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Rio: governador prorroga 
restrições contra a covid

Toque de recolher entre 23h e 5h é estendido por mais uma semana em meio à alta taxa de ocupação das UTIs

MOMENTO CRÍTICO DA PANDEMIA
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A Prefeitura de São Gonçalo está realizando um estudo para revitalizar a área do campo e construir um centro esportivo para os moradores da localidade, que passa por obra de contenção

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Piratininga: obras na orla em abril
Recuperação do calçadão destruído pelo mar começa mês que vem e custará R$ 4 milhões
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Importação de 
eletrônicos com 
imposto menor
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Emprego:
716 vagas
na Capital
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Espetáculo 
disponível 
nas redes
A peça “Elas também...só 
pensam naquilo”, escrita, 
dirigida e interpretada  por 
artistas niteroienses, já 
pode ser vista nas redes 
sociais de forma gratuita 
até o dia 24.

CULTURA

Divulgação

O acesso para o público é gratuito

Fla de olho 
em paredão 
do Botafogo
Com o surgimento do 
interesse do futebol 
europeu em Hugo Souza, 
o Fla já estaria sondando o 
mercado em busca de um 
goleiro e um nome forte é 
de Gatito Fernandez. 

PÁG. 12

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Gatito tem contrato até final do ano

PÁG. 12

Marcelo Cabo busca hoje, contra Caldense fora de casa, primeira vitória no comando do Vasco

Vasco não quer surpresa na estreia
Cruz-maltino faz hoje, a partir das 17h30 (de Brasília), contra a 
Caldense, em Minas Gerais, seu jogo de estreia na Copa do Brasil, 
buscando a primeira vitória na temporada e conquistar sem sustos a 
classificação para próxima fase da competição nacional. 

SG: obra de 
contenção vai 

beneficiar 6 mil
A Prefeitura de São Gonçalo 

está finalizando uma obra 
de contenção de encosta em 

um campo na Rua Rodrigo 
Magalhães, no bairro Nova 

Cidade, que vai beneficiar 
mais de seis mil pessoas. O 

investimento na obra é de cerca 
de R$ 1 milhão. A Prefeitura  

está realizando um estudo para 
revitalizar a área do campo.

CIDADES\PÁG. 2
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Buracos na pista
Quem trafega pela Rodovia RJ-104, enfrenta muitos bura-
cos pelo caminho, que dão a ilusão das pessoas estarem 
em um verdadeiro rally. Devem estar deixando ficar cada 
vez pior para depois ter desculpa para privatizar e entregar 
para uma concessionária. Só que os buracos podem causar 
acidentes enquanto isso não ocorre. Fica a dica.
Bruno Silva

Falta de sincronização
Gostaria de saber quem foi o engenehiro de trânsito que 
programou os sinais da Estrada Francisco da Cruz Nunes, 
em Niterói, para dar os parabéns. Se você pega um sinal 
fechado, acaba pegando todos, ou quase. O cara é bom 
mesmo. 
Roberto Menezes

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.

Transmissão acontece a partir das 17h30 através de canal no YouTube

Evento on-line reúne hoje 
referências empresariais
Um evento on-line que será rea-
lizado hoje, às 17h30, promete 
reunir as principais referências 
empresariais do país. O Grupo 
de Empresários G10, Grupo 
Identidade, Alterdata Software, 
WTS e Revista Valores e Negó-
cios, realizam evento onde serão 
homenageados empresários e 
instituições que se destacaram 
em um ano tão incerto que nos 
fez refletir ainda mais sobre res-
ponsabilidade social, economia 
e saúde.

Na ocasião, serão homena-
geados como personalidades do 
ano a apresentadora  Mara Ma-
ravilha; o cantor e compositor 
Marcos Valle; o ator Stepan Ne-
cerssian; a atriz Claudia Ohana; 
Bayard Boiteux, vice-presidente 
da Associação de Embaixado-
res do Turismo do Rio; Eliana 
Castro, diretora executiva do 
Instituto Hortense; Itamar Ser-
pa, presidente da Embelezze; 
Fernando Antonio, jornalista 
e apresentador do Balanço 
Diário; e a empreendedora e 
modelo Geórgia Giles.

Elienai Pereira, empresária e 
mentora de negocios e carreira, 
será a mediadora do evento, que 

terá participação de Simone 
Soares, diretora de Marketing 
e Comercial do G10 Grupo de 
Empresários e presidente da 
Revista Valores e Negócios. Ela 
vai estar apresentando junto 
com Marcos Oliveira, presidente 
do Grupo G1O Empresários do 
Brasil, as homenagens no dia. O 

evento conta ainda com partici-
pação de Jarbas Mattos, esscri-
tor palestrante, docente da Fun-
dação Logosofica e Leticia de 
Freitas e Castro, vice-presidente 
do G10 e Ceo da Identidade. 
O Painel de Debates sobre “Ce-
nário Econômico e Saúde 2021” 
acontece com a participação de 

convidados relevantes e mais 
que especiais em seus segmen-
tos, que se destacaram em 2020: 
Margareth Dalcolmo, médi-
ca, professora e pesquisadora 
da Fio Cruz; Mônica de Bolle, 
professora da Universidade de 
Johns Hopkins e pesquisadora 
do Instituto Peterson de Econo-
mia Internacional em Washing-
ton; Sônia Hess, vice presidente 
do Grupo Mulheres do Brasil; 
Tande, atleta olímpico de vôlei, 
medalha de ouro; Ladmir Car-
valho, fundador e presidente 
da Alterdata Software; Paulo 
Spaccaquerche, presidente da 
Abinc (Associação Brasileira de 
internet das coisas). 

Para Elienai Pereira o debate 
acontece em um momento 
oportuno, visto a necessidade 
de uma análise isenta, de pes-
soas que são referências na eco-
nomia e na saúde e que estão 
buscando soluções assertivas 
em meio a tantas incertezas.

A atração musical será com 
o cantor Marcos Valle. A trans-
missão será pelo YouTube da Al-
terdata: https://www.youtube.
com/watch?v=yJX_WvSnJOs.

Obra é para a 
segurança das 
casas que ficam 
na parte superior 
e de área de lazer 
na inferior

Divulgação

Recuperação do calçadão de 
Piratininga começa em abril
Projeto inclui, ainda, o paisagismo da área e a também a implantação de mais um posto salva-vidas

 A Prefeitura de Niterói inicia 
em abril as intervenções no 
calçadão da Praia de Piratinin-
ga, após serem concluídas as 
etapas de elaboração do proje-
to, que trará solução definitiva 
para proteger o local das fortes 
ressacas que ocasionaram a 
diminuição da faixa de areia. 
O investimento da Prefeitura 
de Niterói nesta iniciativa é da 
ordem de R$ 4 milhões.

A obra na orla da praia de 
Piratininga será realizada no 
trecho entre as ruas Jornalista 
Umbelino Silva e João Gomes 
da Silva, totalizando uma ex-
tensão de 300 metros. Nesta 
área, será construído um muro 
de contenção com a utilização 
de pilastras hélice, que ofe-
recem maior segurança, até 
que seja feita a reposição do 
estoque de areia da praia.

A coordenadora do Progra-
ma Região Oceânica Sustentá-
vel (PRO Sustentável), Dionê 
Castro, explica que a Prefei-
tura de Niterói, através do 
PRO Sustentável, realizou os 
estudos relacionados à dinâ-
mica costeira, com ênfase na 
solução estrutural para conter 
os fenômenos que causam a 
erosão da praia e frequentes 

eventos de desabamento do 
calçadão da Praia de Piratinin-
ga durante as ressacas.

“Foram estes estudos, já 
apresentados e discutidos 

com os cidadãos interessados, 
que indicaram a reposição 
do estoque de areia da praia 
como a melhor solução e em-
basaram os projetos de enge-

nharia do muro de contenção 
neste trecho. Em função dos 
fenômenos de marés e ressa-
cas de forte magnitude que 
atuam no local, foram identifi-

cadas estruturas existentes de 
contenção em concreto arma-
do junto à orla da praia que se 
encontram danificadas e rom-
pidas. Com isso, realizamos a 

licitação para contratação da 
empresa para elaboração do 
projeto executivo e execução 
das obras de recuperação do 
calçadão”, explica.

O projeto inclui, ainda, o 
paisagismo nas áreas do cal-
çadão a ser reconstruído, além 
da construção de mais um 
posto salva-vidas, que seguirá 
os moldes dos que já existem 
na Praia de Piratininga.

“O trabalho de requalifi-
cação paisagística tem como 
objetivo proporcionar aos 
moradores e frequentadores 
da Praia de Piratininga um 
espaço público de lazer e con-
vívio, além de investir na re-
composição paisagística com 
espécies nativas da restinga. 
Assim, serão criadas áreas de 
permanência sombreadas, 
alguns espaços gramados 
livres, canteiros vegetados 
e caminhos que interligam 
essas praças”, conta Dionê.

Imagem/Divulgação

A obra na orla da Praia de Piratininga será realizada no trecho entre as ruas Jornalista Umbelino Silva e João Gomes da Silva, uma extensão de 300 metros

Construção vai beneficiar mais de seis mil pessoas em Nova Cidade

São Gonçalo finaliza obra 
de contenção de encosta

A Prefeitura de São Gonçalo 
está finalizando uma obra 
de contenção de encosta 
no bairro Nova Cidade, que 
vai beneficiar mais de seis 
mil pessoas. A construção 
está situada em um campo 
na Rua Rodrigo Magalhães. 
A técnica utilizada é uma 
contenção de talude, que 
visa garantir a estabilidade 
do terreno e a segurança 
às construções desenvol-
vidas ao redor, prevenindo 
desmoronamentos. A pre-
visão é que a obra seja fina-
lizada na próxima semana.  

“A obra de contenção é para 
a segurança das casas que 
ficam na parte superior e 
ao campo abaixo que é a 
única área de lazer da lo-
calidade. A intervenção vai 
dar estabilidade para que 
não ocorra desabamentos”, 
disse o secretário de Desen-
volvimento Urbano, Junior  
Barboza. 

O investimento da obra é 
de R$ 1.005.995,65, oriundo 
de uma emenda parlamentar 
do deputado federal Marcos 
Soares. A Prefeitura de São 
Gonçalo está realizando 

um estudo para revitalizar 
a área do campo e construir 
um centro esportivo para os 
moradores da localidade, 
proporcionando área de la-
zer e esporte.

CPI pede que 
19 sejam 
indiciados por 
incêndios
O relatório final da CPI da 
Alerj que investigou os recor-
rentes incêndios no Estado foi 
aprovado, por unanimidade, 
ontem e solicita ao Ministério 
Público o indiciamento de 19 
envolvidos nos incêndios do 
Ninho do Urubu (fevereiro 
de 2019), do Hospital Ba-
dim (setembro de 2019), e da 
Whiskeria Quatro por Quatro 
(outubro de 2019). O texto será 
apresentado em plenário. Da 
lista, nove foram pelo incêndio 
no Ninho, nove pela tragédia 
no hospital, e o proprietário 
da Quatro por Quatro.

Influenza: vacinação 
começa 12 de abril
Em meio à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
o governo federal segue com 
as iniciativas para combater 
outros vírus. É o caso da cam-
panha de vacinação contra 
o vírus Influenza, marcada 
pelo Ministério da Saúde 
para iniciar no dia 12 de abril. 
Com diversos estados com 
leitos de unidades de terapia 
intensiva (UTI) lotados e filas 
de espera, a campanha tam-
bém é importante para evitar 
uma sobrecarga nos sistemas 

de saúde.
O público estimado é de 

79,7 milhões de pessoas, e o 
objetivo é vacinar pelo menos 
nove em cada dez pessoas 
dos grupos prioritários.Os 
dias de mobilização, os dias 
D, serão definidos por cada 
município. Não é recomen-
da a aplicação das vacinas 
contra a covid-19 e influenza 
conjuntamente. Pessoas que 
estiverem nos grupos priori-
tários devem se vacinar antes 
contra a covid-19.

 O investimento 
da Prefeitura de 
Niterói é de 
R$ 4 milhões
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Covid: Marcelo Queiroga defende 
distanciamento para reduzir morte
Futuro ministro da Saúde participou de entrega das vacinas AstraZeneca no Rio de Janeiro

O médico Marcelo Queiro-
ga, indicado para assumir o 
Ministério da Saúde, disse 
nesta quarta-feira (17) que 
sua gestão vai trabalhar para 
conseguir homogeneizar a 
conduta assistencial no tra-
tamento da covid-19 no país.

Ao participar ao lado do 
ministro Eduardo Pazuello 
da cerimônia de entrega das 
vacinas Oxford/AstraZeneca 
fabricadas em Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz, no Rio de Ja-
neiro, Queiroga defendeu que 
é preciso haver protocolos 
uniformizados de assistência 
nas unidades de terapia in-
tensiva (UTIs) no Brasil.

“Temos que transferir as 
expertises dos grandes cen-
tros para as unidades de 
terapia intensiva nas cidades 
que estão mais distantes, nos 
estados menores, de tal sorte 
a utilizar recursos de tecnolo-
gia de informação e comuni-
cação como a telemedicina 
para que a gente consiga 
melhorar os resultados. É pre-
ciso garantir um atendimento 
mais rápido ao paciente para 
evitar que a doença progrida”, 
disse Queiroga.

De acordo com o sucessor 
de Eduardo Pazuello, o país 
vai conseguir reduzir as mor-
tes provocadas pela covid-19 

com políticas de distancia-
mento social, que permitam 
diminuir a circulação do novo 
coronavírus, e com a melhora 

da capacidade assistencial 
dos serviços hospitalares.

Queiroga voltou a des-
tacar a importância de a 

população aderir às medidas 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus. “Não adianta só 
o governo ficar recomendan-

do o uso de máscaras, se as 
pessoas não são capazes de 
aderir a esse tipo de medida 
simples, que não demanda 

grande esforço. O governo 
recomenda, por exemplo, 
redução de aglomerações 
fúteis e as pessoas ficarem 
fazendo festas nos finais de 
semana, contribuindo para a 
circulação do vírus”, afirmou 
o médico.

Fiocruz - A Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) entre-
gou hoje ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
um lote de 500 mil doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
contra a covid-19, fabricadas 
em Bio-Manguinhos, no Rio 
de Janeiro. O lote foi produ-
zido a partir do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
importado.

Mais 580 mil doses serão 
disponibilizadas até sexta-
-feira (19), totalizando um 
lote com 1,080 milhão de 
doses de vacina produzidas 
no Brasil.

Queiroga 
defendeu que 
é preciso haver 
protocolos 
uniformizados 
no Brasil

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O médico cardiologista Marcelo Queiroga, indicado para ser o novo ministro da Saúde, e o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falam à imprensa em Brasília

Governo do Rio prorroga 
medidas contra covid-19
O governo do Rio de Janeiro 
decidiu estender por mais uma 
semana os efeitos do decreto 
editado na última sexta-feira 
(12) que endureceu as medidas 
restritivas para conter o avanço 
da covid-19 no estado. Dessa 
forma, está mantido em todos 
os municípios fluminenses o 
toque de recolher entre as 23h 
e as 5h. Durante este horário, 
é proibida a permanência de 
pessoas nas vias públicas.

A princípio, o decreto teria 
validade até amanhã (18). Se-
gundo o governo, a extensão dos 
efeitos do decreto foi definida 
com base em dados técnicos 
apresentados pela Secretaria 
de Estado de Saúde. Conforme 
a decisão anunciada hoje (17), 
as medidas continuam em vigor 
até o próximo dia 25.

O Rio de Janeiro, bem como 
os demais estados brasileiros, 
atravessa um dos momentos 

mais críticos desde o início da 
pandemia de covid-19. A taxa de 
ocupação de leitos de unidade 
de terapia intensiva (UTI) dispo-
nibilizados na rede pública para 
pacientes com covid-19 alcan-
çou 94% na capital fluminense.

Em todo o país, foram regis-
tradas na terça-feira (16) 2,84 
mil mortes por covid-19), mais 
um recorde diário.

Em nota, o governo pede 
que a população fortaleça ações 
como distanciamento social e 
mantenha o uso de máscaras. 
Além do toque de recolher, o 
governo estadual manteve o 
veto às festas com bilheteria, 
que não têm caráter social. 
Comemorações de 15 anos, ca-
samentos e formaturas podem 
ocorrer, desde que se respeite o 
limite de 50% de ocupação nas 
casas de festa.

Da mesma forma, bares e 
restaurantes podem funcionar 

com metade da capacidade de 
lotação, mas precisam fechar 
as portas às 23h. Já os serviços 
de delivery e drive-thru estão 
permitidos sem limitação de 
horário.

Parques, museus, cinemas, 
teatros, academias e clubes so-
ciais também devem respeitar 
o limite de ocupação de 50%. 
“Ficam mantidas as atividades 
esportivas de alto rendimento, 
sem público, respeitando-se os 
devidos protocolos e autoriza-
dos pela Secretaria de Estado 
de Saúde”, informa o governo.

O funcionamento do co-
mércio está autorizado com 
algumas regras. Lojas de rua 
podem manter as portas abertas 
das 8h30 às 17h30. Os shopping 
centers estão autorizados a 
funcionar com até 75% da capa-
cidade, entre as 10h30 e as 22h. 
Para estabelecimentos voltados 
a serviços essenciais não há 

limitação.

Capital - Na capital do esta-
do, também vigora um decreto 
da prefeitura. Com validade até 
a próxima segunda-feira (22), 
a norma também fixa o toque 
de recolher entre as 23h e as 5h, 
mas adota algumas medidas 
mais rígidas. Bares e restau-
rantes, por exemplo, devem 
encerrar o funcionamento até 
as 21h. O comércio está autori-
zado a funcionar entre as 10h30 
e as 21h.

Além disso, a maioria das 
atividades econômicas com 
atendimento presencial deve 
respeitar a lotação máxima 
de 40%. Há previsão de mul-
ta no valor de R$ 562,42 para 
pessoas que não usarem 
máscaras ou participarem 
de aglomerações. Estabele-
cimento que desrespeitarem 
as normas serão multados.

Objetivo é conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no estado

SG inicia vacinação a 
partir de 75 anos
Idosos a partir de 75 anos po-
dem procurar os oito pontos 
de vacinação em São Gonçalo 
para receberem a primeira 
dose da vacina contra o co-
ronavírus a partir desta quin-
ta-feira (18). Esta faixa etária 
segue até o próximo sábado 
(20). 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. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo retirou 

ontem, mais 12.880 doses 
do imunizante CoronaVac 
para aplicação da primeira 
dose. Na última terça-feira 
(16), outras 10.090 de Coro-
naVac foram retiradas para 
serem usadas como segunda  
dose.  

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade va-
cinou com a primeira dose 
55.060 pessoas. Até as 16h 
desta quarta-feira (17), 19.404 
pessoas tinham sido imuni-
zadas com a segunda dose, 
sendo dois trabalhadores da 
saúde e 922 idosos só nesta 
quarta-feira (17).

Rio distribui mais 
doses aos municípios
O estado do Rio de Janeiro 
começou ontem (17) a dis-
tribuição do lote de 444 mil 
doses, que recebeu, ontem, 
do Ministério da Saúde, das 
vacinas CononaVac, produ-
zidas pelo Instituto Butantan, 
em São Paulo.

Na capital, a Secretaria 
Municipal de Saúde infor-
mou que vai retomar, hoje 
(18), o calendário de vaci-
nação, que estava suspenso, 
com a retirada hoje do novo 
lote de 96.660 doses da vacina 
CoronaVac, do depósito do 
governo do estado. 

No Rio de Janeiro, a vaci-
nação é das 8h às 17h em clí-
nicas da família, centros mu-
nicipais de saúde, no Planetá-
rio da Gávea, na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário (Leme), 
na Casa Firjan (Botafogo), no 

Museu da República (Catete), 
na zona sul da cidade; e no 
Tijuca Tênis Clube, na zona 
norte. Também funcionam 
os postos de drive-thru do 
Parque Olímpico, na Barra da 
Tijuca, na zona oeste, onde a 
imunização é das 9h às 15h.

Bombeiros - A partir de 
hoje (18), o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro vai reforçar o 
esquema de vacinação. Nesta 
primeira fase, a imunização 
será feita nos quartéis do Hu-
maitá e de Copacabana, na 
zona sul; e de Vila Isabel, na 
zona norte; e no Grupamen-
to de Busca e Salvamento, na 
Barra, zona oeste. O aten-
dimento será de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17h, e 
aos sábados, das 8 às 12h.

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: 21/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Benjamin Constant - Barreto - Santana - Niterói 14822469

12:00 às 16:00 Rua Quinze de Novembro - Centro - Niterói 14822469

12:00 às 16:00 Travessa Nossa Senhora da Conceição - Santana - Niterói 14822469

13:30 às 17:30 Estrada Francisco Cruz Nunes - Jacaré - Niterói 14822115

13:30 às 17:30 Travessa Jacaré - Jacaré - Niterói 14822115

13:30 às 17:30 Rua Frei Orlando - Jacaré - Piratininga - Niterói 14822115

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Club - Anaia Pequeno - São 

Gonçalo 
14814907

08:00 às 12:00 Rua Clodomiro A da Costa - Jockey Club - Anaia - Arsenal - São 
Gonçalo 

14814943

08:00 às 12:00 Rua Luiz Henrique Fonseca - Jockey Club - São Gonçalo 14814979

08:00 às 12:00 Rua Pedro José de Souza Jardim - Arsenal - São Gonçalo 14815017

08:00 às 12:00 Estrada Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua 8 - Jockey Club - Jockey - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Doutor Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Francisco S. Marmelo - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua General Mouzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Morzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 14815461

08:00 às 12:00 Rua Cedígio P Rocha - Arsenal - São Gonçalo 14815503

08:00 às 12:00 Rua Francisco Espargolli - Jockey Club - Arsenal - São Gonçalo 14815503

08:00 às 12:00 Rua Genésio Basson - Arsenal - São Gonçalo 14815503

08:00 às 12:00 Travessa Médici - Jockey Club - São Gonçalo 14815503

08:00 às 12:00 Rua Gracinda Paes Pereira - Jockey Club - São Gonçalo 14815541

Dia: 22/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Condomínio Terra Verde - Lt 
Cidade B - Transoceânica - Itaipu - Niterói 

14827145

13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16, 30 - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio de C E Silva - Boa Vista - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Rua José H. M. Galvão - Lm Boa Vista - Condomínio Terra Verde 
- Itaipu - Niterói 

14827145

13:00 às 17:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói 14827145

13:00 às 17:00 Rua Mario Young - Condomínio Terra Verde - Boa Vista - Itaipu - 
Maravista - Niterói 

14827145

13:00 às 17:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói 14827145

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 14825029

13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 14825029

13:30 às 17:30 Avenida Praia - Jardim Atlântico - Maricá 14825029

13:30 às 17:30 Avenida Marques de Maricá  - Jardim Atlântico - Maricá 14825029

13:30 às 17:30 Ruas 37, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 14825029
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A medida vai beneficiar os consumidores, que vão pagar menos para comprar itens como computadores e celulares

Eletrônicos têm tarifas reduzidas em 10%
A partir da próxima semana, 
bens de capital e equipa-
mentos de informática e te-
lecomunicações comprados 
no exterior pagarão 10% a 
menos de Imposto de Im-
portação para entrarem no 
país. A medida foi aprovada 
ontem (17) em reunião do 
Comitê Executivo de Ges-
tão (Gecex) da Câmara de 
Comércio Exterior do Minis-
tério da Economia (Camex).

Os bens de capital são 
máquinas e equipamen-
tos usados na produção. 
Em nota, o Ministério da 
Economia informou que a 
medida vai reduzir custos e 
aumentar a competitividade 
de diversos setores da eco-
nomia e beneficiar os consu-

midores, que pagarão menos 
para comprar itens como 
computadores e celulares. 
Por causa da desvalorização 
do real no último ano, esses 
produtos tiveram alta con-
siderável de preços no país.

Ao todo 1.495 produtos, 
incluídos os subtipos, tive-
ram a alíquota de importa-
ção reduzida. Por envolver 
bens de capital e bens de 
informática e de teleco-
municações, a medida não 
dependeu de negociação 
com os demais parceiros do 
Mercosul. Como a mudança 
ocorreu num imposto regu-
latório (usado para regular 
a economia), o governo não 
precisa elevar outros im-
postos ou cortar gastos para 

compensar a perda de arre-
cadação, como determina 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal para os demais tipos 
de tributos.

Atualmente, as tarifas 
de importação desses pro-
dutos variam de zero a 16% 
para as mercadorias que pa-
gam a tarifa externa comum 
(TEC) do Mercosul. Com a 
redução, uma máquina que 
paga 10% de imposto para 
entrar no país pagará 9%. 
Um eletrônico tarifado em 
16% passará a ser tarifado 
em 14,4%. Os itens tarifados 
em 2% terão redução maior 
e terão a alíquota zerada. 
Segundo o Ministério da 
Economia, a medida dimi-
nui a burocracia e facilita a 

vida dos importadores e dos 
consumidores.

O Ministério da Eco-
nomia detalhou algumas 
reduções. Os celulares e 
computadores do tipo lap-
top terão o Imposto de 
Importação reduzido de 
16% para 14,4%. No caso 
de equipamentos médicos 
de raio-X e microscópios 
ópticos, a alíquota passará 
de 14% para 12,6%. Outros 
produtos beneficiados pela 
medida são máquinas para 
panificação e fabricação 
de cerveja e bens de capital 
relacionados à construção 
civil, como guindastes, es-
cavadeiras, empilhadeiras, 
locomotivas e contêineres, 
entre outros itens.

Marcello Casal Jr

Segundo ministério, medida reduzirá custos e aumentará competitividade

Setrab com 
716 vagas de 
emprego na 
Capital
A Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda oferece, nesta 
semana, 716 oportunidades, 
por meio do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), para 
as regiões Metropolitana, 
Norte, Médio Paraíba, Cen-
tro-Sul, Baixada Litorânea e 
Serrana do Rio de Janeiro. O 
sistema realiza uma análise 
comparativa do perfil profis-
sional de cada candidato ca-
dastrado com o perfil da vaga 
oferecida pelo contratante.

Para  se  inscrever  ou 
atualizar o cadastro, é ne-
cessário ir a uma unidade 
mais próxima do Sine, por-
tando seus documentos de 
identificação civil, carteira 
de trabalho e comprovante 
de residência.

Foram produzidos 3,55 milhões de barris por dia, diz ANP

Pré-sal atinge recorde de 
73% da produção nacional 

A participação do pré-sal na 
produção nacional de petró-
leo e gás natural atingiu em 
fevereiro o patamar recorde 
de 73,14%, segundo divul-
gou ontem (17) a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis  
(ANP).

De acordo com a agência 
reguladora, foram produzi-
dos no pré-sal no mês pas-
sado 2,6 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia, me-
dida que considera tanto a 
produção de petróleo quanto 
a de gás. Já a produção total 
brasileira foi de 3,55 milhões 
de barris por dia.  

Segundo a ANP, somente 
o Campo de Tupi, o maior 
produtor nacional, respon-

deu por 32,8% da produção 
brasileira, com 1,2 milhão 
de barris de óleo equivalente 
por dia.

Já o Campo de Búzios, o 

maior da Cessão Onerosa, 
correspondeu a 19% da pro-
dução nacional, com 673 mil 
barris de óleo equivalente 
por dia.

Juíz mantém bloqueio 
de bens de Lula
O juiz Luiz Antonio Bonat, da 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
decidiu manter o bloqueio de 
bens do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A decisão 
consta no despacho no qual 
ele determinou o envio ao 
Distrito Federal de dezenas de 
processos relacionados à ação 
penal sobre supostos crimes 
cometidos na compra de um 
terreno para o Instituto Lula.

Na semana passada, o mi-
nistro Edson Fachin, relator 
da Lava Jato no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ordenou 
o envio desta e de outras três 
ações penais – sobre o triplex 
no Guarujá, o sítio em Atibaia 
e doações ao Instituto Lula 
– para a Justiça Federal do 
Distrito Federal.

Por entender que a 13ª 
Vara Federal de Curitiba não 
era competente para julgar os 

casos, Fachin anulou ainda 
todas as decisões tomadas no 
âmbito das quatro ações pe-
nais. A maioria dos atos era de 
autoria do ex-juiz Sergio Moro.

Atual titular da Lava Jato na 
primeira instância, Bonat es-
creveu que o bloqueio de bens, 
contudo, não foi determinado 
no bojo das ações penais, 
mas em processos separados, 
embora acessórios a elas. Por 
esse motivo, ele ordenou a 
manutenção da medida.

“Tendo por base os es-
tritos limites da decisão do 
Exmo. Ministro Edson Fachin, 
manterei os bloqueios du-
rante a declinação, ficando 
o Juízo declinado respon-
sável pela análise acerca da 
convalidação das decisões 
que autorizaram as constri-
ções cautelares”, escreveu  
Bonat.

Agência Petrobras

A produção total brasileira foi de 3,55 milhões de barris por dia
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Gatito tem nome 
especulado no Fla

O  F l a m e n g o 
pode negociar 
o goleiro Hugo 
Souza em breve 
com o futebol 
europeu, já que 
o Ajax, da Ho-

landa, estaria interessado 
no jovem e pode fazer uma 
proposta nos próximos dias. 
Com isso, os rubro-negros 
devem ir atrás de um substi-
tuto no mercado.

Um nome que mais uma 
vez começa a ser especu-
lado no Ninho do Urubu é 
o de Gatito Fernández. O 
paraguaio do Botafogo é 
bem avaliado pela diretoria 
rubro-negra.

Gatito Fernández tem 

contrato até o fim da tem-
porada com o Botafogo. O 
goleiro está afastado dos 
gramados desde o fim de 
setembro, quando teve um 
edema ósseo no joelho.

O Botafogo nega qualquer 
contato do Flamengo em 
relação a Gatito Fernández. 
No entanto, uma boa pro-
posta pode fazer a diretoria 
alvinegra negociar o goleiro 
com o rival.

Outra opção para o Fla-
mengo é esperar até o meio 
da temporada para assinar 
um pré-contrato com Gatito 
Fernández. Os rubro-negros 
podem esperar o paraguaio, 
pois contam com Diego Al-
ves em seu elenco.

Vitor Silva / Botafogo

Contrato de Gatito Fernández com o Botafogo vai até o final da temporada

Miranda volta ao São 
Paulo após dez anos
O bom filho a casa torna. O 
São Paulo anunciou a con-
tratação, ontem, do zagueiro 
Miranda como o novo reforço 
do clube. O jogador, de 36 
anos, assinou contrato até 31 
de dezembro do ano que vem. 
Ele já passou pelos exames 
médicos e está integrado ao 
elenco do Tricolor Paulista 
no Centro de Treinamento da 
Barra Funda.

Miranda tem um passado 
vencedor no São Paulo. Ele 
fez parte do tricampeonato 
brasileiro, em 2006, 2007 e 
2008. Ao todo, já disputou 260 
partidas com a camisa trico-
lor. No Brasil, ele também 
jogou no Coritiba, clube que o  
revelou.

Em 2011, o paranaense 
de Paranavaí iniciou passa-

gem marcante pelo Atlético 
de Madrid. Na Espanha, ele 
conquistou o campeonato 
nacional (2013/14) e da Copa 
do Rei (2012/13), além de 
ter disputado a final da Liga 
dos Campeões (2013/2014). 
Na Europa, o zagueiro ainda 
atuou pelo Internazionale de 
Milão (Itália) e pelo Sochaux 
(França).

Pela Seleção Brasileira, Mi-
randa disputou a última Copa 
do Mundo, na Rússia, em 
2018. Além disso, levantou as 
taças da Copa das Confedera-
ções (2009), do Superclássico 
das Américas (2014 e 2018) e 
da Copa América (2019).

O último trabalho do za-
gueiro foi no Jiangsu Suning 
(China), onde foi campeão 
chinês em no ano passado.

Presidente tricolor afirma que zagueiro é imprescindível para o clube

Fluminense nega troca de 
Nino por Eduardo Sacha

O Fluminense 
c o n t i n u a  n a 
busca por re-
forços na tem-
porada. O ob-
jetivo é ter um 
elenco qualifi-

cado para a disputa da Taça 
Libertadores da América. 
O técnico Roger Machado 
admitiu que os tricolores 
procuram um atacante de 
velocidade, que atue pe-
los lados. Com isso, uma 
série de especulações co-
meçaram a acontecer nas  
Laranjeiras.

O presidente Mário Bit-

tencourt admitiu que sondou 
o atacante Roger Guedes, 
mas o jogador deve perma-
necer na China. No entanto, 
o mandatário rechaçou o 
retorno de Everaldo, ex-Co-
rinthians. Outra especulação 
seria uma troca do zagueiro 
Nino pelo atacante Eduardo 
Sasha, do Atlético-MG. A no-
tícia foi rapidamente negada 
pelo presidente tricolor.

“Assim que pensamos no 
nome do Sasha, contatamos 
o representante, que nos 
informou que o Atlético-
-MG não negociaria o atleta 
em hipótese alguma para 

o Fluminense. De lá pra cá 
não houve nenhum outro 
contato, seja com o repre-
sentante, seja com o clube. 
Não oferecemos jogadores. 
Mesmo que houvesse qual-
quer negociação, o nome do 
Nino jamais seria oferecido 
por nós. Ele é um dos nossos 
jogadores mais importantes 
do elenco e contamos com 
ele para toda a temporada”, 
disse ao site “ge”.

O Fluminense segue a 
procura de novos nomes. No 
entanto, a diretoria adiantou 
que não irá comprometer as 
finanças com reforços.

Economista tem a missão de comandar o processo de profissionalização

Botafogo apresenta Jorge 
Braga como novo CEO

O  B o t a f o g o 
confirmou on-
t e m  o  n o m e 
d e  s e u  C E O. 
O economista 
Jorge Braga foi 

anunciado pelo presidente 
Durcesio Mello no estádio 
Nilton Santos.

“É com grande satisfa-
ção que anunciamos o Jorge 
Braga para exercer o cargo 
de CEO. O Botafogo está em 
um caminho irreversível de 
profissionalização e a chega-
da desse brilhante executivo 
vem para pavimentar a nossa 
reconstrução. Foi um proces-

so seletivo muito bem con-
duzido pela EXEC e estamos 
convictos de que esse dire-
cionamento estratégico, com 
profissionais competentes 
em posições de liderança, é 
o melhor para o clube”, disse.

O novo CEO alvinegro fa-
lou sobre a função no clube 
carioca: “O projeto que me 
foi apresentado pelo presi-
dente Durcesio é bastante 
desafiador e isso me motivou. 
A instituição e seus milhões 
de apaixonados torcedores 
anseiam por resultados e 
um novo modelo de gestão”, 
declarou.

Vítor Silva / Botafogo

Jorge Braga, novo CEO do Botafogo, 

foi apresentado no Nilton Santos

Time estreia na Copa do Brasil pressionado para conseguir primeira vitória

Vasco busca classificação 
contra Caldense, em Minas

O Vasco estreia 
na Copa do Bra-
sil hoje, contra a 
Caldense-MG, 
e m  Po ç o s  d e 
Caldas. A parti-
da, que seria à 

noite, teve seu horário an-
tecipado para às 17h30 (de 
Brasília), por conta das res-
trições do governo mineiro 
devido à covid-19.

Os cruz-maltinos vão em 
busca de sua primeira vitó-
ria na temporada. Mesmo 
assim, os cariocas avançam 
na Copa do Brasil em caso 
de empate.

A delegação do Vasco foi 
para o local da partida de 
ônibus por causa das dificul-
dades das rotas de voo para 
Poços de Caldas. O objetivo 
foi ganhar tempo de prepa-
ração e recuperação.

Em termos de escala-
ção, o técnico Marcelo Cabo 
deve ter a estreia do lateral 
Zeca. Além dele, o zagueiro 
Leandro Castán e o atacante 
Germán Cano viajaram, mas 
são dúvidas para a partida.

Já a Caldense vem para 
o confronto esperançoso 
na classificação. A equipe 
realiza boa campanha no 

Campeonato Mineiro.
Os donos da casa ainda 

não perderam no Estadual e 
contam com a boa fase para 
buscar o avanço na compe-
tição.

Negociação - O Vasco 
negocia a contratação do 

atacante Morato, atualmente 
no Red Bull Bragantino. Só 
que as conversas esfriaram 
na última semana.

Morato informou aos cru-
z-maltinos um problema no 
púbis. O jogador preferiu 
realizar o tratamento do clu-

be paulista antes de acertar 
sua ida para o Vasco.

Assim, a chegada de Mo-
rato deve acontecer somente 
em algumas semanas. O 
provável reforço vai chegar 
ao Vasco para disputar uma 
vaga no setor ofensivo.

Rafael Ribeiro / Vasco

Destaque do Vasco na última rodada do Carioca, Gabriel Pec está confirmado no confronto desta tarde em Minas Gerais

Papo entre amigas 
em peça virtual
A peça “Elas também...só 
pensam naquilo”, escrita, 
dirigida e interpretada  por 
artistas niteroienses, já pode 
ser vista nas redes sociais 
até o dia 24. A obra, que 
foi filmada no último final 
de semana na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, está 
disponível  gratuitamente 
no Facebook @elastabem-
sopensamnaquilo @sala-
nelsonpereiradossantos e 
no Youtube @lobiancopro-
ducoes Na história, quatro 

mulheres se conhecem de 
forma inusitada e se tornam 
“novas amigas de infância”. 
Passam então a se reunir 
para um “papo de amigas”, 
no qual colocam suas his-
tórias, seus medos, suas 
experiências, seus fantas-
mas e suas loucuras em 
jogo. Baseado na vivência 
destas mulheres se desen-
rola a história da história 
da peça, que tem produção 
executiva de Ana Lobianco, 
da Lobianco Produções.

CULTURA FABIANA MAIA

Mulheres
Nesta quinta e sexta, às 21h, 
acontecem as últimas apre-
sentações do espetáculo-ex-
periência virtual “Palavras 
de Mulheres”. A peça reúne 
cinco atrizes cariocas: Au-
rora Eyer, Jessica Madonna, 
Jullie, Maria Adélia e Maria 
Lucas, que constróem suas 
personagens em cima das 
histórias mitológicas e agre-
gando às cenas fatos e ex-
periências de suas próprias 
vidas. Onde: https://zoom.
us/meetings. O ingresso 
custa R$10.

TONA - Após chamar atenção com seu primeiro single, 
“Senhor do Bonfim”, a banda Tona retorna para entre-
gar outras nuances de seu EP de estreia, a ser lançado 
em breve. O novo single, “Santo Dia”, é uma reflexão 
sobre uma rotina que consome as nossas percepções 
e sensibilidades diante do mundo que nos cerca. 
Disponível nas principais plataformas de streaming.

VICTOR SEIXAS – O cantor e compositor Victor Seixas 
tira a máscara cênica para descobrir a própria voz 
em “Gesto Bruto”. O show de lançamento acontece 
nesta quinta e o álbum com dez faixas chega nesta 
sexta nas principais plataformas digitais. O show será 
gratuito, nas redes do Teatro Prudential, e haverá um 
QRcode para quem quiser contribuir voluntariamente.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

“Elas também...só pensam naquilo” pode ser vista, de graça, até o dia 24

Divulgação

“Palavras de Mulheres” faz últimas 
apresentações nesta quinta e sexta

Divulgação / São Paulo

Miranda foi apresentado ontem pelo São Paulo e já iniciou os treinamentos


