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Brasil bate recorde com 
2.841 mortes em 24h 

Estado do Rio é o segundo no ranking, com 34.445 óbitos registrados, atrás apenas de São Paulo, com 64.902

MAIS DE 282 MIL JÁ PERDERAM A VIDA

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Ação integrada reuniu as polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal e Romu 

ESPORTES

Falta de recursos atrapalha Flu
Tricolor sonha com Roger Guedes para Libertadores, mas alto 
salário do atacante no futebol chinês assusta diretoria.

Grandes 
exposições 
on-line
MAM Rio 3D é um projeto 
de visitas virtuais em 3D 
pelas exposições mais 
recentes. A iniciativa 
permite o acesso das 
mostras por meio de 
computadores, tablets ou 
celulares Android e iOS. 

‘Rio Choro’ 
escolhe o 
vencedor

PÁG. 2

CULTURA

Fabio Souza / Divulgação

O MAM Rio lança nesta quarta (17), 
o projeto MAM Rio 3D

Capital adia 
aulas para parte 
dos alunos

CIDADES\PÁG. 3

Indicado para o Ministério da Saúde, Queiroga, fez pronunciamento na porta do órgão, juntamente com Pazuello, o titular que deixará a pasta, e falou sobre a existência de uma nova onda da pandemia

CIDADES\PÁG. 3

Divulgação / Shandong Luneng

Roger Guedes, atualmente no Shandong Luneng-CHI, despertou interesse tricolor

Queiroga fala 
em ‘nova onda 
da pandemia’
Marcelo Queiroga, indicado para 
assumir o Ministério da Saúde, 
fez ontem um pronunciamento na 
porta do órgão, ao lado do titular 
que deixará a pasta, Eduardo 
Pazuello. O futuro ministro 
falou sobre a existência de uma 
nova onda da pandemia. “No 
momento, vivemos uma nova 
onda da pandemia, com muitos 
óbitos, em que é preciso melhorar 
a qualidade de assistência em 
cada um dos nossos hospitais, 
sobretudo nas unidades de terapia 
intensiva, no enfrentamento às 
síndromes respiratórias agudas 
graves”, disse.

CIDADES\PÁG. 3

Governo volta 
a suspender 
prova de vida

PANORAMA\PÁG. 2

São Gonçalo: 
ação mira motos 
irregulares
A Secretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop) segue com ações 
de combate às irregularidades no 
trânsito de São Gonçalo. Nesta 
terça-feira (16), 17 motocicletas 
foram apreendidas durante 
operação integrada entre a Seop 
com a Polícia Civil, representada 
pelas 72ª e 73ª DPs, a PM, a 
Guarda Municipal e a Romu, nos 
bairros Rocha e Porto Novo. 

CIDADES\PÁG. 4

Arrascaeta volta 
a treinar no Fla e 
acaba polêmica

PÁG. 8

Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta estaria insatisfeito com uma 
suposta falta de valorização por parte do Fla
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Isolamento pode levar à depressão
A pandemia não dá trégua. Parece que teremos mais 
um ano de isolamento social e isso não é bom porque as 
pessoas acabam estressadas e deprimidas, o que pode 
levar ao aumento no número de suicídios. Já aconteceu 
com um amigo e as autoridades deveriam tomar alguma 
atitude. Até porque as pessoas não procuram ajuda por 
conta própria. Fica a dica.
João Avelino

Cadê a fiscalização!
Fiquei sabendo que os hospitais particulares de Niterói 
estão com as internações lotadas por causa da covid-19 e 
mesmo assim é frequente encontrar pessoas sem máscara 
nas ruas. E o pior é que parece não haver fiscalização disso. 
Apenas montam barreiras para as pessoas não irem para 
a praia. O resto está liberado.
Angelina Gomes

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

E-mails falsos da 
Receita Federal
Fraudadores estão enviando 
e-mails com falsos saldos re-
siduais do Imposto de Renda 
para enganar contribuintes, 
alertou ontem a Receita Fe-
deral. A mensagem, segundo 
o Fisco, não passa de golpe e 
deve ser ignorada.

Em nota, a Receita infor-
mou que não envia e-mails 
ou mensagens de nenhum 
tipo que contenham informa-
ções do contribuinte, peçam 
dados pessoais ou informem 
trâmites sobre o Imposto de 
Renda ou sobre processos em 
andamento.

Segundo o Fisco, a única 
mensagem que o contribuinte 
poderá receber no e-mail ou 
no celular é um alerta para en-
trar no Centro de Atendimento 
Virtual (e-CAC) do Fisco e con-
ferir pendências. A novidade 
entra em vigor na declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física deste ano. 

Curta 1 linha, fundo e foto

O deputado federal Paulo 
Ganime (NOVO-RJ) visitou 
ontem o Instituto Federal do 
Rio (IFRJ), em São Gonçalo. 
Ele defendeu a manutenção 
de emendas de bancada 
para os institutos federais do 
estado do Rio. Este ano, Ga-
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nime destinou R$ 1 milhão 
dessas emendas para o IFRJ 
e o IFF (Instituto Federal 
Fluminense). O parlamentar 
foi recepcionado pelo reitor 
Rafael Almada e por Eládio 
Bandeira, responsável pela 
articulação institucional.  

Identidade na tela do celular
O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, o mi-
nistro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Onyx Lorenzoni, e 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, assinaram, ontem, um 
acordo para fortalecer o sistema 
nacional integrado de identifi-
cação e disponibilizar a identi-
dade digital para os brasileiros.

O TSE e os dois ministérios 
deverão, de acordo com o Acor-
do de Cooperação Técnica para 
Implementar a Identificação 
Civil Nacional (ICN), assinado 
ontem, especificar e implemen-
tar a prestação do serviço de 
conferência da Base de Dados 
da Identificação Civil Nacional 
(BDICN) junto à plataforma 
gov.br, entre outras especifici-
dades.

A identidade digital será 
gerada por um aplicativo gra-
tuito, que pode ser utilizado em 
smartphones e tablets com sis-
temas Android e iOS, que será 
ofertado pelo governo federal. 
A ferramenta tem o formato 
wallet, o que permite que ele 
agregue outros documentos, 
como: Cadastro Pessoa Física 
(CPF), Carteira Nacional de 

Presidente do TSE e ministros Guedes e Lorenzoni assinaram ontem acordo para viabilizar o documento digital

Prova de vida é 
suspensa de novo
O Ministério da Economia 
publicou no Diário Oficial da 
União de ontem instrução 
normativa que suspende até 
31 de maio o recadastramen-
to anual de aposentados, 
pensionistas e anistiados 
políticos civis – procedimen-
to adotado como prova de 
vida para a manutenção de 
benefícios.

Segundo a medida, após 
essa data o beneficiário deve-
rá fazer a comprovação de que 
está vivo para a continuidade 
do pagamento de proventos 
e pensões e recebimento de 
eventuais retroativos. Até lá, 
estarão suspensas as visitas 
técnicas para fins de compro-
vação de vida.

A decisão não se aplica ao 
recadastramento de aposen-
tado, pensionista ou anistiado 
político cujo pagamento do 
benefício esteja suspenso 
na data de publicação da 
instrução. 

Habilitação (CNH) e Título Elei-
toral. Atualmente, 67% dos mais 
de 4,2 mil serviços do governo 
federal são totalmente digitais.

A Identificação Civil Na-
cional é de responsabilidade 
do TSE e tem o objetivo de 
cadastrar os brasileiros para 
que sejam identificados com 
segurança e facilidade em suas 
relações públicas e particulares.

O acordo deve facilitar a 
vida das pessoas de várias 
formas, pois servirá de base 
para comprovação de identi-
dade em diversas ocasiões, tais 
como o embarque em viagens 
nacionais utilizando a valida-
ção biométrica e como prova 
de vida para beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Também será 

possível a criação do Docu-
mento Nacional de Identifica-
ção (DNI).

Duas aplicações resultantes 
desse acordo estão em uso pe-
los brasileiros. A prova de vida 
digital do INSS e o Embarque 
Seguro, implantada de forma 
piloto nos aeroportos de Sal-
vador (BA), Florianópolis (SC) 
e Rio de Janeiro (RJ). (ABr)

Covid pode gerar 
queda de cabelo

Cashback nos 
fundos de pensão

Um dos efeitos sentidos em 
pessoas acometidas pela cha-
mada covid-19 persistente é a 
queda de cabelo, mas, segun-
do a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), o cabelo 
costuma voltar a crescer. A 
perda ocorre, em geral, depois 
da resolução da doença.

A presidente do Departa-
mento de Cabelos e Unhas 
da SBD, Fabiane Brenner, 
explicou ontem que o cabelo 
tem um ciclo. “Cada fio fica 
crescendo por mais ou menos 
seis anos, entra em uma fase 
de repouso em que vai cair 
e ser substituído por um fio 
igual a ele. Isso deve acontecer 
de forma aleatória no couro 
cabeludo, sem que se perce-
ba efetivamente redução do 
volume geral”, disse a médica.

Segundo Fabianne, no caso 
de uma infecção importan-
te, como a covid-19, muitos 
fios vão entrar nessa fase de 
repouso do crescimento. “Só 
que eles [fios] só vão cair entre 
dois a três meses depois do 
evento.”

As causas são diversas, 
e a febre alta é uma delas. A 
própria infecção, a redução 
do oxigênio nos pacientes que 
têm dificuldade respiratória 
reduz a oxigenação do folículo 
capilar e podem justificar essa 
alteração e a queda de cabelo, 
informou Fabiane. (Abr)

Os servidores federais do 
Executivo e Legislativo que 
aderiram à previdência com-
plementar poderão usar 
parte do valor consumido 
em lojas para engordar o 
fundo de pensão. A Funda-
ção de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público 
Federal (Funpresp) lançou 
um programa próprio de 
cashback, que devolve par-
te do dinheiro gasto por 
consumidores em 400 lojas  
conveniadas. 

Huap precisa de sangue

Em Niterói, o Hemonit, ban-
co de sangue do Hospital 
Universitário Antônio Pedro 
(Huap), está em situação 
crítica com a diminuição no 
número de doadores, já que 
os procedimentos cirúrgi-
cos dependem do estoque 
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de bolsas de todos os tipos 
sanguíneos. As doações 
pode ser feitas de segunda 
a sexta, das 8h as 12h e se-
gundas e quartas, das 14h 
as 15h30. O agendamento 
é pelo (21) 2629-9063 ou 
Facebook do Hemonit.

Panorama RJPanorama RJ

Tour online por 
grandes exposições
O MAM Rio lança nesta 
quarta (17), o ‘MAM Rio 
3D’, projeto de visitas vir-
tuais em 3D por exposições. 
Já em cartaz no www.mam.
rio/3D, a panorâmica ‘Ir-
mãos Campana - 35 Revo-
luções’, a maior exposição 
já dedicada à dupla de 
designers e a mostra Realce 
que revela a abrangência 
e a diversidade do acervo 
do MAM Rio, com obras 
de Adriana Varejão, Cildo 
Meireles, Lygia Clark, Mira 

Schendel e Tunga, entre 
outros. Também inaugura 
o projeto a exposição COS-
MOCOCA - programa in 
progress: núcleo poético de 
Quasi-Cinema, com ima-
gens oferecidas em doação 
ao MAM pelo Projeto Hélio 
Oiticica e pelo cineasta 
Neville Dalmeida. Outra 
oportunidade de visita vir-
tual que o projeto oferece é 
a exposição “Hélio Oiticica: 
a dança na minha expe-
riência”.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Releitura
A obra de Ana Cristina Ce-
sar (1952-1983), uma das 
grandes poetas brasileiras, 
é recheada de questões exis-
tenciais. Como essa poesia 
chega no ano de 2021, por 
uma atriz de 39 anos que 
vive a quarentena no Rio de 
Janeiro? Assim se constrói 
Ana C., solo com drama-
turgia e atuação de Laura 
Nielsen. Ingressos gratuitos. 
Sessão nas páginas do pro-
jeto no Facebook (www.fa-
cebook.com/anacteatro/) e 
Instagram (@ana_c_teatro).

CHORO - O 6º Rio Choro 2021 — É uma mostra virtual 
competitiva que recebeu 273 músicas inscritas, das 
quais foram selecionadas 48 semifinalistas para a fase 
aberta à votação popular. Todas as obras classificadas 
estão disponíveis no canal do Rio Choro no YouTube, 
onde o público pode curtir as composições. A música 
com mais “likes” ganhará um prêmio de R$ 6 mil.

REFLEXÂO - Espetáculo “Cavalos”, que visa provocar 
questionamentos sobre a masculinidade através da 
figura paterna, faz curta temporada online e gratuita 
até 28 de março, pelo Sympla - Zoom. Na peça, um 
homem sozinho em seu quarto reflete sobre si mesmo 
e busca responder perguntas sobre a masculinidade, 
por meio da sua relação com seu pai. 

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

Fabio Souza 115 / Divulgação

‘MAM Rio 3D’ torna acessível grandes exposições realizadas no espaço

Thaís Grechi / Divulgação

Peça ‘Ana C.’, criada a partir de poe-
mas de Ana Cristina Cesar
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Rio adia as aulas presenciais 
para alunos acima de 8 anos
Com isso, apenas os estudantes da pré-escola, 1° e 2° ano, terão atividades na escola este mês

A Secretaria Municipal de 
Educação do Rio decidiu 
adiar em duas semanas o iní-
cio da segunda fase do ensino 
presencial (3º ao 5° ano, 6° 
ano Carioca e 9º ano). Com 
isso, apenas os estudantes da 
pré-escola, 1° e 2° ano, com 
idades, em média, entre 4 e 8 
anos, terão aulas presenciais 
este mês. Nesta quarta-feira, 
mais escolas serão abertas 
para alunos destes anos es-
colares.

“Neste quase um mês de 
aulas presenciais, tivemos 
ótimos resultados. Cerca de 
80% dos pais e responsáveis 
optaram pelo retorno presen-
cial e não tivemos que fechar 
nenhuma unidade escolar. 
Decidimos adiar a segunda 
fase para priorizar o avanço 
da primeira fase, focando 
assim na alfabetização e na 
educação infantil. Esses alu-
nos são os que mais precisam 
de ensino presencial, pois  
estão em um momento cru-
cial de desenvolvimento”, 
explica o secretário muni-
cipal de Educação Renan 
Ferreirinha.

O retorno às aulas pre-
senciais é facultativo. O alu-
no que optar em não ir à 
escola, seguirá estudando 
por meio do ensino remoto. 
Desde o início do ano letivo, 
8/2, os estudantes da Rede 
Municipal podem conferir 

as videoaulas elaboradas e 
apresentadas por profes-
sores da Rede Municipal. 
O Rioeduca na TV vai ao ar 
pelo sinal aberto da TV Escola 
(canal 2.3) e também pela TV 
fechada: NET/Claro (canal 
15), Claro TV (canal 8), Oi TV 
(canal 25), Sky (canal 21) e 

Vivo (canal 7). As videoaulas 
de Rioeduca na TV também 
ficam disponíveis no canal da 
MultiRio no YouTube (www.
youtube.com/multir ios-
me). Além disso, no Portal 
MultiRio, uma área especial 
(http://multi.rio/rioeduca-
natv) reúne informações so-

bre o Rioeduca na TV, como 
a programação, e conteúdos 
relacionados.

Online
A SME disponibiliza o 

aplicativo Rioeduca em casa, 
que pode ser baixado em 
smartphones dos estudantes 
e responsáveis, disponível 

para IOS e Android. O aces-
so é gratuito, pois a SME 
está pagando pelos dados 
de internet para os alunos. 
Estudantes que não têm 
equipamentos para acessar a 
internet ou morem em áreas 
sem cobertura, vão receber 
material didático extra im-

presso e, frequentemente, 
irão às escolas deixar as ativi-
dades didáticas. Caso o aluno 
tenha alguma dúvida, ela será 
respondida na próxima vez 
em que ele for à escola buscar 
suas atividades didáticas.

Veja a lista das escolas que 
retornam dia 17/3.
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O retorno às aulas presenciais é facultativo. O aluno que optar em não ir à escola, seguirá estudando por meio do ensino remoto. Independente do sistema, não terá prejuízo de conteúdo no ano letivo

Cabo Frio estabelece 
novas restrições
Novas medidas de com-
bate à disseminação do 
coronavírus foram anun-
ciadas nesta segunda-feira 
(15) pelo prefeito de Cabo 
Frio, José Bonifácio, em 
entrevista coletiva na sede 
da Prefeitura. Na ocasião, 
o prefeito explicou os ter-
mos do Decreto Municipal 
6.475/2021, que estabelece 
a atualização das medidas 
restritivas no município.

Entre as medidas estão 
a proibição de eventos, 
festas, passeios náuticos e 
da permanência de pessoas 
nas ruas entre as 23h e as 
5h da manhã, exceto em 
trânsito. Também foram 
delimitadas restrições nas 
praias, no transporte de 
passageiros, nos serviços de 
hospedagem e no comércio 
em geral. Nas praias, por 
exemplo, não será permiti-
da a colocação de mesa, ca-
deira e guarda-sol na areia. 
O objetivo é de que as praias 
fiquem abertas apenas para 
atividades físicas.

De acordo com o decre-
to, o descumprimento das 
medidas poderá resultar em 
advertências, apreensões 
ou interdição de estabele-
cimentos.

“Uma parte conside-
rável da população está 

consciente e cumprindo 
as medidas necessárias. 
Mas, infelizmente, muitas 
pessoas não estão nem 
aí. Nesta semana tivemos 
diversos estabelecimentos 
interditados porque esta-
vam com aglomerações. 
Então temos que jogar duro. 
A situação é muito grave, es-
tamos falando de preservar 
vidas. Está morrendo gente 
toda hora. Esperamos que 
as medidas adotadas agora 
tenham o efeito esperado, 
porque, mais duro do que 
isso, só se a gente fechar a 
cidade, e não gostaríamos 
de precisar fazer isso”, de-
clarou o prefeito.

O prefeito José Boni-
fácio também anunciou 
a criação de um Comitê 
Executivo com poder de 
decisão sobre a tomada de 
novas medidas restritivas. 
O novo Comitê Executivo 
será composto por cinco 
secretários municipais, sen-
do presidido pelo secretário 
de Meio Ambiente, Juarez 
Lopes. O Comitê poderá 
estabelecer novas medidas, 
exceto o fechamento total 
da cidade, que, em caso de 
necessidade, será avaliado 
em reunião ampliada do 
Gabinete de Soluções con-
tra a Covid-19.
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Um dos lugares mais procurados do Estado aperta o cerco contra a covid

SG amplia público-alvo de 
vacinação contra covid-19
A Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo continua vacinan-
do, nesta quarta-feira (17), 
idosos a partir de 76 anos 
com a primeira dose da va-
cina contra o coronavírus. 
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. Já a 
partir desta quinta-feira (18), 
serão contemplados com a 
primeira dose idosos a partir 
de 75 anos.

Desde o início da cam-
panha, a cidade vacinou 
com a primeira dose 54.495 
pessoas, sendo 22.400 tra-
balhadores da saúde, 28.633 

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 1.730 acamados. Até 
as 16h desta terça-feira (16), 
18.480 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose, sendo cinco trabalha-
dores da saúde e 755 idosos 
só nesta terça-feira (16). A 
cidade de São Gonçalo rece-
beu nesta terça-feira mais 10 
mil vacinas para a segunda 
dose da Coronavac.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose 
da CoronaVac idosos e fun-
cionários da saúde que têm 
mais de 21 dias de vacinados. 
Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primei-

ra dose da vacina Corona-
Vac aplicada pela Secretaria 
de Saúde de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é 
de 12 semanas, e ainda não 
está disponível.

Idosos acamados com 
mais de 80 anos que são 
atendidos pela Estratégia 
Saúde da Família (ESF) estão 
sendo vacinados em casa. 
Parentes e responsáveis de 
acamados ou com mobili-
dade reduzida, com mais 
de 79 anos, que não são 
atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 

saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 
idoso para receber a vacina 
em casa. As vacinas já estão 
reservadas para os acama-
dos, que serão vacinados 
dependendo da disponibili-
dade 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, tan-
to na utilização e reserva 
das vacinas quanto no aten-
dimento aos grupos prio-
ritários. A população pode 
acompanhar o site www.
saogonçalo.rj.gov.br e as re-
des sociais da Prefeitura, que 
informam sobre a vacinação 
e quem tem prioridade.

A partir de amanhã, idosos a partir de 75 anos podem ser vacinados

C-19: Brasil tem aumento de 
mortes e registra 2.841 óbitos
O Brasil registrou hoje (16) 
um aumento no número de 
mortes em decorrência da 
covid-19. Segundo o boletim 
atualizado do Ministério da 
Saúde, o país registrou 2.841 
mortes em 24 horas.

No total, o número de óbitos 
chegou a 282.127. Segundo 
o informe, ainda há 3.045 
mortes em investigação por 
equipes de saúde estaduais. 
O número de casos con-
firmados desde o início da 
pandemia é de 11.603.535, 
com 83.926 casos registrados 

em 24 horas.

O número de pessoas recu-
peradas chegou a 10.204.541 
- 87,9% do total de infectados. 
Já a quantidade de pessoas 
com casos ativos, em acom-
panhamento por equipes de 
saúde, ficou em 1.116.867.

Ministro - O indicado para 
dirigir o Ministério da Saúde, 
Marcelo Queiroga, fez um 
pronunciamento ontem (16) 
na porta do órgão juntamen-
te com o titular que deixará o 
comando, Eduardo Pazuello.

Queiroga falou sobre a 
existência de uma nova onda 
da pandemia. “No momento, 
vivemos uma nova onda da 
pandemia, com muitos óbi-
tos, em que é preciso melho-
rar a qualidade de assistência 
em cada um dos nossos hos-
pitais, sobretudo nas unida-
des de terapia intensiva, no 
enfrentamento às síndromes 
respiratórias agudas graves”, 
disse. Até então, o Ministério 
da Saúde utilizava o termo 
“repique”. Ele destacou a 
necessidade de união entre 
Executivo Federal, governos 

estaduais e prefeituras no 
combate à pandemia.

“Sobretudo agora temos 
que unir esforços com os 
secretários municipais de 
Saúde. O Brasil tem mais 
de 5.570 municípios, então 
há mais de 5.570 secretários 
municipais de Saúde. Há 
os secretários estaduais de 
Saúde, há os órgãos repre-
sentativos como o Conass 
[Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde] e o Co-
nasems [Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais 
de Saúde]”, comentou.

País registrou 83.926 casos; recuperados somam 10,2 milhões
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PANDEMIA E 
HISTÓRIA

Dom José Francisco*

Essas foram as grandes 
pandemias da História.

A praga de Atenas, 429-
426 a.C. A peste de An-
tonino, 165-180. A Peste 
de Justiniano, 541-544. A 
Peste Negra, 1346-1353. 
A Epidemia de Cocoli-
ztli, México, 1545-1548 e 
1576-1580. A Grande Praga 
de Milão, 1629-1631. A 
Grande Praga de Londres, 
1664-1665. A Grande Praga 
de Marselha, 1720-1722. 
A Pandemia de cólera, 
século XIX. A Gripe Espa-
nhola, 1918. A Gripe Asiá-
tica (vírus H2N2), 1956. A 
Gripe de Hong Kong (vírus 
H3N2), 1968-1970. A AIDS 
(HIV ), 1981 até hoje. O 
Surto do SARS, 2002-2004. 
A Epidemia de Ebola, 
2007 e 2013-2016. 

Foram momen-
tos de dor e 
isolamento, 
sem dúvida. 
Mas também 
de repensa-
mento e de 
renovação. 
Foram mo-
mentos cru-
ciais na his-
tória huma-
na, quando 
os homens 
se sentiram 
responsáveis por si 
mesmos e pelos ou-
tros. 

Esse, de agora, é o 
nosso momento. É impor-
tante levar em conta como 
seremos lembrados. 

Novamente podemos 
nos perguntar: que tem-
po é este que estamos 
vivendo? A que podemos 
compará-lo? Podemos res-
ponder olhando apenas 
para o aspecto devastador 
desta crise que começou 
por ser sanitária, mas que 
rapidamente contaminou 
tantos outros âmbitos, tor-

nando-se uma crise polié-
drica: econômica, social, 
política, eclesial. Ou pode-
mos olhar com horizonte 
mais amplo, fazendo uma 
leitura de fé e cheia de es-
perança na história, assim 

como Deus a faz. Esta 
hora, com todos os 
seus constrangi-
mentos é uma rica 

oportunida-
de para reno-
var a nossa 
aliança com 
a vida. Este 
não é o mo-
mento para 
cair no desâ-
nimo, numa 
d o l o r o s a 
indefinição, 
c o m o  q u e 
guardando 
as sementes 

na espera de condi-
ções melhores para 
semear. Pelo con-
trário, esse é um 

tempo bom para semear 
a esperança e apostar na 
confiança. É um chamado 
a darmos passos concretos 
em direção ao futuro, com 
o olhar atento para os 
bons exemplos que hoje 
estão diante dos nossos 
olhos. 

Esse é um tempo que 
vai passar.

Novamente 
podemos nos 

perguntar: que 
tempo é este 
que estamos 
vivendo? A 

que podemos 
compará-lo?

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Divulgação/Thiago Maia

São Gonçalo incentiva arte de 
rua em ação com grafiteiros
 O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, se reuniu com 
grafiteiros independentes da ci-
dade para alinhar o cronograma 
de revitalização de viadutos da 
cidade. A ideia da ação, que pos-
sui o aval do chefe do Executivo, 
é colorir as estruturas contando 
um pouco da história de cada 
bairro, com a arte que tem suas 
origens no município. O encon-
tro contou com a presença de 
do secretário de Gestão Integra-
da e Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, de representantes da Se-
cretaria de Turismo e Cultura e 
dos grafiteiros Eduardo Textwo, 
Thiago Trep e Dyego Xamp. 

O trabalho, que deve come-
çar no início de abril, irá con-
templar primeiro o viaduto do 
Alcântara. Na sequência, o Co-
lubandê deve ganhar as tintas 
dos artistas para, na sequência, 
outros bairros serem alcança-
dos com a arte gonçalense.

Com a proposta de uma 
cidade cada vez mais limpa e 
organizada, o prefeito Capitão 
Nelson espera que as cores do 
grafite ajudem São Gonçalo a 

ter uma “cara nova”, além de 
promover a arte urbana.

“Estou realmente empolga-
do com o trabalho dos nossos 
artistas. Desejo levar a história 
do grafite e de São Gonçalo 
para além dos viadutos, trans-
formando a cidade em um 

verdadeiro museu a céu aberto”, 
enfatizou.

O grupo, que inicialmente é 
composto por quatro grafitei-
ros, tem o objetivo de expandir 
os trabalhos gradativamente, 
alcançando o número de até 
12 artistas.

“O grafite começou aqui 
em São Gonçalo e um projeto 
desse, mostrando a história dos 
bairros, valoriza não apenas a 
nossa arte, mas as regiões da ci-
dade. Com esse projeto, preten-
demos abrir portas para fazer 
oficinas e trazer as novas gera-
ções, mostrando que o grafite 
pode gerar renda e que a pessoa 
pode ser reconhecida pelo seu 
trabalho. Estamos confiantes! O 
prefeito está empolgado e teve 
a iniciativa”, contou o grafiteiro 
Eduardo Textwo. 

Homenagem - Nada menos 
que 33 artistas da cidade irão 
prestar uma justa homena-
gem a Leonardo Conceição 
Pessanha, mais conhecido 
como Pakato, um dos princi-
pais grafiteiros de São Gonçalo, 
que morreu este ano em um 
acidente de motocicleta. Em 
memória do companheiro de 
arte, neste sábado (20), o grupo 
irá colorir a sede da Secretaria 
de Turismo e Cultura, no Centro 
Cultural Joaquim Lavoura, Av. 
Pres. Kennedy, 721 - Centro.

Artistas irão atuar na revitalização de viadutos contando a história da cidade
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Capitão Nelson se reuniu ontem com grafiteiros da cidade de São Gonçalo

Ação integrada reuniu as polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal e Romu 

Motos irregulares são alvo 
de operação em S. Gonçalo 
A Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) segue 
com ações de combate às 
irregularidades no trânsito 
de São Gonçalo. Nesta ter-
ça-feira (16), 17 motocicletas 
foram apreendidas durante 
operação integrada entre a 
Seop com a Polícia Civil - 
representada pelas 72ª e 73ª 
DPs -, a Polícia Militar, com o 
7º BPM, a Guarda Municipal e 
a Ronda Ostensiva Municipal 
de São Gonçalo (Romu), nos 
bairros Rocha e Porto Novo. 

“Nosso objetivo é normali-
zar o trânsito de São Gonçalo 
que está muito desordenado. 
Além disso, durante a opera-
ção verificamos motocicletas 
em situação irregular com 
seus condutores inabilitados. 
Desde o início da gestão, o 
prefeito Capitão Nelson pediu 
um município mais ordena-
do. Estamos buscando rea-
lizar periodicamente ações 
integradas com as forças de 
segurança para fortalecer a 
cidade e beneficiar a prote-
ção do cidadão gonçalense”, 
afirmou Major David Ricardo, 
secretário de Ordem Pública. 

A ação, que teve início por 
volta das 10h, foi realizada na 
Avenida Humberto de Alencar 
Castelo Branco, no Rocha, e 
na Rua Capitão João Manoel, 
no Porto Novo, e flagrou mo-
tociclistas trafegando sem 

capacete e sem documento 
de habilitação. A Polícia Civil 
participou da ação verifican-
do a identidade dos condu-
tores, para saber se tinham 
pendências com a Justiça e se 
os veículos abordados eram 
roubados.

  O delegado da 73ª DP, 
Leonardo Macharet, destacou 
a importância das operações 

integradas para o município. 
“Aproveitamos a estrutura e o 
efetivo disponibilizado pela 
Seop para realizar a aborda-
gem da maneira mais eficien-
te possível. A ação é muito 
importante para retirar de cir-
culação motos irregulares que 
muitas vezes são utilizadas 
em roubos e outros crimes. 
Esperamos participar cada 

vez mais de operações inte-
gradas, pois o gonçalense só 
tem a ganhar com essa união 
entre as forças de segurança”, 
disse o delegado.   

Desde o início da atual 
gestão, a Seop vem realizando 
operações que visam aumen-
tar a sensação de segurança 
do munícipe e ordenar São 
Gonçalo.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Ao todo, 17 motos foram retiradas de circulação das ruas de São Gonçalo pela Ordem Pública em ação integrada com a polícia

Conleste: mudanças 
na zona portuária
Conleste reúne atores estra-
tégicos para melhor apro-
fundarmos os desafios e as 
oportunidades afetas ao 
desmantelamento de equi-
pamentos, hoje, em especial, 
pertencentes a Petrobras 
. Também estiveram pre-
sentes representantes do 
Conleste, Sedeerirj , ANP, 
Curtoniteroi e Prefeitura de 
São Gonçalo

As cifras envolvidas neste 
segmento são capazes de 
movimentar a economia do 

Leste Fluminense de forma 
robusta à medida que em-
pregos serão criados bem 
como a arrecadação será po-
sitivamente impactada ante 
a cadeia de serviços que será, 
naturalmente, envolvida.

A ideia principal do grupo 
é transformar a zona portuá-
ria do Conleste, em especial 
, Niterói e São Gonçalo, em 
um hub de desmantelamen-
to nos moldes hoje vistos no 
Mar do Norte e no Golfo do 
México.

Divulgação/ Conleste

Também estiveram presentes representantes do Conleste, Sedeerirj , ANP, 
Curtoniteroi e Prefeitura de São Gonçalo

Itaboraí divulga calendário de 
pagamento para cooperados
 A Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda e Tecno-
logia (SEMFAT), divulga o 
calendário de pagamento 
para todos os cooperados do 
município. Os valores serão 
quitados a partir do dia 22 de 
março, seguindo uma ordem 
alfabética, e vão até o dia 05 
de abril. O profissional pode 
fazer a retirada em qualquer 
agência do banco Itaú (em 
todo o território nacional), 
basta estar com o Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) em 

situação regular.
Visando garantir os di-

reitos de todos os profis-
sionais que trabalharam 
nos contratos, o município 
decidiu realizar os paga-
mentos correspondentes 
de forma direta para todos 
trabalhadores, ou seja, sem 
a intermediação da coope-
rativa. A medida foi adotada 
em razão das organizações 
não terem comprovado o pa-
gamento da remuneração de 
seus cooperados na forma do  
contrato.

“O pagamento pode ser 
retirado em qualquer agên-
cia do banco Itaú, não ape-
nas em Itaboraí. Procuramos 
a melhor forma de garantir 
o direito do trabalhador, 
mas também pensando na 
maior facilidade em retirar 
os valores sem gerar aglo-
merações pela cidade. Mas 
é necessário que todos os 
cooperados estejam com o 
CPF em situação regular”, 
explicou o secretário muni-
cipal de Fazenda e Tecnolo-
gia, Roberto Ataíde Santiago  

Fontes.
Cabe ressaltar que os 

contratos firmados com as 
cooperativas, assinados por 
gestões anteriores e que 
visavam a contratação de 
profissionais para a rede 
municipal de Educação, en-
cerraram no dia 31 de janeiro 
de 2021. E que assim que a 
atual gestão iniciou a análise 
dos contratos, tomou ciên-
cia que há uma proibição 
de contratação de coope-
rativa por decisão judicial  
de 2018.

Valores serão quitados a partir do dia 22 de março, e vão até o dia 05 de abril
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Deputada Flordelis, chora, diz ser inocente, mas processo que pode levar à sua cassação é mantido

Relator nega pedido da defesa
O relator do processo contra a 
deputada Flordelis (PSD-RJ) no 
Conselho de Ética da Câmara 
, Alexandre Leite (DEM-SP), 
negou ontem (16) o pedido da 
defesa para declarar inadmitida 
a representação contra a par-
lamentar. Flordelis responde a 
processo por quebra de decoro 
parlamentar, acusada de ser 
a mandante do assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em junho de 2019 
na casa da família em Niterói, 
região metropolitana do Rio de 
Janeiro.

Na reunião desta terça-feira, 
a deputada apresentou sua de-
fesa, na qual afirma existir erro 
na conclusão das investigações 
a respeito da morte do marido. 
Ela chorou, se disse inocente e 
alegou não poderia ser julgada 
e condenada pelo colegiado 
antes de todo o processo ser 
concluído.

Um dos pontos levantados 
pela defesa é o fato de a filha 
biológica da deputada, Simone 
dos Santos, ter admitido que en-
tregou dinheiro para sua irmã, 
Marzy Teixeira, matar Anderson 
do Carmo.

Alexandre Leite rejeitou o 
pedido argumentando que pro-
cessos elaborados pela Mesa Di-
retora não precisam passar pela 
fase de admissibilidade no Con-
selho de Ética A representação 
contra Flordelis foi elaborada 

pela Mesa Diretora da Casa em 
outubro do ano passado.

Segundo Leite, a peça apre-
sentada pela defesa debruçou-
-se sobre questões técnicas 
que seriam avaliadas em uma 
representação passível de ter a 
admissão analisada.

“Não foi o caso. A processo 
oriundo da Mesa Diretora não 
convém o procedimento de 

admissão, ou não. Essa fase já 
foi superada, e a defesa dela vem 
baseada como se fosse defesa 
preliminar a admissão”, afirmou 
o relator. “O processo já está 
admitido e dou pela rejeição 
a essa preliminar apresentada 
pela defesa da deputada”, con-
cluiu Leite.

Com a decisão, segue o pro-
cesso que pode resultar na cas-

sação do mandato de Flordelis. 
A próxima etapa será a realiza-
ção de oitivas, em até 40 dias 
úteis. De acordo com o plano 
de trabalho para instrução do 
procedimento apresentado pelo 
relator, entre os depoimentos 
que serão tomados pelo con-
selho, estão os dos delegados 
que investigaram o caso, alguns 
dos filhos da deputada, entre os 

quais, Simone dos Santos, e da 
própria Flordelis.

Deputada se diz inocente - 
Durante a reunião, a deputada 
falou pela primeira vez no co-
legiado. Por videoconferência, 
Flordelis disse aos membros do 
conselho que é inocente e que 
está sofrendo um processo de 
“perseguição implacável”.

“Eu, Floderlis, sou inocente. 
Eu não matei o meu marido, 
não participei de nenhum ato 
de conspiração contra a vida de 
um homem que foi meu com-
panheiro por mais de 20 anos”, 
afirmou.

A deputada disse ainda não 
ter tido “coragem” de ouvir 
a confissão da filha Simone. 
Segundo Flordelis, a filha teria 
mandado executar Anderson, 
alegando ser vítima de assé-
dio por parte do pastor. “Isso 
não está certo. Não era esse 
o caminho que ela tinha que 
tomar”, afirmou a parlamentar, 
referindo-se à possibilidade 
de a filha mandar matar o seu 
companheiro.

Regulamento
Amanhã (17), o Conselho de 

Ética realiza nova reunião, desta 
vez, para debater mudanças em 
seu regulamento. O texto, apre-
sentado por Alexandre Leite, 
propõe diversas alterações na 
definição das situações em que 
a representação será conside-
rada inepta ou carente de justa 
causa e daquelas em que as no-
tificações poderão ser feitas por 
meio eletrônico, por exemplo.

O novo texto cria ainda a 
possibilidade de o deputado 
que for alvo de processo apre-
sentar alegações finais após 
o encerramento da fase de 
instrução probatória.

Fernando Frazão/Agência Brasil

A deputada federal Flordelis é acusada de planejar a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, crime ocorrido em Nierói, na casa da famíli

MEC: inscrições para 
cursos de qualificação
O programa Qualifica Mais-
-Emprega Mais, uma ini-
ciativa dos ministérios da 
Educação (MEC) e da Eco-
nomia, está com inscrições 
abertas de cursos online de 
qualificação profissional 
para jovens com até 29 anos. 
Nesta primeira fase, que fun-
cionará como projeto-piloto, 
serão disponibilizadas 6.069 
vagas gratuitas. São três cur-
sos oferecidos na área de 
tecnologias da informação e 
comunicação (TICs): progra-
mador de sistemas, progra-
mador web e programador 
de dispositivos móveis.

Os cursos terão duração 
de cerca de 200 horas cada. 
Neste primeiro momento, 
eles estão sendo ofertados 
para jovens que residam em 
11 regiões metropolitanas 
do país: Salvador, Fortaleza, 
Brasília, Belo Horizonte, Re-
cife, Florianópolis, Joinville, 
Porto Alegre, Curitiba, São 
Paulo e Campinas. Além da 
qualificação, os estudantes 

que concluírem os cursos 
serão auxiliados para inser-
ção no mercado de trabalho.

De acordo com a Secreta-
ria de Educação Profissional 
e Tecnológica do MEC, a 
seleção dos estudantes será 
realizada pela plataforma 
EduLivre, por meio do preen-
chimento de uma trilha edu-
cacional, onde os candidatos 
vão conhecer o contexto do 
mercado de trabalho no qual 
pretendem se inserir. A trilha 
ficará aberta até o dia 11 de 
abril e contará com informa-
ções sobre os cursos e postos 
de trabalho a eles relaciona-
dos, além de apresentar aos 
candidatos alguns exercícios 
sobre o conteúdo apresenta-
do na própria trilha.

Para a realização da ma-
trícula, os selecionados de-
vem residir em uma das 11 
regiões metropolitanas par-
ticipantes e terem o ensino 
médio completo. As aulas 
estão previstas para começar 
em 10 de maio.

Caixa Tem: usuários 
precisam atualizar
A atualização do Caixa Tem é 
feita inteiramente pelo celular, 
bastando o usuário seguir as 
instruções do aplicativo, usado 
para movimentar as contas 
poupança digitais. Segundo a 
Caixa, o procedimento preten-
de trazer mais segurança para 
o recebimento de benefícios e 
prevenir fraudes.

Ao entrar no aplicativo, o 
usuário deve acessar a conversa 
“Atualize seu cadastro”. Em se-
guida, é necessário enviar uma 
foto (selfie) e os documentos 
pessoais (identidade, CPF e 

comprovante de endereço).
O calendário de atualiza-

ção seguirá um cronograma 
escalonado, conforme o mês 
de nascimento dos clientes. 
O cronograma começou no 
domingo (14) para os nascidos 
em janeiro e encerrará em 31 
de março, para os nascidos em 
dezembro.

No ano passado, a Caixa 
abriu mais de 105 milhões de 
contas poupança digitais, das 
quais 35 milhões para brasilei-
ros que nunca tiveram contas 
em banco.

Búzios: polícia apura fraudes 
na compra de cestas básicas
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio da 1ª Promotoria de 
Justiça de Armação de Búzios, 
em conjunto com a Polícia 
Civil, através da Delegacia 
de Combate a Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro (DCC-
-LD/PCERJ), realizou, ontem, 
a operação Farinha Pouca, 
contra organização crimi-
nosa investigada por supos-
tas fraudes na aquisição de 
cestas básicas por meio de 
contrato emergencial entre 
o Município de Armação dos 
Búzios e a empresa Suncoast 
Log Comércio e Distribuição 
de Alimentos Eireli. O objeti-
vo foi cumprir oito mandados 
de busca e apreensão, expe-
didos pelo Juízo da 1° Vara 
Criminal Especializada da 
Comarca da Capital.

A investigação foi iniciada 
a partir da identificação de 
irregularidades em contra-
to datado de 7 de abril de 
2020, que causou prejuízo da 
ordem de R$ 1 milhão. Rela-
tório do Tribunal de Contas 
do Estado (TCERJ) apontou 
problemas que vão desde o 
quantitativo de cestas bási-
cas, tendo em vista o tama-
nho da população local, à 
ausência de documentação 
correta do procedimento 
licitatório, além de indícios 
de sobrepreço e superfatu-
ramento.

Um dos principais ato-
res do esquema criminoso, 
segundo a polícia, seria é 
Lincoln Herbert Magalhães 
Oliveira, que teria utilizado 
a empresa Suncoast como 
fachada para obter a licitação, 

posteriormente contratando 
outra empresa por valor infe-
rior ao do contrato com o Mu-
nicípio, obtendo como lucro 
quase R$ 800 mil. A Suncoast 
é de propriedade de Vivian 
Maesse de Oliveira, esposa 
de Lincoln. Para a polícia, é 
importante mencionar que 
Vivian apresentou como con-
tato o endereço eletrônico do 
próprio Lincoln, que ainda 
é responsável pela locação 
do imóvel cuja empresa de 
Vivian utiliza como sede.

De acordo com a Pro-
motoria de Justiça, o termo 
de referência que instruiu a 
licitação foi elaborado pelo 
então secretário municipal 
de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Renda, Marcelo 
Albino de Souza e Silva, sem 
se basear em estudo técnico 

preliminar com estimativa 
correta do quantitativo ne-
cessário. A pesquisa de pre-
ços que embasou o orçamen-
to foi realizada por Simone de 
Souza Cardoso e Jairo Souza 
Pereira. Todo o procedimento 
licitatório foi autorizado e 
supervisionado pela inves-
tigada Grazielle Alves Rama-
lho, que atuava inicialmente 
como Secretária Municipal de 
Governo e Fazenda e passou 
a atuar também como Se-
cretária Municipal de Saúde 
interina e ratificou a dispensa 
de licitação.

Os mandados foram expe-
didos pelo Juízo da 1° Vara Cri-
minal Especializada, para que 
se proceda à busca domiciliar 
e apreensão de material que 
comprovem o cometimento 
de crimes.

Segundo investigação, esquema em licitação teria desviado R$ 1 milhão

Policiais 
fazem ação 
contra 
desmanche
Policiais civis da Delega-
cia de Roubos e Furtos 
de Automóveis (DRFA) 
realizaram, nesta terça-
-feira (16), a Operação 
Amaranto, contra uma 
organização criminosa 
de desmanche de veícu-
los, clonagem e adulte-
ração de placas. A ação 
teve apoio de equipes 
de outras delegacias do 
Departamento Geral de 
Polícia  Especial izada  
(DGPE).

Os agentes foream às 
ruas do município de São 
Gonçalo para cumprir 
26 mandados de busca e 
apreensão.

O combate aos re-
ceptadores de veículos 
é mais uma das ações 
i m p l e m e n t a d a s  p e l a 
DRFA para a redução de  
roubo e furto de veículos  
no Estado do Rio de  
Janeiro.

A região Sul Fluminense é hoje o segundo maior polo automotivo do Brasil

Governo trabalha para 
aumentar competitividade

Representantes do Governo 
do Rio de Janeiro e do Cluster 
Automotivo do Sul Fluminen-
se - organização formadas 
por montadoras da região 
- se reuniram no dia 12. O 
encontro fez parte da série de 
conversas iniciadas em janei-
ro deste ano com o objetivo 
de identificar caminhos para 
a sustentabilidade dos negó-
cios do setor e a manutenção 
dos empregos.

A região Sul Fluminen-
se é hoje o segundo maior 
polo automotivo do Brasil. 
O cluster é formado por 23 
empresas associadas, todas 
instaladas nos municípios de 
Resende, Porto Real e Itatiaia. 
Essas empresas geram 15 mil 
empregos diretos na área 
industrial.

“Não podemos deixar que 
aconteça aqui o que acon-
teceu no ABC Paulista e no 
Vale do Paraíba, por exem-
plo, onde estão ocorrendo 

grandes desinvestimentos 
por parte das montadoras de 
veículos instaladas - afirmou 
o governador em exercício 
Claudio Castro.

Um dos temas abordados 
foi o impacto dos investimen-

tos potenciais do mercado 
de gás natural na indústria 
automotiva.

As empresas reforçaram o 
papel do cluster como vetores 
de desenvolvimento econô-
mico para o estado.

Divulgação

Essas empresas geram 15 mil empregos diretos na área industrial

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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Tricolor deseja contar com atacante Roger Guedes, mas valores envolvidos assustam direção

Flu sonha alto, mas esbarra na grana

O Fluminense 
segue em busca 
de reforços vi-
sando a tempo-
rada. O principal 
objetivo dos tri-
colores é a Taça 

Libertadores da América. O 
técnico Roger Machado adian-
tou que o clube busca um ata-
cante de velocidade, que atue 
pelos lados. Com isso, várias 
especulações começaram a 
serem veiculadas.

Um dos nomes ventilados 
nas Laranjeiras foi o de Roger 
Guedes. O atacante, ex-Pal-
meiras e Atlético-MG está 
atualmente na China.

Só que o presidente Mário 
Bittencourt não crê em um 
acerto com o jogador. O man-
datário confirmou conversas 
com o empresário de Roger 
Guedes e se assustou com o 
atual salário do atleta.

A tendência é a de que 
Roger Guedes renove seu con-
trato com o Shandong Lunen-
g-CHN. Assim, os tricolores 
seguem a procura de um nome 
para reforçar o elenco no mer-
cado.

Além de Roger Guedes, 
o Fluminense está atrás de 
outros atacantes. A imprensa 
carioca tem especulado que 
o clube estaria interessado no 
retorno do atacante Everaldo. 
O jogador teve destaque com 
a camisa tricolor em 2019 e 
deixou o clube para acertar 

com o Corinthians.
No clube paulista, o atleta 

não teve o mesmo destaque 
e viveu de altos e baixos. O 
atacante deixou o Corinthians 
no fim da temporada passa-
da. Everaldo tem o perfil de 
atacante pedido por Roger 
Machado.

“A gente vem trabalhando 

bastante as posições com base 
nas características. Por exem-
plo, jogadores de beiradas que 
nós temos são jogadores hábeis 
e rápidos na condução de bola. 
Imagino que a gente precise 
de um jogador que tenha a 
velocidade como virtude para 
que em alguns momentos que 
você precisa empurrar a linha 

defensiva para trás e criar es-
paço num jogo que você está 
defendendo mais do que o 
necessário, muitas vezes por 
estratégia, outras pela impo-
sição do jogo do adversário”, 
disse o treinador.

Dentro de campo, o Flu-
minense volta a campo neste 
sábado, contra o Bangu. O 

confronto foi marcado para 
São Januário.

Hudson - O retorno do vo-
lante Hudson ao Fluminense 
causou polêmica junto à tor-
cida Tricolor. Para muitos, o 
jogador de 33 anos não deveria 
permanecer no clube por mais 
um ano.

Hudson chegou ao Flumi-
nense no início do ano passado 
por empréstimo do São Paulo. 
Ele retornou ao Morumbi no 
início de março, por força de 
contrato, mas foi liberado para 
acertar com outro clube.

O presidente Mário Bit-
tencourt, entretanto, revelou 
haver um acordo prévio entre 
o clube e o atleta. Além disso, 
o mandatário defendeu a im-
portância do jogador para o 
elenco.

“Hudson tinha um emprés-
timo conosco até dezembro 
de 2020 e que foi prorrogado 
até o fim do Brasileirão. Nós 
tínhamos um acordo de que 
se o atleta não fosse ser apro-
veitado lá a gente prorrogaria 
ao longo do ano de 2021, por 
entender que é um jogador 
importante. Ele nos ajudou 
bastante na temporada den-
tro e fora de campo, tem uma 
liderança importante no gru-
po, comprometimento com a 
instituição, se cuida muito e é 
um atleta de primeira linha”, 
afirmou Bittencourt em entre-
vista ao “Canal de Luiz Penido”, 
no YouTube..

Divulgação / Shandong Luneng

Roger Guedes, atualmente no Shandong Luneng-CHI, é um dos nomes que interessam ao Flu para disputa da Libertadores

Jogador foi indicado por Marcelo Chamusca, com quem trabalhou no Cuiabá

Animado, apoiador Felipe Ferreira 
se apresenta ao Botafogo

O  B o t a f o g o 
apresentou on-
tem mais um 
reforço para a 
temporada. O 
meia Felipe Fer-

reira chega para ser o prin-
cipal homem de criação da 
equipe em 2021.

Felipe Ferreira estava no 
Cuiabá, exaltou a chegada 
ao Botafogo e espera levar 
os alvinegros de volta para a 
Primeira Divisão.

“É uma felicidade imensa 
estar aqui, fazer parte deste 
projeto de reconstrução. Es-
tou muito feliz, fui bem rece-
bido. Espero junto com todo 
o pessoal do clube reerguer o 
Botafogo e colocar na Série A, 
lugar do qual nunca deveria 
ter saído”, disse.

O novo reforço adiantou 
que está bem fisicamente e 
quer estrear no fim de sema-
na, no clássico contra o Vasco, 
por onde já teve passagem.

“Para mim é uma honra 
muito grande estar vestindo 
essa camisa e fazer parte 

do projeto de reconstrução 
do Botafogo. A expectativa 
é a maior possível para já 
estar pronto para o jogo de 
domingo. Espero poder cor-
responder a expectativa e a 
confiança. Com o passar do 
tempo e as vitórias vindo, 
vamos nos aproximar do 

objetivo e tenho certeza que 
no final do ano vamos estar 
comemorando nosso retorno 
à Série A”, declarou.

O Botafogo ainda segue 
em busca de reforços. A prio-
ridade é a chegada de um 
atacante que atue pelos lados 
e um lateral-esquerdo.

Vitor Silva / Botafogo

Felipe Ferreira disse estar bem fisicamente e ontem já treinou no clube

Bruno Gomes projeta 
duelo com Caldense

O Vasco viajou 
ontem para Po-
ços de Caldas, 
no interior mi-
neiro, onde en-
cara a Caldense-
-MG, pela Copa 

do Brasil. A delegação foi de 
ônibus para o local, por con-
ta das dificuldades nos voos 
para Minas Gerais.

Os vascaínos vão a campo 
apenas pela segunda vez com 
seus principais jogadores na 
temporada. O volante Bruno 
Gomes admitiu que os joga-
dores ainda estão se adap-
tando ao estilo de jogo pedido 
pelo técnico Marcelo Cabo.

“A formação que estamos 
jogando é um pouco diferente 
da que terminou o Brasileiro. 
Eu particularmente gosto 
bastante por privilegiar o jogo 
apoiado. Tenho jogado com o 
Andrey do meu lado e ele me 
ajuda bastante. O time está se 
adaptando. O professor pede 
para não termos medo de jo-
gar, que o meio participe bas-
tante, ajude o ataque”, disse.

Bruno Gomes destacou 
que o elenco cruz-maltino 
está focado em fazer uma 

boa campanha na Copa do 
Brasil. No entanto, o volante 
afirmou que o pensamento é 
de avançar de fase amanhã.

“A expectativa é a melhor 
possível. A gente se preparou 
bastante para esse jogo da 
Copa do Brasil e queremos 
ir longe na competição, mas 
precisamos primeiro passar 
dessa primeira fase. Vamos 
enfrentar um grande time, 
que está em primeiro lugar 
no Campeonato Mineiro. Não 
estamos pensando nessa van-
tagem do empate. Estamos 
indo para buscar a vitória”, 
disse.

O Vasco deve ter a estreia 
do lateral Zeca. Além disso, 
o técnico Marcelo Cabo po-
derá contar com o atacante 
Germán Cano e o zagueiro 
Leandro Castán, que não 
participaram do empate com 
o Nova Iguaçu, pelo Estadual, 
no fim de semana.

Lesionado, 
Neymar 
segue fora do 
time do PSG
O Paris Saint-Germain estará 
mais uma vez sem Neymar 
quando for enfrentar o Lille 
na Copa da França hoje, mas 
o técnico Mauricio Pochetti-
no espera ter Ángel Di María 
e Marquinhos disponíveis, 
após suas casas terem sido 
roubadas no último fim de 
semana.

O atacante brasileiro ainda 
não está totalmente recupera-
do de uma lesão no músculo 
adutor sofrida na rodada an-
terior, contra o Caen, em 10 
de fevereiro.

O campeão francês ini-
cialmente disse que Neymar 
estaria fora de atividade por 
“até quatro semanas”, mas 
Pochettino afirmou ontem 
que espera ter o jogador de 29 
anos de volta para o jogo de 
domingo contra o Lyon, pela 
liga francesa.

“O objetivo de Neymar é 
voltar ao time o mais rápido 
possível”, disse Pochettino 
aos jornalistas. “Veremos se 
ele estará disponível para o 
Lyon. Isso seria ótimo”.

Técnico é acusado de violência sexual quando atuava pelo Grêmio em 87

Cuca chega ao Galo e tenta acabar 
com polêmica sobre condenação

O técnico Cuca foi apresen-
tado oficialmente como novo 
comandante do Atlético-MG, 
ontem, por Rodrigo Caetano, 
diretor de futebol do Galo. O 
ídolo atleticano Victor e tam-
bém o presidente Sérgio Coe-
lho estiveram presentes na 
coletiva. Para o comandante, 
o apoio de tantas pessoas im-
portantes no Galo serve para 
enterrar de vez a polêmica 
envolvendo uma condenação 
que sofreu na Suíça em 1987.

Quando ainda era jogador, 
Cuca e outros três compa-
nheiros foram acusados de 
violência sexual durante uma 
excursão do Grêmio. Agora, 
o assunto criou uma grande 
polêmica e parte da torcida 
do Galo rejeitou a chegada do 
comandante. “Em 2020 nin-
guém tinha me perguntado. 

Em 2021 houve o questiona-
mento. O mundo é diferente. 
Trabalhei aqui e nunca foi 
questionado. Não devo nada 
e, para mim, é assunto supe-

rado”, avisou.
Cuca foi apresentado ao 

elenco profissional pela ma-
nhã e já comandou seu pri-
meiro treino.

Pedro Souza / Atlético-MG

Cuca já comandou o primeiro treinamento ontem na Cidade do Galo

Em vantagem, 
Bayern de 
Munique 
recebe Lazio
Atual campeão da Liga dos 
Campeões, o Bayern de Mu-
nique-ALE está perto das 
quartas de final. Os alemães 
recebem hoje a Lazio-ITA, na 
Allianz Arena.

O Bayern venceu o duelo 
de ida, na Itália, por 4 a 1. 
Por isso, os donos da casa 
podem perder dois gols de 
diferença que mesmo assim 
vão avançar.

O técnico Hansi Flick afir-
mou que quer o Bayern fo-
cado na vitória para seguir 
com o bom momento na 
temporada.

“Queremos vencer este 
jogo também. Estamos no 
meio de uma boa jornada e 
queremos continuar, princi-
palmente porque estamos em 
casa. Queremos muito ganhar 
para aumentar”, disse.

Lateral Marcelo pode 
trocar o Real pelos EUA
Pouco utilizado por Zidane 
na atual temporada, Marcelo 
pode sair de Madri no fim da 
temporada e seguir rumo aos 
Estados Unidos. Segundo a 
“France Football”, o lateral-
-esquerdo é desejado por 
David Beckham. O ex-jogador 
inglês é um dos donos do In-
ter Miami e gostaria de contar 
com o futebol do brasileiro na 
próxima temporada.

Neste momento, Marcelo 
esteve em campo somente 
em oito partidas na atual 
temporada. O dono da lateral 
esquerda do Real Madrid vem 
sendo Ferland Mendy. Sem 
muito espaço no time titular 
e com contrato até 2022, o 
brasileiro pode mudar de 
ambiente na janela de trans-
ferências de verão.

O Inter Miami já possui 
alguns nomes conhecidos no 
cenário europeu. Entre eles 
Higuaín e Matuidi. Ambos 

jogaram junto com Beckham, 
assim como Marcelo. Segun-
do a informação noticiada, 
essa boa relação pode ser a 
chave para levar o camisa 12 
para o futebol norte-ameri-
cano.

Divulgação / Real Madrid

Marcelo vem sendo pouco utilizado 

por Zinedine Zidane nesta temporada

Arrascaeta 
volta a treinar 
e encerra 
polêmica

O nome de Ar-
rascaeta andou 
no noticiário do 
Flamengo nos 
últimos dias por 
uma suposta in-
satisfação do jo-

gador. Circulou na imprensa 
que o estafe do uruguaio es-
tava descontente com a falta 
de valorização do atleta pelo 
Flamengo. Além disso, por 
“coincidência”, surgiu tam-
bém um suposto interesse de 
um clube do Egito pelo meia 
rubro-negro.

Alheio a tudo isso, Arras-
caeta curtiu seu último final 
de semana de férias com a 
família no Uruguai. O clube 
atendeu o pedido do atleta 
para retornar um dia depois 
dos demais. Ele alegou a falta 
de voos durante a pandemia 
e embarcou somente na se-
gunda-feira.

Ontem, no Ninho do Uru-
bu, o camisa 14 realizou a 
rotina de praxe: teste de co-
vid-19, avaliação médica e 
física. Em seguida, Arrascaeta 
se juntou aos companheiros 
no gramado do CT, sempre 
mostrando o bom humor e a 
descontração habituais.

O elenco mais uma vez 
treinou em dois períodos on-
tem, e contou com a volta dos 
atletas que participaram da 
partida contra o Fluminense, 
no último domingo.

Vasco viaja de 
ônibus para 
Minas Gerais


