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Rio tem mais de 500 
na UTI por covid-19

Capital amplia número de leitos mas taxa de ocupação não cai para menos de 90%

HOSPITAIS OPERANDO NO LIMITE
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Aglomeração em bar que funciona ao lado do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, colocou em risco funcionários e passageiros da estação e acabou sendo dispersada

Divulgação

Conta de luz vai ficar mais cara
Reajustes entre 4,63% e 11,83% já começam a valer a partir do próximo dia 15
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Advogadas são 
acusadas de 
falsificar alvarás
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Maricá já opera 
com bicicletas 
de uso gratuito

Justiça intima 
Caxias por 
vacinação
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Festin On 
Niterói 

Totalmente gratuito e on-
line, o Festin On Niterói
acontece entre os dias 
11 e 29, com títulos 
representativos, de 
diversos países, em língua 
portuguesa. Mostra conta 
com a participação de 
quatro niteroienses.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Quatro niteroienses participam do 
festival  internacional de cinema

Matou inquilina 
e esquartejou
o corpo dela
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ESPORTES

Botafogo inicia 
busca pela Copa 
do Brasil
Único grande clube do Rio de 
Janeiro que ainda não venceu 
a competição, o Botafogo 
inicia hoje a busca pelo inédito 
troféu contra o Moto Club, no 
Maranhão, às 21h (de Brasília). 
O técnico Marcelo Chamusca 
terá à disposição diversos 
jogadores contratados para esta 
temporada, como o zagueiro 
Gilvan, o atacante Marcinho e o 
volante Matheus Frizzo, que foi 
apresentado ontem.

PÁG. 8

Vitor Silva / Botafogo

Confiante após marcar duas vezes no Carioca, Babi está pronto para o jogo de hoje

São Gonçalo 
recebe mais 
doses de vacina
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Aglomeração em bar 
perto do terminal

Em Niterói, agentes da Superintendência de Terminais e Estacionamentos dispersaram, com 
auxílio de guardas municipais, centenas de pessoas que participavam de happy hour em bar 
próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro da cidade.

CIDADES\PÁG. 3

Zeca chega para 
lateral do Vasco

Divulgação / Vasco

Campeão olímpico pelo Brasil em 2016, 
Zeca foi confirmado ontem pelo Vasco

País tem quase 
2 mil mortes por 
covid em 24h
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Fiocruz vai 
produzir vacina 
em larga escala
A Fiocruz anunciou a produção 
em larga escala da vacina contra 
a covid-19 e deve entregar 3,8 
milhões de doses ainda em março.

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Entretenimento na Pandemia
Mesmo com o momento delicado da pandemia voltando 
aos poucos, fico feliz que pelo menos a grande maioria da 
população niteroiense segue se preocupando e respeitan-
do o próximo nesse momento difícil. Pelo menos é o que 
percebo nas ruas. Tenho orgulho da nossa cidade. 
Carlos Alves

Sinal demorado
Já fiz essa solicitação uma vez e nada mudou. O semáforo 
entre a Ary Parreiras e a Rua Roberto Silveira demora tanto 
para abrir que causa todo dia um congestionamento des-
necessário em uma via que já é estreita. Peço mais uma 
vez para que a prefeitura esteja atenta a isso. Sempre fico 
presa lá.
Carla Caetano

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

Crédito 
consignado
A Câmara aprovou a MP que 
aumenta de 35% para 40% 
o limite para aposentados e 
pensionistas do INSS con-
tratarem crédito consignado 
com base no valor do be-
nefício. Servidores públicos 
federais e estaduais e traba-
lhadores com carteira assi-
nada (CLT) também poderão 
usufruir do novo limite.

O texto segue para o Sena-
do. A MP perde a vigência na 
quinta-feira (11).

Pelo texto aprovado, o 
novo limite, que tinha termi-
nado em dezembro de 2020, 
passará a valer até 31 de de-
zembro de 2021. Após esse 
prazo, as dívidas de consig-
nado voltarão aos patamares 
anteriores, mantidas aquelas 
contratadas com o aumento 
temporário de margem e ve-
dadas novas contratações até 
que o total do desconto volte 
ao máximo de 35%. 

Lei proíbe coleira de choque

A Lei 9.197/21, que proíbe o 
uso e a comercialização de 
coleira de choque em cães 
no estado, foi sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro. Em caso de descum-
primento, será aplicada 
multa de R$ 740 (200 UFIR/

Divulgação

RJ), e o valor será revertido 
para o Fundo de Conser-
vação Ambiental (Fecam). 
A norma deverá ser regu-
lamentada pelo Executivo 
e valerá tanto para o co-
mércio físico quanto para 
o comércio on-line.

Quebra de patentes contra o vírus 
Enquanto países se prepa-
ram para a nova rodada de 
negociações na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
hoje, a organização interna-
cional Médicos Sem Frontei-
ras (MSF) pede a um pequeno 
grupo de governos que parem 
de fazer oposição à proposta 
de suspensão temporária de 
certos direitos de propriedade 
intelectual para tecnologias 
e medicamentos durante a 
pandemia, permitindo assim 
o início das negociações for-
mais na OMC.

A suspensão temporária 
se aplicaria a patentes e ou-
tras formas de monopólios 
comerciais sobre ferramen-
tas e tecnologias médicas 
essenciais para a resposta à 
pandemia de covid-19 a fim 
de que a imunidade coletiva 
seja alcançada. A iniciativa foi 
proposta pela Índia e África 
do Sul em outubro de 2020, 
e agora é apoiada por 58 
governos, que avalizaram a 
medida, outras 100 nações se 
mostraram a favor da iniciati-
va durante debates na OMC.

Para o MSF, com novas 
variantes altamente infeccio-

Fernando Zhiminaicela/Pixabay 

MSF pede a governos que parem de fazer oposição à proposta de suspensão temporária de quebra de patentes

Empresariado 
menos otimista
Pesquisa da Fecomércio RJ 
mostra a expectativa dos 
empresários fluminenses 
por demandas nos próximos 
meses, a sondagem registrou 
queda dos que acreditam 
que aumentará ou aumen-
tará substancialmente: de 
54,4% em fevereiro, para 
49,6% em março. Para outros 
30,3% haverá estabilização, 
no mês anterior esse per-
centual era de 31,7%. Houve, 
ainda, aumento entre os que 
acreditam diminuição acen-
tuada de 3,7% em fevereiro, 
para 5,2%. O percentual dos 
que creem que diminuirá 
apresentou aumento, indo 
de 10,3% em fevereiro, para 
14,9% nessa sondagem. Em 
resumo, os empresários es-
tão menos otimistas em rela-
ção à demanda nos próximos 
3 meses. O indicador que 
captura a informação subiu 
de 140,4 em fevereiro para 
129,5 em março.

sas se espalhando em muitos 
países de baixa e média ren-
da, é fundamental garantir 
que quaisquer ferramentas 
médicas existentes e futuras 
estejam acessíveis. A suspen-
são de regras de propriedade 
intelectual, proposta na OMC, 
poderia fornecer uma opção 
de política mais rápida e 
automática para os governos 

em nível internacional para 
facilitar o aumento do acesso, 
em vez de depender apenas 
de medidas voluntárias da 
indústria farmacêutica.

Mas apesar da iniciativa, 
um pequeno grupo de nações 
está dificultando rigorosa-
mente o início de negociações 
formais na OMC, dentre as 
quais o Brasil. Ao mesmo 

tempo, muitos desses países, 
que estão bloqueando ou 
atrasando a proposta – entre 
eles Austrália, Canadá, União 
Europeia, Japão, Noruega, 
Suíça, Reino Unido e Esta-
dos Unidos, já garantiram a 
maioria das vacinas dispo-
níveis, muito mais do que 
necessário para vacinar suas  
populações. 

Conta de luz fica 
mais cara

Tratamento de 
beleza para vítimas

 A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou 
ontem o reajuste tarifário da 
Enel Distribuição Rio e da 
Light. O reajuste para consu-
midores de baixa tensão da 
Enel, em sua maioria clientes 
residenciais, foi de 4,63%, e 
para os clientes de média e 
alta tensão, em geral indús-
trias e grandes comércios, o 
índice aprovado foi de 10,38%. 
O reajuste será, em média, 
de 6,02%, e passa a vigorar a 
partir do dia 15 de março.

Já o reajuste para consu-
midores de baixa tensão da 
Light foi de 4,67%. Para os 
clientes de média e alta ten-
são ficou em 11,83%.

De acordo com a Aneel, 
os principais fatores que 
influenciaram este aumento 
foram a alta dos custos com 
aquisição e o transporte de 
energia até a distribuidora

O aumento do custo de 
compra de energia da usina 
de Itaipu pago à Eletrobras, 
em função da taxa de câmbio 
(variação do dólar) foi de 25%, 
contribuindo na elevação das 
tarifas finais dos consumi-
dores em 2,4%.  Já os custos 
de transporte de energia das 
empresas de transmissão até 
a distribuidora aumentaram 
57%, o que impactou a tarifa 
dos consumidores em 5,7%. 

O Mais Bonita Centro de Be-
leza, em Icaraí, em parceria 
com o Instituto Ela, recebe 
hoje 30 mulheres que vivem 
em comunidades e que já 
sofreram algum tipo de vio-
lência, para realizarem tra-
tamentos estéticos gratuitos. 
“Muitas passam por situa-
ções que nem imaginamos. 
E para tentar amenizar um 
pouco dessa dor, queremos 
ajudar a elevar a autoesti-
ma delas”, comenta Vivia-
ne Silveira, sócia do Mais  
Bonita.

Pronampe: carência é estendida

O Ministério da Economia 
informou ontem que os 
bancos poderão estender o 
prazo de carência de paga-
mento do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pe-
queno Porte (Pronampe) 

Divulgação

de oito para 11 meses. As 
empresas que desejarem 
prorrogar a carência da 
linha do Pronampe devem 
procurar as instituições 
financeiras com as quais 
firmaram os contratos de 
crédito.

Panorama RJPanorama RJ

Festin On Niterói 
dispensa legendas
Um evento itinerante, onde 
algumas das melhores pro-
duções audiovisuais em 
língua portuguesa vão es-
tar disponíveis. É assim no 
FESTin ON Niterói, total-
mente gratuito e on-line, 
que, entre os dias 11 e 29 
de março, abrigará títulos 
representativos em língua 
portuguesa, através da pla-
taforma streaming www.
festinon.com. Edição deriva 
de um festival internacional 
que, há 11 anos, acontece 

anualmente em Lisboa, de 
modo presencial. 

Além do Brasil, partici-
pam produções de Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor-
-Leste.

Os quatro niteroienses 
que têm se destacado em 
suas recentes trajetórias 
e que fazem parte dessa 
mostra são Ivan de Angelis, 
Marina Pessanha, Rosa Mi-
randa e Éthel Oliveira. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Drama
O monólogo ‘A valsa de Lili’ 
conta a história  de uma 
mulher que sofre que viveu 
numa UTI por quase 40 
anos, desde os 2 anos de 
idade, por conta de uma 
poliomielite. A interpretação 
de Débora Duboc foi vence-
dora do prêmio APCA – As-
sociação Paulista de Críticos 
de Arte na categoria Melhor 
Atriz. Até 4 de abril no CCBB 
Rio. Rua Primeiro de Março 
66, Centro, Rio. Quinta a 
sábado, às 18h. Domingo, às 
17h. R$ 30 (inteira).  

LIVRO - A Eduff está lançando a segunda edição do 
livro “Em guarda contra o perigo vermelho”, de Rodrigo 
Patto Sá Motta. No livro, o autor conta as origens do 
movimento anticomunista no Brasil, com ênfase nos 
dois períodos de ditatura do país, 1937 e 1964, e como 
esse fenômeno ainda está presente, embora com al-
gumas atualizações. 

BATE PAPO - Sexta (12), às 19h, tem uma conversa 
online com o fotógrafo Vicente de Mello sobre a sua 
exposição, ‘Limite Oblíquo’, em cartaz no Paço Impe-
rial, que também terá a participação do curador da 
mostra, Aldones Nino. A transmissão será através do 
canal AREA27, no YouTube. Vicente desenvolveu uma 
técnica de arquivo que reelabora o objeto em si.

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

Divulgação

Quatro niteroienses participam do festival de cinema de língua portuguesa

Reprodução

Peça ‘A valsa de Lili’ é inspirada no 
livro “Pulmão de aço”, de Eliana Zagui
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Ocupação de UTIs supera 90% 
e Rio de Janeiro amplia leitos
Diante da atual situação, prefeitura abriu mais 39 leitos de UTI para atender o aumento na demanda

Depois de ter atingido 93% 
nesta segunda-feira (8), a taxa 
de ocupação das unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) para 
covid-19 na rede pública do 
município do Rio de Janeiro 
era de 90% nesta terça-feira 
(9), segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). 

O percentual de vagas 
ocupadas por pacientes gra-
ves de covid-19 começou 
o mês de março em 88% e, 
apesar da abertura de novos 
leitos, se mantém acima desse 
patamar. 

Diante do aumento da 
demanda, a SMS converteu 
ontem 10 leitos de enfermaria 
do Hospital Municipal Ronal-
do Gazolla para UTIs e abriu 
mais 58 leitos no Hospital 
Municipal Evandro Freire, 
sendo 29 de enfermaria e 29 
de UTI. O município do Rio 
de Janeiro tinha ontem 507 
pessoas internadas em UTIs 
por covid-19.

A alta nas internações 
também pode ser observada 
nos leitos de enfermaria. Em 
1° de março, 66% dessas vagas 
estavam ocupadas, percen-
tual que chegou a 80% on-
tem. Procurada pela Agência 
Brasil, a SMS informou que 
poderá abrir mais vagas se for 
necessário. Na segunda-feira, 
616 pessoas estavam interna-
das em leitos de enfermaria 
por infecção pelo novo coro-
navírus na capital.

Medidas restritivas - A 
preocupação com os efeitos 
da pandemia levou a prefei-
tura a decretar medidas res-
tritivas mais rígidas na última 

semana, o que inclui o fecha-
mento do comércio, às 20h, 
e de bares, às 17h, além da 
proibição de permanecer em 
vias públicas entre 23h e 5h. 

Durante o anúncio, o prefeito 
Eduardo Paes explicou que 
o município pretende evitar 
um agravamento da situação 
semelhante ao que ocorre em 

diversos estados do país.

Recorde de mortes no País 
- A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) alertou na semana 

passada que 18 estados e o 
Distrito Federal haviam en-
trado na zona de alerta crítica 
de ocupação de leitos de UTI, 
com mais de 80% das vagas 
preenchidas.

Em alguns casos, como em 
Santa Catarina, a ocupação 
se aproximava dos 100%. O 
recrudescimento da pande-
mia de forma simultânea em 
vários estados fez com que 
pesquisadores classificassem 
o momento atual como o pior 
desde que o novo coronavírus 
chegou ao Brasil. 

O Ministério da Saúde 
confirmou ontem (9) um total 
de 1.972 novas mortes por co-
vid-19 registradas nas últimas 
24 horas. É o novo recorde de 
óbitos confirmados em um 
único dia no Brasil ao longo 
da pandemia.

Ao todo, o País acumu-
la 268.370 vítimas fatais da 
doença. Foram confirmados 
70.764 novos casos, em um 
total de 11.122.429 diagnós-
ticos positivos.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O percentual de vagas ocupadas por pacientes graves de covid-19 começou o mês de março em 88% e, apesar da abertura de leitos, se mantém acima desse patamar

Fiocruz: ação de produção 
em larga escala da vacina 
Durante reunião realizada 
na manhã desta segunda (8), 
com a presença do Ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuel-
lo, do governador do Piauí 
e representante do Fórum 
Nacional de Governadores, 
Wellington Dias, e do Secre-
tário de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro, Carlos Alberto 
Chaves, a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) anunciou o 
início da produção em larga 
escala da vacina covid-19.

Durante o encontro, repre-
sentantes da Fiocruz também 
informaram sobre a previsão 
de entrega de 3,8 milhões de 
doses para o mês de março, 
o funcionamento da produ-
ção e os esforços que vem 
realizados para a importação 
de vacinas prontas e junto à 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para a 
aceleração de entrega dos lo-
tes produzidos, resguardadas 

as condições de segurança da 
vacina.

A produção dos lotes de 
pré-validação e validação 
foram finalizadas no último 
domingo (7), com testes de 
consistência e estabilidade 
dentro dos parâmetros de-
sejados. Esses lotes também 
poderão ser incorporados 
às entregas da Fiocruz ao 
Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), mediante apro-
vação da Anvisa. Com o início 
da operação dessa primeira 
linha, a Fiocruz iniciará o 
escalonamento gradual da  
produção.

A primeira linha em fun-
cionamento hoje está produ-
zindo cerca de 300 mil doses 
por dia. Ainda esta semana, 
caso a produção ocorra den-
tro do previsto, uma segunda 
linha de produção deverá 
entrar em operação para au-
mentar a capacidade produti-

va. A expectativa é chegar até 
o final de março, com as duas 
linhas em funcionamento, 
com uma produção de cerca 
de um milhão de doses por 
dia.

Por conta de uma falha 
em um dos equipamentos da 
linha de envase, a produção 
dos lotes de validação, etapa 
necessária para garantia do 
controle de qualidade e efi-
cácia da vacina, teve que ser 
interrompida. O problema já 
foi superado, mas acabou por 
impactar também o cronogra-
ma de entregas para março. 
Em abril, o ritmo de produção 
será retomado e a estimativa 
de entrega passará a cerca de 
30 milhões de doses.

Nesta segunda (8), tam-
bém foram enviados à Anvisa 
os documentos restantes para 
a obtenção do registro defini-
tivo da vacina. A expectativa 
é de que o registro possa ser 

concedido ainda esta semana.
Paralelamente, a Fiocruz 

se mantém ativa na busca 
por alternativas para o forne-
cimento de vacinas ao PNI. 
Até o momento, já foram 
fornecidas quatro milhões de 
doses produzidas pelo Insti-
tuto Serum e preparadas para 
distribuição pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz), das 12 milhões de 
doses já acordadas com a 
AstraZeneca. Além disso, a 
Fiocruz irá também apoiar 
tecnicamente o recebimento 
das vacinas da iniciativa do 
Covax Facility, o que pode-
rá representar cerca de 2,9 
milhões de doses de vacinas 
prontas ainda em março.

A reunião contou com 
participação remota dos go-
vernadores dos estados do 
Ceará, Goiás, Rio Grande do 
Norte e Pará.

Há a previsão de entrega de 3,8 milhões de doses para o mês de março

Fim ao ‘happy hour’ 
no Terminal de Niterói
Na noite da última sexta-feira 
(5), agentes da Suten (Supe-
rintendência de Terminais e 
Estacionamentos de Niterói) 
dispersaram centenas de 
pessoas que estavam aglo-
meradas e sem máscaras 
num bar ao lado do Termi-
nal Rodoviário Presidente 
João Goulart, no Centro de 
Niterói.

“Ficamos chocados ao ver 
um grupo tão grande de pes-
soas desrespeitando as regras 
de distanciamento e colo-
cando em risco a própria vida 

e a dos demais passageiros 
e funcionários do Terminal. 
Rapidamente agimos para 
acabar com a aglomeração”, 
afirmou o superintendente 
Henrique Fênix. A Guarda 
Municipal também foi acio-
nada para ajudar a dispersar 
a multidão.

SG amplia público 
a partir de amanhã 
A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo vai 
ampliar o público-alvo da 
primeira dose de vacinação 
contra o coronavírus na pró-
xima quinta-feira (11). Idosos 
a partir de 77 anos poderão ir 
aos oito pontos de vacinação 
espalhados pelo município, 
três deles com drive thru, das 
8h às 17h, munidos de identi-
dade, CPF ou cartão do SUS, 
comprovante de residência e 
carteira de vacinação. Nesta 
quarta-feira (10), a cidade vai 
receber mais 7,5 mil vacinas 
para continuação da aplicação 
da primeira dose e continua 
vacinando idosos com mais de 
78 anos. Os idosos com mais 
de 90 anos têm prioridade 
nas filas.

Além dos idosos, também 
podem se dirigir aos pontos 
de vacinação para a aplicação 
da primeira dose de vacina, 
os profissionais da saúde com 
mais de 60 anos que trabalham 
em hospitais da cidade ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de outros 
municípios. São eles: técnico 
em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 

fonoaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assistente 
social, biomédico e auxiliar e 
técnico de saúde bucal. 

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 
funcionários da saúde que têm 
mais de 21 dias de vacinados. 
Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com o 
comprovante da primeira dose 
da vacina CoronaVac aplica-
da em SG. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante de 
outra cidade, não serão imuni-
zados. Os que foram vacinados 
com a Oxford/Astrazeneca 
devem aguardar o intervalo da 
vacina, que é de 12 semanas, e 
ainda não está disponível.  

Idosos acamados com mais 
de 80 que são atendidos pela 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) estão sendo vacinados 
em casa. Parentes e respon-
sáveis 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.

Agentes 
acabaram com 
aglomeração

Município tem tido muitos problemas na imunização contra a covid-19

Justiça intima prefeitura 
de Caxias por vacinação

A Justiça do Rio de Janeiro 
intimou o prefeito de Duque 
de Caxias, Washington Reis, 
e o secretário municipal de 
Saúde, Antônio Manoel de 
Oliveira, sobre o processo 
de vacinação no município 
do estado do Rio de Janeiro. 
A juíza Elizabeth Maria Saad, 
da 2ª Vara Cível de Duque de 
Caxias, determinou que a 
prefeitura siga o Plano Na-
cional de Operacionalização 
da Vacina contra a covid-19.

Segundo a Justiça, o mo-
tivo da intimação é que Du-

que de Caxias não cumpriu 
a decisão judicial de 4 de 
fevereiro, que determinava 
que a vacinação fosse feita de 
acordo com a faixa etária dos 
idosos, priorizando as idades 
mais elevadas e sem conside-
rar a atividade profissional.

A decisão da Justiça foi 
tomada depois que a prefei-
tura decidiu imunizar profis-
sionais de educação antes de 
vacinar idosos com menos de 
80 anos.

Na última sexta-feira (5), 
Duque de Caxias decidiu 

permitir a vacinação de qual-
quer pessoa com mais de 
60 anos, um dia depois de 
vacinar idosos com 80 anos. 
A medida provocou uma cor-
rida aos postos de vacinação, 
não só de moradores locais 
como também pessoas de 
outros municípios. Enormes 
filas foram registradas nos 
postos.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a assessoria 
de imprensa da prefeitura de 
Duque de Caxias e aguarda 
um posicionamento.

O vereador Dr. Luiz Na-
zar (MDB), que já tem 
junto com sua família 
um importante legado 
na medicina niteroien-
se, segue do gabinete 42 
da Câmara pensando 
em prol dos pacientes. 
O parlamentar fez uma 
indicação que prioriza 
pacientes com síndro-
me de Down, autismo 
e deficiência intelec-
tual no grupo de prio-
ritários para a vacina-
ção contra a covid-19.  
Resta saber se o Execu-
tivo vai acatar ou seguir 
as normas do Plano 
Nacional.

Indicação 
para vacina

Município do 
Rio tinha ontem 
507 pessoas 
internadas 
em UTIs por 
covid-19
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Pandemia e 
momento atual

Dom José Francisco*

Durante as últimas se-
manas, venho dedicando 
este espaço semanal a 
pensar, com meus caros 
leitores, sobre os efeitos 
da pandemia em nossas 
escolhas mais íntimas e 
pessoais. Não houve área 
das nossas vidas que não 
fosse atingida por esta ca-
tástrofe. O mesmo Oriente 
que nos traz, todos os dias, 
o Sol, trouxe também cer-
tas exigências de repensar 
o que estamos fazendo de 
sua luz e seu calor. Enfim, 
de nossas vidas.

Paramos para pensar. 
Tivemos de parar. Não 
houve outro jeito. Parece 
que fechamos as portas 
dos eventos sociais, comu-
nitários e religiosos, para 
entreabrir outra porta, 
menor, mas igualmente 
pesada: a das razões 
suficientes para a hu-
manidade continuar, 
inalterado, o 
caminho que 
a trouxe até 
aqui. Ao que 
tudo indica 
e até onde a 
vista alcan-
ça, há muito 
o que mudar. 

Mas, an-
tes, é preciso 
m u d a r - s e . 
O l h a r  a o 
redor.  Não 
apenas proteger-se, 
mas proteger aqueles 
a quem você ama, so-
bretudo, aqueles que 
estão em maior risco. 

Será mesmo necessário 
visitar sua avó, pessoal-
mente, ou é mais seguro 
neste momento ligar para 
ela? Mais: que tal ligar para 
os parentes e idosos se-
guidamente? Você conse-
gue ampliar uma rede de 
atenção de dentro da sua 
casa. Você também pode 

ajudar a proteger aqueles 
que estão em maior risco, 
devido à idade ou condi-
ções físicas. 

Se você acabar isola-
do, seja por estar doente 
ou muito preocupado, 
mantenha contato social 
com sua família, amigos 
e o trabalho, por telefone, 

email, ou o que for 
melhor para você. 
Não deixe o iso-
lamento físico e a 

solidão faze-
rem você se 
sentir infeliz, 
a i n d a  q u e 
seja normal 
ficar chatea-
do com toda 
essa situa-
ção. Somos 
todos mais 
fortes juntos, 
mesmo que 
precisemos 
estar fisica-

mente separados.
Acima de tudo, 

faça um esforço e 
concentre-se no 

lado positivo. Reconec-
te-se com seus amigos e 
familiares. Use-o como 
um período para refletir 
e crescer. É um tempo 
que irá passar. Use-o da 
melhor maneira possível. 

Será mesmo 
necessário 

visitar sua avó, 
pessoalmente, 

ou é mais 
seguro neste 

momento ligar 
para ela? 

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Divulgação

Maricá dá início à operação 
das vermelhinhas na cidade

A Prefeitura de Maricá, através 
da Empresa Pública de Trans-
portes (EPT), iniciou nesta 
terça-feira (9), a operação das 
bicicletas de uso gratuito, co-
nhecidas como “vermelhinhas”. 
A solenidade de inauguração do 
serviço aconteceu na praça do 
cruzamento, entre as ruas Álva-
res de Castro com a Fernando 
Henrique Assunção, no Centro.

Ao todo, são 20 estações 
com 10 bicicletas cada, to-
talizando 200 vermelhinhas. 
Nesta primeira fase, o projeto 
vai incluir a Praça de Itapeba, o 
Centro de Esportes Unificados 
(CEU), a Mumbuca, a Rodoviá-
ria do Centro e a Prefeitura.

Para utilizar as vermelhi-
nhas, os interessados terão que 
efetuar seus cadastros através 
do aplicativo da EPT – infor-
mando dados pessoais e um 
número de cartão de crédito 

como forma de segurança em 
casos de perda ou roubo das bi-
kes, sem nenhum valor cobrado 
pela utilização. Quem não tiver 
ou não quiser informar um car-
tão de crédito, terá que realizar 
o cadastro presencialmente 
na sede da empresa, levando 
documento de identidade, CPF 
e comprovante de residência.

Após o cadastramento, o 
morador estará apto a utilizar 
as bicicletas pelo período de 
uma hora, de segunda à sexta-
-feira. Já nos fins de semana e 
feriados, o tempo de utilização 
permitido será de duas horas. 
Lembrando que, após o uso, 
a bicicleta deve ser devolvida 
à estação e a reserva de outra 
vermelhinha só será liberada 
com, no mínimo, 15 minutos de 
intervalo. Cada estação contará, 
ainda, com álcool gel à disposi-
ção dos usuários, que deverão 

fazer a higienização da bicicleta 
antes do uso, a exemplo do que 
já acontece em carrinhos de 
compras em supermercados.

Menores de idade não po-

derão se cadastrar. Apenas 
pessoas com mais de 18 anos. 
Mas, poderão usar as bicicletas 
se incluídas nos cadastros de 
seus pais.

Bicicletas estão disponíveis para uso. Para utilizar, basta fazer um cadastro
Marcos Fabrício/ Prefeitura de Maricá

Ao todo, são 20 estações com 10 bicicletas cada, somando 200 vermelhinhas

Fiscais do Detro foram impedidos de apreender van em uma via da cidade

Itaboraí: ação termina após 
interrupção de prefeito
Uma operação do Departa-
mento de Transportes Rodo-
viários do Estado do Rio de 
Janeiro (Detro) acabou em 
confusão na cidade de Ita-
boraí, na segunda (8). Fiscais 
apreendiam uma van em uma 
avenida da cidade, mas o tra-
balho foi interrompido pelo 
prefeito da cidade, Marcelo 
Delaroli (PL), que afirmou que 
a atribuição era da prefeitura.

Na sexta (5), uma publi-
cação no Diário Oficial de 
Itaboraí determinava que 
as operações que fiscalizam 
o transporte público só po-
deriam ser realizadas pela 

Secretaria de Transportes da 
cidade. Porém, a fiscalização 
do transporte público de pas-
sageiros intermunicipal é de 
atribuição do Detro.

Com a intervenção do 
prefeito, os agentes libera-
ram as vans que tinham sido 
apreendidas. O Detro afirmou 
que vai manter as operações 
nas rodovias estaduais com o 
objetivo de coibir o transporte 
irregular de passageiros. A 
Prefeitura de Itaboraí afirmou 
que a decisão de assumir a 
fiscalização foi tomada depois 
que terminou o convênio com 
o Detro.

Reprodução/ Redes Sociais

Com a intervenção realizada pelo prefeito Marcelo Delaroli, os agentes do 

Detro liberaram as vans que tinham sido apreendidas na operação do órgão

DRM-RJ: autarquia 
recebe autoridades

O presidente do Departa-
mento de Recursos Minerais 
do Estado do Rio de Janei-
ro, Luíz Claudio Almeida 
Magalhães, recebeu  nesta 
terça-feira (9) a visita do 
desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ) Paulo 
Rangel e do presidente da 
Companhia Estadual de 
Habitação do Rio de Janeiro 
(Cehab-RJ), Roberto Fernan-
des, para conhecimento da 
 nova alta gestão da autar-
quia, na prestação de servi-
ços públicos de geologia e 
mineração no Estado do Rio 
de Janeiro .

A visita foi acompanhada 
do diretor de Administração 

e Finanças, Leandro Velloso, 
do chefe de gabinete da 
Presidência, Ézil Eduardo 
Costa, e da assessora jurí-
dica Pauline Guimarães. No 
encontro, foram discutidos 
os novos desafios da atual 
gestão para o aprimoramen-
to dos serviços públicos da 
autarquia.

Divulgação

O presidente do DRM-RJ, Luíz Magalhães, recebe o desembargador do 

TJRJ Paulo Rangel e o presidente da Cehab-RJ, Roberto Fernandes

Foram 
discutidos os 
desafios da 
gestão para 
aprimorar os 
serviços

A Prefeitura de Cabo Frio 
iniciou obras de requalifica-
ção urbanística do entorno 
do Canto do Forte e da Ave-
nida Almirante Barroso, que 
dá acesso ao local. A obra 
prevê a reforma do Mirante 
do Morro do Arpoador, além 
da drenagem e do calça-
mento de toda a Avenida 
Almirante Barroso. O valor 
total do investimento é de 
R$ 2.978.827,49. Deste mon-
tante, a contrapartida do 
município é de R$ 83.086,10. 

A licitação foi realizada em 4 
de abril de 2020, e o contrato 
assinado em 29 de junho do 
mesmo ano.

De acordo com a secre-
tária-adjunta de Projetos, 
Márcia Tardelli, embora o 
contrato tenha sido assi-
nado ano passado, os tra-
balhos só estão sendo exe-
cutados agora por conta de 
um decreto municipal que 
suspendeu todas as obras 
por conta da pandemia de 
covid-19.

 Cabo Frio: obras no Canto do Forte
A Biblioteca Parque Estadual 
(BPE), no Cento do Rio de 
Janeiro, reabriu ao público 
com entrada controlada na 
segunda-feira (8). Os visitan-
tes que quiserem consultar 
o acervo de mais de 100 
mil livros, as quatro exposi-
ções montadas no espaço 
do equipamento cultural e 

as demais instalações pre-
cisam fazer agendamento 
online através da plataforma 
Sympla. O acesso continua 
gratuito, mas só será per-
mitida a entrada de quem 
tiver o ingresso impresso ou 
eletrônico. 

O uso de máscara dentro 
da biblioteca é obrigatório.

Biblioteca Parque reabre ao público
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Dirija como 
uma mulher

Adolfo Konder*

Dados do Detran mostram 
que as mulheres cometem 
bem menos infrações e, 
por isso, recebem bem 
menos multa do que os 
homens. Nos autos em 
que se informa o gêne-
ro, em 2020, no Estado 
do Rio de Janeiro, foram 
registradas 580 mil in-
frações no nome delas 
contra mais de 1,6 milhão 
dos homens. Ou seja, as 
infrações registradas pra 
elas representam 36,25% 
das punições deles. E em 
2019, 766,5 mil multas re-
gistradas para elas e mais 
de 2 milhões para eles. 
 
Além disso, as mulheres 
são bem menos vitima-
das do que os homens 
nos acidentes de trânsito. 
Segundo os registros, nos 
últimos três anos elas re-
presentaram cerca de 1/3 
das vítimas. Em 2020, por 
exemplo, elas foram 26% 
do total dos envolvidos 
em acidentes, enquan-
to os homen, 66% das 
mais de 19 mil vítimas.  
 
D a  a n á l i -
se, pode-se 
concluir que 
a  d i r e ç ã o 
feminina é 
mais segura 
e cuidado-
sa do que a 
do homem. 
Para o De-
tran, o im-
portante é 
a n a l i s a r  o 
porquê da questão ou 
o que envolve o resul-
tado? Por isso esta-
mos, nesta semana em 
que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, 
promovendo um seminá-
rio para abordar aspectos 
da vivência feminina que 
possam impactar na for-
ma como elas dirigem.  
 
O evento será realizado 
nesta sexta-feira, 12, via 
YouTube, e abordará os 
temas a Mulher e o Trân-
sito, a Saúde Emocional 
e a Segurança da Mulher. 
Será o encerramento das 
celebrações que estamos 
fazendo durante toda esta 
semana para mostrar o 
quanto estamos alinha-
dos às causas femininas. 
Convidamos toda a po-
pulação fluminense a as-
sistir, pois o tema envolve 
a preservação da vida. 

A ação é uma parceria 
com o Museu do Amanhã. 
 
A luta feminina é uma 
constante. Corroborando 
este pensamento, esta-
mos homenageando vá-
rias mulheres do mundo 
do trânsito, entre elas, 
funcionárias do departa-
mento. São mulheres que 
desempenham funções 
vitais para o órgão, como 
controladoras de contrato 
e examinadoras de provas 

práticas de direção.  
 
Entre os nossos 
usuários escolhe-

mos a mo-
t o c i c l i s t a 
F e r n a n d a 
Faria para, 
e m  n o m e 
dela, home-
nagear todas 
as usuárias 
do Detran. 
Pois Fernan-
da se rebe-
lou contra 
um machis-
m o  m u i t o 

anacrônico para 
os  nossos dias.  
 
Fernanda criou um 

grupo de motociclistas 
mulheres porque os mo-
to-clubes só permitem 
a entrada de mulheres, 
caso sejam companheiras 
dos titulares. A jaqueta 
também é ganha por in-
termédio dos namorados 
e maridos, e elas não têm 
direito a opinar nas ques-
tões que determinam a di-
reção dos grupos. Ou seja, 
são coadjuvantes, caronas! 
Hoje, o grupo de Fernanda 
viaja em suas possantes 
Harley Davidson e outras 
similares de 500 cilindra-
das ou mais sem pedir au-
torização com ninguém. 
Para o Detran o que fica é: 
#dirijacomoumamulher.

Nos autos em 
que se informa o 
gênero, em 2020, 

no RJ, pode-se 
concluir que a 

direção feminina 
é mais segura 
e cuidadosa

OPINIÃO

*Por Adolfo Konder, 

presidente do Detran

Divulgação/Palácio Guanabara

Reprodução

Segundo informações divulgadas pela polícia a ação da quadrilha já teria beneficiado pelo menos três presos

Foram atendidas 17.417 vítimas e emitidas 8.331 medidas protetivas

Operação prende 1,5 mil por 
crimes contra mulheres
Realizada simbolicamente no 
Dia Internacional da Mulher, a 
Operação Resguardo prendeu 
1.548 pessoas e cumpriu 985 
mandados de prisão por cri-
mes relacionados à violência 
contra a mulher. A megaope-
ração envolveu a participação 
de 19 mil policiais civis de 
1.832 municípios em 27 uni-
dades da Federação.

No total, foram atendidas 
17.417 vítimas e emitidas 
8.331 medidas protetivas e 
instaurados 9.991 inquéritos. 
A operação foi coordenada 
pela Secretaria de Operações 
Integradas, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Segundo o ministério, o 
objetivo da operação foi locali-
zar e deter suspeitos de amea-
ças, tentativas de feminicídio, 
lesão corporal, descumpri-
mentos de medidas protetivas, 
estupro, importunação, entre 
outros crimes contra as mu-
lheres. A ação visou, também, 
ao fortalecimento da atuação 
conjunta entre governos fe-
deral e estaduais, conforme 
estabelece o Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp).

A ação desta segunda co-
meçou a ser delineada em ja-
neiro deste ano, com a análise 
de diversas denúncias, instau-
ração de inquéritos policiais e 
levantamento de mandados 
judiciais. Do dia 1º de janeiro 
de 2021 até esta terça foram 
presos 10.235 pessoas por 
crimes de violência contra 
a mulher e cumpridos 2.520 
mandados de prisão.

Nesse período, 188.693 víti-
mas foram atendidas em 1.832 
municípios de 27 unidades da 
Federação.

Codim - A Coordenadoria 
de Direitos da Mulher (Co-
dim) registrou o crescimento 
da violência contra mulhe-
res e meninas, sobretudo no 
âmbito doméstico e familiar, 
ao longo do ano de 2020, em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus. Desde março 
do ano passado, a Codim e a 
Rede de Atendimento e En-
frentamento à Violência estão 
desenvolvendo ações para 

reforçar as medidas de preven-
ção à violência, difundindo 
canais de contato e informa-
ções sobre onde buscar ajuda 
e fortalecendo a campanha 
Sinal Vermelho. O objetivo 
é reduzir a subnotificação e 
ampliar o acesso das mulheres 
às políticas de atendimento e 
prevenção à violência.

De janeiro a dezembro de 
2020, o Centro Especializado 
de Atendimento à Mulher 
(Ceam) da Prefeitura de Ni-
terói realizou 1.131 atendi-
mentos pela equipe técnica, 
período em que foi disponibi-
lizado o serviço remoto. Foram 

260 atendimentos a mulheres 
que buscaram auxílio jun-
to ao serviço pela primeira 
vez. No mesmo período de 
2019, foram realizados 219 
atendimentos, revelando um 
aumento de 18,7%. O cresci-
mento é ainda maior, de mais 
de 55%, quando comparado 
a 2013, ano de criação da 
Coordenadoria, que registrou 
167 mulheres que buscaram o 
serviço. A equipe foi ampliada 
e hoje seu corpo técnico é 
composto por uma coordena-
dora, uma advogada, duas as-
sistentes sociais, 2 psicólogas 
e uma arteterapeuta.

Polícia Civil

No total, durante a mega ação policial de combate à violência contra a mulher, foram instaurados 9.991 inquéritos

Acusado de matar 
inquilina é preso
Policiais civis da 67ª DP 
(Guapimirim), em ação con-
junta com policiais militares 
do 34º BPM, prenderam, 
nesta segunda-feira (8), um 
homem que era procurado 
por homicídio, em Guapimi-
rim. Ele é acusado de matar 
sua inquilina.

Segundo as investiga-
ções, o crime foi cometido 
no município de Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, 
no sábado (06). A vítima 
recebeu diversos golpes de 
faca, teve a cabeça arranca-
da e o corpo esquartejado. 
Os restos mortais da mulher 
foram guardados pelo crimi-

noso em um saco plástico e 
depois jogados em um valão.

Após cometer o assassi-
nato, o homem fugiu do lo-
cal e se escondeu na cidade 
de Guapimirim, onde, após 
grande cerco, foi localizado e 
detido. Ele foi encaminhado 
para a Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF), responsável pela 
investigação.

O autor possui dez ano-
tações criminais por diver-
sos crimes, como violên-
cia doméstica contra sua 
ex-companheira, roubo, 
tráfico de drogas, furto e 
receptação.

Segundo a polícia, quadrilha já teria beneficiado três detentos

Suspeitos de falsificação de 
alvarás são presos no Rio

Três suspeitos de participa-
rem de uma quadrilha que 
falsificava alvarás para presos 
foram presos nesta terça-feira 
(9) pela Polícia Civil e pela Se-
cretaria Estadual de Adminis-
tração Penitenciária (Seap).

Pelo menos três presos 
foram soltos com ações da or-
ganização criminosa, mesmo 
sem decisão judicial sendo 
expedida pela liberdade dos 
mesmos, ou seja, os crimi-
nosos fraudavam o sistema 

penitenciário fluminense.
João Filipe Codeiro Barbie-

ri, apontado pela polícia como 
um dos maiores traficantes de 
armas do mundo, foi um dos 
condenados solto após ações 
da quadrilha. João Filipe é en-
teado do “Senhor das Armas” 
Frederick Barbieri, que cum-
pre pena nos Estados Unidos.

Os três presos foram iden-
tificados como: Fábio Luis da 
Silva Polidoro, servidor da 
Seap; Angélica Coutinho Ro-

drigues Malaquias Campos, 
advogada; e Débora Albernaz 
de Souza, também advogada. 
As prisões foram feitas no 
Flamengo, na Penha e em 
Curicica, respectivamente.

Polícia 
procura 
lutador de 
jiu-jitsu
O lutador de jiu-jitsu João An-
tônio Vieira Souza é procurado 
pela Polícia Civil por ser acusa-
do de envolvimento na morte 
de um morador de rua em Pe-
trópolis, na Região Serrana. De 
acordo com as investigações, 
João teria espancado a vítima 
até a morte na madrugada do 
dia 19 de dezembro de 2020.

O delegado titular da 105ª 
DP, João Valentim, represen-
tou pela prisão temporária do 
lutador duas semanas após o 
crime e, desde então, o suspei-
to está foragido.

Segundo as investigações, 
o crime teria sido motivado 
por ameaças que o morador 
de rua, identificado como 
Alexsander Costa de Oliveira, 
teria feito à filha do lutador 
e a uma amiga momentos 
antes naquela mesma noite. 
As ameaças foram testemu-
nhadas por um motorista de 
ônibus. 

Imagens de câmeras de 
segurança registraram o mo-
mento do crime. A agressão 
dura cerca de 1 minuto. A 
filha do lutador também foi 
indiciada por participação no 
crime. De acordo com a Polícia 
Civil, ela vigiava o local e mo-
nitorava a possível chegada de 
policiais.

Duas advogadas 
e um agente 
penitenciário 
foram presos

Policiais da 99ª DP (Ita-
tiaia) prenderam nesta 
terça-feira (9) dois ho-
mens acusados de tenta-
tiva homicídio qualifica-
do. Segundo as investiga-
ções policiais, o motivo 
do crime seria retaliação 
entre facções criminosas 

rivais. Ainda segundo 
a polícia, um deles foi 
capturado em no bairro 
Vila Maia e o outro no 
bairro Vila Paraíso. Eles 
foram encaminhados ao 
sistema prisional onde 
ficarão à disposição da 
Justiça.

Suspeitos presos em Itatiaia 
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YAMAGATA ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF Nº 30.063.796/0001-92

NIRE: 33-3-0016026-4
AGO - Convocação - Convidamos os Srs. Acio-
nistas a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 
23/03/2021, às 10h, na sede social, na Est. dos Me-
nezes, nº 415 - parte - andar térreo - Alcântara - São 
Gonçalo - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I- AGO - 1- Prestação de contas dos 
administradores; exame e discussão das demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; 2- Destinação do resultado do 
exercício; 3- Instalação ou não, do Conselho Fiscal; 
4- Instalação ou não, do Conselho de Administração; 
5- Assuntos gerais. São Gonçalo-RJ, 12/02/2020. 
Tomi Yamagata - Diretor Superintendente

ASSEMBLEIA GERAL  -  CONVOCAÇÃO
Ficam as Empresas do segmento de Agências de Emprego; Empresas de Recursos Humanos; 
Empresas de Recrutamento e Seleção de Pessoal; Empresas de Trabalho Temporário (Lei 6.019/74); e 
Empresas em Gestão de Recursos Humanos com base territorial no Município do Rio de Janeiro - RJ, e 
considerando que até o presente momento inexiste sindicato patronal correspondente a esta categoria, 
estarão nesta oportunidade sendo representadas pela Federação Nacional dos Sindicatos de 
Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirização – FENASERHTT, 
convocadas a se reunirem em Assembleia Geral às 10h00, no dia 17 de março de 2021, devido ao 
estado de Pandemia e fundamentado no caput do artigo 5º da Lei 14.010/2020 a Assembleia se 
realizará de forma virtual – devendo o representante da empresa, para fins de organização, enviar com 
antecedência os dados do representante que participará na referida Assembleia, para o e-mail 
jur id ico@fenaserht t .com.br e acessar no dia e hora acima informado o l ink 
https://us02web.zoom.us/j/84208781341 a fim de deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA:  a) 
Outorga de Poderes à Diretoria Executiva da FENASERHTT - Federação Nacional dos Sindicatos de 
Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, para negociar com o 
SINDEERH-RJ – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos Humanos, 
Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no Município do Rio de Janeiro (CNPJ 
nº 17.382.538/0001-00) a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 – Data Base 1 de 
fevereiro/2021 e/ou Anexos e Termos Aditivos, bem como, se necessário instaurar Dissídio Coletivo.  
b) Deliberar sobre a Contribuição Assistencial Patronal, critérios e respectivos valores. Em cumprimento 
aos preceitos estatutários, a Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença 
da maioria absoluta das empresas do segmento correspondente a esta categoria, e em segunda 
convocação com qualquer número de empresas. Não havendo quórum no horário acima previsto, a 
Assembleia Geral será instalada em segunda convocação às 10h15 com qualquer número de 
presentes. A referida assembleia geral ficará aberta até o final das negociações com a entidade laboral.

São Paulo, 10 de março de 2021.   Vander Morales   -    Presidente
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O Botafogo ini-
cia sua cami-
nhada na Copa 
do Brasil, hoje, 
às 21h30 (de 
Brasília), contra 

o Moto Club, do Maranhão. 
Os alvinegros viajam até São 
Luís e jogam pelo empate 
para seguir na competição 
nacional.

O Moto Club vai a cam-
po tentando manter o bom 
começo de temporada no 
Campeonato Maranhense. A 
equipe ainda não tomou gol 
no Estadual.

O goleiro Joanderson pre-
gou foco na manutenção da 
boa fase da defesa para buscar 
uma vitória.

“Sabemos da importância 
do jogo. No Campeonato 
Maranhense estamos bem, 
com três jogos sem tomar 
nenhum gol, com nossa parte 

defensiva bem trabalhada e 
muito boa. Contra o Botafogo, 
buscamos manter o mesmo 
foco”, disse.

Só que o Botafogo che-
ga para a partida empolga-
do pela boa vitória no fim 
de semana no Campeonato 
Carioca. O técnico Marcelo 
Chamusca ainda terá mais 
reforços à disposição para o 
confronto.

O zagueiro Gilvan, o ata-
cante Marcinho e o volante 
Matheus Frizzo devem ficar 
como opções no banco de 
reservas. As únicas alterações 
devem ser os retornos do 
goleiro Diego Loureiro e do 
volante José Welisson. Além 
deles, Guilherme Santos entra 
no lugar do lesionado Hugo.

Para o Botafogo, a classifi-
cação é essencial também na 
esfera financeira. O avanço na 
Copa do Brasil vai render uma 

está em conversas avançadas 
com o América-MG, clube 
onde atuou em 2013.

Mas como o Botafogo es-
treia hoje na Copa do Brasil, se 
Nazário entrar em campo, ele 
não poderá mais atuar pelo 
Coelho na competição. Desta-
que na vitória por 3 a 0 sobre o 
Resende pelo Carioca, o meia 
viajou para o Maranhão para 
enfrentar o Moto Club.

“Estamos conversando. 
Está bem adiantado. Espera-

mos a definição nos próximos 
dias. Temos bom relacio-
namento com o Botafogo e 
com o empresário do jogador. 
Esperamos que o Botafogo 
não use o Bruno Nazário. Es-
tamos numa expectativa, de 
desenrolar positivo para os 
clubes e para o jogador. Nos-
so departamento de futebol 
tem conversado e está bem 
adiantado”, disse Alencar da 
Silveira, presidente do Amé-
rica, à “Rádio Brasil”.

Glorioso estreia hoje à noite na 
competição contra o Moto Club

Bota inicia 
trajetória 
na Copa do 
Brasil

Vitor Silva / Botafogo

Babi é a aposta do Botafogo para retornar do Maranhão com a classificação para próxima fase da Copa do Brasil

quantia que será muito bem 
vinda ao clube carioca, que 
passa por dificuldades.

Polêmica - O meia Bruno 
Nazário se tornou o centro de 
uma disputa entre o Botafogo 
e o América Mineiro. O Alvi-
negro contratou o jogador no 
início de 2020, por emprésti-
mo do Hoffenheim-ALE, até 
junho deste ano.

Embora o técnico Marcelo 
Chamusca conte com Nazário 
para a temporada, o jogador 

Com o Tricolor na lanterna do Carioca, técnico Roger Machado antecipa sua estreia no comando

Flu terá reforço no banco no clássico

Técnico ficará no cargo até o final da Euro entre os meses de junho e julho

Joachim Low anuncia saída 
da seleção da Alemanha

O técnico da seleção da Ale-
manha, Joachim Low, anun-
ciou ontem que deixará o 
cargo que ocupa desde 2006 
após a Eurocopa deste ano.

Low, que tem contrato até 
2022, levou a seleção alemã ao 
título da Copa do Mundo de 
2014, no Brasil, mas seu time 
foi eliminado na primeira 
rodada do Mundial de 2018 
e tem mostrado dificuldade 
para jogar em alto nível nos 
últimos anos.

“Dou este passo conscien-
temente, cheio de orgulho e 
também muito agradecido e 
com uma motivação ininter-
rupta pela Euro”, disse Low 
em um comunicado.

O treinador de 61 anos en-
trou na equipe em 2004 como 
assistente de Jurgen Klins-
mann, assumiu dois anos 
depois e levou o time à final 
da Euro 2008. Low comandou 
os alemães em 189 jogos, 
vencendo 120 e perdendo 31.

“Estou orgulhoso porque 

foi uma honra para mim 
trabalhar para o meu país 
e porque, durante quase 17 
anos, trabalhei com os me-
lhores jogadores do país e os 
acompanhei em seu desen-
volvimento”, disse.

O estilo de futebol de Low 
transformou a Alemanha em 

uma equipe ofensiva e alta-
mente técnica.

“Tenho muito respeito 
pela decisão de Joachim Low”, 
disse o presidente da Associa-
ção de Futebol Alemã (DFB), 
Fritz Keller. “Ele é um dos 
maiores técnicos do futebol 
mundial”, completou.

Sem Neymar, PSG 
recebe o Barcelona
O Paris Saint-Germain está 
próximo das quartas de final 
da Liga dos Campeões da 
Europa. E hoje, os franceses 
recebem o Barcelona, às 17h 
(de Brasília), no Parc des 
Princes.

Os donos da casa ven-
ceram o confronto de ida, 
no Camp Nou, por 4 a 1 e 
podem perder por 3 a 0 que 
ainda estarão classificados. 
Mesmo assim, o técnico 
Mauricio Pochettino pregou 
seriedade ao PSG.

“Queremos nos classifi-
car ganhando o jogo, cons-
cientes de que o Barcelona 
tem grandes jogadores e 
um grande treinador como 
Ronald Koeman. Há 90 mi-
nutos para disputar, temos 
que ser consistentes durante 
todo o jogo e pensar que 
começa 0 a 0”, disse.

Mais uma vez, o brasilei-
ro Neymar será desfalque. 
O atacante não se recupe-
rou da lesão no tornozelo 
e foi vetado para a partida. 
Pochettino lamentou a au-
sência.

“Não é uma decisão, é 
uma realidade. Ele fez um 
grande trabalho para estar 
não só nesse jogo, mas para 
voltar o quanto antes. É uma 
pena porque ele tinha muita 
vontade, mas também irá 
ter para ajudar a equipe na 
Copa da França, na Liga e na 
Champions”, declarou.

O Barcelona vai a campo 
sabendo da tarefa compli-
cada. No entanto, o téc-
nico Ronald Koeman não 
entregou os pontos e quer 
os espanhóis focados no  
resultado.

“Depende de como co-
meçarmos, da energia que 
colocarmos em campo para 
complicarmos a vida ao ad-
versário. Depende da nossa 
eficácia, eles mostraram ter 
muita no primeiro encon-
tro... Somos uma equipe 
que cria ocasiões e tendo 
uma ótima eficácia, nada é 
impossível”, falou.

Os visitantes contam 
com a boa fase do argentino 
Lionel Messi para reverter a 
desvantagem francesa.

Vasco 
contrata 
lateral Zeca, 
ex-Bahia

O Vasco con-
firmou ontem 
a  contrata-
ção do lateral 
Z e c a  c o m o 
reforço para 
a temporada. 

O jogador chega por em-
préstimo até o fim de 2021.

Zeca pertence ao Inter-
nacional, mas disputou o 
último Campeonato Brasi-
leiro pelo Bahia. O lateral 
pode atuar tanto na direita 
quanto na esquerda.

O novo reforço cru-
z-maltino deve chegar 
ainda nesta semana para 
iniciar os treinos sob o 
comando do técnico Mar-
celo Cabo. Zeca não deve 
estrear no sábado, contra 
o Nova Iguaçu, pelo Es-
tadual.

O lateral tem 26 anos 
e surgiu como uma das 
promessas do Santos. No 
entanto, após sair em li-
tígio com o clube paulista 
passou Internacional e 
Bahia, sempre com muitos 
altos e baixos.

O Vasco sofre com am-
bas as laterais. Por isso, 
Cabo terá que escolher 
onde Zeca vai atuar com 
a camisa vascaína.

Goleiro 
César é 
operado com 
sucesso

O goleiro Cé-
sar foi opera-
do na noite de 
segunda-feira 
após romper 
o ligamento 
c r u z a d o  d o 

joelho. Ontem, o departa-
mento médico rubro-ne-
gro tranquilizou os torce-
dores.

Por mensagem nas re-
des sociais, o Flamengo 
destacou que a cirurgia 
ocorreu como esperado e 
César vai receber alta nos 
próximos dias.

“A cirurgia do atleta 
César foi concluída com 
sucesso. O goleiro deve re-
ceber alta até quarta-feira. 
A primeira semana será de 
repouso completo, antes 
de iniciar a fisioterapia. 
A previsão de retorno é 
entre seis e oito meses”, 
escreveu.

César sofreu a lesão 
durante um treino na reta 
final do Campeonato Bra-
sileiro. Em um primeiro 
momento, não foi consta-
tada uma fratura. Só que 
após novo exame de ima-
gem foi visto o rompimen-
to do ligamento do joelho.

O goleiro havia acer-
tado para disputar a tem-
porada pelo Atlético-GO. 
Agora, César vai realizar 
a recuperação, prevista 
para 8 meses, no Ninho do 
Urubu.

Divulgação / Vasco

Zeca, de 26 anos, chega para 

assumir a lateral direita do Vasco

Mailson Santana / Fluminense

Roger Machado comandou o treino do Fluminense ontem no CT do clube

Lanterna do 
Campeonato 
Carioca após 
duas derrotas, 
com direito a 
u m  v e x a m e 
diante da Por-

tuguesa, o Fluminense terá 
mudanças a partir da terceira 
rodada. No clássico de do-
mingo contra o Flamengo, o 
técnico Roger Machado e o 
auxiliar Marcão assumirão a 
equipe que até então estava 
a cargo do técnico do sub-23, 
Aílton Ferraz.

Além disso, o novo trei-
nador tricolor terá nove atle-
tas do elenco principal à 
disposição. Caio Paulista, 
Danilo Barcelos, Fernando 
Pacheco, Igor Julião, Mar-
cos Felipe, Matheus Ferraz, 

Michel Araújo, Wellington e 
Yuri voltaram das férias mais 
cedo, enquanto o restante só 
vai se reapresentar na próxi-
ma semana.

O meia Paulo Henrique 
Ganso, que já estava trei-
nando com a garotada, se-
guirá à disposição. Mesmo 
com o experiente meia em 
campo, o Flu perdeu da Por-
tuguesa por 3 a 0 no último  
domingo.

O foco do Fluminense 
passa a ser a recuperação no 
Estadual. A edição de 2021 
está sendo disputada em 
fase classificatória única por 
pontos corridos. Os quatro 
primeiros irão disputar a fase 
final. Uma derrota no Fla-Flu 
pode complicar as chances 
de classificação do Tricolor, 

já que Portuguesa (6 pontos), 
Boavista (4) e Volta Redonda 
(4) iniciaram bem o torneio.

Com a confirmação da 
vaga na fase de grupos da 
Libertadores, Roger Macha-
do terá mais tempo para 
trabalhar com o elenco do 
Fluminense. A estreia na 
competição continental deve 
acontecer na segunda quin-
zena de abril.

Divulgação / DFB

Joachim Low foi o técnico do histórico 7 a 1 sobre o Brasil na Copa de 2014

Alguns jogadores 
do elenco 
principal podem 
entrar em 
campo contra o 
Flamengo

Zeca foi 
campeão 
olímpico com o 
Brasil em 2016


