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Rio terá novas restrições 
a partir de segunda-feira

Eduardo Paes diz que vai antecipar feriados de abril e tomar medidas mais severas de isolamento urbano

COVID SEGUE EM ALTA

CIDADES\PÁG. 3

O governador em exercício, Cláudio Castro, regulamentou sistema para ajudar a solucionar desaparecimentos de crianças e adolescentes

Eliane Carvalho/Palácio Guanabara

Maricá: toque 
de recolher das 
23h às 5h

CIDADES\PÁG. 3

Humorista 
na mira de 
deputado

PANORAMA\PÁG. 2

Algas podem gerar falta d’água
Cedae teve que interromper as atividades da ETA Guandu para evitar proliferação

CIDADES\PÁG. 2

Desaparecidos: 
Rio terá alerta 
por telefone 
O governador Cláudio Castro 
regulamentou, ontem, a lei 
que cria o primeiro sistema de 
alerta por telefone do país para 
solucionar desaparecimentos de 
crianças e adolescentes. Elaborado 
nos moldes de um sistema dos 
Estados Unidos que já é utilizado 
em outros 27 países, o sistema 
conta com a divulgação de 
fotos e informações das vítimas 
pelas companhias de telefonia 
celular. Segundo a Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros, 4.545 
pessoas entre 0 e 17 anos de idade 
desapareceram apenas na cidade 
do Rio de Janeiro em 2020.

CIDADES\PÁG. 2

Seus Direitos na

Justiça

PÁG. 4

O novo 
normal e a 
transição

Após bater a marca de 100 mil atendimentos em mutirões, o Detran.RJ 
promove, neste próximo sábado (20), o 21º mutirão desde o início da pandemia. 
Serão oferecidas 7,1 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil 
e veículos, em 48 unidades espalhadas em todas as regiões do estado do Rio. 

CIDADES\PÁG. 4

Moskow

Serão 33 postos de atendimento em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro

Detran terá mutirão

No sufoco, 
Vasco segue 
na Copa BR
Cruz-maltino ficou ontem 
no empate em 1 a 1 com 
a Caldense (MG), mas 
conseguiu a vaga para 
próxima fase. Time segue 
sem vencer na temporada.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Talentos 
femininos 
nas telas
 A mostra digital “2º 
Festival Mulheres+ do 
Audiovisual” vai exibir 
56 filmes com o objetivo 
de reconhecer talentos 
femininos.

PÁG. 8

CULTURA
Divulgação

“Espero que Esta Te Encontre e que 
Estejas Bem” faz parte da mostra

Marquinhos Gabriel (à esq.) fez o 
único gol do Vasco ontem à tarde

Renatinho do 
PSOL morre de 
covid-19

CIDADES\PÁG. 3

Divulgação/ Renatinho PSOL

Renatinho estava internado em estado grave
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

A invasão dos porcos
Os porcos estão invadindo de novo as ruas de Niterói e já 
podem ser vistos em vários bairros, revirando as lixeiras, 
espalhando sujeira por todos os lados e dando trabalho 
para o pessoal da varrição. Isso sem falar no risco de cau-
sar acidentes de trânsito, ao atravessarem as ruas fora das 
faixas de pedestres e sem olhar para os dois lados antes. É 
esta cidade é uma comédia.
Berenice Coelho

Danem-se os outros
Funcionários das empresas prestadoras de seriços que 
atuam nas ruas de Niterói não estão nem aí para a popula-
ção da cidade. Quando precisam fazer um reparo na fiação 
dos postes ou nas tubulações das ruas e avenidas, botam 
um cone para fechar o trânsito em uma das pistas e... mais 
nada. Muitas vezes, em ruas de mão dupla, os caminhões 
escondem uma das pistas e de repente, do nada, surge um 
carro na sua frente. Ou seja, danem-se os outros.
Roger Machado

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

Covid: Congresso 
libera indenização
O Congresso manteve a in-
denização de R$ 50 mil a 
profissionais de saúde inca-
pacitados permanentemente 
em virtude de contato com 
o novo coronavírus durante 
exercício da profissão. Esse 
pagamento foi aprovado em 
julho no Congresso, mas 
vetado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Pois o Congresso 
derrubou esse veto.
Terão direito ao benefício 
médicos, enfermeiros, fi-
sioterapeutas, assistentes 
sociais, técnicos de labo-
ratório, dentre outros. No 
caso de morte, o valor será 
dividido igualmente entre os 
dependentes e o cônjuge ou 
companheiro. Além desse 
valor, serão pagos R$ 10 mil 
a cada ano que faltar para 
o dependente menor de 21 
anos atingir essa idade. A in-
denização será estendida aos 
24 anos, caso o dependente 
esteja cursando ensino supe-
rior na data do óbito.

Museus precisam de obras

Vice-presidente da Co-
missão de Obras da Alerj, 
o deputado Felipe Peixoto 

Divulgação

(PSD) visitou nesta se-
mana três equipamentos 
culturais tradicionais de 
Niterói:  os Museus do 
Ingá e Antônio Parrei-
ras, ambos no Ingá, e a 
Casa Oliveira Vianna, no 
Fonseca. Acompanhado 
do seu chefe de gabinete  
Bruno Lessa e do pre-
sidente da Funarj, José 
Roberto Gifford, o par-
lamentar identificou na 
inspeção a necessidade 
de obras emergenciais e 
de adequação que serão 
cobradas ao Governo do 
Estado por meio de indi-
cação na Alerj. 

Henry Walnut na mira de deputado
O deputado federal Otoni de 
Paula (PSC) enviou, ontem, um 
ofício pedindo que a Polícia Fe-
deral apure o que considera cri-
mes praticados contra crianças 
pelo humorista Henry Walnut. 
Segundo Otoni,fantasiado da 
personagem Elsa, da anima-
ção Frozen, da Walt Disney, o 
humorista tem feito vídeos nas 
redes sociais “ensinando” as 
crianças a fazerem “brincadei-
ras de mau gosto” com os pais e 
que “adorem satã”. Walnut tem 
mais de 220 mil seguidores no 
Instagram.

“Só posso chamar de ban-
dido uma pessoa que ensina 
crianças práticas de ocultismo 
e satanismo. Não vou permitir 
que um vagabundo desse mani-
pule nossos filhos, sobrinhos e 
netos”, afirmou Otoni de Paula.

Em uma das postagens, 
Henry diz para crianças de-
senharem nas paredes um 
pentagrama de cabeça para 
baixo e que contorne o rabisco 
com molho de tomate, imi-
tando sangue. Como forma 
de “justificar” a “brincadeira”, 
a criança diria que o símbolo 
era uma forma de “dar glória  
a satã”.

Eliane Carvalho/Palácio Guanabara

Otoni de Paula pede que a Polícia Federal investigue o que considera crimes praticados pelo humorista

Em outra, ele sugere que as 
crianças se enrolem num lençol, 
segurem uma vela e andem pela 
casa falando coisas sem sentido. 
Caso alguém pergunte, Henry 
diz que elas devem responder, 
com tom assustador: “que a 
alma dessa criança agora per-
tence a mim”, dando a entender 
uma suposta possessão do mal. 
O deputado ressalta que há 
também vídeo contrário a Jair 
Bolsonaro, no qual Otoni acusa 

Henry de pedir que os menores 
roubem e escondam objetos de 
valor dos pais que forem elei-
tores do presidente. Mais uma 
vez, ele indica a resposta caso 
um adulto pergunte. Neste, diz 
que devem dizer que foi a Elsa 
do Frozen quem ensinou, e 
que ela vai ter uma namorada.  
Não foi apenas do deputado que 
se sentiu incomodado. O vídeo 
“viralizou” entre os evangélicos, 
que em sites especializados 

ou em redes sociais também 
criticaram o humorista, que já 
chegou a quase 700 mil segui-
dores do TikTok.

Em tempos de extremismos 
e polarização é a liberdade de 
expressão, desta vez em forma 
de humor, mais uma vez colo-
cada em xeque. Afinal, qual é o 
limite? Vamos aguardar o STF 
decidir no fim. E torcer para que 
não fiquem mudando de ideia 
depois. Ou não. 

Eventos: MP altera 
prazos

Convocação e 
farpas na Câmara

Aliança pelos 
direitos humanos

Os prazos de adiamento e 
cancelamento de reservas tu-
rísticas e eventos culturais, 
como shows e espetáculos, 
serão prorrogados por pelo me-
nos mais um ano. A mudança 
consta em Medida Provisória 
(MP) editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O texto altera a 
Lei 14.046/2020, para estender 
seus efeitos ao ano de 2021. Até 
então, a lei valia para eventos 
adiados ou cancelados até 31 
de dezembro do ano passado.

Pela regra em vigor, na hi-
pótese de adiamento ou can-
celamento de serviços, reser-
vas e eventos – como shows, 
espetáculos, pacotes turísticos, 
sessões de cinema, espetácu-
los teatrais –, as plataformas 
digitais de venda de ingressos, 
o prestador do serviço ou a 
empresa responsável não se-
rão obrigados a reembolsar, 
em reais, os valores pagos pelo 
consumidor. No entanto, eles 
devem assegurar a remarcação 
do serviço cancelado ou a dis-
ponibilização de crédito para 
uso ou abatimento na compra 
de outros serviços, reservas e 
eventos.

A MP tem validade imediata 
após publicação no DOU, mas 
precisa ser votada pelo Con-
gresso Nacional em até 120 dias 
para não perder a validade. 

O deputado federal Marcio 
Labre (PSL/RJ) foi ao plenário 
da Câmara ontem convocar 
seus pares para a formação de 
uma ampla frente parlamen-
tar que investigue o uso dado 
aos R$ 700 bilhões enviados 
pelo Governo Federal aos 
estados e municípios para o 
combate à covid. A expecta-
tiva é reunir 200 parlamen-
tares, da situação e da oposi-
ção, neste mutirão nacional 
de fiscalização. O deputado 
inclusive desafiou a “colega” 
Jandira Feghali (PCdoB/RJ) a 
compor o grupo.

A deputada Dani Monteiro 
(Psol), à frente da Comissão 
de Direitos Humanos da 
Alerj, iniciou movimento 
para construir uma ampla 
rede de colaboração entre 
todos os movimentos que 
atuam em defesa dos direi-
tos básicos da população 
fluminense. A Defensoria 
Pública do Estado promete 
ser parceira de primeira 
hora. Em reunião, realizada 
nesta semana, foi acordado 
o trabalho em conjunto pela 
estadualização da CDH e a 
capacitação dos defensores 
dos direitos humanos nos 
territórios.

“Nosso objetivo é fazer 
com que todo cidadão flu-
minense, nos 92 municípios, 
tenha conhecimento amplo 
dos seus direitos e saiba 
a quem e como recorrer”, 
justifica. 

Cieps viram bocas de fumo

O deputado estadual Co-
ronel Salema esteve ontem 
na Secretaria de Estado de 
Educação para cobrar do 
secretário Comte Bitten-
court uma solução para o 
problema dos Cieps aban-
donados em São Gonçalo, 

Divulgação

que segundo ele foram 
invadidos por traficantes 
que implantaram pontos 
de vendas de droga. Um 
deles é o Ciep 425 - Pro-
fessora Marlucy Salles de 
Almeida. O outro é o Ciep 
045 - Porto do Rosa.

Panorama RJPanorama RJ

Criado nos Estados Unidos, sistema já é usado também em outros 27 países

Rio vai ter alerta por telefone 
para encontrar desaparecidos 

O governador em exer-
cício Cláudio Castro regula-
mentou, nesta quinta-feira 
(18), a Lei nº 9.182, que cria 
o primeiro sistema de alerta 
por telefone do país para so-
lucionar desaparecimentos 
de crianças e adolescentes. 
Criado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Di-
reitos Humanos, o Alerta Pri 
será usado pela Polícia Civil 
e torna obrigatória a divul-
gação de fotos e informações 
das vítimas pelas companhias 
de telefonia celular.

“Nosso objetivo é aumen-
tar o índice de solução de 
casos, além de reduzir esse 
tipo de crime no Estado do 
Rio de Janeiro. Não solu-
cionar esses tristes casos é 
deixar uma ferida aberta. É 
preciso ter um fim para que 
haja um recomeço. O Alerta 
Pri vem ao encontro do que 
todos querem: o melhor para 
a segurança da população”, 
ressaltou.

Segundo a Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros, 
4.545 pessoas entre 0 e 17 
anos de idade desapareceram 
apenas na cidade do Rio em 
2020. Deste total, mais de 
96% dos casos foram solucio-
nados. Para o governador, o 
Alerta Pri será mais uma fer-
ramenta importante na elu-
cidação desse tipo de crime. 
A mensagem de urgência 

enviada pelo Alerta Pri vai 
conter o nome, a idade, as 
características físicas, o local 
de desaparecimento e todas 
as demais informações sele-
cionadas pela Polícia Civil. O 
objetivo é agir rapidamente 
quando esse tipo de crime for 
registrado no sistema. 

“Essa é uma iniciativa 
que vai ajudar na solução de 
casos de desaparecimento. 
A ideia é agilizar todo o pro-
cesso, começando já no ato 
do registro. A Polícia Civil 
está desenvolvendo projetos 
com essa premissa: atender a 

sociedade com agilidad”, afir-
mou o secretário de Polícia 
Civil, Alan Turnowski. 

O Alerta Pri foi elaborado 
nos moldes do Alerta Am-
ber, dos Estados Unidos, que 
também é utilizado em ou-
tros 27 países e é uma das 
ferramentas mais eficazes no 
combate ao desaparecimento 
de pessoas. Entre 1996, ano 
da criação do Alerta Amber, e 
2013, o programa salvou mais 
de 650 crianças sequestradas. 
No Estado do Rio, o alerta 
homenageia Priscila Belfort, 
desaparecida há 17 anos.

Eliane Carvalho/Palácio Guanabara

Governador regulamentou lei que cria o 1º sistema de alerta por telefone do país

Cedae: algas 
podem gerar 
falta d’água 
no Rio
A Cedae realizou na noite de 
ontem manobra preventiva 
no Rio Guandu para a reno-
vação da água da lagoa pró-
xima à captação da estação 
de tratamento. O objetivo foi 
evitar a proliferação de algas 
responsáveis pela concentra-
ção de geosmina/MIB, que 
vem crescendo nos últimos 
dias. A operação consiste na 
abertura das comportas para 
o escoamento com maior 
volume e velocidade da água 
da lagoa. Para a medida, foi 
necessária a interrupção das 
atividades da ETA Guandu 
até 5h de amanhã de hoje. 
Após a ação, o abastecimen-
to pode levar até 48 horas 
para ser normalizado.

A Cedae também solici-
tou aos laboratórios con-
tratados a redução do prazo 
no envio dos resultados dos 
testes de controle de qua-
lidade que são divulgados 
no site da companhia. O 
edital da obra de proteção 
da tomada d’água, solução 
definitiva para o proble-
ma, será publicado em até  
30 dias.

Mesmo em quantidades 
muito baixas de concentra-
ção de geosmina, a partir de 
0,004 microgramas/litro já é 
possível sentir alteração de 
gosto e cheiro, apesar de não 
representar risco à saúde dos 
consumidores.
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Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, irá definir na próxima segunda-feira (22) quais serão as medidas restritivas que a cidade vai adotar na pandemia

Paes diz que vai definir medidas mais severas para conter covid-19. Feriados serão antecipados

Capital perto de mais restrições
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, disse ontem 
(18) que vai reunir o comitê 
científico que assessora a 
gestão municipal, na próxima 
segunda-feira (22), para defi-
nir medidas mais restritivas 
para conter o avanço do novo 
coronavírus. “A antecipação 
dos feriados do mês de abril 
certamente será uma delas”, 
escreveu no Twitter.

Mais cedo, ao participar da 
inauguração do BioParque do 
Rio, o antigo Jardim Zoológico 
da cidade, Paes disse estar 
discutindo a possibilidade de 
antecipação dos feriados da 
Semana Santa, de Tiradentes 
e de São Jorge já para os pró-
ximos 10, 15 dias, “para que a 
gente possa ter um momento 
de interrupção da transmis-
são do vírus”.

O prefeito do Rio também 
afirmou que conversou com 
o governador em exercício, 
Cláudio Castro, para que as 
medidas sejam adotadas em 
toda a região metropolitana. 
“Não é admissível que a gente 
tome aqui medidas e a gente 
não tenha no nosso entorno 
imediato também essas me-
didas tomadas”, disse.

Caixa diz que 
calendário do 
novo auxílio 
está pronto
O calendário de pagamento 
da nova rodada do auxílio 
emergencial está pronto, 
anunciou, ontem (18), o pre-
sidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães. 
As datas de pagamento, no 
entanto, dependem de vali-
dação do presidente Jair Bol-
sonaro, que entregará ao Con-
gresso Nacional as medidas 
provisórias que autorizam a 
retomada do benefício social.

Em entrevista coletiva 
para explicar o lucro de R$ 
13,169 bilhões do banco em 
2020, Guimarães informou 
que, desta vez, a instituição 
financeira está mais prepa-
rada tecnologicamente para 
retomar o pagamento nas 
agências e por meio do apli-
cativo Caixa Tem, de modo a 
evitar aglomerações. 

Ele explicou que o paga-
mento a 45,6 milhões de be-
neficiários seguirá o modelo 
adotado no segundo semestre 
do ano passado, com calendá-
rios escalonados para os tra-
balhadores informais e com o 
cronograma habitual do Bolsa 
Família para os participantes 
do programa social.

Em live, também foram informadas as novidades no planejamento da vacinação

Prefeito de Maricá anuncia 
novas medidas restritivas 

Em transmissão ao vivo pelas 
redes oficiais da Prefeitura, o 
prefeito Fabiano Horta anun-
ciou nesta quarta-feira (17) 
novas medidas de enfrenta-
mento à pandemia de covid-19 
na cidade, entre as quais a 
ampliação da vacinação com 
a instalação de postos drive 
thru e fixos para a imunização 
de idosos. As novas medidas 
adequam a estratégia da cidade 
à adotada no estado e incluem, 

ainda, a restrição de circulação 
de pessoas nas vias, em áreas e 
praças públicas no horário de 
23h às 5h.

O decreto com as medidas 
já foi publicado, estando em 
vigor, e tem validade até o dia 5 
de abril. O prefeito justificou a 
adoção das medidas com base 
em indicadores municipais 
que, embora apontem para 
uma queda no número de óbi-
tos da cidade, também trazem 

um significativo aumento no 
número de casos de covid-19, 
o que poderia pressionar a es-
trutura de Saúde.

O prefeito determinou rigor 
na fiscalização. Uma delas é a da 
ampliação do número dos Ver-
melhinhos em circulação para 
diminuir os intervalos e garantir 
menor lotação. Também frisou 
que foi prorrogada por mais 
seis meses a entrega de cestas 
básicas e kits de limpeza.

Renatinho do Psol 
morre de Covid-19
Morreu na madrugada desta 
quinta-feira (18) o ex-vereador 
de Niterói, Renatinho do Psol, 
vítima de covid-19. Renatinho 
lutava contra a doença no 
Hospital Icaraí, e estava em 
estado grave.

Nas redes sociais amigos 
e personalidades da cidade 
lamentaram a morte do ex-
-parlamentar. 

Renatinho disputou as últi-
mas eleições, em novembro, e 
acabou ficando como suplente 
na atual legislatura. Ele chegou 
a ser convidado a assumir a 

subsecretaria de Direitos Hu-
manos de Niterói, já na gestão 
do prefeito Axel Grael.

São Gonçalo registra 
mais uma semana de 
índices que avaliam a 
contaminação do co-
ronavírus em elevação. 
Foram quatro pontos 
de ocupação de leitos 
de UTI adulto, quatro 
na variação de óbitos 
e outros quatro na va-
riação de internados. O 
aumento de dois pontos 
desta semana se deu na 
ocupação de UTI adulto. 
Apesar das mudanças, a 
cidade segue com médio 
risco de contaminação.

SG segue com 
risco médio

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.
CNPJ/MF nº 01.612.234/0001-52

Demonstrações Financeiras 2020

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Ativo 2020 2019

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 15.091 1.829

Aplicações financeiras 5.788 31.510

Contas a receber 5.107 5.243

Contas a receber - partes relacionadas 658 375

Tributos a recuperar 123 465

Pagamentos antecipados relacionados à concessão 286 234

Adiantamento a fornecedores 4 38

Despesas antecipadas e outros 399 478

Total do ativo circulante 27.456 40.172

Não circulante

Realizável a longo prazo

Contas a receber - partes relacionadas 890 728

Pagamentos antecipados relacionados à concessão 7.170 7.508

Depósitos judiciais 421 445

8.481 8.681

Imobilizado 9.714 10.479

Intangível 222.229 225.066

Intangível em construção 1.623 2.492

Direito em uso de arrendamento 75 -
Total do ativo não circulante 242.122 246.718

Total do ativo 269.578 286.890

Passivo 2020 2019
Circulante

Debêntures 4.325 230.498
Arrendamento mercantil 33 -
Fornecedores 4.334 3.191
Fornecedores - partes relacionadas 840 615
Imposto de renda e contribuição social 4.720 5.338
Impostos e contribuições a recolher 1.456 1.369
Obrigações sociais e trabalhistas 2.336 3.943
Obrigações com o poder concedente 60 65
Provisão de manutenção 8.971 5.714
Outras contas a pagar 20 110

Total do passivo circulante 27.095 250.843
Não circulante

Debêntures 213.106 -
Arrendamento mercantil 42 -
Tributos diferidos 3.668 2.421
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários 
 e tributários 2.350 2.156
Provisão de manutenção - 3.961
Obrigações sociais e trabalhistas 88 868
Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas 488 473

Total do passivo não circulante 219.742 9.879
Patrimônio líquido

Capital social 12.550 12.550
Reservas de lucros 5.155 3.765
Dividendo adicional proposto 5.036 9.853

22.741 26.168
Total do passivo e patrimônio líquido 269.578 286.890

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020 2019

Receita operacional líquida 112.346 117.295
Custos dos serviços prestados

Custo de construção (2.202) (461)
Provisão de manutenção (722) (2.950)
Depreciação e amortização (7.522) (6.860)
Custo da outorga (286) (234)
Serviços (8.065) (6.849)
Custos com pessoal (8.561) (9.274)
Materiais, equipamentos e veículos (1.685) (1.349)
Outros (1.971) (2.165)

(31.014) (30.142)
Lucro bruto 81.332 87.153
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal (2.215) (4.757)
Serviços (6.621) (6.150)

2020 2019
Materiais, equipamentos e veículos (337) (268)
Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos (458) (588)
Água, luz, telefone, internet e gás (596) (658)
Reversão da provisão de perda esperada - 
 contas a receber 20 -
Ressarcimento ao usuário (937) -
Outros (839) (161)

(11.983) (12.582)
Outros resultados operacionais 428 (159)

Resultado antes do resultado financeiro 69.777 74.412
Resultado financeiro (14.681) (21.046)
Lucro operacional e antes do imposto de renda e da  
 contribuição social 55.096 53.366

Imposto de renda e contribuição social - correntes 
 e diferidos (18.610) (17.811)

Lucro líquido do exercício 36.486 35.555

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros

Capital 
social Legal Estatutária

Retenção 
de lucros

Dividendo  
adicional proposto

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 12.550 2.510 1.255 - 8.939 - 25.254
Distribuição de dividendos adicional proposto em 24 de abril de 2019 - - - - (8.939) - (8.939)

Lucro líquido do exercício - - - - - 35.555 35.555
Destinações:
Distribuição de dividendos intermediários em 29 de outubro de 2019 - - - - - (24.753) (24.753)
Juros sobre capital próprio em 16 de dezembro de 2019 - - - - - (949) (949)
Dividendo adicional proposto - - - - 9.853 (9.853) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.550 2.510 1.255 - 9.853 - 26.168
Lucro líquido do exercício - - - - - 36.486 36.486
Destinações:
Distribuição de dividendo adicional proposto em 28 de abril de 2020 - - - - (9.853) - (9.853)
Distribuição de dividendos intermediários em 16 de dezembro de 2020 - - - - - (29.343) (29.343)
Juros sobre capital próprio em 15 de dezembro de 2020 (líquido) - - - - - (609) (609)
Juros sobre capital próprio em 15 de dezembro de 2020 (IRRF) - - - - - (108) (108)
Dividendo adicional proposto - - - - 5.036 (5.036) -
Reserva de retenção de lucros - - - 1.390 - (1.390) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.550 2.510 1.255 1.390 5.036 - 22.741

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto para os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 36.486 35.555
Ajustes por:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.247 (340)
Apropriação de despesas antecipadas 286 234
Depreciação e amortização 7.492 6.860
Depreciação - arrendamento mercantil 30 -
Baixa de ativo imobilizado e intangível 20 334
Juros e variação monetária sobre debêntures 15.295 22.946
Capitalização dos custos de empréstimos (344) (517)
Constituição e reversão da provisão para riscos cíveis,  
 trabalhistas, previdenciários e tributários 997 478
Reversão da provisão para perda esperada - 
 contas a receber (20) -
Constituição da provisão de manutenção 722 2.950
Ajuste a valor presente da provisão de manutenção 512 426
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros 6 -
Reversão do ajuste a valor presente do arrendamento 
 mercantil 3 -
Atualizações monetárias sobre riscos cíveis, 
 trabalhistas, previdenciários e tributários 216 226

26.462 33.597
Variações nos ativos e passivos
Aumento (redução) dos ativos
Contas a receber 228 (465)
Contas a receber - partes relacionadas (517) (17)
Tributos a recuperar 342 (249)
Despesas antecipadas e outras 103 36
Adiantamento a fornecedores 34 12
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores 1.137 (1.782)
Fornecedores - partes relacionadas 240 19
Impostos e contribuições a recolher e provisão para 
 imposto de renda e contribuição social 16.782 17.661
Pagamentos com imposto de renda e contribuição social (17.421) (14.315)
Obrigações sociais e trabalhistas (2.387) 1.642
Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas,  
 previdenciários e tributários (1.019) (878)
Realização provisão de manutenção (1.938) (3.862)
Obrigações com o poder concedente (5) 2
Outras contas a pagar (90) 11

Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 58.437 66.967

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (963) (2.868)
Adições ao ativo intangível (2.501) (510)
Outros de ativo intangível 767 -
Aplicações financeiras líquidas de resgate 25.722 (13.324)
Caixa líquido proveniente/(Usado) nas atividades  
 de investimento 23.025 (16.702)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Debêntures
Captações 212.342 -
Pagamentos de principal (225.331) -
Pagamentos de juros (15.373) (15.603)

Dividendos e JCP pagos (39.805) (35.709)
Arrendamento mercantil
Pagamentos de principal (33) -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (68.200) (51.312)
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa 13.262 (1.047)

Demonstração do aumento/(Redução) do caixa e  
 equivalentes de caixa
No início do exercício 1.829 2.876
No final do exercício 15.091 1.829

13.262 (1.047)

João Daniel Marques da Silva - Diretor Geral

Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor Operacional

Contador: Hélio Aurélio da Silva - CRC 1SP129452/O-3 S/RJ
As Demonstrações Financeiras na íntegra acompanhadas de suas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes,  

encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia e no site: www.rodoviadoslagos.com.br

Divulgação/ Renatinho PSOL

Renatinho estava em estado grave
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Para ser atendido, é preciso agendar o serviço pelo site ou telefone

Mutirão do Detran oferecerá 
mais de 5 mil vagas amanhã
O Detran.RJ promove, neste 
sábado (23), o 16º mutirão de 
serviços no fim de semana. Em 
33 unidades de atendimento 
de todo o estado, serão ofere-
cidas 5,1 mil vagas, sendo 3,5 
mil para os serviços veiculares 
e 1,6 mil vagas para habili-
tação. Só para o serviço de 
transferência de propriedade 
haverá 2 mil vagas. Com agen-
damento prévio para evitar 
aglomerações, o atendimento 
será das 8h às 14h nos postos 
de vistoria, e das 10h às 16h 
nas unidades de habilitação.

Para ser atendido no mu-
tirão, é preciso agendar o 
serviço pelo site www.detran.
rj.gov.br ou pelos telefones 
3460-4040, 3460-4041 e 3460-
4042. As vagas serão disponi-
bilizadas a partir do meio-dia 
desta sexta-feira (22).

“Em função das medidas 
de enfrentamento ao novo co-
ronavírus, não podemos dis-
ponibilizar o mesmo número 
de vagas ofertadas antes da 

pandemia. Com os mutirões, 
estamos oferecendo milhares 
de vagas extras, sem deixar 
de cumprir os protocolos de 

saúde. Além disso, o usuário 
que, por conta de suas ativi-
dades, não consegue realizar o 
serviço durante a semana tem 

a opção de ser atendido aos 
sábados”, explica o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Os serviços veiculares po-
derão ser agendados para as 
seguintes unidades: Barra da 
Tijuca, Campo Grande, São 
Gonçalo, Santa Cruz, Cocotá, 
Haddock Lobo, Magé, Paraíba 
do Sul, Cachoeiras de Macacu, 
Paty do Alferes, Paracambi, 
Campos 2, Teresópolis, Petró-
polis, Barra Mansa, Valença, 
Itaperuna, Angra dos Reis, 
Búzios, Macuco, Macaé, Re-
sende, São Pedro da Aldeia e 
Araruama

Serão disponibilizados os 
serviços de transferência de 
propriedade, primeira licença, 
troca de município, troca de 
jurisdição, mudança para pla-
ca Mercosul, baixa e inclusão 
de alienação, mudança de Cor, 
blindagem, inclusão de GNV, 
troca de categoria, alteração 
de Nome/razão social, inclu-
são de ANTT e alteração de 
características.

Divulgação

Serão 33 postos de atendimento com diversos serviços pelo Estado

Seus Direitos na

Justiça

O novo normal 
e a transição

Dr. Guaraci de Campos Vianna

Consabe-se que a pandemia 
da covid-19 mudou o mun-
do e seus efeitos deverão 
persistir por muito tempo. 

Quando o mundo se viu 
livre da 2ª grande guerra, 
entre 1939-1945, além dos 
milhares de mortos e incon-
táveis feridos, houve uma 
redefinição do equilíbrio 
do Poder entre as Nações 
e operou-se a divisão do 
mundo entre capitalismo e 
socialismo, além de a eco-
nomia mundial ter sofrido 
diversas reviravoltas. 

Assim como ocorreu no 
período pós guerra, o pós 
covid trará mudanças, no 
Brasil e no mundo. 

O ano de 2021 será de 
transição. Já está na hora 
de começarmos a refletir 
sobre o futuro, para que as 
agruras do presente não se 
perpetuem...

Identificamos adiante 
algumas tendências que, se-
gundo alguns especialistas, 
definirão o novo normal e 
como ocorrerá a transfor-
mação social pós covid-19.

Com a volta da confiança 
do consumidor, os gastos 
também deverão retornar, 
com o chamado “consumo 
de vingança” se espalhan-
do por diferentes setores à 
medida que a demanda re-
primida for sendo liberada. 
Isso ocorreu em todas as cri-
ses econômicas anteriores. 
No entanto, aqui há uma 
diferença – desta vez, o setor 
de serviços foi especialmen-
te afetado. Assim, é provável 
que a retomada enfatize es-
ses negócios, especialmente 
aqueles que tenham um 
elemento comunitário, tais 
como restaurantes e eventos 
voltados ao entretenimento.

A China, o primeiro país 
a ser atingido pela pande-
mia da COVID-19 também 
foi o primeiro a sair dela. 
Os consumidores chineses 
estão aliviados – e gastando 
sem dó. O setor de manu-
fatura na China retomou 
sua produção antes, lá pelo 
mês de setembro, e os gastos 
dos consumidores também 
retornaram. Com exceção 
das viagens aéreas interna-
cionais, os consumidores 
chineses começaram a agir 
e gastar muito em linha 
com os tempos pré-crise. A 
Austrália também oferece 
alguma forma de esperança. 
Com a pandemia pratica-
mente controlada no país, 
as despesas por domicílio 
impulsionaram mais rapi-
damente do que o esperado 
uma taxa de crescimento de 
3,3% no terceiro trimestre 
de 2020, enquanto os gastos 
com bens e serviços subi-
ram 7,9%.

A velocidade e a profun-
didade da recuperação da 
confiança permanecem em 
aberto. No final de setem-
bro, por exemplo, os consu-
midores dos Estados Unidos 
pesquisados se mostraram 
mais otimistas do que an-
tes, mas ainda cautelosos, e 
relataram que planejavam 
presentear um número me-
nor de pessoas no final do 
ano e prestar atenção aos 
gastos discricionários. No-
vos lockdowns e, de maneira 
mais crítica, a disseminação 
das vacinas para COVID-19 
afetam e ainda afetarão 
esses números. O ponto é 
que os gastos se recuperarão 
tão rapidamente quanto a 
confiança das pessoas em 

retomar sua mobilidade – e 
tais atitudes diferem forte-
mente de país para país. 

Viagens de lazer estão 
voltando, enquanto as de 
trabalho permanecem em 
baixa. As pessoas que via-
jam para se divertir querem 
voltar a fazê-lo. Mas é pro-
vável que seja um normal 
diferente: as viagens domés-
ticas aumentaram bastante, 
enquanto as internacionais 
continuaram limitadas em 
função das restrições entre 
fronteiras devido à pande-
mia e à preocupação com 
saúde e segurança.

A crise desencadeia uma 
onda de inovação e cria uma 
geração de empreendedores

Platão tinha razão: a ne-
cessidade é mesmo a mãe 
de toda invenção. Durante 
a crise da COVID-19, a digi-
talização foi uma das áreas 
que experimentou enorme 
crescimento, o que abarca 
tudo – do atendimento onli-
ne ao consumidor ao traba-
lho remoto, da reinvenção 
da cadeia de suprimentos 
ao uso de inteligência arti-
ficial (IA) e aprendizado de 
máquina para aprimorar as 
operações. O setor de saúde 
também mudou substan-
cialmente, com telemedi-
cina e biofármacos sendo 
muito bem-sucedidos.

No geral, a crise da CO-
VID-19 tem sido devas-
tadora para os pequenos 
negócios. Muito pouco per-
manece. Porém, é preciso 
celebrar as boas notícias 
sempre que possível – e a 
tendência positiva do em-
preendedorismo pode ser 
um bom sinal para o cresci-
mento de empregos e a ati-
vidade econômica quando 
a recuperação realmente 
engrenar.

Os ganhos de produtivi-
dade decorrentes do meio 
digital aceleram a Quarta 
Revolução Industrial

Não há mais como voltar 
atrás. A grande aceleração 
no uso de tecnologia, digi-
talização e novas formas de 
trabalhar será sustentada. 
Muitos executivos relataram 
ter avançado entre 20 e 25 
vezes mais rapidamente do 
que imaginavam ser pos-
sível em temas como criar 
redundâncias na cadeia de 
suprimentos, melhorar a se-
gurança dos dados e ampliar 
o uso de tecnologias avança-
das em suas operações.

A crise da COVID-19 
criou um imperativo para 
que as empresas reconfigu-
rem suas operações – e uma 
oportunidade para que elas 
se transformem. Se isso for 
feito, elas terão um grande 
aumento na produtividade.

Precisamos de uma inje-
ção de otimismo e uma alta 
dose de esperança... 

Envie e-mail com suas dúvidas, opiniões
e sugestões para a coluna. Participe! 
seusdireitos@ofluminense.com.br

Dr. Guaraci de Campos Vianna é 

desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro

SG adere ao plano 
contra tuberculose 
O secretário de Saúde de 
São Gonçalo, André Vargas, 
participou de uma reunião 
na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), nesta quinta-feira (18), 
que definiu as primeiras ini-
ciativas do plano de ações de 
enfrentamento à tuberculose, 
articulado pela Casa. A inicia-
tiva se deve ao fato do Estado 
do Rio de Janeiro concentrar 
cerca de 30% dos casos de 
tuberculose no país, segundo 
dados divulgados pelo Minis-
tério da Saúde. São Gonçalo 
está entre as 15 cidades do 
estado com as maiores taxas 
de mortes da doença. 

Além de André Vargas, 
estiveram presentes na re-
união o presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano; 
os deputados Waldeck Car-
neiro, Martha Rocha, Renata 
Souza e Gilberto Palmares; 
e os secretários de saúde da 
Baixada Fluminense e das ci-
dades do Rio, Niterói, Itaboraí 
e Campos. 

“Participar deste plano de 
ações vai ser essencial para 
a melhoria da qualidade de 
atendimento e nas estruturas 
de serviços da cidade. Com 
os recursos poderemos dar  
uma atenção mais cuidadosa 
aos pacientes e consequen-
temente aumentar a adesão 
no tratamento”, afirmou o 
secretário de Saúde de São 
Gonçalo. 

De acordo com o pre-
sidente da Alerj, em cinco 
anos serão investidos mais 
de R$ 250 milhões em ações 
que possam ser feitas para 
erradicar a doença no Rio. 
Neste primeiro momento, os 
municípios receberão cerca 
de R$ 106 milhões para in-
vestir no combate à doença. 
O detalhamento dos recursos 

destinados ao município de 
São Gonçalo serão definidos 
em futuras reuniões

“A Alerj está disposta a 
investir em recursos para 
que o Rio de Janeiro perca 
esse título vergonhoso de ser 
o estado com maior índice 
da doença no país. Nosso 
objetivo é fazer um projeto 
de médio a longo prazo para 
que possamos tratar cada vez 
mais pessoas. Queremos que 
cada município reúna suas 
principais carências para que 
possamos destinar os recur-
sos”, declarou o presidente da 
Alerj, André Ceciliano.

Nos últimos cinco anos, 
o município de São Gonçalo 
realizou o diagnóstico de 620 
casos de tuberculose, sendo 
cerca de 70% deles de novo 
pulmonar. O percentual de 
cura dos casos novos no ano 
de 2019, foi de apenas 65%, 
com 22,8% de abandono e 
2,7% de óbito por tubercu-
lose.

Todas as pessoas que esti-
verem com tosse persistente a 
mais de três semanas devem 
procurar qualquer Unidade 
de Saúde do Município, onde 
será encaminhado para a rea-
lização do exame de escarro. 
Em caso positivo, o tratamen-
to começa imediatamente e 
dura no mínimo seis meses.

Em São Gonçalo, quatro 
unidades de saúde são refe-
rência para o atendimento 
imediato de tuberculose, 
que são eles: Pólo Sanitários 
Washington Luiz, no Zé Garo-
to; Hélio Cruz, em Alcântara; 
Paulo Marques Rangel, no 
Porto do Rosa; e na Clínica 
da Família Dr. Zerbini, no 
Arsenal. As quatro unidades 
atendem adultos. As crianças 
são atendidas no Hélio Cruz e 
Washington Luiz.

Vacinação e mobilidade fazem 
parte da pauta do Conleste
O prefeito de Itaboraí e tam-
bém presidente do Con-
sórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Les-
te Fluminense (Conleste), 
Marcelo Delaroli, recebeu 
o senador Carlos Portinho 
e o secretário estadual de 
Transportes, Delmo Pinho, 
para tratar sobre questões 
de interesse comum aos 16 

municípios que fazem par-
te do consórcio. A reunião 
ocorreu no início da tarde 
desta quinta-feira (18), na 
sede do Conleste, no centro 
de Itaboraí. 

Entre os temas apresen-
tados estavam a vacinação 
contra a covid-19, emendas 
parlamentares, investimen-
tos federais, a concessão da 

BR-493, o Trevo de Manilha, 
além da RJ-114, que liga os 
municípios de Itaboraí e 
Maricá. O senador desta-
cou que o consórcio facilita 
o envio de verba para as 
cidades que compõem o 
consórcio e elaboração de 
projetos.  

Também estiveram pre-
sentes os prefeitos de Rio 

Bonito, Leandro Peixe; de 
Guapimirim, Marina Rocha; 
de Casimiro de Abreu, Ra-
mon Gidalte; de Cachoeiras 
de Macacu, Rafael Miranda; 
de Silva Jardim, Fabrício de 
Napinho; de Magé, Renato 
Cozzolino; o vice-prefeito 
de Nova Friburgo, Serginho, 
além do diretor do Conleste, 
João Leal.

Presidente do Consórcio recebeu o senador Carlos Portinho em Itaboraí

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: 23/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Praça 1 - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Francisco Pimentel - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Paulo Alves - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Pereira Nunes - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Presidente Pedreira - Ingá - Niterói 14849711

12:00 às 16:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 14851979

12:00 às 16:00 Rua Colibris - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Alm Sabiás  - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Avenida Quintino  Bocaiúva - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Armando Lopes - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Augusto Marques Guimarães  - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Ruas B, C, D, E - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Casuarinas - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Durval Batista Pereira - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Monte Líbano - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Monte Lindo - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Professor Durval Batista Pereira - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua São Caetano - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Trovador Luíz Otávio - Charitas - Niterói 14858681

12:00 às 16:00 Rua Santa Cândida - Charitas - Niterói 14858681

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Expedicionário Atau A. Pereira - Bairro Alegre - Anaia 

Grande - São Gonçalo 
14824591

08:30 às 12:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 14824591

08:30 às 12:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 14824591

08:30 às 12:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 14824591

08:30 às 12:00 Rua Sebastião  Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14824591

12:00 às 16:00 Rua Antônio Heletério - Jockey Club - São Gonçalo 14823699

12:00 às 16:00 Rua Gilson Rocha - Anaia Pequeno - Jockey Club - São Gonçalo 14823699

12:00 às 16:00 Rua Marli Mota Lobo - Jockey Club - Anaia - São Gonçalo 14823699

12:00 às 16:00 Rua Wilson Rocha - Jockey Club - São Gonçalo 14823699

12:00 às 16:00 Rua José Gomes de Araújo - Coelho - São Gonçalo 14824557

12:00 às 16:00 Rua Emídio Garcia - Anaia Pequeno - São Gonçalo 14896721
Dia: 24/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:30 Rua Alcebíades Pinto - Badu - Niterói 14855721

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Xavier - Jockey Club - São Gonçalo 14847859

12:00 às 16:00 Rua Projetada - Amendoeira - São Gonçalo 14847879

12:00 às 16:00 Estrada Restaurada - Lisboa II - Monjolos - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Ararati Condomínio Monte Sião - Jockey Club - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Aurino Sá Leitão - Jockey Club - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Condomínio Monte Verde - Jockey Club - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Eneida de Freitas - Jockey Club - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Sem Nome - Jockey Club - São Gonçalo 14847887

12:00 às 16:00 Rua Euclídes Lopes Silva - Jockey Club - São Gonçalo 14847901

12:00 às 16:00 Rua 11 - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Alberico Lúcia no Barbosa - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Antenor Rodrigues - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Caetano F da Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Carlota Antunes Lima  - Vista Alegre - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Diamantina Gonçalves  - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Rua Manoel Gomes de Abreu  - Jockey Club - São Gonçalo 14847927

12:00 às 16:00 Estrada Alcebíades Caldeira - Jockey Club - São Gonçalo 14847941

12:00 às 16:00 Rua Aurino de Sá Leitão - Jockey Club - São Gonçalo 14847941

12:00 às 16:00 Rua Marina Pinheiro Souza - Jockey Club - São Gonçalo 14847941

12:00 às 16:00 Rua Oscar Gomes - Jockey Club - São Gonçalo 14847941

MARICÁ
12:00 às 16:00 Avenidas A, D - Estrada de Bambuí - Maricá 14857619

12:00 às 16:00 Avenida Antônio Callado - Bambuí - Maricá 14857619

12:00 às 16:00 Rua 71 - Bambuí - Maricá 14857619

12:00 às 16:00 Rua Antônio Calado  - Bambuí - Maricá 14857619

13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora de Fátima - Santa Paula - Maricá 14858033

13:00 às 17:00 Rua 12 de Julho  - Santa Paula - Maricá 14858033

13:00 às 17:00 Ruas 12, 13, 14, 15 - Estrada Cassorotiba - Inoã - Santa Paula 
- Maricá 

14858033

13:00 às 17:00 Rua Catorze - Santa Paula - Maricá 14858033

13:00 às 17:00 Rua Daniel F Diniz - Cassorotiba - Maricá 14858033

13:00 às 17:00 Rua Nova Luzitânia - Santa Paula - Maricá 14858033

13:30 às 17:30 Avenida 1 - Itaipuaçu - Maricá 14857815

13:30 às 17:30 Rua Terra - Itaipuaçu - Maricá 14857815

13:30 às 17:30 Rua Vênus - Praia de Itaipuaçu  - Maricá 14857815
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Caxias: exercício ilegal da medicina
Optometristas se passavam por oftalmologistas. Decon também foi a hospital na Barra da Tijuca

Policiais civis da Delegacia do 
Consumidor (Decon), dando 
sequência às ações da Operação 
Semana do Consumidor, fo-
ram, nesta quarta-feira (17), ao 
município de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, onde 
encontraram estabelecimentos 
que utilizavam optometristas - 
profissionais responsáveis pela 
avaliação primária da saúde 
visual - para desempenhar o 
trabalho de oftalmologistas. 
Sete pessoas foram autuadas 
por exercício ilegal da medicina.

A ação contou com o apoio 
do Procon-RJ. A Decon encon-
trou, ainda, outras irregulari-
dades nos estabelecimentos 
visitados.

Bons exemplos - Também 
nesta quarta-feira, a Delegacia 
do Consumidor realizou uma 
fiscalização em um hospital par-
ticular, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio. No local, foram vis-

toriados os medicamentos, que 
estavam todos dentro do prazo 
de validade e respeitando as 
temperaturas de armazenagem 
e a forma de acondicionamento.

Segundo o delegado André 
Neves, titular da Decon, chegar 
a um estabelecimento sem 
irregularidades é um resultado 
muito positivo.

“Nosso objetivo não é ape-
nas punir, mas fiscalizar se as 
normas estão sendo cumpridas. 
Seria ótimo se deparássemos 
com situações como essa mais 
vezes”, explica.

A ação contou 
com o apoio do 
Procon. A Decon 
encontrou, 
ainda, outras 
irregularidades

Divulgação/ Polícia Civil

Optometristas se passavam por oftalmologistas. Decon também foi a hospital na Barra da Tijuca, onde não encontrou irregularidades

Jovem morre após ter 
bebê arrancado da barriga
Uma jovem grávida de oito 
meses foi encontrada morta 
no bairro Nova Holanda, 
em Macaé, na tarde desta 
quarta (17), após ter o bebê 
arrancado da barriga e leva-
do, segundo a polícia. O caso 
foi confirmado pela Polícia 
Militar, que disse ainda que 
uma mulher foi detida ao dar 
entrada no Hospital Público 
Municipal de Macaé.

A mulher deu entrada 
com um bebê morto na UPA 
da Barra e foi encaminhada 
para o hospital municipal 
para passar por exames. De 
acordo com profissionais da 
unidade de saúde, ela che-
gou a dizer que tinha parido 
a criança e que havia caído 
da escada com o bebê, mas 
exames constataram que ela 
não esteve grávida.

A vítima, Pâmella Ferreira 
Andrade Martins, de 21 anos, 

era casada, já tinha um filho 
de 2 anos e estava grávida 
de outro menino. Conforme 
testemunhas, a vítima esta-
va trancada no banheiro e 
somente após arrombarem 
a porta, viram o que tinha 
ocorrido com a jovem. 

A i n d a  s e g u n d o  u m a 
testemunha,  a  s i tuação 
gerou comoção e revolta  
dos moradores. O caso foi 
registrado na 123ªDP em 
Macaé, onde está sendo in-
vestigado.

Tuane Rocha, de 38 anos, foi achada sem vida no banheiro de sua casa

Laudo do IML aponta causa 
da morte de passista

Conforme laudo do Instituto 
Médico Legal (IML), a musa 
da São Clemente, Tuane 
Rocha, morreu de causa na-
tural, vítima de embolia pul-
monar. A passista de 38 anos 
foi encontrada sem vida no 
banheiro de sua casa, nesta 
terça (16), em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio.

O pai de Tuane, Álvaro 
Rocha, esteve no Instituto 
Médico Legal (IML) para a 
liberação do corpo e disse 
que, durante três dias, a mãe 

de Tuane, Eva Moreira da 
Silva Rocha, de 66 anos, ten-
tou falar com a empresária. 
Sem saber notícias da filha, 
a dona de casa saiu de Cor-
dovil, na Zona Norte, para ir 
até a residência dela. Che-
gando lá, encontrou Tuane 
caída perto do banheiro  
da suíte.

“Quando a minha esposa 
abriu a porta (ela tinha uma 
cópia da chave) e entrou 
no quarto, ela viu a Tuane 
já sem vida. Ela entrou em 

desespero e chamou os vi-
zinhos. Infelizmente, minha 
filha já estava sem vida. De 
repente, ela pode ter pas-
sado mal, escorregou, caiu 
e bateu com a cabeça. O 
síndico olhou na câmera e 
não viu nada de anormal”, 
contou o pai.

A empresária foi sepul-
tada no Cemitério Vertical 
Memorial do Rio, em Cor-
dovil, às 16h desta quinta. 
A cerimônia de despedida 
começou às 14h30.

O caso foi 
registrado na 
123ªDP em 
Macaé, onde 
está sendo 
investigado

Reprodução/ Redes Sociais

A empresária foi sepultada  nesta quinta-feira, no Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil

Presos 
acusados de 
fraude em 
auxílio
Policiais civis da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) pren-
deram, nesta quarta-feira (17), 
três homens acusados de furtar 
e fraudar benefícios do auxí-
lio emergencial. No carro dos 
suspeitos foram encontrados 
cartões de vítimas e R$ 13.290 
que haviam acabado de sacar.

Os bandidos foram localiza-
dos e presos quando estavam 
perto de uma agência bancária, 
em atitude suspeita, no bairro 
Piedade, Zona Norte do Rio. 
Na delegacia, um deles con-
fessou que o dinheiro sacado 
era do auxílio emergencial de 
pessoas que teriam direito, 
mas por algum motivo não se 
cadastraram no programa. O 
criminosos utilizou números 
de CPFs, passados por outro 
integrante do grupo.
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Julião crê em título 
da Libertadores

CBF confirma sede da 
Supercopa do Brasil

O Fluminense 
vem se prepa-
rando com foco 
total na disputa 
da Libertadores. 
O técnico Roger 

Machado tem utilizado jo-
gadores, então reservas, no 
Campeonato Carioca.

O lateral Igor Julião apro-
veitou a chance entre os titu-
lares e foi o herói da vitória no 
clássico sobre o Flamengo. O 
jogador afirmou que os tri-
colores podem sonhar com o 

A sede da próxima edição da 
Supercopa do Brasil foi con-
firmada de maneira oficial 
ontem. Por meio do perfil 
do torneio no Twitter, a CBF 
anunciou que o confronto 
entre Flamengo x Palmeiras 
será disputado no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília.

A decisão da Supercopa do 
Brasil está marcada para o dia 
11 de abril, um domingo, ain-
da sem horário definido. Or-
ganizado pela CBF, o torneio 
opõe os últimos ganhadores 
do Campeonato Brasileiro e 
da Copa do Brasil, Flamengo 
e Palmeiras, respectivamente.

O Estádio Mané Garrincha 
também foi palco da edição 
de 2020 da Supercopa do Bra-
sil. Diante de pouco mais de 

título da Libertadores.
“Eu não acho que seja um 

absurdo até pelo nosso elen-
co que a gente tem. No ano 
passado, muitas pessoas não 
acreditaram na gente, mas 
quando você tem Fred, Ganso 
e Nenê no elenco não é para 
ficar no meio de tabela. E com 
a gente mantendo essa nossa 
base de grupo quando fize-
mos uma ótima campanha, 
dessa união e com o Roger 
chegando acho que não é im-
possível sonhar não”, disse.

48 mil pessoas, o Flamengo, 
então campeão brasileiro, 
garantiu a taça ao vencer o 
Athletico-PR por 3 a 0. Bruno 
Henrique, Gabriel e Arrascae-
ta marcaram os gols do time 
carioca.

O Palmeiras, campeão 
da Libertadores, disputará a 
decisão em Brasília entre as 
duas partidas contra o argen-
tino Defensa y Justicia, pela 
Recopa Sul-Americana. O 
primeiro jogo (Buenos Aires) 
está marcado para 7 de abril 
e o segundo (São Paulo), para 
o dia 14.

Coincidentemente,  o 
Mané Garrincha recebeu o úl-
timo duelo entre Palmeiras e 
Flamengo, realizado em 21 de 
janeiro, com vitória carioca.

O Vasco da Gama 
ainda não con-
quistou sua pri-
meira vitória sob 
o comando de 
Marcelo Cabo, 
mas passou por 

sua primeira decisão ontem. 
Pela primeira fase da Copa do 
Brasil, o Cruz-maltino empa-
tou com a Caldense por 1 a 
1, em Poços de Caldas (MG).

Com um gol de falta de 
Marquinhos Gabriel, Bruno 
Oliveira descontou, o Vasco 
avançou à segunda fase do 
mata-mata. Pela frente, o Cru-
z-maltino terá outra equipe 
mineira, o Tombense.

No domingo, o Vasco terá 
mais um desafio pelo Cam-
peonato Carioca, no clássico 
contra o Botafogo, em São 
Januário. Eliminada, a Cal-
dense enfrentará a URT pelo 
Mineiro, no mesmo dia.

Após um início de forte 
marcação da Caldense, o 
Vasco foi encontrando seu 
caminho para pressionar o 
adversário. Com intensidade 
na marcação sob pressão e 
posse de bola, o Cruz-maltino 
dominou as ações no primei-
ro tempo.

O Vasco criou mais chan-
ces de gol, mas foi a Caldense 
que chegou mais perto aos 
27, numa bobeada incrível 
de Bruno Gomes. O volante 
era o último homem quando 
recebeu uma bola atrasada 
e se atrapalhou. Amarildo 
roubou e, de frente para o gol, 
soltou uma bomba. A bola 
foi no meio do gol e Lucão 
defendeu.

Aos 33, o Vasco abriu o 
placar em uma bola parada. 
Falta da intermediária, a uns 
três metros da meia-lua, pelo 
centro do campo. Marqui-

chance de ampliar logo no 
início. MT trabalhou na área 
pela esquerda e levantou no 
segundo pau. Da pequena 
área, Pec cabeceou e Passa-
relli fez grande defesa.

Conforme o tempo pas-
sava, a Caldense pressionava 
mais e na base do abafa, 
enquanto o Cruz-maltino ia 
recuando para seu campo. Na 
altura dos 30 minutos, a equi-
pe mineira era toda pressão.

Aos 36, veio o empate da 
Caldense. Cruzamento da 
direita, a zaga rebateu e Bruno 
de Oliveira ficou com a sobra 
na entrada da área. O lateral 
dominou e bateu no canto, 
sem chances para Lucão.

O final da partida foi dra-
mático, com a Caldense se 
mandando para o ataque em 
busca da virada. O Vasco se se-
gurava e buscava uma chance 
no contra-ataque.

Cruz-maltino ficou no 1 a 1 com a 
Caldense, ontem, em Minas Gerais

Vasco 
avança na 
Copa do 
Brasil

Rafael Ribeiro / Vasco

Marquinhos Gabriel fez o gol do Vasco ontem em Poços de Caldas (MG) que garantiu a vaga da equipe na próxima fase

nhos Gabriel cobrou e buscou 
o canto, mas a bola desviou 
em David Lazari e enganou o 
goleiro Passarelli.

Precisando de dois gols 
para avançar, a Caldense 
voltou para o segundo tempo 
tentando se impor em campo. 
Mas a equipe da casa tinha 
dificuldades para acelerar o 
jogo pelos lados, sua principal 
característica ofensiva.

O Vasco teve uma grande 

Reforçado, 
Flamengo 
encara o 
Resende

O Flamengo per-
deu a liderança 
do Campeonato 
Carioca ao per-
der para o Flu-
minense. E hoje, 
a partir das 21 

horas, os rubro-negros miram 
a recuperação contra o Resen-
de, no Maracanã.

Os flamenguistas vão a 
campo com mais reforços do 
elenco principal. O goleiro 
Hugo Souza, o zagueiro Léo 
Pereira, o lateral-esquerdo 
Renê e os atacantes Pedro e 
Vitinho.

Além disso, o Flamengo 
será comandado pela pri-
meira vez por Rogério Ceni 
na temporada. O treinador já 
vem trabalhando com o elen-
co desde o início da semana.

Outra novidade será a es-
treia do zagueiro Bruno Viana. 
Reforço para a temporada, o 
defensor se recuperou de uma 
fratura na mão.

Uma vitória vai fazer o Fla-
mengo dormir na liderança do 
Campeonato Carioca.

Do outro lado, o Resende 
já surpreendeu o Fluminense, 
mas vem de dois jogos sem 
vitória. Por isso, os visitantes 
precisam pontuar para segui-
rem próximos da zona de clas-
sificação para as semifinais.

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Pedro fará hoje à noite 
sua estreia na temporada 2021

Talentos femininos 
em cartaz nas telas
Até o dia 18 de abril, o INFF 
- Inffinito Film Festival apre-
senta o “2º Festival Mu-
lheres+ do Audiovisual”. 
Trata-se de uma mostra 
digital e gratuita que vai 
exibir 56 filmes, entre longas 
e curtas-metragens, ficções 
e documentários, além de 
lives, debates, masterclasses 
e oficina de capacitação.

Como parte das celebra-
ções dos 25 anos do Inffinito 
Brazilian Film Festival, a 
mostra tem como objetivos 

reconhecer talentos femini-
nos e ampliar o debate sobre 
a importância de um espaço 
igualitário no mercado. 

Fazem parte da progra-
mação documentários iné-
ditos como “Espero que Esta 
Te Encontre e que Estejas 
Bem”, de Natara Ney, e Mu-
ribeca, de Alcione Ferreira; e 
outros premiados, produzi-
dos entre 2021 e 2016. Onde: 
www.inff.online. O Festival 
é 100% virtual e gratuito, 
basta fazer um login. 

CULTURA FABIANA MAIA

Clássico
Com adaptação de Ricardo 
Silva, a peça “Sítio do Pica-
pau Amarelo”, de Monteiro 
Lobato, realiza sete apre-
sentações online e gratuitas 
no site Momento Criança 
(https://momentocrianca.
com.br). O espetáculo es-
treia nesta sexta, às 18h, e 
se apresenta durante  todo 
o mês em dias específicos. 
É a oportunidade de conferir 
os personagens do seriado 
da TV. Todas as sessões con-
tarão com tradução para 
libras.

DOCUMENTÁRIO - O Oi Futuro apresenta o docu-
mentário “Ouver”, dirigido por Felipe Bronz e produ-
zido por Roberto Berliner, que integra o projeto Macro, 
idealizado pelo artista visual Batman Zavareze e o can-
tor Pedro Luís. O filme revela o processo criativo por 
trás da primeira edição do projeto, que reuniu artistas 
como Ney Matogrosso. Onde: https://oifuturo.org.br.

LANÇAMENTO – Uma das mais importantes gravuris-
tas da atualidade, Maria Bonomi, de 85 anos, terá sua 
trajetória destrinchada no livro “Maria Bonomi com a 
Gravura: do meio como fim ao meio como princípio” 
(Editora Rio Books), de Patrícia Pedrosa. A publicação 
inédita será lançada no dia 23, às 18h, através de uma 
live no canal de Youtube da Editora Rio Books.  

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

Divulgação

“Espero que Esta Te Encontre e que Estejas Bem” faz parte da mostra

Divulgação

A peça “Sítio do Picapau Amarelo” 
estreia nesta sexta, às 18h 

Apoiador de 35 anos disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Ceará

Meia Ricardinho chega no Rio 
para assinar com Botafogo

O Botafogo está 
perto de anun-
ciar mais um 
reforço para a 
temporada. O 
meia Ricardi-

nho chegou ontem ao Rio de 
Janeiro.

Ricardinho vai realizar 
exames médicos e assinar 
contrato com o Botafogo. O 
meia de 35 anos deve acertar 

vínculo com os alvinegros até 
o fim da temporada.

O novo reforço do Botafo-
go estava no Ceará, onde dis-
putou o último Campeonato 
Brasileiro. Ricardinho chega 
a pedido do técnico Marcelo 
Chamusca, com quem traba-
lhou no clube cearense.

Ricardinho atua em um 
setor carente do elenco do Bo-
tafogo. O clube tem somente 

o jovem Cesinha e o recém-
-chegado Felipe Ferreira para 
a posição.

Titular do setor de criação 
na temporada passada, o 
meia Bruno Nazário se des-
pediu do Botafogo. O jogador 
deixou o clube carioca e vai 
para o América-MG.

O meia tinha contrato até 
o meio da temporada, mas foi 
liberado pela diretoria.

Mailson Santana / Fluminense

O lateral-direito Igor Julião elogiou a qualidade do experiente elenco tricolor

Rogério Ceni 
comandará o 
Flamengo pela 
primeira vez no 
Campeonato 
Carioca


