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Brasil tem 3.241 mortes 
por covid em 24 horas

Em 18 municípios do Estado do Rio já não há mais leitos vagos de UTI e há vários outros perto da lotação máxima

TOTAL DE ÓBITOS SE APROXIMA DE 300 MIL

Isac Nobrega

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói           

Em parceria com a Águas de Niterói, foram vistoriadas residências no bairro Santo Antônio

ESPORTES

Flu faz nova vítima no Carioca
Tricolor conquistou ontem sua terceira vitória consecutiva na 
competição ao derrotar o Boavista, em Bacaxá, por 2 a 0.

Circo digital 
para a 
criançada
A trupe Mundo De La 
Costa, cria de Itaboraí, 
apresenta um circo 
inovador, “movido” 
exclusivamente a 
energia solar, de quinta a 
domingo, pelo YouTube 
para as crianças.

Ator Luis 
Lobianco 
estreia peça

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

O Mágico no Mundo de La Costa

STF reconhece 
parcialidade de 
Sérgio Moro

CIDADES\PÁG. 5

O presidente Jair Bolsonaro disse que Brasil será autossuficiente na produção de vacinas e também falou sobre imunização contra a covid-19 durante seu pronunciamento em rede nacional

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Merçon / Fluminense

Yago Felipe abriu o placar para o Flu. O segundo gol foi marcado por John Kennedy

Em rede nacional, 
Jair Bolsonaro 
garante vacinação
No dia com maior registro de 
óbitos por covid-19 em 24 horas, 
o presidente Jair Bolsonaro fez 
ontem um pronunciamento em 
cadeia de rádio e TV em que 
afirmou que o país, em poucos 
meses, será autossuficiente na 
produção de vacinas contra a 
covid-19. Ele afirmou que até o 
fim do ano estarão disponíveis 
mais de 500 milhões de doses 
para vacinar toda a população 
que precisa ser imunizada no 
país. Segundo o Ministério da 
Saúde, esse público soma 170 
milhões de pessoas.

CIDADES\PÁG. 3

Prefeitura do 
Rio intervém 
no BRT

CIDADES\PÁG. 4

Ação flagra 59% 
das casas fora da 
rede de esgoto
De um total de 422 imóveis 
vistoriados no bairro Santo Antônio, 
em Piratininga, na Região Oceânica 
de Niterói, 59% não estavam ligados a 
rede de esgoto. A ação de fiscalização 
foi realziada pela Prefeitura, em 
parceria com a concessionária Águas 
de Niterói. O objetivo é identificar, 
conscientizar, notificar e, “em 
último caso”, autuar imóveis que não 
estejam ligados à rede de esgoto.

CIDADES\PÁG. 4

Botafogo e Fla 
fazem clássico 
da rodada

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro, do Flamengo, e Zé Welison, do Bota-
fogo, são algumas das atrações do clássico
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Desrespeito às restrições
Mesmo depois do decreto da Prefeitura, aumentando a 
rigidez das medidas de restrição no combate a covid-19, já 
vi muito estabelecimento aberto depois da hora estipulada 
e recebendo mais clientes do que o permitido. É só dar 
uma volta no Centro de Niterói que você acha rapidinho 
locais fazendo isso.
Gabriela Estrela

Feriado prolongado
Acho que uma maneira eficaz de evitar a disseminação 
desenfreada da covid-19 principalmente nesse feriado 
controlado é uma fiscalização organizada em todas as vias 
mais importantes do Estado do Rio de janeiro. Se possível, 
que botem até barreiras nas cidades consideradas pontos 
de turismo na Região dos Lagos.
Elaine Barros

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

Lockdown em 
debate na Câmara
O agravamento da pandemia 
em Niterói, a superlotação 
dos hospitais e a necessidade 
de um lockdown são as pau-
tas da Reunião Extraordiná-
ria da Comissão de Saúde e 
Bem-Estar Social da Câmara 
de Niterói, que ocorre hoje, 
a partir das 14h, com a par-
ticipação do Comitê Técnico 
Científico da Prefeitura de Ni-
terói. A Comissão é presidida 
pelo vereador Paulo Eduardo 
Gomes (Psol), que vai cobrar 
no encontro que a população 
da cidade seja assistida com 
a ampliação de benefícios 
sociais e auxílios.

Com o anúncio do agrava-
mento da pandemia, a subida 
da taxa de ocupação de leitos 
privados de 50% para 90% e o 
recente anúncio de medidas 
de restrição em Niterói e no 
Rio, autoridades, especia-
listas e organizações sociais 
da cidade foram convidadas 
para o detabe. A reunião será 
transmitida ao vivo pelo Fa-
cebook do parlamentar. 

Queiroga, ministro de verdade

O médico cardiologista Mar-
celo Queiroga tomou posse 
ontem no cargo de ministro 
da Saúde, em solenidade pri-
vada no Palácio do Planalto. 
O decreto de nomeação foi 
assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e publicado 

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

em edição extra do Diário 
Oficial da União. Na mesma 
publicação, também consta 
a exoneração de Eduardo 
Pazuello do cargo. Será que 
ele vai durar mais do que seus 
quatro antecessores? A con-
tagem de tempo começou...

Prefeitos vencem queda de braço
A Alerj aprovou ontem, em re-
gime de urgência, o projeto de 
lei 3.906/21 (Mensagem 4/21), 
do governador em exercício 
Cláudio Castro, que adianta 
os feriados de Tiradentes e São 
Jorge e implementa um recesso 
entre os dias 26 de março e 4 de 
abril, com o objetivo de conter 
o avanço da pandemia de 
covid-19 no estado, mas apre-
sentaram emenda que garante 
autonomia para os municípios 
aumentarem ainda mais as res-
trições, pondo uma pá de cal 
nas pretenções do governador, 
que já havia ameaçado entrar 
na Justiça contra prefeitos que 
apertassem as regras em suas 
cidades.

O decreto não afeta o fun-
cionamento das unidades de 
Saúde, Assistência Social, Se-
gurança Pública, serviços fune-
rários, igrejas e templos, além 
de outras atividades conside-
radas essenciais e atividades 
de trabalho exclusivamente 
remotas. Mas afeta a economia 
do estado, com impactos pro-
fundos na saúde financeira das 
empresas e dos trabalhadores.

O projeto segue para san-
ção ou veto do próprio Castro. 

Thiago Lontra/Alerj

Deputados aprovaram ontem o PL que adianta os feriados e implementa novas restrições por 10 dias

Deputada cobra 
medidas rígidas
O governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, não tem 
agradado a prefeitos e parla-
mentares quando o assunto 
é gestão da crise provocada 
pelo coronavírus. Em trans-
missão oficial pela TV ALERJ, 
a deputada Mônica Fran-
cisco se posicionou sobre a 
proposta do governador, que 
antecipa os feriados para o 
período entre 26 de março e 
4 de fevereiro na tentativa de 
conter o aumento de interna-
ções por covid. 

Segundo a deputada, o 
momento crítico inspira me-
didas mais rígidas. A parla-
mentar vocalizou um desejo 
de grande parte dos Deputa-
dos da Casa e pediu um plano 
de contingência e gestão da 
pandemia no estado, além de 
ir contra “feriado” citado no 
projeto de lei. 

Mas é certo que passará a valer 
do jeito que está, afinal, no caso 
de veto, pode ser derrubado 
pelo Legislativo e promulgado 
pela Casa.

Ao todo, os deputados 
apresentaram 47 emendas e 
25 delas foram aproveitadas 
pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça, após um 
acordo entre os deputados e 
representantes do Governo 
estadual. O novo texto definiu 

que tanto o Governo do Esta-
do quanto as prefeituras serão 
responsáveis por estabelecer 
as regras de funcionamento 
e a proibição de abertura dos 
estabelecimentos durante o 
recesso. Se houver divergên-
cia entre eles, valerão aquelas 
regras que forem mais restri-
tivas.

O presidente da Alerj,  
deputado André Cecilia-
no (PT), tentou ser elegan-

te ao se referir ao embate 
velado entre os Poderes. 
“Essa matéria não teve ven-
cidos nem vencedores. Essa 
matéria é para dar autono-
mia, já existente na Constitui-
ção, aos municípios e aos pre-
feitos nas últimas decisões.  
Não é saber quem tá certo 
ou quem tá errado, não é o 
momento de ter razão, o mo-
mento é de ter juízo”, disse. 
Mas não sei se chegou a sê-lo. 

Mais denúncias 
de fura-filas

Prisão para 
usuários de drogas

Depois de receber respostas 
incompletas sobre a vaci-
nação contra covid-19 em 
Queimados, a deputada Ala-
na Passos (PSL) apresentou 
denúncia ao Ministério Pú-
blico do Estado e à Polícia 
Civil para que investiguem 
casos de “fura-filas” no mu-
nicípio da Baixada Flumi-
nense.

Nos documentos anexa-
dos, a parlamentar cita que 
já enviou dois ofícios à Se-
cretaria Municipal de Saúde 
pedindo informações mais 
transparentes sobre a aplica-
ção das doses de imunizan-
tes e lista dos vacinados, para 
contrapor com denúncias de 
casos de “fura-filas”. 

Além de apontar res-
postas incompletas aos re-
querimentos, Alana Passos 
apresentou exemplos de 
postagens nas redes sociais 
de profissionais de Educação 
Física sendo vacinados no 
posto do bairro Belmonte.

“É preciso que o MP e a 
Polícia Civil apurem irregu-
laridades e se realmente não 
estão dando atendimento 
aos grupos prioritários, con-
trariando o Plano Nacional 
de vacinação do Ministério 
da Saúde”, afirma a depu-
tada. 

Afirmando querer resgatar 
o direito das famílias de fre-
quentar praças, praias e par-
ques sem a presença de usuá-
rios de drogas, o coordenador 
da bancada do Rio no Con-
gresso, Sargento Gurgel (PSL-
-RJ), apresentou o projeto de 
lei 4569/2020, que prevê 5 a 15 
anos de prisão e multa para o 
uso de droga ilícita em “locais 
de ambiência familiar” como 
praças, praias e parques. 
Atualmente, a Lei Antidrogas 
(nº 11.343/2006) não sujeita 
o usuário de drogas à pena 
privativa de liberdade.

Recuperação de estradas

O município de Cachoeiras 
de Macacu será beneficiado 
pelo convênio batizado de 
“Estado Presente”, entre o 
Departamento de Estra-
das de Rodagem do Rio de 
Janeiro (DER-RJ) e a Alerj, 
para recuperação de vias 

Recuperação de estradas

da cidade. O anúncio foi 
feito ontem ao prefeito 
Rafael Miranda pelo secre-
tário de Estado das Cidades, 
Uruan de Andrade, durante 
reunião com o deputado 
estadual Coronel Salema, 
do PSD.

Panorama RJPanorama RJ

Circo virtual leva 
alegria para crianças
A trupe Mundo De La Costa, 
cria de Itaboraí recebe apre-
senta um circo inovador, 
“movido” exclusivamente 
a energia solar, de quinta a 
domingo, pelo YouTube. O 
espetáculo “O Mágico no 
Mundo de La Costa”, 100% 
sustentável do início ao fim, 
inova na utilização da ener-
gia solar, possível graças 
a uma Kombi adaptada, 
equipada com placas solares 
e um gerador. O veículo é 
uma espécie de vedete que 

fica nos bastidores e fornece 
eletricidade suficiente para 
80 minutos de luz e som. 

Administrado pelo casal 
de artistas circenses Rober-
to e Viviane De La Costa, 
o empreendimento inclui, 
ainda, ações de reciclagem 
de lixo, educação ambiental 
e plantio de árvores nativas 
da Mata Atlântica.

São quatro sessões diá-
rias: às 10h, 15h, 18h e 20h. A 
transmissão, gratuita, será na 
página do Circo De La Costa.

CULTURA FABIANA MAIA

Tragicomédia
Nesta sexta, às 21h, Luis 
Lobianco estreia a tragico-
média “Macbeth 2020”, uma 
espécie de documentário 
tendencioso e sensaciona-
lista, que caminha pela via 
da comicidade, com referên-
cias aos extintos programas 
de TV dos anos 1980 e 1990 
relacionados ao submundo 
da madrugada. Peça ficará 
disponível gratuitamente 
até o dia 30 de maio, no You-
Tube com acesso pelo link 
http://www.sympla.com.br/
macbeth2020.

JAZZ – O Jazz Online Club é um projeto que leva ao 
público o melhor do estilo musical. Em busca da 
integração latino-americana e após o show do Duo 
Gilson Peranzzetta e Mauro Senise, o clube de jazz por 
streaming terá mais uma transmissão, neste sábado, 
às 21h, do show do grupo Afro Coltrane. Onde: http://
jazzonline.club/brasil/

ZERBINI – A visita virtual imersiva à exposição “Campo 
Expandido”, do artista paulista Luiz Zerbini, continua 
disponível no site do Centro Cultural Oi Futuro. O tour, 
com tecnologia de fotografia digital 360º, permite um 
passeio completo pela mostra, que mistura arte e na-
tureza, com mais de 50 árvores e arbustos vivos. Onde: 
https://oifuturo.org.br. 

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

Divulgação

Espetáculo “O Mágico no Mundo de La Costa” é “movido” a energia solar 

Divulgação

Luis Lobianco estreia a peça 

“Macbeth 2020” na sexta, às 21h 
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C-19: Brasil tem 3.241 mortes e 
82.493 infectados em 24 horas
Número de óbitos foi o maior já registrado desde o início da pandemia, em março do ano passado

O Brasil bateu novo recorde e 
superou três mil mortes por 
covid-19 registradas em 24 
horas. Entre ontem e hoje, 
foram registradas 3.241 vidas 
perdidas para a pandemia. 
Com isso, a quantidade de 
pessoas que não resistiram 
à covid-19 chegou a 298.676. 

Ainda há 3.396 mortes em 
investigação por equipes de 
saúde. Isso porque há casos 
em que o diagnóstico sobre 
a causa só sai após o óbito do 
paciente.

O total de registros de 
pessoas diagnosticadas com 
covid-19 em 24 horas foi de 
82.493. Com estas adições 
às estatísticas, a soma de 
infectados pela pandemia 
desde o seu início alcançou 
12.130.019. 

O recorde de mortes regis-
tradas em 24 horas e os dados 
de casos foram divulgados 
pelo Ministério da Saúde em 
balanço diário, publicado na 
noite desta terça-feira (23). 
A atualização é elaborada a 
partir das informações levan-
tadas pelas autoridades esta-
duais e locais de saúde sobre 
casos e mortes provocados 
pela covid-19.

O número de pessoas recu-
peradas chegou a 10.601.658. 
Já a quantidade de pacientes 
com casos ativos, em acom-
panhamento por equipes de 
saúde, ficou em 1.229.685.

Os dados em geral são 
menores aos domingos e 
segundas-feiras pela menor 
quantidade de trabalhadores 
para fazer os novos registros 
de casos e mortes. Já às ter-
ças-feiras eles tendem a ser 
maiores, já que neste dia o 

balanço recebe o acúmulo das 
informações não processadas 
no fim-de-semana.

Estados - O ranking de 
estados com mais mortes 
pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (68.623), Rio de 

Janeiro (35.331), Minas Gerais 
(22.123), Rio Grande do Sul 
(17.499) e Paraná (14.281). 
Já as Unidades da Federação 
com menos óbitos são Acre 
(1.201), Amapá (1.243), Rorai-
ma (1.290), Tocantins (1.838) 
e Sergipe (3.322).

Vacinação - Até o início 
da noite de hoje, haviam sido 
distribuídas 29,9 milhões de 
doses de vacinas. Deste total, 
foram aplicadas 15 milhões 
de doses, sendo 11,4 milhões 
da 1ª dose e 3,6 milhões da 
2ª dose.

Rovena Rosa/Agência Brasil

O total de registros de pessoas diagnosticadas com covid-19 em 24 horas foi de 82.493. Equipes médicas seguem com dedicação total na pandemia

Rio: 18 cidades estão 
sem leitos de UTI
Um painel da Secretaria Es-
tadual de Saúde indica que 
18 municípios do Rio estão 
com 100% de ocupação em 
seus leitos de tratamento in-
tensivo (UTI) para covid-19. 
Entre as cidades com UTIs 
lotadas, figuram algumas 
com considerável número 
de leitos, como Petrópolis 
(77 leitos), Vassouras (50), 
Bom Jesus do Itabapoana 
(45) e Teresópolis (23).

Há ainda municípios 
grandes que estão com mais 
de 90% dos leitos de co-
vid-19 ocupados, como Volta 
Redonda, que tem 158 leitos 
e está com ocupação de 91%, 
e Duque de Caxias: 110 leitos 
e taxa de ocupação de 95%.

Os dados são da Secre-
taria Estadual de Saúde e se 
referem a informações pres-
tadas entre 17 e 22 de março.

Ocupação - Na capital, 
segundo informações de 
segunda (22), 83% de seus 
744 leitos de UTI para co-
vid-19 estão ocupados. Em 
todo o estado, 493 pacientes 
aguardam vagas em leitos de 
UTI, segundo dados de on-
tem da Secretaria Estadual 
de Saúde.

Sete dos 92 municípios 
do estado estão com risco 
muito alto para a covid-19: 
Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, 
Belford Roxo e Duque de 
Caxias. Outras 39 cidades 
estão com risco alto, entre 
elas, a capital.

Em Maricá, 92% dos lei-
tos de UTI para pacientes 
com covid-19 estão ocupa-
dos. O município tem, no 
total, 48 UTIs. Destes, 44 
estão ocupados, restando 
apenas 4 leitos disponíveis 
para os casos graves.

Nos leitos de enferma-
ria, a taxa também está em 
92%. Entre os 38 leitos, 35 
estão ocupados. No último 
domingo (21), a ocupação 
chegou a 100% nos leitos 
de UTI. A taxa nos leitos de 
enfermaria era de 89%.

Divulgação/ Prefeitura de Maricá

Atualmente a cidade está no pior quadro de ocupação de leitos na pandemia

União pode requerer insumos 
médicos por ordem judicial 
Representantes da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), do Ministério da Saú-
de, do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conas-
ss), do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saú-
de (Conasems), da indústria 
farmacêutica e de entidades 
representativas de hospitais 
privados se reuniram ontem 
(23) para discutir o abasteci-
mento de insumos médicos 
usados no atendimento de 
pacientes com covid-19.

Segundo informe oficial 

feito pela Anvisa após a re-
união, foi definida a criação 
de um comitê nacional para  
acompanhar a situação, coor-
denado pelo Ministério da 
Saúde.

O representante do Minis-
tério da Saúde apresentou as 
ações adotadas pela pasta, e 
disse que pode, inclusive, fa-
zer requisição administrativa 
juntamente às empresas que 
comercializam estes produtos. 
Este recurso pode ser emprega-
do para que o Ministério tenha 
acesso a parte do estoque de 

firmas que ofertam esses itens 
no mercado.

Neste ano, estados tiveram 
dificuldade de garantir oxigê-
nio necessário. O problema 
afetou especialmente a cidade 
de Manaus em janeiro deste 
ano, mas se estendeu para 
outras cidades e unidades da 
federação. Até o estado mais 
rico do país, São Paulo, está 
discutindo formas de evitar o 
desabastecimento.

Além disso, há preocupa-
ção com os medicamentos 
utilizados no procedimen-

to denominado intubação, 
quando o paciente passa a ter 
um suporte ventilatório para 
auxiliar diante da dificuldade 
de respirar.

Novos medicamentos - Em 
nota, o Ministério da Saúde in-
formou que começa a entregar 
hoje 1,4 milhão de unidades 
de medicamentos usados na 
intubação para estados e mu-
nicípios. A expectativa é que 
os medicamentos estejam em 
estabelecimentos de saúde em 
até três dias.

Objetivo é impedir desabastecimento e garantir procedimentos como intubação

Nesta quarta-feira, município segue atendendo a idosos a partir de 74 anos

S. Gonçalo divulga calendário 
de vacinação até 3 de abril

A Secretaria Municipal de Saú-
de de São Gonçalo divulgou, 
nesta terça-feira (23), o calen-
dário de vacinação contra a 
covid-19 até o dia 3 de abril, 
quando serão atendidos ido-
sos a partir de 70 anos. Nesta 
quarta-feira (24), a imuniza-
ção de idosos a partir de 74 
anos segue em nove pontos 
de vacinação, sendo três com 
drive thru. De quinta-feira 
(25) a sábado (27) receberão 
a primeira dose da vacina os 
idosos a partir de 73 anos. Na 
próxima semana, entre os dias 
29 e 30 de março, será a vez de 
quem tem a partir de 72 anos 
ser vacinado. Já entre os dias 
31 de março e 1º de abril, re-
cebem a imunização idosos a 
partir de 71 anos. A vacinação 
para quem tem a partir de 70 
anos acontece nos dias 2 e 3 
de abril.

Desde o início da campa-
nha, a cidade vacinou com a 
primeira dose 62.989 pessoas, 

sendo 22.482 trabalhadores da 
saúde, 36.782 idosos com mais 
de 74 anos, 1.633 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, um indígena e 
1.986 acamados. Até as 16h 
desta terça (23), 21.387 pes-
soas tinham sido imunizadas 
com a segunda dose.

Além dos idosos, profis-
sionais da saúde com mais 
de 60 anos que trabalham em 
hospitais da cidade ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de outros 
municípios também podem 
se vacinar. Estão na lista dos 
profissionais de saúde que po-
dem se vacinar com a primeira 
dose: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farmacêu-
tico, assistente social, biomé-

dico e auxiliar e técnico de 
saúde bucal.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 
funcionários da saúde que têm 
mais de 21 dias de vacinados. 
Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com o 
comprovante da primeira dose 
da vacina CoronaVac aplicada 
pela Secretaria Municipal de 
São Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade não serão imu-
nizados. Os vacinados com a 
Oxford/Astrazeneca devem 
aguardar o intervalo da vacina, 
que é de 12 semanas.

A Secretaria de Saúde de 
São Gonçalo está disponi-
bilizando o e-mail vacina.
acamados.sg@gmail.com, por 
onde parentes e responsáveis 
por idosos acamados ou com 
mobilidade reduzida com 
mais de 79 anos.

O ministro da Saúde 
do Uruguai, Daniel Sa-
linas, confirmou nessa 
segunda-feira (22) a 
presença das varian-
tes brasileiras P1 e P2 
do novo coronavírus, 
no momento em que 
ocorre um aumento de 
contágio e das mortes 
no país.

Segundo membros 
do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional (GTI) 
na Vigilância da SAR-
S-CoV-2, foram ana-
lisadas 175 amostras 
recolhidas em pontos 
distintos do Uruguai e 
concluiu-se que a cepa 
P1 estava presente em 
24 delas, e em 4 foi de-
tectada a variante P2. 
Ambas são originárias 
do Brasil.

“A variante P1 en-
trou no país”, disse Sali-
nas, que comentou que 
isso pode “modificar os 
rumos ou iniciar novos 
caminhos na prevenção 
desse flagelo”.

Uruguai com 
novo covid

No município 
de Maricá, 44 
dos 48 leitos de 
UTI disponíveis 
estão ocupados 
por pacientes

Bolsonaro 
promete mais 

doses
O presidente Jair Bolsonaro 

fez na noite desta terça-feira um 
pronunciamento em cadeia de 
rádio e TV em que afirmou que 
o país, em poucos meses, será 
autossuficiente na produção de 
vacinas contra a covid-19.

“Não sabemos por quanto 
tempo teremos que enfrentar 
essa doença, mas a produção 
nacional vai garantir que possa-
mos vacinar os brasileiros todos 
os anos, independentemente 
das variantes que possam sur-
gir”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou que até o 
fim do ano estarão disponíveis 
mais de 500 milhões de doses 
para vacinar toda a população 
que precisa ser imunizada no 
país. Segundo o Ministério da 
Saúde, esse público soma 170 
milhões de pessoas.

Acordos - O presidente 
voltou a afirmar que o país en-
frenta dois grandes desafios, o 
vírus e o desemprego. “E em 
nenhum momento o governo 
deixou de tomar medidas im-
portantes tanto para comba-
ter o coronavírus como para 
combater o caos na economia, 
que poderia gerar desemprego 
e fome”, ressaltou.
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No bairro Santo Antônio, em Piratininga, 59% dos imóveis vistoriados não estão ligados à rede

Esgoto é lançado nas lagoas
Dos 422 imóveis vistoriados 
no bairro Santo Antônio, em 
Piratininga, Região Oceânica 
de Niterói, 59% não estavam 
ligados a rede de esgoto, o 
que corresponde a 249 lo-
cais. A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS), em parceria com 
a concessionária Águas de 
Niterói, informou que está in-
tensificando ações de fiscali-
zação do programa Ligado na 
Rede. O objetivo é identificar, 
conscientizar, notificar e, em 
último caso, autuar imóveis 
que não estejam ligados à 
rede de esgoto do município 
de Niterói. 

A iniciativa é uma conti-
nuidade do trabalho que vem 
sendo realizado pelo progra-
ma na bacia do Santo Antô-
nio. Trinta e oito residências 
estavam em situação irregular 
e foram notificadas a fazerem 
a ligação no prazo de 60 dias.

A meta da Prefeitura de 
Niterói é que o programa Li-
gado na Rede priorize neste 
ano a fiscalização nas prin-
cipais bacias que despejam 
efluentes tratados nas lagoas 
do município. Quando o tra-
balho for concluído na bacia 
do Santo Antônio, a iniciativa 
será realizada no Cafubá e 
seguirá até completar todas 
as bacias que são interligadas 

ao sistema lagunar da Região 
Oceânica.

“É importante reforçar que 
a meta da secretaria é exata-
mente a continuidade regular 
do projeto. Ou seja, manu-
tenção semanal das vistorias, 
contando com o apoio da 
Águas de Niterói, em função 

da importância de garantir 
a ligação dos imóveis à rede 
de esgoto para a proteção das 
lagoas de Niterói”, explica o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade, Rafael 
Robertson .

De 2016 a 2020, as fiscali-

zações aconteciam no âmbito 
o programa estadual Se Liga, 
que contava também com a 
participação do Instituto Es-
tadual do Ambiente (Inea). A 
partir deste ano, o programa 
passou a ser desenvolvido 
com periodicidade semanal 
pela gestão municipal de Ni-

terói, com o nome de Ligado 
na Rede, em parceria com a 
Águas de Niterói.

“Apesar de toda a Região 
Oceânica ser contemplada 
com rede coletora de esgoto, 
ainda existem ligações irregu-
lares no sistema de águas plu-
viais, poluindo lagoas, mares 
e rios. Por isso, acredito que 
a parceria entre a SMARHS e 
a Águas de Niterói no projeto 
‘Ligado na Rede’ é fundamen-
tal para o processo de fisca-
lização e de conscientização 
da população, promovendo, 
consequentemente, a recupe-
ração dos sistemas lagunares”, 
Felipe Turon, superintendente 
da Águas de Niterói.

Uma das residências vi-
sitadas foi a do aposentado 
Elisio Gonçalves da Silva, 72 
anos. Morador do bairro há 34 
anos, ele recebeu o certificado 
Ligado na Rede por estar com 
seu imóvel conectado.

“Moro na Região há muitos 
anos e desde que aconteceu 

esse trabalho, em 2000, e ins-
talaram a rede de esgoto, e eu 
conectei minha casa desde 
então. Com esse trabalho e 
com cada morador fazendo 
sua parte, estaremos con-
tribuindo para não poluir a 
lagoa”, disse o morador.

Proteção do meio am-
biente - Segundo a prefeitura, 
Niterói tem rede de esgoto 
instalada em 98% do municí-
pio. O objetivo do programa 
Ligado na Rede é garantir que 
todas as residências estejam 
ligadas ao sistema de coleta 
e tratamento para impedir o 
despejo irregular do esgoto 
nas águas pluviais e, ao invés 
de ir para os rios e lagoas, 
seguir diretamente para o 
descarte regular.

De acordo com um estudo 
do Instituto Trata Brasil, a 
cada R$ 1 gasto em saneamen-
to, R$ 4 são economizados na 
saúde.

“Essa é a importância da 
ligação das casas à rede de es-
goto: garantir a salubridade do 
nosso meio ambiente e tam-
bém a saúde da população. 
Colabora com o saneamento 
básico e com a limpeza das 
lagoas, na garantia da manu-
tenção de uma água limpa e 
saudável para a população”, 
afirma o secretário Rafael 
Robertson.

O objetivo é 
identificar e 
conscientizar 
donos de imóveis 
que não estejam 
ligados

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói           

Em parceria com a Águas de Niterói, foram vistoriadas residências em ruas da Região Oceânica do município

SG promove eventos 
sobre epilepsia
O Dia Mundial de Cons-
cientização da Epilepsia, 
também chamado de Pur-
ple Day, que é lembrado no 
dia 26 de março, terá evento 
fechado para profissionais 
de saúde e famílias que têm 
casos da doença em São 
Gonçalo. Serão dois dias 
de orientação. O primeiro, 
hoje, será na Primaz Centro 
Educacional Profissiona-
lizante, no Zé Garoto, às 
19h. O segundo será na sede 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, no São Gonçalo 
Shopping.

Como o momento é de 
pandemia e os locais terão 
que obedecer às restrições 
de público e distanciamen-
to, as palestras “Epilepsia 
Não Me Define” – que serão 
ministradas pela enfermei-
ra Débora Rangel – também 
serão transmitidas ao vivo 
pela página do Facebook 
@anjosdaepilepsia e pelo 
Instagram @debyrangeel. O 
objetivo é conscientizar as 
pessoas sobre a síndrome, 
que afeta 50 milhões de 
pessoas em todo o mundo, 
segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Se m  c o n h e c i m e n t o, 
muitas pessoas discrimi-
nam os epiléticos. Por isso, 
o Purple Day é dedicado à 
reflexão sobre a epilepsia, 
suas formas de tratamento 
e prevenção. A enfermeira 
Debora Rangel, que traba-

lha na rede municipal de 
saúde de São Gonçalo, fala 
com conhecimento de cau-
sa, já que tem um filho com 
a síndrome, é autora do li-
vro Lágrimas de Superação 
e diretora da Associação 
Brasileira de Epilepsia do 
Estado do Rio de Janeiro.

O livro Lágrimas de Su-
peração relata a história de 
uma mãe que, após receber 
o diagnóstico de epilepsia 
de seu filho, faz escolhas, 
passa por confrontos inter-
nos e lutas, principalmente 
contra o preconceito de 
todos os gêneros, inclusive 
o religioso. “Luto, através 
da minha história, para 
levar conhecimento sobre 
a doença e, principalmente, 
vencer o preconceito”, dis-
se Débora, que tem como 
sonho a criação de um 
centro de referência para o 
tratamento da epilepsia em 
São Gonçalo.

A epilepsia não é con-
tagiosa e é uma espécie de 
desorganização dos sinais 
elétricos do cérebro capaz 
de provocar convulsões. 
Na maioria dos casos, as 
cr ises desaparecem de 
maneira espontânea, mas 
tendem a se repetir em 
períodos aleatórios. A ori-
gem está em problemas no  
parto, quedas que tenham 
afetado o sistema nervoso 
e malformação do córtex 
cerebral.

Prefeitura do Rio intervém no BRT 
em ação contra o coronavírus
Em decreto publicado nesta 
terça-feira (23), a Prefeitura 
deu início ao processo de in-
tervenção temporária na ope-
ração e gestão do BRT. Essa 
gerência ocorrerá até que uma 
nova licitação seja concluída 
e o serviço seja assumido por 
uma nova empresa, que ga-
rantirá um serviço de maior 
qualidade à população.

Claudia Antunes Secin, 
servidora aposentada e ex-
-presidente da CET-Rio, ficará 
à frente durante o período de 
intervenção no BRT Rio. O 
decreto nº 48.645 prevê ainda 
a criação de um Comitê Téc-
nico de Acompanhamento 
da Intervenção, formado por 
Secretaria Municipal de Trans-
porte, Procuradoria Geral 
do Município, Controladoria 
Geral do Município e Secreta-
ria de Governo e Integridade 
Pública.

Entre as medidas emer-
genciais que já foram ado-
tadas está a de recuperar o 

mais rápido possível veículos 
que atualmente estão fora 
de circulação. Uma empresa 
especializada vai diagnosticar 
a totalidade da frota do BRT 
e identificar os ônibus que 
exijam uma quantidade me-
nor de reparos para voltarem 
a circular em menor tempo 
possível. Atualmente, há 130 
veículos em circulação de uma 
frota estimada, por contrato, 
de 413 articulados.

Para amenizar a situa-
ção caótica, a Prefeitura vai 
colocar 20 ônibus comuns 
para fazer uma linha emer-
gencial expressa, sem parada 
em nenhuma estação, entre 
Santa Cruz e Alvorada. Esses 
veículos passarão a servir à 
população já na manhã do 
primeiro dia de operação.

Outras ações programadas 
são a reabertura de estações 
fechadas, melhorias de in-
fraestrutura, reforço da segu-
rança nas estações, fiscaliza-
ção sobre invasão de veículos 

na calha do BRT e o combate 
ao calote. Será realizada ainda 
uma avaliação periódica das 
estações para o planejamento 
e execução de ações conjuntas 
com outras secretarias.

A equipe de intervenção 
trabalhará com estrutura e 
pessoal já existentes do BRT, 
para otimizar a produtivi-
dade. Além disso, os órgãos 
municipais envolvidos são as 
secretarias de Ordem Pública, 
Conservação, Infraestrutura 
e as subprefeituras da Zona 
Oeste, Zona Norte, Jacarepa-
guá e Barra da Tijuca, além da 
CET-Rio, Guarda Municipal, 
Rioluz, Comlurb e Centro de 
Operações Rio.

Bilhetagem eletrônica - 
Além da intervenção do BRT, 
a Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Trans-
portes, prepara um processo 
de licitação para o sistema 
de bilhetagem eletrônica, 
para ter gestão e supervisão 

diretas sobre o sistema no 
transporte público da cidade 
(ônibus convencionais, BRT, 
VLT e vans). Atualmente, a 
responsabilidade de opera-
ção da bilhetagem eletrônica 
é, por lei (Artigo 8 da Lei nº 
3.167/2000), direito e obriga-
ção dos operadores.

Ao assumir o controle da 
bilhetagem, a Prefeitura pre-
tende dar transparência fi-
nanceira ao setor e tornar 
o serviço mais eficiente e 
inclusivo, com gestão ba-
seada em dados confiáveis. 
A medida está alinhada às 
melhores práticas comerciais 
internacionais de transportes 
públicos, dá maior poder 
regulatório ao executivo mu-
nicipal e possibilita a reestru-
turação financeira do sistema, 
tornando-o mais atrativo para 
investidores.

A Prefeitura já enviou para 
a Câmara dos Vereadores um 
projeto de lei que permite ao 
Município ter esse controle.

Frota estimada em 424 ônibus conta hoje com apenas 130 em circulação

Niterói inicia 
ano letivo 
no modelo 
remoto
A Secretaria Municipal 
de Educação e a Funda-
ção Municipal de Educa-
ção deram início, nesta 
terça-feira (23), ao ano 
letivo de 2021 da Rede 
Municipal de Niterói com 
um ciclo de palestras 
remotas. O prefeito de  
Niterói, Axel Grael, par-
ticipou da abertura, que 
contou com Aula Magna 
do sociólogo português 
Boaventura  de  Sousa 
Santos. A volta às aulas 
da rede municipal está 
marcada para a próxima 
quinta-feira (25) no for-
mato remoto por conta 
do agravamento da pan-
demia do coronavírus no 
Brasil e também no Estado 
do Rio de Janeiro.

A escolha será feita através de análise de currículos e entrevistas

Magé abre inscrições 
para processo seletivo

A Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos de 
Magé realiza inscrições, en-
tre esta quarta e sexta-feira 
(24 a 26 de março), do pro-
cesso seletivo para o preen-
chimento de um total de 59 
vagas e cadastro reserva para 
os cargos de visitador (53) e 
supervisor (06) no programa 
Criança Feliz/1ª Infância no 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). A seleção será 
feita através de análise de 
currículos e entrevistas.

Os interessados nas opor-
tunidades devem ter ensi-
no médio completo para a 
função de visitador e supe-
rior completo de Psicologia, 
Serviço Social ou Pedagogia 
para supervisor. As inscri-
ções são gratuitas e devem 

ser realizadas somente pela 
internet através do ende-
reço eletrônico até 23h59 
do dia 26 de março, através 
do qual constarão todas as 
informações necessárias, in-
clusive documentos a serem 
anexados.

Ambas as funções têm 
carga horária de 40 horas 
semanais e prazo de 12 me-
ses de trabalho, podendo 
ser prorrogado pelo mesmo 
período. Os candidatos de-
vem ser, preferencialmente 
moradores do município de  
Magé. Os salários são de 
R$ 1,1 mil (para o cargo de 
visitador) e R$2.250 mil (su-
pervisor).

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 

em caso de empate na nota 
final, após análise dos currí-
culos e entrevistas realizada 
pela Comissão Avaliadora 
da Pasta, ficará com a vaga 
o candidato que apresentar 
maior tempo de experiência 
de trabalho na área para 
qual concorre. Ambos os  
cr itér ios para a seleção 
têm a mesma pontuação:  
50 cada um.

Divulgação

Debora Rangel participa de live hoje às 19h com o tema: Epilepsia não me define

As inscrições 
são gratuitas 
e devem ser 
realizadas 
somente pela 
internet
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STF considera que Moro foi 
parcial nos processos de Lula
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal avalia trabalho do ex-juiz e placar fecha em 3 votos a 2

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (23) reconhe-
cer a parcialidade do ex-juiz 
Sergio Moro na condução 
do processo envolvendo o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva na Operação 
Lava Jato. 

Com a medida, a conde-
nação do ex-presidente no 
caso do triplex do Guarujá 
será anulada. No dia 8 de 
março, uma decisão indi-
vidual do ministro Edson 
Fachin também anulou a 
condenação, mas não havia 
reconhecido a suspeição de 
Moro. 

O placar pela imparcia-
lidade do ex-juiz foi obtido 
por 3 votos a 2. 

Na primeira sessão para 
julgamento do caso, os mi-
nistros Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski vota-
ram a favor da suspeição. O 
relator, Edson Fachin, votou 
contra o reconhecimento. 

Na sessão desta terça-
-feira, o ministro Nunes 
Marques votou contra o 
recurso da defesa de Lula, 
por entender que o habeas 
corpus não pode ser utiliza-
do para julgar a suspeição do 
ex-magistrado. Além disso, 
o ministro entendeu que a 
suspeição de Moro não pode 
ser justificada com base em 
mensagens interceptadas de 

forma clandestina. 
“São absolutamente ina-

ceitáveis tais provas. Enten-
der de forma diversa seria 

uma forma transversa de 
legalizar a atividade hacker 
no Brasil”, afirmou. 

Em seguida, a ministra 

Cármen Lúcia proferiu o 
terceiro voto a favor do re-
conhecimento da suspeição 
e entendeu que Moro atuou 

de forma parcial no caso. No 
entanto, a ministra disse que 
o entendimento não pode 
ser aplicado a outros casos. 

Segundo Cármen Lúcia, 
“houve espetacularidade do 
caso” e quebra da imparcia-
lidade no julgamento. 

No habeas corpus, os 
advogados sustentaram que 
Moro não poderia ter profe-
ridos as sentenças nos casos 
do triplex do Guarujá por ter 
sido parcial no julgamento. 

Os advogados citaram 
fatos ocorridos durante 
as investigações, como a 
condução coercitiva do ex-
-presidente, autorização de 
escutas no escritório dos 
advogados, suposta atuação 
para impedir a soltura, entre 
outras. 

Os profissionais também 
citaram as mensagens entre 
procuradores da Lava Jato, 
que foram alvo de intercep-
tação ilegal por hackers. 

A partir da decisão, as 
defesas de outros investiga-
dos também podem alegar a 
suspeição do ex-magistrado 
e as condenações de outros 
réus poderão ser anuladas.

Os advogados 
citaram fatos 
ocorridos, como 
a condução 
coercitiva do ex-
presidente

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Na primeira sessão para julgamento do caso, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da suspeição de Sérgio Moro

Empresário Eike Batista 
é condenado pela CVM
O colegiado da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
considerou culpado Eike 
Fuhrken Batista, durante ses-
são de julgamento realizada 
ontem (23). A multa aplicada 
ao empresário será de R$ 
150 mil, por ter votado em 
situação de conflito de inte-
resse em reunião do Conselho 
de Administração da MMX 
Mineração e Metálicos, que 
presidia à época.

O Processo Administrativo 
Sancionador foi instaura-
do pela Superintendência 
de Relações com Empresas 
(SEP) em 2018, para apurar 
a responsabilidade de Eike 
Batista, na qualidade de pre-
sidente do conselho de ad-
ministração e acionista con-
trolador da MMX Mineração 
e Metálicos, “em recuperação 
judicial, à época dos fatos, por 
ter votado, em alegada situa-
ção de conflito de interesses, 
em deliberação do conselho 
de administração da compa-
nhia que aprovou o distrato 
de contrato de fornecimento 
de energia elétrica celebrado 
com a MPX Energia S.A.” 

(hoje Eneva S.A.), companhia 
da qual também era acio-
nista, vinculado a acordo de 
acionistas para compartilha-
mento de controle. De acordo 
com a CVM, Eike Batista in-
fringiu o artigo 156, caput, da 
Lei 6.404/76, conhecida como 
Lei das Sociedades por Ações.

A diretora relatora, Flávia 
Perlingeiro, votou pela con-
denação de Eike à multa de 
R$ 150 mil pela acusação for-
mulada e teve o voto acom-
panhado pelo presidente da 
CVM, Marcelo Barbosa. O di-
retor da autarquia, vinculada 
ao Ministério da Economia, 
Alexandre Costa Rangel, vo-
tou pela absolvição do acusa-
do, por entender que o artigo 
156 da Lei 6.404/76 deve ser 
interpretado de acordo com 
a tese de conflito material, 
passível de verificação apenas 
a ‘posteriori’.

O artigo 156 da Lei 6.404 
de 15 de Dezembro de 1976 
veda ao administrador in-
tervir em qualquer opera-
ção social em que tiver in-
teresse conflitante com o da  
companhia.

Justiça rejeita a ação contra as  
restrições adotadas nos estados
O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), rejeitou ontem 
(23) o prosseguimento de 
uma ação aberta pelo presi-
dente Jair Bolsonaro contra 
decretos da Bahia, do Distrito 
Federal e do Rio Grande do 
Sul que impuseram medidas 
restritivas para conter o avan-
ço da covid-19.

A ação direta de incons-
titucionalidade (ADI) em 
questão foi protocolada na 
sexta-feira, às 23h03, direta-
mente pela Presidência da 
República. A petição inicial 
é assinada unicamente pelo 
presidente.

Sorteado no dia 22 como 
relator, Marco Aurélio afir-
mou que a ação não pode-
ria ser aceita por ter “erro 
grosseiro”, impossível de ser 
corrigido, pois a petição ini-

cial não veio assinada pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU). “O Chefe do Executivo 
personifica a União, atribuin-
do-se ao Advogado-Geral a re-
presentação judicial, a prática 
de atos em Juízo”, escreveu o 
ministro.

No despacho de quatro 
páginas, Marco Aurélio res-
saltou que o próprio Supremo 
já decidiu sobre o poder de 
estados e municípios, junto 
com a União, implementa-
rem medidas de combate à 
pandemia de covid-19. “Ante 
os ares democráticos viven-
ciados, imprópria, a todos os 
títulos, é a visão totalitária. Ao 
Presidente da República cabe 
a liderança maior, a coorde-
nação de esforços visando o 
bem-estar dos brasileiros”, 
afirmou o ministro.

Na peça, o presidente Jair 

Bolsonaro pede que um de-
creto do DF, um da BA e dois 
do RS sejam declarados “des-
proporcionais” e derrubados 
por liminar (decisão provisó-
ria), “a fim de assegurar os va-
lores sociais da livre iniciativa 
e a liberdade de locomoção”. 
As normas impõem toques 
de recolher e fechamento 
de comércio e serviços não 
essenciais, por exemplo.

Bolsonaro argumentou 
que a restrição à circulação só 
é possível se quem for alvo da 
medida estiver de fato doente 
ou com suspeita de doença, 
não sendo possível “veda-
ções genéricas à locomoção 
de pessoas presumidamente 
saudáveis”. Ele também ale-
gou que o fechamento de 
atividades não essenciais na 
pandemia não pode ser feito 
por decreto pelos governan-

tes, mas somente por lei for-
mal aprovada no Legislativo. 

Os decretos estaduais e o 
distrital foram editados com 
a justificativa de conter a dis-
seminação da covid-19, num 
momento de alta expressiva 
nos números da pandemia. 
De acordo com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a 
média móvel de mortes atual 
é de 2.087 por dia, o dobro do 
observado há um mês (1.036 
óbitos).

Supremo já decidiu sobre liberdade de entes adotarem tais medidas

A petição inicial 
é assinada 
unicamente pelo 
presidente da 
República, Jair 
Bolsonaro

Aneel abre consulta pública 
para rever bandeiras tarifárias
A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou, 
ontem (23), a abertura de 
uma consulta pública para a 
revisão dos valores das ban-
deiras tarifárias, que indicam 
ao consumidor se haverá ou 
não acréscimo da cobrança 
da conta de luz em razão 
do custo com a geração de 
energia elétrica. A proposta 
passará por consulta pública 
de 24 de março a 7 de maio.

O funcionamento das 
bandeiras tarifárias tem três 
cores: a verde (sem cobrança 

extra) e a amarela ou verme-
lha (com cobrança adicional 
a cada 100 quilowatts-hora 
consumidos) nos patamares 
1 e 2.

Pela proposta em discus-
são, haverá revisão nos valo-
res cobrados pelas bandeiras 
amarela e vermelha. A ban-
deira vermelha no patamar 1 
deve ter um aumento de 10%, 
subindo de R$ 4,169 a cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos para R$ 4,599. 
No patamar 2, o aumento vai 
ser maior, na ordem de 21%, 

passando de R$ 6,243 a cada 
100 kWh para R$ 7,571.

No caso da bandeira ama-
rela, a previsão é de uma re-
dução de 26% no valor. Dessa 
forma, a cobrança passaria 
de R$ 1,343 a cada 100 kWh 
consumidos para R$ 0,996.

Em junho de 2020, a Aneel 
suspendeu a aplicação do 
acionamento das bandei-
ras em razão da pandemia 
da covid-19 até o dia 31 de 
dezembro. A sistemática foi 
retomada pela agência re-
guladora após os níveis de 

carga no setor elétrico terem 
se recuperado aos níveis pré-
-pandemia e também devido 
ao volume de chuvas no últi-
mo trimestre de 2020 ter sido 
desfavorável.

O diretor da Aneel relator 
da proposta, Sandoval Feito-
sa, argumenta em seu parecer 
que, diante desse cenário 
desfavorável, os valores dos 
adicionais das bandeiras bem 
como as respectivas faixas 
de acionamento não foram 
atualizados com os valores 
verificados em 2019.

A proposta passará por consulta pública de 24 de março a 7 de maio

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: 27/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 14869213
13:00 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 14869213
13:00 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói 14869285
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Botafogo e 
Fla duelam 
no Nilton 
Santos

O Campeo-
nato Cario-
c a  re s e r v a 
p a ra  h o j e, 
à s  2 1 h 3 5 
( d e  B r a s í -
lia), mais um 
clássico. Bo-
tafogo e Fla-
mengo due-
lam no Nil-
ton Santos, 
pela quinta 

rodada da competição, 
para se manterem entre os 
primeiros colocados.

O Botafogo ainda não 
foi derrotado na atual tem-
porada. No entanto, os alvi-
negros empataram três dos 
quatro jogos no Estadual.

Os donos da casa tive-
ram perto de vencer o Vas-
co no fim de semana, mas 
acabaram cedendo a igual-
dade nos minutos finais. 
Mesmo assim, o técnico 
Marcelo Chamusca elogiou 
a atuação da equipe.

A tendência é a de que 
Chamusca opte por manter 
a formação que começou a 
última partida.

Do outro lado, o Fla-
mengo reforçou sua equi-
pe com alguns jogadores 
do elenco principal. os 
rubro-negros passaram 
com tranquilidade pelo 
Resende.

O técnico Maurício Sou-
za segue no comando da 
equipe enquanto Rogério 
Ceni prepara os principais 
jogadores do elenco rubro-
-negro.

Em termos de escala-
ção, o Flamengo deve ser 
o mesmo que goleou o 
Resende.

Tricolor supera o Boavista por 2 a 0 e confirma bom momento no Estadual

Flu conquista o terceiro 
triunfo seguido no Carioca

O  Fl u m i n e n -
se emplacou a 
terceira vitó-
ria seguida no 
C a m p e o n a t o 
Carioca. Ontem 
à noite, em Ba-

caxá, o Tricolor superou o 
Boavista por 2 a 0, em partida 
da quinta rodada. Yago Feli-
pe e John Kennedy fizeram 
os gols do jogo, no segundo 
tempo.

O Fluminense ganhou 
duas posições na tabela com 
o resultado em Bacaxá e ago-
ra soma nove pontos, atrás 
apenas de Volta Redonda e 
Flamengo. O Resende, entre-
tanto, caiu duas posições e 
aparece em nono, com cinco.

Na próxima rodada, o Flu 
volta a Bacaxá para encarar o 
Volta Redonda, na sexta-feira, 
enquanto o Boavista recebe o 
Flamengo, no sábado.

O duelo em Bacaxá foi 
equilibrado no primeiro tem-
po. O Flu teve um pouco mais 
a posse de bola do que o Boa-
vista, mas em finalizações, 
ficaram quase iguais.

As duas equipes tiveram 
suas melhores chances mais 
perto do final da etapa. O Flu 
quase abriu o placar aos 31, 
em chute de Lucca. O ata-
cante recebeu livre na área e 
bateu forte no canto. Klever, 
no entanto, salvou o gol.

Quatro minutos depois, 
lançamento do Boavista, Ma-
theus Ferraz fura uma matada 
no peito e Vitor Feijão parte 
em direção ao gol. Ao entrar 
na área, o atacante do Boavis-
ta sofre falta de Danilo Barce-
los. Pênalti que Jean cobrou e 
Marcos Felipe defendeu. No 

rebote, Nino chega primeiro 
e tira a bola da pequena área.

O Tricolor conseguiu abrir 
o placar num momento im-
portante, logo no início da 
segunda etapa. Aos 4 minu-
tos, Yago Felipe aproveita uma 
sobra na entrada da área e 
chuta da meia-lua. A bola sai 
fraca, mas desvia em Pedroso 
e tira Klever da jogada.

Em desvantagem, o Boa-
vista saiu mais para o jogo e o 
confronto ficou mais aberto. 
O Fluminense se manteve 
melhor na partida, embora 
o Boavista não desistisse de 
buscar o empate.

Mais uma vez, as melhores 
chances apareceram na se-
gunda metade da etapa. Aos 
34, Michel Douglas recebeu 
cruzamento de Vitor Feijão e 
acertou cabeceio que passou 
rente ao travessão.

Dois minutos depois, es-
canteio da esquerda e Nino 
cabeceou à queima roupa e 
Klever fez grande defesa.

No finalzinho, aos 43, John 
Kennedy recebeu de Kayky, 
avançou e bateu sem chance 
para Klever.

Lucas Merçon / Fluminense

Yago Felipe marcou o primeiro gol da vitória tricolor, ontem, em Bacaxá

Na próxima 
sexta-feira, o 
adversário do 
Fluminense será 
o time do Volta 
Redonda

Vasco em busca da 1ª 
vitória na temporada

Jornal diz que Juve 
pode vender CR7

O Vasco não faz 
bom início de 
temporada e 
ainda não ven-
ceu uma partida 
no Campeonato 
Carioca. Hoje, 

às 18 horas, os cruz-maltinos 
vão a campo contra o Macaé, 
em São Januário.

O duelo é entre as duas 
piores equipes do Estadual 
até o momento. O Macaé é 
o lanterna com apenas um 
ponto, enquanto que os vas-
caínos têm dois.

Por isso, uma vitória é 
fundamental na pretensão 
das duas equipes em brigar 
por um lugar nas semifinais. 
Quem conquistar os três pon-
tos vai encostar na parte de 

A Juventus não vive bom 
momento na temporada. A 
equipe italiana foi eliminada 
nas oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Europa 
e esta dez pontos atrás da 
liderança da Série A. Por fim, 
a Juve ainda pode perder 
Cristiano Ronaldo no final 
da temporada.

Segundo informou o jor-
nal “AS”, a Velha Senhora 
aceitaria negociar o camisa 
7 no meio do ano. A Juventus 
pede pelo menos 25 milhões 
de euros (cerca de R$ 163 
milhões), valor que seria 
suficiente para os italianos 
evitarem perdas. O jornal 
também diz que o atleta 
gostaria de retornar ao Real 
Madrid.

cima da tabela.
No Vasco, o técnico Mar-

celo Cabo vem colocando os 
principais jogadores e ainda 
busca a melhor formação. Só 
que para esta partida o treina-
dor segue sem poder contar 
com o artilheiro Germán 
Cano e perdeu o zagueiro 
Ernando, com uma lesão na 
coxa.

Para a vaga de Ernando, 
Leandro Castán é o favorito a 
começar ao lado de Ricardo 
Graça. O veterano jogador 
vem entrando nos últimos 
jogos.

Do outro lado, o Macaé 
luta para não ficar na lanterna 
e ter que disputar a primeira 
fase do Campeonato Carioca 
na próxima temporada.

Caso a Juve não consiga 
negociar o jogador, Cristiano 
poderá sair de graça no final 
da próxima temporada, já 
que seu contrato expira no 
meio de 2022.

O português deixou a 
Espanha para se transferir 
à Itália em 2018, por 100 
milhões de euros (R$ 447 
milhões na época).

Cristiano 
Ronaldo chegou 
em Turim em 
2018 pelo valor 
de 100 milhões 
de euros

#RioAbraçaVacina
a vacinação no
ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Começou.

Estamos prontos para abraçar a vacina. 

Ela é segura, eficaz e vai devolver a alegria 

do povo fluminense. A vacina vai  

proteger você e todos à sua volta. 

Abrace a vacina você também. 

E lembre-se: a pandemia não acabou.  

É preciso continuar se cuidando. 

• Lave as mãos

• Use máscara

• Use álcool gel 

• Evite aglomerações

Informe-se em rj.gov.br/rioabracavacina

O Rio
abraça a
VACINA.
O Rio
abraça
a VIDA.


