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Médico substitui general 
no Ministério da Saúde

Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia deve ser nomeado hoje

QUARTO MINISTRO DURANTE A PANDEMIA

PANORAMA\PÁG. 2

Após aceitar o convite do presidente, o médico Marcelo Queiroga assume o ministério em meio à crise na Saúde, com a missão de acelerar a vacinação dos brasileiros contra a covid-19

Charitas-Cafubá 
será parcialmente 
interditado

CIDADES\PÁG. 4

Igreja Católica 
barra casamento 
homossexual

PANORAMA\PÁG. 2

O Alcântara recebeu ontem mais uma ação de ordenamento urbano. A região, 
que vem recebendo uma ocupação preventiva desde de janeiro, foi mais 
uma vez fiscalizada por equipes da Secretaria de Ordem Pública, através da 
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal.

CIDADES\PÁG. 5

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Na Estrada Raul Veiga, feirantes foram orientados sobre ordenamento no passeio público

Choque de ordem em SG

Gabigol volta 
ao Fla após 
polêmica
Gabigol se reapresentou 
ontem, após ser detido 
na madrugada de 
domingo em um cassino 
clandestino. O Fla não se 
pronunciou sobre o caso.

PÁG. 8

ESPORTES

Marcelo Cortes / Flamengo

Teatro de 
SG já pode 
funcionar
Após cinco anos finalizado 
e duas inaugurações que 
não saíram do papel, o 
Teatro Municipal de São 
Gonçalo está, finalmente, 
autorizado a funcionar.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Espaço possui 240 lugares e equi-
pamentos cênicos modernos

Atacante Gabigol treinou ontem 
normalmente no Ninho do Urubu

STF congela os salários de servidores
Governos municipais, estaduais e federal não podem conceder reajustes até o fim do ano, decide Corte

PANORAMA\PÁG. 2

Paulo Gustavo 
segue internado 
com covid-19

CIDADES\PÁG. 3

Geraldo Magela/Agência Senado

O ator agradeceu as mensagens de apoio 
por sua recuperação
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Ceasa liberou geral
Estive hoje (ontem) no Ceasa de São Gonçalo e me espantei 
com o número de pessoas sem máscara. E não são apenas 
os clientes. Os donos de comércios e emprados estão quase 
todos sem máscara. Os poucos que usam, deimam no 
queixo. Fiquei com medo de fazer compras e fui embora 
correndo de lá. Cenas de horror!
Clarissa Ribeiro

Sujeira no mar de Niterói
Fiz um passeio de barco com uns amigos neste último 
fim de semana e me espantei com a quantidade de lixo 
boiando no mar de Niterói. Basta se afastar algumas de-
zenas de metros da areia para começar a ver a sujeira. É aí 
que percebemos que os garis limpam as areias das praias, 
mas não limpam suas águas. 
Frida Augusta

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

‘Cortesia com 
chapéu alheio’
Por unanimidade, o plenário do 
STF julgou constitucional toda 
a Lei Complementar 173/2020, 
conhecida como Lei de Socorro 
aos Estados, incluindo trecho 
que proíbe o reajuste no sa-
lário de servidores federais, 
estaduais e municipais até 31 
de dezembro de 2021. O con-
gelamento era questionado em 
três ações diretas de inconstitu-
cionalidade (ADI), abertas por 
PT, PDT e Podemos. 

A lei foi criada para com-
pensar os gastos públicos extras 
com a pandemia de covid-19. 
Mas para os partidos, violava 
alguns princípios constitucio-
nais, como o de autonomia 
administrativa dos entes fede-
rativos e o de irredutibilidade 
salarial.  

Os ministros, porém, enten-
deram que a lei evita que esta-
dos e municípios, ao receber 
verbas extras da União para o 
combate à pandemia, tomem 
medidas populistas, usando 
os recursos para “fazer cortesia 
com chapéu alheio”. 

Pix Cobrança é adiado de novo

O Banco Central adiou no-
vamente a implementação 
do Pix Cobrança, que per-
mitirá cobranças com ven-
cimento em datas futuras. 
Inicialmente prevista para 
janeiro, a nova funcionali-
dade entraria em operação 

Marcello Casal Jr Agência Brasil

ontem, mas agora só co-
meçará a funcionar em 14 
de maio. Ela permitirá que 
empresas gerem um código 
QR para transações em data 
futura, como um boleto. 
Hoje só existem para paga-
mentos imediatos.

Queiroga no lugar de Pazuello
O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou na noite de ontem, 
nas redes sociais, ter acertado 
a nomeação do médico Mar-
celo Queiroga como ministro 
da Saúde. Os dois se reuniram 
ao longo da tarde no Palácio 
do Planalto para discutir a 
troca no comando da pasta. O 
anúncio também foi feito pelo 
presidente durante conversa 
com apoiadores na porta do 
Palácio do Alvorada. 

“Foi decidido agora a tarde 
a indicação do médico Marcelo 
Queiroga para o Ministério 
da Saúde. Ele é presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia. A conversa foi excelente, 
já o conhecia há alguns anos 
então não é uma pessoa que to-
mei conhecimento há poucos 
dias, e tem, no meu entender, 
tudo para fazer um bom traba-
lho dando prosseguimento em 
tudo que Pazuello fez até hoje”, 
afirmou Bolsonaro na conversa 
transmitida pelo site Foco do 
Brasil, mantido por apoiadores 
do presidente.

Mais cedo, o ministro 
Eduardo Pazuello, deu uma 
coletiva de imprensa para atua-
lizar informações sobre o com-

Divulgação

Bolsonaro deve publicar hoje no Diário Oficial o nome de Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde

Consignado é só 
reclamação
O número de reclamações 
relacionadas a crédito con-
signado aumentou 683% em 
2020, na plataforma digital 
consumidor.gov.br, adminis-
trada pela Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon). 
Foi o maior salto percentual, 
muito além dos 427% veri-
ficados no setor de viagens, 
turismo e hospedagem – bas-
tante afetado pela pandemia 
da covid-19. Considerando 
todos os setores, a plataforma 
recebeu 53% mais queixas que 
em 2019.

No passado foram cerca 
de 71 mil reclamações de 
assalariados, aposentados e 
pensionistas que fizeram um 
empréstimo a ser pago em 
prestações descontadas dire-
tamente de seus vencimentos, 
além de outras 17 mil especí-
ficas de servidores públicos. 

bate à pandemia de covid-19 
e confirmou que o presidente 
mantinha tratativas para a sua 
substituição na pasta . 

A nomeação de Queiroga, 
que tem a missão de acelerar 
o processo de vacinação no 
País, será publicada na edição 
de hoje do Diário Oficial da 
União e o processo de transi-
ção no ministério deve durar 

entre uma e duas semana.  
Marcelo Queiroga é natural de 
João Pessoa e se formou em 
medicina pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Ele 
fez especialização em cardio-
logia no Hospital Adventista 
Silvestre, no Rio. Sua área de 
atuação é em hemodinâmica 
e cardiologia intervencionista 
e atualmente Queiroga é pre-

sidente da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia. 

Queiroga será o quarto 
ministro da Saúde desde o 
começo da pandemia. Passa-
ram pela pasta, neste período, 
os médicos Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teich, se-
guido depois pelo general  
Eduardo Pazuello, do Exército. 
(ABr)

Igreja barra 
casamento gay

Auxílio cada vez 
mais perto

O Vaticano disse ontem que 
padres e outros ministros da 
Igreja Católica não podem 
abençoar uniões homosse-
xuais, e que tais bênçãos “não 
são lícitas” se forem realizadas. 
A Congregação para a Doutri-
na da Fé, o organismo doutri-
nário do Vaticano, divulgou a 
determinação em resposta a 
dúvidas e ações de algumas 
paróquias sobre a concessão 
dessas bênçãos como um ges-
to de acolhimento de católicos 
gays, já que a Igreja não permi-
te o casamento homossexual.

O papa Francisco aprovou 
a resposta, afirmou a congre-
gação, acrescentando que ela 
“não pretende ser uma forma 
de discriminação injusta, mas 
antes um lembrete da verdade 
do rito litúrgico”. Ela ainda 
disse que tais bênçãos não 
são permitidas, embora sejam 
“motivadas por um desejo 
sincero de acolher e acompa-
nhar pessoas homossexuais” e 
ajudá-las a crescer na fé.

A nota da congregação 
lembrou que, como o casa-
mento entre um homem e 
uma mulher é um sacramento, 
e bênçãos estão relacionadas 
ao sacramento do casamento, 
essas não podem ser estendi-
das a casais homossexuais. 

Em sessão solene remota do 
Congresso, ontem, deputados 
e senadores promulgaram 
a Emenda Constitucional 
109/2021. O texto é resultado 
da aprovação da proposta de 
emenda à Constituição Emer-
gencial, a PEC Emergencial. 
Aprovada no Senado no dia 4 
de março e confirmada pela 
Câmara na madrugada da 
última sexta-feira (12), a nor-
ma abre caminho para que 
o governo federal pague, em 
2021, um novo auxílio emer-
gencial aos mais afetados pela 
pandemia de covid-19.

Tributos com cartões de créditos

Desde ontem taxas fede-
rais, contribuições e ser-
viços públicos não gratui-
tos podem ser pagas com 
cartão de crédito. A mo-
dalidade está disponível 
no PagTesouro, platafor-
ma digital de pagamento 

Arquivo/Agência Brasil

e recolhimento do Te-
souro Nacional. Também 
com o novo sistema, o 
turista estrangeiro que 
visita o Brasil pode quitar 
uma taxa com cartão de 
crédito antes de retornar 
ao país de origem.

Panorama RJPanorama RJ

Municipal de SG já 
pode abrir as portas
Após cinco anos de obra 
finalizada e duas inaugu-
rações que não saíram do 
papel, o Teatro Municipal de 
São Gonçalo já pode abrir as 
portas à população. O pre-
feito Capitão Nelson – junto 
com o secretário de Turismo 
e Cultura, Lucas Muniz, o 
secretário municipal de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas, e 
o subsecretário de Defesa 
Civil, Coronel Fernando 
Rodrigues - recebeu, nesta 

segunda (15), o Certificado 
de Aprovação Assistido do 
Corpo de Bombeiros, do-
cumento que permite que 
o equipamento receber es-
petáculos. Inicialmente, por 
conta da pandemia, toda a 
programação do teatro será 
on-line. Com 240 lugres, o 
teatro precisava passar por 
adequações estruturais, 
vistorias e aprovação final 
do Corpo de Bombeiros. O 
teatro fica na Rua Dr. Feli-
ciano Sodré, 100, no Centro.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Novo horário
‘Carmen - A Grande Peque-
na Notável’, que conta a tra-
jetória de Carmen Miranda 
com linguagem do Teatro de 
Revista, foi sucesso de públi-
co e crítica em São Paulo e 
a já repete esse feito no Rio 
de Janeiro, onde que é feita 
seguindo todos os protoco-
los da segurança. A partir 
desta semana o espetáculo 
tem novo horário. Quintas, 
sextas, sábados e domingos 
às 15h30. No CCBB Rio, R. 
Primeiro de Março, 66, Cen-
tro. R$ 30 (inteira).

LIVE - Terça (16) é dia de instrumental no Música 
#EmCasaComSesc. O show fica a cargo de Omar 
Campos Trio. Na live, serão apresentadas composições 
autorais de dois álbuns de Omar, além de obras de ar-
tistas que o influenciaram, como Milton Nascimento. A 
apresentação foca o universo das cordas brasileiras na 
música popular. Às 19h, no Instagram (@sescaovivo).

OSCAR - Com os indicados divulgados nesta segunda 
(15). Pela primeira vez o Oscar contará com duas mu-
lheres disputando a melhor direção. Chloé Zhao por 
‘Nomadland’ e Emerald Fennell, por ‘Bela vingança’. 
Elas vão concorrer com Thomas Vinterberg (‘Druk - 
Mais uma rodada’), Lee Isaac Chung (‘Minari’) e David 
Fincher (“Mank”). A cerimônia acontece dia 25 de abril. 

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

Divulgação

Por conta da pandemia, por enquanto a programação do teatro será on-line

Bernardo Santos / Divulgação

A elogiada atriz Amanda Acosta dá 
vida à diva de fama internacional
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Brasil tem 562 milhões de doses 
de vacina contratadas em 2021
Mas Ministério da Saúde admite que  laboratórios podem não cumprir os prazos estabelecidos

Em uma de suas últimas açõs 
como ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello realizou on-
tem uma reunião de balanço 
das ações do Ministério da 
Saúde no combate à pande-
mia de covid-19. De acordo 
com ele, o governo federal 
já viabilizou a compra de 
vacinas de 10 fornecedores 
diferentes. Segundo os dados 
apresentados, o país contará 
com 562 milhões de doses 
até o final de 2021. Pazuello 
frisou, entretanto, que há 
chances de que nem todos 
os laboratórios cumpram os 
prazos estabelecidos. 

Ainda de acordo com 
Pazuello, o Brasil busca ma-
neiras de produzir o Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
(IFA) nacionalmente.

Butantan - O Instituto 
Butantan entregou ontem ao 
Ministério da Saúde mais 3,3 
milhões de doses da vacina 
contra o novo coronavírus. 
Ao todo, já foram fornecidos 
20,6 milhões de doses do 
imunizante CoronaVac, de-
senvolvido em parceria com 
laboratório chinês Sinovac, 
para serem distribuídas a 
todas as regiões do país, por 
meio do Programa Nacional 
de Imunizações.

Pelo cronograma apresen-
tado pelo Butantan, amanhã, 
quarta-feira (17), deve ser en-
viada mais uma remessa com 

2 milhões de vacinas e, até o 
fim do mês, o instituto prevê 
fornecer um total de 22,6 mi-
lhões de doses. Até o fim de 
abril, a previsão é que tenham 
sido entregues 46 milhões de 
doses, conforme o contrato 
com o governo federal.

De acordo com o Butan-
tan, a produção da vacina 
foi acelerada e o quadro de 
funcionários responsáveis 
pelo envase do produto foi 
dobrado.

Fiocruz - Um lote com 

1,080 milhão de doses de 
vacinas produzidas pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) será estregue esta 
semana ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI). 
A informação foi divulgada 
nesta segunda-feira (15) pela 

Fiocruz.
Serão disponibilizadas 

500 mil doses na quarta-feira 
(17) e mais 580 mil até sexta-
-feira (19). Em março, segun-
do a Fiocruz, será entregue 
um total de 3,8 milhões de 
doses da vacinas. Na última 

sexta-feira (12), uma segunda 
linha de produção entrou em 
operação, o que vai permitir 
o aumento da capacidade 
produtiva de Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz. A expecta-
tiva é chegar até o final do 
mês com uma produção de 
cerca de 1 milhão de doses  
por dia.

A vacina fabricada pela 
Fiocruz foi desenvolvida 
pela Universidade de Oxford 
e o laboratório AstraZeneca. 
Para sua efetividade com-
pleta, ela necessita de duas 
doses, em um intervalo de 
oito a 12 semanas.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda 
o uso do imunizante inclu-
sive para as novas variantes 
que vêm circulando no Brasil 
e em outros países, como 
a África do Sul. A vacina 
previne os casos graves e as 
hospitalizações por covid-19. 
De acordo com os estudos 
publicados sobre a vacina 
Oxford-AstraZeneca, sua efi-
cácia geral é de 82%.

Um lote com 
1,080 milhão de 
doses da Fiocruz 
será estregue 
esta semana ao 
Programa Nacional

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ainda de acordo com o balanço divulgado por Pazuello, o Brasil busca maneiras de produzir o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacionalmente

SG amplia 
pontos de 
testagem 
para c-19
A Secretaria de Saúde de 
São Gonçalo disponibiliza 
mais um local para realiza-
ção do teste  RT-PCR, tam-
bém conhecido como Swab, 
que pode confirmar a co-
vid-19 no início da doença. 
A Clínica da Criança, que já 
realiza cerca de 50 testes rá-
pidos por dia, agora dispõe 
de mais uma ferramenta na 
prevenção à disseminação 
do coronavírus.

O local funciona no sis-
tema “porta aberta” e aten-
de crianças de até 12 anos, 
das 9h às 16h.

“Já realizamos cerca de 
50 exames rápidos por dia e, 
com o Swab, vamos ampliar 
a oferta de testes para as 
crianças do nosso municí-
pio, contribuindo direta-
mente para evitar o avanço 
da doença no município”, 
disse a diretora da unidade, 
Tathiana Delgado.

Além do novo posto 
de testagem na Clínica da 
Criança, a Secretaria de 
Saúde de São Gonçalo dis-
ponibiliza 12 locais para 
a população fazer exames 
da covid-19 com o sistema 
“porta aberta”. A secretaria 
realiza em média 3,5 mil 
exames por semana. 

Covid - Os sintomas pro-
vocados pelo coronavírus 
são febre, tosse, coriza, di-
ficuldade de respirar e falta 
do olfato e paladar. 

“Devem procurar as 
unidades de saúde todos 
que estão com os sinto-
mas da covid-19, princi-
palmente, falta de olfato e 
paladar. E também aqueles 
que tiveram contato com 
alguém que teve a doença, 
mesmo estando assinto-
mático. Neste caso, deve 
procurar o Centro de Tria-
gem”, explicou a enfermeira 
coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica, Gláucia de 
Oliveira.

Município já aplicou mais de 53 mil doses da vacina contra o novo coronavírus

SG segue vacinação para 76 anos
A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo con-
tinua vacinando, nesta terça-
-feira (16), idosos a partir de 
76 anos com a primeira dose 
da vacina contra o coronaví-
rus. Além dos idosos, podem 
continuar se vacinando com 
a primeira dose da vacina, os 
profissionais da saúde com 
mais de 60 anos que traba-
lham em hospitais da cidade 
ou que moram em São Gon-
çalo e atuam em hospitais de 
outros municípios.

Ao todo, a cidade vacinou 
com a primeira dose 53.236 
pessoas, sendo 22.388 tra-
balhadores da saúde, 27.479 
idosos com mais de 76 anos, 
1.627 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa 

Permanência (Ilpis), 105 pes-
soas de residências terapêu-
ticas e 1.637 acamados. Até as 
16h desta segunda-feira (15), 
17.720 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose, sendo 8 trabalhadores 
da saúde, 717 idosos e 1 pes-
soa de Ilpis só nesta segun-
da-feira (15).

Estão na lista dos profis-
sionais de saúde que podem 
se vacinar com a primeira 
dose: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxiliar 
de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico e auxiliar e técni-
co de saúde bucal.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose 
da vacina CoronaVac, ido-
sos e funcionários da saúde 
que têm mais de 21 dias de 
vacinados. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante 
da primeira dose da vacina 
CoronaVac aplicada pela 
Secretaria Municipal de São 
Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade, não serão 
imunizados. Os que foram 
vacinados com o imunizante 
Oxford/Astrazeneca devem 
aguardar o intervalo da va-
cina, que é de 12 semanas, 
e ainda não está disponível.

Idosos acamados com 

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

para cadastrar o idoso para 
receber a vacina em casa. As 
vacinas já estão reservadas 
para os acamados, que serão 
vacinados dependendo da 
disponibilidade das equipes.

Desde o início da cam-
panha de vacinação contra 
covid-19, o município de São 
Gonçalo vem cumprindo o 
que determina o Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde, tanto 
na utilização e reserva das va-
cinas quanto no atendimen-
to aos grupos prioritários. 
A população pode acompa-
nhar o site www.saogonçalo.
rj.gov.br e as redes sociais da 
Prefeitura, que informam so-
bre a vacinação e quem tem 
prioridade.

Covid-19: Niterói ultrapassa 
40 mil pessoas vacinadas
A Prefeitura de Niterói come-
ça a vacinar, nesta terça-feira 
(16), idosos com mais de 
76 anos contra a Covid-19. 
Na quarta-feira, continua a 
imunização desta faixa etá-
ria. Na quinta e sexta-feira 
será a vez dos niteroienses 
acima de 75 anos irem aos 
postos de vacinação. Até 
a última sexta-feira (11), 
42.286 pessoas já haviam 
sido imunizadas no muni-
cípio. As medidas restritivas 
para conter o avanço do novo 
coronavírus na cidade estão 
mantidas até pelo menos 21 
de março.

De acordo com o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, o Ga-
binete de Crise está acom-
panhando, diariamente, os 

indicadores de monitora-
mento de casos de Covid-19 
na cidade. As determinações 
restritivas anunciadas no 
dia 4 de março reforçam 
iniciativas para o combate 
ao coronavírus, devido ao 
aumento de casos e eleva-
ção no indicador síntese de 
monitoramento da doença 
registrado há duas semanas.

“Vamos continuar ava-
liando as condições da pan-
demia e temos que olhar 
para o que está acontecendo 
no país, com várias cida-
des passando por situação 
dramática. Niterói não está 
assim, mas não podemos es-
perar aumentar o número de 
óbitos para tomar medidas 
que são necessárias. Por isso, 
adotamos medidas mais res-
tritivas. É fundamental, tam-
bém, que a população faça a 
sua parte, perseverando no 
distanciamento social, evi-
tando aglomerações, usando 
máscara e intensificando a 
higiene das mãos”, enfatizou.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
falou sobre a situação da 

pandemia em Niterói e no 
Estado do Rio. Em cerca de 
15 dias, o Hospital Municipal 
Oceânico de Niterói saiu de 
63 para 97 internados até a 
manhã desta segunda-feira 
(15), com tendência de de-
manda diária em aumento.

“Nos últimos 15 dias, vi-
mos o número de casos e a 
taxa de ocupação subir no 
Estado do Rio”, defendeu.

Vacinação - A imunização 
em Niterói está sendo reali-
zada nas policlínicas da En-
genhoca, Barreto, Fonseca, 
São Lourenço, Vital Brazil, 
Itaipu e Piratininga, no drive 
thru no Campus Gragoatá da 
UFF e no Clube Central, em 
Icaraí.

Nesta terça, começa a imunização de idosos a partir de 76 anos

Ao todo, a cidade 

de São Gonçalo 

vacinou com a 

primeira dose 

53.236 pessoas

As medidas para 
conter o avanço 
da covid estão 
mantidas até 
pelo menos 21 de 
março

Paulo Gustavo 
segue 
internado 
com Covid-19

Paulo Gustavo foi internado 
no último sábado (13) em um 
hospital do Rio de Janeiro com 
um quadro de covid-19. A as-
sessoria do ator confirmou a 
informação. De acordo com sua 
equipe, Paulo Gustavo foi inter-
nado por orientação médica.

Reprodução/ Redes Sociais

O ator agradeceu as mensagens de apoio
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Charitas-Cafubá terá interdição 
parcial durante a madrugada 
Será montada faixa reversível na galeria no sentido Zona Sul, que terá mão-dupla para manutenção

O túnel Charitas-Cafubá pas-
sará por serviços de manuten-
ção do sistema de ventilação 
e exaustão. Para o trabalho 
das equipes, será necessária 
a interdição parcial das ga-
lerias durante a madrugada, 
no período entre 23h e 5h, 
que começou nesta segunda 
e seguiu pela madrugada de 
hoje, com o fechamento da 
galeria no sentido Cafubá. 
Haverá operação em faixa 
reversível durante o período 
de manutenção por conta 
da utilização de caminhões, 
circulação de equipamentos 
e o manuseio da rede elétrica 
para a realização do serviço.

A previsão é que o serviço 
seja concluído até o dia 10 
de abril. Neste período, será 
montada faixa reversível na 
galeria sentido Zona Sul, que 
terá mão-dupla. Entre 11 de 
abril e 6 de maio, a interdição 
acontecerá na galeria Cafu-
bá-Charitas, com isso a faixa 
reversível com mão-dupla 
será montada na galeria sen-
tido Região Oceânica.

Outros serviços cotidia-
nos de manutenção serão 
realizados aproveitando a 
interdição das galerias, como 

revisão da sinalização e pin-
tura. A operação de faixa re-
versível contará com reforço 
de iluminação, sinalização, 
balizamento da via e orien-
tação dos motoristas pelos 
operadores de trânsito da 
NitTrans.

“O serviço será concentra-
do apenas nas madrugadas 
para não atrapalhar o trânsito 
durante o dia. Não haverá 
interdição aos domingos e fe-
riados. Estamos trabalhando 
na manutenção preventiva 
dos túneis e planejamos os 
serviços para estarmos sem-
pre à frente das necessidades 
técnicas, nos antecipando ao 
desgaste dos equipamentos 
e mantendo tudo em pleno 
funcionamento”, enfatiza o 
presidente da NitTrans, Gil-
son Souza.

A previsão 
é que o serviço 
de manutenção 
seja concluído 
até o dia 10 
de abril

Reprodução

Trabalho começou nesta segunda e seguiu pela madrugada de hoje, no  sentido Cafubá. Foi montada faixa reversível na galeria sentido Zona Sul, com mão-dupla

Promoções para
o Consumidor
Nesta Semana do Consu-
midor, que começou nesta 
segunda-feira (15), as lojas 
virtuais estão com promoções 
de até 80% e parcelamentos 
em 12 vezes. Contudo, é pre-
ciso tomar cuidado para não 
cair em ofertas enganosas e 
ter prejuízo financeiro com a 
compra dos produtos. 

A Semana do Consumidor 
foi criada pelo comércio para 
tentar aumentar as vendas 
em função do Dia Interna-
cional do Consumidor, que é 
comemorado hoje. No Brasil, 
apesar de diversas conquistas, 
como o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que com-
pletou 30 anos no ano passa-
do, muitos consumidores ain-
da precisam recorrer à Justiça 
para obter ressarcimento de 
compras malsucedidas. 

Em comemoração aos 30 
anos do CDC, o Instituto Bra-

sileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec) reuniu os principais 
pontos do código, que podem 
ser úteis para orientar o con-
sumidor na hora da compra. 

Informações claras sobre a 
compra - A oferta e a apresen-
tação dos produtos e serviços 
devem ter informações claras 
e precisas sobre preço, forma 
de pagamento, garantia e pra-
zos de validade.

Publicidade enganosa é 
crime - Quem promover pu-
blicidade que sabe ser en-
ganosa ou abusiva pode ser 
condenado a pena de três 
meses a um ano de detenção 
e multa.

Direito ao arrependimento 
- O consumidor pode desistir 
da compra dentro do prazo de 
sete dias.

Luciana Carneiro

Prefeito Axel Grael assinou, nesta segunda-feira, a ordem para as intervenções

Comércio lojista do Rio tem 
vendas negativas pelo 2º mês
As vendas do comércio lojista 
da capital fluminense caíram 
6,5% em fevereiro em relação 
ao mesmo mês de 2020. É o 
segundo resultado negativo 
do ano. Em janeiro, a queda 
atingiu 15%. Os dados são de 
pesquisa do Clube de Direto-
res Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDLRio) e do Sindicato dos 
Lojistas do Comércio do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro (Sin-
dilojasRio), divulgada ontem 
(15). A sondagem ouviu 750 
estabelecimentos comerciais 
da cidade. As duas entidades, 
juntas, representam mais de 
30 mil lojistas.

O presidente das duas 
entidades, Aldo Gonçalves, 

comentou que os números 
evidenciam que não hou-
ve ainda uma retomada da 
economia e o comércio sofre 
muito por conta do desem-
prego. “Está altíssimo o de-
semprego no Rio e no Brasil 
todo. E a queda do poder 
aquisitivo - há muitas pessoas 
trabalhando com salário par-
cial - impacta negativamente 
o comércio”.

A pesquisa revela que to-
dos os setores do Ramo Mole, 
que compreende os bens não 
duráveis, e também do Ramo 
Duro (bens duráveis) apre-
sentaram resultados negati-
vos em fevereiro. As maiores 
quedas no faturamento foram 

encontradas no Ramo Mole 
em calçados (-5,5%), confec-
ções (-5,2%) e tecidos (-4,8% 
) e no Ramo Duro (bens du-
ráveis) em óticas (-6,8%), 
móveis (-5,5%), joias (-5,2%) e 
eletrodomésticos (-3,8%). As 
venda à prazo e à vista foram 
as  registraram retrações de 
3,8% e 3,5%, respectivamente, 
comparativamente com igual 
mês do ano passado.

Curto prazo - Aldo Gon-
çalves não vê possibilidade de 
reversão do quadro de queda 
das vendas no comércio no 
curto prazo. “Se houver uma 
recuperação, vai ser lenta e 
gradual. Enquanto não mudar 

esse cenário de desemprego, 
a situação ficará negativa. A 
pessoa sem trabalho e sem 
emprego não pode comprar, 
não pode consumir”.

Nem o aumento da imu-
nização da população anima 
o presidente do CDLRio e do 
SindilojasRio. “Para mudar, 
tem que ser com emprego. 
Não é a vacina que vai mudar 
isso”, destacou.

É preciso, segundo Aldo, 
que o governo invista em 
infraestrutura e tenha uma 
política desenvolvimentista 
que crie empregos. “Isso é 
fundamental para a retoma-
da da economia”, sinalizou o 
executivo.

Sondagem ouviu 750 estabelecimentos comerciais da Cidade Maravilhosa

A urbanização da área em Piratininga inclui implantação de pavimentação e drenagem, praças e ciclovias

Parque Orla entra na 2ª fase de obras
As obras do Parque Orla Pirati-
ninga (POP) Alfredo Sirkis, na 
Região Oceânica, entram em 
uma nova fase. Foi assinada 
nesta segunda-feira (15), pelo 
prefeito de Niterói, Axel Grael, a 
ordem de início para a segunda 
etapa de intervenções, que in-
clui toda a urbanização da área, 
com implantação de pavimen-
tação e drenagem, praças e 
ciclovias. O parque, que está 
sendo implantado pela Prefei-
tura de Niterói, contempla a 
recomposição vegetal da orla 
da Lagoa, abrangendo uma 
área de mais de 150 mil metros 
quadrados e a implantação 
de cerca de 10 quilômetros de 
sistema cicloviário ao longo de 
toda a orla, além de espaços 
para lazer e esporte.

A primeira etapa de inter-
venções segue avançando, e 
contempla a infraestrutura 
verde e revegetação, segue 
avançando. O POP contará 
com píeres de contemplação 
e de pesca, áreas de lazer, qua-
dra de esporte, brinquedos e 
academia de ginástica. O local 

ainda abrigará um museu. A 
previsão é que todo o trabalho 
esteja concluído em setembro 
de 2022.

Um dos diferenciais do 
parque é a implantação de um 
sistema de gestão de águas plu-
viais composto por bacias de 
sedimentação, jardins filtran-
tes, jardins de chuva e biovale-
tas para a captação e tratamen-
to das águas provenientes dos 
rios e da rede de drenagem das 
principais bacias contribuintes 
à Lagoa de Piratininga.

“É gratificante ver esse 
projeto saindo do papel, con-
tribuindo com soluções ino-
vadoras e sustentáveis para a 
recuperação do sistema lagu-
nar. O POP será um passo fun-
damental para a despoluição 
da lagoa”, afirmou Axel Grael. 
De acordo com o prefeito, com 
este projeto vai ser possível 
restabelecer novo equilíbrio 
ecológico no entorno da Lagoa, 
a abertura de espaços multi-
funcionais com equipamentos 
de lazer para a população, 
áreas de contemplação e de 

aproximação da população 
com a Lagoa de Piratininga, 
além de intensificarmos ques-
tões voltadas para a educação 
ambiental e ecoturismo.

O projeto do POP foi dividi-

do em nove trechos de acordo 
com as características de cada 
local. No momento, as inter-
venções acontecem no trecho 
1, que se estende do fim da 
Avenida Francisco Gabriel de 

Souza Lôbo, próximo à área 
de pouso de parapente no Ca-
fubá, até a Ponte do Canal de 
Camboatá, próximo à entrada 
de Camboinhas.

Agora estão sendo executa-
das as obras de infraestrutura 
verde, com bacias de sedimen-
tação e jardins filtrantes que 
irão captar e tratar as águas dos 
rios Cafubá, Arrozal e Jacaré. 
Estas obras estão localizadas 
nos trechos 1, com o sistema 
de alagados construídos do rio 
Arrozal e do rio Jacaré, e 9, com 
sistemas de alagados construí-
dos do rio Cafubá.

Com o início da segunda 
parte da obra, o trecho 1 rece-
berá também infraestrutura 
cicloviária, urbanização da 
pista de pouso de parapente, 
jardim sensorial, área de estar 
com bancos e mesas, paraci-
clos, área de ginástica, mirante, 
píer de contemplação, quadra 
de esportes, pista de skate, 
brinquedos infantis, píer de 
pesca e churrasqueira.

O trecho 2, que se estende 
do Canal de Camboatá até a 

Rua Doutor Valdemar Van-
derlei, e o trecho 3, da Rua 
Doutor Valdemar Vanderlei 
até a Rua Doutor Ernâni Luís 
da Cunha ganharão infraestru-
tura cicloviária, área de estar, 
churrasqueira, paraciclos, píer 
de contemplação, banheiros 
e quadra de esporte. Haverá 
ainda um parcão, que é um 
espaço destinado para pets, e 
estacionamento.

O trecho 4, que compreen-
de a área entre a Rua Doutor 
Ernâni Luís da Cunha até a 
ponte de acesso ao bairro 
Jardim Imbuí, terá como des-
taque o Museu de Piratininga. 
Situado às margens da lagoa, 
no local do antigo Iate Clube de 
Piratininga, terá aproximada-
mente 1500 metros quadrados 
de área construída.

O trecho 5 do POP faz a li-
gação da Lagoa de Piratininga 
com a Prainha de Piratininga. 
Já o trecho 6 se estende da pon-
te de acesso ao bairro Jardim 
Imbuí até a Rua Augusto Rush, 
contemplando também a Ilha 
do Tibau.
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Estabelecimento que revende produtos de grife foi palco de crime que levou pânico à Zona Oeste

Assalto à joalheria na Barra
Clientes de um dos princi-
pais shoppings comerciais 
do Rio de Janeiro, na Zona 
Oeste da capital fluminense, 
passaram por momentos de 
pânico no início da tarde 
desta segunda-feira (15). Isso 
porque uma tradicional joa-
lheria que revende produtos 
de grife foi assaltada.

Segundo informações, 
houve troca de tiros no cor-
redor da loja, localizada no 
nível Lagoa do shopping, e 
um funcionário e um suspei-
to do crime acabaram sendo 
feridos. Pelo Twitter houve 
relatos de que os criminosos 
fugiram do local em direção 
ao Hospital Municipal Lou-
renço Jorge e à Maternidade 
Leila Diniz, anexa à unida-
de. Ambos ficam situados 
a cerca de 400 metros do 
empreendimento. Fato que 
ainda não foi confirmado 
pela polícia.

De acordo com o assis-
tente de RH Diego Taveira, 
que trabalha em um cen-
tro comercial próximo ao 
shopping, houve bastante 
correria no local. Ele alerta 
também para a recorrência 
de assaltos na região.

“Eu estava saindo do sho-
pping no exato momento 
do ocorrido. Muitas pessoas 
correram e a situação cau-
sou bastante medo. E por 

aqui está complicado. Se-
mana passada, vi 3 menores 
roubando na Avenida das 
Américas num momento de 
engarrafamento”, diz.

Até o fechamento desta 
edição não havia informa-
ções sobre a quantia roubada 
pelos assaltantes, mas o feri-
do acabou preso.

Por meio de nota oficial, 
a assessoria do BarraSho-
pping se pronunciou sobre 
o ocorrido: “A administra-
ção do shopping confirma 

que houve um assalto hoje 
(15/03) em uma de suas lo-
jas e a equipe de segurança 
foi imediatamente aciona-
da. O gerente foi agredi-

do, recebeu atendimento 
médico imediato e passa 
bem. A administração co-
labora com a investigação  
em curso.”

Divulgação internet

Segundo informações, houve troca de tiros no corredor da loja, localizada no nível Lagoa do shopping. Um funcionário e um suspeito acabaram ficando feridos e precisaram de atendimento médico

SG segue com ação educativa 
de ordenamento urbano
O bairro de Alcântara recebeu, 
na manhã desta segunda-feira 
(15) mais uma ação de ordena-
mento urbano. A região, que 
vem recebendo uma ocupação 
preventiva desde o início da 
atual gestão, por determinação 
do prefeito Capitão Nelson, 
foi mais uma vez fiscalizada 
por equipes da Secretaria de 
Ordem Pública, através da 
Subsecretaria de Fiscalização de 
Posturas, com apoio da Guarda 
Municipal.

As vias fiscalizadas nesta 
segunda-feira foram as ruas 
Iolanda Saad Abuzaid, Jovelino 
de Oliveira Viana, Manoel João 
Gonçalves e Estrada Raul Veiga, 
além da área sob o viaduto de 
Alcântara. As pessoas que traba-
lhavam nesses locais de forma 
ilegal estão sendo realocadas, 
provisoriamente, para outros 
pontos do bairro, como as ruas 
Sílvio Romero, Nestor Pinto 
Alves e a João Caetano.

Os fiscais flagraram feiran-

tes utilizando o passeio público 
para guarda de mercadorias, 
além de caixotes descartados. 
Ainda durante a ação educativa, 
ambulantes foram orientados a 
se organizar de forma a não ge-
rar aglomerações nas calçadas.

“Por determinação do pre-

feito Capitão Nelson, estamos 
fazendo esse trabalho desde 
janeiro e vamos seguir nes-
ta empreitada para colocar o 
bairro do Alcântara com uma 
‘cara nova’. Estamos realizando 
um trabalho preventivo de 
ordem urbana, evitando que 

trabalhadores irregulares to-
mem conta do espaço público, 
gerando desordem no bairro. 
Aproveitamos a oportunidade 
para orientar a população so-
bre o decreto e pedindo para 
que evitem aglomerações nas 
ruas”, enfatizou o subsecretário 
de Fiscalização de Posturas, 
Randhal Juliano.

O presidente da Associação 
Comercial do Alcântara, Fabia-
no Rodrigues, aprovou as ações 
no bairro, que sempre teve sua 
imagem ligada à desordem.

“O Alcântara tem melho-
rado substancialmente com a 
nova administração da prefei-
tura de São Gonçalo. Essa ação 
ajuda não só a organização do 
espaço, mas também evita a 
disseminação do novo corona-
vírus. Hoje, vemos um prefeito 
que realmente quer organizar 
a cidade, dentro da legalidade, 
e temos muita esperança que 
as coisas venham a melhorar 
ainda mais”, comentou.

Fiscalização orientou feirantes e comerciantes no bairro do Alcântara

Preso 
integrante 
de quadrilha 
de roubos 
A equipe da 79ª DP ( Ju-
rujuba) prendeu um dos 
principais integrantes de 
uma organização crimino-
sa especializada em rou-
bos a residências de luxo 
de Niterói. Segundo as 
investigações, o acusado 
cometia os crimes junto 
com seus três irmãos, que 
já estão presos.

O bandido foi localiza-
do no bairro Neves, em São 
Gonçalo, na última sexta-
-feira (12), após levanta-
mentos de informações 
do setor de inteligência da 
unidade policial. Contra 
ele foi cumprido mandado 
de prisão. As investigações 
continuam para identifi-
car e prender outros in-
tegrantes da organização  
criminosa.

Somente no último dia de operações foram registradas 605 ações

Rio registra 2,3 mil ações em 
três dias de fiscalização
Após três dias de fiscali-
zação das novas medidas 
impostas pela Prefeitura, fo-
ram registradas 2.303 ações 
– entre multas e interdi-
ções a estabelecimentos, 
não utilização de máscaras, 
aglomerações, infrações de 
trânsito, reboques, encerra-
mento de feiras, apreensões 
de mercadorias de ambu-
lantes - com 125 estabeleci-
mentos fechados e 57 mul-
tas a bares, restaurantes e  
ambulantes.

Somente no terceiro dia 
de operações foram regis-
tradas 605 ações, com es-
tabelecimentos fechados 
e 13 multas a ambulantes, 
restaurantes e bares. Reali-
zadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública 
(Seop), juntamente com a 

Guarda Municipal, Instituto 
de Vigilância Sanitária e o 
apoio da Polícia Militar, as 
ações de fiscalização ocor-
reram com os comboios em 
diversos pontos da Zona 
Sul, Barra da Tijuca, Recreio 
dos Bandeirantes, Praia da 
Reserva, Praia da Macum-
ba, Campo Grande e Bangu, 
além de atuações destacadas 
da Guarda Municipal por 
todo o município do Rio. As 

forças-tarefas atuaram em 
locais que apresentavam 
altos índices de aglomera-
ção e também registros de 
denúncias na central 1746 
da Prefeitura do Rio.

“Seguimos satisfeitos 
com o saldo das fiscalizações 
e da adesão da sociedade 
ao novo decreto. Através da 
ocupação prévia dos princi-
pais pontos de aglomeração 
mapeados, conseguimos 
reduzir muito a incidência 
de pessoas descumprindo 
as medidas de proteção à 
vida. Continuaremos nas 
ruas com o trabalho de fis-
calização, principalmen-
te para agir naqueles que 
infringem as determina-
ções”, afirma o secretário 
de Ordem Pública, Brenno  
Carnevale.

Policiais civis da 90ª DP 
(Barra Mansa) prenderam, 
nesta segunda-feira (15), 
dois homens acusados de 
tentativa de homicídio. 
Eles foram capturados nos 
bairros Vila Coringa e Ano 
Bom, ambos no município 
de Barra Mansa, Região 
do Médio Paraíba, após 
monitoramento do setor 
de inteligência. 

Contra os acusados fo-
ram cumpridos mandados 
de prisão expedidos pela 

1ª Vara Criminal de Barra 
Mansa. Investigações de-
senvolvidas pela 90ª DP 
apontam os criminosos 
como autores de uma ten-
tativa de homicídio, ocor-
rida no mês de fevereiro 
deste ano.

Segundo os agentes, 
durante a busca na casa de 
um dos acusados foi loca-
lizado um telefone celular, 
anotações relacionadas ao 
tráfico de drogas e porções 
de maconha.

Presos em Barra Mansa

As forças-tarefas 
atuaram em 
locais que 
apresentavam 
altos índices de 
aglomeração

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

As vias do bairro já estão com uma nova cara desde janeiro

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: 19/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 11:00 Rua Lobo Sarmet - Largo do Barradas - Niterói 14820239

08:30 às 11:00 Rua George Allan - Barreto - Niterói 14820239

08:30 às 11:00 Rua Henrique Alan - Barreto - Niterói 14820239

08:30 às 11:00 Rua Walmon Alan - Barreto - Niterói 14820239

12:00 às 16:00 Rua General Castrioto - Barreto - Niterói 14821001

12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 14821443

12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Banca de Jornal - Ingá - Niterói 14824373

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 14845695

MARICÁ
10:00 às 12:00 Estrada de Ferro - Estrada Velha São José - Maricá 14820359

10:00 às 12:00 Lot Rosário Fátima - Estrada Velha São José - Maricá 14820359

10:00 às 12:00 Rua São Francisco - Lm Rosário - São José Imbassaí - Parque São 
José - Maricá 

14820359

10:00 às 12:00 Rua São Jorge - Loteamento R de Fátima - São José Imbassaí - 
Maricá 

14820359

10:00 às 12:00 Rua São Paulo - São José Imbassaí - Maricá 14820359

10:00 às 12:00 Rua São Pedro - São José Imbassaí - Maricá 14820359

13:30 às 17:30 Ruas 3, 10 - 15, 16, 19 - Chácaras Inoã - Chácara Rincão - Cajueiros - 
Itaipuaçu - Rincão Mimoso - Itaocaia Valley - Jardim Inohan -
Loteamento Rinca - Maricá 

14820417

13:30 às 17:30 Rua José de Oliveira - Itaipuaçu - Maricá 14820417

13:30 às 17:30 Rua Mimoso - Itaocaia Valley - Maricá 14820417

13:30 às 17:30 Ruas 32, 54, 55, 56 - Lot Jardim Atlan - Itaipuaçu - Jardim Atlântico 
- Maricá 

14824021

13:30 às 17:30 Rua Jupira Silva - Jardim Atlântico - Maricá 14824021

13:30 às 17:30 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 14824021

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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Marquinhos e Di Maria 
têm casas assaltadas
Os jogadores Ángel Di Maria 
e Marquinhos, do Paris Saint-
-Germain, tiveram suas casas 
assaltadas no domingo, no 
momento em que estavam 
em campo na partida contra 
o Nantes na capital francesa, 
noticiou o diário esportivo 
francês “L’Équipe”, acrescen-
tando que familiares dos dois 
foram mantidos como reféns 
durante os acontecimentos.

Foi por isso que, após uma 
conversa curta com o diretor 
esportivo Leonardo, Di Ma-
ria foi tirado de campo pelo 
técnico Mauricio Pochettino 
aos 17 minutos do segundo 
tempo, acrescentou o jornal.

Em um comunicado do 
PSG obtido pela “Reuters”, o 
zagueiro brasileiro e capitão 

do time Marquinhos disse 
que a casa de seus pais foi 
roubada durante o confronto 
com o Nantes com a família 
dentro da propriedade.

“Mas ninguém se feriu e 
todos estão bem... as auto-
ridades francesas iniciaram 
um inquérito”, disse o comu-
nicado.

Di Maria, que acaba de re-
novar seu contrato com o PSG 
até 2022, já havia sido vítima 
de uma tentativa de roubo 
domiciliar em 2015, quando 
jogava no Manchester United.

O “L’Équipe” disse que os 
ladrões conseguiram levar 
um cofre da casa de Di Maria 
que continha joias e relógios 
valendo ao menos 500 mil 
euros.

Atacante rubro-negro participou normalmente do treino no Ninho do Urubu

Após ser detido em cassino, 
Gabigol se apresenta ao Fla

Os principais 
jogadores  do 
Flamengo vol-
taram ao traba-
lho ontem após 
c o n q u i s t a r  o 
C a m p e o n a t o 

Brasileiro de 2020 e curtir 
uns dias de férias. O atacante 
Gabigol era dúvida depois do 
episódio da madrugada de 
domingo, em que foi detido 
pela polícia num cassino 
clandestino, em São Paulo, 
mas apareceu no Ninho do 
Urubu.

A única ausência foi o 
uruguaio Giorgian De Arras-
caeta, liberado pela diretoria 
para retornar hoje. Ele em-
barcou ontem e postou foto 
em suas redes sociais.

“O atleta Arrascaeta foi 
liberado pela direção e o 
técnico Rogério Ceni para 
se apresentar na terça-feira 
(16). Ele está no Uruguai e o 
número de voos se encontra 
reduzido em razão da pan-
demia. Para ficar um maior 
tempo com os familiares e 
passar o final de semana, 
o atleta fez a solicitação. 
Caso contrário, Arrascaeta 
precisaria ter retornado na 
sexta-feira (12)”, explicou o 
clube em nota oficial.

O grupo passará por ava-
liações físicas e treinará em 
dois períodos ao longo da 
semana. O Flamengo jogará 
na sexta-feira contra o Re-
sende, no Maracanã, mas 
não é certa a participação 
dos jogadores que acabaram 
de retornar. O mais provável 
é que a primeira partida do 
time titular do Flamengo seja 
no clássico contra o Botafo-
go, na quarta-feira, dia 24.

O técnico Rogério Ceni, 
que retornou ao trabalho na 
semana passada, assumiu o 
comando dos treinamentos 
no Ninho do Urubu.

O Flamengo tem sofri-
do com a pandemia de co-
vid-19. Tanto que a diretoria 
adiantou que o clube terá 
que negociar jogadores para 
terminar o ano sem dívidas.

Os rubro-negros estão 
próximos de acertar a saída 
de uma das promessas da 
base. O zagueiro Natan re-
cebeu uma proposta do Red 
Bull Bragantino por emprés-

timo até o fim da temporada.
Pela proposta, o Flamen-

go vai receber R$ 5 milhões 
pelo empréstimo. No entan-
to, o Bragantino terá a obri-
gação de contratar o defensor 

se Natan fizer 20 jogos pelo 
clube paulista.

Com isso, os cariocas po-
dem receber mais R$ 22 mi-
lhões no fim da temporada. O 
valor corresponde a 48% dos 
direitos de Natan. O Flamen-
go segue com 12% de uma 
futura negociação.

Natan vem sendo titu-
lar do Flamengo no início 
do Campeonato Carioca. O 
defensor participou normal-
mente na derrota para o Flu-
minense, no Maracanã, que 
deve ter sido seu último jogo 
com a camisa rubro-negra.

Arrascaeta foi 
liberado pela 
diretoria e faz 
se reapresentar 
somente hoje no 
Ninho do Urubu 

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Gabigol se reapresentou ontem ao Flamengo após alguns dias férias depois do título brasileiro

Igor Julião destaca 
trabalho de Roger

O Fluminense, 
no último do-
mingo, venceu 
s u a  p r i m e i -
ra partida no 
C a m p e o n a t o 
Carioca. Os tri-

colores ganharam o clássico 
contra o Flamengo, no Ma-
racanã. A partida marcou a 
estreia do técnico Roger Ma-
chado no comando do time 
das Laranjeiras. O treinador 
trouxe alguns jogadores do 
elenco principal para o jogo 
para avaliá-los melhor.

Um deles foi o lateral-di-
reito Igor Julião, autor do gol 
da vitória. O atleta rasgou 
elogios a Roger Machado.

“O professor Roger, quan-
do chegou, bateu um papo 
com todos os jogadores. Pro-
curou saber as posições que a 
gente teria jogado, procurou 
escutar a gente. Ele conse-
guiu fazer uma mexida ali e 
me colocou numa posição em 
que já tinha jogado e acabou 
surtindo efeito. Ele pediu um 
pouco mais de agressividade 

na marcação e o mérito é todo 
dele. Foi muito inteligente, 
soube usar a nossa tática e 
acabamos saindo com a vi-
tória”, disse o jogador.

Amanhã, os principais 
jogadores do elenco vol-
tam ao trabalho após dez 
dias de folga. O treinador, 
portanto, não deverá ter o 
time completo para o duelo 
contra o Bangu no próximo 
sábado e contra o Boavista,  
no dia 23.

“Quarta-feira os jogadores 
se reapresentam. Na reapre-
sentação a gente vai se de-
parar com as reais condições 
desse retorno. Dez dias pode 
ser pouco, mas era importan-
te para que os atletas esva-
ziassem tudo, principalmente 
do ponto de vista emocional e 
físico”, disse Roger Machado.

O Fluminense terá a se-
mana livre para trabalhar 
visando o duelo contra o 
Bangu, no próximo domingo. 
A partida ainda não tem local 
definido, mas deve acontecer 
no Maracanã.

Lucas Merçon / Fluminense

Igor Julião elogiou a tática escolhida por Roger Machado no Fla-Flu

Zagueiro argentino retornou ao clube após um ano de sua conturbada saída

Carli comemora ‘volta pra 
casa’ ao treinar no Botafogo 

O  B o t a f o g o 
apresentou on-
tem o zagueiro 
Joel Carli. O ar-
gentino retorna 
ao clube um ano 

após ter seu contrato rescindi-
do pelo Comitê Gestor.

Carli comemorou sua volta 
a General Severiano, a que 
chamou de casa.

“Estou muito feliz de estar 
de novo aqui em casa, e com 
certeza venho para ajudar o 
Botafogo. Voltar é muito espe-
cial, numa situação delicada, 
de reestruturação. Nosso clube 
continua sendo gigante, amo 
esse clube. Tenho uma felici-
dade muito grande de estar de 
novo aqui”, disse.

O zagueiro afirmou que 
acompanhou a campanha de-
sastrosa no Campeonato Brasi-

leiro. Joel Carli ressaltou que os 
alvinegros teriam outro destino 
caso ele tivesse no elenco.

“Confio no meu trabalho. 

Acompanhava os jogos e as 
notícias e com certeza teria 
sido diferente. Não falo de 
resultados”, declarou.

Vitor Silva / Botafogo

Zagueiro Joel Carli participou ontem do treinamento realizado no Engenhão

Ex-volante Gilmar 
Fubá morre em SP
O ex-volante do Corinthians, 
Gilmar Fubá, morreu ontem, 
aos 45 anos. Campeão mun-
dial pelo Timão em 2000, Fubá 
faleceu em São Paulo, vítima 
de um câncer que o acometeu 
pela segunda vez, de acordo 
com nota de pesar do Corin-
thians. Em 2017, o ex-jogador 
foi diagnosticado com um 
mieloma múltiplo, um tipo de 
câncer na medula óssea. 

Formado nas categorias de 
base do Corinthians, Fubá nas-
ceu em São Mateus, bairro da 
Zona Leste da capital paulista. 
Ele defendeu o clube por 131 
vezes, de 1996 a 2000. Nesse 

período, marcou quatro gols. 
Depois, teve uma passagens 
por diversos clubes, inclusive 
atuando no futebol carioca, 
defendendo o Fluminense  
em 2001.

Reprodução da Internet

Identificado com o Corinthians, 
Gilmar Fubá lutava contra câncer

Seleção Brasileira vai estrear no dia 14 de junho contra a Venezuela

Conmebol divulga tabela da 
Copa América deste ano

O novo calendário da Copa 
América 2021, adiada para 
este ano em razão da pan-
demia de covid-19, foi anun-
ciado ontem, pela Conmebol. 
O torneio ocorrerá de 13 de 
junho a 10 de julho na Argen-
tina e Colômbia, com apenas 
dez seleções, após a desistên-
cia de Austrália e Qatar, países 
convidados. O Brasil é o atual 
campeão - a última edição 
ocorreu em 2019.

O jogo de abertura no 
dia 13 de junho será entre 
Argentina e Chile, na capital 
Buenos Aires. No mesmo 
dia, Paraguai e Bolívia due-
lam na cidade argentina de 

Mendoza.
Já o Brasil estreia no dia 

seguinte, contra a Venezuela, 
em Medellín (Colômbia). A 
equipe disputará todos os 
jogos da primeira fase na 
Colômbia, onde também 
será realizada a final da Copa 
América, em 14 de julho, na 
cidade de Barranquilla.

Na primeira fase da Copa 
América, as seleções estão 
divididas em dois grupos, e 
apenas os dois melhores em 
cada chave avançam às quar-
tas de final. Para não precisar 
sair do país, o Brasil precisa 
terminar em primeiro ou se-
gundo lugar na chave. Se ficar 

em terceiro ou quarto, fará as 
quartas de final na Argentina.

O Brasil soma nove títulos 
da Copa América. O Uruguai é 
o maior vencedor, com 15, se-
guido pela Argentina, com 14. 
Paraguai, Chile e Peru somam 
duas taças, enquanto Colôm-
bia e Bolívia ganharam uma. 
Das seleções sul-americanas, 
somente Equador e Venezuela 
nunca venceram o torneio.

Gabriel Pec 
exalta poder 
ofensivo 
cruz-maltino

O Vasco utilizou 
os titulares pela 
primeira vez na 
temporada no 
último final de 
semana. Mesmo 
assim, a equipe 

só empatou por 2 a 2 com 
o Nova Iguaçu, em São Ja-
nuário, na estreia do técnico 
Marcelo Cabo.

O destaque da partida por 
parte do Vasco foi o atacante 
Gabriel Pec. O jogador mar-
cou os dois gols da equipe e 
falou sobre o que mudou com 
o novo comandante.

“Percebi as mudanças. 
Ficamos mais com a pos-
se de bola, e na criação de 
jogadas, jogamos o tempo 
todo no campo adversário”,  
disse.

O Vasco volta a campo na 
quinta-feira, quando estreia 
na Copa do Brasil. Os cariocas 
vão até Minas Gerais enca-
rar a Caldense, às 21h30 (de 
Brasília). Pec rechaçou que a 
equipe vá tensa para o con-
fronto após o tropeço.

“Preocupação nenhuma. 
Tenho confiança que na quin-
ta-feira vamos buscar a clas-
sificação. O time já mostrou 
que mudou a característica 
de jogo. Jogamos ofensiva-
mente, vamos para cima e 
criamos grandes chances de 
gol”, declarou.

Para esta partida, o técnico 
Marcelo Cabo espera contar 
com os reforços de Zeca, 
Leandro Castán, Léo Matos e 
Germán Cano, que não atua-
ram no fim de semana.

Copa América 
será na Colômbia 
e Argentina

Próximo 
compromisso do 
Vasco será na 
Copa do Brasil

Gilmar jogou no 
Fluminense na 
temporada 2001


