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Rio e Niterói vão ter 
10 dias de lockdown
Apenas atividades essenciais terão permissão para funcionar. Igrejas poderão abrir 

DE 26 DE MARÇO ATÉ 4 DE ABRIL

CIDADES\PÁG. 3

Arte virtual 
para o 
público
O projeto “Terra que Fala” 
traz a horta, a floresta, o 
plantio como uma grande 
‘sala verde’, de terça a 
sexta, além dos dias 29 
e 30, a partir das 10h, de 
forma online.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

‘Terra que Fala’ é direcionado ao 
aprendizado das crianças

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Os prefeitos Axel Grael e Eduardo Paes anunciaram novas restrições, diante do aumento do número de internações por covid nas duas cidades

ESPORTES

Rafinha abre o 
jogo sobre ‘não’ 
do Flamengo

Marcelo Cortes / Flamengo

Rafinha não se acertou com o Flamengo

Flu busca 
nova vitória no 
Estadual
Vindo de duas vitórias 
consecutivas (Flamengo e 
Bangu), o Tricolor entra em 
campo hoje, às 18 horas, pela 
quinta rodada do Carioca 
para enfrentar o Boavista, em 
Bacaxá, disposto a confirmar 
a boa fase da equipe desde 
a estreia do técnico Roger 
Machado, conquistar mais 
três pontos e se aproximar da 
liderança.

PÁG. 8

Lucas Merçon / Fluminense

Novamente confirmado como titular, Wellington elogiou a evolução do Flu no Carioca

Prefeito de SG 
acompanha 
vacinação
Idosos a partir de 74 anos 
começaram a receber ontem a 
primeira dose em São Gonçalo. 
Ao todo, 2.040 vacinas foram 
aplicadas nesta segunda. A cidade 
também recebeu mais 35.880 
doses destinadas à primeira 
aplicação e outras 7,5 mil doses. 
Desde as primeiras horas da 
manhã, o prefeito Capitão Nelson 
conferiu de perto o trabalho.
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Divulgação / Prefeitura de Niterói

Capitão Nelson percorreu locais de vacinação para conferir trabalho das equipes

Adiada reunião 
para garantir 
kit intubação

CIDADES\PÁG. 4

Comerciantes 
temem nova 
‘quebradeira’

PANORAMA\PÁG. 2

Museus fecham 
as portas por 
três semanas
O Museu de Arte do Rio (MAR), o 
Museu do Amanhã e o Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM) decidiram fechar ontem 
as portas por três semanas, devido 
ao agravamento da pandemia. 

CIDADES\PÁG. 4

Contatos de celular serão integrados ao Pix
Medida começa a valer a partir de 1º de abril para quem cadastrou número de telefone ou e-mail como chaves

CIDADES\PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Novas medidas contra a covid-19
Eu entendo a atitude do governo de aumentar as medidas 
de restrição por conta do aumento de casos da covid-19, 
mas é importante que os trabalhadores recebam o auxílio 
necessário para que consigam manter o seu ganha pão. 
Dez dias é muito tempo, e tem muita empresa que quebra 
por conta disso. 
Solange Mello

Fiscalização
O lockdown realmente era necessário! Agora cabe à pre-
feitura fazer o que for necessário para que a população 
realmente cumpra com suas obrigações, e não leve esses 
dez dias como se fosse um feriado prolongado, pois não é.
Ana Clara

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

Expectativa 
para a Páscoa
A Páscoa de 2021 deve ser 
mais positiva para o comércio, 
é o que revela levantamento 
da Fecomércio. Segundo a 
pesquisa, cerca de 8,3 milhões 
(59,6%) de fluminenses estão 
com a intenção de presentear 
na data, contra 4,8 milhões 
de pessoas no ano passado 
(37,6%). A movimentação na 
economia deve atingir os R$ 
829 milhões, valor superior 
ao de 2020, que foi de R$ 518 
milhões. Dentre os flumi-
nenses que vão presentear 
(59,6%) na Páscoa, os itens 
que devem ser mais procu-
rados são: ovos de chocolate 
(59,4%), bombons (51,8%) e 
barras de chocolate (46,7%). 
Em seguida vem itens como: 
bichinhos de pelúcia (6,1%), 
cesta de Páscoa (5,1%) e co-
lomba pascoal (4,6%). Cada 
consumidor deve gastar, em 
média, R$ 99,70, valor que se 
manteve praticamente estável 
se comparado à 2020. Dos que 
pretendem presentear, 53,8% 
irão dar mais de uma opção.

Reunião para salvar o turismo

Secretários estaduais de 
turismo e dirigentes do 
setor vão discutir desa-
fios e estratégias para a 
recuperação da atividade 
turística, levando em conta 
a pandemia da covid-19, 
em uma audiência pública 

Divulgação/Leonardo Prado

na Câmara dos Deputados, 
no dia 1º de abril. A reunião 
foi solicitada pelo depu-
tado federal Otavio Leite 
(PSDB-RJ), e aprovada pela 
Comissão de Turismo. O 
encontro será híbrido (on-
-line/presencial). 

Comércio teme nova ‘quebradeira’
O lockdown por dez dias 
anunciado ontem pelas pre-
feituras do Rio e de Niterói a 
partir do dia 26 causou grande 
mal estar entre comeriantes 
dos dois municípios, que 
reclamam de falta de diálogo 
com os governos e temem por 
nova onda de “quebradeira” 
no setor. Em Niterói, um dos 
principais pontos levantados 
é que deve faltar dinheiro em 
caixa para pagar os salários 
dos trabalhadores no início 
do mês que vêm.

“As medidas anunciadas 
hoje (ontem) pela prefeitura 
de Niterói vão fechar, pelos 
próximos dias, diversas ativi-
dades comerciais que estão, 
justamente, entre as que mais 
empregam na cidade. Com 
esse fechamento, as empresas 
locais não terão como pagar 
os salários dos seus funcio-
nários já no próximo dia 5. E 
aí, como será?  É para evitar 
situações assim que, inde-
pendentemente de qualquer 
outra iniciativa da municipa-
lidade, queremos ser ouvidos 
pelo prefeito Axel Grael”, disse 
o presidente do Sindicato dos 
Lojistas (Sindilojas) de Nite-

Arquivo/Marcelo Feitosa

Sem poder abrir as portas, comerciantes de Niterói e do Rio temem nova  

onda de “quebradeira” no setor

Roubo de carros 
na Zona Norte
O deputado estadual Feli-
pe Peixoto (PSD) acaba de 
solicitar à mesa diretora da 
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj) 
uma força-tarefa em Niterói e 
São Gonçalo para reduzir os 
casos de roubos e furtos de 
veículos nesses dois municí-
pios. O pedido será também 
encaminhado à Polícia Civil, 
responsável pela realização 
de investigações e inquéritos 
policiais.

Segundo dados do Insti-
tuto de Segurança Pública 
(ISP), esse tipo de infração 
teve redução em algumas re-
giões de Niterói, mas aumen-
tou em outras, como na Zona 
Norte, área atendida pela 78ª 
DP (Fonseca) que registrou 
36 roubos de veículos em 
janeiro deste ano contra 32 
no mesmo período de 2020. 

Vacinação 
24 horas

Tecnologia para a 
retomada

O presidente da Comissão 
Externa da Câmara para o En-
frentamento do Coronavírus, 
Dr. Luizinho (PP-RJ), cobrou 
que as prefeituras aumentem 
a quantidade de locais e ho-
rários de vacinação, incluindo 
quartéis e escolas, e façam isso 
não apenas nos dias de sema-
na, mas sábados, domingos e 
feriados, 24 horas por dia.

“Nós precisamos vacinar 
24 horas para acelerar a va-
cinação e reduzir as filas a 
que estão sendo submetidos 
os idosos, aglomerados nos 
postos de vacinação, que 
só abrem de 8h às 17h. Não 
vamos vencer o vírus desse 
jeito”, afirmou.

Ele lembra que na última 
terça-feira (16) representan-
tes do Instituto Butantan e 
da Fiocruz garantiram, em 
audiência pública realizada 
pela Comissão Externa, que 
os problemas iniciais de pro-
dução foram superados e, a 
partir de março o ritmo de 
entregas será acelerado. 

Na reunião, a presidente 
da Fiocruz, Nisia Trindade, 
onde são produzidas as doses 
da vacina Oxford AstraZene-
ca, disse que a perspectiva é 
“entregar 20 milhões de doses 
a partir de abril, completan-
do 100,4 milhões doses em  
julho.”

Uma das maiores empresá-
rias do País, Luiza Helena 
Trajano, presidente do Con-
selho do Magazine Luiza 
e do Grupo Mulheres do 
Brasil, participará da mesa 
redonda da 11ª edição do 
evento Thinking Digital, 
realizado pela Assespro-RJ. 
Com transmissão totalmente 
online e ao vivo, o evento 
será realizado nos dias 30 
e 31 de março, cujo foco é 
“A Tecnologia como peça-
-chave para a retomada da  
economia”.

Antenado com a tecnologia

Membro da Comissão da 
Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, 
o deputado federal Pedro 
Augusto (PSD-RJ), que é 
comunicador e radialis-
ta, quer acompanhar te-
mas como desenvolvimen-

Neila Rocha - ASCOM/MCTI

to científico e tecnológico, 
como a implantação do 5G. 
Neste mês, ele se reuniu 
com o  ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, 
astronauta Marcos Pontes, 
para conversar sobre proje-
tos para municípios do Rio.

Panorama RJPanorama RJ

Projeto virtual une 
diferentes artes
O projeto “Terra que Fala” 
traz a horta, a floresta, o 
plantio como uma grande 
‘sala verde’, de terça a sexta, 
além dos dias 29 e 30, a par-
tir das 10h, de forma online. 
É direcionado ao aprendiza-
do das crianças, por meio da 
condução lúdica das artes, 
com contação de histó-
ria, música, cinema mudo, 
palhaçaria e brincadeiras. 
Além de possuir a arte como 
condutora, terá um aprendi-
zado de deliciosas receitas, 

nutrição e ideias mais sus-
tentáveis. Une arte, educa-
ção e ideias sustentáveis.
Nesta primeira temporada, 
serão 6 episódios, com pro-
fissionais premiados, ao 
lado da idealizadora Sandra 
Calaça, que assina junto a 
direção e roteiro com Maria 
Hernandez, idealizadora, 
argumentista e produtora 
do filme e minissérie de TV 
“Gonzaga de pai para filho”. 
Onde: No Youtube do “Terra 
que Fala”.

CULTURA FABIANA MAIA

Festival
No domingo, às 16h, o Festi-
val “Vozes do Interior” con-
tará com cinco talentos do 
interior do Rio. Registrado 
ao vivo na capital flumi-
nense, a Casa da Glória, o 
evento, online e gratuito, 
reúne as cantoras Jhasmyna 
(Nova Friburgo) e Amanda 
Amado (Macaé), a banda 
Indic Blue (Cabo Frio), o 
cantor Liw (Rio das Ostras) 
e a DJ Ana Clara (Campos 
dos Goytacazes) nos inter-
valos. Onde: http://abre.ai/
festivalvozesdointerior.  

EXPOSIÇÃO - O Centro Cultural Oi Futuro apresenta 
ao público a exposição Una(S)+, que conta com cerca 
de 80 obras de 15 artistas mulheres da Argentina e do 
Brasil. A mostra, que ocupa todo o prédio, segue todos 
os protocolos de segurança sanitária previstos pelos 
órgãos responsáveis e fica em cartaz até o dia 25 de 
abril. Agendamento de visitas: https://oifuturo.org.br.

LITERATURA - Até dezembro acontece a quinta edição 
do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, considerado 
o maior circuito literário do Brasil. Pelo segundo ano, 
todas as atividades ocorrerão virtualmente. Cerca de 
40 escritores, contadores de histórias, entre outros, de 
todas as regiões do país, participam do projeto. Onde: 
Facebook (www.facebook.com/artedapalavrasesc).

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

Divulgação

‘Terra que Fala’ é direcionado ao aprendizado das crianças de forma lúdica

Divulgação

A cantora Jhasmyna é uma das 

atrações do  “Vozes do Interior”

rói, Charbel Tauil Rodrigues, 
que cobra contrapartidas da 
prefeitura.

Para minimizar o impacto 
da medida ele sugere maior 
parcelamento de IPTU, sem 
juros e mutas; adiamento 
por 120 dias das cotas de ISS, 
também sem juros e multas; 
e a reativação do projeto Em-
presa Cidad; além do envio 
urgente de projeto à Câmara 

impedindo o corte de água 
e luz nos estabelecimentos 
afetados, por 120 dias.

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado (Fecomércio) tam-
bém questiona as medidas 
anunciadas pelas prefeituras, 
que optaram por medidas 
mais restritivas que as adota-
das pelo Governo do Estado.  
“A entidade espera que es-

sas medidas de lockdown 
venham acompanhadas de 
ações compensatórias para 
que as empresas possam so-
breviver e manter o emprego 
e a renda. As empresas não 
podem ser tratadas como 
ilhas de prosperidade que 
se sustentam com as portas 
fechadas. A Federação lem-
bra, ainda, que 40% da mão 
de obra que trabalha no Rio 
é informal. Não é fiscalizada. 
Ou seja, a medida afetará so-
mente os negócios formais, 
que geram empregos e pagam 
impostos”, diz trecho de nota 
divulgada.

A Fecomércio RJ pontua, 
ainda, que, sem medidas com-
pensatórias, qualquer ação de 
fechamento terá como resul-
tado um grande impacto nega-
tivo e o fechamento de muitas  
empresas. 

Entre as propostas mais 
urgentes propostas da enti-
dade estão a ampliação do 
horário de funcionamento 
do comércio, para diluir o 
fluxo de pessoas, e, em para-
lelo, o aumento da oferta de 
transporte público para evitar 
aglomerações. 
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Niterói e Rio vão parar serviços 
não essenciais a partir do dia 26
A restrição, que segue até 4 de abril, tem como objetivo conter avanço do coronavírus nas cidades

A Prefeitura de Niterói decre-
tou o fechamento de todos 
os serviços não essenciais 
do dia 26 de março até o dia 
4 de abril. A medida levou 
em consideração o avanço 
da doença, o aumento de 
casos e a ocupação dos leitos 
hospitalares, e foi tomada 
após reunião conjunta dos 
representantes dos Comitê 
Científico de Niterói e do Rio 
com os prefeitos Axel Grael 
e Eduardo Paes. Em entre-
vista coletiva ontem (22), no 
Teatro Popular de Niterói, 
os prefeitos enfatizaram 
que esta será mais uma ação 
para reduzir a circulação de 
pessoas e conter o avanço 
do coronavírus nas cidades.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, informou que será 
publicado decreto que traz 
todas as medidas mais res-
tritivas que incluem o fecha-
mento de escolas, univer-
sidades, bares, academias, 
shoppings, salões de beleza, 
clubes, boates, quiosques e 
parques pelo período de 10 
dias. Continuam permitidos 
o funcionamento de farmá-
cias, mercados, supermer-
cados, transportes, serviços 
médicos e funerários, pet 
shops e clínicas veterinárias, 
lojas de material de constru-
ção, postos de combustíveis 
e padarias. As igrejas tam-
bém estarão funcionando 
desde que cumpram todos 

os protocolos de saúde exi-
gidos.

“Os dados sobre a co-
vid-19 na cidade são moni-
torados diariamente e, após 
este período de dez dias, 
faremos uma nova avaliação. 
Niterói não é uma ilha e sofre 
com a falta de ação nas cida-
des vizinhas. Neste momen-
to, registramos o período 
mais crítico da trajetória da 

pandemia. Desde a quinta-
-feira passada tive reuniões 
com o prefeito Eduardo Paes 
sobre a situação nas cidades. 
Nós entendemos que estas 
medidas são necessárias 
neste momento para salvar 
vidas. Todas essas decisões 
seguem a orientação do 
Comitê Científico. Também 
recebemos um documento 
do sindicato dos hospitais 

particulares da cidade que 
reforça as orientações do Co-
mitê”, enfatizou Axel Grael.

O prefeito Eduardo Paes 
ressaltou que os números 
atuais da covid-19 na cidade 
do Rio são incontestáveis 
e que seria importante ter 
uma coesão das cidades da 
Região Metropolitana neste 
momento para a adoção de 
medidas mais restritivas.

“É difícil tomar esta de-
cisão agora, mas ela é ne-
cessária. Na semana pas-
sada, tínhamos 50% menos 
pessoas internadas no Rio. 
Tomamos essa decisão por 
necessidade, ouvindo a ciên-
cia e, claro, olhando para 
as questões econômicas 
também. Não estamos feli-
zes, mas, neste momento, 
precisamos disso para salvar 
vidas. Peço a solidariedade 
dos cariocas e niteroienses, 
principalmente, em relação 
às praias. Peço também aos 
empresários, já que temos 
hoje uma das maiores taxas 
de desemprego. Seria bom 
ter outras autoridades falan-
do a mesma voz”, disse Paes.   

Os Comitês Científicos do 
Rio e de Niterói, em reunião 
com os prefeitos e secretá-
rios de saúde, apresentaram 
um posicionamento con-
sensual sobre a necessidade 
urgente da implementação 
de medidas restritivas da 
circulação e aglomeração 
de pessoas, considerando 
todos os indicadores de cres-
cimento da contaminação e 
as consequências da pande-
mia, incluindo a iminente 
saturação da capacidade do 
atendimento hospitalar da 
rede pública e privada.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira, frisou que o atual 
cenário epidemiológico in-

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Os prefeitos Axel Grael e Eduardo Paes, em coletiva sobre medidas restritivas nas duas cidades

MPRJ expede 
recomendações 
para sete 
municípios
O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio da 1ª e 2ª 
Promotorias de Justiça de 
Tutela Coletiva da Saúde 
da Região Metropolitana 
II, expediu, nesta segun-
da-feira (22), Recomen-
dação aos municípios de 
Niterói, São Gonçalo, Ita-
boraí, Rio Bonito, Tanguá, 
Maricá e Silva Jardim para 
que adotem ações imedia-
tas para a ampliação das 
medidas de isolamento 
social, com a suspensão 
das atividades sociais e 
econômicas classificadas 
como não essenciais e 
restrição daquelas consi-
deradas essenciais. 

A recomendação se 
dá em razão do aumento 
consistente e progressivo, 
nos últimos dias, do nú-
mero de internações por  
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e 
das taxas de ocupação de 
leitos na região Metropoli-
tana II com verificação do 
aumento da taxa de trans-
missão (acima de 1.1) e da 
preponderância da varian-
te de Manaus (P.1) na re-
gião Sudeste. Tal situação 
ensejou a impossibilidade 
do manejo de pacientes 
para municípios vizinhos 
em razão da constatação 
de risco comum elevado 
em toda região, além da 
pressão por aumento da 
demanda por oxigênio, 
insumos e medicamentos 
necessários para a manu-
tenção dos leitos.  

A recomendação tam-
bém determina a manu-
tenção das medidas restri-
tivas e de fiscalização pelo 
prazo no mínimo 14 dias, 
podendo ser, ao final des-
se prazo, mantidas, flexi-
bilizadas ou ampliadas, de 
acordo com a evolução ou 
involução do número de 
novos contágios.

Prefeito percorreu postos para acompanhar atendimento. Mais de 2 mil doses foram aplicadas ontem

SG segue com vacinação a partir de 74

Com nove pontos de atendi-
mento e ampliação da faixa 
etária, a manhã desta segun-
da-feira foi de vacinação tran-
quila pela cidade de São Gon-
çalo. Nesta segunda, idosos a 
partir de 74 anos começaram 
a receber a primeira dose e o 
Posto de Atendimento Médico 
(PAM) Coelho iniciou as ativi-
dades como mais uma opção 
para a população gonçalense. 
Ao todo, 2.040 doses foram 
aplicadas nesta segunda. A 
cidade também recebeu mais 
35.880 doses destinadas à 
primeira aplicação e 7,5 mil 
doses. 

Desde as primeiras horas 
da manhã, o prefeito Capitão 
Nelson conferiu de perto o 
trabalho das equipes de saúde 
por diversos pontos do mu-
nicípio. O chefe do Executivo 
passou pelo Polo Sanitário 

Dr. Hélio Cruz, ginásio do 
Clube Mauá, Polo Sanitário Dr. 
Washington Luiz, PAM Coelho, 
Clínica Municipal Dr. Zerbini 
e Polo Sanitário Rio do Ouro.

Até o momento, 2,5 mil municípios manifestaram interesse em participar do consórcio

Prefeituras unidas para compra de vacinas
A Frente Nacional de Prefeitos 
criou ontem (22) um consórcio 
nacional para a aquisição de 
vacinas contra a covid-19. O 
grupo, que ganhou o nome 
“Conectar”, foi instituído por 
meio de uma assembleia vir-
tual.

O objetivo é reunir diversas 
prefeituras para negociar a 
aquisição de lotes de vacinas 
contra a covid-19 no mercado 
internacional e insumos utili-
zados no atendimento de pa-
cientes infectados com o novo 
coronavírus. Com a criação 
hoje, o consórcio vai iniciar as 
tratativas com farmacêuticas 
e empresas fornecedoras de 
insumos.

Até o momento, 2.599 pre-
feituras manifestaram interes-
se na iniciativa. Mas a legis-

lação brasileira exige que os 
municípios aprovem uma lei 
específica sobre o tema. Até o 
momento, 1.731 cidades for-
malizaram a norma municipal.

O consórcio vem sendo 
construído pela Frente Na-
cional de Prefeitos desde que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou a possibili-
dade da compra de insumos 
e vacinas por estados e mu-
nicípios.

“Estamos indo além das 
nossas obrigações. Nossa obri-
gação é fazer aplicação da 
vacina. Mas diante da inércia e 
da dificuldade de chegar as va-
cinas aos municípios, nós nos 
unimos”, explicou o presidente 
da Frente, Jonas Donizette.

Batalha - O prefeito de Ara-

caju, Edvaldo Nogueira (PDT), 
ressaltou que é a primeira vez 
em que prefeituras se unem. 
“Aqui não tem diferença entre 
cidade pequena e grande. São 
mais de 2 mil municípios para 
que a gente possa vencer a 
batalha contra o coronavírus”, 
disse.

Já o prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes (DEM), 
ilustrou o desafio de combater 
o avanço da pandemia com a 
situação da capital carioca. O 
mandatário anunciou medi-
das mais restritivas de distan-
ciamento e o governador em 
exercício do estado, Cláudio 
Castro (PSC), ameaçou judi-
cializar as limitações munici-
pais para fazer valer o decreto 
mais flexível do governo do 
estado.

O governador do Piauí e 
integrante do Consórcio do 
Nordeste, Wellington Dias 
(PT), destacou a importância 
de manter a articulação com 
o plano nacional de enfrenta-
mento à covid-19. “A vacinação 
é pauta estratégica. O objetivo 
é que possamos chegar a 10% 
do público de vacinados no 
mínimo ainda em março e 
atingir os públicos prioritários 
de idosos e trabalhadores da 
saúde ainda em abril”, colo-
cou.

Convidado para falar na 
assembleia, o ministro Gilmar 
Mendes, do STF, destacou a 
importância da iniciativa das 
prefeituras diante do quadro 
dramático da pandemia de 
covid-19. “Sei que não é fácil 
reunir 2 mil municípios para 

fazer esta concertação. Não 
nos faltam apenas vacinas, 
mas temos desafios como a fal-
ta de oxigênio e de insumos em 
geral. Essa iniciativa mostra a 
vitalidade da nossa federação”, 
observou.

Para o ex-ministro do STF 
Carlos Ayres Britto, o consórcio 
é um “pacto de constituciona-
lidade”. “É pelas vias da Cons-
tituição que vamos resolver 
este problema, principalmente 
em uma fase da vida em que 
a União, com “U” maiúsculo, 
não faz a força”.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, destacou 
a importância das prefei-
turas, por ser a autoridade 
que está mais próxima dos  
cidadãos.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson esteve ontem em seis dos nove pontos de vacinação da cidade para verificar de perto o trabalho

“Quero parabenizar os 
profissionais da Secretaria 
de Saúde, que estão muito 
compenetrados e conscien-
tes da responsabilidade e do 

compromisso com a popu-
lação. Estão chegando cedo, 
iniciando a vacinação antes do 
horário e a população também 
precisa se conscientizar que 

não há necessidade de ter uma 
corrida aos postos no primeiro 
dia de cada idade. Isso só vai 
gerar fila. Estamos com três  
dias de vacinação para cada 
idade e não há a necessidade 
de madrugar nos postos”, co-
mentou o prefeito.

Desde o início da cam-
panha, a cidade vacinou 
com a primeira dose 61.447 
pessoas, sendo 22.472 tra-
balhadores da saúde, 35.260 
idosos com mais de 75 anos, 
1.631 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa 
Permanência (Ilpis), 105 pes-
soas de residências terapêu-
ticas, um indígena e 1.978 
acamados. Até as 16h desta 
segunda (22), 21.290 pes-
soas tinham sido imunizadas 
com a segunda dose, sendo 
um trabalhador da saúde e  
60 idosos.

dicam a necessidade de mais 
restrição de contato e aglo-
meração.

“Estamos falando da se-
gunda maior Região Metro-
politana do Brasil. Niterói fez 
em maio de 2020 um decreto 
que estabelece uma métrica 
com 12 indicadores. E essa 
métrica produz o indicador 
síntese que posiciona a gen-
te. Nas últimas semanas, 
pela taxa de crescimento 
de novos casos e, depois, a 
gente percebeu uma pressão 
importante na taxa de cres-
cimento de internados com 
pacientes em UTI. A taxa 
segue padrões que nos preo-
cupam muito comparados 
à primeira onda da doença. 
Neste momento, a taxa de 
crescimento do número de 
internações é alta”, disse.

O secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel Soranz, 
reforçou que não são medi-
das simples, mas são medi-
das necessárias para conter 
o avanço do vírus.

“O nosso cenário epi-
demiológico é muito gra-
ve, além disso temos uma 
nova variante do vírus. É 
necessário tomar medidas 
objetivas para reduzir estes 
índices. Temos o maior nú-
mero de admissões por dia 
desde 2020 e ele fica muito 
próximo do número de ad-
missões da primeira curva”,  
frisou.
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Decisão para conter pandemia é dos diretores das três instituições da cidade do Rio de Janeiro

Museus fecham por três semanas
Diante do agravamento da 
pandemia de covid-19 no 
estado do Rio de Janeiro, o 
Museu de Arte do Rio (MAR), 
o Museu do Amanhã e o Mu-
seu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro (MAM) decidiram 
fechar as portas por três se-
manas desde ontem.

Uma nota conjunta as-
sinada pelos diretores dos 
três museus e publicada nas 
redes sociais afirma que a 
medida busca preservar a 
saúde dos colaboradores e 
do público e defende que 
medidas drásticas como o 
fechamento deveriam ser 
coordenadas por autorida-
des públicas.

O comunicado diz que 
em razão do agravamento 
da crise sanitária decorrente 
da pandemia do Covid-19, o 
Museu do Amanhã, o MAM 
Rio e o Museu Arte Rio to-
maram a decisão conjunta 
de fechar as portas por três 
semanas a partir desta se-
gunda-feira.

“Entretanto, como ins-
tituições culturais com res-
ponsabilidade pública e 
social, que prezam o conhe-
cimento, a ciência e a vida, 
não podemos nos omitir de 
tomar as decisões que nos 
parecem corretas e necessá-
rias neste grave momento da 
história do país”, diz o texto, 

assinado pelo diretor e chefe 
da Representação da Organi-
zação dos Estados Ibero-a-
mericanos (OEI) no Brasil, 
gestora do Museu de Arte 
do Rio, Raphael Callou, pelo 

diretor executivo do Museu 
de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, Fabio Szwarcwald 
e pelo diretor presidente do 
Museu do Amanhã, Ricardo 
Piquet.

Os museus citam “uma 
vertiginosa escalada do nú-
mero de casos da doença nos 
últimos dias” e “o iminente 
colapso” dos sistemas de 
saúde público e privado, en-

quanto “a imunização segue 
ao ritmo de conta-gotas, pela 
conhecida escassez nacional 
de vacinas”. “O momento 
exige coragem e bom senso”, 
afirma o texto.

Isolamento social - O 
agravamento da pandemia 
no estado do Rio de Janeiro 
levou o governador em exer-
cício, Claudio Castro, a proi-
bir a permanência de pes-
soas em áreas públicas em 
todo o estado entre 23h e 5h. 
Neste fim de semana, Castro 
discute com empresários e 
prefeitos a antecipação de 
feriados de abril para março, 
com o objetivo de reduzir a 
circulação de pessoas.

O estado atravessa um 
momento em que aumenta 
de forma constante a ocu-
pação de leitos de terapia 
intensiva no Sistema Úni-
co de Saúde voltados para 
pacientes contra covid-19. 
Segundo o painel de moni-
toramento do governo do 
estado, o percentual chegou 
a 85% ontem, sendo ain-
da maior na capital, onde 
atingiu 93% dos 669 leitos 
disponíveis para pessoas em  
estado grave.

Os museus citam 
“uma vertiginosa 
escalada do 
número de casos 
da doença 

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma nota conjunta assinada pelos diretores dos três museus afirma que a medida busca preservar a saúde dos colaboradores e do público

Contatos do celular 
integrados ao Pix
A partir de 1º de abril, os 
usuários do Pix poderão in-
tegrar as listas de contato de 
seus celulares à ferramenta. 
A mudança no regulamento 
foi anunciada na semana 
passada pelo Banco Central 
(BC) e publicada ontem (22), 
em resolução, no Diário Ofi-
cial da União. Segundo o BC, 
objetivo é facilitar a identi-
ficação de quem cadastrou 
seu número de celular como 
chave Pix, simplificando 
ainda mais o pagamento 
com a funcionalidade.

A partir desta segunda-
-feira, as instituições par-
ticipantes do Pix devem 
informar sobre essa possi-
bilidade de que outros usuá-
rios tenham conhecimento 
sobre a existência de sua 
chave Pix. A funcionalidade 

de verificação de chaves 
registradas se aplica ao nú-
mero de telefone celular 
e também ao endereço de 
e-mail.

Sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Cen-
tral, o Pix permite a trans-
ferência de recursos entre 
contas bancárias 24 horas 
por dia. As transações são 
executadas em até 10 segun-
dos, sem custo para pessoas 
físicas. Para usar o Pix, o cor-
rentista deve ir ao aplicativo 
da instituição financeira e 
cadastrar as chaves eletrôni-
cas, que podem seguir o nú-
mero do celular, o e-mail, o 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), para pessoas físicas 
ou o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
para empresas.

Ministério vai fazer reuniões 
para garantir o kit intubação

Com os estoques de kits 
intubação das secretarias 
municipais de saúde em 
níveis críticos, o governo 
federal e representantes das 
indústrias de medicamentos 
tinham uma reunião marca-
da para ontem “para alerta 
e pedido de auxílio efetivo”. 
Contudo, o encontro foi 
adiado para esta terça-feira 
(23).

“O governo federal, aten-
to e preocupado com a situa-
ção do avanço dos casos de 
covid-19 no país, tem atuado 
em diversas frentes, incansa-
velmente, para garantir a as-

sistência necessária a todos 
os estados e municípios”, in-
forma nota divulgada ontem, 
em Brasília, pelo Ministério 
da Saúde e pela Secretaria 
Especial de Comunicação.

A nota acrescenta que 

medicamentos do chamado 
kit intubação (IOT ), cuja 
aquisição é de responsabi-
lidade dos estados, Distrito 
Federal e municípios, estão 
sendo monitorados pela rede 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), semanalmente, desde 
setembro de 2020. Informa-
ções sobre a disponibilidade 
em todo território nacional 
e da indústria e de distribui-
dores estão sendo enviadas 
para que os estados possam 
realizar a requisição.

O ministério destaca que, 
no último fim de semana, 
foram realizadas reuniões 

de avaliação dos números de 
cada estado.

Entre as estratégias enu-
meradas para evitar o desa-
bastecimento foram elenca-
das a requisição dos estoques 
excedentes das indústrias 
(não comprometidos em 
contratos anteriores); aquisi-
ções internacionais (via Or-
ganização Panamericana de 
Saúde - OPAS ); e incremento 
da requisição de informa-
ções para harmonização 
de estoques e distribuição, 
além de pregões eletrônicos 
nacionais, possibilitando a 
adesão dos estados.

Encontro que aconteceria ontem foi adiado para esta terça-feira

Marcello Casal JrAgência Brasil

Com o resultado de fevereiro, a arrecadação federal soma R$ 296,49 bilhões nos dois primeiros meses do ano

O encontro pode 
ser um divisor 
de águas no 
tratamento da 
pandemia no 
Brasil

União arrecadou R$ 127,74 bilhões no mês passado. Esse é o maior valor registrado para meses de fevereiro

Arrecadação federal bate recorde 
Depois de iniciar o ano em 
queda, a arrecadação federal 
reagiu e bateu recorde em 
fevereiro. No mês passado, o 
governo arrecadou R$ 127,74 
bilhões, alta de 4,3% em 
relação a fevereiro de 2020, 
descontada a inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Esse é o maior valor 
registrado para meses de fe-
vereiro ao considerar o IPCA.

O valor veio acima do 
previsto pelos agentes finan-
ceiros. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada to-
dos os meses pelo Ministério 
da Economia, os analistas de 
mercado projetavam arreca-
dação de R$ 118,16 bilhões 
no mês passado.

Com o resultado de feve-
reiro, a arrecadação federal 
soma R$ 296,49 bilhões nos 
dois primeiros meses do 
ano. Isso representa alta de 
0,81% em relação ao primei-
ro bimestre de 2020, também 
descontando o IPCA. Em ja-
neiro, a arrecadação federal 
tinha registrado queda de 
1,5% em relação ao mesmo 
mês de 2020, considerando 

a inflação oficial.

Fatores - Segundo a Re-
ceita Federal, três fatores 
contribuíram para a melho-
ria da arrecadação no mês 
passado. O primeiro foi a 
recuperação da economia, 
principalmente da indústria 
e do comércio eletrônico. O 

segundo decorreu da arreca-
dação extraordinária de R$ 5 
bilhões de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) em 
fevereiro, que não ocorreu no 
mesmo mês de 2020.

O terceiro fator a impul-
sionar a arrecadação no mês 

passado foi o aumento das 
importações, que elevou 
o pagamento de Imposto 
de Importação em R$ 2,1 
bilhões em relação ao ob-
servado em fevereiro do ano 
passado. Esses três fatores 
contrabalançaram a eleva-
ção de R$ 6,08 bilhões (em 
valores corrigidos pelo IPCA) 

nas compensações tributá-
rias entre fevereiro de 2020 
e de 2021.

Por meio da compensa-
ção tributária, uma empresa 
que previu lucros maiores 
do que o realizado e pagou 
IRPJ e CSLL por estimativa 
em um exercício pode pedir 
abatimento nas parcelas se-
guintes, caso tenha prejuízo 
ou lucre menos que o espe-
rado. Por causa da pandemia 
da covid-19, que impactou 
o resultado das empresas, 
o volume de compensações 
aumentou de R$ 6,97 bi-
lhões, em fevereiro de 2020, 
para R$ 13,42 bilhões, em 
fevereiro de 2021.

Setores - Na divisão por 
setores da economia, os 
tributos que mais contri-
buíram para o crescimento 
da arrecadação foram o IRPJ 
e a CSLL, cuja receita subiu 
40,35% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, em valores 
corrigidos pelo IPCA. Apesar 
da compensação mais alta, 
algumas grandes empresas 
registraram expansão nos 

lucros e houve o recolhi-
mento extraordinário de R$ 
5 bilhões de uma grande 
empresa, não detalhado pela 
Receita Federal.

Em seguida, vem o cres-
cimento de 41,83% na arre-
cadação de Imposto sobre 
Importação e de Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), vinculado às 
importações. Por causa da 
alta do dólar, o valor impor-
tado sobe em reais, impul-
sionando a arrecadação. Em 
terceiro lugar, ficou a alta 
real (acima da inflação) de 
16,16% do IPI sobre merca-
dorias produzidas no país, 
refletindo a recuperação da 
indústria no início de 2021.

O último fator a con-
tribuir para a melhoria da 
arrecadação em fevereiro 
foi a receita com o Progra-
ma de Integração Social 
(PIS) e a Contribuição para 
o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins), com 
expansão de 2,22% acima 
da inflação. Esses tributos 
incidem sobre o faturamento 
e refletem o comportamento 
das vendas.



Cidades 5Terça-feira, 23/3/2021 ofluminense.com.br

Polícia Civil prende 
quadrilha de chilenos
Policiais civis da 6ª DP (Ci-
dade Nova) prenderam cinco 
integrantes de uma qua-
drilha de chilenos acusa-
da de furtos em lojas de 
shoppings. Os criminosos 
foram capturados em Vila 
Isabel, na Zona Norte do 
Rio, após praticarem mais 
um crime. Na ocasião, foram 
apreendidos relógios, roupas  
e jóias.

De acordo com as investi-
gações, os autores entravam 
nas lojas como se fossem 
uma família, inclusive com 
crianças no colo ou car-
rinhos de bebê. O grupo 
utilizava sacolas plásticas 
grandes modificadas para 
inibir o alarme contra furtos 
que ficam nas entradas dos 
estabelecimentos.

A ação aconteceu na sex-
ta-feira (19). Os integrantes 

da quadrilha vão responder 
por furto qualificado.

Rio das Ostras - Policiais 
civis da 128ª DP (Rio das 
Ostras) prenderam, ontem 
(22), um homem acusado de 
homicídio qualificado e es-
tupro. Ele foi capturado após 
monitoramento do setor de 
inteligência.

Contra o acusado foi 
cumprido mandado de pri-
são expedido pela Justiça.

Rio tem mês com menor 
número de assassinatos
O estado do Rio de Janeiro re-
gistrou em fevereiro deste ano 
o menor número de mortes 
violentas intencionais para 
o mês nos últimos 30 anos, 
segundo dados do Instituto 
de Segurança Pública (ISP).

De acordo com a pesqui-
sa do órgão, vinculado ao 
governo estadual, houve 409 
homicídios, latrocínios (rou-
bo seguido de morte), lesões 
seguidas de morte e mortes 
provocadas por policiais.

Além de ter sido o menor 
número para o mês, também 

foi 18,5% inferior ao registra-
do em fevereiro de 2020.

Considerando-se apenas 
as mortes provocadas por 
policiais, foram observados 
147 casos em fevereiro deste 
ano, 10% abaixo do mesmo 
período do ano passado.

Outros crimes com redu-
ção foram roubo de carga 
(351 casos ou 16% a menos 
que fevereiro de 2020), rou-
bo de rua (6.282 casos ou 
31% a menos) e roubo de 
veículo (2.172 casos ou 26% a  
menos).

Duas pessoas são presas em flagrante no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói

Polícia deflagra operação 
contra pornografia infantil
A Secretaria de Estado de Po-
lícia Civil (Sepol), por meio 
da Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
(DPCA) de Niterói, desenca-
deou, nesta segunda (22), a 
operação “Revelação V”.

A ação teve como objeti-
vo combater a pornografia 
infantil em redes digitais. 
Duas pessoas foram presas 
em flagrante no bairro Icaraí, 
em Niterói, na Região Metro-
politana.

Cinco mandados de bus-
ca e apreensão foram expe-
didos para recolher material 
pornográfico armazenado 
em computadores. De acor-
do com as investigações, os 
suspeitos são responsáveis 
por baixar da internet cen-
tenas de materiais digitais, 
como vídeos e fotos, conten-
do pornografia infantil.

Esta foi a 5ª fase de uma 
operação semelhante reali-
zada pela DPCA de Niterói.

Divulgação/ Polícia Civil

Esta foi a 5ª fase de uma operação semelhante realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Niterói

Fernando Frazão/Agência Brasil

A cidade do Rio de Janeiro apresentou bons números no início de 2021

Lavagem de dinheiro 
na mira do MPRJ
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) 
fez ontem (22) operação para 
cumprir três mandados de 
prisão e 27 de busca e apreen-
são contra a organização cri-
minosa que seria responsável 
pela movimentação finan-
ceira e lavagem de dinheiro 
atribuída ao ex-capitão da 
Policia Militar Adriano da Nó-
brega. Ele ficou foragido até 
fevereiro de 2020, quando foi 
morto por policiais militares 
no interior da Bahia.

Segundo o MPRJ, a ação 
deflagrada ontem é um 
desdobramento das inves-
tigações que culminaram 
na Operação Intocáveis I, 
movida contra acusados de 
integrar a milícia de Rio das 
Pedras, que de acordo com 
investigações era liderada 
por Adriano da Nóbrega, 
que também exerceria forte 
influência sobre o grupo de 
matadores de aluguel co-
nhecido como Escritório do 
Crime.

Desta vez, de acordo com 
o MPRJ, os denunciados se-
riam integrantes da rede de 
apoio de Adriano da Nóbre-

ga, responsáveis por lavar 
o dinheiro que seria obtido 
em suas práticas criminosas. 
Entre os alvos está a viúva de 
Adriano, Julia Emilia Mello 
Lotufo.

Nove pessoas, entre elas 
um sargento e um soldado da 
PM, foram denunciadas junto 
à 1ª Vara Criminal Especiali-
zada da Capital por crimes de 
associação criminosa, agiota-
gem e lavagem de dinheiro.

Segundo a denúncia, sob 
o comando de Adriano, os de-
nunciados praticaram crimes 
de agiotagem e lavagem de 
dinheiro em favor do milicia-
no. De acordo com as investi-
gações, as manobras visavam 
à ocultação e dissimulação 
da origem do dinheiro ilegal 
obtido por meio dos crimes.

A Justiça determinou o 
sequestro de um haras, de 
automóveis e bloqueio de 
bens de R$ 8,4 milhões. Os 
mandados foram cumpri-
dos em diversos endere-
ços na capital fluminense, 
além de Niterói e Guapimi-
rim na busca pelos acusa-
dos que estão na mira da  
Justiça.

Presa com armas 
em Angra dos Reis
Policiais civis da 166ª DP (An-
gra dos Reis) prenderam em 
flagrante uma mulher pelos 
crimes de porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito e asso-
ciação para o tráfico de drogas. 
Ela foi capturada na altura do 
bairro Garatucaia, em Angra 
dos Reis, após monitoramento 
do setor de inteligência. Em 
um fundo falso da bolsa dela 
foram localizadas duas pisto-
las e quatro carregadores.

Os agentes realizavam uma 
diligência na Rodovia Rio-
-Santos para localizar um 
veículo que seria utilizado 
pela organização criminosa 

que controla o tráfico de An-
gra dos Reis, Região da Costa 
Verde. No carro estavam o 
motorista, que é cadastrado 
em uma empresa de corridas 
por aplicativo, e a autora. Em 
depoimento na delegacia, 
a mulher informou que foi 
paga para pegar o material na 
comunidade Parque União, 
Zona Norte do Rio de Janeiro, 
e entregar no bairro Areal, em 
Angra dos Reis. Segundo os 
policiais, ela já possui ano-
tação criminal por tráfico de 
drogas.

A ação aconteceu na últi-
ma quarta-feira (17).

Os criminosos 
foram 
capturados em 
Vila Isabel, na 
Zona Norte do 
Rio de Janeiro

A ação teve 
como objetivo 
combater a 
pornografia 
infantil em redes 
digitais

Divulgação

O tráfico de drogas tem sido um dos grandes problemas da Região da Costa Verde

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: 26/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 11:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 14866737

08:30 às 11:30 Ruas 1, 15, 51, 151 - B Condomínio Terraços Camb. - Lm Caixa 
D’Água Soprecam - Camboinhas - Niterói 

14866737

08:30 às 11:30 Rua Doutor Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 14866737

08:30 às 11:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 14866737

12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro - Maria Paula - Niterói 14868359
12:00 às 16:00 Ruas A, B - Cond. Village Pendotiba - Maria Paula - Niterói 14868359
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10, 11, 16, 143 - Enseada de Itaipu - Balneário Camboinha 

- Camboinhas - Niterói 
14866693

13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 14866693
13:00 às 17:00 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 14866693

SÃO GONÇALO 
08:00 às 11:30 Avenida Paiva - Porto Velho - São Gonçalo 14825563
12:00 às 16:00 Rua Antônio Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 14859259
12:00 às 16:00 Rua Rodrigues Coutinho - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 14859259
13:00 às 17:00 Rua José M Campos - Mutondo - Colubandê - São Gonçalo 14857501
13:00 às 17:00 Rua Iara - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 14858211
13:00 às 17:00 Rua Pedrina Gouveia Serrano - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 14858211
13:30 às 17:30 Rua Martins Baião - Porto Velho - Paraíso - São Gonçalo 14858017

MARICÁ
13:30 às 17:30 Ruas 48, 57 - Jardim Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - 

Bambuí - Centro - Maricá 
14867015

13:30 às 17:30 Ruas 83, 125, 132 - Bambuí - Bairro Bam - Estrada de Bambuí - Maricá 14867077

13:30 às 17:30 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 14867077

13:30 às 17:30 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 14868795
13:30 às 17:30 Avenida Parque Way - Estrada de Bambuí - Jardim Balneário - 

Maricá 
14868795

13:30 às 17:30 Estrada do Café - Balneário Bambuí - Maricá 14868795
13:30 às 17:30 Ruas 70, 71, 78, 131, 132 - Ponta Negra - Manoel Ribeiro - Bambuí 

- Jardim B Bambuí - Praça Lagoas-Co - Maricá 
14868795

13:30 às 17:30 Rua Projetada - Jardim N Maricá - Bambuí - Maricá 14868795
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ELEA DIGITAL TITAN HOLDING S.A.
- Companhia Fechada -

CNPJ/ME: 23.076.721/0001-80 - NIRE: 33.3.0033704-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/03/2021. 1. 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10/3/2021, às 8:00 horas, na sede da Elea Digital Titan Holding S.A., 
na Rua Lauro Muller, nº 116, 41º andar, sala 4103 (parte), Botafogo, CEP 22.290-160, cidade 
e Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em razão do 
comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas 
as formalidades previstas no estatuto social da Companhia. 3. MESA: Presidente: Marco Girardi; 
Secretário: Claudio Cornetti de Castro Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 
14, do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) a aprovação da celebração, pela Companhia, 
(a) do “Acordo de Liquidez e Outras Avenças”, a ser celebrado, entre a Piemonte Holding de 
Participações S.A. (“Piemonte”), Alba Fund Ltd SAC (“Alba Fund”), Alessandro Lombardi 
(“Alessandro”), Julia Dias Leite Lombardi (“Julia”), Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG”) e a 
Companhia (“Acordo de Liquidez”), e (b) do Contrato de Assessoria Financeira e Outras Avenças, 
a ser celebrado, entre Alba Fund, Banco BTG, Companhia, Piemonte, Alessandro, Julia e o 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I (“Contrato 
de Assessoria”), (ii) a aprovação da outorga, pela Companhia, de todas as garantias aplicáveis 
no âmbito do Contrato de Assessoria, bem com a assunção de todas as obrigações previstas 
no Acordo de Liquidez pela Companhia, incluindo, sem limitação, de obrigação de indenização; 
(iii) a autorização à Diretoria da Companhia para a celebração e cumprimento, pela Companhia, 
dos do Acordo de Liquidez e do Contrato de Assessoria e de todos e quaisquer documentos, 
instrumentos, aditamentos, instruções, mandatos, procurações e/ou notificações previstos no 
Acordo de Liquidez e/ou no Contrato de Assessoria e/ou a eles relacionados; e (iv) a ratificação 
de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. 5. DELIBERAÇÕES: Por 
unanimidade de votos dos conselheiros presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. 
Aprovação da celebração, pela Companhia, do Acordo de Liquidez e do Contrato de Assessoria; 
5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à celebração 
e ao cumprimento, pela Companhia, do Acordo de Liquidez, do Contrato de Assessoria e de 
todos e quaisquer documentos, instrumentos, aditamentos, instruções, mandatos, procurações 
e/ou notificações previstos no Acordo de Liquidez e/ou no Contrato de Assessoria e/ou a eles 
relacionados. 5.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de todas as garantias aplicáveis no 
âmbito do Contrato de Assessoria, bem com a assunção de todas as obrigações previstas no 
Acordo de Liquidez pela Companhia, incluindo, sem limitação, de obrigação de indenização. 5.4. 
Ratificar todos os atos relativos à Emissão e às deliberações tomadas acima e que tenham sido 
praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações. 6. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, deram por encerrada a presente reunião, 
tendo-se antes feito lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
pelos conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 10/03/2021. Assinaturas: mesa - Marco Girardi 
(Presidente) e Claudio Cornetti de Castro Neto (Secretário); conselheiros - Srs. Alessandro 
Lombardi, Marco Girardi e Sra. Julia Dias Leite. Confere com original lavrado em livro próprio. Rio 
de Janeiro, 10/03/2021. Marco Girardi - Presidente, Claudio Cornetti de Castro Neto Secretário. 
JUCERJA Reg 00004031667, em 15/03/2021
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Rafinha abre 
o jogo sobre 
não voltar ao 
Flamengo

O Flamengo 
desistiu ofi-
cialmente da 
contratação 
do lateral-di-
reito Rafinha. 
O jogador foi 

acusado por parte da torci-
da de ter pedido um salário 
alto para retornar ao clube 
carioca.

Só que ontem, Rafinha 
se pronunciou sobre o 
assunto. O lateral afirmou 
que o lado financeiro não 
foi o problema na nego-
ciação.

“O treinador me queria, 
o departamento de futebol 
todo me queria. Os torce-
dores me queriam. A parte 
financeira já deixei claro 
que não era o problema. 
Vou repetir: flexibilizei o 
máximo que poderia para 
receber meu salário em 
2022. Claro que eu fui víti-
ma de uma guerra política. 
Não tenho culpa disso. Po-
dem estar zangados com o 
Olympiacos-GRE, respeito. 
Tenho muito carinho. Não 
foi isso que alegaram. Fa-
laram que era parte finan-
ceira. Eles têm essa guerra, 
eu não sabia também. Eu 
paguei o pato, fiquei 35 
dias esperando tomarem 
decisão e não deu certo”, 
disse o experiente lateral-
-direito em entrevista ao 
“Sportv”.

Vindo de duas vitórias seguidas, Tricolor visita hoje o Boavista, em Bacaxá

Em boa fase, Flu busca 
novo triunfo no Carioca

O Fluminense 
v e m  e m  b o a 
fase no Cam-
peonato Cario-
ca. Os tricolo-
res  tentam a 
terceira vitória 

seguida hoje, às 18 horas, 
contra o Boavista, em Ba-
caxá, pela quinta rodada da 
competição.

Os visitantes vão a campo 
embalados pelas vitórias 
sobre Flamengo e Bangu. O 
Fluminense tenta encostar 
na liderança do Estadual.

Os tricolores seguem com 
100% sob o comando de Ro-
ger Machado. No entanto, a 
equipe ainda não mostrou 
um grande futebol neste 
início de temporada.

Mesmo assim, o técnico 
tricolor vem testando parte 
do elenco visando a disputa 
da Libertadores. Por isso, 
Roger não se ve colocando 
pressão pelos resultados no 
Carioca.

Escalado mais uma vez 
como titular por Roger Ma-
chado, o volante Wellington, 
contratado esse ano após 
passagem pelo Athletico-PR, 
elogiou bastante a estrutura 
do Fluminense.

“O Fluminense está mon-
tando uma excelente es-
trutura de trabalho, tenho 
gostado bastante. Campos 
bons, assim como a parte de 

fisiologia, fisioterapia, aca-
demia, todos os massagistas 
de muita qualidade. Eu que 
já pude trabalhar no São 
Paulo, Internacional, Vasco 
e Athletico-PR, digo que o 
Fluminense não deve nada 
para ninguém, está evoluin-
do e falo que não deve nada 
pra ninguém em relação a 
estrutura”, declarou Wellin-
gton, que espera um jogo 
complicado em Bacaxá.”A 
gente já sabe o que esperar: 

um jogo de contato. Eu ainda 
não tive a oportunidade de  
jogar lá (Bacaxá), mas pelo 
que os companheiros fala-
ram, é um jogo realmente 
truncado, de grama alta... 
Temos que ir preparados 
para conseguir os três pon-
tos”, disse.

Mesmo sendo apresen-
tado oficialmente ontem no 
CT tricolor, o volante fará 
hoje seu segundo jogo com 
a camisa do Fluminense.

Lucas Merçon / Fluminense

Apesar de ter estreado na última rodada, Wellington só foi apresentado ontem

Bota deve anunciar 
chegada de ex-Bahia

Marcelo Cabo elogia 
jovem goleiro Lucão

O  B o t a f o g o 
deve anunciar 
nos próximos 
dias a chega-
da de mais um 
reforço para a 

temporada. O meia Marco 
Antônio, do Bahia, se an-
tecipou ao clube e já falou 
como jogador alvinegro.

Na noite de domingo, 
Marco Antônio enviou uma 
mensagem aos torcedores 
cariocas em um vídeo. O jo-
gador, inclusive, usava uma 
camisa do Botafogo.

“Estou muito feliz de 
fazer parte dessa nação al-
vinegra, que é o Botafogo, 

O Vasco tem 
buscado refor-
ços no mercado. 
No entanto, os 
cruz-maltinos 
vão ter muitos 

jovens jogadores na equipe 
nesta temporada. Lucão, de 
19 anos, tem atuado no gol. O 
técnico Marcelo Cabo elogiou 
o arqueiro, mas deixou em 
aberto a chegada de um novo 
goleiro.

“Nós temos uma esta-
tística que o Lucão, hoje, no 
Brasil, é o goleiro mais jovem 
a jogar um estadual. Lucão 

um clube gigantesco do Rio 
de Janeiro, o qual optou por 
mim. Estou muito motivado 
em ajudar e honrar esse 
manto glorioso. Vamo que 
vamo, meu Fogão”, falou.

Após a repercussão do 
vídeo, Marco Antônio apa-
gou a postagem das redes 
sociais. O jogador de 23 
anos está no Bahia, mas 
deve ser confirmado no 
Botafogo.

Enquanto isso, os alvine-
gros iniciam a preparação 
para o clássico de amanhã, 
contra o Flamengo, no Nil-
ton Santos, pelo Campeo-
nato Carioca.

tem apenas 19 anos. E a gente 
precisa ter bastante sabedoria 
para conduzir o Lucão neste 
momento. Ele é um jovem 
promissor. Ele está evoluin-
do com a minutagem que 
está ganhando. E ele fez uma 
grande partida. O Lucão neste 
momento é o titular do Vasco 
da Gama. Tem trabalhando 
bastante, tem correspondido”, 
disse.

Marcelo Cabo destacou 
que a equipe tem vários jovens 
jogadores, que não podem ter 
a responsabilidade de serem a 
solução para o ano.

  Esportes

Classificados


