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Niterói: internação por 
covid-19 aumenta 50%
Registro é do Hospital Oceânico, unidade exclusiva para o tratamento da doença na cidade

PANDEMIA SE ALASTRA

Probióticos: 
importantes 
para a saúde
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Diu: a cultura 
portuguesa 
na Índia
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Divulgação

António Montenegro Fiúza

Divulgação/Prefeitura de Niterói

São Gonçalo: 
Dia da Beleza no 
Espaço Rosa
Encerrando a programação 
pelo Dia Internacional da 
Mulher, o Espaço Rosa realizou 
o “Dia da Beleza”, nesta sexta 
(12). Para celebrar e fortalecer 
a autoestima das mulheres 
que passaram pela unidade, 
equipes de maquiadoras 
atenderam as pacientes, que 
também receberam orientações 
sobre cuidados com a saúde. 
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Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Equipes de maquiadoras atendem as pacientes no Espaço Rosa, em São Gonçalo

Duo Santoro 
exalta a 
música ‘viva’
Duo Santoro homenageia 
compositores brasileiros 
vivos em concerto inédito 
e comemorativo, neste 
domingo (14), nas redes 
sociais do Teatro Popular 
Oscar Niemeyer.

Orquestra da 
Grota abre 
vagas

PÁG. 7

CULTURA

Stefano Aguiar / Divulgação

Gêmeos violoncelistas se apresen-
tarão do palco do Teatro Popular

IBGE: mais de 
17 mil vagas 
temporárias
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Governador se reuniu com Axel Grael, Eduardo Paes e outros prefeitos para anunciar toque de recolher entre 23h e 5h, entre outras medidas para tentar conter o avanço da pandemia no Estado
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Castro anuncia ‘medidas para salvar vidas e evitar colapso’
Com aumento de 30% na procura do atendimento na rede básica, o que pode indicar maior necessidade de leitos de UTI para as próximas 
semanas o governador Cláudio Castro anunciou novas medidas de restrição, após encontro com Axel Grael, Eduardo Paes e outros prefeitos
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ESPORTES

Botafogo encara 
o Bangu no 
Nilton Santos
Embalado pelos resultados 
positivos, Glorioso tenta neste 
sábado sua segunda vitória 
consecutiva no Carioca.

PÁG. 10

Vitor Silva / Botafogo

O jovem Ênio é uma das agradáveis surpresas do Botafogo neste início de temporada

Ralph Lichotti

Carlos Portinho, 
o Rio presente 
no Senado
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Tenente do 
Exército é morto 
em assalto

CIDADES\PÁG. 6

Fla e Flu 
fazem clássico 
da rodada
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CARTA DO LEITOR

Restrições contra a covid-19
Cada hora um decreto diferente no Rio de Janeiro. Isso pre-
judica demais os comerciantes que precisam do dinheiro 
e da presença do público nos seus estabelecimentos para 
lucrarem. Só quero ver como o governo vai auxiliar esses 
trabalhadores.
Giovana Santos

Desrespeito às medidas
Por mais que eu perceba que Niterói tem respeitado as 
novas medidas de restrições contra a covid-19, não é difícil 
ver pontos de aglomeração durante a tarde em Icaraí, prin-
cipalmente por parte dos jovens que se acham invencíveis.
Nedyr Amaral
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FILIADO A

Edição de sábado, domingo e segunda-feira

Educação: fila vai 
ter lista de espera
A Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seeduc) é obrigada a 
divulgar a lista de espera para 
vagas existentes nas escolas 
estaduais. É o que determina 
a Lei 9.204/21, da deputada 
Martha Rocha (PDT ) e do 
deputado Waldeck Carneiro 
(PT), que foi sancionada, nes-
ta sexta (12), pelo governador 
em exercício, Cláudio Castro e 
publicada no Diário Oficial do 
Executivo.

A lista deverá ser divulgada 
no site da Seeduc, sendo dis-
criminada a quantidade de va-
gas preenchidas e livres, além 
do número de pessoas na fila 
de espera para cada escola, 
separadas por faixa etária. A 
lista, que será dividida por 
unidade da Seeduc, deverá 
conter os dados do estudante 
e do responsável, a data de 
inscrição e os critérios utili-
zados para qualquer alteração 
que ocorrer na lista. As escolas 
também deverão divulgar no 
seu interior a lista de espera 
específica da instituição. 

Magé precisa de sangue

A solidariedade “falou alto” 
nesta semana em Magé. 
Cerca de 120 pessoas par-
ticiparam da campanha 
de doação de sangue pro-
movida pela Secretaria 
Municipal de Saúde em 
parceria com o Hemorio. O 

Divulgação

prefeito Renato Cozzolino 
deu o exemplo e também 
compareceu ao Hospital 
Municipal, para praticar 
o gesto solidário. Quem 
quiser doar, pode ligar 
para o número 3630-7234, 
de segunda a sexta-feira.

Transparência nas obras públicas
A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou nesta semana 
o projeto de lei 3.047/17, de 
autoria da deputada Luci-
nha (PSDB), que estabelece 
normas para a colocação 
de placas informativas em 
obras públicas. A medida 
complementa a Lei 2.831/97, 
que dispõe sobre o regime 
de concessão de serviços e 
obras públicas no Estado 
do Rio. O texto seguirá para 
o governador em exercício, 
Cláudio Castro, que terá até 
15 dias úteis para sancioná-la 
ou vetá-la.

O novo texto estabelece 
que as placas deverão ter 
as seguintes informações: 
datas de início e de previsão 
de conclusão da obra; iden-
tificação da empresa exe-
cutora; número do contrato 
administrativo ou processo 
licitatório correspondente; 
valor inicial do contrato e 
acréscimos que venham a 
ocorrer; telefone do órgão 
ou entidade responsável pela 
fiscalização da obra; telefone 
do órgão ou entidade junto ao 
qual cidadão poderá reque-

Julia Passos/Alerj

Alerj aprova lei que estabelece uma série de informações que devem constar nas placas de obras púbicas

Grupo de risco não 
para de aumentar
A Lei 9.203/21, de autoria 
da deputada Martha Rocha 
(PDT), que utoriza a organiza-
ção de grupos prioritários entre 
profissionais da educação na 
campanha de vacinação contra 
a covid-19, foi sancionada pelo 
governador. O escalonamen-
to começa com aqueles que 
estejam exercendo atividades 
profissionais presencialmente 
nas escolas; seguidos pelos de 
grupo de risco; e, depois, pelos 
que estejam exercendo ativida-
des remotamente.

A nova lei torna mais 
abrangente a 9.040/20, que 
estabeleceu a prioridade para 
profissionais de Saúde, de As-
sistência Social, da Segurança 
Pública e de Educação. Emen-
da à proposta também incluiu 
entre as categorias preferen-
ciais motoristas e trocadores  
de ônibus. 

rer acesso aos documentos 
do processo licitatório e ao 
contrato, além do número 
da licença ambiental com 
devida identificação do órgão 
que a cedeu.

As placas deverão ser 
mantidas em local de fácil 
visualização pelo público 
durante todo o período de 
realização da obra, sendo 

vedada a inclusão de nomes, 
símbolos ou imagens que ca-
racterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores 
públicos.

“Diante de informações 
sobre o custo contratual e o 
andamento das obras, sobre 
os responsáveis por sua reali-
zação e sua fiscalização, bem 
como sobre as condições de 

acesso aos documentos do 
processo licitatório e do con-
trato, a sociedade civil orga-
nizada poderá atuar de forma 
mais eficaz na cobrança de 
resultados ao Poder Público”, 
justificou a autora.

Além de Lucinha, também 
assinam o projeto os ex-de-
putados Cidinha Campos, Dr. 
Julianelli e Nivaldo Mulim. 

Caso Witzel 
agora sem sigilo

AFL dá início às 
atividades do ano

A Alerj terá acesso, por meio 
do Tribunal Especial Misto 
( TEM), a todos os depoi-
mentos e provas anexadas 
ao processo que o governa-
dor afastado Wilson Witzel 
responde por acusações 
de lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva no STJ. 
A decisão é do presidente 
do TJRJ, desembargador 
Henrique Carlos de Andra-
de Figueira, que também 
franqueou o acesso aos 
documentos à defesa do 
réu. A determinação inclui 
ainda os depoimentos do 
ex-secretário de Estado de 
Saúde Edmar Santos e do 
empresário Edson Torres 
que estavam sob sigilo, en-
caminhados ao TJRJ pelo 
STJ.Também foi solicitado 
ao acusado e defesa que 
se manifestem sobre o de-
sejo de que o TEM convo-
que novas testemunhas. 
O prazo para que confir-
mem se vão solicitar novos  
depoimentos é de dez dias 
a contar a partir da próxi-
ma segunda (15). Somente 
ao fim do prazo, o tribu-
nal vai marcar nova sessão 
para ouvir as testemunhas  
restantes.

A Academia Fluminense de 
Letras deu início às ativida-
des do ano em solenidade 
telepresencial nesa semana, 
presidida pelo acadêmico 
Waldenir de Bragança, com 
a participação do secretário 
municipal de Cultura Leo-
nardo Giordano. A progra-
mação celebrou a valoriza-
ção do idioma português e o 
Dia da Mulher, com palestras 
dos acadêmicos Alba Helena 
Corrêa, Eneida Fortuna Bar-
ros e Sylvio Lago, e apresen-
tações em vídeo das cantoras 
e acadêmicas Neide Barros 
Rêgo e Magda Belloti.

Mulheres na política

Para celebrar o Dia Inter-
nacional da Mulher, a de-
putada Adriana Balthazar 
(Novo) promoveu uma 
semana de atividades e ho-
menagens a mulheres que 
fazem a diferença no esta-
do. Entre a programação, a 

Divulgação

parlamentar recebeu oito 
adolescentes do Instituto 
Percepções, da comunida-
de do Rio das Pedras, Zona 
Oeste do Rio, para mostrar 
o trabalho na Assembleia 
Legislativa (Alerj) e desper-
tar o engajamento político.

Panorama RJPanorama RJ

Todos são dependentes químicos, informou o governo municipal

Moradores de rua são alvos de 
ação da Prefeitura de Niterói
Nesta sexta-feira (12), a equi-
pe da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária (SMASES) 
esteve em Santa Rosa e abor-
dou um grupo de populares 
em situação de vulnerabili-
dade social que estava na lo-
calidade. A ação foi conjunta 
com a Guarda Municipal 
através das Coordenadorias 
de Ações Táticas (CAT) e a 
Coordenadoria de Apoio ao 
Serviço Social (CASS), além 
da Companhia de Limpeza 
de Niterói (Clin).

O secretário Vilde Dorian, 
da SMASES, ressalta a impor-
tância desse tipo de ação de 
acolhimento.

“A Secretaria vem tra-
balhando na oferta de um 
conjunto de serviços so-
cioassistenciais para atender 
a população mais vulnerável. 
Após as abordagens, o aten-
dimento segue no Centro 
Pop com acesso a alimenta-
ção, higiene pessoal, contato 
com a família, retirada de 
segunda via de documenta-
ção civil, encaminhamento 
para atendimento na rede 
de saúde e acolhimento. O 
município possui uma rede 
de assistência social e segu-
rança alimentar sólida e vem 
tentando atender a necessi-
dade de todos que aceitam 

nossa oferta. Nos acolhi-
mentos são trabalhadas as 
demandas para reinserção 
na educação, no trabalho e 
na volta a convivência fami-
liar”, destacou o secretário.

Eric Moura, coordenador 
da equipe de abordagem, 
informou que os usuários já 
são referenciados nos servi-
ços da secretaria.

“O grupo foi abordado 
pela equipe da SMASES que 
constatou que todos os seis 
já são referenciados no Cen-
tro Pop. Todos são usuários 
dependentes químicos. To-

dos os usuários informaram 
conhecer os serviços da As-
sistência Social e as Unida-
des de Acolhimento. Três 
foram embora sem aceitar o 
atendimento da equipe. Os 
outros três, apesar de esta-
rem nas ruas, têm famílias e 
não aceitaram acolhimento. 
Dois são do município vizi-
nho, São Gonçalo, e infor-
maram que voltariam para 
a cidade de origem”, disse 
Eric. Ele informa ainda que 
todos os usuários deixaram 
o local e o monitoramento 
será permanente.

Divulgação

Seis pessoas em situação de rua foram abordadas pela equipe da prefeitura

Alerj libera 
capacetes 
para tratar a 
covid-19
Um projeto de lei que auto-
riza a utilização do capace-
te Elmo no tratamento de 
pacientes com covid-19 em 
hospitais estaduais e de cam-
panha foi aprovado nesta se-
mana pela Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj). Agora, o 
PL 3666/2021, apresentado 
pelo deputado Anderson 
Alexandre (SDD), segue para 
avaliação do governador em 
exercício, Cláudio Castro 
(PSC), que tem até 15 dias 
para sancionar ou vetar.

O capacete Elmo é um 
mecanismo de respiração 
artificial que pode reduzir 
em até 60% a necessidade 
de intubação em leitos de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs). A tecnologia, 
criada e produzida por pes-
quisadores do Ceará, tem 
aprovação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa).

Diante de óbitos confir-
mados de pacientes con-
taminados com novas va-
riantes do coronavírus e das 
medidas mais restritivas em 
municípios do Estado do Rio 
de Janeiro, o projeto de lei 
foi aprovado com urgência 
pela Alerj, que incluiu na 
proposta que a aquisição do 
capacete Elmo deve ser feita 
com recursos do SUS.
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Prefeito falou sobre a importância de proteger a cidade e que é preciso seguir com os protocolos de saúde

Axel alerta para perigo da c-19
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou de uma re-
união virtual com 57 lideran-
ças comunitárias da cidade, 
na tarde desta sexta-feira 
(12). Durante o encontro on-
line, o prefeito alertou sobre a 
gravidade deste momento da 
pandemia no País e a impor-
tância de proteger a cidade.

Axel Grael enfatizou que, 
além das medidas restritivas 
adotadas na última semana, 
foi retomada a sanitização 
nas ruas, haverá a distri-
buição de mais máscaras e 
que está sendo intensifica-
da a fiscalização em toda a 
cidade. Ele citou também a 
prorrogação dos programas 
Renda Básica Temporária, 
de auxílio às famílias que 
mais precisam, e Empresa 
Cidadã, que está garantindo 
cerca de 12 mil empregos em  
Niterói.

“Estamos buscando, de 
todas as formas possíveis, 
a compra de vacinas. Não 
descansaremos enquanto os 
niteroienses não estiverem 
protegidos. Mas, não vence-
remos essa guerra sozinhos. 
Precisamos da contribui-
ção de todos. Mantenham o 
maior nível de distanciamen-
to possível, usem máscara e 
intensifiquem a higienização 
das mãos. Juntos, vamos 
passar por este que é o maior 

desafio da nossa geração”, 
reforçou o prefeito.

O prefeito ressaltou, tam-
bém, que nos últimos dias 
foi registrado um aumento 
de quase 50% no número 
de internações no Hospital 
Municipal Oceânico, unidade 
exclusiva ao tratamento da 
Covid-19 na nossa cidade.

“Várias cidades brasileiras 

estão enfrentando o colapso 
nos sistemas de saúde. Ni-
terói não é uma ilha. Diante 
desse cenário, precisamos re-
dobrar os cuidados. Não es-
tamos medindo esforços para 
proteger os niteroienses, mas 
é essencial que cada um faça 
a sua parte, respeitando as 
medidas de restrição, evitan-
do aglomerações e mantendo 

o máximo possível de distan-
ciamento social”, disse.

Calendário de vacinação 
- A Secretaria Municipal de 
Saúde divulgou o novo ca-
lendário de vacinação. Na 
próxima segunda-feira (15), 
serão vacinados 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 a 
partir de 75 anos.

Até a última quinta-feira 
(10), 38.834 pessoas já ha-
viam sido imunizadas em 
Niterói. Desse total, 14.773 
já receberam 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 
vacinados 17.331 profissio-
nais de saúde.

A imunização em Niterói 
está sendo realizada nas 
policlínicas da Engenhoca, 
Barreto, Fonseca, São Lou-
renço, Vital Brazil, Itaipu e 
Piratininga, no drive thru no 
Campus Gragoatá da UFF e 
no Clube Central, em Icaraí. 
Para receber a primeira dose, 
os idosos devem levar um 
documento de identidade 
com foto de acordo com o 
dia destinado a cada idade 
(confira o calendário abaixo). 
A entrada nas policlínicas e 
no posto do Clube Central 
é autorizada das 8h às 16h, 
com imunização até as 17h. 
A vacinação no drive thru 
começa sempre às 8h e ter-
mina às 17h.

Niterói está programando 
a vacinação contra a Covid-19 
de acordo com a quantidade 
de vacinas repassada pelo 
Governo do Estado, respei-
tando os grupos prioritários 
definidos pelo Plano Nacio-
nal de Imunizações do Minis-
tério da Saúde. A população 
pode consultar qual grupo 
está sendo convocado para a 
imunização nas redes sociais, 
no site oficial da Prefeitura 
(http://www.niteroi.rj.gov.
br) e pelo número 153.

 Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói                         

Ao lado de seus gestores, entre eles o secretário Executivo Bira Marques, o prefeito alertou para gravidade da pandemia em reunião com lideranças comunitárias

Dia da Beleza na 
Semana da Mulher
Encerrando a programação 
dedicada ao Dia Interna-
cional da Mulher, o Espaço 
Rosa promoveu o “Dia da 
Beleza”, nesta sexta-feira 
(12). Com o objetivo de 
celebrar e fortalecer a au-
toestima das mulheres que 
passaram pela unidade, 
equipes de maquiadoras 
atenderam as pacientes, 
que também receberam 
orientações sobre a impor-
tância do cuidado com a 
saúde. 

“Como reaf ir mamos 
desde segunda-feira, quan-
do iniciamos as ações no 
espaço, é de extrema im-
portância oferecer ativida-
des que elevem a autoesti-
ma da mulher. Além disso, 
passamos para as pacientes 
o autocuidado com a saúde, 
mantendo sempre em dia 
os exames preventivos”, 
afirmou Tânia Loyola, res-
ponsável pelo Espaço Rosa. 

Vale lembrar que o Espa-
ço Rosa é um local impor-
tante para que as gonçalen-
ses recebam prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
do câncer de mama e colo 
do útero. 

Programação do Mês 
da Mulher para os pró-
ximos dias - Desde a úl-

tima segunda-feira (8), a 
Prefeitura de São Gonçalo 
realiza diversas atividades 
para o mês de março, em 
comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher. A 
lista de programação conta 
com palestras e mutirões 
de exames. No dia 15 (se-
gunda), a partir das 9h, a 
USF Mutondo oferecerá 
atendimento médico, sala 
de espera com enfermeiras 
e médicos, mutirão de pre-
ventivo (sem agendamento, 
o dia inteiro), teste rápido 
de HIV-1/2, sífilis, HCV e 
HBsAg.

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

A Clínica Municipal 
G o n ç a l e n s e,  s e g u i n d o 
com as medidas de cons-
cientização para obesi-
dade, oferecerá no dia 17  
(quarta) um material infor-
mativo com guia alimentar 
de bolso e os dez passos 
da alimentação saudável. 
Já no dia 24 (quarta), se-
rão divulgados os resul-
tados da avaliação antro-
pométrica e do consumo 
alimentar dos pacientes  
solicitantes.

SG: estratégias para 
melhorar vacinação
O secretário municipal de 
Saúde de São Gonçalo, Dr. 
André Vargas, recebeu, na 
noite desta quinta-feira (11), 
Manoela Penido Rocha Ver-
bicário, da 2ª Promotoria de 
Justiça de Saúde da Região 
Metropolitana II; e Anna 
Carolina Vieira Lisboa Fer-
nandes, da 2ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva 
de São Gonçalo; para tratar 
sobre a logística, armazena-
mento, distribuição e vaci-
nação contra a coronavírus 
na cidade.

A reunião, que teve a 
participação dos subsecre-
tários de Regulação, Deivid 
Robert de Cresci Campos; 
da Atenção Básica, Maria 
Auxiliadora Rodrigues; do 
Jurídico, Estevan Assis e da 

enfermeira coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, 
Gláucia de Oliveira, definiu 
estratégias para melhorar a 
vacinação, desde o armaze-
namento dos imunizantes, 
até o descarte dos frascos 
vazios.

São Gonçalo vem cum-
prindo, desde o início da 
campanha de vacinação, o 
que determina o Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde, 
tanto na utilização e reserva 
das vacinas quanto no aten-
dimento aos grupos prio-
ritários, respeitando todos 
os protocolos de retirada, 
armazenamento, distribui-
ção e aplicação dos dois 
imunizantes disponíveis – 
CoronaVac e Astrazeneca.

Governador em exercício 
anuncia novas medidas 
O Estado do Rio de Janeiro 
adotou novas medidas de 
prevenção à propagação da 
Covid-19. O anúncio foi fei-
to, nesta sexta-feira (12/03), 
pelo governador em exer-
cício Cláudio Castro, após 
reuniões com prefeitos da 
Região Metropolitana do Rio 
e representantes dos setores 
da Indústria e Comércio. As 
novas determinações, pu-
blicadas em edição extra do 
Diário Oficial de hoje, têm 
como base dados técnicos so-
bre o avanço da pandemia no 
estado. Nos últimos dez dias, 
houve um aumento de 30% 
na procura do atendimento 
na rede básica, o que pode 
indicar maior necessidade de 
leitos de UTI para as próximas 
semanas. No entanto, não há 
lotação nas redes pública e 

privada do Rio. 
“As medidas são para sal-

var vidas e evitar um colapso. 
Como tenho dito desde o 
início, analisar os dados dia-
riamente é importante para 
tomar decisões como essa 
no momento correto. E é isso 
que estou fazendo”, afirmou o 
governador em exercício.

De acordo com o decre-
to, a partir desta sexta-feira 
e nos próximos 7 dias, está 
proibida a permanência de 
pessoas nas vias públicas 
das 23h às 5h. Estão vetadas 
festas com bilheteria, que não 
têm caráter social e liberadas 
comemorações de 15 anos, 
casamentos e formaturas, 
mantendo 50% de ocupação 
nas casas de festa. Bares e res-
taurantes poderão funcionar 
com 50% da capacidade de 

lotação, até as 23h, com dis-
tanciamento de um metro e 
meio entre as mesas. Serviços 
de delivery, take away e drive 
thru estão permitidos sem 
limitação de horário. 

“Como representante do 
comércio de bens, serviços e 
turismo do estado, apoiamos 
integralmente as decisões 
de hoje, tendo em vista que 
as medidas visam proteger 
a vida dos cidadãos e, ao 
mesmo tempo, preservam o 
emprego e a renda de grande 
parte da população. Aproveito 
para reforçar que o comércio 
está fazendo sua parte e se-
guindo todos os protocolos 
necessários para segurança 
dos empresários e clientes”, 
disse Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, presidente da 
Fecomércio RJ.

Confira outras medidas

- Fica vetada pista e espaço de 
dança. 
 
- Escalonamento para o co-
mércio: lojas de rua - das 8h30 
às 17h30; shoppings – das 
10h30 às 22h, com 75% da ca-
pacidade de lotação; Comércio 
e serviços essenciais - não há 
limitação de funcionamento.

- Parques e reservas naturais, 
jardins botânicos, zoológicos, 
parques temáticos, atrativos 
turísticos e similares podem 
funcionar com 50% de sua 
capacidade máxima.

- Museus, centros culturais, 
cinemas e teatros podem abrir, 
com ocupação máxima de 
50%.

Determinações têm o objetivo de segurar a propagação do coronavírus no Estado

Divulgação

Objetivo dos agentes é conscientizar a população sobre o decreto

C-19: Itaboraí realiza ações em 
estabelecimentos comerciais

No intuito de orientar os 
proprietários dos comércios 
e clientes, a Prefeitura de 
Itaboraí através da Vigilância 
Sanitária, Posturas e Guarda 
Municipal, está reforçando 
para conscientização do cum-
primento às medidas sanitá-
rias para evitar a propagação 
da Covid-19 em Itaboraí. 

Os agentes estão percor-
rendo os comércios da cidade 
para alertar sobre os protoco-
los previstos no decreto mu-
nicipal (nº 173/4 de dezembro 
de 2020) e na resolução da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(nº 009/5 de março de 2021), 
que estabeleceu a retomada à 
bandeira vermelha (restrição 
parcial).

A ação teve início no úl-
timo sábado (06/03) e per-
durará até uma nova revisão 
dos indicadores estratégicos 

de Saúde. Neste período de 
operação em curso, os fiscais 
estão realizando regularmen-
te ações no Centro, ao longo 
da Avenida 22 de Maio, além 

dos polos comerciais de Ma-
nilha e de Venda das Pedras. 

Mais de 30 casas de even-
tos e restaurantes com música 
ao vivo foram orientados 

para cumprimento da resolu-
ção. Alguns estabelecimentos 
adiaram as suas respectivas 
atividades. Já desde o iní-
cio da semana, a operação 
reforçou a fiscalização em 
bancos, lotéricas, supermer-
cados, academias e templos 
religiosos. 

De acordo com o assessor 
de fiscalização de Posturas, 
César Alexandre Chaves, me-
nos de 10% dos estabeleci-
mentos visitados apresenta-
ram alguma irregularidade. 
A ação tem caráter educativo 
para evitar aglomerações e o 
desrespeito aos protocolos.

“Estamos visitando di-
ferentes tipos de estabele-
cimentos para verificar o 
cumprimento das medidas e 
alertar sobre os cuidados para 
evitar a propagação do vírus”, 
explicou César Alexandre.

Os agentes estão alertando sobre a retomada à bandeira vermelha
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A importância dos probióticos 
para a manutenção da saúde
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Já é de conhecimento geral a 
quantidade de bactérias que 
toma conta do nosso tubo 
digestivo. Na verdade, há mais 
bactérias no nosso trato diges-
tivo do que células eucarióticas 
em nosso corpo humano. Por 
centímetro cúbico, ou por uni-
dade de colônia fecal, têm-se 
10 elevado a 14 bactérias. Não 
há como conhecer efetivamen-
te toda essa quantidade de bac-
térias que toma conta do tubo 
digestivo e não se conseguiu 
até hoje isolar todas elas. Co-
nhecem-se do seu todo 80% a 
85% e em serviços muito espe-
cializados, 90%. E é impossível 
trabalhar com esses números 
em termos de bactérias.

ATENÇÃO: há mais bactérias 
no nosso trato digestivo do 
que células em nosso corpo 
humano

Este texto trata de um grupo 
dessas bactérias que vivem de 
forma saprófita no organismo 
humano. Ilya Ilyich Metchni-
koff, no início do século passa-
do, ganhou o prêmio Nobel de 
Medicina exatamente por usar 
o que ele chamava de “culturas 
bacterianas que fazem bem à 
saúde”. Essas bactérias, especi-
ficamente os lactobacilos e as 
bifidobactérias, são os princi-
pais probióticos presentes na 
flora entérica e exercem um 
real papel na promoção de fun-
ções benéficas, fato comprova-
do por estudos experimentais 
e ensaios clínicos. As bactérias 
trabalham dia e noite e confe-
rem benefícios ao hospedeiro, 
que cada vez são mais estuda-
dos. Portanto o objetivo deste 
texto é se aprofundar nesse 
estudo e mostrar por que cada 
vez mais os probióticos são 
prescritos em todo o mundo. 

Hoje em dia, de preferên-
cia, os estudos são baseados 
em evidência e estudos ex-
perimentais e ensaios clíni-
cos mostram a importância 
dos probióticos. De acordo 
com definição da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
2002, a mais utilizada interna-
cionalmente, os probióticos 
são “microrganismos vivos 
que, quando administrados 
em quantidades adequadas, 
conferem benefícios à saúde 
do hospedeiro”.

ATENÇÃO: os probióticos são 
“microrganismos vivos” que, 
quando administrados em 
quantidades adequadas, con-
ferem benefícios à saúde do 
homem.

Como já citado, há muita 
dificuldade em se conhecer a 
microbiota intestinal devido à 
alta concentração por unidade 
de colônia fecal. O ser humano 
nasce sem bactérias e isso é 
importante para o entendi-
mento da remodelação do seu 
sistema imune. Dependemos 
de flora bacteriana, para nossa 
evolução imunológica para a 
normalidade, por isso se está 
trabalhando a favor da “con-
taminação do recém-nascido”. 

O recém-nascido precisa 
das bactérias do canal de par-
to, da flora saprófita materna, 
para começar a sua coloniza-
ção entérica, que vai permitir a 
ativação do seu sistema imune, 
indispensável para o bloqueio 
da tendência à alergia, como 
todos nós nascemos, até que 
aos 8 meses chegamos ao 
estado de sermos “imunologi-
camente normais”.  

ou três dias. Não se consegue 
estancar ou curar a diarreia, 
mas se o consumo de líquido é 
reduzido, o consumo energéti-
co da flora bacteriana diminui 
com o uso do probiótico.

 
ATENÇÃO: falta de coloniza-
ção ou a colonização anômala 
pode levar a inflamação da 
parede intestinal.

As ações benéficas no pe-
ríodo pós-natal, mesmo fora da 
doença, são de grande impor-
tância no tubo digestivo. Por 
exemplo, a falta de colonização 
ou a colonização anômala 
pode levar a inflamação da pa-
rede intestinal, então as bacté-
rias são benéficas também no 
período neonatal. Além disso, 
existem aplicações presentes 
e futuras que, por nível de evi-
dência, tem-se a obrigação de 
continuar estudando.

ATENÇÃO: Além de demons-
trar participação na imuno-
modulação, pode-se afirmar 
que os probióticos exercem 
ação benéfica:

• antagônica contra os me-
canismos de produção de 
diarreia;

• no período pós-natal na 
prevenção da inflamação en-
térica do recém nascido;

• nos tubos digestório e ex-
tradigestório, como essenciais 
na imunomodulação.

No tubo digestório, os pro-
bióticos apresentam como 
benefício a redução da ativi-
dade das enzimas azorredutase 
e nitrorredutase, além das 
beta-glicuronidases e beta-
-glicosidases, produzidas pela 
flora colônica. Estas enzimas, 
potencialmente carcinogêni-
cas e presentes habitualmente 
nas fezes de indivíduos nor-
mais, têm sua atividade su-
primida de forma significativa  
no bolo fecal pelos probióticos.

que se usa o probiótico, enten-
de-se que ele vai ocupar um 
espaço, sendo essa ocupação 
fundamental no tratamento 
da colite pseudomembranosa.

Quanto à diarreia aguda, 
não se poderia deixar de men-
cionar o estudo da Cochrane, 
que são as revisões multissis-
têmicas mostrando claramente 
que há um efeito benéfico do 
probiótico nesta doença. Isso 
é uma realidade que leva a 
pensar quando se está diante 
de um paciente de baixo nível 
socioeconômico, precisando 
de terapia de reidratação oral 
a TRO. 

A TRO é fundamental em 
qualquer circunstância, mas 
às vezes o paciente não tem o 
recurso do uso do probiótico, 
que encurtaria muito o tempo 
de diarreia e de reidratação, 
encurtando também o tempo 
para a recomposição do pa-
ciente em perda hidroeletrolí-
tica. Portanto, atualmente, não 
se pode ignorar a importância 
dos probióticos na diarreia 
aguda.

ATENÇÃO: também na cons-
tipação os probióticos são 
valiosos.

Na constipação acontece o 
mesmo princípio da competi-
ção na motilidade. Os probió-
ticos contêm enzimas impor-
tantes em sua constituição, que 
promovem dentro do intestino 
grosso, a melhor digestão de 
fibras, permitindo maior agre-
gação de água ao bolo fecal. 
Essa propriedade também 
está presente nos probióticos 
e pode ser utilizada com esse 
fim na constipação. 

ATENÇÃO: É frequente nos 
ambientes de “vala aberta”, 
na extrema pobreza, a conta-
minação intestinal

A contaminação do intesti-
no delgado é tratada dentro do 
mesmo princípio de competi-
ção. Jogar dentro do intestino 
uma flora que seja saprófita, 
de competição, será aliviar a 
contaminação, um grave pro-
blema brasileiro. A contamina-
ção do intestino delgado é um 
problema de saúde pública em 
todo o Terceiro Mundo, onde 
as crianças vivem num meio 
contaminado. Consequente-
mente, sendo esta uma rea-
lidade no Brasil, o probiótico 
tem sido usado em todas as 
circunstâncias em que existe a  
possibilidade deste diagnós-
tico.

É muito simples contami-
nar o delgado. É sabido que o 
número de bactérias no intes-
tino delgado não deve passar 
de 103, então, quando se tem 
uma criança supostamente 
com uma clínica de contami-
nação, passa-se uma sonda, 
aspira-se e conta-se o número 
de colônias. Se as unidades de 
colônias fecais ultrapassarem 
103, há contaminação. A con-
taminação é muito frequente 
em ambulatórios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), ultra-
passando 50% das crianças que 
frequentam o serviço, muitas 
das quais apresentam abdo-
me distendido e flatulência. 
Sempre que uma criança de 
baixo nível socioeconômico 
apresenta este tipo de queixa, 
há que se pensar, entre outras 
coisas, em contaminação, para 
cujo tratamento o probióti-
co tem se mostrado muito  
valioso.

Arquivo/Agência Brasil

Os probióticos são “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro”

Outra ação benéfica de-
monstrada pelo probióticos 
é a adesão às mucosas oral e 
intestinal. A propriedade de 
adesão à mucosa oral e in-
testinal facilita o contato do 
probiótico com a intimidade 
do sistema imune do hospe-
deiro, prolongando também 
seu tempo de ação. Além disso, 
o espaço ocupado pela adesão 
do probiótico limita o espaço 
livre para a adesão de outros 
patógenos à mucosa digestiva, 
limitando sua capacidade de 
colonizar a mucosa do trato 
digestivo.

ATENÇÃO: a presença dos 
probióticos na luz intestinal 
inibe a presença de bactérias 
que causam doenças.

Os probióticos são capazes 
de inibir a colonização intes-
tinal por outros patógenos e 
desalojar cepas já aderidas, 
competindo com estas e outras 
cepas por sítios de adesão e por 
consumo de nutrientes. Além 
disso, protegem a microbiota 
intestinal quando do uso de 
antibióticos, corrigindo as 
disbioses e mantendo a flora 
nativa.

ATENÇÃO: Lactobacilus sp no 
estõmago nos protegem do H 
pilory

Há trabalhos muito interes-
santes sobre a ação dos pro-
bióticos na competição pelos 
receptores de H. pylori no trato 
digestivo. Já está comprovado 
que o indivíduo com baixa 
colonização no trato digestivo 
tem mais tendência a desen-
volver doença por H. pylori. 
Então, utilizando-se um pro-
biótico, ele vai competir nos 
receptores de H. pylori e evitar 
a gastropatia. Em 2004 um in-
teressante trabalho publicado, 
mostrando essa competição, 
demonstra a necessidade de se 
ter uma bactéria no estômago 
para competir com o H. pylori 

ATENÇÃO: O recém-nascido 
precisa das bactérias do canal 
de parto

Uma das coisas que mais 
se estuda hoje é a medicina 
quântica em relação à bacté-
ria. Se existem mais bactérias 
do que células, não é à toa. 
Para viver elas precisam de 
calorias. Portanto sua presen-
ça resulta sempre em grande 
consumo de energia, a qual é 
trocada com o indivíduo. Evi-
dentemente, quando a bactéria 
consome muito, o indivíduo 
emagrece; quando fermenta 
muito, o indivíduo tem exces-
so de fermentação e quando  
ela putrefaz muito o alimento, 
ocorre a dispepsia fermenta-
tiva.

Quais são as ações benéficas 
dos probióticos?

Os probióticos são impor-
tantes na imunomodulação. 
Hoje, por exemplo, quando 
se tem um paciente com de-
ficiência de células da parede 
intestinal, sabemos que só os 
fatores tróficos que provem da 
luz intestinal são capazes de 
prover estas células e que os 
probióticos são fundamentais 
nesta recuperação. Eles par-
ticipam, então, diretamente 
da produção dos fatores de 
recuperação.

ATENÇÃO: Os probióticos são 
importantes na maturação 
imunológica.

Várias doenças do aparelho 
digestivo mostram que a ação 
do probiótico é benéfica (es-
tudos de literatura), demons-
trando possuir importante 
papel, antagonizando-se aos 
mecanismos de produção de 
diarreia. Sabe-se que um episó-
dio de diarreia aguda normal-
mente dura cinco a seis dias. 
Utilizando-se um probiótico 
reduz-se esse tempo para dois 

e evitar a gastropatia deste. O 
probiótico faz este papel. O 
principal é o Lactobacilus sp, 
um dos mais importantes entre 
os probióticos.

ATENÇÃO: A infecção nosoco-
mial também pode ser evitada 
com a presença de probiótico.

A infecção nosocomial tam-
bém pode ser evitada com a 
presença de probiótico. Exis-
tem bons trabalhos mostrando 
a importância e a facilidade 
com que a presença de uma 
flora saprófita pode evitar a 
exacerbação de uma bactéria 
patogênica.

ATENÇÃO: os probióticos nas 
protegem da intolerância à 
lactose e nas diarreias.

São bastante antigos na 
literatura os relatos de que o 
probiótico estimula a lactase e 
assim pode aliviar a intolerân-
cia à lactose, 

Mas é na diarreia infecciosa 
que os probióticos têm mais 
larga utilização, usando as suas 
propriedades de competir com 
a bactéria agressora, ocupar os 
receptores e diminuir o tempo 
de produção de diarreia. Há 
uma quantidade avassaladora 
de trabalhos na literatura mos-
trando a importância do pro-
biótico na diarreia infecciosa.

Outra ação incontestável 
do probiótico é na diarreia do 
Clostridium difficile. A diferen-
ça é tão grande, que hoje, no 
tratamento da colite pseudo-
membranosa com metronida-
zol ou drogas mais avançadas, 
dependendo da complexidade 
do Clostridium, só se evita re-
cidiva com probiótico. E isso 
porque o probiótico entra no 
trato digestivo e ocupa o espa-
ço bacteriano, não permitindo 
o crescimento de novas cepas 
de Clostridium. Essa visão do 
sistema de equilíbrio de flora 
é muito importante, e, sempre 
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A ênfase tem que ser outra

Charbel Tauil Rodrigues

No combate à pandemia, vêm se 
sucedendo medidas restritivas 
baixadas por governos estaduais 
e municipais Brasil afora. Nite-
rói não foi exceção. E, no que 
nos diz respeito, o Sindilojas faz  

questão de opinar.

Em primeiro lugar: todos nós, em-
preendedores, estamos irmana-
dos na dor daqueles que perderam 
seus entes queridos, assim como 
compartilhamos as expectativas 
pela erradicação da covid-19, 
tanto assim que prontamente 
aderimos na luta contra a doença.

Visto isso, vale dizer que, por tudo 
o que temos acompanhado no 
dia-a-dia de Niterói, no mínimo 
80% dos estabelecimentos vêm 
cumprindo rigorosamente os 
protocolos de prevenção à co-
vid-19, notadamente o controle 
de temperatura do público, a obri-
gatoriedade do uso de máscaras e 
de álcool em gel, e a observância 
ao distanciamento interpessoal. 
Convenhamos: não é justo que 
todo o empresariado local seja 
duramente penalizado, devido 
a comportamentos incorretos 
ocorridos em apenas 20% dos 
estabelecimentos. Cabe ao Poder 
Público assumir seu trabalho e 

responsabilidade, reforçando 
drasticamente a fiscalização, dia e 
noite. E punindo - aí, sim - aqueles 
que não estiverem agindo corre-
tamente.

Causa a todos nós especial 
estranheza a faci-
lidade com que se 
mandam fechar 
os estabelecimen-
tos comerciais em 
Niterói, ao mesmo 
tempo em que cor-
rem soltas, há um 
ano, as aglome-
rações nos trans-
portes públicos. 
Tais aglomerações, 
se antes já eram 
desumanas e preo-
cupantes, nos últimos doze 
meses vêm se tornando cada 
vez piores, devido à desabri-
da redução das frotas de ôni-
bus municipais e intermunicipais 
em circulação.  Onde estão os fis-
cais da Prefeitura e do Estado?  Por 
que nada é feito a esse respeito?

Em nome do lucro também a con-
cessionária das Barcas resolveu 
reduzir suas viagens, que agora 

se dão em embarcações cada 
vez mais apinhadas de pas-
sageiros, sem que nenhuma 
multa ou fiscalização se veja 

quanto a isto.  Por 
que o prefeito de Ni-
terói não atua junto 
ao governador para 
reverter isto?  

O que temos visto é 
que, em vez de repri-
mir os abusos de gru-
pos poderosos como 
os dos supermerca-
dos, das barcas e das 
empresas de ônibus, 
a prefeitura vem dan-

do preferência a perseguir 
modestos quiosqueiros, 
comerciantes e prestado-
res de serviços diversos.  

Além de injusto, é gritantemen-
te desigual. E ineficaz, no que  
diz respeito ao combate à  
pandemia.

Dada a boa vontade das entidades 
locais representativas do Comér-
cio em cooperar, é inadmissível 
que a Prefeitura insista em atuar 
de forma monocrática, gerando 
a portas fechadas , e sem discus-
são com a sociedade, decretos 
que acabam causando prejuízos 
incomensuráveis aos empreen-
dedores - principalmente os de 
menor porte.

Feitas tais considerações, reite-
ramos o empenho do Sindilojas 
Niterói em colaborar com a Pre-
feitura, tendo como prioridade o 
combate à pandemia com ações 
justas, eficazes, apreciadas de-
mocraticamente e respeitando 
devidamente o bom empreen-
dedor, responsável por manter 
empregos, recolher impostos e 
manter o desenvolvimento eco-
nômico e social do município em 
permanente evolução.

Por que os
esforços não
convergem,

por exemplo,
para coibir as
aglomerações

nos transportes
públicos?

OPINIÃO

Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Tomaz Silva/Agência Brasil

Com a concessão, a expectativa é que a agência libere os primeiros lotes 

Ministério da Saúde informa que  foram adquiridos 10 milhões de doses da Sputinik V e que 400 mil chegam até abril

Brasil anuncia compra de vacina russa
O Ministério da Saúde anun-
ciou a compra de 10 milhões 
de doses da vacina Sputnik 
V, produzida pelo instituto 
russo Gamaleya em parceria 
com a farmacêutica brasileira 
União Química.

O contrato foi assinado e 
as doses deverão ser disponi-
bilizadas no primeiro semes-
tre. Devem ser entregues 400 
mil doses até abril, 2 milhões 
até maio e 7,6 milhões em 
junho.

A vacina deve ser produzi-
da em plantas em São Paulo e 
no Distrito Federal. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
ainda está em análise a cele-
bração de um outro acordo 
comercial de aquisição de 
imunizantes.

Uso emergencial - A Or-
ganização Mundial da Saúde 

(OMS) aprovou nesta sexta-
-feira (12), em caráter emer-
gencial, a produção da vacina 
Janssen, de dose única, da far-
macêutica norte-americana 
Johnson & Johnson, para uso 
contra a covid-19. “Cada novo 
instrumento, seguro e eficaz, 
contra a covid-19 é mais um 
passo para controlar a pan-
demia”, disse o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

As duas vacinas anteriores 
aprovadas pela organização – 
a Pfizer/BioNTech e AstraZe-
neca/Oxford – requerem duas 
doses para completar o ciclo 
de imunização da população, 
sendo que a Pfizer precisa ser 
armazenada a temperaturas 
ultrageladas. Em contrapar-
tida, a vacina Janssen pode 
ser guardada em geladeira 
comum.

Com a aprovação do imu-
nizante pela OMS, a Janssen 
poderá fazer parte do Instru-
mento de Acesso Global de 
Vacinas contra a Covid-19, 
o Covax Facility, considera-
do estratégico para ampliar 
o acesso à vacinação e, ao 
mesmo tempo, acelerar o 
desenvolvimento e a fabrica-
ção de vacinas eficazes e de 
qualidade.

A OMS assegura que as 
vacinas contra a covid-19 que 
serão fornecidas por meio do 
acordo Covax atendem a rigo-
rosos padrões internacionais 
de qualidade, segurança e 
eficácia. A vacina desenvol-
vida pela Johnson & Johnson 
poderá ser empregada em 
nível emergencial em todos 
os países. O consórcio fechou 
acordo para aquisição de 500 
milhões de doses do imuni-

zante contra a covid-19.
A porta-voz da OMS em 

Genebra, Margareth Harris, 
disse hoje que não há razão 
para deixar de usar a vacina 
AstraZeneca contra o novo 
coronavírus. O imunizante 
teria sido suspenso em alguns 
países nesta semana, por pre-
caução, após relatos de efeitos 
colaterais significativos em 
algumas pessoas.

Margaret Harris assegurou 
que a OMS vai analisar todas 
as informações recebidas, 
mas adiantou que, no mo-
mento, não existem razões 
para a suspensão das doses.

A vacina AstraZeneca é 
considerada a principal va-
cina nessa etapa inicial do 
consórcio Covax. Até agora, 
já foram distribuídas, por esse 
acordo, 28,5 milhões de doses 
a 37 nações.

Divulgação / Governo de São Paulo

Outras 2 milhões serão entregues até maio e 7,6 milhões em junho

Fiocruz espera entregar 1 milhão 
de doses já na próxima semana

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) espera entregar na 
semana que vem ao Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) o primeiro milhão de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19 produzido no Instituto 
de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos). 
A expectativa já havia sido 
anunciada após a chegada 
do primeiro carregamento 
do ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA), em fevereiro, e foi 
reforçada após a concessão 
do registro definitivo da vaci-
na pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a Fiocruz, com a 

concessão do registro, a expec-
tativa é que a agência libere até 
este domingo (14) os primeiros 
lotes de vacinas produzidos no 
instituto, o que possibilitará 
a entrega do imunizante. A 
presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade, destacou que a con-
cessão do registro definitivo 
marca um dia histórico para 
a instituição e para o Sistema 
Único de Saúde.

“Apenas seis meses após 
a assinatura do contrato de 
encomenda tecnológica, já 
iniciamos a, produção de uma 
vacina contra a covid-19, ba-
seada em uma das tecnologias 
mais avançadas no momento, 

e obtivemos o seu registro para 
ampla distribuição no país. A 
urgência que a gravidade da 
pandemia nos impõe fez com 
que todos os envolvidos tra-
balhassem incansavelmente e 
pudessem realizar em meses 
um processo que, normalmen-
te, dura anos”, disse Nísia.

Em texto divulgado pela 
Agência Fiocruz, Nísia ressal-
tou que isso não seria possível 

sem o apoio técnico da Anvisa 
em cada etapa do processo de 
submissão contínua.

A Fiocruz anunciou ainda 
que Bio-Manguinhos inaugu-
rou na sexta-feira a segunda 
linha de produção da vacina, 
aumentando a capacidade 
produtiva. A previsão é que, até 
o fim do mês, 1 milhão de do-
ses sejam preparadas por dia.

Concessão de registro reforça expectativa do instituto para a produção

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: 18/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Charitas - Niterói 14817813

12:00 às 16:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 14817813

12:00 às 16:00 Rua Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 14817813

13:00 às 17:00 Travessa Catorze - Engenhoca - Niterói 14811879

13:00 às 17:00 Travessa Elias David Sili - Engenhoca - Niterói 14811879

13:00 às 17:00 Ruas 4, 5, 14, 15, 17 - Engenhoca - Niterói 14811879

14:30 às 15:30 Rua General Pereira Silva - Icaraí - Niterói 14810059
SAO GONÇALO 

12:00 às 16:00 Avenida Presidente Kennedy - Trindade - São Gonçalo 14814029

12:00 às 16:00 Rua Amaury - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735
12:00 às 16:00 Rua Cardial Mauri - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735
12:00 às 16:00 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735
12:00 às 16:00 Rua Severino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735
12:00 às 16:00 Rua Silvia Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735
12:00 às 16:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 14815735

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 3, 20 - B da Lagoa - Costa Verde - Itaipuaçu - Maricá 14817865
09:00 às 12:00 Rua Santa Joana Dark - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 14817865
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá 14816663

13:30 às 17:30 Ruas 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 107, 116 - Cordeirinho Maricá - 
Praia Lagoas-Co - Ponta Negra - Cordeirinho - Maricá 

14816663

13:30 às 17:30 Rua das Turquesas - Itaocaia Valley - Maricá 14816663

13:30 às 17:30 Rua Lucio Correia da Silva - Centro - Maricá 14816663

13:30 às 17:30 Travessa Flamengo - Inoã - Estrada Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 14816989

13:30 às 17:30 Rua 17 de Novembro - Praia de Itaipuaçu - Maricá 14819691

13:30 às 17:30 Ruas 7, 27 - Itaipuaçu - Maricá  - Maricá 14819691

13:30 às 17:30 Rua São Geraldo - Barroco - Maricá 14819691

13:30 às 17:30 Rua São Paulo - Barroco - Maricá 14819691

13:30 às 17:30 Ruas 3, 16, 28 - Costa Verde - São Bento da Lagoa - Itaipuaçu - 
Rincão Mimoso - Maricá 

14819797

13:30 às 17:30 Rua das Perpétuas - Barroco - Estrada Cassorotiba - Maricá 14819797

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4 

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 30 de março de 2021, 

às 9h30, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, na Cidade de Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: I. Nomeação do 

Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração. Conforme §§ 1º e 2º do artigo 25 do 

Estatuto Social, para participar da AGE, o acionista deverá apresentar comprovante de propriedade 

de ações expedido pela instituição depositária das ações da Companhia. Caso o acionista seja 

representado por procurador, a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado 

dos documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGE. 

Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os documentos 
pertinentes à matéria a ser deliberada na AGE encontram-se à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia e por meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). Niterói, 15 

de março de 2021. Mario Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho de Administração.
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No dia 3 de novembro de 2020, 
Carlos Portinho assumiu o cargo 
de senador titular de Arolde de 
Oliveira, que morreu em outubro, 
em decorrência do novo corona-
vírus. Desde então, ocupa uma 
das três cadeiras da bancada do 
Rio de Janeiro no Senado Federal.   

O senador Carlos Francisco Por-
tinho, de 47 anos, é advogado 
formado pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de 
Janeiro. Com larga experiência 
na justiça desportiva, em 2002 
foi vice-presidente jurídico do 
Clube de Regatas do Flamengo. 
Portinho, como é conhecido, tra-
balhou também na área jurídica 
de diversos clubes no país, como 
São Paulo, Palmeiras, Santos, 
Atlético - MG e Cruzeiro.  Um dos 

poucos advogados especializados 
em dopagem esportiva no Brasil, 
Carlos Portinho atuou nos casos 
dos jogadores Jobson e Dodô e, 
por conta do desenvolvimento 
da tese “droga da sociedade”  
- incluída na lista de substân-
cias proibidas pelo mal que faz 
à saúde e não pela vantagem 
competitiva que pode dar a um 
desportista – levou o caso a mais 
alta corte do mundo, o tribunal 
do esporte na Suíça. Além disso, 
atuou como professor universi-
tário em várias faculdades do Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

Como foi a transição para a 
política?
No final de 2013, enxerguei esse 
cenário que vivemos: as crises 
políticas, de representação e eco-

nômica. Na época, sugeri à minha 
mulher sair do país ou participar. 
Ela não quis a primeira alterna-
tiva. A segunda opção me levou 
ao governo e sem dúvida esse 
dia foi um marco na minha vida. 
Acredito que quem se preparou 
tem que participar. Eu me formei 
em direito e me especializei em 
gestão pública e liderança pelo 
Centro de Estudos de Liderança 
Pública. Não poderia me omitir.
Fui um dos fundadores do Parti-
do Social Democrático (PSD), no 
Rio de Janeiro, e assessor parla-
mentar que colaborou no relató-
rio para a Lei da Ficha Limpa. Em 
2014, atuei como Secretário do 
Ambiente do Estado do Rio, du-
rante a gestão do ex- governador 
Luiz Fernando Pezão. Também 
fui secretário municipal de Ha-
bitação do Rio em duas gestões, 
2015 e 2017. 

Como foi sua primeira experiên-
cia no Executivo, na Secretaria 
do Ambiente do Estado em 2014 
uma pasta muito sensível e com 
ações diversas?
“Foi um grande desafio. Me pre-
parei para chuva, para prevenir 
desabamentos como o ocorrido 
em 2011. Mas faltou chuva e tive 
que gerir a maior seca da histó-
ria, enfrentando uma grave crise 
hídrica em 2014. Em São Paulo 
houve racionamento, no Rio 
de Janeiro conseguimos evitar. 
Vencemos aquele momento mais 
agudo”, 

Sua segunda atuação no Execu-
tivo, foi no âmbito municipal. O 
que você aprendeu na pasta da 
Habitação?
“A Secretaria de Habitação da 
cidade me levou para dentro das 
comunidades do Rio. Me apro-
ximou da população. Encerrei 
como o secretário que mais en-
tregou casas e títulos de proprie-
dade na história dos secretários 
de habitação da cidade. Fizemos 
a máquina girar e entregar. Real-
mente me orgulho disso.” 

Quais são os seus objetivos no 
Senado?
“O Rio de Janeiro precisa ter voz e 
exercer a liderança sobre pautas 
no Congresso. A partilha dos royal-
ties do petróleo, a nova lei do gás, 
a recuperação fiscal do Estado, 
a retomada do desenvolvimento 
econômico, oportunidades no 
campo da inovação, pesquisa, 
empreendedorismo, turismo, es-
porte, cultura e entretenimento. 
Temos que colocar os ativos do 
Rio para funcionar. Para tanto é 
necessário recuperar a imagem e 
a força política do nosso Estado. 
Esses são os meus objetivos.”

Para além da agenda do Estado 
do Rio de Janeiro, quais as pau-
tas em quais pautas de interesse 
nacional o senador pretende se 
debruçar?

A questão da inovação, e aí eu falo 
de investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, incentivo às 
startups e aquecimento do am-
biente de negócios, me é cara. 
Tenho orgulho do relatório do 
Marco Legal das Startups, que 
consegui aprovar por unanimi-
dade no plenário. O próximo 
passo é construir uma solução 
para as stock options. Cultura e 
educação também são priorida-
des nacionais no meu mandato. 

Além disso, é claro, a questão da 
habitação e do esporte, onde atuo 
há algumas décadas, vão contar 
com um trabalho mais intenso 
da minha parte. Neste momento, 
estou conversando com vários 
atores do universo esportivo para 
construir o relatório sobre o pro-
jeto Clube-Empresa. 

Além do olhar de longo prazo, o se-
nador Carlos Portinho se mantém 
conectado com as necessidades 
urgentes das administrações que 
compõem sua área de representa-
tividade no Senado Federal.  Com 
foco no desenvolvimento do inte-
rior do estado do Rio, conseguiu, 
por meio de emenda parlamentar, 
liberar cerca de R$ 11 milhões 
para a construção de mercado 
produtor do município de Areal, 
que vai incrementar a economia 
de toda a região, e também para 
a finalização e entrega das casas 
populares, que atenderão às famí-
lias atingidas pelas fortes chuvas 
na cidade. Da mesma forma, o 
município de Campos foi bene-
ficiado com recursos de R$ 8,5 
milhões, também provenientes 
de emendas do senador Portinho, 
para a melhoria da infraestrutura 
urbana da cidade.

OPINIÃO
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Portinho foi secretário de Habitação do Rio
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Carlos Portinho em discurso no Senado

Empreendimentos e construções terão regras padronizadas para serem executadas no município 

SG: Sistema de Licenciamento Ambiental
A cidade de São Gonçalo 
teve mais uma conquista 
na área ambiental.  Na tar-
de desta quinta-feira (11), 
após discussão na Câmara 
de Vereadores, foi aprovada, 
por 23 votos, a criação do 
Sistema de Licenciamento 
Ambiental Municipal (Slam).

A criação do sistema, 
postergada em adminis-
trações anteriores, agora é 
realidade para o município. 
Na prática, representa um 
ganho para São Gonçalo 
porque vai trazer segurança 
para a cidade e para empre-

sas que queiram empreen-
der ou construir na cidade.

“O Slam vai dar estabi-
lidade e segurança jurídica 
tanto para a prefeitura quan-
to para o empresário que 
quiser construir na cidade. 
O sistema que vigorava não 
tinha regras fixas estabe-
lecidas. Documentações 
exigidas variavam de acordo 
com cada licenciamento 
realizado”, destacou o se-
cretário de Meio Ambiente, 
Carlos Afonso.

Com a aprovação do sis-

tema, os processos de li-
cenciamento agora serão 
todos padronizados. O em-
preendedor que quiser vir 
para a cidade e exercer suas 
atividades já estará ciente 
de toda a documentação e 
procedimentos que deverão 
ser realizados para obter o 
licenciamento ambiental.

O Slam será apoiado em 
sete instrumentos:  Licença 
Ambiental Municipal; Au-
torização Ambiental Muni-
cipal;Certidão Ambiental 
Municipal;Termo de Encer-
ramento;Averbação; Instru-

ções Técnicas e Cadastro 
Ambiental Municipal. O 
documento também terá 
classificação de impactos 
ambientais que a cidade 
venha a sofrer.

O sistema vai definir  re-
gras para construção, ins-
talação, ampliação, modifi-
cação, operação e a recupe-
ração de áreas, atividades, 
empreendimentos ou obras, 
sob responsabilidade de 
pessoas físicas ou jurídicas, 
de direito público ou priva-
do, que sejam utilizadores 
de recursos ambientais ou 

considerados efetiva ou po-
tencialmente poluidores.

Segundo Jalmir Júnior, 
líder de governo e presidente 
da Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente da Câmara 

de Vereadores de São Gonça-
lo, o Slam se enquadra às es-
pecificidades do município.

“Uma vez que você não 
tenha uma regra que espe-
cifica de todas as fases do 
processo de licenciamento 
ambiental, quem sofre é a 
população local. Ainda que 
exista a resolução 237/1997, 
do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente, é uma re-
solução que não está en-
quadrada na realidade do 
município de São Gonçalo”, 
disse o vereador durante dis-
cussão do Slam na Câmara.

João Pedro reagiu e chegou a balear um dos assaltantes na ação

Tenente do exército morre 
em tentativa de assalto

João Pedro Fontaine Manso, 
25, tenente do Exército, foi 
morto na noite de quinta 
(11) durante uma tentativa de 
assalto na Rua Ramiro Maga-
lhães, uma das saídas da Li-
nha Amarela para o Engenho 
de Dentro, Zona Norte do Rio.

De acordo com testemu-
nhas o militar do Batalhão 
de Infantaria de Petrópolis foi 
abordado por dois criminosos 
quando parou o carro em 
um sinal. João Pedro reagiu e 
chegou a balear um dos assal-
tantes, mas também acabou 
atingido e não resistiu.

O assaltante baleado mor-
reu no local. O outro fugiu. 
“Pediram para ele sair do 
veículo, mas ele demorou. 
Começaram a gritar que iriam 
matá-lo. Quando ele desceu, 
um deles [assaltantes] gritou 
que ele estava armado, e en-
tão houve uma luta corporal”, 
contou uma testemunha.

“Foi bem agoniante, por-
que teve muitos tiros, e os 
dois foram para cima dele. 
Depois os dois correram, e 
ele, aparentemente baleado, 
tentou entrar no veículo”, 
emendou. Na madrugada, o 
Disque Denúncia divulgou 
um cartaz oferecendo uma 
recompensa de R$ 5 mil para 
quem der informações que 
levem à prisão do assaltante 

que conseguiu escapar. 
Veja como ajudar:
Zap do Portal dos Procurados: 
(21) 98849-6099
(21) 2253-1177 ou 
0300-253-1177
App “Disque Denúncia RJ”
Facebook/(inbox): https://
www.facebook.com/procu-
radosrj/
https://twitter.com/PProcu-
rados (mensagens).

Reprodução/ Redes Sociais

A tentativa de assalto ocorreu em uma das saídas da Linha Amarela

MPRJ denuncia 
Rogério de Andrade
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio da 3ª Promotoria de 
Investigação Especializada, de-
nunciou à Justiça seis homens 
pelo assassinato de Fernando 
de Miranda Iggnacio, ocorrido 
em 10 de novembro de 2020 
no estacionamento de um 
heliporto no Recreio dos Ban-
deirantes.  A vítima Fernando 
Iggnacio e o mandante do cri-
me, o denunciado Rogério de 
Andrade, são, respectivamente, 
genro e sobrinho do falecido 
contraventor Castor de An-
drade, que foi chefe máximo 
do jogo do bicho no Estado do 
Rio de Janeiro

De acordo com a denún-
cia, oferecida na quinta-feira 
(11/03) junto à 1ª Vara Criminal 
do Tribunal do Júri, o crime foi 
cometido por Rodrigo Silva das 
Neves, Ygor Rodrigues Santos 
da Cruz, vulgo Farofa, Pedro 
Emanuel D’Onofre Andrade 
Silva Cordeiro, vulgo Pedrinho, 
e Otto Samuel D’Onofre An-
drade Silva Cordeiro, seguindo 

ordens de Marcio Araujo de 
Souza e Rogério Costa de An-
drade e Silva, vulgo Patrão. 

A denúncia descreve que, 
por volta das 9h, os quatro pri-
meiros denunciados chegaram 
de automóvel ao local do cri-
me, tendo três deles invadido 
o terreno baldio que faz divisa 
com o heliporto, munidos de, 
pelo menos, duas armas de 
fogo de alta energia cinética 
(fuzis PARA FAL e AK-47, am-
bos de calibre 7,62 mm).  Após 
aguardarem por cerca de qua-
tro horas, Fernando Iggnacio 
desembarcou em seu helicóp-
tero, retornando de Angra dos 
Reis. Os denunciados, então, 
posicionaram suas armas em 
cima do muro contíguo ao do 
estacionamento do heliporto, 
perto de onde estava esta-
cionado o automóvel dele. A 
vítima foi alvejada com três 
disparos, um deles na região 
da cabeça.

Todos os seis foram de-
nunciados por homicídio  
qualificado.

Rio: IBGE 
inscreve para 
17.798 vagas 
temporárias 
Até os dias 15 e 19, o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) inscreve 
para a contratação de 17.798 
recenseadores temporários no 
Estado do Rio de Janeiro, que 
vão trabalhar na coleta de infor-
mações do Censo Demográfico 

2021. Para São Gonçalo são ofe-
recidas 1.098 vagas. Desse total, 
994 são para recenseadores, 89 
vagas para agente censitário su-
pervisor (ACS) e 15 vagas para 
agente censitário municipal  
(ACM). Os cadastros podem 
ser feitos no site do Cebraspe, 
empresa organizadora da sele-
ção, enquanto o simulador está 
disponível no hotsite do Censo  
2021.

O Slam vai 
definir regras 
para construção, 
instalação, 
ampliação, 
modificação de áreas

Em S. Gonçalo 
serão 1.098 
oportunidades
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CULTURA ULISSES DÁVILA
u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Duo Santoro comemora 30 
anos no Teatro Popular
Com três décadas de carreira, 
os gêmeos cariocas mais co-
nhecidos do violoncelo bra-
sileiro farão, em março, uma 
turnê inédita pelo Estado flu-
minense, percorrendo várias 
cidades com um nobre pro-
pósito: homenagear jovens 
e renomados compositores 
brasileiros vivos. Formado 
por Paulo e Ricardo Santoro, 
o Duo Santoro apresentará no 
Facebook, com transmissão 
de Niterói, dia 14, domingo, às 
17h, o concerto “O Composi-
tor é vivo!”, que traz, entre ou-

tras composições, as estreias 
mundiais de obras de Francis 
Hime, Ernani Aguiar e Marcos 
Lucas. O concerto no Teatro 
Popular Oscar Niemeyer será 

transmitido pelo Facebook do 
Duo Santoro e da instituição 
cultural, fechado para o pú-
blico presencial.        

Considerado como “um 
dos maiores sucessos da mú-
sica erudita brasileira”, o Duo 
Santoro é, desde a sua estreia 
em 1990, o único duo de vio-
loncelos em atividade perma-
nente no Brasil. Seus recitais 
incluem um leque eclético 
de estilos, que vai do erudi-
to ao popular, com alguns 
dos principais compositores  
brasileiros. 

Concerto em 
Niterói será 
transmitido pelo 
Facebook do 
Duo Santoro e 
do teatro

História 
revisitada
A tragicomedia historico-di-
gital  ‘De Bar em Bar’ estreia 
neste domingi (14), às 20h, 
no YouTube (De bar em bar 
teatro online). O espetáculo 
revisita o periodo da Nova 
Republica no Brasil e os per-
sonagens relembram a era 
Collor - em tom critico, faz um 
paralelo aos tempos atuais. 
Direção Isaac Bernat, o autor 
o também premiado Rogério 
Corrêa. No elenco: Leticia 
Isnard, Ângela Rebello, Léo 
Wainer e Thadeu Matos. 

Som moderno
A Biblioteca Parque de Niterói, em homenagem a 
Carolina de Jesus – uma das mais importantes es-
critoras do país – oferece, no dia do aniversário da 
artista, 14 de março, duas programações virtuais, 
às 11h, nas redes @bibliotecaniteroi.

Macau é o compositor de “Olhos Coloridos”, um 
sucesso que estourou nas paradas em 1982, lan-
çada por Sandra de Sá. No dia 14 de março, quem 
acessar o canal do YouTube dele poderá conhecer 
um pouco mais da história dessa canção.

A 9ª edição do Festival Internacional de Cinema 
Socioambiental de Nova Friburgo este ano será 
online, de 13 a 20 de março. No site www.fricine.
com.br e nas redes sociais (@fricinefest).

Stefano Aguiar / Divulgação

Considerado um dos maiores sucessos da música erudita brasileira, o Duo Santoro faz show comemorativo em Niterói

Divulgação

Neste sábado, 13 de março, a plataforma 
#CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.
br) transmite shows do músico Erik Escobar, da 
cantora Mariana Aydar, da cantora e composi-
tora Céu e da compositora Alzira E. Os shows 
começam a partir das 12h.

Divulgação

Espetáculo online revisita o periodo da Nova Republica e ‘era Collor’ no Brasil 

Interessados podem se inscrever até dia 26. As audições serão no dia 30

Orquestra da Grota abre 
processo seletivo 

A Orquestra da Grota, em Ni-
terói, abriu processo seletivo 
para o preenchimento de cin-
co vagas para músicos, sendo 
três para o naipe de violinos e 
duas para violas. Os interessa-
dos podem se inscrever até 26 
de março, e as audições serão 
realizadas no dia 30.

A Orquestra é composta 
por instrumentistas profis-
sionais formados pelo Espa-
ço Cultural da Grota (ECG), 
projeto de inclusão social 
por meio da música, que 
completa 26 anos de atuação 
na comunidade da Grota do 
Surucucu, em Niterói.

Além de possibilitar a che-
gada de músicos de fora, o 
Espaço Cultural da Grota 
também está ampliando o 
número de componentes de 
sua orquestra principal, que 
passará a contar com 24 ins-
trumentistas, três a mais que 
a formação atual.

De acordo com o edital, 
para participar da seleção é 
preciso ter idade mínima de 
18 anos. Nas audições, cada 
candidato terá de executar 
uma música de livre escolha, 
uma peça de confronto esco-

lhida pela organização e uma 
escala maior com 3 oitavas, a 
ser indicada pela banca exa-
minadora no momento da 
avaliação.

Remuneração - Os músi-
cos selecionados começam 
a trabalhar a partir de 1º de 
abril. Eles receberão uma 
remuneração mensal pe-
los ensaios realizados e um 
acréscimo por cada concerto 
previsto no planejamento 
anual.

“Neste ano de 2021, es-
tamos dando um salto de 
qualidade em relação à nossa 
orquestra principal. No início 
deste mês, pela primeira vez, 
realizamos provas internas 
de avaliação dos músicos da 
Orquestra da Grota e tam-
bém decidimos ampliar o 

número de instrumentistas, 
por meio do processo seleti-
vo externo. Mesmo em meio 
a uma pandemia, estamos 
expandindo nossas ações e 
dando o suporte necessário 
para a comunidade”, afirma 
Márcio Selles, coordenador 
do projeto.

Os interessados em par-
ticipar do processo seletivo 
podem acessar o site do Es-
paço Cultural da Grota no 
endereço www.ecg.org.br 
para consultar o edital, obter 
mais informações e realizar as 
inscrições.

Sobre o ECG - O Espaço 
Cultural da Grota é um pro-
jeto social sem fins lucrativos, 
que, há 26 anos, promove 
a inclusão de crianças e jo-
vens por meio do ensino da 
música. Além da sede, na 
comunidade da Grota do 
Surucucu, em Niterói, há 
mais 18 polos do ECG dis-
tribuídos pelas cidades de 
Itaboraí, São Gonçalo e Nova 
Friburgo, atendendo gratuita-
mente a cerca de mil alunos 
oriundos de comunidades  
carentes.

Divulgação

Projeto de inclusão social por meio da música atua há 26 anos em Niterói

Músicos 
receberão uma 
remuneração 
mensal e 
acréscimo por 
concerto

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Uma pequena extensão de 
terra, mais propriamente 
40 km2, foi o quanto bas-
tasse para que Diu – Índia 
se tornasse um dos espaços 
mais disputados, no século 
XV; situada na península 
indiana de Guzerate, esse 
pequeno Estado é composto 
por uma pequena ilha e dois 
pequenos enclaves, os quais, 
pela sua posição geográfica 
estratégica, no Oeste Indiano 
e voltada para o Mar Arábico 
demonstraram-se de sobeja 
relevância para a vida militar 
dos séculos XV e XVI, tendo-
-se tornado, posteriormente, 
um importante entreposto 
comercial.

Lar de pouco mais de 
35 mil habitantes, entre os 
quais ainda se fala a Língua 
Portuguesa – a segunda mais 
falada da região, as praias de 
extenso areal abundam no 
território e tornam-no um 
espaço inolvidável da prática 
de desportos náuticos, um 
belo mergulho nas águas 
tépidas e acolhedoras ou, 
simplesmente, um longo, de-
morado e aprazível passeio. 

O Estado de Diu é mar-
cado pela arquitetura por-
tuguesa, nos seus mais me-
moráveis monumentos: o 
Forte de Diu – construído em 
1535 e em funcionamento 
até 1960 foi considerada uma 
das duas maravilhas que 
marcaram a presença lusa, 
a nível mundial, juntamente 
com a Basílica do Bom Jesus, 
no mesmo território. 

Atrações turísticas e for-
tes marcas da presença lusa, 
encontram-se ainda a Igreja 
de São Paulo – utilizada ain-

da com fins religiosos, a Igreja 
de São Francisco de Assis – 
entretanto transformada num 
hospital; a Igreja de São Tomé 
– atualmente, um museu; e 
o Fortim-do-Mar, utilizado 
como prisão.

Qualquer um desses mo-
numentos carrega uma pro-
funda carga histórica, a qual 
se preserva, ainda, na memória 
coletiva, sendo passada de 
geração em geração, atra-
vés da Língua Portuguesa; 
essa que une territórios tão 
díspares e distantes geografi-
camente, numa confluência  

OPINIÃO

Divulgação

“(…) Tudo se rende enfim, tudo obedece
A este segundo fogo vagaroso;

Só contra suas forças prevalece
Um magnânimo esprito valeroso;

Porque este, quando a força desfalece,
Se torna mais feroz, mais animoso,

E o discurso do tempo ou morte esquiva
No somente o não gasta, mas o aviva.(…)”

Francisco de Paiva de Andrade, Primeiro Cerco de Diu (Lisboa, 1589)

António Montenegro Fiúza*

O Estado de 
Diu é marcado 
pela arquitetura 
portuguesa, 
nos seus mais 
memoráveis 
monumentos

cultural e social. 
Diu fora cantada por poe-

tas, dos quais permanece ain-
da o texto lírico  de Francisco 
de Paiva de Andrade, quem 
cantou o primeiro cerco so-
frido e no qual as forças lusas 
alcançaram a vitória. Em 
1574, Jerónimo Corte-Real 
escreveria “Sucesso do Se-
gundo Cerco de Diu, estando 
D. João de Mascarenhas por 
capitão da fortaleza”, uma 
obra dedicada a D. Sebastião 
e na qual se enalteceram 
os feitos militares logrados 
aquando do segundo cerco à 
Cidade – Estado. 

Conquanto pequena em 
dimensões e em população, 
Diu é um território abastado 
em história, arquitetura e 
paisagens naturais belíssi-
mas; não obstante as suas 
dimensões, é um demons-
trativo real da continuidade 
e permanência da Língua 
Portuguesa e da transmissão 
contagiante da cultura.

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Com reforços, 
Vasco 
enfrenta o 
Nova Iguaçu

O Vasco utilizou 
uma equipe de 
garotos nas pri-
meiras rodadas 
no Campeonato 
Carioca. Só que 
neste sábado, a 

partir das 18 horas (de Bra-
sília), os cruz-maltinos terão 
seus principais jogadores 
contra o Nova Iguaçu, em 
São Januário.

Os vascaínos precisam 
da vitória, pois perderam 
nas duas primeiras rodadas. 
Por isso, o técnico Marce-
lo Cabo começa seu tra-
balho no clube carioca já  
sentindo a pressão por re-
sultados.

Cabo promoveu uma re-
formulação no elenco. Tanto 
que alguns nomes antigos 
como Fernando Miguel, 
Henrique e Yago Pikachu 
estão fora do clube.

O meia Martín Benítez, 
de saída para o São Paulo, 
é outro que não deve vestir 
mais a camisa do Vasco. Já a 
dúvida é o atacante Germán 
Cano.

O lado positivo será as 
estreias do zagueiro Er-
nando e do lateral Zeca. Os 
dois chegaram nesta sema-
na ao clube e vão iniciar a  
partida.

Do outro lado, o Nova 
Iguaçu ainda busca a pri-
meira vitória no Estadual. 
A equipe da Baixada Flu-
minense quer se afastar da 
briga pelo rebaixamento.

Goleiro - Com a ida de 
Fernando Miguel para o 
Atlético-GO, o Vasco busca 
por um substituto para o gol. 
Os nomes especulados em 
São Januário são Tadeu, do 
Goiás, e Danilo Fernandes, 
do Internacional.

Glorioso, que vem de goleada sobre o Moto Club pela Copa do Brasil, busca novo triunfo no Estadual

Em boa fase, Bota pega o Bangu
O  B o t a f o g o 
volta a campo 
neste sábado, 
às 21h05 (de 
Brasília), con-
tra o Bangu, no 

estádio Nilton Santos, pela 
terceira rodada do Campeo-
nato Carioca. Os alvinegros 
chegam embalados pela clas-
sificação na Copa do Brasil na 
última quarta-feira com uma 
goleada de 5 a 0 sobre o Moto 
Club-MA.

Além do avanço na com-
petição, os botafoguenses 
viram a boa atuação da equi-
pe. Com isso, os donos da 
casa tentam manter o bom 
momento para ficarem entre 
os líderes do Estadual.

O técnico Marcelo Cha-
musca vem promovendo 
os reforços e também vê os 
garotos da base dando conta 
do recado.

Para esta partida, Cha-
musca não deve ter o atacante 
Ronald, que saiu de campo no 
meio de semana com dores 
nas pernas. Ênio é o favorito 
para iniciar o confronto.

O Bangu venceu na estreia, 
mas acabou derrotado na ro-
dada passada. Os visitantes 
vão a campo com o objetivo 
de pontuar no Nilton Santos.

Retorno do capitão - O 
zagueiro argentino Joel Carli, 
de 34 anos, foi apresentado 
ontem no Nilton Santos. O 

jogador, que deixou o clube 
em 2020 após uma primeira 
passagem entre 2016 a 2020, 
chega para ser a voz da expe-
riência em campo na luta pelo 
retorno à primeira divisão.

O jogador chega ao Glo-
rioso um ano após a rescisão 
unilateral do seu contrato 
pelo Comitê Gestor. O defen-
sor retirou a ação que movia 
contra o clube para acertar 
seu retorno.

O argentino estava no Al-
dovisi-ARG. No entanto, Joel 
Carli atuou em somente duas 
partidas e teve muitos pro-
blemas de lesão em sua pas-
sagem pelo clube hermano.

O zagueiro assinou novo 
contrato até o fim de 2022.

Vitor Silva / Botafogo

Joel Carli acertou ontem seu retorno ao Botafogo, mas não vai reestrear hoje

Rivais fazem no domingo, no Maracanã, primeiro jogo grande do Campeonato Carioca deste ano

Fla-Flu abre temporada de clássicos

O Campeona-
to Carioca 2021 
terá  seu pr i-
meiro clássico 
neste domin-
go. Flamengo e 
Fluminense se 
enfrentam pela 
terceira roda-
da do Estadual, 
às 18 horas, no 
Maracanã.

As equipes 
iniciaram o campeonato com 
times alternativos, mas o 
desempenho dos rivais foi 
muito diferente. Enquanto a 
garotada do Flamengo ven-
ceu seus dois jogos e não foi 
vazada, a do Flu vem de duas 
derrotas, sofreu cinco gols e 
só marcou um.

Então para a partida deste 
domingo, o Tricolor mudou 
tudo. O técnico Roger Ma-
chado fará sua estreia e deve 

levar a campo uma equipe 
formada só por jogadores do 
elenco principal. Boa parte do 
elenco ainda não está dispo-

nível, já que só se reapresenta 
na segunda-feira, como são os 
casos de Fred e Nenê.

No Rubro-Negro, o grupo 

seguirá o mesmo, formado 
por jogadores da base e al-
guns atletas do profissional 
que se reapresentaram mais 
cedo, mas na maioria jo-
vens promovidos em 2020. 
A tendência é que o técnico 
Maurício Souza mantenha a 
escalação que iniciou o jogo 
contra o Macaé.

O Carioca de 2021 adotou 
um novo formato, com doze 
equipes disputando um turno 
único com pontos corridos. 
O primeiro colocado levará a 
Taça Guanabara, e os quatro 
primeiros avançarão às se-
mifinais.

Sem pontos e lanterna 
na tabela de classificação, o 
Fluminense precisa da vitória 
para não se complicar.

Marcelo Cortes / Flamengo

Michael, pelo Fla, e Ganso, no lado do Flu, serão os jogadores mais renomados no clássico recheado de garotos

Mailson Santana / Fluminense

Pato é apresentado 
no Orlando City
Depois de ser anunciado 
oficialmente no último mês 
de fevereiro, Alexandre Pato 
posou ontem com a camisa 
do Orlando City, dos Esta-
dos Unidos, e recebeu as 
boas-vindas do seu novo  
clube.

Pato foi anunciado ainda 
em fevereiro como reforço da 
equipe norte-americana. O 
vice-presidente do clube se 
manifestou em nota: “Esta-
mos muito empolgados em 
dar as boas-vindas a Pato no 
Orlando”.

O atacante brasileiro fi-
cou cinco meses parado 
após defender o São Paulo 
por duas temporadas. O 
Orlando inicia neste mês a 
pré-temporada, com amisto-

sos contra equipes da Major 
League Soccer - principal 
liga de futebol dos Estados 
Unidos.

Quarterback sonha com mais um título da NFL pela equipe da Flórida

Brady anuncia renovação 
com Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady, quarterback 
veterano e MVP (jogador 
mais valioso) do Super Bowl, 
acertou ontem um acordo 
para renovar seu contrato 
com o Tampa Bay Bucca-
neers até a temporada de 
2022.

No mês passado, Bra-
dy levou o Buccaneers à 
conquista de seu segundo 
título de Super Bowl em sua 
primeira temporada com o 
time. Na grande decisão, a 
equipe de Tampa derrotou o 
Kansas City Chiefs. Com esta 
conquista, o jogador de 43 
anos ampliou um recorde, 
conquistando seu sétimo 
campeonato.

“Em busca do 8º... LFG @
Buccaneers estamos man-
tendo o grupo unido”, tuitou 
Brady.

Brady, que venceu sete 
Super Bowls em 20 tempo-
radas com o New England 
Patriots, deixou o clube 

antes de assinar um con-
trato de dois anos e US$ 50 
milhões com os Bucs no ano 
passado.

Reprodução do Twitter / Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady levou o Tampa Bay Buccaneers ao título da NFL na última temporada

Ba-Vi marca rodada 
da Copa do Nordeste

A terceira rodada da Copa do 
Nordeste será marcada pelo 
clássico entre Bahia e Vitória, 
que será disputado neste sá-
bado, às 16 horas (de Brasília), 
no Barradão.

O Bahia se encontra na 
segunda colocação do gru-
po A, com quatro pontos. 
Já o Vitória está na terceira 
colocação do grupo B, com 
três. O clássico Ba-Vi pode 
marcar a estreia de reforços 

das equipes para essa tempo-
rada, como o atacante Walter, 
contratado pelo Leão da Barra 
e o volante Pablo, nova peça 
do Tricolor de Aço.

No mesmo horário, o Cea-
rá, líder do grupo A, visita o 
Altos, do Piauí. Mais tarde, 
às 18h15, o ABC recebe o 
Confiança, enquanto o Forta-
leza pega o Treze, da Paraíba. 
Finalizando, o Botafogo-PB, 
enfrenta o Sampaio Corrêa.

Letícia Martins / EC Vitória

O atacante Walter deve estrear hoje pelo Vitória contra o arquirrival Bahia

Ministra da Olimpíada disse que imunizador chinês não foi aprovado no Japão

Atletas japoneses não 
receberão vacina chinesa

Os atletas japoneses que par-
ticiparem da Olimpíada de 
Tóquio não estarão autoriza-
dos a receber vacinas contra 
o novo coronavírus oferecidas 
pela China, já que o Japão não 
as aprovou, disse a ministra 
da Olimpíada, Tamayo Maru-
kawa, ontem.

O Comitê Olímpico Chinês 
ofereceu doses de vacina aos 
participantes da Olimpíada 
de Verão deste ano e dos 
Jogos de Inverno de Pequim 
de 2022, disse na quinta, o 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI).

O anúncio do presidente 
do COI, Thomas Bach, em 

uma sessão virtual pegou de 
surpresa os organizadores 
dos Jogos de Tóquio, como 
o executivo-chefe, Toshiro 
Muto - que não quis comentar 
a oferta em uma entrevista 
coletiva concedida após a 
sessão.

Ontem, Marukawa disse 
não ter havido mudança nos 
planos dos organizadores 
de Tóquio para um evento 
seguro, independentemente 
de os participantes terem sido 
vacinados.

“Acho que esta será uma 
decisão para os países em 
que (vacinas chinesas) foram 
aprovadas”, disse Marukawa 

em uma coletiva de imprensa 
de rotina quando indagada se 
atletas deveriam receber as 
vacinações oferecidas pela 
China.

“Não estou ciente se al-
guma empresa chinesa soli-
citou aprovação de vacinas 
chinesas em nosso país”, disse 
ela, indicando que os atletas 
japoneses não estarão aptos a 
recebê-la. “Estamos adotando 
medidas anti-infecção abran-
gentes, como gerenciamento 
de atividades e exames, para 
que as pessoas possam se 
sentir seguras para participar 
dos Jogos de Tóquio, mesmo 
sem vacinação”.

NBB: Jogo 
das Estrelas 
confirmado 
para o Rio
A Liga Nacional de Basquete 
(LNB) alterou o cronogra-
ma de 13 partidas do Novo 
Basquete Brasil (NBB) que 
estavam agendadas para a 
cidade de São Paulo entre as 
próximas segunda e quinta-
-feira. A entidade também 
transferiu a sede da edição 
2021 do Jogo das Estrelas, que 
seria na capital paulista, para 
o Maracanãzinho. O evento 
está marcado para os próxi-
mos dias 19 e 20.

As decisões foram divul-
gadas ontem após reunião do 
Conselho de Administração 
da LNB. Na quinta, o gover-
no de São Paulo anunciou a 
suspensão completa de ati-
vidades esportivas coletivas 
no território paulista por 15 
dias, a partir de segunda, para 
conter a disseminação do 
novo coronavírus, em meio à 
alta de casos e de internações.

Conforme a liga, que se 
manifestou por nota, o jogo 
entre Brasília e Sesi Franca, 
que seria disputado na segun-
da, foi antecipado para ama-
nhã, em São Paulo. Outras 
cinco partidas, que envolvem 
times que terão compromis-
sos daqui a duas semanas 
pela Champions League das 
Américas (equivalente à Li-
bertadores no basquete), 
tiveram as datas mantidas, 
mas foram transferidas do 
Morumbi para o Rio. Os ho-
rários e locais ainda serão 
confirmados. Os demais sete 
duelos foram adiados e serão 
realocados entre o fim de 
março e o início de abril.

O Jogo das Estrelas está 
de volta ao Maracanãzinho 
após 12 anos. O evento será 
realizado em parceria com a 
Associação dos Atletas Profis-
sionais de Basquete (AAPB), 
com uma ação social, envol-
vendo jogadores e clubes, em 
prol de vítimas da covid-19.

Divulgaçâo / Orlando City

O atacante brasileiro Alexandre Pato 

vestirá a camisa 7 do Orlando City 


