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Polícia instaura inquérito 
contra fura-filas da vacina

Alvos são gestores do Hospital Estadual Azevedo Lima e de empresa que administra cemitérios públicos

FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E INFRAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS 
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País: mil denúncias 
por dia sobre violação 
dos direitos humanos

CIDADES\PÁG. 5

Prefeito de Niterói ajuda a resgatar falcão perto de casa
O prefeito de Niterói, Axel Grael, e seus familiares, encontraram um filhote de falcão na rua onde moram, em São Francisco, na Zona Sul. A ave, 
da espécie Falco femoralis, foi resgatada por agentes da Guarda Municipal e levado para o Centro de Animais Silvestres, em Vargem Grande.

CIDADES\PÁG. 3

Novo calendário 
de vacinação 
sai em Niterói

CIDADES\PÁG. 3

PANORAMA\PÁG. 2

Senado aprova 
mudança de regras 

nos pedágios

Após o goleiro Hugo Souza e o técnico Rogério Ceni, ontem foi a vez de 
Vitinho antecipar o retorno das férias e começar a treinar no Ninho do 
Urubu. O restante do elenco principal deve se apresentar na 2ª feira.

PÁG. 8

Reabertura 
em clima de 
‘vida nova’
Abrindo a temporada 2021 
do Theatro Municipal de 
Niterói, a peça ‘Frágil’, 
que estreia neste fim 
de semana, fala de uma 
mulher de 40 anos, recém-
separada e de mudança 
para uma casa nova. 

PÁG.2 

CULTURA

Fabricia Soares Fotografia / Divul

‘Frágil’ inicia a temporada 2021 do 
Theatro Municipal de Niterói

Fla-Flu terá animais 
abandonados 

dentro de campo
CODADES\PÁG. 4

ESPORTES

Reforços do 
Bota ganham 
destaque
Técnico Marcelo 
Chamusca exaltou 
a participação dos 
jogadores que chegaram 
recentemente ao clube nas 
duas últimas vitórias.

Vitor Silva / Botafogo

Matheus Frizzo estreou na 4ª feira 
fazendo gol sobre o Moto Club

Alexandre Vidal / Flamengo

Vitinho treinou ontem no Ninho do Urubu, mas não deve participar do Fla-Flu de domingo

Fla versão 2021 já ganha corpo

Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e a primeira-dama, posam para foto ao lado de guardas municipais que fizerm o resgate do filhote de falcão, encontrado na rua onde mora a família

Niterói: ajuda 
emergencial 
vai até julho 

CIDADES\PÁG. 4

Testemunhas contam que a colisão teria 
sido causada por um carro de passeio

Reprodução]/ Redes Sociais

BRT: mulher 
morre e 34 
ficam feridos

CIDADES\PÁG. 4

Texto base da 
PEC Emergencial 
é aprovado
PEC cria mecanismos de contenção 
fiscal, controle de despesas com 
pessoal e redução de incentivos.

PANORAMA\PÁG. 2
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Cadê a ciclovia do Fonseca?
O novo prefeito de Niterói já assumiu há três meses e até 
agora não se pronunciou sobre a tão prometida ciclovia do 
Fonseca. E não adianta dizer que ainda está no início de 
governo e está preparando o projeto, porque essa ciclovia 
já tinha sido prometida pelo seu antecessor e nunca saiu 
do papel. Será que vamos ser enganados de novo?
Rita Canedo

Relaxamento nas ruas
Quem anda pelas ruas de Niterói percebe o relaxamento 
das pessoas que já não estão mais usando máscaras o 
tempo todo. O mesmo acontece em comércios. Além disso 
os bares e restaurantes vivem cheios e os ônibus seguem 
lotados. Parece até que não enfrentamos uma pandemia 
tão terrível. 
Érica Sanches

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

Vírus restringe 
sessões em SG
Alegando o avanço do nú-
mero de contaminados e as 
dificuldades estruturais do 
município para atender a 
enorme demanda de pacien-
tes nas unidades de saúde, 
a Câmara Municipal de São 
Gonçalo publicou ato da 
Mesa Diretora oficializando a 
adoção de medidas temporá-
rias, por 30 dias, de prevenção 
ao contágio pelo Coronavírus 
no âmbito do Palácio 22 de 
Setembro, o Poder Legislativo. 

Ficam suspensas as au-
diências públicas, sessões so-
lenes e reuniões especiais. Já 
as sessões ordinárias, sessões 
extraordinárias e reuniões das 
comissões permanentes per-
manecerão inalteradas, para 
que a atividade parlamentar 
não seja muito prejudicada. 
Essas sessões, no entanto, não 
terão a presença de público. 
Para acompanhar o que os 
vereadores estão discutindo, 
a população que acompa-
nhar os trabalhos por meio 
do site da Câmara Muni-
cipal (www.cmsg.rj.gov.br/
tv-camara), da sua página no 
Facebook ou do seu canal no  
YouTube. 

Mudança na comunicação

O presidente Jair Bolsona-
ro exonerou ontem Fábio 
Wajngarten do cargo de 
secretário Especial de Co-
municação Social (Secom), 
que coordena a comunica-
ção de governo, as ações 
de publicidade e a atuação 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

nas mídias digitais. Para o 
lugar, Bolsonaro nomeou 
o almirante Flávio Augusto 
Viana Rocha, que chefia a 
Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência e 
exercerá as duas funcões 
temporariamente.

PEC Emergencial: texto base aprovado
A Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, em se-
gundo turno, por 366 votos 
a favor, 127 contra e três 
abstenções, o texto base 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 186/19, 
a PEC Emergencial. Agora 
os parlamentares analisam 
destaques que podem retirar 
trechos da proposta. 

A PEC cria mecanismos 
de contenção fiscal, controle 
de despesas com pessoal e 
redução de incentivos tri-
butários, além de liberar R$ 
44 bilhões, fora do teto de 
gastos, para o pagamento do 
auxílio emergencial às pes-
soas afetadas pela pandemia 
da covid-19. No entanto, 
a proposta não detalha os 
valores, duração ou con-
dições para o novo auxílio 
emergencial. Todas essas de-
finições deverão constar de  
outro texto.

O primeiro turno da pro-
posta foi aprovado na ma-
drugada desta quinta-feira, 
após sucessivas tentativas 
da oposição em obstruir as 
votações e adiar a aprecia-
ção da proposta. 

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Proposta permite à União pagar um auxílio emergencial este ano com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos

Acordo - Para viabilizar 
a aprovação da PEC em pri-
meiro turno, o governo aca-
tou um acordo, envolvendo a 
maior parte dos partidos da 
base aliada, para apresentar 
no segundo turno de votação 
um destaque ao texto, reti-
rando a proibição de promo-
ção funcional ou progressão 

de carreira de qualquer ser-
vidor ou empregado público. 
Esse foi um dos pontos mais 
criticados da PEC. A propos-
ta surgiu durante a votação 
de um destaque do PT, que 
retirava do texto as restrições 
relacionadas às despesas de 
pessoal. O acordo entre base 
aliada e governo deve viabili-

zar a aprovação de dois des-
taques do bloco PSL-PL-PP 
para suprimir as restrições 
à proibição de promoção 
funcional ou progressão de 
carreira de qualquer servidor 
ou empregado público, um 
dos pontos da PEC criticados 
pela bancada de militares e 
policiais. (ABr)

Mudanças nas 
regras do pedágio

Curso de moda 
gratuito

Políticas públicas 
para mulheres

O Senado aprovou ontem um 
projeto de lei que prevê a co-
brança de pedágio propor-
cional ao uso da rodovia. O 
projeto isenta do pagamento 
de pedágio o veículo cujo pro-
prietário tenha residência ou 
exerça atividade profissional 
permanente no município 
onde a praça de pedágio esteja 
instalada. O texto segue para a 
Câmara dos Deputados.

O projeto é de 2013, de auto-
ria do senador Esperidião Amin 
(PP-SC) na época em que ainda 
era deputado federal. A ideia do 
projeto, de acordo com seu rela-
tor, Jayme Campos (DEM-MT), 
é eliminar a cobrança consi-
derada exagerada de usuários 
das rodovias concedidas que 
realizam deslocamentos curtos, 
mas circulam por trecho inter-
ceptado por pedágio.

Na avaliação do autor do 
projeto, esses usuários pagam 
um valor desproporcional ao 
utilizado. Por isso, propõe um 
tipo de cobrança de pedágio 
operado por meio de sistemas 
de livre passagem, sem praças 
de pedágio e com bloqueio 
viário eletrônico. Esse tipo de 
cobrança é chamado de free 
flow e pressupõe o pagamento 
proporcional ao uso da rodo-
via. O projeto sofreu alterações 
no Senado e, por isso, volta à 
Câmara. 

Em meio à escassez de oportu-
nidades no mercado de traba-
lho, a Faculdade Anhanguera 
promove gratuitamente o curso 
profissionalizante “Styling de 
Produção de Moda”, nos dias 
17 e 18 de março, das 15h às 
18h, na unidade Niterói – Av. 
Visconde Rio Branco, 123, Cen-
tro. O curso possui 6 horas aula 
e será presencial. Interessados 
podem fazer inscrição até o dia 
15 de março pelo formulário: 
https://forms.gle/xZKTeiTc-
37NtiX7V6 ou pelo e-mail wil-
ton.santos@anhanguera.com

As políticas públicas para as 
mulheres gonçalenses se-
rão discutidas em audiência 
pública nesta sexta-feira. A 
convocação é da vereadora 
Priscilla Canedo (PT) que 
preside a comissão da Mulher 
e dos vereadores professor Jo-
semar (PSol) e Romário Regis 
(PCdoB).

Devido às medidas de dis-
tanciamento social dentro do 
Poder Legislativo anunciadas 
acima, o público não poderá 
estar presente no plenário, 
mas a audiência será trans-
mitida ao vivo pelas mídias 
sociais da Câmara Municipal, 
pelo YouTube e Facebook 
https://www.facebook.com/
camaradesaogoncalo/

Deputados cobram explicações

Deputados da Alerj reuni-
ram-se ontem com inte-
grantes da Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) e servi-
dores do Hospital Estadual 
Eduardo Rabello, em Cam-
po Grande, para discutir a 
paralisação da unidade, por 

Priscila Rabello/Alerj

problemas estruturais do 
prédio. Durante o encontro, 
foi decidido que na próxima 
semana os deputados vão 
cobrar laudos detalhados 
com explicações da SES e 
da Emop, responsável pelas 
obras na unidade.

Panorama RJPanorama RJ

A aventura 
de se reinventar
Os artistas Danielle Fritzen 
e Mario Neto apresentam, 
neste fim de semana, o es-
petáculo ‘Frágil’, que abre a 
temporada 2021 do Theatro 
Municipal de Niterói. Escrita 
pela protagonista durante a 
pandemia, em parceria com 
Mario, a peça descortina a 
história de Ana, uma mulher 
de 40 anos, recém-separada 
e de mudança para a casa 
nova. No desenrolar das 
cenas, ela vive momentos 
de autoconhecimento e 

libertação de amarras psi-
cológicas que a estimulam a 
iniciar uma nova trajetória. 
O espetáculo proporcio-
na momentos de humor e 
tensão. Tudo isso embalado 
em uma atmosfera musical 
envolvente e a iluminação 
primorosa. 

O Theatro Municipal de 
Niterói fica na Rua XV de 
Novembro, 35, Centro. Dias 
12 e 13 de março, às 19h. 
Gratuitos. Ingressos na pla-
taforma Sympla. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Exposições
Neste começo de março, o 
Espaço Cultural Correios 
Niterói abre três exposições. 
“Emoção e Substantivo” é a 
primeira individual de Ana 
Soares. ‘Entre Afetos”, expo-
sição criada no momento 
do isolamento, pelo arista 
Bê Sancho. E ‘Pintar para 
Imortalizar V’ quinta edição 
da série, com curadoria de 
Luiz Abadia. Na Av. Visconde 
do Rio Branco, 481, Centro. 
A partir de 13 de março. seg 
a sex, de 11h às 18h; sáb, de 
13h às 17h.

FLISGO - Como parte das comemorações ao Dia In-
ternacional da Mulher acontece, dos dias 13 a 16 de 
março, totalmente on line, tem a segunda edição do 
Feira Literário de São Gonçalo (Flisgo), com a edição 
epacila ‘Mulher’. A edição promete ser intensa, com 10 
painéis propostos, que discutirão empreendedorismo, 
poder, entres outros. No canal ‘Q-Cria’, no Youtube.

ÓCIO - Em tempos de pandemia, são bem-vindas 
técnicas que promovam o equilíbrio e a redução do 
estresse. O livro ‘Niksen – Abraçando a arte holandesa 
de não fazer nada’, lançado pela Editora Rocco, a autora 
Olga Mecking apresenta apresenta a nova tendência de 
comportamento que busca praticar o ócio para elimi-
nar o estresse e aumentar o bem-estar físico e mental.

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

Fabricia Soares Fotografia / Divulgação

Espetáculo ‘Frágil’ marca a reabertura do Theatro Municipal de Niterói

Divulgação

Bê Sancho está entre os artistas que 
estreiam mostras nos Correios
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Niterói sanciona prorrogação 
de benefícios emergenciais
O Legislativo aprovou, ainda, o projeto de participação no consórcio para aquisição de vacinas 

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, sancionou nesta quar-
ta-feira (10) o projeto de lei 
aprovado pelo Legislativo 
estendendo os programas 
Renda Básica Temporária, 
Busca Ativa e Empresa Cida-
dã, até julho de 2021. A men-
sagem executiva enviada para 
a Câmara na última segunda 
(8) também prevê a manuten-
ção, pelo mesmo período, da 
distribuição de cestas básicas 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social, do 
auxílio aos microempreen-
dedores individuais (MEIs), 
além de conceder auxílio 
para taxistas e motoristas de 
vans escolares. O Legislativo 
aprovou, ainda, o projeto de 
lei que ratificou a participação 
municipal no consórcio pú-
blico organizado pela Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) 
para aquisição de vacinas 
contra a covid-19.

O Renda Básica Tempo-
rária e Busca Ativa atendem 
cerca de 50 mil famílias, que 
recebem um cartão que pode 
ser usado em mercados e 
farmácias. Todo mês é depo-
sitada a quantia de R$ 500 
pela Prefeitura. Já o Empresa 
Cidadã é destinado ao paga-
mento de um salário mínimo 
para determinado número de 
funcionários de micro e pe-

quenas empresas da cidade. A 
previsão de investimento com 
a prorrogação dos programas 
por mais quatro meses é de 
aproximadamente R$ 164 
milhões. O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, defendeu que os 
programas de auxílio foram 

desenvolvidos pela Prefeitura 
de Niterói para mitigar os im-
pactos sociais e econômicos 
da pandemia do coronavírus.

“A prorrogação dos progra-
mas de Renda Básica Tempo-
rária e Empresa Cidadã é de 
extrema importância, sobre-

tudo neste momento em que 
o Brasil vive o momento mais 
dramático da pandemia até 
aqui. Trata-se de um investi-
mento expressivo, um esforço 
do Município para minimizar 
o impacto do coronavírus em 
nosso desenvolvimento eco-

nômico, com justiça social”, 
pontuou.  

Na terça-feira (9), a Prefei-
tura de Niterói enviou para a 
Câmara de Niterói o projeto 
de lei, aprovado ontem, para 
adesão de Niterói ao con-
sórcio liderado pela Frente 
Nacional de Prefeitos para a 
compra de vacinas. A men-
sagem executiva explica que 
os recursos para compra dos 
insumos poderão ser dis-
ponibilizados por meio dos 
municípios consorciados, de 
aporte de recursos federais e 
de eventuais doações nacio-
nais e internacionais. No dia 
2 de março, a prefeitura assi-
nou o termo de adesão para 
participar do consórcio, que 
deverá ser instalado até 22 de 
março e dará suporte aos mu-
nicípios caso o Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), do 
governo federal, não consiga 
suprir a demanda nacional. 
O prefeito Axel Grael explicou 

que esta é mais uma tentativa 
da Prefeitura de Niterói de 
adquirir doses para imunizar 
a população.

“A Prefeitura de Niterói 
não está poupando esforços, 
estamos buscando todas as 
formas possíveis de comprar 
vacinas para agilizar a imuni-
zação em nossa cidade. Não 
descansaremos enquanto 
todos os niteroienses não esti-
verem protegidos. Niterói tem 
pressa”, argumentou.

Calendário - A Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou 
nesta quinta-feira o novo ca-
lendário de vacinação. Nesta 
sexta-feira (12) e na próxima 
segunda-feira (15) serão va-
cinados idosos com mais de 
77 anos. Na terça (16) e na 
quarta-feira (17) será a vez dos 
idosos com 76 anos. Quinta 
(18) e sexta-feira (19) serão 
vacinados idosos com mais 
de 76 anos.

Até a última quinta-feira 
(10), 38.834 pessoas já haviam 
sido imunizadas em Niterói. 
Desse total, 14.773 já recebe-
ram a segunda dose. Entre os 
idosos com mais de 78 anos, 
foram vacinados 18.699 com 
a primeira dose e 2.077 com 
a segunda. Foram vacina-
dos 17.331 profissionais de  
saúde.

Segundo Axel 
Grael, Niterói 
não irá medir 
esforços para 
compra do 
imunizante

Divulgação / Prefeitura de Niterói

O Renda Básica Temporária atende a cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em Niterói

Estados reforçam as 
restrições contra vírus
No momento em que o Bra-
sil tem sido marcado pelos 
mais elevados números diá-
rios de mortes por covid-19 
desde o início da pandemia 
e pela lotação dos leitos de 
unidades de terapia inten-
siva, governos estaduais 
atualizaram as medidas para 
tentar diminuir a dissemi-
nação do novo coronavírus.

Neste mês março, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe 
tiveram decretos com me-
didas mais rígidas de res-
trições para tentar conter o 
avanço da doença.

O toque de recolher, que 
proíbe a circulação de pes-
soas por áreas públicas em 
determinados horários, foi 
determinado em boa parte 
do país.

Amazonas - Conforme o 
Decreto 43.522, foi estabele-
cido toque de recolher entre 
21h e 6h, com restrições de 
circulação em espaços e 
vias públicas em todos os 
municípios do estado até 21 
de março.

A norma fixou o que de-
nominou casos de extrema 
necessidade, como desloca-
mento de agentes públicos 
(sobretudo trabalhadores da 
saúde), transporte de cargas, 
transporte de trabalhadores 
da indústria, entrega de ali-
mentos, refeições e produtos 
de farmácias e deslocamen-
to para feiras e mercados 
públicos.

O decreto também au-
torizou o funcionamento 
de um conjunto de ativi-
dades durante o dia, como 
supermercados de médio 
e pequeno porte (de 6h às 
20h); restaurantes, lancho-
netes, bares (de 6h às 20h 
com 50% da capacidade, 
e com entrega liberada o  
dia todo).

Rio de Janeiro - Está em 
vigor no estado do Rio de 
Janeiro decreto publica-
do no final de janeiro, que 
reconhece a manutenção 
da situação de emergên-
cia no âmbito estadual e 

estabelece medidas para a 
prevenção do contágio pelo 
novo coronavírus, entre elas 
está o uso obrigatório de 
máscara de proteção facial 
em qualquer ambiente pú-
blico. Atividades desportivas 
individuais ao ar livre estão 
autorizadas. O decreto es-
tabelece a necessidade do 
distanciamento social em 
qualquer situação, seja em 
bares e restaurantes, que de-
vem reduzir o público, seja 
em eventos culturais ou em 
pontos turísticos. A educa-
ção passou a ser classificada 
como atividade essencial. O 
decreto também dá liberda-
de de decisão a municípios 
dependendo da situação de 
cada localidade.

São Paulo - Para tentar 
conter o avanço do novo co-
ronavírus, todo o estado de 
São Paulo entrou, no sábado 
(6), na Fase Vermelha do Pla-
no São Paulo, onde somente 
serviços considerados es-
senciais podem funcionar. A 
medida vale até 19 de março.

Nesta fase - a mais res-
tritiva do Plano São Paulo 
- somente serviços consi-
derados essenciais, como 
indústria, farmácias, pada-
rias, postos de combustíveis, 
transporte, bancos, hotéis 
e supermercados, podem 
funcionar. Também podem 
funcionar estabelecimentos 
religiosos - recentemente 
incluídos como atividade 
essencial pelo governo do 
estado.

No entanto, na terça-fei-
ra (9), o procurador-geral de 
Justiça do Ministério Público 
de São Paulo (MP-SP), Mário 
Sarrubbo, recomendou o 
fechamento das igrejas e es-
tabelecimentos religiosos e 
também pediu a paralisação 
dos jogos de futebol em São 
Paulo. Um anúncio sobre es-
tes assuntos é esperado pelo 
governo paulista na coletiva 
desta quarta-feira (10).

As aulas presenciais nas 
escolas da rede pública ou 
privada não foram suspen-
sas pelo governo paulista 
inicialmente.

São Gonçalo estende medidas 
restritivas até 31 de março
A Prefeitura de São Gonçalo 
vai prorrogar até 31 de mar-
ço as medidas restritivas de 
proteção à vida, para evitar 
o avanço do coronavírus. A 
partir desta quinta-feira, ba-
res, restaurantes e similares 
puderam funcionar até às 22 
horas. Boates, casas de shows 
e de eventos devem perma-
necer fechadas. As alterações 
ao decreto nº 088/21 foram 
publicadas no Diário Oficial 
desta quinta-feira. 

A decisão de estender o 
prazo das medidas restritivas 
foi tomada para evitar aglo-
merações e conter o aumento 
de casos de covid-19. Bares e 

restaurantes poderão funcio-
nar até às 22h, mas cumprirão 
novas regras além das que já 
estão em vigor, como distan-
ciamento entre mesas, 2/3 
da capacidade de pessoas e 
uso de álcool em gel. A partir 
de 21h não será permitida a 
entrada de clientes, que só 
poderão fazer pedidos até às 
21h30m.  A partir de 22h, não 
poderá haver mais clientes 
nos estabelecimentos, que 
deverão estar com as portas 
fechadas.

O prefeito Capitão Nelson 
explica que a alteração no 
horário visou atender aos 
comerciantes, que se com-

prometeram em seguir as 
novas regras. 

“Não podemos penalizar 
o empresário que investe na 
cidade e segue as determi-
nações da fiscalização. Se-
guiremos com as restrições e 
orientações para evitarmos a 

propagação da doença. Peço 
a todos que se conscienti-
zem e respeitem as regras de 
distanciamento”, reforçou o 
prefeito. 

As ações integradas para 
fiscalizar o cumprimento do 
decreto serão mantidas. Uma 
força-tarefa com agentes das 
secretarias municipais de 
Ordem Pública, através da 
Subsecretaria de Posturas 
e da Guarda Municipal, de 
Saúde e Defesa Civil, através 
da Vigilância Sanitária, e Meio 
Ambiente percorre o municí-
pio diariamente para orientar 
e fiscalizar o funcionamento 
do comércio.

Município permite funcionamento de bares e restaurantes até às 22h

Decisão de 
estender o prazo 
das medidas 
restritivas foi 
tomada para evitar 
aglomerações 

Capital prorroga restrições de 
proteção à vida até 22 de março 
Com o objetivo de prevenir 
a disseminação da covid-19 
e dar fim às aglomerações, 
a Prefeitura do Rio publi-
cou o Decreto nº 48.604, no 
Diário Oficial desta quin-
ta-feira (11), que prorroga 
até 22 de março as medidas 
de proteção à vida instituí-
das na semana passada. O 
texto estabeleceu algumas 
modificações em relação ao 
documento anterior, como 
os horários escalonados de 
funcionamento de comércio, 
serviços e administração pú-
blica, para melhor distribuir 
o fluxo diário de passageiros 
nos transportes públicos e, 
assim, evitar as aglomera-
ções. Além disso, quiosques 
e ambulantes poderão voltar 
a atuar nas praias com horá-
rios específicos.

“A gente tem uma amplia-
ção de números de casos de 
pessoas que procuram a rede 
pública com sintomas da 

covid-19. É esse número que 
nos faz tomar medidas pre-
ventivas. O que estamos ten-
tando fazer neste momento é 

evitar que a curva de mortes 
cresça. Como faz isso? Com 
tratamento adequado, por-
que na hora que tiver super-
lotação não vai conseguir dar 
tratamento clínico nenhum”, 
afirmou o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, ao comentar 
sobre as novas medidas, que 
passaram a valer a partir da 
0h de sexta-feira (12).

De acordo com o novo 
decreto, o setor de serviços 
poderá funcionar de 8h às 
17h; a administração pública 
de 9h às 19h; e  o comércio 
em geral, de 10h30 às 21h. Os 
estabelecimentos dentro de 
shoppings e centros comer-
ciais deverão seguir, obri-
gatoriamente, esse horário 
escalonado. Essas medidas 
foram discutidas com as en-
tidades empresariais.

Quiosques e ambulantes poderão voltar a atuar nas praias com horários específicos
Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o novo decreto, o setor de serviços poderá funcionar de 8h às 17h
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Acidente na Avenida das Américas teria sido causado por carro de passeio que invadiu pista seletiva

Um morto e 34 feridos no BRT

Um ônibus do BRT tombou 
após bater em um poste na 
Avenida das Américas, altura 
de Guaratiba, na Zona Oeste 
do Rio. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, homens 
do quartel do bairro foram 
acionados às 19h46 de quar-
ta-feira para atuar no local, 
com reforço das unidades de 
Campo Grande, Santa Cruz, 
Sepetiba e Barra da Tijuca. 
Uma passageira morreu no 
acidente.

De acordo com a Secre-
taria municipal de Saúde, 34 
feridos foram socorridos para 
hospitais espalhados pelo 
Rio. Ao todo, cinco unidades 
de saúde municipais e uma 
estadual receberam vítimas 
da colisão. São elas: o Hospi-
tal Miguel Couto, no Leblon; 
o Hospital Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca; o Hospital Al-
bert Schweitzer, em Realengo; 
o Hospital Getúlio Vargas, na 
Penha; o Hospital Pedro II, em 

Santa Cruz; e o Hospital Ro-
cha Faria, em Campo Grande.

Testemunhas contam que 
a colisão teria sido causada 
por um carro de passeio que 
invadiu a pista exclusiva dos 
ônibus expressos. Fotos e 

vídeos mostram esse veículo 
capotado próximo ao ponto 
do acidente. Através de nota 
oficial, o consórcio que admi-
nistra o BRT confirmou essa 
versão. “O articulado acabou 
virando, e uma passageira 

morreu no local”, diz o texto 
enviado pelo consórcio.

O presidente do Sindicato 
dos Rodoviários, Sebastião 
José, se manifestou sobre o 
acidente e criticou “a falta de 
responsabilidade de alguns 

motoristas que insistem em 
transitar pelas calhas onde 
circulam os BRTs”, “A direção 
do Sindicato de solidariza 
com as vitimas desse acidente 
cometido pela imprudência 
de alguém que, para ganhar 

alguns minutos para chegar 
ao seu destino, acabou por 
interromper o retorno para 
casa de chefes de família. 
Creio que, nos horários de 
rush, a prefeitura poderia 
intensificar a fiscalização 
com um número maior de 
guardas municipais em pon-
tos considerados estratégicos 
e com maior incidência de 
acidentes”, disse.

O BRT Rio faz campanhas 
permanentes nas suas re-
des sociais alertando sobre 
o perigo de invasão à sua 
pista exclusiva por motoris-
tas, motociclistas, ciclistas 
e pedestres. Ressaltamos 
que apesar de trafegar em 
velocidade inferior àquelas 
verificadas nas faixas para 
automóveis e ônibus urba-
nos, um articulado precisa 
de mais tempo e espaço para 
realizar a frenagem total, o 
que torna qualquer invasão 
nas pistas exclusivas ainda 
mais perigosa.

Reprodução

Testemunhas do acidente contaram que a colisão teria sido causada por um carro que invadiu a pista exclusiva dos ônibus expressos

Rio: tráfico fatura mais de 
R$ 1,2 milhão com vans
Policiais civis da 4ª DP (Praça 
da República) e da Subsecre-
taria de Inteligência da Polí-
cia Civil (SSINT) prenderam 
três pessoas em flagrante, 
nesta quinta-feira (11), acu-
sadas de extorquir dinheiro 
de motoristas de vans que 
fazem ponto final atrás da 
Central do Brasil, no Centro 
do Rio de Janeiro. Os detidos, 
um homem e duas mulheres, 
são ligados ao tráfico de dro-
gas do Morro da Providência, 
que comanda o esquema 
de extorsão. A estimativa é 
que, nos últimos dois anos, a 

quadrilha tenha arrecadado 
mais de R$ 1,2 milhão.

Segundo as investigações, 
a organização criminosa 
ameaçava e cobrava taxas 
semanais, que variavam de 
R$ 700 a R$ 2 mil por cada 
linha de van. Ao todo, mais 
de 100 motoristas, de dez li-
nhas, que saem de diferentes 
partes da Região Metropoli-
tana em direção ao Centro do 
Rio, eram obrigados a pagar. 
O valor pago chegava a mais 
de R$ 50 mil por mês.

Ainda de acordo com 
os agentes, o esquema de 

extorsão é administrado 
por uma traficante, que co-
manda o tráfico de drogas 
no Morro da Providência, e 
um homem, que é conside-
rado foragido. Segundo as 

investigações, os presos na 
ação desta quinta-feira eram 
responsáveis por recolher 
o dinheiro. Entre eles, está 
o segurança de um esta-
cionamento localizado em 
frente ao Terminal de Ônibus 
Américo Fontenelle. Em de-
poimento, eles confessaram 
o crime.

Na ação,  os  policiais 
apreenderam munição, di-
nheiro, diversos cartões de 
vans e celulares. Os pre-
sos vão responder por as-
sociação para o tráfico de  
drogas.

Motorisas são obrigados a pagar taxas que variam entre R$ 700 e R$ 2 mil

Filhote de 

falcão é 
resgatado na 
rua de Axel 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, e familiares encon-
traram um filhote de falcão 
na rua onde moram, em 
São Francisco. O animal, da 
espécie Falco femoralis, foi 
resgatado pela Coordena-
doria Ambiental da Guarda 
Municipal e levado para o 
Centro de Animais Silvestres, 
em Vargem Grande.

A Prefeitura recomenda 
que, ao encontrar um ani-
mal silvestre, a população 
entre em contato com o nú-
mero 153. Em 2020 a Guarda 
Ambiental resgatou de cerca 
de três mil animais.

Após serem acionados, 
os agentes capturam o ani-
mal, que tem suas condições 
físicas avaliadas. Caso não 
apresente nenhum ferimen-
to, é reintegrado na unidade 
de conservação mais pró-
xima.

Já os feridos são enca-
minhados para instituições 
como o Centro de Reabili-
tação de Animais Silvestres 
(Cras), em Vargem Pequena; 
Econservation, empresa de 
estudos e projetos ambien-
tais; ou Instituto Vital Brazil, 
no caso de cobra venenosa.

Campanha dentro de campo incentivará adoção de cães e gatos

Animais abandonados fazem 
gol no 1º clássico do Carioca
O primeiro Fla-Flu do Cam-
peonato Carioca, no próximo 
domingo (14/), no Maracanã, 
vai contar com algumas pre-
senças mais do que especiais. 
Além dos jogadores, entrarão 
em campo, também, animais 
abandonados que foram res-
gatados por ONGs do Rio de 
Janeiro.

A iniciativa do “CarioCão” 
partiu do Secretário Estadual 
de Agricultura, Marcelo Quei-
roz, responsável pelas políti-
cas de Proteção e Bem-Estar 
Animal (RJPET) e contou com 
total apoio do Governador 
Cláudio Castro e da Federa-
ção de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro (FERJ), através 
do presidente Rubens Lopes.

Com o aumento do núme-
ro de animais abandonados, 
principalmente durante a 
pandemia, o secretário acre-
dita que o futebol pode ser 
um grande mobilizador para 
incentivar as adoções de 
animais e, assim, desafogar 
as ONGs.

“Levar a campanha e os 
animais ao gramado do Ma-
racanã no Fla-Flu é um acon-
tecimento inédito, que só foi 
possível após parceria com a 

Federação de Futebol, que, 
ao receber a proposta, ime-
diatamente apoiou a ideia. 
Acreditamos que com o lan-
çamento da campanha “Ca-
rioCão”, os pets terão maior 
visibilidade e oportunidade 
de ganharem um lar”, disse o 
secretário.

Ainda segundo Marcelo 
Queiroz, o principal objetivo 
da campanha é conscientizar 
a população em relação a 
importância de adotar um 
amigo de 4 patas.

“O “CarioCão” vai unir 
duas paixões: o futebol, atra-
vés do campeonato carioca 
que mobiliza os maiores clu-
bes do nosso Estado e país, e 
os animais. É a oportunidade 
de ajudarmos aqueles que 
foram abandonados”.

O primeiro clássico do 
Campeonato inaugura as 
ações do “CarioCão”, que se 
repetirá durante a competi-
ção, com a participação de 
uma ONG a cada rodada.

Divulgação

Iniciativa partiu do Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz

Um homem e 
duas mulheres 
ligados ao tráfico 
no Morro da 
Providência são 
presos

Veículo que 
causou acidente 
também 
capotou, 
próximo ao local 
da colisão

Passageira 
morreu no local 
do acidente. 
Outras 34 
pessoas foram 
socorridas

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: 16/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
10:00 às 12:00 Rua Hamilton Picanso - Badu - Niterói 14809591

12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Baldeador - Niterói 14810785

12:00 às 16:00 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 14810785

12:00 às 16:00 Ruas 1, 3, 4 - Baldeador - Niterói 14810785

13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Ititioca - Niterói 14805341
13:00 às 17:00 Rua Ricardino Ozório - Ititioca - Niterói 14805341
13:00 às 17:00 Travessa C - Ititioca - Niterói 14805341
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Moraes - Ingá - Niterói 14808699

13:00 às 17:00 Estrada Presidente Pedreira - Ingá - Niterói 14810401

13:00 às 17:00 Rua Visconde de Moraes - Ingá - Niterói 14810401

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Campinas - Trindade - São Gonçalo 14805189

12:00 às 16:00 Rua Campinha Grande - Trindade - São Gonçalo 14805189

12:00 às 16:00 Rua Vassouras - Trindade - São Gonçalo 14805189

12:00 às 16:00 Rua Baturité - Trindade - São Gonçalo 14805333
12:00 às 16:00 Rua Florianópolis - Trindade - São Gonçalo 14805333
12:00 às 16:00 Rua Juazeiro - Trindade - São Gonçalo 14805333
12:00 às 16:00 Rua Maringa - Trindade - São Gonçalo 14805333

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 32, 86 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14807515

09:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - 
Jardim Atlântico - Maricá 

14807515

13:00 às 17:00 Ruas 163, 155, 156, 168, 170 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Augusto Ruschi - Jardim Atlântico - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua dos Colibris - Itaipuaçu - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Doutor Augusto Ruschi - Itaipuaçu - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua John Lennon - Jardim Atlântico - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Manoel P Leite - Itaipuaçu - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Mariana - Itaipuaçu - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Mauro Gabriel - Jardim Atlântico - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Rua Nelson Orlando - Jardim Atlântico - Maricá 14809627

13:00 às 17:00 Avenida Cruzeiro - Spar - Estrada Cassorotiba - Santa Paula - Maricá 14810209

13:00 às 17:00 Avenida João Manoel Ribeiro - Spar - Santa Paula - Maricá 14810209

13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Santa Paula - Nova Luzitânia 
- Inoã - Maricá 

14810209

13:00 às 17:00 Ruas 2, 6, 9, 10, 11, 12 - Nova Luzitânia - Santa Paula - Jardim Inoã - 
Spar Inoã - Inoã - Chácaras Inoã - Estrada Cassorotiba - Maricá

14810209

13:00 às 17:00 Rua Emerson da Silva - Santa Paula - Maricá 14810209

13:00 às 17:00 Rua Nova Luzitânia - Santa Paula - Maricá 14810209

13:30 às 17:30 Ruas 33, 74, 75, 76, 77 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14811035
13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14811035
13:30 às 17:30 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 14811035
13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 14811035
13:30 às 17:30 Avenida Lagoa de Guarapina - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 14811055

13:30 às 17:30 Ruas 1, 7, 13, 14, 16, 18, 30 - Bambuí - Cordeirinho Maricá - Estra-
da Itaipuaçu - Jardim Balneário - Balneário Bambuí - Maricá 

14811055

13:30 às 17:30 Ruas A, B - Estrada de Bambuí - Jardim B Bambuí - Manoel Ribeiro 
- Balneário Camburi - Bambuí - Maricá 

14811055

13:30 às 17:30 Estrada Bambuí - Jardim B Bambuí - Maricá 14811055

13:30 às 17:30 Rua Adilson J da Silva - Baln Bambuí - Maricá 14811055

13:30 às 17:30 Rua Braulino V. Costa - Estrada V. Itapeba - Maricá 14811055

13:30 às 17:30 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí - Maricá 14811055
Dia: 17/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 11:30 Avenida João Brasil - Fonseca - Niterói 14810001

12:00 às 16:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Avenida Francisco Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Estrada Celso Peçanha - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Ruas 501, 502, 503, 504, 506 - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Rua Doutor Hélio de Macedo Soares - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Rua Doutor Luiz Guilherme da Cunha - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Rua Porto Rico - Serra Grande - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Rua Professor Sílvio Pires de Mello - Piratininga - Niterói 14812581

12:00 às 16:00 Avenida 7 - Piratininga - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Avenida Raul de O Rodrigues - Piratininga - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Rua Espanha - Piratininga - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Rua Professor Heitor Carrilho - Centro - Niterói 14812643
12:00 às 16:00 Rua Professor Lealdino Alcântara - Piratininga - Niterói 14812643
12:30 às 16:30 Avenida Ary Parreiras - Icaraí - Niterói 14810397
14:00 às 15:30 Rua Octávio Kelly - Icaraí - Niterói 14810027

14:30 às 16:00 Rua Moreira César - Icaraí - Niterói 14809923
SÃO GONÇALO

12:00 às 16:00 Rua Henrique Felipe - Nova Cidade - Itaúna - São Gonçalo 14806439
12:00 às 16:00 Rua Heraldo de Melo - Itaúna - São Gonçalo 14806439
12:00 às 16:00 Rua Mogiguaçu - Trindade - São Miguel - São Gonçalo 14806439
12:00 às 16:00 Rua Pastor Waldemar Zarro - Trindade - Mutuapira - São Gonçalo 14806439
13:00 às 17:00 Estrada Anaia - Almerinda - Sta Izabel - São Gonçalo 14806695

13:00 às 17:00 Estrada Meia Noite - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo 14806695

13:00 às 17:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 14806695

13:00 às 17:00 Rua Joaquim Lopes - Santa Izabel - São Gonçalo 14806695

13:00 às 17:00 Rua Doutor March - Tenente Jardim - São Gonçalo 14806853
13:00 às 17:00 Travessa Carolina - Tenente Jardim - São Gonçalo 14806853
13:00 às 17:00 Avenida Dakar - Rio do Ouro - São Gonçalo 14806933
13:00 às 17:00 Rua K - Rio do Ouro - São Gonçalo 14806933
13:00 às 17:00 Estrada Áustria - Rio do Ouro - São Gonçalo 14806933
13:00 às 17:00 Estrada Hungria - Rio do Ouro - São Gonçalo 14806933

MARICÁ
12:00 às 16:00 Rua Castelamare - Bambuí - Maricá 14812361
12:00 às 16:00 Rua Pe Padre - Bambuí - Maricá 14812361
12:00 às 16:00 Rua Rio Bonito - Pindobal - Maricá 14812361
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Brasil: mil denúncias por dia de 
violações de direitos humanos
Ao todo, cerca de 350 mil denúncias de violência contra a mulher foram realizadas no ano passado

Quase 10 mil atendimentos e 
1 mil denúncias de violações 
de direitos humanos por dia. 
Esses são os números regis-
trados pelo Disque 100 e o 
Ligue 180 em 2020, quando 
quase 350 mil denúncias 
relacionadas aos direitos hu-
manos chegaram pelos canais 
do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH). Cerca de 
3,5 milhões de atendimentos 
foram realizados pelos servi-
ços no ano passado.

Os dados estão nos painéis 
interativos com informações 
sobre o primeiro e segundo 
semestre do ano passado. Ao 
todo, as denúncias resultaram 

nais. Estamos aqui para ajudar 
vocês. Acabou para os agres-
sores de idosos, de mulheres, 
de crianças, e todos que mais 
precisam nesse país”, enfatiza.

O grupo que concentra a 
maior parcela das denúncias 
são as mulheres. A violência 
contra mulher e doméstica 
contra a mulher somaram 
mais de 105 mil denúncias 
em 2020. Já a violência con-
tra crianças e adolescentes 
está logo atrás com mais de 
95 mil denúncias registradas. 
As violências contra pessoas 
idosas somaram quase 88 mil 
registros.

O ouvidor nacional de Di-
reitos Humanos, Fernando 

Ferreira, destaca que além 
da melhoria na gestão dos 
recursos, a medida permitiu 
a implementação de uma me-
todologia baseada em critérios 
técnicos, que resultaram em 
uma base de dados conjuntas 
e na modernização das plata-
formas de atendimento dos 
canais.

“A Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos (ONDH) 
conseguiu moder nizar  a 
a p r e s e n t a ç ã o  d e  d a d o s 
para um nível internacional 
e implementar a utilização 
de novas plataformas como 
WhatsApp no atendimento 
do Disque 100 e do Ligue 
180”, afirma Ferreira.

Divulgação

Números foram registrados pelo Disque 100 e o Ligue 180 em 2020

Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária por feminicídio

Homem que matou e esquartejou 
companheira é preso na Baixada

Policiais civis da Delegacia de 
Polícia Interestadual - Divisão 
de Capturas (DC-Polinter) 
prenderam, nesta quinta-feira 
(11), um homem acusado de 
matar e esquartejar a com-
panheira. Ele foi capturado 
em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Contra ele foi 
cumprido mandado de prisão 
temporária por feminicídio.

O crime aconteceu em 
novembro do ano passado. Na 
ocasião, o autor saiu de uma 
festa com sua companheira 
bastante alterado e, segundo 
testemunhas, ameaçava a ví-
tima. No caminho para casa, 
ele passou em uma farmácia 

e comprou seringas, que pro-
vavelmente foram utilizadas 
para dopá-la. Ao chegar à re-
sidência, após nova discussão, 
o acusado esfaqueou a mulher 
diversas vezes até a morte.

Segundo as investigações, 
testemunhas confirmaram 
que viram o acusado sair da 
casa carregando um carrinho 
de mão com um volume, 

semelhante a um corpo. Dias 
depois, o corpo da vítima 
foi encontrado em um valão 
enrolado em um pano, próxi-
mo à residência onde o casal 
morava. A mulher estava sem 
parte dos braços e das pernas.

Durante diligências, os 
agentes encontraram uma 
faca e o exame de sangue deu 
positivo, confirmando que o 
instrumento foi utilizado para 
matar a vítima. Após o crime, 
o criminoso fugiu, mas foi 
localizado e preso. Em depoi-
mento, confessou que matou 
a companheira por ciúmes e 
que cortou o corpo para faci-
litar o transporte.

Divulgação

Segundo as investigações, testemunhas confirmaram que viram o acusado sair da casa carregando um carrinho de mão

Tráfico furta 
42 bois de 
fazenda em 
Itaboraí
Policiais civis da 71ª DP (Itabo-
raí) recuperaram, nesta quar-
ta-feira (10), 42 bois furtados 
de uma fazenda em Itambi, 
distrito de Itaboraí, na última 
sexta-feira (05/03). Os animais 
estão avaliados em R$ 130 mil.

Segundo as investigações, o 
crime teria sido ordenado pelo 
gerente do tráfico de drogas da 
comunidade do Gebara. Ele 
teve ajuda do filho do caseiro 
que cuidava da fazenda. Após 
o furto, o fato foi comunicado à 
71ª DP e os agentes iniciaram as 
diligências. Os policiais levanta-
ram informações e localizaram 
os bois em Sambaetiba, Itabo-
raí, na casa do comprador. O 
gado foi recuperado e devolvido 
ao dono. O filho do caseiro e o 
comprador dos animais foram 
levados à delegacia e serão 
indiciados pelos crimes. As in-
vestigações continuam.

em 1,4 milhão de violações de 
direitos humanos, isto é, qual-
quer fato que atente ou viole os 
direitos de uma pessoa. Uma 
denúncia pode contar com 
várias violações, como maus 
tratos, tráfico de pessoas ou ex-
ploração sexual, por exemplo.

A ministra Damares Alves, 
titular do MMFDH, lembra 
que, com a pandemia causa-
da pelo coronavírus, a Pasta 
trabalhou para aumentar as 
possibilidades de a população 
ter acesso ao Disque 100 e ao 
Ligue 180.

“Hoje, a população possui 
um número de WhatsApp para 
entrar em contato com esse 
ministério, com os nossos ca-

Investigação de fura-
fila no Azevedo Lima
A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro instaurou dois inqué-
ritos para investigar diversos 
casos onde pode ter havido 
vacinação indevida de pes-
soas que não estavam nas 
prioridades estabelecidas. 
A apuração foi anunciada 
na quarta-feira (10) e ficou a 
cargo da Delegacia de Com-
bate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro.

Os inquéritos vão inves-
tigar falsidade ideológica, 
peculato e infração de me-
didas sanitárias contra ges-
tores do Hospital Estadual 
Azevedo Lima e da empresa 
de administração de cemi-
térios e planos funerários 
Rio Pax por infrações ao 
aplicar a vacina contra a  
covid-19.

No primeiro caso, segun-
do a polícia, houve autoriza-
ção para vacinar pessoas de 
setores administrativos do 
hospital. No caso da Rio Pax, 

também segundo a polícia, 
foi utilizado ofício genérico 
a todos os colaboradores, 
afirmando que atuavam em 
contato com cadáveres con-
taminados.

Além desse dois casos, 
mais 12 denúncias de vaci-
nação indevida estão sendo 
apuradas pela delegacia. A 
Secretaria Estadual de Saúde 
e a empresa Rio Pax foram 
procuradas para se pronun-
ciarem sobre a instauração 
dos inquéritos, mas ainda 
não se manifestaram.

Após uma 
discussão, o 
acusado esfaqueou 
a vítima

A apuração ficou a 
cargo da Delegacia 
de Combate à 
Corrupção e 
à Lavagem de 
Dinheiro
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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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Aos poucos o elenco principal começa a voltar aos treinos. Ontem foi a vez de Vitinho

Fla-2021 conheça a ganhar forma

Com atividades 
diárias no Ni-
nho do Urubu, 
o Flamengo se-
gue se prepa-
rando para o 
Fla-Flu do pró-

ximo domingo. No treino de 
ontem, a novidade foi a pre-
sença do atacante Vitinho.

Depois de Hugo Souza 
antecipar o retorno das férias 
e se reapresentar na segun-
da-feira, desta vez foi Vitinho 
quem apareceu no Ninho. O 
jogador, entretanto, só fez 
avaliações e um trabalho leve 
e não deve ser relacionado 
para o clássico.

A partida deve ser a últi-
ma do Flamengo sem suas 
principais  estrelas,  que 
têm reapresentação mar-
cada para a próxima se-
gunda-feira. Os jogadores 
serão avaliados durante a  
semana e muitos podem 
ficar à disposição para en-
frentar o Resende, daqui a 
uma semana.

Embora o técnico Rogério 
Ceni já esteja trabalhando 
desde o início da semana, a 
equipe seguirá sob o coman-
do de Maurício Souza, contra 
o Fluminense. Para a partida, 
o treinador deverá manter a 
base do time que venceu o 
Macaé na segunda rodada. 
A provável escalação do Fla-
mengo terá Gabriel Batista, 
Matheuzinho, Noga, Natan 

e Ramon; Hugo Moura, João 
Gomes e Pepê; Michael, Ro-
drigo Muniz e Thiaguinho.

Atual bicampeão, o Fla-

mengo é o vice-líder do Ca-
rioca com 6 pontos, atrás 
apenas da Portuguesa, que 
tem um gol a mais no saldo. 

Doze clubes disputam o Ca-
rioca numa primeira fase em 
pontos corridos e somente os 
quatro primeiros avançam às 

semifinais.

Justiça - Um das promes-
sas das categorias de base do 
Flamengo, o zagueiro Dener 
anunciou sua aposentadoria 
precoce. O agora ex-jogador 
de 23 anos não conseguiu 
voltar aos gramados após 
várias lesões no joelho.Só 
que Dener entrou na Justiça 
contra o Flamengo. O ex-za-
gueiro alega que o departa-
mento médico rubro-negro 
errou no tratamento de suas 
lesões a ponto de torná-lo 
inválido.

A ação está na 1ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro. 
Nela, Dener pede uma inde-
nização de R$ 4,2 milhões ao 
Flamengo. O jogador reali-
zou três cirurgias no joelho, 
sendo uma no direito e duas 
no esquerdo. Estas últimas 
determinaram sua aposen-
tadoria precoce.

Dener é da geração que 
levou Lucas Paquetá, Felipe 
Vizeu e Léo Duarte para os 
profissionais.

Ex-zagueiro 
Dener, de 23 
anos, processa o 
Fla por conta sua 
aposentadoria 
precoce

Alexandre Vidal / Flamengo

Vitinho antecipou seu retorno das férias e ontem já treinou no Ninho do Urubu. Porém, jogador não deve participar do Fla-Flu

Paulinho Boia deve se apresentar nos próximos dias em São Januário

Vasco pode ficar com joia do São 
Paulo na transação por Benítez

Paulinho Boia de-
verá ser a moeda 
de troca do São 
Paulo para contar 
com Martín Bení-
tez. Com contato 
com o Vasco da 

Gama até junho deste ano, 
o argentino já manifestou o 
desejo de se transferir para o 
Tricolor para se manter na elite 
do futebol nacional e disputar a 
Libertadores, mas o Cruz-mal-
tino quer uma compensação 
para liberá-lo.

Paulinho Boia é um dos jo-
gadores revelados em Cotia que 
agrada Alexandre Pássaro, atual 
diretor de futebol do Vasco. O 
profissional até poucos meses 
era gerente de futebol do São 
Paulo e conhece bem as carac-
terísticas do atacante, que não 
conseguiu se firmar no time 
principal do Tricolor.

O jogador recentemente foi 
submetido a uma artroscopia 
no joelho, mas já está treinando 
com bola e se aproxima de um 
retorno aos gramados. O ata-
cante tem contrato com o São 

Paulo até dezembro de 2022 e 
seria cedido ao Vasco para dis-
putar a Série B de 2021.

No São Paulo, Martín Bení-
tez terá a oportunidade de ser 
treinado por Hernán Crespo, 
que aprecia o futebol do ar-
gentino e o conhece desde os 
tempos de Independiente.

No Morumbi, Benítez tam-

bém encontraria um velho co-
nhecido. Trata-se de Alejandro 
Kohan, que foi seu preparador 
físico no Independiente quan-
do ainda fazia parte da comis-
são técnica de Ariel Holan, hoje 
no Santos. Com Kohan, o meia 
não teve muitos problemas 
físicos e viveu um dos melhores 
momentos de sua carreira.

Rubens Chiri / São Paulo

Paulinho Boia, que tem contrato até 2022 com o São Paulo, seria cedido ao Vasco

Chamusca elogia atuação dos reforços

O  B o t a f o g o 
conquistou na 
quarta-feira sua 
segunda vitória 
consecutiva na 
temporada. De-

pois de superar o Resende no 
último domingo, pelo Cam-
peonato Carioca, a vítima 
da vez foi o Moto Club-MA, 
pela primeira fase da Copa do 
Brasil.

Em dois jogos, foram oito 
gols a favor e nenhum con-
tra. O início de trabalho está 
deixando o técnico Marcelo 
Chamusca bastante satisfei-
to. O elenco passa por um 
processo de reformulação 
após a péssima campanha no 
Brasileirão, que culminou no 
rebaixamento à Série B.

Após o confronto em São 
Luís (MA), Chamusca desta-
cou quatro atletas que esti-
veram em campo: Jonathan, 
Marcinho, Pedro Castro e Ma-
theus Frizzo. Os dois últimos, 
inclusive, marcaram gols na 
partida.

“O Pedro já tinha feito um 
bom jogo contra o Resende, e 
voltou a jogar bem. Fez um gol 
de bola parada e aos poucos 

vai ganhando um entrosamen-
to melhor com o Jonathan, 
com o Ronald, que atuam ali 
naquela faixa do campo. Já deu 
para perceber a importância 
que ele tem dentro do nosso 
processo de construção”, sa-
lientou o treinador antes de 
falar sobre Frizzo.

“Demos alguns minutos 
ao Frizzo, que tem um certo 
período sem jogar. Ele precisa 
adquirir não só um melhor 
condicionamento físico, mas 
pouco a pouco ir ritmando. É 
um jogador de extrema qua-
lidade, um volante canhoto, 
com muita dinâmica, finali-
zação de fora da área, acha 
muito passe por dentro, tem 
passadas longas”, avaliou.

De volta ao Rio de Janeiro, 
o Botafogo já estará em campo 
no sábado. Pela terceira ro-
dada do Carioca, o Alvinegro 
enfrenta o Bangu, no Nilton 
Santos.

Brasileiro 
marca em 
vitória do 
Arsenal
Olympiacos e Arsenal se en-
frentaram ontem pelo jogo 
de ida das oitavas de final 
da Liga Europa. Em Atenas, 
o time de Londres venceu 
por 3 a 1. 
Youssef El Arabi marcou 
para os locais,  enquan-
to Odegaard, o brasilei-
r o  G a b r i e l  M a g a l h ã e s 
e Elneny fizeram para os  
visitantes.

O gol do ex-jogador do 
Avaí foi marcado aos 35 mi-
nutos do segundo tempo. O 
zagueiro paulista subiu alto e 
cabeceou após cruzamento, 
mandando a bola para as 
redes.

Com o resultado, o Ar-
senal pode perder por até 2 
a 0, que ainda se classifica 
pelo gol fora de casa. Já o 
Olympiacos precisa vencer 
por três gols de diferença 
para se classificar no tempo  
normal.

O jogo de volta será na 
próxima quinta-feira, às 
14h55 (de Brasí l ia) ,  em  
Londres.

Decisão foi anunciada ontem pelo governador do estado, João Doria

Futebol em São Paulo para por 
conta da pandemia da covid-19

Em entrevista coletiva con-
cedida ontem, o governador 
de São Paulo, João Doria, 
anunciou a fase roxa da qua-
rentena, como tentativa de 
conter o avanço da covid-19.

Entre as novas restrições, 
foi definida a paralisação do 
futebol no estado a partir da 
próxima segunda-feira. A ex-
pectativa é que o período de 
inatividade do Campeonato 
Paulista, e outros eventos 
esportivos, seja de aproxi-
madamente 15 dias. Os jogos 
previstos para o próximo fim 
de semana ainda serão dis-
putados.

A decisão de suspender a 
competição foi explicada por 
José Medina, responsável por 
análises relativas aos esportes 
dentro do Centro de Contin-
gência do Coronavírus.

“Nós estamos em uma 
fase emergencial, então tem 
prejuízo para todos os setores. 
Tem um desgaste para toda a 
sociedade para preservar as 

vidas. Em relação ao futebol, 
especificamente, nós estamos 
atendendo a uma recomen-
dação do Ministério Público 
Estadual”, apontou.

Rodrigo Corsi / Paulistão

Rodada do Paulistão deste final de semana acontecerá normalmente

PSG pode 
tentar 
contratação 
de CR7
O Paris Saint-Germain busca 
uma renovação de contrato 
com Kylian Mbappé, que tem 
vínculo com o clube até 2022. 
Caso o jogador francês não 
continue em Paris, Cristiano 
Ronaldo deve ser a prioridade 
da equipe caso Messi não ve-
nha, segundo relatou ontem 
o jornal “Le Parisien”.

O argentino fica no Barce-
lona até o fim desta tempo-
rada, quando irá decidir seu 
futuro. O atleta tem seu nome 
constantemente vinculado 
com o Manchester City e o 
PSG, mas ainda existe uma 
possibilidade de renovação 
com o clube espanhol.

Caso a contratação de 
Messi não seja concretizada, 
e uma renovação com Mbap-
pé falhe, os franceses devem 
optar por Cristiano Ronaldo.

China doará vacina 
para Tóquio-2020
O Comitê Olímpico da China 
está oferecendo doses de 
vacina contra o novo coro-
navírus para os participantes 
da Olimpíada de Tóquio deste 
ano e para os Jogos de Inverno 
de Pequim de 2022, informou 
o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) ontem.

A Olimpíada de Tóquio 
foi adiada por causa da pan-
demia de covid-19, mas foi 
remarcada para o período 
de 23 de julho a 8 de agosto 
deste ano.

Devido ao atraso, agora os 
Jogos de Pequim ocorrerão só 
seis meses depois de Tóquio.

“O COI recebeu um tipo 
de oferta do Comitê Olímpico 
Chinês, anfitrião dos Jogos de 
Inverno de Pequim de 2022, 
de disponibilizar doses adi-
cionais de vacina aos partici-
pantes das duas edições dos 
Jogos Olímpicos, Tóquio-2020 
e Pequim-2022”, disse o presi-

dente do COI, Thomas Bach, 
em sessão virtual da entidade.

Ele não deu detalhes sobre 
o número de doses. A Olim-
píada envolve mais de dez 
mil atletas, ao mesmo tempo 
que, geralmente, dezenas de 
milhares de outras pessoas 
também estão envolvidas.

Greg Martin / IOC

Bach não deu detalhes sobre quanti-

dade de doses oferecidas pela China

Apoiador 
uruguaio vê 
Tricolor mais 
respeitado

O Fluminense 
fez grande cam-
panha no Cam-
peonato Brasi-
leiro e terminou 
na quinta colo-
cação. Só que a 

vaga para a fase de grupos só 
veio após a conquista do Pal-
meiras na Copa do Brasil.

Com tempo de preparação 
para a Libertadores, o elenco 
principal ganhou uma semana 
de folga. Só que alguns jogado-
res foram integrados ao elenco 
de aspirantes para a disputa do 
Campeonato Carioca.

O meia Michel Araújo pe-
diu para atuar no Estadual. 
O uruguaio afirmou que o 
Fluminense vai ser uma boa 
surpresa na principal competi-
ção continental da temporada.

“A gente conseguiu um 
respeito lá fora, vai dar o que 
falar o Fluminense, tenho 
consciência disso. O time está 
confiante, o Roger já montou 
a base do time”, disse.

Michel Araújo destacou 
que pode ser um jogador im-
portante na Libertadores. O 
meia citou a língua como um 
fator para poder ajudar os 
tricolores.

“Eu principalmente pos-
so trazer ajuda com idioma, 
comunicar com juiz, ban-
deira, lá fora quase todos os 
times são de língua espanhola”, 
 lembrou.

Bota marcou oito 
vezes nos dois 
últimos jogos


