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Rio pode barrar turistas 
para tentar frear o vírus
Indicadores da pandemia serão analisados até sexta, quando decisão de fechar fronteiras pode sair

COVID FORA DE CONTROLE NO ESTADO

CIDADES\PÁG. 3

Em meio à nova escalada da pandemia de coronavírus na cidade do Rio e no País, o prefeito Eduardo Paes postou nas redes sociais a foto de sua mãe, Dona Consuelo, de 76 anos, sendo vacinada ontem
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Alerj quer 
mudar o nome 
do Maracanã

CIDADES\PÁG. 5

S. Gonçalo pode 
ganhar escola 
cívico-militar

PANORAMA\PÁG. 2
Estado paga salários amanhã
O valor líquido da folha salarial de fevereiro do Estado do Rio é de R$ 1,82 bilhão

CIDADES\PÁG. 5

A Prefeitura de São Gonçalo segue com o calendário de atividades para o 
mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Dando 
continuidade à programação de palestras para este mês, o Polo Sanitário 
Washington Luiz Lopes recebeu a palestra “Violência contra a mulher”. 

CIDADES\PÁG. 4

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Marcela Brasil, diretora do Polo, e a gerente de enfermagem, Débora Rangel, em defesa das mulheres

Não à violência contra a mulher

Trio chega 
confiante a 
São Januário
O zagueiro Ernando, o 
lateral Zeca e o atacante 
Marquinhos Gabriel foram 
apresentados ontem pelo 
Vasco dispostos a fazer 
história no clube.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

País tem 2.286 
mortes por 

covid em 24h
O Brasil atingiu novo recorde 

de mortes pela covid-19 e pela 
primeira vez, o balanço diário 
da pandemia registrou ontem 
mais de dois mil novos óbitos. 

Foram contabilizadas 2.286 vidas 
perdidas em um dia. O resultado 

superou o até então maior 
resultado, registrado na véspera, 

quando foram notificadas 1.972 
mortes pela doença. O total de 

vítimas do coronavírus no País já 
chegou a 270.656. Ainda há outros 

2.930 óbitos em investigação.

CIDADES\PÁG. 3

Sobre limites 
para as ações 
humanas
Com transmissões 
gratuitas, “Feio in loco” é 
uma experiência teatral 
on-line para adultos, que 
discute até onde vai o 
controle de uma vida.

PÁG. 2

CULTURA
Renato Mangolin / Divulgação

Espetáculo acontece no Youtube 
do Centro de Artes UFF

Seus Direitos na

Justiça

PÁG. 4

Pandemia em 
meio à retomada 
econômica

O meia Marquinhos Gabriel (à dir.) 
ganhou a camisa 31 do Vasco
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Vista grossa
Um absurdo as autoridades não fiscalizarem as vans que circu-
lam pela Alameda São Boventura, no Fonseca, Zona Norte de 
Niterói. Pelo que foi informado, as vans só podem desembarcar 
passageiros nas baias do corredor viário. Mas isso nunca aconte-
ce. Elas param em qualquer lugar junto à calçada travando ainda 
mais o já bastante complicato trânsito local. E não há fiscalização 
nenhuma. Cadê o Governo do Estado e a prefeitura?
Gilson Gomes

Um peso, duas medidas
Concordo com a posição do Sindilojas, que acusa a prefeitura de 
Niterói de perseguir os comerciantes enquanto nos transportes 
públicos as frotas foram reduzidas e consequentemente as pessoas 
acabam viajando de pé e espremidas e a fiscalização não faz nada. 
E não é só a questão da covid, com os ônibus cheios, ainda fica agra-
vada a questão do assédio contra as mulheres. Um desgoverno.
Alice Peres

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

Corte de luz pode 
ser proibido

As concessionárias de energia 
elétrica não poderão cortar a 
luz em caso de inadimplên-
cia do consumidor. É o que 
estabelece o PL 720/21, do 
deputado federal Pedro Au-
gusto (PSD-RJ), que altera a 
lei 8987/95, que dispõe sobre 
o regime de concessão e per-
missão da prestação de servi-
ços públicos, protocolado na 
última semana. 

“As empresas têm outros 
mecanismos para receber 
o pagamento. O que não 
pode acontecer é submeter o 
consumidor a um constran-
gimento ao cortar a energia 
como forma de cobrança”, 
argumenta o deputado. 

Segundo a proposta, “o 
corte do fornecimento de 
um serviço essencial como 
a energia elétrica constitui 
uma medida abusiva, meio de 
coação vexatória que expõe o 
vulnerável ao ridículo” e fere 
o Princípio Constitucional 
da Dignidade da Pessoa Hu-
mana”. 

Hélio Fernandes morre aos 100

O jornalista Hélio Fernandes 
morreu na madrugada de 
ontem, aos 100 anos, em sua 
casa no Rio, de causas natu-
rais. Hélio foi proprietário 
da “Tribuna da Imprensa” e 
dirigiu o jornal durante mais 
de 40 anos. Também traba-

Divulgação

lhou nas revistas “O Cruzei-
ro” e “Manchete” e no jornal 
“A noite”. Ele era irmão do 
cartunista Millôr Fernandes 
e deixou três filhos e dois 
neto. O corpo será cremado 
hoje após velório restrito, 
devido à pandemia.

SG pode ter escola militar neste ano
São Gonçalo está entre as 74 
cidades do País que deverão 
ser escolhidas pelo governo 
federal para receber uma es-
cola cívico-militar este ano. 
Nesta semana, o Ministério 
da Educação confirmou que 
a cidade foi pré-selecionada 
para a implementação do 
programa. A inclusão foi um 
pedido feito pessoalmente 
pelo secretário municipal 
de Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais, Douglas Ruas, 
durante audiência com o 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, e o deputado federal 
Carlos Jordy, no dia 2 de feve-
reiro, em Brasília.

Apenas seis municípios 
do Estado estão na relação 
divulgada esta semana pelo 
governo federal. O Programa 
Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares (Pecim) oferece 
um conceito de gestão nas 
áreas educacional, didático-
-pedagógica e administrativa, 
envolvendo o corpo docente 
da escola e apoio de militares 
federais e estaduais. O obje-
tivo é garantir um ensino de 
qualidade, nos moldes dos 
colégios militares do Exército, 

Divulgação

Carlos Jordy, Milton Ribeiro e Douglas Ruas, durante encontro para levar escola cívico-militar para São Gonçalo

Metrô: aumento 
pode ser barrado

A Alerj vai tentar impedir o 
aumento na tarifa do Me-
trô Rio. Começou a tramitar 
ontem o projeto de decreto 
legislativo que suspende a 
homologação que autorizou 
o reajuste da passagem, que 
pode ir de R$ 5 para R$ 6,30 a 
partir de abril. De autoria do 
deputado Anderson Moraes 
(PSL), a proposta já conta 
com o apoio de 15 parlamen-
tares.

Em meio à pandemia, a 
Agetransp autorizou o au-
mento de 25,71% após a con-
cessionária alegar perder 55% 
de dos passageiros por causa 
das medidas de isolamen-
to. Mas o autor do projeto 
argumenta que o reajuste 
está 420% acima do aumen-
to do salário mínimo entre 
2020/2021 e 550% maior que a 
inflação média neste período. 

das Polícias e dos Corpos de 
Bombeiros.

Segundo o secretário Dou-
glas Ruas, uma unidade da 
rede municipal de Educação 
que já está em funcionamento 
irá adotar a nova metodologia 
de ensino. Ele explicou que 
os militares realizarão ativi-
dades de apoio, ao lado dos 
professores e profissionais da 

Educação, que continuarão 
responsáveis pelo trabalho 
didático-pedagógico. A escola 
a ser escolhida passará por 
adequações que forem neces-
sárias para a implementação 
do sistema cívico-militar.

Douglas Ruas lembrou 
também que as escolas cívico-
-militares possuem um padrão 
elevado, capaz de melhorar o 

processo de ensino-aprendiza-
gem nas escolas públicas.

A expectativa é de que, nos 
próximos dias, o município 
já inicie as tratativas com o 
governo federal para proce-
dimentos iniciais a serem 
adotados para viabilizar a 
implantação da escola cívico-
-militar no prazo mais curto 
possível. 

Contra o assédio 
nos transportes

5G só dever ter 20 
pontos neste ano

A partir de agora, as mulheres 
têm à disposição um serviço 
de notificação e informação 
específico para situações 
de importunação sexual em 
transportes públicos nos 
canais da Central de Aten-
dimento ao Cidadão 1746 
(telefone, portal, WhatsApp 
(21) 3460-1746 e Facebook 
Messenger (Facebook.com/
Central1746).

Com este serviço, vítimas 
podem notificar a prefeitura 
sobre o ocorrido, e a de-
núncia será encaminhada 
à Secretaria de Políticas e 
Promoção da Mulher. A iden-
tificação não é obrigatória, 
mas para abrir o chamado 
é necessário informar os se-
guintes dados: dia e horário 
do assédio sexual, local, meio 
de transporte, idade, raça, 
gênero, orientação sexual e 
se possui alguma deficiência.

As Deams terão acesso às 
notificações realizadas na 
plataforma do 1746 (apenas 
para as mulheres que dese-
jarem dar continuidade à 
denúncia) para darem enca-
minhamento aos casos. Após 
a notificação, a vítima pode ir 
a uma Deam ou ligar para o 
197 e apresentar o protocolo 
de atendimento no 1746, que 
será acessado por um poli-
cial para concluir o registro. 

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, disse nesta 
semana que o 5G Standalone, 
conhecido como 5G puro, es-
tará disponível em 20 pontos 
no Brasil neste ano e em todas 
as capitais até julho de 2022. 
O edital do leilão do 5G foi 
aprovado pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) no dia 25 de feverei-
ro. O documento foi enviado 
para análise do Tribunal de 
Contas da União ( TCU) e 
Faria estima que em 60 dias 
retorne à Anatel.

Bia Kicis assume CCJ da Câmara

A deputada Bia Kicis (PSL-
-DF) foi eleita, ontem, presi-
dente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara 
(CCJ), considerada o colegia-
do mais importante da Casa. 
A instalação da comissão 
foi marcada por bate-bocas 

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

porque a oposição foi con-
trária à indicação, feita após 
acordo entre a maioria dos 
líderes, alegando que ela é 
investigada em inquérito do 
STF e por participar de atos 
que pediam o fechamento 
dos poderes.

Panorama RJPanorama RJ

Sobre os impasses 
éticos da vida
A Dobra (antiga Cia de Tea-
tro Manual) apresenta, de 12 
a 29 de março, no Youtube 
do Centro de Artes UFF, 
“Feio in loco”, uma expe-
riência teatral on-line para 
adultos, inspirada na fábula 
infantil “O Patinho Feio”, de 
H. C. Andersen. A monta-
gem é encenada na platafor-
ma Zoom utilizando texto 
em narração e linguagem 
que mistura teatro gestual, 
audiovisual, performance e 
formas animadas. “Feio in 

loco” discute o estatuto da 
“vida” diante dos impasses 
éticos relacionados à in-
dústria de alimentos e aos 
avanços da engenharia ge-
nética. Até onde a natureza 
pode ser modificada tendo 
como finalidade o aumento 
do desempenho e do lucro? 
Até quando aceitaremos a 
exploração de animais vivos, 
seres sencientes, como pro-
dutos? De 12 a 15/03, às 20h. 
De 19 a 22/03, às 18h e de 
26 a 29/03, às 20h. Gratuito.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Curtas
Pioneiro na exibição de cur-
tas na internet brasileira, o 
site Curta o Curta completa 
duas décadas exibindo 35 fil-
mes no Festival Curta o Cur-
ta. Todos os filmes estarão 
on-line durante o festival e 
concorrendo a três prêmios 
de R$ 500 cada. A premiação 
será via júri oficial, votação 
on-line competitiva e vota-
ção on-line dos filmes con-
vidados. A votação on- line 
começa amanhã e vai até às 
19h do dia 14 de março pelo 
site do Curta o Curta. 

DANÇA - Inspirada na peça “Dias Felizes”, do drama-
turgo e escritor irlandês Samuel Beckett, “Ah, se eu 
fosse Marilyn!”, do coreógrafo Edu O., acontece dentro 
dentro de um quarto, onde o bailarino fica imerso em 
livros, objetos de viagens e memórias. A obra reflete 
sobre a passagem do tempo. Nesta quinta (11), às 19h, 
no Instagram (@sescaovio).

NITERÓI - A Secretaria das Culturas de Niterói | FAN 
lança, em abril, uma série de iniciativas de valoriza-
ção nesta área. Entre as ações estão a promoção de 
uma Carta de Direitos Culturais – instrumento que 
será elaborado com a participação da população – e 
a inauguração de um portal que reunirá dados sobre 
todos os serviços disponíveis neste setor.

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

Renato Mangolin / Divulgação

‘Feio in Loco’: exibição gratuita no canal Centro de Arte Uff no YouTube

Divulgação

‘Pluma Forte’ está no festival que 
acontece dias 12, 13 e 14 de março
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Indicadores da covid-19 serão avaliados até a sexta, quando pode ser tomada decisão de fechar fronteiras

Estado admite barrar turistas
O secretário estadual de 
Saúde do Rio, Carlos Alber-
to Chaves, afirmou que o 
governo já admite barrar a 
entrada de turistas a fim de 
conter a covid-19. Segundo 
Chaves, os indicadores da 
doença no RJ serão avalia-
dos até a próxima sexta (12), 
quando a decisão de fechar 
as fronteiras para visitantes 
será tomada.

Na manhã desta quarta 
(10), 95% dos leitos de UTI 
da rede do Sistema Único 
de Saúde estavam ocupa-
dos. Até o momento, pouco 
mais de 6% dos moradores 
da cidade do Rio foram va-
cinados. Chaves também  
justificou o fechamento do 
Hospital Eduardo Rabello, 
em Senador Vasconcelos, 
Zona Oeste. Mesmo du-
rante a pandemia, unidade 
foi fechada para passar por 
reformas.

As justificativas foram 
apresentadas durante uma 
entrevista coletiva, manhã 
de ontem, na sede da secre-
taria, Centro do Rio, onde 
detalhou a situação dos 
leitos para pacientes com co-
vid-19. “Não vamos colocar 

paciente em container, nem 
reabrir hospital de campa-
nha. Ponto. Eu não quero ser 
o quinto ou sexto secretário 
de Saúde na cadeia”.

Nesta quarta e também 
na quinta-feira (11), na ca-
pital podem se vacinar os 
idosos com 76 anos. Na sex-
ta (12), os idosos com 75. 
O sábado (13) será dia de 
repescagem para quem tem 
75 anos ou mais. O calendá-
rio de imunização até o fim 
da semana está garantido 
no Rio porque a prefeitura 
deverá receber, ainda nesta 
quarta, um novo lote com 
56 mil doses da Coronavac.

O novo carregamento faz 
parte de uma remessa de 
mais de 261 mil vacinas que 
chegaram para o Governo 
do Estado na noite de terça 
(10). As vacinas estão no de-
pósito central da Secretaria 
Estadual de Saúde.

Divulgação/ Governo do Rio

Carlos Alberto Chaves afirmou que o governo já admite barrar a entrada de turistas a fim de conter a covid-19 e que decisão de fechar as fronteiras pode sair na sexta

Mãe e pai de 
Eduardo Paes 
são vacinados 
no Rio
Os pais do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, foram vacinados 
contra a Covid-19. Eduardo pos-
tou em suas redes sociais que a 
mãe, Consuelo, tomou a dose 
nesta quarta-feira (10), data 
reservada para idosos com 76 
anos. Ainda de acordo com a 
publicação, o pai e o sogro de 
Paes também foram vacinados.

“Hj vai uma comemoração 
pessoal: minha mãe com seus 
76 anos sendo vacinada! Na 
sexta foi meu pai. Vida longa 
para eles e para todos os nossos 
coroas! Ah! Em tempo: meu 
sogrão também foi hj”, contou.

Número superou o recorde da véspera, quando ocorreram 1.972 óbitos por covid-19

Brasil tem 2.286 mortes em 24h
Pela primeira vez, o balanço 
diário da pandemia registrou 
ontem (10) mais de duas mil 
novas mortes em razão da 
covid-19. Foram contabiliza-
das 2.286 vidas perdidas em 
um dia. O resultado superou 
o até então maior resultado, 
registrado ontem (9), quando 
foram notificadas 1.972 mor-
tes pela doença.

A quantidade de pessoas 
que não resistiram ao novo 
coronavírus chegou a 270.656. 
Ainda há outras 2.930 mortes 
em investigação, o que ocorre 
quando o diagnóstico sobre a 
causa só sai após o óbito do 
paciente.

O total de casos desde o 
início da pandemia chegou 
a 11.202.305. Entre ontem e 
hoje, foram registrados 79.876 
novos diagnósticos positivos 
por equipes de saúde. Ontem 
a quantidade de casos estava 
em 11.122.429. O número de 
pessoas recuperadas subiu 
para 9.913.739. Já a quanti-
dade de pessoas com casos 
ativos, em acompanhamento 
por equipes de saúde, ficou 
em 1.017.910.

Os dados foram divulgados 
na atualização diária do Mi-
nistério da Saúde, publicada 
na noite de ontem. A atuali-

zação é produzida a partir das 
informações levantadas pelas 
autoridades estaduais e locais 
de saúde sobre casos e mortes 
provocados pela covid-19.

Estados - O ranking de 
estados com mais mortes 
pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (62.570), Rio de 
Janeiro (33.893), Minas Gerais 
(19.824), Rio Grande do Sul 
(14.087) e Paraná (13.060). 
Já as Unidades da Federação 
com menos óbitos são Acre 
(1.083), Amapá (1.167), Rorai-
ma (1.203), Tocantins (1.611) e 
Sergipe (3.057).

Vacinas - O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou nesta 
quarta-feira (10), em cerimô-
nia no Palácio do Planalto, 
a Medida Provisória (MP) 
1.026/21, conhecida como MP 
das Vacinas. A medida facilita 
a compra de vacinas, insu-
mos e serviços necessários à 
imunização contra a covid-19, 
com dispensa de licitação 
e regras mais flexíveis para 
contratos. Após passar pela 
Câmara dos Deputados, o tex-
to foi aprovado pelo Senado 
Federal na semana passada.

Segundo o texto, estados e 
municípios poderão comprar, 

sem licitação, vacinas e seus 
insumos necessários, contra-
tar os serviços necessários, 
inclusive de vacinas ainda não 
registradas na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 

A medida também fixa o 
prazo de sete dias para a An-
visa decidir sobre a aprovação 
temporária de vacinas, mas o 
prazo pode chegar a 30 dias 
se não houver relatório téc-
nico de avaliação de agência 
internacional aceita no Brasil.

O texto também aumenta 
o número dessas autorida-
des sanitárias estrangeiras 
que servem como base para 
autorização temporária de 
vacinas no país. Além das 
agências dos Estados Unidos, 
da União Europeia, do Japão, 
da China, do Reino Unido, do 
Canadá, da Coreia do Sul, da 
Rússia e da Argentina, o texto 

inclui as agências da Austrália 
e da Índia e demais autori-
dades sanitárias estrangeiras 
reconhecidas e certificadas 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Entre as medidas previstas, 
a MP, agora convertida em lei, 
autoriza o pagamento anteci-
pado do produto ou serviço, 
inclusive com a possibilidade 
de perda desse dinheiro, hi-
póteses de não-imposição de 
penalidades ao contratado e 
“outras condições indispensá-
veis, devidamente fundamen-
tadas”. Essas cláusulas serão 
consideradas excepcionais e 
caberá ao gestor comprovar 
que são indispensáveis para 
a compra da vacina ou con-
tratação de serviço.

A MP vai ao encontro do 
entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A 
Corte permitiu aos entes da 
Federação a compra e dis-
tribuição de vacinas, caso o 
governo federal não cumpra o 
plano de imunização. Durante 
a cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, Jair Bolsonaro também 
sancionou o projeto de lei 
(PL) 534/2021, que autoriza 
estados, municípios e o setor 
privado a comprarem vacinas 
contra a covid-19 com registro 

ou autorização temporária de 
uso no Brasil. 

Metas suspensas - Bolso-
naro também sancionou a lei 
que prorroga até 31 de dezem-
bro de 2020 a suspensão da 
obrigatoriedade de manuten-
ção das metas quantitativas e 
qualitativas exigidas dos pres-
tadores de serviço do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como 
as Santas Casas, por exemplo. 
A suspensão do cumprimento 
das metas já havia sido pror-
rogada pelo Congresso até 30 
de setembro de 2020. A medi-
da é necessária para garantir 
o repasse integral dos valores 
aos prestadores do SUS, pois 
a transferência de recursos 
depende do cumprimento das 
metas previstas nos contratos. 

O projeto também modi-
fica a lei que trata dos requi-
sitos para a certificação das 
entidades beneficentes de 
assistência social estendendo 
até 31 de dezembro de 2021 
o prazo para que entidades 
filantrópicas da área de saúde 
obtenham renovação do cer-
tificado apresentando apenas 
declaração do gestor local do 
SUS de que prestam serviços. 
O prazo final previsto em lei 
era 31 de dezembro de 2018.

Medida 
Provisória que 
facilita compra 
de vacinas é 
sancionada por 
Bolsonaro

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cidade ainda deve receber mais 56 mil doses da vacina CoronaVac

95% dos leitos 
de UTI da rede 
do SUS estão 
ocupados

Capital tem vacinação contra a 
covid-19 garantida até sábado

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro in-
formou que a campanha de 
vacinação com a primeira 
dose contra a covid-19 está 
garantida até sábado (13). 
A pasta deve receber  uma 
nova remessa de 56 mil doses 
da vacina CoronaVac e vai 
distribuir os imunizantes 
para os locais de vacinação 
logo após o recebimento no 
depósito do governo esta-
dual em Niterói, na região 
metropolitana.

De acordo com o calendá-
rio divulgado pela prefeitura, 
hoje (11) será a vez de as 
pessoas com 76 anos serem 
vacinadas. Na sexta-feira 
(12), são os idosos de 75 anos 

e no sábado (13) será a repes-
cagem para todos as pessoas 
a partir de 75 anos.

A Secretaria de Saúde 
informou ainda que conti-
nua a aplicação da segunda 
dose em quem tomou a Co-
ronaVac. Os idosos devem 
ir à mesma unidade em que 
receberam a primeira dose, 
de preferência no período da 
tarde, e levar o comprovante 
de vacinação.

Novas doses - A Secre-
taria Estadual de Saúde do 
Rio informou que recebeu 
ontem 261,8 mil doses de 
CoronaVac do Ministério 
da Saúde. A previsão é de 
que hoje sejam distribuídas 

novas doses para Rio, Nite-
rói, São Gonçalo e Maricá. 
Amanhã (11), está previsto o 

envio dos imunizantes para 
os demais 88 municípios, por 
via aérea.

Idosos de 76 anos podem ser vacinados hoje e de 75 anos, na sexta-feira

São Gonçalo 
recebe mais 
doses de 
vacina
A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo retirou 
mais 7,5 mil doses da vacina 
CoronaVac para a primeira 
dose e outras 1.260 para se-
gunda dose da Coordenação 
Geral de Armazenamento 
(CGA) do Governo do Estado, 
no Barreto, em Niterói, nesta 
quarta-feira (10). As novas 
doses da vacina vão atender 
os idosos a partir de 77 anos, 
que começam a ser vacinados 
nesta quinta-feira (11) em 
oito pontos de vacinação, 
três deles com drive thru, das 
8h às 17h, espalhados pela 
cidade. 

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 traba-
lham em hospitais da cidade 
ou que moram em São Gon-
çalo e atuam em hospitais 
de outros municípios. São 
eles: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, 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 vaci-
nados. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina Corona-
Vac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade, não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é 
de 12 semanas, e ainda não 
está disponível.

Idosos acamados com 
mais de 80 anos que são aten-
didos pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão sendo 
vacinados em casa. Parentes 
e responsáveis de acamados 
ou com mobilidade redu-
zida, com mais de 79 anos, 
que não são atendidos pelo 
programa, podem procu-
rar unidades de saúde mais 
próximas de suas residências 
para cadastrar o idoso para 
receber a vacina em casa.

Paes postou foto 
da mãe, de 76, 
tomando vacina
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Pandemia e ajuda 
às empresas

Dr. Guaraci de Campos Vianna

Em 2020 milhares de em-
preendedores, autôno-
mos e donos de peque-
nos negócios no Brasil 
enfrentaram um período 
difícil, com as necessárias 
medidas de isolamen-
to físico adotadas para 
conter o avanço do novo 
coronavírus.

Infelizmente, muitos 
se viram obrigados a fe-
char as portas e conviver 
com a incerteza. O Brasil, 
reflexo de todo esse qua-
dro, deixou de ser a sétima 
economia global. A previ-
são é que ficaremos entre 
as 12 maiores economias 
do mundo em 2022.

Pode-se fazer críticas a 
gestão da saúde por parte 
do Governo Federal, mas 
em 2020, no aspecto eco-
nômico, apesar do quadro 
negativo, o governo fez o 
que pode, desde emprés-
timos extraordinários até 
mudanças de leis traba-
lhistas. 

Como divulgado ex-
cessivamente, o BNDS 
abriu uma linha de crédi-
to para socorrer empresas 
em dificuldades, abriu 
outra linha de crédito 
para pagamento de sa-
lários, concedeu auxílio 
emergencial temporário 
para os que receberam 
menos de R$ 28.559,70 em 
2018 (rendimentos tribu-
táveis). Instituiu a linha 
de crédito Proger Urbano 
Capital de Giro, prorrogou 
o pagamento de tributos 
do Simples Nacional além 
do PNMPO (uma outra 
linha de crédito vinculada 
ao Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo), 
dentre outras medidas 
restritas a determina-
da categoria de pessoas, 
como a dos aposentados, 
que tiveram o prazo para 
apresentar prova de vida 
prorrogado. 

O Governo também 
editou duas medidas pro-
visórias com uma série de 
mudanças em relações 
trabalhistas: a MP 927 
estabeleceu entre outras 
mudanças, novas regras 
para o trabalho remoto, 
antecipação de férias, o 
adiamento de recolhi-
mento do FGTS, dentre 
outras coisas; e a MP 936, 
que permitiu a redução de 
salários e a suspensão de 
contratos de trabalho com 
garantia de estabilidade 
e possibilidade de auxílio 
do seguro desemprego 
para quem tiver o salário 
reduzido. 

Pois bem, com essas 
medidas, muitos con-
seguiram sobreviver às 
tormentas enfrentadas ao 
longo de 2020.

Agora,  em 2021,  o 
quadro embora mais oti-
mista diante do impacto 
da vacinação em massa, 
não mudou muito. As 
empresas de pequeno 
porte, os autônomos e 
empregados continuam 
em dificuldades. E o novo 
normal talvez não tenha 
ar suficiente para todos 
respirarem o oxigênio da 
sobrevivência. 

Difícil tarefa em con-
ciliar os interesses em 
jogo: preservação da vida, 
no combate do Covid-19, 
preservação do emprego e 
das empresas e a volta do 
crescimento do PIB, com 
a pujança da economia.

Entretanto, não po-
demos achar que um in-
teresse sobrepõe-se ao 
outro. É preciso equilibrar 
as ações para que tudo e 
todos sejam atendidos. 

Com o início do venci-
mento dos empréstimos 
feitos ano passado, as 
dificuldades aumentarão. 
Qual o remédio? Novo 
empréstimo? Talvez sim, 
mas a prorrogação dos 
prazos é medida que a ur-
gência do quadro requer. 

Novas medidas provi-
sórias para flexibilização 
temporária das relações 
de emprego também são 
exigências do momento, 
sob pena de jamais con-
seguir-se um patamar ao 
menos similar ao quadro 
anterior à pandemia. 

Novo auxílio emer-
gencial, já prometido, 
também se anuncia como 
necessário. 

Sem dúvida a medida 
que a pandemia arrefece 
o governo vai ter que en-
contrar soluções fiscais e 
econômicas para conser-
tar os estragos feitos até 
então.

Diante de toda essa 
turbulência, há que se 
exigir uma postura equi-
librada de todos, com um 
comportamento toleran-
te, com as opiniões diver-
gentes (parece que há um 
radicalismo extremista 
onde se adota uma intran-
sigência com discordân-
cia, só por se pensar que 
a outra opinião emana de 
um grupo político diver-
so). É preciso amadurecer 
e ter a noção que estamos 
no mesmo navio no meio 
do oceano. Não é hora de 
discussões juvenis para 
saber quem tem razão 
e quem está certo. Se o 
navio ficar à deriva, todos 
ficamos, não importa o 
motivo. Já passou da hora 
de se pensar nas soluções 
e não em procurar os 
culpados. A pandemia é 
séria e grave. O Brasil e o 
mundo estão lutando. Te-
mos problemas, mas será 
que nada do que se faz foi 
certo? Nenhuma medida 
foi eficaz? Essa disputa 
não dará bons frutos. Só 
a união faz a força.

Por essa razão não 
podemos deixar o navio 
afundar em alto mar e 
temos que consertá-lo 
em movimento até que 
chegue a um porto seguro. 
Enquanto isso, a tarefa de 
todos é caminhar e con-
tinuar caminhando até 
chegarmos a esse final tão 
esperado onde começa-
remos uma nova etapa... 
o novo normal, que aliás 
será tema de nossa próxi-
ma conversa.
Voilà!

Envie e-mail com suas dúvidas, opiniões
e sugestões para a coluna. Participe! 
seusdireitos@ofluminense.com.br

Dr. Guaraci de Campos Vianna é 

desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Placa de 
carro leva até 
suspeito de 
assassinato
Com informações apenas de 
fragmentos da placa de um 
veículo, guardas municipais 
e PMs que atuam no Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp) de Niterói con-
seguiram identificar, através 
das câmeras inteligentes do 
cercamento eletrônico, um 
carro usado na fuga de um 
homem, suspeito de come-
ter um assassinato na Ilha 
da Conceição, em Niterói, 
poucos minutos antes. Numa 
ação integrada, o homem foi 
preso no bairro do Baldeador 
por policiais militares no fim 
da tarde desta terça-feira (9). 
Além de identificar e moni-
torar o trajeto do veículo, os 
agentes do Cisp também con-
frontaram informações e indi-
caram a localização do veículo 
usado na fuga, passando sua 
localização em tempo real 
para que os policiais milita-
res pudessem fazer o cerco e 
efetuar a prisão do suspeito, 
que foi detido com a arma que 
teria sido utilizada no crime.

Doações de sangue devem ser feitas na Clínica de Hemoterapia

Família de grávida internada 
com covid-19 pede ajuda

A família de Luciana dos Santos 
Bezerra Carvalho, de 24 anos, 
pede doação de plasma conva-
lescente para ajudar na recupe-
ração da jovem de 24 anos, que 
está grávida de 23 semanas, e 
internada no Hospital Icaraí, 
Niterói, vítima de covid-19.

“Venho fazer um apelo às 
clínicas de hemoterapia que te-
nham o plasma convalescente 
disponível e compatível com 
o fator Rh B positivo (B +) em 
seus estoques que nos ajude. 
A Luciana está lutando bra-
vamente para salvar a própria 
vida e também a vida do bebê”, 
disse a tia da jovem, Fabiane 
Oliveira.

O tratamento com plasma 
convalescente contra a co-
vid-19 pode ser uma alternativa 
para casos como o de Luciana. 
Ela está intubada e, por estar 
grávida, faz parte do grupo de 
risco da doença. Segundo a 
família, o estado dela é consi-
derado grave.

“O plasma é um produto 
que nós obtemos de pessoas 

que já tiveram covid-19 e estão 
no período pós-doença. Para 
fazer a doação, elas têm que 
ter, no mínimo, 15 dias assin-
tomáticas. Os doadores devem 
ter entre 18 e 55 anos e pesarem 
mais que 60 quilos. Podem ser 
de ambos os sexos, mas de 
preferência do sexo feminino e 
sem gestação. Durante o perío-
do em que tiveram covid, elas 
não podem ter recebido trans-
fusões, nem terem sido intu-
badas. São pessoas geralmente 
assintomáticas que tiveram 

quadro mais leve”, explicou o 
médico hemoterapeuta Márcio 
Louback.

“Temos pressa e urgência. 
Quem puder nos ajudar, por 
favor nos procure por meio 
do hospital para que essa doa-
ção seja feita”, pediu Fabiane. 
Doações devem ser feitas na 
Clínica de Hemoterapia de 
Niterói - Rua Almirante Teffé, 
594, no Centro de Niterói, em 
nome de Luciana dos Santos 
Bezerra Carvalho. O telefone é 
2621-9100.

Conscientização sobre obesidade e testes de saúde são algumas das atividades

São Gonçalo segue com a 
programação para a mulher
A Prefeitura de São Gonçalo 
segue com o calendário de 
atividades para o mês de mar-
ço, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. A 
Clínica Municipal Gonçalen-
se, no Mutondo, deu início, 
nesta quarta-feira (10), a uma 
série de medidas de conscien-
tização com o sobrepeso e a 
obesidade. Durante a manhã, 
a unidade apresentou aos 
pacientes um grupo de apoio 
ao aleitamento materno e 
promoveu uma breve palestra 
sobre prevenção de doenças 
ocasionadas pela obesidade, 
além de aferição de peso e 
altura.

Dando continuidade à 
programação de palestras 
para este mês, o Pólo Sanitá-
rio Washington Luiz Lopes, 
no bairro Zé Garoto, recebeu 
a palestrante Jussara Pacheco 
Lages que falou sobre o tema 
“Violência contra a mulher”. 
A USF Jardim Trindade reali-
zou testes rápidos para sífilis, 
hepatite B, C e HIV e a USF 
Lagoinha ofereceu mutirão de 
preventivos. Também nesta 
quarta, a sala de espera da 
USF Tancredo Neves recebeu 
palestra sobre prevenção de 
doenças relacionadas às mu-
lheres. A Clínica da Família 
de Marambaia apresentou 
palestra sobre “Violência do-
méstica e saúde da mulher”.

Em mais uma ação da 
Subsecretaria Municipal de 
Políticas Públicas para Mu-
lheres, os profissionais do 
CRAS Vista Alegre abordaram 
sobre “Igualdade e direito 
para as mulheres”.

Nesta quarta-feira, às 14h, 
a Secretaria de Políticas so-
bre Álcool e Drogas debateu 
o impacto do uso abusivo 
de álcool e outras drogas, 
pela mulher, suas causas e 
consequências. O evento foi 

transmitido pelo Facebook e 
contou com a participação da 
comissão de políticas sobre 
álcool e drogas da OAB, do 
conselho municipal de polí-
ticas sobre álcool e drogas e 
profissionais como psicólo-
gos e assistentes sociais.

Uma apresentação de mú-
sica erudita celebrou o Dia 
Internacional da Mulher na 
sede da Fundação de Assis-
tência à Saúde dos Servidores 
de São Gonçalo (Funasg).

Programação para os pró-
ximos dias - Na quinta-feira 
(11), os pacientes que forem 
até o Espaço Rosa ganharão 
uma sessão de massoterapia. 
Na sexta (12), será realizado o 
“Dia da Beleza” e a Fundação 
Leão XIII irá auxiliar na emis-
são da 2ª via de documentos.

O Pólo Sanitário Washin-
gton Luiz Lopes irá oferecer 
nesta quinta-feira (11), às 9h, 
uma palestra sobre “Mulher 
e o mercado de trabalho”, 
com Débora Rangel; e no dia 
12 (sexta), às 9h, o tema será 
“Que mulher sou eu?”. Na USF 
Jardim Trindade haverá pales-

tra com a Dra Lilian e corte 
de cabelo. Quem comparecer 
ao posto poderá concorrer a 
brindes.

Também nesta quinta (11), 
às 9h, o CRAS Jardim Catari-
na promoverá uma palestra 
com o tema “Violência con-
tra a mulher na pandemia”. 
E o polo do Programa Bolsa 
Família, na Rua Sá Carvalho, 
1341 – Brasilândia, oferecerá 
uma palestra sobre “Saúde da 
mulher”.

No dia 15 (segunda), a 
partir das 9h, a USF Muton-
do oferecerá atendimento 
médico, sala de espera com 
enfermeiras e médicos, muti-
rão de preventivo (sem agen-
damento, o dia inteiro), teste 
rápido de HIV-1/2, sífilis, HCV 
e HBsAg.

No dia 16 (terça), às 9h, as 
USFs Colubandê 2 e Trindade 
realizarão mutirão de preven-
tivo, teste rápido e palestra do 
Dia da Mulher.

A Clínica Municipal Gon-
çalense, seguindo com as 
medidas de conscientização 
para obesidade, oferecerá no 
dia 17 (quarta), um material 

informativo com guia alimen-
tar de bolso e os dez passos 
da alimentação saudável. 
Já no dia 24 (quarta), serão 
divulgados os resultados da 
avaliação antropométrica e 
do consumo alimentar dos 
pacientes solicitantes.

No dia 18 (quinta), o tema 
da palestra será IST’s e câncer 
de mama, na USF Roberto 
Silveira; no dia 22 (segunda), 
a mesa redonda será sobre 
feminicídio na USF Largo da 
Ideia; no dia 23 (terça) o mes-
mo tema será abordado na 
USF Ary Teixeira; no mesmo 
dia a USF Vista Alegre rece-
berá uma roda de conversa 
com a temática empodera-
mento feminino, às 10h; no 
dia 26 (sexta), a USF Luiz 
Paulo Guimarães concederá 
um bate-papo sobre saúde 
mental da mulher.

No dia 29 (segunda), na 
USF Apolo III, a palestra será 
sobre a importância do au-
toexame da mama e na USF 
Aníbal Porto o tema tratado 
será importância do pre-
ventivo; no dia 30 (terça), a 
roda de conversa será sobre 
feminicídio na USF Juarez 
Antunes e sobre saúde sexual 
reprodutiva na USF Geremias 
de Mattos; no dia 31 (quarta), 
a palestra será sobre a impor-
tância do acompanhamento 
psicológico como forma de 
prevenção, na USF Louis 
Pasteur.

A Secretaria de Esporte e 
Lazer preparou uma palestra 
sobre a importância do prota-
gonismo feminino, no Núcleo 
EPROFE, no Porto do Rosa, no 
dia 23 (terça), às 7h30.

Todos os eventos progra-
mados seguirão as medidas 
necessárias ao enfrentamento 
da covid-19, como distancia-
mento social, uso de másca-
ras e álcool em gel.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Evento da semana da mulher segue até amanhã no Polo Sanitário, no Zé Garoto

Divulgação/ Arquivo Pessoal

A jovem de 24 anos, grávida de 23 semanas, está internada no Hospital Icaraí

Como forma de atender 
aos constantes pedidos 
da população, a Secreta-
ria de Transportes iniciou, 
na última segunda-feira 
(8), operações de notifica-
ção e remoção de veículos 
considerados inservíveis 
abandonados de forma con-
tínua e ininterrupta nas 
vias públicas da cidade, 
cumprindo o disposto da 
lei federal 9.503/97, alterada 
pela 13.281/16.

“Precisamos atender aos 

inúmeros pedidos da popu-
lação que solicita a retirada 
de veículos em alto grau de 
depreciação ou queimados, 
provocando obstruções nas 
calçadas, acumulando lixo e 
tornando-se foco de roedo-
res e insetos transmissores 
de doenças”, destacou Fábio 
Lemos, subsecretário de 
Trânsito do município.

Denúncias de veículos 
abandonados pode ser feitas 
através do e-mail cidadelim-
pasemtran@gmail.com.

Ação de remoção em São Gonçalo
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Projeto, que gerou indignação entre parentes de Mário Filho, vai para sanção do governador Cláudio Castro

Alerj troca nome de Maracanã
O nome oficial do Maracanã, 
Estádio Jornalista Mário Fi-
lho, será trocado para Estádio 
Edson Arantes do Nascimento 
- Rei Pelé. A troca foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) na 
terça-feira (9) e causou pro-
testo da família de Mário 
Filho.

O projeto, que ainda irá 
à sanção do governador em 
exercício Cláudio Castro, 
dará o nome de Mário Filho, 
jornalista que idealizou a 
campanha para a construção 
do Maracanã, ao complexo 
esportivo, que engloba ainda 
o Ginásio Maracanãzinho e 
o Estádio de Atletismo Célio 
de Barros.

“A utilização de nomes 
de pessoas vivas nos bens 
pertencentes ao patrimônio 
público tem sido uma preo-
cupação da sociedade para 
zelar pelo que é de todos e 
impedir a privatização do 
patrimônio público. Mas, 
nesse caso, essa é uma justa 
homenagem a uma pessoa 
reconhecida mundialmente 
pelo seu legado no futebol 
brasileiro e pela prestação de 
relevantes serviços ao nosso 
país”, justificou o presidente 
da Alerj, deputado André Ce-
ciliano (PT).

Ceciliano é um dos autores 
do projeto, juntamente com 
os deputados Bebeto (Pode), 
Marcio Pacheco (PSC), Euri-
co Junior (PV), Carlos Minc 

(PSB), Coronel Salema (PSD) 
e Alexandre Knoploch (PSL).

Família - O neto de Má-
rio Filho, também jornalista 

Mário Neto, protestou contra 
a troca. “Lamentável essa 
atitude. Uma barbaridade. 
Tiraram com uma canetada. 
Eu não vou brigar com quem 

não conhece Mário Filho, não 
conhece nada de esportes. Tô 
chateado, mas não vou levar à 
frente”, disse o jornalista.

Mário Leite Rodrigues 

Filho nasceu no Recife, em 3 
de junho de 1908, e morreu 
no Rio de Janeiro, em 17 de 
setembro de 1966. Irmão do 
dramaturgo e escritor Nélson 
Rodrigues, Mário Filho atuou 
no Jornal dos Sports, de sua 
propriedade, onde coordenou 
a campanha pela construção 
do Maracanã.

No final dos anos 40, Mário 
lutou pela imprensa contra o 
então vereador Carlos Lacer-
da, que desejava a construção 
de um estádio municipal em 
Jacarepaguá para a realização 
da Copa do Mundo de 1950. 
Mário conseguiu convencer 
a opinião pública carioca 
de que o melhor lugar para 
o novo estádio seria no ter-
reno do antigo Derby Club, 
no bairro do Maracanã, e 
que o estádio deveria ser o 
maior do mundo, com capa-
cidade para mais de 150 mil  
espectadores.

Nome deverá 
ser trocado para 
Estádio Edson 
Arantes do 
Nascimento - 
Rei Pelé

Bruno Lordello/Divulgação

No final dos anos 40, Mário conseguiu convencer a opinião pública de que o melhor lugar para o novo estádio, que seria o maior do mundo, era o terreno do antigo Derby Club

DER firma convênio 
com 12 prefeituras
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-RJ) 
assinou, nesta semana, seis 
novos convênios com mu-
nicípios fluminenses. Desta 
vez, as parcerias foram cele-
bradas com as prefeituras de 
Guapimirim, Quatis, Sero-
pédica, Itaboraí, Nilópolis e 
Mendes. Ainda esta semana, 
outras cidades serão con-
templadas.

Na segunda-feira (8), já 
tinham sido feitas parcerias 
com as prefeituras de Saqua-
rema, Iguaba Grande, Arraial 
do Cabo, Silva Jardim, São 
Pedro da Aldeia e Queima-
dos. Já são, até o momen-
to, 12 cidades beneficiadas 
durante a nova gestão do 
DER-RJ e da Secretaria das 
Cidades.

O acordo tem por objetivo 
a realização de obras e de-

mais ações que contribuam 
para a melhoria da malha 
rodoviária das cidades, in-
cluindo vias secundárias, 
coletoras, vicinais e locais. 
O DER-RJ fica responsável 
por fornecer o material, e 
os governos municipais en-
tram com a mão de obra dos 
serviços.

“A iniciativa destes acor-
dos possibilitarão melhorias 
na mobilidade urbana e 
escoamento de mercadorias 
nas estradas. Com isso, a ex-
pectativa é que haja reflexos 
na atratividade de investi-
mentos e, por extensão, no 
crescimento das economias 
locais. Além de proporcionar 
melhores condições de trafe-
gabilidade para os muníci-
pes”, explicou o secretário de 
Estado das Cidades, Uruan 
Cintra.

Prefeitura suspende a volta 
do pedágio na Linha Amarela
A prefeitura do Rio anunciou 
nesta quarta (10), por meio 
de decreto publicado no 
Diário Oficial, a suspensão 
da volta do pedágio na Linha 
Amarela.

A decisão do Presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral determinou a suspensão 
do processo de encampação 
da Linha Amarela, acatada 
de imediato pela Prefeitura 
do Rio.

A decisão não autorizou 
que a LAMSA voltasse a co-
brar o pedágio, mesmo ten-
do reassumido a operação 
da via na última sexta-feira 
(5), devendo-se aguardar a 

audiência de mediação mar-
cada para o próximo dia 16 
de março.

A cobrança precipitada do 
pedágio pela LAMSA, noticia-
da pela imprensa, causa seve-
ros transtornos aos usuários, 
uma vez que o Município é 
credor da empresa e ainda 
aguarda uma audiência com 
o Presidente do STF.

Assim, o Poder Executi-
vo,”em benefício da popu-
lação”, editou um decreto 
ratificando a não cobrança 
do pedágio até que a questão 
seja esclarecida na referida 
audiência ou decidida pelo 
Plenário da Suprema Corte.

Governo publica decreto e alega que STF não permitiu cobrança até audiência

Estado paga 
integralmente 
os salários
de fevereiro
O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, vai quitar nesta sexta-
-feira (12) – décimo dia útil, 
conforme prevê o calendário 
oficial – os salários de feve-
reiro para todos os 65.4979 
servidores ativos, inativos 
e pensionistas do estado do 
Rio de Janeiro.

O valor líquido da folha 
salarial de fevereiro é de R$ 
1,82 bilhão.

Os pagamentos dos sa-
lários de todos os servi-
dores serão efetuados ao 
l o n g o  d e s t a  s e x t a - f e i ra 
(12), mesmo após o térmi-
no do expediente bancá-
rio que segue em horário  
diferenciado por conta da 
covid.

Sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato

Setrab divulga 726 vagas de 
emprego no Estado do Rio
A Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda (Setrab) divulga 
esta semana 726 oportunida-
des por meio do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) nas 
regiões Metropolitana, Médio 
Paraíba, Centro-Sul, Norte e 
Serrana do Rio de Janeiro. O sis-
tema realiza uma análise com-
parativa do perfil profissional 
de cada candidato cadastrado 
com o perfil da vaga disponibi-
lizada pelo contratante. 

São 350 oportunidades 
de emprego no Norte Flumi-
nense para atuar embarcado, 
essas oportunidades exigem 
o cumprimento de algumas 
especificações. Os vagas são 
para eletricista de manutenção 
e operação; instrumentista; 
eletricista; mecânico de manu-
tenção escalador; supervisor 
de manutenção instrumentista 
escalador; eletricista escalador; 
eletricista de guindaste; instru-
mentista escalador; mecânico 
de manutenção e operação; e 
mecânico de refrigeração.

 Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 160 oportuni-
dades. Entre elas, 70 vagas para 
ajudante de carga e descarga 
de mercadorias, 15 para opera-
dor de teleatendimento ativo, 

10 para promotor de vendas, 
entre outras.

 Moradores da Região Serra-
na podem se candidatar a uma 
das 75 vagas oferecidas. Desta-
que para 50 para profissionais 
que atuam como coordenador 
de restaurante, entre outras.

 Na Região Centro-Sul são 
divulgadas 12 vagas para as 
funções de auxiliar de cozinha, 
barman, camareira, copeiro, 
cozinheiro, garçom e recep-
cionista. 

 No Médio Paraíba existem 
58 oportunidades de emprego. 

Entre as funções, 20 vagas para 
motorista carreteiro, 10 para 
pedreiro, 10 para carpinteiro, 
entre outras.

 Para pessoas com deficiên-
cia são divulgadas 71 oportu-
nidades de emprego. Entre as 
funções, destacam-se vagas 
para operador de vendas, au-
xiliar de estoque, operador 
de caixa, auxiliar de logística, 
entre outras. 

O cadastro deve ser fei-
to através do empregabra-
sil.mte.gov.br ou aplicativo  
Sine Fácil.

Divulgação/Prefeitura do Rio

Objetivo é movimentar a economia e o mercado de trabalho em tempos difíceis

Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

Cobrança na via tem gerado uma grande disputa ao longo dos anos

O valor líquido 
da folha de 
fevereiro do 
Estado do Rio de 
Janeiro é de 
R$ 1,82 bilhão

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: 14/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 14794157

13:00 às 17:00 Rua Leonardo Vilas Boas - São Francisco - Niterói 14794157

13:00 às 17:00 Rua Oiapoque - São Francisco - Niterói 14794157

13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - São Francisco - Niterói 14794401

SÃO GONÇALO 
09:00 às 16:00 Estrada Itaóca - Praia da Luz - Porto do Rosa - São Gonçalo 14805097

09:00 às 16:00 Estrada Velha Itaóca - Portão do Rosa - São Gonçalo 14805097

09:00 às 16:00 Rua Daniel R. dos Santos - Fazenda Mineiros - São Gonçalo 14805097

09:00 às 16:00 Rua Expedicionário Rodrigues dos Santos - Portão do Rosa - 
Fazenda Mineiros - São Gonçalo 

14805097

09:00 às 16:00 Rua João Antônio Leandro - Portão do Rosa - São Gonçalo 14805097

Dia: 15/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Brasília - Trindade - São Gonçalo 14790585

12:00 às 16:00 Rua Cuiabá - Trindade - São Gonçalo 14790585

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-GU - Barra de Maricá - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-GU - Ponta Negra - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Ruas 1, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 44, 46, 47 - Guaratiba - Centro - Pr. 
Lagoas-GU - Cordeirinho Maricá - Maricá - Maricá 

14805413

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Guaratiba - Pr. Lagoas-GU - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Estrada Beira Lagoa - Pr. Lagoas-GU - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Praça Guaratiba - Pr. Lagoas-GU - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Rua Antônio José Rodrigues - Jardim Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Rua Central - Guaratiba - Pr. Lagoas-GU - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Rua João Clemente Guimarães - Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Rua Litorania Futuro - Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 14805413

13:00 às 17:00 Ruas 1, 83, 120, 119, 121, 125 - Balneário de Maricá - Maricá 14805703

13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Centro - Bambuí - Estrada de Bambuí - 
Pr. Lagoas-GU - Jardim Belinário - Centro - Maricá 

14805703

13:00 às 17:00 Ruas B, E - Jardim B Bambuí - Maricá 14805703

13:00 às 17:00 Avenida Albina Arandas Rêgo - Balneário Bambuí - Maricá 14805775

13:00 às 17:00 Ruas 86, 89, 118, 119 - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 14805775

13:00 às 17:00 Rua Luiz Carlos Gonçalves - Bambuí - Maricá 14805775

13:00 às 17:00 Rua Maria Helena Rosa - Bambuí - Maricá 14805775

13:00 às 17:00 Ruas 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - 
Maricá 

14805951

13:00 às 17:00 Rua Carlos Ribas Perdigão - Jardim Atlântico - Maricá 14805951

13:00 às 17:00 Rua Elisa Vieira Veras - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14805951

13:00 às 17:00 Rua Miltaer Soares - Jardim Atlântico - Maricá 14805951

13:00 às 17:00 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 14805951

13:00 às 17:00 Rua Professor Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico - Maricá 14805951

13:30 às 17:30 Ruas 5, 77, 73, 100 - Boqueirão - Araçatiba - Jardim Balneário - 
Maricá 

14805537

13:30 às 17:30 Rua Tenente Joaquim da Silveira - Araçatiba - Boqueirão - Maricá 14805537

14:00 às 18:00 Estrada dos Pedregulhos - Estrada Espraiado - Maricá 14790939
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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
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Xerife do Goiás pode 
pintar no Fluminense

O Fluminense 
já  confirmou 
alguns reforços 
para a tempora-
da. No entanto, 
a diretoria tri-
color ainda quer 

aumentar as opções para o 
técnico Roger Machado.

Um dos alvos do clube 
é a zaga. O principal nome 
ventilado nas Laranjeiras é o 
de David Duarte, atualmente 
no Goiás.

O zagueiro vem buscando 
a rescisão amigável com o 
Goiás para ser confirmado 
pelo Fluminense. No entan-
to, o clube goiano quer uma 
compensação financeira para 
liberar o jogador.

O Tricolor Carioca não 

tem condição de arcar com 
qualquer quantia. Por isso, o 
empresário de David Duarte 
tenta pagar ao Goiás para 
liberar o jogador.

Caso seja confirmado, 
David Duarte chega para 
disputar posição com Nino 
e Luccas Claro, titulares, 
além de Matheus Ferraz e  
Frazan.

Divulgação / Goiás EC

David Duarte disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás

João Lucas antecipa 
volta das férias no Fla

O Flamengo tem 
utilizado uma 
equipe formada 
de garotos no 
início do Cam-
peonato Esta-
dual. No entan-

to, o técnico Maurício Souza 
tem contado com alguns jo-
gadores do elenco principal.

Os volantes Gomes e Pepê, 
além do atacante Michael 
reforçaram os rubro-negros. 
O goleiro Hugo Souza voltou 
aos treinos na última segun-
da-feira.

João Lucas também an-
tecipou a volta das férias e já 
treinou com os companhei-
ros. No entanto, o jogador 
está em negociação com o 
Cuiabá-MT e pode sair nos 
próximos dias.

Caso não tenha sua si-
tuação resolvida, João Lucas 
pode reforçar o Flamengo 
no clássico deste domingo, 
contra o Fluminense, no Ma-

racanã.

Soberania - O Flamengo 
se tornou uma potência não 
só nacional, mas também in-
ternacional no futebol. Com 
isso, os rubro-negros criaram 
algumas hegemonias contra 
os adversários.

Ontem, os flamenguistas 
completaram três anos de 
invencibilidade contra as 
equipes consideradas peque-
nas do Rio de Janeiro. Neste 
período, foram 21 partidas, 
com 18 vitórias e apenas três 
empates.

No ano passado, escuderia italiana fez sua pior temporada em 40 anos

Tentando renascer na F-1, 
Ferrari apresenta novo carro

A Ferrari apresentou seu novo 
carro de Fórmula 1 ontem, e a 
equipe mais bem-sucedida da 
modalidade prometeu virar 
a página e se redimir de sua 
pior temporada em 40 anos.

O SF21, uma evolução 
do SF1000 do ano passado, 
mas com um motor comple-
tamente novo e asa e nariz 
frontais modificados, exibiu 
uma cor ligeiramente revisa-
da, com um toque de verde e 
dois tons de vermelho em re-
ferência a glórias do passado.

“A traseira lembra o ver-
melho vinho tinto da primeira 
das Ferraris”, disse o chefe da 
equipe, Mattia Binotto, na 
apresentação virtual. “Mas 
à medida que avança gra-
dualmente rumo à área do 
cockpit, ele se transforma 
no vermelho moderno que 
usamos em anos mais re-

centes”. “Esta temporada nos 
apresenta muitos desafios, e 
através desta cor, visualmen-
te, reiniciamos do passado e 
rumamos para o futuro”.

A Ferrari não venceu ne-
nhuma corrida no ano pas-
sado e terminou na sexta 
colocação – seu pior desem-

penho desde 1980, quando 
a escuderia ficou em décimo 
lugar.

Os pilotos também muda-
ram em 2021: o espanhol Car-
los Sainz substituirá o tetra-
campeão mundial Sebastian 
Vettel ao lado do monegasco 
Charles Leclerc.

Divugação / Ferrari

O monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz apresentaram o SF21

Rafael 
Forster está 
a caminho do 
Juventude

Além de con-
tratar refor-
ç o s  p a r a  a 
t e m p o r a d a 
visando a Sé-
rie B do Cam-
peonato Bra-

sileiro, a diretoria do Bo-
tafogo tem buscado uma 
r e a d e q u a ç ã o  d a  f o l h a  
salarial.

Com isso, a saída de al-
guns jogadores é vista com 
bons olhos pelos dirigen-
tes. Quem pode deixar o 
clube é o zagueiro Rafael  
Forster.

Forster recebeu uma son-
dagem do Juventude, clube 
que vai disputar a Série A 
nesta temporada. 

No entanto, o alto salário 
recebido pelo jogador ainda 
é considerado um entrave 
pelos gaúchos.

Entidade se defende afirmando que protocolos dos clubes são eficientes

CBF ignora pandemia e não 
pensa em parar futebol no país

A CBF se posicionou em rela-
ção à paralisação do futebol 
em meio à pandemia. Em 
evento ao vivo, a entidade 
máxima do futebol brasilei-
ro saiu em defesa da conti-
nuidade das competições. 
Segundo o pronunciamento, 
a confederação enxerga a 
pausa como uma medida 
sem nexo, uma vez que os 
clubes estão habituados com 
os protocolos previstos nos 
campeonatos.

“A aplicação do protocolo 
sanitário, com a convicção 
ainda mais forte que nós já 
tínhamos no ponto de vista 
teórico, em agosto, quando 
retomamos. Mas agora com 
convicção da aplicação na 

prática. O futebol é seguro, 
controlado, responsável e tem 
todas as condições de conti-
nuar”, disse Walter Feldman, 
secretário-geral da CBF.

Além dele, Jorge Pagura, 
coordenador médico da en-
tidade, manteve a mesma 
linha de discurso. Segundo 
Pagura, o retorno só ocorreu 
após consultas com médicos 
especializados. De acordo 
com ele, mais de 13 mil joga-
dores já foram testados antes 
de partidas nacionais.

“Somos médicos, treina-
dos para salvar e não há nada 
mais importante que a vida. 
Reconhecemos também o 
problema social como per-
da de empregos. Tentamos 

unir preservação da saúde 
de qualquer maneira e tentar 
elaborar um protocolo que 
cumprisse certos preceitos: 
primeiro, a segurança de to-
dos; segundo, a controlabili-
dade; terceiro, a manutenção 
das atividades. Isso sempre 
norteou o nosso trabalho”, 
disse.

O debate sobre a conti-
nuidade do futebol segue 
vivo. Recentemente, o Mi-
nistério Público de São Paulo 
recomendou que João Dória 
(governador do estado) agisse 
a fim de paralisar as competi-
ções. Clubes se posicionaram 
contra o pedido, assim como 
a Federação Paulista de Fute-
bol (FPF).

Dirigente recebeu 93 dos 94 válidos e ficará no cargo até o ano de 2025

Alemão Thomas Bach é 
reeleito presidente do COI

O presidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), Tho-
mas Bach, conquistou um 
segundo mandato ontem em 
uma votação realizada no pri-
meiro dia de uma sessão virtual 
da entidade ao concorrer sem 
adversários, e ficará no cargo 
até 2025. Bach recebeu 93 dos 
94 votos válidos no processo.

“Muito obrigado, do fundo 
do meu coração, por este voto 
extraordinário de confiança e 
fé”, disse ele aos membros após 
a votação. Quero continuar a 
atingir objetivos ambiciosos 
com vocês no mundo pós-co-
ronavírus”.

Bach assumiu em 2013 
como nono presidente da or-
ganização desde sua fundação, 

em 1894, sucedendo Jacques 
Rogge e derrotando cinco ou-
tros candidatos. Os presidentes 
do COI são limitados a um 
máximo de dois mandatos. O 
primeiro é de oito anos, e uma 
reeleição pode mantê-los na 
vaga por mais quatro.

Advogado alemão e me-
dalhista de ouro olímpico de 
esgrima na Olimpíada de Mon-
treal de 1976, Bach é membro 
do COI desde 1991.

Ao assumir a presidência, 
ele adotou uma série de refor-
mas um ano depois visando 
reduzir os custos e o tama-
nho das Olimpíadas, já que 
cidades-sede em potencial se 
mostravam intimidadas pelas 
implicações financeiras.

Greg Martin / IOC

Membro do COI desde 1991, Thomas 
Bach está na presidência há oito anos

Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca vestiram pela 1ª vez a camisa cruz-maltina

Vasco apresenta sua trinca 
de reforços para 2021

O Vasco agiu 
rápido após o 
r e b a i x a m e n -
to para a Série 
B. Tanto que a 
diretoria apre-
sentou ontem os 

primeiros três reforços para a 
temporada 2021.

O zagueiro Ernando, o 
lateral Zeca e o atacante Mar-
quinhos Gabriel chegam para 
reforçar os cruz-maltinos 
para a disputa da temporada. 
Todos começaram a trabalhar 
sob o comando do técnico 
Marcelo Cabo.

O lateral Zeca é o nome 
mais conhecido do torcedor. 
Ex-Santos, Internacional e 
Bahia, o jogador chega para 
tentar voltar a grande fase 
que o levou até a Seleção 
Brasileira, onde conquistou 
o ouro olímpico nos Jogos do 
Rio, em 2016.

Zeca pode atuar tanto na 
lateral direita quanto na es-
querda. Os dois lados da defe-
sa são considerados posições 
carentes no elenco.

“Estou feliz e motivado 
para jogar pelo Vasco. Uma 
camisa gigante do futebol 
brasileiro. Jogo tanto na la-
teral direita e esquerda, vou 
conversar com o professor. 
Vim aqui para ajudar, tenho 
certeza que vamos voltar 
para a Série A. Estamos todos 
felizes e sentimos o valor da 
torcida nas redes sociais, nos 
sentimos abraçados. Podem 
esperar muita entrega”, disse.

Ernando também estava 
no Bahia. O zagueiro, que 
atuou algumas vezes impro-

visado na lateral direita, falou 
que pode ajudar com sua 
experiência.

“Tenho certeza que iremos 
fazer uma grande tempora-
da. Sou um zagueiro mais 
experiente, tenho passagens 
por grandes clubes, como 
Internacional e Bahia. Não vai 
faltar empenho, luta. Vai ser 
um ano onde vamos trabalhar 
muito para alcançar os nossos 
objetivos, já começando no 
estadual, onde a equipe vem 
de duas derrotas”, declarou.

Já Marquinhos Gabriel é 
outro que busca voltar aos 
melhores momentos. Com 

passagens por Corinthians e 
Cruzeiro, o jogador está em 
um longo período de inati-
vidade. Ele admitiu que vai 
precisar de tempo para voltar 
aos gramados.

“Quanto ao ritmo de jogo, 

acho que preciso de um pou-
quinho de tempo, de treina-
mento. Vinha treinando em 
casa, mas não é a mesma 
coisa de treinar no clube. Vou 
conversar com o professor 
para logo estar disponível”, 
declarou.

O Vasco segue em busca 
de reforços e mais mudanças 
devem acontecer no elenco 
nos próximos dias. O meia 
Martín Benítez está perto de 
deixar o clube rumo ao São 
Paulo. Na negociação para 
liberar o argentino, os cruz-
maltinos devem receber o 
meia Shaylon.

Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca chegaram ontem ao Vasco e já estão à disposição do técnico Marcelo Cabo

Vasco segue 
na busca por 
reforços, mas 
pode perder o 
meia argentino 
Martín Benítez

Caso seja 
contratado, 
David Duarte 
será o quinto 
zagueiro do 
atual elenco

Fla completou 
três anos sem 
ser derrotado 
por uma equipe 
considerada 
pequena do Rio


