio adotadas pela pre-
feitura no combate à dissemi-
nação ao coronavírus seriam 
ineficazes. 

“O que temos visto é que, 
em vez de reprimir os abusos 
de grupos poderosos como os 
dos supermercados, das bar-
cas e das empresas de ônibus, 
a prefeitura vem dando prefe-
rência a perseguir modestos 
quiosqueiros, comerciantes 

e prestadores de serviços di-
versos. Além de injusto, é 
gritantemente desigual. E 
ineficaz, no que diz respeito 
ao combate à pandemia”,ar-
gumenta, acrescentando que 
falta diálogo.

“Dada a boa vontade das 
entidades locais representati-
vas do Comércio em cooperar, 
é inadmissível que a Prefeitura 
insista em atuar de forma mo-
nocrática, gerando a portas 
fechadas , e sem discussão 
com a sociedade, decretos que 
acabam causando prejuízos 
incomensuráveis aos em-
preendedores - principalmen-
te os de menor porte”, dispara.

Tauil argumenta ainda 
que ao invés de determinar 
o fehamento de todos os co-
mércios, a prefeitura deveria 
fiscalizar os que permitem 
aglomerações.

“Por tudo o que temos 
acompanhado no dia-a-dia 
de Niterói, no mínimo 80% 
dos estabelecimentos vêm 
cumprindo rigorosamente 
os protocolos de prevenção 
à covid-19, notadamente o 
controle de temperatura do 
público, a obrigatoriedade do 
uso de máscaras e de álcool 
em gel, e a observância ao 
distanciamento interpessoal. 
Não é justo que todo o empre-
sariado local seja duramente 
penalizado, devido a compor-
tamentos incorretos ocorridos 

em apenas 20% dos estabe-
lecimentos. Cabe ao Poder 
Público assumir seu trabalho e 
responsabilidade, reforçando 
drasticamente a fiscalização, 
dia e noite. E punindo - aí, 
sim - aqueles que não esti-
verem agindo corretamente”, 
concluiu, lembrando que o 
bom empreendedor é respon-
sável por manter empregos, 
recolher impostos e manter o 
desenvolvimento econômico 
e social do município em per-
manente evolução.

Programas - O prefeito de 
Niterói, Axel Grael, anunciou 
nesta segunda-feira (08) em 
pronunciamento nas redes 
sociais que solicitará ao Le-
gislativo municipal a prorro-
gação dos programas Renda 
Básica Temporária, Busca 
Ativa e Empresa Cidadã. O 
presidente da Câmara dos Ve-
readores, Milton Cal, recebeu 
as duas mensagens executivas 
para a extensão dos benefícios 
emergenciais por mais quatro 
meses, com investimento de 
R$ 164 milhões. Desde 2020, as 
iniciativas auxiliam famílias, 
trabalhadores e empreende-
dores da cidade a passar com 
mais segurança pela pande-
mia da Covid-19. O anúncio 
vem no momento em que 
novo decreto da Prefeitura 
ampliou por 15 dias as restri-
ções para conter a propagação 
do coronavírus.

Reprodução

Aos gritos de “queremos trabalhar”, comerciantes fizeram manifestação, ontem, em frente à sede da prefeitura

Prefeito de 
Itaboraí acaba 
com operação 
do Detro-RJ
Mesmo com a nova determi-
nação que confere atribuição 
exclusiva à Secretaria Munici-
pal de Transporte (SEMTRANS) 
na fiscalização de modais de 
transporte público de pas-
sageiros irregular, o prefeito 
de Itaboraí, Marcelo Delaroli, 
teve de intervir e paralisar uma 
operação do Departamento de 
Transportes Rodoviários do Es-
tado (Detro/RJ) que acontecia 
na Avenida 22 de Maio, no Cen-
tro, na manhã desta segunda 
(8). O caso foi parar na 71ª DP 
(Itaboraí).

Na distrital, Delaroli ouviu 
representantes do Detro/RJ 
e argumentou, com base no 
decreto, a competência pela 
fiscalização dos modais. Um 
dos motoristas de transporte 
alternativo alvos da operação, 
Rafael Camelo, de 29 anos, teve 
o veículo liberado - ele trabalha 
há dois anos na linha Venda das 
Pedras x Rio de Janeiro.

“Toda a fiscalização dos 
transportes públicos será reali-
zada inteiramente pelo municí-
pio, sem interferência do Detro. 
As vans foram marginalizadas 
pelas gestões passadas, mas 
não vou descansar até que 
esse transporte volte a circu-
lar regularmente na cidade, 
sendo fiscalizadas da forma 
correta pela Prefeitura. Desde 
a primeira semana do mandato 
determinei o início dos estu-
dos para regularizar as linhas 
de transporte alternativo na 
cidade, que, primeiro ocorrerá 
através de autorização, e, até a 
licitação a permissão das vans”, 
afirmou Delaroli.

Publicada no Diário Oficial 
da última sexta (5), o decreto  
proíbe a realização de operação 
de fiscalização de transportes 
públicos por quaisquer outros 
órgãos dos demais entes fede-
rados nas vias e rodovias mu-
nicipais de Itaboraí. A medida 
considera, entre outros argu-
mentos, o término da vigência 
do convênio de cooperação 
celebrado com o DETRO/RJ.

Mais de mil pessoas se aglomeravam durante pagode em uma casa de show clandestina

SG acaba com festa irregular em Neves
A Prefeitura de São Gonçalo 
interditou, na noite do últi-
mo domingo (7), uma casa 
clandestina de eventos no 
bairro de Neves, depois de 
flagrar mais de mil pessoas 
aglomeradas no local, du-
rante um show de pagode. 
A poucos metros da casa de 
eventos Recanto da Pedra, 
na Rua Maurício de Abreu, 
um bar também causava 
aglomeração e foi notifica-
do por estar funcionando 
em descumprimento ao 
decreto que determinou o 
fechamento de bares e res-
taurantes da cidade às 18 
horas, até o dia 11 de março, 
dentro das medidas para re-
duzir a transmissão do novo 
coronavírus.

O flagrante aconteceu 

por volta de 21 horas, quan-
do uma das equipes da Pre-
feitura chegou ao local. Além 
de estar aberto em horário 
proibido, o imóvel  está 
completamente irregular, 
sem alvará de funcionamen-
to ou licença para realizar 
eventos. O responsável pela 
festa “Resenha do VH”, que 
alugou o imóvel, foi multa-
do. O local foi interditado 
pela Prefeitura. O público 
foi orientado a deixar o local, 
sem incidentes.

O secretário municipal 
de Ordem Pública, David 
Ricardo Gonçalves Costa, 
acompanhou a ação inte-
grada e esclareceu que as 
fiscalizações terão continui-
dade ao longo da semana. 
Ele explicou que as medidas 

visam proteger a vida dos 
gonçalenses neste momen-
to em que a pandemia da 
covid-19 vem causando um 
número maior de mortes  
no País.

“Nos últimos dias, não 
tivemos maiores problemas 
em garantir o cumprimento 
do decreto. A maioria das 
pessoas está entendendo a 
necessidade de obedecer as 
regras de não aglomeração. 
O que vimos hoje aqui é 
um total desrespeito à vida 

e não iremos permitir que 
estas festas clandestinas 
continuem a ser realizadas”, 
garantiu.

Desde a última sexta-fei-
ra, o município está reali-
zando fiscalizações noturnas 
em bares e restaurantes da 
cidade, numa ação integrada 
que envolve as secretarias de 
Saúde e Defesa Civil, através 
da Vigilância Sanitária, Or-
dem Pública, Meio Ambiente 
e Transportes, além do apoio 
da Polícia Militar  (7ºBPM).  

Os agentes estão fazendo 
rondas e percorrendo os 
bairros com maior concen-
tração de bares e restauran-
tes, entre eles Pacheco, Nova 
Cidade, Parada 40, Trindade 
e Mutondo.

As fiscalizações estão 
sendo realizadas para que 
as novas medidas restritivas 
para conter o avanço da 
transmissão do coronavírus 
sejam cumpridas pela popu-
lação. Durante as ações de 
sexta e sábado, os agentes 
não encontraram dificul-
dades e receberam o apoio 
da população em relação à 
necessidade de redução de 
aglomerações. No último 
sábado, as equipes encon-
traram a maioria das ruas 
desertas.

Em três dias, Capital registra 
mais de 1,6 mil autuações
Após três dias de fiscalização 
das novas medidas restriti-
vas de combate à pandemia 
da covid-19, determinadas 
pelo decreto 48.573 de 4 de 
março de 2021, a Prefeitura 
registrou 1.669 autuações, 
sendo 203 multas a estabe-
lecimentos e 31 interdições. 
As ações dos agentes da Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop), juntamente 
com a Guarda Municipal e o 
Instituto de Vigilância Sani-
tária (Ivisa), além do apoio 
da Polícia Militar, ocorre-
ram das 17h da sexta-feira 
passada (5) até as 7h desta  
segunda-feira (8).

Somente no terceiro dia 
de operações, neste domin-

go, foram registradas 706 
autuações, entre multas e 
interdições a estabeleci-
mentos, encerramento de 
feiras, reboques e apreensão 
de mercadorias de ambu-
lantes.  Os fiscais também 
multaram 83 estabeleci-
mentos que funcionavam 
após o horário permitido 

e fizeram oito interdições. 
As ações ocorreram com 
os comboios em diversos 
pontos da Zona Sul, Barra da 
Tijuca, Bangu, Taquara, Fre-
guesia e Vila Valqueire; além 
de atuações destacadas da 
Guarda Municipal por todo o  
município.

“Nosso principal objetivo 
nas fiscalizações das novas 
medidas de restrição está 
sendo conquistado, uma 
vez que temos conseguido 
evitar, quase que na totali-
dade, as aglomerações no 
município do Rio. Mesmo 
com a adesão da maior parte 
da população, a Secretaria 
de Ordem Pública segue 
fazendo fiscalizações e au-

tuando àqueles que insistem 
em descumprir as determi-
nações impostas para com-
bater à Covid-19”, reforça o 
secretário de Ordem Pública, 
Brenno Carnevale.

Guarda - A Guarda Mu-
nicipal fechou 61 estabe-
lecimentos flagrados fun-
cionando fora do horário 
permitido, entre a tarde de 
domingo e o fim da ma-
drugada desta segunda-
-feira. A operação resultou 
na aplicação de 404 multas 
de trânsito por diversas ir-
regularidades, entre elas o 
estacionamento na calçada, 
em local proibido ou em fila  
dupla.

Ao todo 203 estabelecimento foram multados e houve 31 interdições

O governo federal infor-
mou ontem que a far-
macêutica norte-ameri-
cana Pfizer vai entregar 
ao Brasil 14 milhões de 
doses da sua vacina con-
tra covid-19 até junho 
deste ano. O presidente 
Jair Bolsonaro se reu-
niu com o presidente 
da Pfizer, Albert Bourla, 
nesta segunda, por vi-
deoconferência, e pediu 
a antecipação de lotes do 
imunizante, que foi de-
senvolvido em parceria 
com empresa de biotec-
nologia alemã BioNtech. 
O contrato previa a en-
trega 99 milhões de do-
ses este ano, sendo 2 mi-
lhões em maio, 7 milhões 
em junho e o restante 
no segundo semestre. A 
Pfizer se comprometeu 
a antecipar 5 milhões de 
doses, a serem entregues 
entre maio e junho.

14 milhões 
de doses

Ações ocorreram 
na Zona Sul, 
Barra da Tijuca, 
Bangu, Taquara, 
Freguesia e Vila 
Valqueire

A poucos metros da casa de eventos, 
na Rua Maurício de Abreu, um bar 
também causava aglomeração
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Alunos voltam ao ambiente 
escolar em São Gonçalo
Segunda fase do sistema híbrido de educação tem início com boa adesão nas unidades do município

Após mais de um ano de 
portas fechadas, esta segun-
da-feira (8) marcou o retorno 
de cerca de 36 mil alunos da 
rede municipal de ensino de 
São Gonçalo ao ambiente 
escolar. A Secretaria de Edu-
cação iniciou a segunda fase 
do sistema híbrido, com a re-
cepção dos alunos. As aulas 
serão realizadas em reveza-
mento de grupos, dividindo 
50% dos estudantes em cada 
modelo de ensino, presencial 
e remoto, de acordo com a 
capacidade do espaço físico 
e a realidade de cada uni-
dade. Já os que optaram, na 
avaliação diagnóstica, por 
seguir no sistema remoto, 
vão manter a mesma dinâmi-
ca que já vem acontecendo 
desde 8 de fevereiro.

A  Escola Municipal Luiz 
Gonzaga foi uma das uni-
dades que recebeu alunos 
com todos os protocolos de 
segurança nesta segunda-
-feira. Os cerca de 200 jovens 
foram recepcionados pela 
secretária de Educação, Lícia 
Damasceno, que conferiu de 
perto o retorno. 

“O ambiente escolar é um 
pilar muito importante na 
construção do cidadão. Con-
tudo, esse retorno precisa ser 
feito de forma responsável 
e segura. Preparamos as 
escolas com todo cuidado 
e carinho, seguindo todas 

as normas de segurança”, 
comentou a secretária.

“Esse retorno acaba es-
treitando os laços. Precisa-
mos ter muito cuidado nessa 
situação. Nesse primeiro 
momento, o retorno foi bem 
tranquilo, turmas com quan-
titativo reduzido de alunos, 

sala ampla e distanciamento 
ideal para a segurança de 
todos”, comentou a coorde-
nadora pedagógica Vanessa 
Tinoco.

Outra unidade que tam-
bém recepcionou foi a Escola 
Municipal Visconde de Sepe-
tiba, em Nova Cidade. Dos 

997 alunos matriculados, até 
o momento 358 já optaram 
pelo híbrido. 

“O retorno aconteceu de 
forma tranquila e segura. As 
crianças estavam atentas às 
recomendações de seguran-
ça e a nova forma de lidar 
com os colegas no ambiente 

escolar. Estamos atentos a 
cada conduta e feliz por re-
ver nossos queridos alunos”, 
disse a diretora da unidade, 
Michelle Cazé.

Os professores com mais 
de 60 anos ou com comor-
bidades, comprovadas por 
meio de laudo técnico, vão 
seguir no sistema remoto, in-
dependente da opção esco-
lhida pelo aluno. Não haverá 
diferenciação de conteúdo 
nos dois modelos de ensino.

Protocolo - Com a segun-
da fase do sistema híbrido, a 
Secretaria de Educação irá 
adotar um rigoroso plano 
de contingência em caso de 
contaminação no ambiente 
escolar. No caso de contami-
nação de um aluno, o mesmo 
será afastado e realizará o 
isolamento social em casa. 
Se tiver mais de um aluno 
contaminado na mesma 
turma, a mesma será fechada 
por 14 dias. Já se tiver mais 
de um caso em turmas di-

ferentes no intervalo de 14 
dias, o gabinete de crise irá 
se reunir para avaliar o possí-
vel fechamento da unidade.

Entrega – Na semana pas-
sada, todas as 116 unidades 
da rede municipal iniciaram 
a entrega do material peda-
gógico a ser utilizado no ano 
letivo e a avaliação diagnós-
tica, que tem o objetivo de 
identificar os alunos que 
desejam seguir no sistema 
remoto ou migrar para o hí-
brido. As duas ações seguem 
nesta semana. Além disso, a 
primeira semana do sistema 
híbrido também foi marcada 
pelo acolhimento socioafe-
tivo dos professores, com as 
orientações pertinentes e os 
cuidados a serem observa-
dos no retorno.

Adequação – Buscando 
o melhor ambiente para os 
alunos da rede municipal, 
a Secretaria de Educação 
de São Gonçalo segue ade-
quando cinco unidades, do 
universo de 116, de acordo 
com o protocolo de reto-
mada das aulas presenciais. 
Dentre as unidades está o  
Colégio Municipal Presi-
dente Castelo Branco, que 
está sendo preparado para 
seguir como uma referência 
educacional dentro do mu-
nicípio.

As aulas serão 
realizadas em 
revezamento, 
dividindo 50% 
dos estudantes 
em cada modelo

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Educação irá adotar um rigoroso plano de contingência em caso de contaminação no ambiente escolar

Jornalista Lúcia 
Leme morre aos 82
A jornalista Lúcia Leme mor-
reu nesta segunda (8) no Rio, 
aos 82 anos. Ela lutava con-
tra um câncer no pulmão. 
Durante sua longa trajetória 
na carreira televisiva, Lúcia 
ficou marcada especialmen-
te por sua passagem como 
apresentadora do “Sem cen-
sura”, programa da TV Brasil 
que comandou entre 1986 e 
1996. O enterro será realiza-
do hoje, às 16h30, no Cemi-
tério São João Batista, em 
Botafogo, Zona Sul do Rio.

Lúcia Leme começou no 
jornalismo como estagiária 
da TV Tupi, no final dos anos 
1970. Depois, foi convidada 
pelo jornalista e ex-senador 
Artur da Távola (1936-2008) 
para ajudá-lo a escrever sua 
coluna que falava sobre tele-
visão. Assim Lúcia ingressou 
no jornalismo impresso.

Em seguida migrou para 
a Editora Bloch, onde atuou 
em diversas revistas: “Man-
chete”, “Fatos e Fotos”, “Ami-
ga”, “Ele&Ela’. Simultanea-
mente, trabalhou alguns 
anos na Rádio Manchete e, 
depois, foi parar na TV Man-

chete. Lúcia apresentou ou-
tras atrações na TVE, como 
“Front page”, “Intervalo” 
e “Espaço público”. Atuou 
também nas rádios Roquette 
Pinto e MEC.

Em 2017, foi levado ao ar 
um especial de aniversário 
do “Sem censura” com a 
presença de várias ex-apre-
sentadoras. Além de Lúcia, 
estavam presentes Carla 
Ramos, Liliana Rodriguez, 
Vera Barroso, Gilsse Cam-
pos, Eliana Monteiro e Beth 
Camarão.

Lúcia Leme completaria 
83 anos nesta terça (9). Ela 
deixa os filhos Luciana, Re-
nato, Fernanda e João Hen-
rique e os netos Guilherme 
e Bruno.

Reprodução/ Redes Sociais

Lúcia ficou marcada especialmente por sua passagem como 
apresentadora do “Sem censura”, programa da TV Brasil

Faetec oferece polos com 
laboratórios de informática
Com o objetivo de garantir 
o acesso de todos os alunos 
às atividades remotas de 
2021, a Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetec) 
abriu, na quinta-feira (4), 
diversas unidades para uti-
lização de seus laboratórios 
de informática e internet. 
Os atendimentos serão des-
tinados aos que necessitam 
de estrutura digital com 
vistas à realização das au-
las on-line nas plataformas 
virtuais disponibilizadas 
pela Rede. Confira a lista dos 
polos disponíveis no site da 
Faetec (faetec.rj.gov.br).

Os acessos serão somen-
te em dia e hora marcada, 
mediante pré-agendamen-
to, para evitar aglomerações 
nas unidades de ensino. 
O uso das dependências 
contará com todos os pro-
tocolos de segurança ne-
cessários, como desinfecção 

e higienização dos espa-
ços, disponibilização de  
álcool em gel e distancia-
mento.

“Cientes das dificulda-
des que muitos dos nossos 
jovens possuem de conec-
tividade e estrutura digital, 
como a falta de computador 
ou celular, buscamos dar 
condições aos nossos alu-
nos de receber o conteúdo 
pedagógico por meio dos 
laboratórios e dos recursos 
de que dispõe cada unida-
de”, afirma o presidente da 
Faetec, João Carrilho.

Ao todo, 27 escolas es-
tarão abertas na primeira 
quinzena de março para 
atender os alunos, com a 
previsão de que novos polos 
sejam incluídos na lista ao 
longo do mês. E até que seja 
possível garantir um retor-
no seguro e gradual, serão 
realizadas avaliações pe-

riódicas, tanto dos espaços 
físicos quanto das situações 
individuais e orientações de 
cada município.

Os alunos que não pos-
suem acesso à internet 
podem procurar a unida-
de mais próxima de caso. 
Além disso, eles também 
podem entrar em contato 
com as suas escolas para so-
licitar o material impresso 
das aulas, caso optem por  
continuar os estudos em 
casa.

Confira abaixo a lista de 
unidades que serão abertas 
até o dia 15 de março:

Escola Fundamental Vis-
conde de Mauá, ETE Adol-
pho Bloch, ETE Amaury Ce-
sar Vieira, ETE Barra Mansa, 
ETE de Saúde Herbert José 
de Souza, ETE de Transporte 
Eng. Silva Freire, ETE João 
Luiz do Nascimento, ETE 
Paracambi, Faetec Alemão, 

Faetec Batan, Faetec Belford 
Roxo, Faetec Bom Jardim, 
Faetec Campinho, Faetec 
Duque de Caxias - Santa 
Cruz da Serra, Faetec Duque 
de Caxias – Unidade Saracu-
runa, Faetec Itaboraí, Faetec 
Mesquita, Faetec Nova Igua-
çu - Unidade Austin, Faetec 
Olavo Bilac, Faetec Queima-
dos, Faetec Quintino, Faetec 
Quitungo, Faetec Resende, 
Faetec Santa Marta, Faetec 
Santo Antônio de Pádua, 
Faetec São Pedro da Aldeia 
e Faetec Três Rios.

Atendimentos serão destinados aos que necessitam de estrutura digital 

Apresentadora 
comandou 
durante uma 
década o 
programa “Sem 
Censura”, na TV

Detran: mais 10 postos para 
emissão de identidade
A partir desta segunda-feira 
(8), o Detran.RJ abriu mais 
dez postos para a realização 
do serviço de identificação 
civil. Com as novas unidades 
abertas, são 94 postos em 
operação. A medida só foi 
possível devido à regulariza-
ção do processo de contrata-
ção da empresa prestadora 
de serviços de identificação, 
que agora está devidamente 
licitada.

 O atendimento está re-

tornando gradativamente, 
pois a nova empresa está 
em fase de treinamento de 
seu quadro funcional. Por 
isso, nesta segunda-feira será 
possível retirar carteiras já 
prontas nas novas unidades 
abertas, localizadas no in-
terior do Estado, e nos dias 
seguintes agendar o serviço.

 Nas unidades do Detran 
é possível emitir a 1ª e 2ª vias 
do documento, enquanto os 
postos do Poupa Tempo fa-

zem exclusivamente a 2ª via. 
As dez unidades que estão 
sendo abertas nesta segun-
da-feira são: Barra do Piraí, 
Búzios, Itaboraí, Itaperuna, 
Nova Friburgo, Petrópolis - 
Shopping Estação Itaipava; 
Porciúncula, Quissamã, Re-
sende e Rio das Ostras.

 O agendamento para 
os serviços pode ser reali-
zado pelo site www.detran.
rj.gov.br ou pelos telefones 
(21) 3460-4040, 3460-4041 

e 3460-4042. O horário do 
agendamento por telefone 
vai das 6h às 21h.

Agendamento para atendimento deve ser feito através do site ou telefone

Acessos ao 
polos serão 
em dia e hora 
marcadas, para 
evitar que haja 
aglomeração

Nas unidades 
do Detran que 
foram abertas é 
possível emitir 
a 1ª e 2ª vias do 
documento
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Por dia, mais de 250 mulheres foram alvos de violência durante o período de isolamento social

As vítimas ocultas da pandemia
Mais de 250 mulheres foram 
vítimas de violência por dia 
durante o isolamento social 
em 2020 no estado do Rio. 
Cerca de 61% desses casos 
ocorreram dentro das re-
sidências. Os dados foram 
divulgados ontem pelo Ins-
tituto de Segurança Pública 
do Rio (ISP). Entre 13 de 
março de 2020, quando foi 
editado o primeiro decreto 
de combate à propagação do 
coronavírus no estado, e o dia 
31 de dezembro, segundo o 
ISP, mais de 73 mil mulheres 
foram vítimas de algum tipo 
de violência no Rio.

Apesar disso, o número de 
casos teve queda de 27% em 
relação ao mesmo período de 
2019, quando houve 102.344 
vítimas. Para o ISP, isso pode 
indicar uma subnotificação 
provocada pelas restrições 
adotadas durante a pande-
mia. Em janeiro deste ano, 
o total de mulheres vítimas 
alcançou 12.924 e ficou pró-
ximo do que tinha sido ano-
tado no mesmo mês de 2020: 
10.878. 

Já em maio de 2020, um 
dos meses com maior taxa de 
isolamento social, as delega-
cias da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil registraram 
4.903 casos de violência con-
tra a mulher, o que significa 
redução acima de 50% se 

comparado com janeiro do 
ano passado.

O estudo também indicou 
que, além de 61% dos casos 
terem ocorrido no perío-
do de isolamento em 2020, 
justamente dentro de casa 
houve alta do percentual de 
ocorrências de crimes mais 
graves em residência. 

“Para Violência Física, 

o percentual aumentou de 
60,1% em 2019 para 64,1% em 
2020. Para Violência Sexual, 
uma variação ainda maior: de 
57,7% em 2019 para 65,6% em 
2020”, apontou o estudo.

Conforme o ISP, em mais 
de metade dos casos os au-
tores dos atentados foram os 
parceiros ou ex-parceiros. 

Entre os bairros com 

maior número de casos es-
tão a Cidade de Deus (32ª 
DP), na zona oeste do Rio; 
Austin, em Nova Iguaçu (58ª 
DP), na Baixada Fluminense, 
e Campo Grande (35ª DP), 
também na zona oeste da 
capital fluminense.

O ISP informou ainda que 
65 mulheres foram mortas 
entre 13 de março e 31 de 

dezembro de 2020. O bairro 
de Campo Grande ocupa o 
primeiro lugar no ranking 
estadual com maior número 
de casos de feminicídio, ao 
lado do bairro Caonze, em 
Nova Iguaçu. 

Operação nacional - Cerca 
de 12 mil policiais civis de 
todo o Brasil participaram, 
ontem, de uma megaope-
ração de combate a crimes 
contra a mulher. Coordenada 
pela Secretaria de Operações 
Integradas, do Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, a Operação Resguardo 
aconteceu em mais de 1,8 
mil cidades dos 26 estados 
e do Distrito Federal, no Dia 
Internacional da Mulher.

Ao apresentar a jornalistas 
os dados da ação deflagrada, 
o secretário Nacional de Ope-
rações Integradas, Jefferson 
Lisboa Gimenes, disse que 
a intenção do ministério é 
tornar esde tipo de inicia-

tiva regular. “Hoje, estamos 
aproveitando uma data co-
memorativa, mas queremos 
transformar ações de enfren-
tamento à violência contra a 
mulher em ações rotineiras”

Segundo o ministério, o 
objetivo é localizar e deter 
suspeitos de ameaças, tentati-
vas de feminicídio, lesão cor-
poral, descumprimentos de 
medidas protetivas, estupro, 
importunação, entre outros 
crimes contra as mulheres. A 
ação visa, ainda, ao fortaleci-
mento da atuação conjunta 
entre governos federal e esta-
duais, conforme estabelece o 
Sistema Único de Segurança 
Pública (Susp).

A operação começou a 
ser delineada em janeiro 
deste ano, com a análise de 
diversas denúncias, instau-
ração de inquéritos policiais 
e levantamento de mandados 
judiciais. Desde então, quase 
46 mil denúncias foram apu-
radas, aproximadamente 60 
mil inquéritos foram instau-
rados e em torno de 68 mil 
diligências foram cumpridas 
em todas as unidades da fe-
deração.

No período, mais de 165 
mil vítimas foram atendidas e 
cerca de 9 mil pessoas foram 
presas, sendo que ao menos 
638 delas já haviam sido de-
tidas ontem, até as 10h30.

Cerca de 61% dos 
casos ocorreram 
dentro das 
próprias 
residências das 
vítimas

Marcos Santos / USP

De acordo com o ISP, em mais de metade dos casos os autores dos atentados foram os parceiros ou ex-parceiros

Tornozeleira para os 
agressores de mulher
Uma proposição, que tramita 
na Alerj e será votada hoje em 
primeira discussão, pretende 
aumentar a segurança das 
mulheres com relação a ho-
mens agressores. O Projeto de 
Lei 1054/2015 dispõe sobre o 
monitoramento eletrônico do 
autor de violência doméstica 
e familiar contra a mulher no 
Estado.

De acordo com o autor ori-
ginal da proposta, deputado 
Waldeck Carneiro, a ideia é 
que o acusado utilize torno-
zeleira eletrônica enquanto 
estiver cumprindo a medida 
protetiva. “Costuma haver 
uma frequência de agressões 
à mesma vítima, com alto 
risco de mortalidade.

Neste contexto, é neces-
sário ressaltar que o mo-
nitoramento eletrônico é 
alternativa auxiliar para as 
medidas protetivas estabele-
cidas pela Lei Maria da Penha, 
não ocorrendo somente para 
fiscalizar eventuais passos 
do agressor, mas também 

para segurança das vítimas”, 
afirma Waldeck, que assina 
o projeto juntamente com a 
deputada Martha Rocha e o 
deputado Gustavo Tutuca.

A proposta é de que o 
agressor seja monitorado, 
conforme viabilidade técnica 
e disponibilidade de equipa-
mentos pela Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública, 
por meio de tornozeleira, 
bracelete ou chip. Tanto o 
acusado quanto a vítima 
serão orientados sobre os 
critérios e procedimentos 
da fiscalização da medida de 
afastamento.

Ele também será orien-
tado quanto à utilização do 
equipamento, que não será 
acionado pela mulher agre-
dida. O acusado da agressão 
à mulher que estiver sendo 
monitorado eletronicamente 
terá preferência na participa-
ção dos serviços de educa-
ção ou reabilitação, segundo 
o Artigo 35 da Lei Federal 
11.340/2006.

Mulheres na mira da violência 
urbana do Rio de Janeiro
Desde 2017, a plataforma 
Fogo Cruzado já registrou 
681 mulheres baleadas na 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro: 258 delas não 
resistiram e morreram.

Os motivos dos tiroteios 
que mais deixaram mulheres 
baleadas foram Operação/
Ação policial, que deixou 194 
vítimas ao todo (45 mortas e 
149 feridas). Roubo e tentati-
va de roubo veio em seguida, 
totalizando 117 vítimas (34 
mortas e 83 feridas). Homicí-
dio e tentativa de homicídio 
(111 vítimas: 74 mortas e 37 
feridas); execução e tentativa 
de execução (68 vítimas: 59 
mortas e 9 feridas) e disputa 
entre facções/milícias (36 ví-
timas: 13 mortas e 23 feridas) 
completaram o ranking. Em 
apenas 10% dos casos, não 
foi possível identificar as 
circunstâncias dos disparos.

Quase metade das mu-

lheres baleadas na Região 
Metropolitana do Rio foram 
vítimas de balas perdidas. Fo-
ram 314 mulheres atingidas 
que não tinham nenhuma 
participação ou influência 
direta nos tiros, mas que 
sofreram igualmente com os 
efeitos da violência armada: 
59 delas morreram. Chama 
atenção também que 12% 
das vítimas (85 mulheres) 
foram baleadas quando es-
tavam dentro de casa: destas, 
49 morreram. E outras 11 
eram agentes de segurança: 
7 morreram.

A sargento do Exército 
Bruna Carla Borralho Caval-
canti de Araújo, de 27 anos, 
foi morta a tiros durante um 
assalto no dia 30 de agosto de 
2020, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. Bru-
na seguia de carro com a 
família, quando o veículo 
em que estavam enguiçou na 

Avenida Presidente Kennedy.

Vítimas de todas as ida-
des - As meninas não foram 
poupadas da violência arma-
da no Grande Rio. Das 681 
mulheres baleadas neste pe-
ríodo, 15% ainda não tinham 
chegado na vida adulta - 35 
delas eram crianças e 68 ado-
lescentes: destas, 13 crianças 
e 31 adolescentes morreram.

A pequena Ana Clara Ma-
chado, foi a última vítima 
criança. Aos 5 anos de idade, 
a menina foi morta por uma 
bala perdida enquanto brin-
cava com o irmão no portão 
de casa, em Monan Pequeno, 
no bairro de Pendotiba, Nite-
rói. “Tchau, mãe. Estou indo, 
não vou aguentar”, Ana Clara 
se despediu da mãe no dia 2 
de fevereiro.

As mais velhas também 
sofreram com a violência. Em 
4 anos, 45 mulheres idosas 

foram baleadas na região 
metropolitana do estado: 15 
delas não resistiram. 

Tânia Gomes Moeda, de 
70 anos, foi baleada após 
entrar de carro por engano 
no Jóquei, em São Gonçalo, 
no dia 11 de agosto de 2020. 
Tânia, que estava acompa-
nhada de outros dois idosos 
que também foram baleados, 
foi atingida no pescoço, mas 
sobreviveu.

Municípios -  Em todos 
os lugares do Grande Rio 
mulheres foram baleadas. 
A cidade do Rio de Janeiro, 
concentrou mais da metade 
das vítimas, com 358 balea-
das nos últimos 4 anos. São 
Gonçalo (111), Duque de 
Caxias (40), Belford Roxo (34) 
e Nova Iguaçu (31) seguiram 
no ranking entre os muni-
cípios que mais vitimaram 
mulheres.

De 2017 até hoje 681 foram baleadas na Região Metropolitana

PM é morto 
em  ataque 
de bandidos, 
em SG
Um cabo da Polícia Militar 
do Grupamento de Ações 
Táticas (GAT) do 7º BPM 
(São Gonçalo) foi morto 
a tiros, na noite deste 
domingo (7), durante um 
confronto com bandidos 
que estavam em um carro 
roubado. O crime ocorreu 
por volta das 21h45, no 
bairro Mutuapira, em São 
Gonçalo.

A  P M  i n f o r m o u 
e m  n o t a  q u e  o  c a b o 
 Bruno Oliveira estava 
com uma equipe que pa-
trulhava a Estrada da Co-
vanca, quando houve o 
ataque por disparos de 
arma de fogo feitos por 
ocupantes de um carro. 
“Houve reação ao ata-
que criminoso. Na ação, 
um policial militar ficou  
ferido”.

Bandidos são do Salgueiro, afirma o delegado Vinícius Domingos 

Membros de quadrilha que 
roubava cargas são mortos

Dois suspeitos de integrar 
uma quadrilha que age rou-
bando cargas na Rodovia 
Niterói-Manilha (BR-101) 
morreram e um terceiro foi 
preso durante uma operação 
da Polícia Civil, realizada 
nesta segunda (8), no bairro 
do Boaçu, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio.

A ação foi da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) em conjunto com 
a Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (Core). Foram 
apreendidos um fuzil, uma 
pistola, uma granada e um 
veículo roubado — um Re-
nagade que era usado pelos 
criminosos.

De acordo com o delegado 
Vinícius Domingos, titular 
da DRFC, os bandidos são 
do Complexo do Salgueiro, 
também em São Gonçalo, e 

miravam cargas de eletrôni-
cos. “É uma importante qua-
drilha que vinha atuando na 
BR-101, ali na altura de Nite-
rói-Manilha, principalmente 

na região de São Gonçalo. É 
uma quadrilha que atuava 
fortemente armada, inclusive 
foram apreendidos um fuzil e 
uma granada”.

Divulgação

Um fuzil e uma granada foram apreendidos com o grupo que roubava cargas na região

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: 12/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

09:00 às 12:00 Estrada Leopoldo Fróes - São Francisco - Niterói 14793505
12:00 às 16:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Jurujuba - Niterói 14791941
12:00 às 16:00 Travessa Almerinda - Jurujuba - Niterói 14791941
12:00 às 16:00 Travessa Augustinho - Jurujuba - Niterói 14791941
12:00 às 16:00 Travessa José Bento - Jurujuba - Niterói 14791941
12:00 às 16:00 Travessa Percilio Santos - Jurujuba - Niterói 14791941
12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 14793735

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Cardeal Sebastião Leme - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 14783089
08:00 às 12:00 Rua Padre Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 14783089
08:00 às 12:00 Rua Reverendo Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 14783089
12:00 às 16:00 Avenida Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - Galpão - Arsenal 

- São Gonçalo 
14783299

12:00 às 16:00 Travessa Rene - Rio do Ouro - São Gonçalo 14783299
MARICÁ

13:00 às 17:00 Estrada Velha Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Estrada Velha Itapeba - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Leito Ant Estrada de Ferro - Estrada Velha Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rua Aloísio Rangel de Freitas - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rua Maria Antônia Pereira - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rua Vereador Aloísio Rangel de Freitas - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rua Manoel Marins - Estrada Velha Itapeba - Itapeba - Maricá 14787741
13:00 às 17:00 Rua C - Estrada Velha Itapeba - Estrada Velha de Maricá - Maricá 14787741
13:30 às 17:30 Ruas 9, 25, 26, 27, 28, 29, 127 - São Bento da Lagoa - Itaipuaçu - 

Barroco - Estrada Itaipuaçu - Maricá 
14751589

13:30 às 17:30 Rua das Perpétuas - Barroco - Maricá 14751589
13:30 às 17:30 Rua dos Narcisos - Itaipuaçu - Maricá 14751589
13:30 às 17:30 Rua São Geraldo - Itaipuaçu - Maricá 14751589
13:30 às 17:30 Rua São Jorge - Barroco - Itaipuaçu - Maricá 14751589
13:30 às 17:30 Rua São Judas Tadeu - Itaipuaçu - Maricá 14751589
13:30 às 17:30 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro - Chácaras de Inoã - 

Maricá 
14793889

13:30 às 17:30 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Chácaras Inoã - Maricá 14793889
13:30 às 17:30 Ruas B, D - Inoã - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Maricá 14793889
13:30 às 17:30 Rua 14 - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 14793889
13:30 às 17:30 Rua Doutor Joel Cardoso - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 14793889
13:30 às 17:30 Avenida Roberto Silveira - Flamengo - Maricá 14794011
13:30 às 17:30 Condomínio New York - Flamengo - Maricá 14794011
13:30 às 17:30 Rua A - Flamengo - Graciena - Maricá 14794011
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Boca pode ser o 
destino de Cavani
O atacante Edinson Cavani, que 
atualmente está no Manches-
ter United, decidiu que jogará 
no Boca Juniors ao final dessa 
temporada. “Em julho estará no 
Boca, essa é a ideia”, disse fontes 
próximas ao atacante para o 
jornal “Olé”.

O “Olé” revela que já há 
conversas entre o representante 
e irmão de Cavani, Walter Gu-
glielmone, e a direção do Boca 
Juniors, representada por Juan 
Román Riquelme, atual vice-
-presidente do clube argentino.

Cavani tem contrato com 
o United até o final dessa tem-
porada, com a possibilidade 
de extensão por mais um ano. 
Ainda segundo o jornal argen-
tino, o atacante estaria disposto 
a reduzir drasticamente seu 

salário, aceitando receber em 
três anos, o que recebe em um 
na equipe inglesa.

Nessa temporada, Cavani 
tem sete gols marcados em 25 
jogos. O United venceu o Der-
by de Manchester no último 
domingo por 2 a 0, mas sem 
a presença do atacante, que 
segue se recuperando de pro-
blemas físicos.

Equipes como River, Boca e LDU, têm chances de entrar no caminho tricolor

Flu pode ter pedreira na fase 
de grupos da Libertadores

A conquista do 
Palmeiras na 
Copa do Bra-
sil garantiu o 
Fluminense na 
fase de grupos 
da Taça Liber-

tadores da América. Com isso, 
os tricolores ganharam tempo 
para se preparar para a prin-
cipal competição continental 
da temporada. O time vai ficar 
no pote 3 no sorteio que será 
feito na Conmebol, no dia 9 
de abril. Assim, os tricolores 
podem ter uma pedreira logo 
de cara.

No pote um os cariocas 
podem ficar no grupo de River 
Plate, Boca Juniors, Cerro Por-
teño, Olímpia e Nacional ou 
Peñarol. No pote 2, os adver-
sários podem ser os seguintes: 
Defensa y Justicia, Santa Fé, 
Racing, LDU, Universidad 
Católica e Barcelona. Já no 
pote 4 terá os quatro times 
vindos da Pré-Libertadores e 
mais Deportivo La Guaíra, La 
Calera e Always Ready.

A situação no Uruguai ain-
da está indefinida. O Nacional 
está praticamente classifi-
cado. Já o Peñarol disputa a 
outra vaga com o Montevideo 
City Torque. Se o City avançar 
ficará no pote 4.

Assim, em um cenário pes-
simista, o Fluminense pode 
cair no grupo de River Plate, 
LDU e Santos ou Grêmio. Já na 
otimista, os tricolores podem 
cair com Cerro Porteño, Uni-
versidad Católica e La Guaíra. 
O Tricolor não pode ficar no 
grupo de outros clubes brasi-
leiros, exceto os que vierem da 
Pré-Libertadores.

Recuperação - O Flumi-

nense está na lanterna do 
Campeonato Carioca após 
duas rodadas. O Tricolor, as-
sim como Flamengo e Vasco, 
decidiu iniciar o estadual com 
um time alternativo, mas o 
desempenho foi abaixo do 
esperado.

O grupo formado por jo-
vens do sub-23, sub-20, sub-
17 e alguns titulares, perdeu 
de virada na estreia para o 
Resende, por 2 a 1. No último 
domingo, entretanto, o Trico-
lor passou vexame no Mara-
canã ao cair por 3 a 0 diante 
da Portuguesa.

O técnico Aílton admite 
que o time foi muito mal no 
segundo jogo, mas elogiou o 
desempenho na estreia.

“Foram dois jogos dife-

rentes. Contra o Resende, 
jogamos muito. Saímos sa-
tisfeitos mesmo com a der-
rota. Agora, fomos mal no 
primeiro tempo, e perdemos 
chances. No segundo tempo, 
foi muito ruim. O forte deles 
era a transição, cedemos o 
contragolpe. O nosso segun-
do tempo é para apagar da 
história. Espero que não se 

repita. Enfrentamos um time 
experiente, mas vamos ter de 
corrigir muita coisa”, afirmou.

O time terá a semana de 
preparação para o Fla-Flu, 
marcado para o próximo do-
mingo, no Maracanã. O trei-
nador espera “virar a chave” 
rapidamente e ver a equipe 
focada no clássico. O Fla-
mengo é o vice-líder e uma 
das duas equipes que têm 
100% de aproveitamento na 
competição.

“Estou triste demais, mas 
já temos que virar a chave. 
Tem clássico no próximo fim 
de semana, e clássico é muito 
aberto. Para que consiga-
mos diante do Flamengo a 
nossa primeira vitória”, disse  
Ailton.

Time se prepara 
para buscar a 
primeira vitória 
no Campeonato 
Carioca contra o 
Flamengo

Mailson Santana / Fluminense

O técnico Roger Machado já pensa na equipe do Fluminense para o início da disputa da Taça Libertadores da América

Vasco dispensa oito 
jogadores para 2021

Os atletas do 
Vasco se reapre-
sentaram ontem 
para o início da 
temporada 2021, 
após um breve 
recesso. Entre-

tanto, o clube informou oito 
jogadores que não estão nos 
planos para este ano. São eles: 
Yago Pikachu, Werley, Henri-
que, Léo Gil, Marcos Jr, Lucas 
Santos, Neto Borges e Gustavo 
Torres.

Alguns destes atletas estão 
em fim de contrato e não rece-
berão proposta de renovação, 
como é o caso de Henrique, 
que ficaria até agosto, mas terá 
sua saída antecipada. Outros, 
como o caso de Werley, estão 
deixando o clube devido aos 
altos salários, fora da realidade 
do Cruz-maltino na Série B.

Entretanto, jogadores 
como Germán Cano, Fernan-
do Miguel, Leandro Castán 
e Benítez, seguem no clube, 
apesar dos altos custos. O 
nome que mais surpreende 
na lista de dispensas é o de 
Yago Pikachu, lateral-direito 

que está no Vasco desde 2016.
Boa parte dos liberados 

já têm destino definido. Léo 
Gil vai jogar no Colo-Colo, 
do Chile. Gustavo Torres vol-
tará ao Atlético Nacional, da 
Colômbia. Neto Borges deve 
retornar ao futebol belga. Os 
outros atletas buscam novos 
times para confirmarem a 
saída de São Januário.

Evolução - O Vasco tem uti-
lizado uma equipe de garotos 
nas rodadas iniciais no Cam-
peonato Carioca. No entanto, 
os cruz-maltinos acabaram 
sendo derrotados nas duas 
partidas no Estadual.

Mesmo assim, o técnico 
Diogo Siston ressaltou que os 
jovens mostraram evolução 
contra o Volta Redonda em 
comparação a estreia contra 
a Portuguesa.

“É claro que ficou evidente 
a evolução, nós fomos me-
lhores do que o adversário. O 
futebol se resume à bola na 
rede. Eles fizeram, nós não, 
mesmo com inúmeras opor-
tunidades”, disse.

Rafael Ribeiro / Vasco

O argentino Léo Gil não ficará no Vasco. Ele deve defender o Colo-Colo

Após ser emprestado em 2020, volante do Fla fez boa partida contra Macaé 

Hugo Moura aproveita bem 
1ª oportunidade no ano

O  F l a m e n g o 
está utilizando 
o Campeona-
to Carioca para 
dar rodagem a 
alguns jogado-
res mais jovens 

do elenco principal. Além 
disso, as primeiras rodadas 
do Estadual também ser-
vem de vitrine para atletas 
do time sub-20. Para um 
remanescente da equipe 
campeã da Copa São Paulo 
de Juniores em 2018, este 
início de temporada pode ser 
a última chance de garantir a  
permanência no Rubro-Ne-
gro.

O volante Hugo Moura 
disputou o Campeonato 
Brasileiro pelo Coritiba, por 
empréstimo, onde atuou 
como titular na maior parte 

do tempo. Ele retornou ao 
Flamengo na semana pas-
sada, e foi um dos destaques 
da equipe no Maracanã. O 

jogador de 23 anos foi perfei-
to nos passes, com 100% de 
acerto nos 81 dados durante 
os 90 minutos.

Alexandre Vidal / Flamengo

Hugo Moura teve 100% de aproveitamento nos passes na última rodada do Carioca

Botafogo confirma 
volta de Joel Carli

A negociação 
chegou ao fim 
e o xerife Joel 
Carli  está de 
volta ao Bota-
fogo. O presi-

dente alvinegro, Durcesio 
Mello, confirmou à “Rádio 
Brasil” ontem o acordo para o 
retorno do zagueiro argentino 
ao clube.

Aos 34 anos, Carli cobrava 
na Justiça dívidas do clube 

do período em que vestiu a 
camisa alvinegra, entre 2016 e 
2020. Na temporada passada, 
o zagueiro teve seu contrato 
rescindido e retornou ao seu 
país. Na Argentina, atuou pelo 
clube que o revelou, o Aldovi-
si, mas só entrou em campo 
duas vezes.

Joel Carli concordou em 
retirar a ação contra o Bota-
fogo em troca de um contrato 
de dois anos.

Vitor Silva / Botafogo

Zagueiro argentino Joel Carli foi campeão carioca pelo Botafogo em 2018

Time italiano perdeu no jogo de ida, em Portugal, pelo placar de 2 a 1

Juventus tenta virada contra 
o Porto pela Champions

A Juventus-ITA não realiza boa 
temporada. Mesmo assim, os 
italianos duelam contra o Porto, 
hoje às 17 horas (de Brasília), 
em Turim, por uma vaga nas 
quartas de final da Liga dos 
Campeões da Europa.

Os donos da casa preci-
sam da vitória para avançar 
na Champions. A Juventus foi 
derrotada em Portugal por 2 a 
1 no confronto de ida.

Uma vitória simples garante 
a Velha Senhora na sequência 
da Liga dos Campeões. O téc-
nico Andrea Pirlo prevê um 
adversário retrancado na Itália.

“Será um jogo muito im-
portante, em que teremos de 

contrariar a desvantagem da 
primeira partida. É um jogo 
decisivo. Temos de ter muita 
paciência neste jogo, porque o 
Porto é uma grande equipe. Sa-
bemos da importância a beleza 
de jogar a Liga dos Campeões, 
mas este não será diferente de 
qualquer outro jogo importan-
te. Vamos querer deixar tudo em 
campo”, disse.

Mais uma vez, a esperança 
de gols é o atacante Cristia-
no Ronaldo. O português foi 
poupado no fim de semana no 
Campeonato Italiano para estar 
100% para a partida.

O Porto viajou para a Itália 
visando surpreender o gigante 

adversário. A vitória no con-
fronto de ida mostrou que os 
portugueses podem conquis-
tar a vaga na próxima fase da 
Champions.

O técnico Sérgio Conceição 
admitiu que o Dragão terá um 
adversário complicado.

“A força da Juventus tem 
exatamente a ver com isso, 
como deixar o melhor jogador 
do mundo de fora e ganhar 
de uma equipe como a Lazio. 
Aqueles jogadores estão sema-
nalmente em jogos de alto nível 
e de alto gabarito. O campeona-
to é extremamente competitivo 
e onde a Juventus demonstra 
uma força incrível”.

Borussia joga 
pelo empate 
em casa com 
o Sevilla-ESP
O Borussia Dortmund-ALE 
tenta a classificação para as 
quartas de final da Liga dos 
Campeões da Europa. Os 
alemães estão em vantagem e 
encaram o Sevilla, às 17h (de 
Brasília), na Alemanha.

Os donos da casa vence-
ram o confronto de ida por 3 a 
2. Por isso, uma derrota por 1 
a 0 ou 2 a 1 garante o Borussia 
Dortmund na próxima fase da 
Champions.

Mesmo com a vantagem, 
o técnico Edin Terzic espera 
um duelo complicado con-
tra o Sevilla. O comandante 
minimizou os recentes maus 
resultados do adversário nos 
últimos jogos.

“Esperamos um grande 
Sevilla. Os resultados deles 
não têm sido muito bons. 
Mas é a mesma coisa que nos 
aconteceu antes da primei-
ra partida. Dissemos a nós 
mesmos: esta é uma compe-
tição diferente e vamos fazer 
melhor. Esperamos a mesma 
reação do Sevilla”, disse.

Do outro lado, o Sevilla 
chega para a partida em crise 
após sequência negativa. Os 
espanhóis vão tentar apagar 
a eliminação na Copa do Rei e 
o distanciamento dos líderes 
da La Liga.

O técnico Julen Lopetegui 
pregou foco somente no re-
sultado na Champions.

“Estamos mal e temos 
que recuperar rapidamente, 
levantar rapidamente porque 
temos um jogo da Champions 
League. As derrotas sempre 
prejudicam, mas sempre di-
zemos a mesma coisa. Agora 
temos a intenção de fazer um 
grande jogo em Dortmund 
e é isso que vamos fazer”, 
declarou.

O Sevilla confia no poder 
do seu ataque para buscar 
a classificação na Liga dos 
Campeões.

Cavani não vem 
fazendo uma 
boa temporada 
com a camisa 
do Manchester 
United-ING


