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Brasil supera a marca de 
300 mil mortes pelo vírus
Estudo da UFF prevê até 5 mil óbitos diários e critica negligência dos governos com transportes lotados

CORONAVÍRUS: NÚMEROS NÃO PARAM DE CRESCER

CIDADES\PÁG. 3

Agentes do São Gonçalo Presente iniciaram o trabalho na cidade e vão ajudar nas ações de combate às algomerações e também na fiscalização do cumprimento das novas medidas restritivas

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Região dos 
Lagos terá 
barreiras

CIDADES\PÁG. 3

Niterói: prazo 
para pagar 
ISS é adiado

PANORAMA\PÁG. 2

Multa para fura-fila está valendo
Penalidade vai de R$ 3,7 mil a R$ 37 mil para os envolvidos, inclusive os beneficiados

PANORAMA\PÁG. 2

Após a ocupação dos leitos destinados a pacientes com coronavírus 
ultrapassar os 100%, os hospitais estaduais Alberto Torres, em São 
Gonçalo, e João Baptista Cáffaro, em Itaboraí, começaram ontem 
a restringir as visitas e o fluxo de acompanhantes de pacientes 
internados, a fim de reduzir o risco de contaminação.

CIDADES\PÁG. 3

Divulgação

No Heat, novos leitos precisaram ser abertos de última hora para atender ao aumento na demanda

Hospitais lotados e sem visitas

Alívio: Vasco 
vence 1ª no 
Estadual
Em jogo da quinta rodada 
do Campeonato Carioca, o 
Vasco recebeu o Macaé em 
São Januário e venceu por 
3 a 1, conquistando seu 
primeiro triunfo.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

SG põe tropa na 
rua para garantir 
novas restrições
São Gonçalo passou a contar ontem 

com reforço no policiamento, com 
mais 115 agentes de segurança. 

O governador Cláudio Castro, 
atendendo a uma solicitação do 

prefeito Capitão Nelson, anunciou 
a expansão da operação São 

Gonçalo Presente, numa ação 
articulada com a prefeitura, 
que ficará responsável pelo 

planejamento estratégico. Os novos 
agentes chegam em um momento 

importante para ajudar a fazer 
valer as medidas de restrições 

decretadas ontem. 

CIDADES\PÁG. 5

Popular 
transmite 
peça infantil
Do dia 2 até 11 de abril, 
o Teatro Popular Oscar 
Niemeyer, da cidade 
de Niterói, apresenta o 
espetáculo infantil online 
“Abrigo”. 

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação/Luan Citele

Espetáculo retrata uma família que 
é desapropriada de sua casa 

Seus Direitos na

Justiça
Capitalismo com 
responsabilidade 
social

Gabriel Pec abriu o placar ontem 
em São Januário para o Vasco
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Cheiro desagradável na Ary Parreiras
Não é de hoje que eu reclamo do valão localizado no início 
da Ary Parreiras, próximo à praia de Icaraí. Volta e meia, 
principalmente quando chove, o cheiro do local fica insu-
portável por conta da grande quantidade de lixo e esgoto 
que passam por ali, já moro aqui há anos e o problema 
nunca é solucionado.
Nedyr Amaral

Dicas para a quarentena
Acho importante que ao invés das pessoas enxergarem 
apenas o lado negativo dessas novas medidas de restrição, 
que utilizem também o tempo para valorizar as pessoas 
que estão do nosso lado, principalmente nossos familiares, 
pois é por eles que lutamos a cada dia contra a dissemi-
nação desse vírus.
Claudia Souza

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

Niterói adia 
pagamento de ISS
Depois da reivindicação de 
comerciantes, a Prefeitura 
de Niterói resolveu adiar, 
por dois meses, as datas de 
pagamento do Imposto So-
bre Serviços (ISS). A medida 
será oficializada por uma 
Resolução da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda publicada 
no Diário Oficial de hoje. 
Com a decisão, durante os 
meses de abril e maio não 
haverá cobrança do ISS. 
Os contribuintes poderão 
acertar os impostos muni-
cipais posteriormente sem 
qualquer acréscimo. A partir 
do mês de junho a cobrança 
retorna à normalidade e 
os meses com débitos em 
aberto poderão ser quitados 
até o primeiro trimestre  
de 2022. 

“As empresas não pre-
cisarão recolher o imposto 
nos meses de abril e maio e 
poderão pagar, sem juros e 
correção, esses tributos em 
janeiro e março do próximo 
ano”, afirmou o prefeito Axel 
Grael. 

CHN tem novo diretor

O cardiologista niteroiense 
Marcus Vinicius Ribeiro de 
Souza Martins é o novo dire-

Divulgação

tor do Complexo Hospitalar 
de Niterói (CHN). Ele já foi 
diretor comercial do Grupo 
Carmo, diretor executivo do 
Hospital Pró-Cardíaco, em 
Botafogo e do Hospital To-
talcor Ipanema, gerente do 
Serviço de Hemodinâmica 
do CHN e gerente da base 
do Amil Resgate em Niterói, 
entre outras funções na ges-
tão em saúde. A ex-diretora, 
Ilza Boeira Fellows, que 
comandou o hospital por 
quase 13 anos, vai liderar 
nas regiões Leste e Norte 
Fluminense um novo proje-
to do Grupo Dasa, ao qual o 
CHN pertence.

Defensoria cobra transparência
Diante da inconsistência dos 
dados relativos a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI e enfer-
maria informados pelos mu-
nicípios para cálculo do nível 
de risco regional, a Defensoria 
Pública do Rio (DPRJ) expediu 
recomenações a 59 municípios 
fluminenses cobrando trans-
parência, entre eles Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. 

O documento solicita que 
seja informado, em período 
não inferior a uma semana, 
o número de leitos de enfer-
maria e de UTI de referência 
para covid-19 bloqueados e 
operacionais no território. 
Devem ser informados tam-
bém a taxa de ocupação dos 
leitos e o número de pacientes 
com suspeita ou diagnóstico 
confirmado da doença que 
aguardam transferência para 
UTI e enfermaria.

A recomendação ressal-
ta que os municípios preci-
sam tomar medidas urgentes 
e efetivas de contingência 
do coronavírus como am-
pliação e readequação da 
rede assistencial, aumento 
de testes realizados e adoção 
de campanhas publicitárias 

Divulgação

Defensoria quer saber o número de leitos de enfermaria e de UTI de referência para covid-19 bloqueados e operacionais

PM assassinado 
é homenageado
A família do cabo da PM De-
rinalto Cardoso dos Santos, 
assassinado ao tentar impedir 
um assalto em uma loja de 
Mesquita, em dezembro pas-
sado, receberá hoje a Medalha 
Tiradentes e diploma post 
mortem. O evento será às 10h, 
no 20° BPM (Mesquita), onde 
o PM era lotado. Ele deixou 
esposa e dois filhos.

A homenagem foi propos-
ta pelos deputados Charlles 
Batista (PSL) e Anderson Mo-
raes (PSL), ganhou coautoria 
de Marcus Vinícius (PTB), 
Sérgio Fernandes (PDT ), 
Anderson Alexandre (SSD), 
Filippe Poubel (PSL) e ou-
tros 27 parlamentares. Até o 
partido Novo, que costuma 
se abster em votações de 
medalhas, pediu para ser  
incluído. 

educativas para que essas in-
formações cheguem de forma 
clara, em especial nas popu-
lações mais vulneráveis e de  
maior risco.

Destinado aos prefeitos, 
secretários de Saúde e demais 
autoridades com atribuição 
na área, a instituição também 
recomendou que sejam imple-
mentadas normas de conten-

ção da mobilidade social para 
que haja redução imediata da 
disseminação do vírus. Estão 
incluídas nessas recomenda-
ções o isolamento dos grupos 
de risco; a proibição de qual-
quer evento de aglomeração; 
o distanciamento social no 
ambiente de trabalho; a sus-
pensão de atividades econô-
micas não essenciais e a ado-

ção de quarentena nos termos 
da Portaria MS nº 356/2020. 
“Estamos vivendo o pior mo-
mento da pandemia em nosso 
território. Todos os esforços 
são essenciais e urgentes nes-
se momento. A Defensoria 
vem cobrando intensamente 
a atuação dos municípios”, 
ressalta a defensora pública, 
Mirela Assad. 

Multa para quem 
furar fila já vale

Metrô: estação pode 
mudar de nome

Os cidadãos que descumpri-
rem a ordem de prioridade na 
vacinação contra o covid-19 
poderão ser multados entre 
R$ 3,7 mil e R$ 37 mil (10 mil 
UFIR/RJ) por vacina aplica-
da. É o que determina a Lei 
9.223/21, de autoria do de-
putado Pedro Ricardo (PSL), 
que foi sancionada ontem 
pelo governador em exercício, 
Cláudio Castro, e publicada 
no Diário Oficial do Executi-
vo. A penalidade será aplica 
tanto para o responsável pela 
aplicação da vacina, quanto 
para a pessoa beneficiada 
pela violação da prioridade.

A norma prevê a instau-
ração de um Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, caso a 
infração seja cometida por 
servidor público estadual, 
efetivo ou comissionado, 
além do imediato desliga-
mento do colaborador con-
tratado em regime celetista 
e terceirizado. Além disso, 
o texto determina que a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES) seja informada periodi-
camente sobre o quantitativo 
de pessoas imunizadas a cada 
período, através de listagem 
que deverá ser enviada obe-
decendo o Plano Nacional 
de Imunização contra o co-
ronavírus. 

A estação de metrô Presi-
dente Vargas, localizada no 
Centro do Rio, poderá se 
chamar Estação Saara. A 
determinação é do projeto 
de lei 37/19, de autoria do 
deputado Alexandre Knoplo-
ch (PSL), que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) aprovou, 
em primeira discussão, nesta 
quarta-feira (24). A medida 
ainda precisa passar por uma 
segunda discussão. Segundo 
o deputado, o objetivo da al-
teração é valorizar a história 
e a diversidade da região.

Prefeito e senador visitam Pestalozzi

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, e o senador 
Romário visitaram ontem a 
Associação Pestalozzi de Ita-
boraí, em Nancilândia. Eles 
ouviram as necessidades da 
instituição, que está prestes 
a completar 40 anos.A visita 

Divulgação

foi guiada pela vice-presi-
dente da instituição, Andréa 
Springer, e pelo diretor Ra-
fael Boccaletti. Participaram 
ainda o secretário de Educa-
ção, Mauricílio Rodrigues, 
e a primeira-dama, Pâmela 
Delaroli.

Panorama RJPanorama RJ

Infantil retrata 
temáticas sociais
De 2 a 11 de abril, o Teatro 
Popular Oscar Niemeyer 
apresenta o espetáculo in-
fantil online “Abrigo”. A peça 
retrata uma família que é 
desapropriada de sua casa 
para a construção de uma 
obra pública numa grande 
cidade. Sem dinheiro e sem 
rumo, vagam pelas ruas em 
busca de abrigo, até que 
resolvem retornar às ruínas 
do lugar que um dia foi sua 
morada, fazendo reviver os 
seus sonhos. 

“Abrigo” é uma peça in-
fantil com 60 minutos de 
duração, de censura livre, 
que através do teatro ges-
tual e da música explora 
temáticas político-sociais, 
transitando entre cotidia-
nos dos centros e periferias 
das grandes cidades.Onde: 
canal do Coletivo Teatral Ve-
redas no YouTube e nas pá-
ginas no Facebook do Teatro 
Popular Oscar Niemeyer da 
Albatroz Cia de Teatro e do 
Coletivo Ponte Cultural. 

CULTURA FABIANA MAIA

Fotografias
A exposição virtual inédita 
do fotógrafo Cesar Duarte, 
especialista em paisagens 
do Rio de Janeiro está dis-
ponível no portal Ó Glória! 
(https://ogloria.art.br/ex-
posicao). São 35 imagens 
que retratam o patrimônio 
cultural, material e ima-
terial carioca. O portal Ó 
Glória! foi lançado no último 
dia 21 de março, no mês do 
aniversário da cidade do 
Rio de Janeiro, pela museó-
loga e historiadora Mariana 
Várzea.

FESTIVAL DE TEATRO – Entre sexta e o dia 3 de abril, 
acontece o 43º Prêmio Paschoalino - Festival Estadual 
de Teatro da Fetaerj. Realizado pela Par Produções, o 
evento traz as Mostras Competitiva e Paralela ( espe-
táculos convidados). Haverá também fóruns, oficinas 
e espaço de convivência para os grupos participantes. 
Programação no site www.fetaerj.com.

MUSEU – O Museu das Comunicações e Humanidades 
(Musehum) oferece um tour digital pelo seu espaço 
com ambientes imersivos e novas tecnologias. O pro-
jeto é uma evolução do Museu das Telecomunicações. 
O espaço conta com um acervo total de mais de 130 mil 
peças. Para fazer a visita, basta acessar o link https://
tourvirtual.institutooifuturo.org.br/virtualtour.html  

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

Divulgação/Luan Citele

O espetáculo infantil “Abrigo” será transmitido pelo Teatro Popular

César Duarte/Divulgação

Mostra virtual do fotógrafo Cesar 

Duarte reúne imagens do Rio
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UFF divulga estudo em que prevê até 5 mil óbitos diários e critica falta de fiscalização nos transportes

País ultrapassa 300 mil mortes
O Brasil bateu ontem (24) a 
marca das 300 mil mortes por 
covid-19, dois meses e meio 
depois de ter chegado a 200 
mil mortos, em 7 de janeiro de 
2021. Já esta marca demorou 
pouco mais de cinco meses 
após a pandemia chegar aos 
100 mil mortos, o que ocorreu 
em 8 de agosto de 2020.

Com 2.009 mil mortes nas 
últimas 24 horas, o total de 
vidas perdidas para a covid-19 
totalizou 300.685. O número 
não inclui os óbitos ocorridos 
no Ceará, que alegou proble-
mas técnicos para não enviar 
a atualização. Terça-feira (23), 
o número estava em 298.676.

Com a nova explosão de 
casos de covid-19 no Brasil e 
os riscos iminentes de colapso 
dos hospitais assim como dos 
sistemas funerários, medidas 
restritivas de circulação na 
cidade passaram a ser ado-
tadas por grande parte das 
prefeituras. Entre as princi-
pais orientações, destaca-se 
a proibição das aglomerações 
de pessoas, em diferentes lo-
cais e horários, fator que tem 
sido apontado como o grande 
responsável pelo “boom” atual 
de casos, internações e mortes 
por coronavírus. 

Uma pesquisa da UFF in-
titulada “Detecção precoce da 
sazonalidade e predição de se-
gundas ondas na pandemia de 
COVID-19”, desenvolvida pelo 
professor do Departamento de 
Estatística, Márcio Watanabe, 
no entanto, vem demonstran-
do a existência de outro fator 
determinante na ocorrência 

de surtos do vírus. 
O estudo indica que, por 

meio da análise de dados da 
pandemia de mais de 50 países 
de setembro de 2020 até mar-
ço de 2021, confirmaram-se 
as evidências de que a sazo-
nalidade afeta a transmissão 
da COVID-19. A pesquisa, 
baseada em modelos ma-
temáticos epidemiológicos, 
cujos resultados iniciais foram 
divulgados em reportagem an-
terior, abrangeu num primeiro 
momento dados referentes 
ao período compreendido 
entre março a agosto do ano 
passado. 

De acordo com Watanabe, 

a pesquisa mostra que nos 
meses de março a maio de 
2021 a pandemia tende a se 
agravar em países do hemisfé-
rio sul, em particular no Brasil, 
e também em países que se-
guem padrões sazonais seme-
lhantes ao nosso, como Índia 
e Bangladesh: “Aqui, o pico 
de óbitos será provavelmente 
em abril ou início de maio, 
com um valor estimado entre 
3000 a 5000 óbitos diários. O 
valor real do pico dependerá 
da velocidade da vacinação 
nos próximos meses e das 
medidas de distanciamento 
adotadas”, alerta.

Já em territórios do he-

misfério norte, como Estados 
Unidos e nações europeias, os 
casos devem formar um platô 
alto, com um número de casos 
significativos, mas uma menor 
tendência de aumento. Segun-
do o pesquisador, apesar de 
as perspectivas para os países 
dessa região não serem tão 
ruins quanto as do hemisfério 
sul nesse momento, eles não 
podem relaxar totalmente as 
medidas de distanciamento, 
pois isso aumentaria a taxa de 
transmissão da doença. 

“Uma consequência po-
sitiva será a realização das 
Olimpíadas no Japão, em 
julho, antes da chegada do 

outono do hemisfério nor-
te, em setembro, período  
em que os países europeus 
e asiáticos, assim como os 
EUA, terão nova tendência 
generalizada de alta de casos, 
principalmente os que não 
tiverem avançado na vacina-
ção”, enfatiza o estatístico da 
UFF.

Frente a essa perspectiva 
de aumento muito acelera-
do dos casos no Brasil em 
razão da sazonalidade, nos 
próximos três meses prin-
cipalmente, é fundamental, 
segundo Márcio Watanabe, 
intensificar a vacinação, assim 
como vacinar primeiramente 
os cidadãos com maior risco 
de desenvolver as formas gra-
ves da doença. “Por exemplo, 
indivíduos de 50 a 60 anos são 
responsáveis por uma expres-
siva parcela das internações e 
óbitos, mas não estão relacio-
nados como grupo de risco no 
plano nacional de imuniza-
ção-PNI. Enquanto o país não 
vacinar esse grupo de pessoas, 
e também os idosos e aqueles 
com comorbidades, ainda 
teremos um grande número 
de óbitos”, ressalta.

A pesquisa também mos-
trou que medidas de isola-
mento são capazes de frear 
o aumento de casos, mas sua 
efetividade depende da taxa de 
adesão a elas, principalmente 
a redução de aglomerações. 
Para o professor, “é essencial 
reduzir aglomerações como 
ônibus lotados, que têm sido 
ignorados pelo poder público 
ao longo da pandemia”.

As perspectivas, de acordo 
com o estudo desenvolvido 
por Márcio, são de que, a par-
tir de 2022, a COVID-19 deve 
seguir de forma mais clara o 
mesmo padrão sazonal da gri-
pe e de outras enfermidades 
respiratórias, com um aumen-
to de casos e óbitos de março 
a junho e uma diminuição 
em outras épocas do ano. Se-
gundo ele, essa identificação 
da sazonalidade da doença “é 
fundamental para um correto 
planejamento das ações do 
poder público, que já poderia 
ter se antecipado ao aumento 
de hospitalizações e óbitos 
que têm ocorrido neste mês”. 

Márcio complementa ex-
plicando que “poderemos 
conviver com a COVID-19 
da mesma forma que convi-
vemos com outras doenças 
respiratórias, como a pneu-
monia, quando vacinarmos a 
grande maioria da população. 
Mas mesmo com a vacina, 
a doença será endêmica, ou 
seja, sempre haverá casos. 
Assim, um ponto fundamental 
para o futuro é a ciência en-
contrar algum tratamento que 
seja significativamente eficaz 
para pacientes hospitalizados 
com coronavírus”. 

Para o estatístico, “temos 
que depositar novamente 
nossas esperanças e apoiar o 
incrível trabalho de pesquisa-
dores de universidades do Bra-
sil e do mundo, que seguem 
trabalhando incansavelmente 
para mitigar cada vez mais os 
efeitos da maior pandemia da 
história”, finaliza.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Para professor, é preciso reduzir aglomerações como ônibus lotados, que têm sido ignoradas pelo poder público

Lotados, hospitais 
mudam fluxo de visitas
Devido ao aumento no número 
de internações por covid-19 
e com o objetivo de garantir a 
segurança no atendimento aos 
pacientes e a integridade dos 
familiares e também dos fun-
cionários, tornou-se necessária a 
mudança do fluxo de familiares 
acompanhantes e de visitas aos 
pacientes internados nos Hos-
pitais Estaduais Alberto Torres, 
em São Gonçalo, e João Baptista 
Cáffaro, em Itaboraí, desde on-
tem (24).

O novo fluxo de acompa-
nhantes e visitantes também 
prevê que apenas acompanhan-
tes em casos previstos pela legis-
lação e com devidas restrições 
adotadas serão liberados para 
ficar junto ao familiar interna-
do. A medida foi tomada após a 
ocupação dos leitos destinados 
a pacientes com coronavírus 
ultrapassar os 100%.

Os familiares continuarão 

recebendo notícias dos seus 
pacientes através de ligação te-
lefônica ou pessoalmente.

Os 16 leitos do Centro de 
Tratamento Intensivo (CTI) do 
Hospital Estadual Alberto Torres 
(Heat) estão ocupados. A unida-
de destinou outros seis leitos de 
terapia intensiva para receber 
novos pacientes. O Heat também 
mantém 20 leitos de enfermarias, 
sendo seis criados esta semana.  

A situação no Hospital Esta-
dual João Baptista Cáffaro, em 
Itaboraí, também é de ocupa-
ção plena. Todos os 30 leitos do 
Centro de Tratamento Intensivo 
(CTI) e os 70 de enfermaria estão 
ocupados.  

A direção das unidades, ad-
ministradas pelo Ideas; Organi-
zação Social.de Florianópolis, 
em parceria com o governo do 
Estado, tenta viabilizar a aber-
tura de mais leitos de terapia 
intensiva.

Regiões 
dos Lagos e 
Serrana com 
barreiras 
Os municípios das regiões 
dos Lagos e Serrana do Rio de 
Janeiro criaram barreiras sa-
nitárias para evitar o fluxo de 
pessoas nas cidades durante 
o período de dez dias de fe-
riados antecipados entre a 
sexta-feira (26) e o domingo 
de Páscoa (4). Os feriados 
antecipados foram o de 21 
(Tiradentes) e 23 (São Jorge) 
de abril, para os dias 29 e 30 
de março; os dias 26, 31 de 
março e 1º de abril  viraram 
feriados que emendam com 
o dia  2 de abril (sexta-feira 
santa).

Na serra a trinca Petró-
polis, Teresópolis e Friburgo 
terão barreiras. Na Costa 
do Sol, Cabo Frio, Búzios, 
Saquarema e Rio das Ostras 
são alguns dos exemplos.

Prefeitura estima imunizar faixa etária até o dia 1º de maio

Niterói divulga calendário 
para idosos de até 60 anos

A Prefeitura de Niterói divul-
gou, nesta quarta-feira (24), o 
calendário de vacinação con-
tra a Covid-19 para pessoas de 
até 60 anos. A previsão é de que 
a imunização da faixa etária 
dos 73 aos 60 anos seja feita 
durante todo o mês de abril e 
concluída até o dia 1º de maio. 
Já a partir deste fim de semana, 
os postos de vacinação tam-
bém farão a imunização aos 
sábados, das 8h às 12h.

Por conta da estimativa 
populacional, a partir dos 65 
anos, a Prefeitura vai passar a 
reservar três dias de vacinação 
por faixa etária. Até a última 
terça-feira (23), 53.956 pessoas 
já haviam sido imunizadas em 
Niterói. Desse total, 16.999 já 
receberam a segunda dose.

A população pode con-

sultar qual grupo está sendo 
convocado para a imuniza-
ção nas redes sociais, no site 

oficial da Prefeitura (http://
www.niteroi.rj.gov.br) e pelo 
número 153.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A prefeitura de Niterói já vacinou mais de 50 mil pessoas contra covid

Mas shoppings e boa parte do comércio poderá continuar funcionando, com horários reduzidos e medidas sanitárias

São Gonçalo aumenta as restrições 
A Prefeitura de São Gonçalo 
divulgou nesta quarta-feira 
(24) novas medidas restritivas 
para garantir a proteção à 
vida contra o avanço da co-
vid-19 no município. A deci-
são foi tomada pelo gabinete 
de crise, com base em dados 
epidemiológicos fornecidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil, em 
função de mortes já confir-
madas e aumento do número 
de pessoas contaminadas e 
do gradativo crescimento da 
taxa de ocupação de leitos 
destinados a pacientes com 
covid-19. O município per-
manece na fase 2, com risco 
médio de contaminação. As 
medidas entram em vigor a 
partir desta quinta-feira (25) 
e seguem até o dia 5 de abril.

As escolas das redes pú-
blica e privada passarão a 
funcionar apenas no modo 
remoto; as aulas presenciais 

estão suspensas. Fica proi-
bida a realização de eventos 
sociais em ambientes como 
salões e casas de festas e de 
qualquer atividade com pre-
sença de público, que envolva 
aglomeração de pessoas, tais 
como eventos desportivos, 
shows, casas noturnas, carros 
de som, trio elétrico, passeata, 
parques externos e internos, 
salas de jogos, cinemas, es-
paços de entretenimento 
externos e internos.

Estabelecimentos consi-
derados essenciais – farmá-
cias, comércio de equipa-
mentos médicos, serviços as-
sistenciais de saúde e óticas; 
supermercados, padarias, 
açougues e peixarias, assis-
tência veterinária, postos de 
combustíveis, lojas de conve-
niências, chaveiros, locação 
de veículos; e serviços funerá-
rios - deverão funcionar com 

40% da capacidade em horá-
rio normal. Lojas de materiais 
de construção e serviços de 
mecânica e comércio de au-
topeças devem funcionar de  
9h às 17h.

Os shoppings centers, 
centros comerciais e galerias, 
incluindo praças de alimen-
tação, poderão abrir exclu-
sivamente entre 12h e 21h, 
sendo vedada a circulação 
de crianças menores de três 
anos nos shoppings. Demais 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços 
poderão abrir entre 10h e 18h.

Barbearias e salões de be-
leza também poderão funcio-
nar, no mesmo sistema que 
os estabelecimentos comer-
ciais, respeitando orientações 
de distanciamento mínimo 
obrigatório. As academias, 
estúdios de musculação e de 
pilates, centros de ginástica 
poderão funcionar com ca-

pacidade limitada de 40%, 
entre 6h e 22h, também obe-
decendo aos protocolos de 
segurança.

Bares, restaurantes e esta-
belecimentos congêneres po-
dem funcionar para consumo 
no estabelecimento e retirada 
de alimentos, entre 11h e 21h, 
sendo vedada a permanência 
de clientes após este horário. 
Lojas de conveniência pode-
rão funcionar entre 7h e 20h. 
Fica permitido o serviço de 
entrega de refeições e lan-
ches, por meio de aplicativos 
de entrega ou delivery, entre 
6h e 23h.

As atividades religiosas 
estão autorizadas entre 6h e 
22h, desde que observados 
os protocolos de segurança 
definidos no decreto muni-
cipal.  As cirurgias eletivas 
ficam suspensas e deverão 
ser reagendadas, mantendo 
a ordem de regulação.

Fica determinada a manu-
tenção de 100% da frota do 
transporte municipal, sendo 
a capacidade de lotação limi-
tada a passageiros sentados, 
com janelas destravadas e 
abertas, quando possível. As 
empresas concessionárias de 
transporte público deverão 
disponibilizar álcool em gel 
a empregados e passageiros 
e impedir a entrada de quem 
não esteja utilizando más-
caras.

Todos os estabelecimentos 
autorizados a funcionar pelo 
decreto deverão preencher 
um Termo de Compromisso 
de Responsabilidade Social 
para Controle da Pandemia 
decorrente da covid-19, cujo 
modelo está disponível no 
Diário Oficial, e expor tal do-
cumento em local visível aos 
frequentadores.

Os estabelecimentos de-
verão adotar uma série de 

procedimentos para impedir 
a aglomeração de pessoas e 
garantir o atendimento pre-
ferencial a clientes com idade 
igual ou superior a 60 anos. 
Deverão manter controle de 
acesso na porta de entrada, 
além de divulgar informações 
sobre a pandemia e respec-
tivas medidas de prevenção, 
exigindo uso de máscaras e 
álcool em gel, além da aferi-
ção de temperatura corporal.

A autorização para o fun-
cionamento dos estabeleci-
mentos previstos no decreto 
poderá ser revista, a qualquer 
tempo, pelo gabinete de crise 
da covid-19, com base nos in-
dicadores técnicos fornecidos 
pela equipe epidemiológica 
da Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil, tais como dispo-
nibilidade de leitos de UTI e 
clínicos, taxa de transmissão, 
ocorrência de novos casos e 
demais dados de epidemia.
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Seus Direitos na

Justiça

Capitalismo de 
stakeholders

Dr. Guaraci de Campos Vianna

Não gostamos de utilizar 
estrangeirismos num texto 
em vernáculo, pois parece 
que o nosso idioma é carente 
de expressões técnicas. Con-
tudo, nem sempre é possível 
evitar, pois a tradução literal 
poderia causar uma certa 
confusão. 

O termo foi criado pelo 
filósofo alemão Robert Ed-
ward Freeman, com o obje-
tivo de legitimar as ações de 
uma organização através do 
conhecimento de todas as 
partes interessadas. A ideia é 
que as empresas devem bus-
car atender aos interesses de 
consumidores, fornecedores, 
trabalhadores e da socieda-
de, bem como de seus acio-
nistas, ou seja, definir qual 
o seu público estratégico ou 
seu grupo de interesse.

É imprescindível que se 
tenha uma visão de longo 
prazo, sem perder o foco pela 
lucratividade. O capitalismo 
de stakeholder não significa 
ter a maior consciência dos 
problemas sociais ou se de-
fender de ativistas inoportu-
nos. Na verdade, diz respeito 
à construção de confiança. 
Algo como um capital social 
de que as empresas necessi-
tam para operar. E significa 
que criar valor para os acio-
nistas no longo prazo exige 
mais do que simplesmente 
focar neles. Deve-se buscar, 
simultaneamente, atender 
aos interesses de consumi-
dores, fornecedores, traba-
lhadores e da sociedade, bem 
como de seus acionistas, 
diretores, funcionários e 
seus familiares, porque as 
empresas prestam serviços 
aos seres humanos. 

A pandemia pode mudar 
a sociedade e as empre-
sas. Aliás, não sobreviverão 
aqueles que não aderirem as 
exigências de mudança. 

A melhoria de infraes-
trutura de saúde pública e a 
modernização dos sistemas 
de saúde, incluindo o uso 
mais amplo de telemedicina 
e saúde virtual são medidas 
mais urgentes a serem to-
madas. As empresas devem 
aprender com a pandemia 
para redesenhar os locais 
de trabalho, criar ambientes 
mais saudáveis e investir na 
saúde de seus funcionários. 

A economia verde é uma 
exigência antiga e agora mais 
forte. No mundo todo o custo 
da poluição – e os benefícios 
da sustentabilidade ambien-
tal – tem que ser reconhe-
cidos. As empresas devem 
agir para limitar seus riscos 
climáticos, por exemplo, di-
versificando suas cadeias de 
suprimento, e criando opor-
tunidades de crescimento 
verde, em setores como o 
de energia, mobilidade e 
agricultura. 

Neste contexto, é que 
o capitalismo de stakehol-
der entra em ação, atuando 
como ponte entre as empre-
sas, os governos e as comu-
nidades das quais elas fazem 
parte. A crise da covid-19 
mostrou claramente a in-
terconexão entre empresas 
e sociedade – um exemplo 
disso é o serviço de delivery, 
antes restrito, mas que pra-
ticamente se universalizou. 

Existem dois principais e 
mais conhecidos modelos de 
definição do público estraté-
gico ou grupos de interesse: 
o modelo baseado nos sta-
keholders e o baseado nos 
shareholders (acionistas). 

De acordo com o modelo 

stakeholders, a empresa é 
vista como uma organização 
social que deve trazer algum 
tipo de benefício a todas as 
pessoas envolvidas no pro-
cesso. Este modelo também 
é conhecido como um mo-
delo de responsabilidade so-
cial, tendo em conta que visa 
um equilíbrio social. O lucro 
alcançado pela empresa é 
dividido proporcionalmente 
de acordo com a partici-
pação de cada elemento: 
acionistas ou proprietários 
(shareholders), clientes, for-
necedores, etc. Este modelo 
não privilegia somente a 
vertente financeira, mas 
também dá valor à vertente 
social e retributiva. Por esse 
motivo é considerado como 
um modelo de responsabili-
dade social ou corporativo.

Já o modelo de sharehol-
ders está intimamente rela-
cionado com os acionistas 
e foi um modelo quase ex-
clusivo durante toda a Era 
Industrial.

Neste caso, a empresa é 
vista como uma entidade 
econômica que deve trazer 
benefícios aos shareholders 
(proprietários ou acionistas). 
Por este motivo, é conhecido 
como um modelo de respon-
sabilidade financeira, sendo 
que neste caso  o  sucesso da 
empresa é medido quase ex-
clusivamente pelo seu lucro.

O modelo antigo (sha-
reholders) deve ser abando-
nado, pois em breve se tor-
nará obsoleto e desumano. 
Numa pesquisa global da 
MCKinsey, realizada em fe-
vereiro de 2020 (Erick Lama-
re e Kate Smaje. Accelerating 
digital capabilities to recover 
from the covid-19 crises, 
21 de julho de 2020) após 
a análise das 615 maiores 
empresas do mundo listadas 
na bolsa de valores do EUA, 
constatou-se que as empre-
sas que tiveram visão a longo 
prazo, algo fundamental para 
o capitalismo de stakeholder, 
tiveram desempenho supe-
rior as demais em termos de 
lucro, receita, investimento e 
crescimento do emprego. Os 
programas sociais ambien-
tais e de governança criam 
valor de curto e longo prazos. 

Em 1759, Adam Smith, 
rei da filosofia capitalista, 
observou em seu livro A Teo-
ria dos Sentimentos Morais 
que o indivíduo “também é 
sensível a que seus próprios 
interesses estejam conecta-
dos com a prosperidade da 
sociedade, e que a felicida-
de, talvez a preservação da 
existência, depende de sua 
conservação”. O livre merca-
do tem sido uma força social 
positiva, mas o crescimento 
econômico e o lucro deve ser 
obtido com o bem estar de 
todos que integram o grupo 
de interesse e não apenas os 
donos exploradores. 
Voilà! 

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

Dr. Guaraci de Campos Vianna é 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Covid-19 faz 
papa reduzir 
salários no 
Vaticano
 O papa Francisco determi-
nou que os cardeais tenham 
um corte de 10% em seus 
salários e reduziu o salário 
de outros clérigos que traba-
lham no Vaticano para salvar 
o emprego dos funcionários, 
uma vez que a pandemia do 
coronavírus tem afetado a 
renda da Santa Sé.

O Vaticano disse nesta 
quarta-feira (24) que Fran-
cisco emitiu um decreto in-
cluindo cortes proporcionais 
a partir de 1º de abril. Um 
porta-voz afirmou que os 
funcionários de nível inferior 
não seriam afetados pelos 
cortes. Francisco sempre in-
sistiu que não deseja demitir 
pessoas.

Acredita-se que os car-
deais que trabalham no 
Vaticano e lá vivem, ou  
em Roma, recebem salários 
de cerca de 4 mil a 5 mil eu-
ros por mês, e muitos deles 
mora.

Oportunidades são pelo Sine, que analisa o perfil profissional dos candidatos

Setrab divulga 722 vagas de 
emprego no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Traba-
lho e Renda (Setrab) divulga 722 
oportunidades para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba, 
Norte Fluminense e Serrana 
esta semana. As oportunidades 
são pelo Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), que analisa o 
perfil profissional de cada can-
didato cadastrado com o perfil 
da vaga disponibilizada pelo 
contratante.

A Região Norte Fluminen-
se tem 350 oportunidades de 
emprego divididos em 10 per-
fis profissionais: eletricista de 
manutenção e operação; ins-
trumentista; eletricista; mecâ-
nico de manutenção escalador; 
supervisor de manutenção 
instrumentista escalador; ele-
tricista escalador; eletricista 
de guindaste; instrumentista 
escalador; mecânico de manu-
tenção e operação; mecânico 
de refrigeração. Estas vagas são 
para atuar embarcado e exigem 
o cumprimento de algumas 

especificações.
Na Região Metropolitana 

existem 213 oportunidades. En-
tre elas 100 vagas para operador 
de teleatendimento ativo, 25 
para auxiliar de linha de produ-
ção, entre outras.

Moradores da região Serrana 
podem se candidatar a uma das 
143 vagas oferecidas, sendo 30 
vagas para caixa de supermerca-
do, 30 para empacotador, além 
de oportunidades para ajudante 
de cozinha, analista de recursos 
humanos, assistente adminis-
trativo, entre outras.

No Médio Paraíba é possível 
se candidatar para uma das 16 
vagas oferecidas. Entre as fun-
ções, existem oportunidades 
para açougueiro, auxiliar de 
limpeza, assistente de logística, 
psicólogo clínico, entre outras.

Cadastro
Para se inscrever ou atualizar 

as informações dos interessa-
dos por vagas, é necessário ir 
a uma unidade mais próxima, 

portando seus documentos 
de identificação civil, carteira 
de trabalho e comprovante de 
residência.

Para consultar as oportuni-
dades e as informações sobre re-
muneração e exigências de cada 
função, o candidato deve ser 
cadastrado no programa Sine e 
realizar a consulta de maneira 
presencial em uma unidade da 
rede ou através dos canais digi-
tais: empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil.

O cadastro também pode ser 
realizado através do envio do 
currículo para o e-mail vagas@
trabalho.rj.gov.br. Pelo mesmo 
canal é possível esclarecer dú-
vidas.

O cadastro para vagas espe-
cíficas para pessoas com defi-
ciência pode ser feito através 
dos canais digitais: empregabra-
sil.mte.gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil. Quem preferir pode usar o 
telefone 2334-9912 ou o e-mail 
nead@trabalho.rj.gov.br.

Com nova alteração, valor médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59

Preço de gasolina e diesel 
é reduzido nas refinarias
A Petrobras anunciou ontem 
(24) uma redução de R$ 0,11 
nos preços do litro da gasolina 
e do óleo diesel em suas refi-
narias. A partir de hoje (25), o 
preço médio do litro da gasolina 
passará a custar R$ 2,59, uma 
queda de 4%.

Já o litro do diesel teve uma 
redução de 3,8% e passará a 
custar, a partir de hoje, R$ 2,75, 
segundo informações divulga-
das pela empresa.

A nota divulgada pela Petro-
bras reforça que a companhia 
baseia os preços dos combus-
tíveis em variações no mercado 
internacional e na taxa de câm-
bio. O preço para o consumidor 
final, no entanto, ainda sofre 
o acréscimo de impostos, da 
mistura obrigatória de etanol e 
das margens das distribuidoras 
e postos de combustíveis.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Já o litro do diesel teve uma redução de 3,8% e passará a custar, a partir desta quinta-feira (25), R$ 2,75

Jornalista gonçalense Mário 
Dias morre aos 78 anos
Prestes a completar 60 anos 
dedicados à profissão, o jor-
nalista, produtor, radialista e 
escritor, Mário Dias faleceu 
no início da tarde desta quar-
ta-feira (24), aos 78 anos, na 
Casa de Saúde Santa Martha, 
depois de não resistir a uma 
cirurgia para a retirada de um 
tumor no intestino. Natural 
de São Gonçalo, Mário Dias 
se firmou na profissão na an-
tiga capital fluminense, onde 
atuou em diferentes jornais 
como A Tribuna, Jornal de 
Icaraí, que ajudou a fundar 
junto com Jourdan Amora e O 
FLUMINENSE, nesse último 
responsável por uma sessão 
dedicada a cobrir o dia a dia 
das comunidades mais caren-
tes da cidade. 

Foi no jornal O Dia que ele 
viveu seu maior momento na 
imprensa. Primeiro na sucursal 
que o popular diário carioca 
mantinha em Niterói. Era o 
principal repórter de polícia 
da sucursal, dirigida por Ruy 
Santa Cruz e Abel Pereira. Em 
seguida, trabalhou na velha 
sede da Rua do Riachuelo e 
cobriu casos importantíssimos 
do noticiário policial, a maioria 
reunidos no seu livro Malditos 
Repórteres de Polícia. 

Sua extensa carreira é mar-
cada pela versatilidade: o pro-

fissional trabalhou também 
na redação do jornal “Luta 
Democrática” e foi produtor 
da extinta TV Manchete e TV 
Globo, além de apresentar, 
produzir e dirigir por mais 
de 10 anos o programa de TV 
“Casa da Gente”, exibido em 
TV’s regionais da cidade de 
Niterói e na web. Por 18 anos, 
esteve a frente da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Niterói, durante as gestões dos 
prefeitos Jorge Roberto Silveira 
(3 mandatos), João Sampaio e 
Godofredo Pinto. 

A vertente literária também 
é um dos pontos altos de sua 
carreira: é autor do “Malditos 
Repórteres de Polícia”, e “CTI - 

Antessala da Morte”. Por conta 
de sua vasta experiência como 
jornalista investigativo e repór-
ter policial, foi convidado a fa-
zer parte da coletânea “50 anos 
de crime”, organizada pelo 
jornalista Fernando Molica, e 
mais recentemente “Estranha 
Colheita”, de Carlos Alberto 
Machado.

Foi protagonista de dois 
programas “Linha Direta” da 
TV Globo ao narrar um dos 
casos mais emblemáticos de 
sua trajetória como repórter: 
“O mistério das máscaras de 
chumbo”. Também já teve 
passagem pelo cinema, como 
personagem principal do pre-
miado documentário “Efeito 
Casemiro”, dirigido por Clarice 
Saliby.

Como produtor cultural, 
Mario Dias produziu e apre-
sentou shows de grandes no-
mes do samba e da MPB como 
Beth Carvalho, Zeca Pagodi-
nho, Alcione, Jovelina Pérola 
Negra, Dudu Nobre, Arlindo 
Cruz; entre outros. Nos anos 
2000, foi também produtor e 
assessor de imprensa das duas 
edições da Micareta do Rio, 
realizadas no Autódromo e na 
Praia da Barra da Tijuca. Além 
disso, é um dos fundadores do 
Bloco das Piranhas, em Nite-
rói, e liderou durante mais de 

15 anos a Festa da Virada, no 
Réveillon da Praia de Icaraí, 
além de ser o locutor oficial de 
diversas atividades culturais na 
cidade de Niterói. 

O samba sempre foi uma de 
suas grandes paixões:  Baluarte 
e membro da Acadêmicos do 
Cubango, desde o ano de 1959, 
quando a escola foi fundada, 
sendo um dos componentes 
mais antigos ainda a desfilar 
na escola. Atualmente, inte-
grava o Conselho Soberano da 
agremiação, e não há dúvidas 
de que seu coração é verde-e-
-branco.  Ainda em Niterói, ele 
atuou como sambista, produ-
tor e jornalista no Carnaval da 
Cidade, virou enredo do bloco 
Segundo Clichê, formado por 
colegas jornalistas, e da escola 
de samba “Fora de Casa”.

Por mais de 40 anos, Mario 
Dias participou da cobertura 
dos desfiles das Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro como 
jornalista, acompanhando 
toda a evolução da festa; atuan-
do no rádio, TV e jornal. Atual-
mente, era membro do Conse-
lho Editorial do Jornal Casa da 
Gente, fundado por ele. 

Mario Dias tinha 78 anos, 
nasceu em 21 de agosto de 
1942 e deixa três filhos, Soraia, 
Mario José e Luana e dois ne-
tos, Matheus e Charlote.

Ele faleceu depois de não resistir a uma cirurgia para a retirada de um tumor
Divulgação

Mário Dias fez história em O FLUMI-
NENSE e em outros veículos



Cidades 5Quinta-feira, 25/3/2021 ofluminense.com.br

Operação São Gonçalo Presente 
reforça policiamento na cidade
Agentes farão patrulhamento pelo município graças à parceria entre Prefeitura e Governo do Estado
São Gonçalo passou a contar 
com reforço no policiamento, 
com mais 115 agentes de se-
gurança patrulhando a cidade 
diariamente, desde esta quar-
ta-feira (24). Os agentes tam-
bém vão auxiliar nas ações 
para impedir algomerações e 
impedir o descumprimento 
das restrições de isolamento 
social. O governador Cláudio 
Castro, atendendo a uma 
solicitação do prefeito Ca-
pitão Nelson, anunciou a 
expansão da operação São 
Gonçalo Presente, numa ação 
articulada com a prefeitura, 
que ficará responsável pelo 
planejamento estratégico do 
patrulhamento com as novas 
equipes, através da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública. 
Serão mais 115 agentes nas 
ruas, totalizando efetivo diá-
rio de 155 profissionais só no 
programa.

O início da expansão acon-
teceu na manhã desta quarta, 
em São Gonçalo, em solenida-
de restrita, devido à pandemia 
do novo coronavírus, no pré-
dio que abrigou o Centro de 
Integração do Comperj, no 
bairro Estrela do Norte. 

Principal articulador da 
instalação do Segurança Pre-
sente no município, em janei-
ro de 2020, quando ainda era 
deputado estadual, o prefeito 
Capitão Nelson já vinha con-
versando com o governador 

Cláudio Castro desde o início 
de sua gestão, para viabilizar 
e antecipar a expansão e re-
forçar o policiamento no mu-
nicípio, que era uma de suas 
promessas de campanha. O 
capitão está acompanhando 
pessoalmente todas as ações 
da Secretaria de Ordem Públi-
ca e a criação do plano muni-
cipal de segurança, que está 
em fase final de elaboração.

“O combate à criminalida-
de é um dos principais anseios 
da população de São Gonçalo. 
Vamos trabalhar diariamente, 
sem descanso, durante todo o 
meu governo, para atingir este 
objetivo. Sabemos das dificul-

dades, mas também temos 
experiência e a articulação 
necessárias para envolver 
todas as forças de seguran-
ça, municipais, estaduais e 
federais, em ações que, de 
fato, reduzam a violência 
em nossa cidade”, garantiu o 
prefeito Capitão Nelson, que 
adiantou o uso da tecnologia 
no combate ao crime.

“Estou muito satisfeito 
em realizar essa solenidade 
neste local, que será  a base da 
Secretaria de Ordem Pública 
e onde nós vamos instalar 
futuramente o centro de mo-
nitoramento de toda a cidade. 
Não temos mais como virar 

as costas para a tecnologia e 
precisamos das câmeras para 
entrar nos 33 bairros com bar-
ricadas. São Gonçalo precisa 
ser respeitada, pois melhoran-
do a segurança vamos manter 
as empresas, atrair novas, já 
que são elas que geram em-
pregos e renda no município”, 
finalizou o prefeito.

“São Gonçalo, quando rei-
vindica o Segurança Presente 
e busca o apoio da Alerj para 
instalar o Centro de Monitora-
mento, dá o exemplo não ape-
nas na questão da segurança, 
mas também no combate ao 
coronavírus”, disse o secre-
tário de Estado de Governo, 

André Lazaroni. 

Reforço na segurança - A 
Operação São Gonçalo Pre-
sente estará ligada diretamen-
te às secretarias de Estado 
de Governo e Municipal de 
Ordem Pública, que estão tra-
balhando de forma integrada 
para reforçar o patrulhamento 
dentro das características 
originais do projeto: equipes 
com três agentes, militares e 
civis, dos quais um atua espe-
cificamente na filmagem das 
abordagens, além de apoio de 
assistentes sociais.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Ordem Pública de 

São Gonçalo, major David 
Ricardo Gonçalves Costa, as 
equipes irão atuar de 5h às 
23h, todos os dias, em motos 
e viaturas, exclusivamente 
em áreas urbanas de grande 
movimentação e concen-
tração de estabelecimentos 
comerciais. Todo o planeja-
mento das rondas seguirá as 
informações obtidas a partir 
da mancha criminal do mu-
nicípio, visando à redução dos 
índices de violência.

O major David, que ocu-
pou o cargo de coordenador 
operacional do Segurança 
Presente no Estado do Rio de 
Janeiro de agosto a dezembro 
do ano passado, e também 
coordenou a operação em 
várias regiões, entre elas Lapa 
e Centro do Rio e nos municí-
pios de Niterói e Nova Iguaçu, 
destaca que as equipes atua-
rão de forma proativa, com 
abordagem direta a suspeitos, 
em ações preventivas.

O secretár io explicou 
que a expectativa é de que 
a população perceba uma 
redução significativa dos de-
litos já nos primeiros dias de 
atuação das novas equipes 
do São Gonçalo Presente. 
Segundo ele,  a  determi-
nação do prefeito Capitão 
Nelson é proporcionar segu-
rança aos gonçalenses, aos 
empresários e comerciantes 
que investem na cidade.

Fotos: Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson não escondeu a satisfação com o São Gonçalo presente e pretende tornar a cidade mais segura e atrair empresas

Policiais ‘caçam’ quadrilha que 
aplicava golpes da casa própria
Policiais civis da Delegacia 
de Defraudações (DDEF) 
realizaram, nesta quarta-fei-
ra (24), a “Operação Habite-
-se” para cumprir 17 man-
dados de busca e apreensão 
contra dez suspeitos de in-
tegrar uma organização cri-
minosa que aplicava golpes 
em pessoas que tentavam 
comprar a casa própria. A 
quadrilha já enganou mais 
de 200 compradores, causan-
do prejuízo em torno de R$ 
6 milhões. Até o momento, 
nove acusados foram presos.

Segundo os agentes, os 
criminosos atraiam as víti-
mas por meio de anúncios 
pela internet com preços 
abaixo do valor de mercado, 
alegando que os imóveis se-
riam retomados pela Caixa 
Econômica Federal. Os com-
pradores se davam conta que 
era um golpe após depositar 
valores que chegavam até 
R$ 15 mil na conta corrente 
do líder da quadrilha para 
garantir a compra da casa 

e assegurar a desocupação 
do bem.

Após o depósito, as víti-
mas procuravam o escritório 

da organização criminosa 
e eram informadas de que 
o dinheiro correspondia a 
uma assessoria financeira 

para a compra do imóvel e 
recebiam falsos contratos 
de prestação de serviço de 
assessoria imobiliária.

Mais de 200 compradores foram enganados, com prejuízo em torno de R$ 6 milhões

Falsificação de alvarás 
de soltura na mira da PF
A Polícia Federal (PF) e o 
Ministério Público Federal 
(MPF) cumpriram ontem 
quatro mandados de prisão 
preventiva e 16 de busca e 
apreensão contra acusados 
de falsificar documentos para 
a liberação indevida de presos 
no Rio de Janeiro. A opera-
ção Camaleão.com cumpriu 
mandados nos municípios 
fluminenses de Niterói, São 
Gonçalo, São João de Meriti e 
Rio de Janeiro, além de Belo 
Horizonte.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, o grupo é acu-

sado de falsificar documentos 
públicos, como alvarás de 
soltura, certidões e decisões 
judiciais. Esses documentos 
falsificados eram apresenta-
dos ao sistema penitenciário 
fluminense para garantir a 
liberação de presos.

Os alvos da ação de ontem 
são investigados pelos crimes 
de organização criminosa, 
falsificação de documento 
público, uso de documento 
falso e fuga de pessoa pre-
sa. Também investiga-se se 
houve a corrupção de agentes 
públicos.

Policia Civil

Segundo os agentes, os criminosos atraiam as vítimas por meio de anúncios com preços abaixo do valor de mercado

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: 28/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 18:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói 14853217

13:30 às 17:30 Rua Doutor Luiz Palmier - Barreto - Niterói 14868477

13:30 às 17:30 Rua Doutor March - Barreto - Niterói 14868477

SÃO GONÇALO
08:00 às 15:00 Rua Expedicionário Epitácio Souza Lucena - Portão do Rosa - São 

Gonçalo
14893541

08:00 às 15:00 Rua Pororoca - Portão do Rosa - São Gonçalo 14893541

Dia: 29/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Aristídes Melo - Muriqui - Niterói 14881763

13:30 às 17:30 Rua Doutor José Pache de Faria - Vila Progresso - Niterói 14881763

13:30 às 17:30 Rua José Castro P Faria - Vila Progresso - Niterói 14881763

13:30 às 17:30 Rua Heleno Brandão - Vila Progresso - Niterói 14881827

13:30 às 17:30 Rua José de Castro P Faria - Pendotiba - Niterói 14881827

13:30 às 17:30 Rua Fictício - Mata Paca - Niterói 14881827

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Trindade - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Brasília - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Cuiabá - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Domingos D. Duarte - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Maceió - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Petrolina - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Rua Vera Cruz - Trindade - São Gonçalo 14863705

12:00 às 16:00 Estrada Trindade - Trindade - São Gonçalo 14863827

12:00 às 16:00 Rua Domingos D. Duarte - Trindade - São Gonçalo 14863827

MARICÁ
08:30 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 14870755

08:30 às 12:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 14870755

08:30 às 12:00 Rua Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 14870755

08:30 às 12:00 Ruas 17, 139, 140 - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 14870755

12:00 às 16:00 Avenidas B, D - Estrada de Bambuí - Maricá 14881507

12:00 às 16:00 Estrada Bambui - Bambuí - Maricá 14881507

12:00 às 16:00 Ruas 35, 47, 48 - Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 14881507

12:00 às 16:00 Rua Iolanda O. Cavalcanti - Estrada de Bambuí - Maricá 14881507

13:00 às 16:00 Estrada do Caju - Pindobal - Maricá 14870949

13:00 às 16:00 Estrada do Pindobal - Caju - Maricá 14870949

13:00 às 16:00 Estrada Oscarino F. da Costa - Pindobal - Maricá 14870949

13:30 às 17:00 Ruas 34, 44, 45 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14870663

13:30 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 14870663

13:30 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Paz - Itaipuaçu - Maricá 14870663

13:30 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 14870663

13:30 às 17:00 Rua Vila Bela - Jardim Atlântico - Maricá 14870663

13:30 às 17:30 Rua Cambuci - Parque Ubatiba - Maricá 14881841

13:30 às 17:30 Rua Paraíba do Sul - Ubatiba - Maricá 14881841

13:30 às 17:30 Rua Saquarema - Caxito - Maricá 14881841

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4 
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada no dia 20 de abril 
de 2021, às 09:30 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discus-
são e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31.12.2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; II. Proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; III. Fixação da remu-
neração global anual dos Administradores da Companhia; IV. Eleição, pelo acionista controlador, 
de membro(s) do Conselho de Administração da Companhia. V. Eleição/alteração, pelo acionista 
controlador, da suplência de membros do Conselho de Administração da Companhia. VI. Instalação 
do Conselho Fiscal com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 2021 e fixação de sua 
remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
I. Alteração dos artigos 10, 14, 17 e 18 e exclusão do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. 
Para participar da AGOE, o acionista deverá apresentar comprovante de propriedade de ações ex-
pedido pela instituição depositária das ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por 
procurador, a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGOE. Solicita-se aos acio-
nistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Para instalação do Conselho Fiscal é 
necessário o pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) de ações com 
direito a voto. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM 
nº 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto 
múltiplo é de 5%. O acionista poderá exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação 
à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto 
à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à 
Companhia, conforme orientações constantes do Boletim de Voto à Distância e do item 12.2 do For-
mulário de Referência da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas 
na AGOE encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema 
eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). Niterói, 24 de março de 2021. 

Mario Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho de Administração.

Policiais civis da 32ª DP 
(Taquara) prenderam, nes-
ta terça-feira (23), um ho-
mem acusado de vender 
anabolizantes proibidos 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa). A carga apreendida 
renderia R$100 mil após co-
mercialização. O criminoso 
foi capturado em Rocha 

Miranda, na Zona Norte.
Segundo os agentes, 

foram encontrados 70 mil 
comprimidos de metan-
drostenolona e stanozo-
land, além de 60 ampolas 
de stanozoland Depot. O 
homem foi localizado após 
serviço de inteligência e 
monitoramento da uni-
dade.

Polícia apreende anabolizantes 
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Philippe Coutinho 
opera joelho esquerdo
O meia-atacante brasileiro 
Philippe Coutinho voltou a 
ser operado no menisco do 
joelho esquerdo. O brasileiro, 
atualmente no Barcelona, 
sofreu essa lesão no final 
de 2020, em partida contra 
o Eibar, pelo Campeonato 
Espanhol.

Coutinho já havia sido 
operado em janeiro e passou 
novamente por uma interven-
ção devido a um problema 
no seu joelho que causou um 
vazamento líquido, segundo 
o canal esportivo catalão 
“Esports3”. O jogador foi até 
Doha, no Catar, para ser ava-
liado.

Inicialmente, o jogador 
de 28 anos tinha retorno 
previsto de três meses, mas 

agora não há uma data es-
tipulada. Segundo o jornal 
“Sport”, a tendência é que ele 
não esteja apto para a Copa 
América, que se inicia no dia 
13 de junho.

Na temporada, Coutinho 
possui 14 jogos e três gols 
marcados. Após bom começo 
na equipe de Ronald Koe-
man, o brasileiro foi caindo 
de rendimento e agora não 
possui sequência devido aos 
problemas físicos.

Cruz-maltino ganha por 3 a 1 duelo disputado ontem à noite em São Januário 

Vasco supera Macaé e 
vence primeira no Carioca

Demorou, mas 
a primeira vi-
tória do Vasco 
na temporada 
veio. O time do 
técnico Marcelo 
Cabo venceu por 

3 a 1 o Macaé, ontem, em São 
Januário, pela quinta rodada 
da Taça Guanabara. Com o 
resultado, os cruz-maltinos 
chegaram a cinco pontos, 
mas seguem longe do G-4 
do Campeonato Carioca. Já 
a equipe da Região dos La-
gos segue com um ponto, na 
lanterna.

O Vasco dominou o pri-
meiro tempo e abriu o placar 
com Gabriel Pec. Só que o 
Macaé empatou com Dante 
ainda na etapa inicial. No 
segundo tempo, os donos da 
casa chegaram a vitória com 
gols Marquinhos Gabriel, de 
pênalti, e Matías Galarza.

Na próxima rodada, o Vas-
co vai encarar o Madureira, 
neste sábado, em Los Larios. 
Já o Macaé joga no domingo, 
contra a Portuguesa, no Giu-
litte Coutinho.

O Vasco começou a par-
tida pressionando, mas só 
conseguiu assustar aos nove 
minutos. Andrey arriscou de 
fora da área, a bola desviou 
na zaga e passou próximo da 
trave do Macaé.

Os donos da casa tinham 
o controle da posse de bola 
e voltou a chegar com perigo 
aos 17 minutos. Marquinhos 
Gabriel rolou para Andrey na 
entrada da área e o volante 
chutou para boa defesa de 
Milton Raphael. Na cobrança 
de escanteio, a zaga do Macaé 
cortou mal e a bola chegou 
em Gabriel Pec, que mandou 

para a rede.
O gol deu tranquilidade ao 

Vasco, que diminuiu o ritmo. 
Tanto que os cruz-maltinos só 
voltaram a chegar com perigo 
aos 28 minutos. Gabriel Pec 
cruzou rasteiro, mas Talles 
Magno não alcançou a bola. 
Só que dois minutos depois, 
o Macaé empatou em sua pri-
meira chance. Após cobrança 
de escanteio, Dante cabeceou 
para a rede.

O revés fez o Vasco voltar 
a buscar o ataque com mais 
intensidade. Os donos da 
casa quase marcaram o se-
gundo aos 37 minutos. Mar-
quinhos Gabriel aproveitou 
cruzamento e cabeceou para 
grande defesa de Milton Ra-
phael. Antes do intervalo, o 

goleiro ainda salvou o Macaé 
em chute de Carlinhos. Assim, 
o confronto seguiu empatado 
nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, os 
vascaínos seguiram no ata-
que. O goleiro Milton Raphael 
trabalhou novamente aos 
cinco minutos, em chute de 
Carlinhos, e aos sete, após 
finalização de Talles Magno.

O panorama da partida 
continuava o mesmo. O Vasco 
desperdiçou boas chances 
com Marquinhos Gabriel e 
Tiago Reis.

De tanto insistir, o Vasco 
conseguiu marcar o segundo 
aos 37 minutos. Edson Barba 
segurou Tiago Reis na área 
e o árbitro marcou pênalti. 
Marquinhos Gabriel cobrou 
com categoria, sem chance 
para Milton Raphael.

Nos minutos finais, os do-
nos da casa tiveram a chance 
de marcar com Tiago Reis, 
mas o atacante finalizou pela 
linha de fundo. Só que aos 45 
minutos, Matías Galarza acer-
tou belo chute para fazer o 
terceiro do Vasco e dar núme-
ros finais em São Januário.

Técnico Marcelo 
Cabo conquistou 
seu primeiro 
triunfo no 
comando do 
time do Vasco

Rafael Ribeiro / Vasco

Matías Galarza fez o último gol cruz-maltino na vitória de ontem, em São Januário, sobre o Macaé, pelo Carioca

Joia do Fluminense 
entra na mira do City

Aos 17 anos de 
idade, o atacan-
te Kayky ganhou 
destaque na im-
prensa interna-
cional. De acor-
do com jornal 

“The Sun”, da Inglaterra, o 
jovem do Fluminense, apon-
tado como “novo Neymar”, 
chamou atenção do Man-
chester City.

A publicação ainda aponta 
que para tirar o jogador do 
Tricolor Carioca, o time in-
glês precisaria desembolsar 
a quantia de 21,5 milhões de 
libras (aproximadamente R$ 
163 milhões).

Kayky teve destaque na 
última edição do Campeo-
nato Brasileiro Sub-17, sendo 
o artilheiro na campanha 
vitoriosa do Fluminense. O 
atleta também participou do 
vice-campeonato da Copa do 
Brasil na mesma categoria.

Após o destaque na base, 
o atacante vem recebendo 
oportunidades entre os pro-
fissionais nesta reta inicial do 
Campeonato Carioca.

Evolução do time - O Flu-
minense mostrou evolução 
na vitória por 2 a 0 sobre o 
Boavista na noite de terça-fei-
ra. O técnico Roger Machado 
vai gradualmente escalando 
mais titulares e vê o time en-
corpar. Em Bacaxá, o zagueiro 
Nino, o meia Yago Felipe e o 
atacante Lucca ajudaram o 
treinador a manter 100% de 
aproveitamento.

O Tricolor vem de três vitó-
rias consecutivas no Campeo-
nato Carioca desde que Roger 
assumiu o comando. Com a 
vitória pela quinta rodada, o 
Flu se consolidou dentro do 
G-4 do estadual.

“A ideia é que a gente vá 
encorpando esse grupo do 
Campeonato Carioca à me-
dida que todos os jogadores 
estejam à disposição. Vimos 
mais alguns, outros ficaram 
fora fazendo condicionamen-
to físico e técnico, para que a 
gente tenha todo mundo no 
mesmo nível de condiciona-
mento com a competição afu-
nilando”, afirmou o treinador 
Roger Machado.

Mailson Santana / Fluminense

Kayky, de 17 anos, foi chamado de ‘novo Neymar’ por jornal britânico

Presidente do Serra Macaense nega ter desrespeitado o Botafogo 

Dirigente explica polêmica 
envolvendo Matheus Babi

O presidente do 
Serra Macaen-
se, clube que 
d e t é m  1 0 0 % 
dos direitos do 
atacante Ma-

theus Babi, causou polêmica 
na última segunda-feira com 
uma entrevista. Rodrigo dos 
Santos afirmou que a Série 
B é pequena para Babi e que 
teria comunicado o Botafogo 
sobre isso.

Diante da repercussão, o 
cartola se desculpou e alegou 
que foi mal interpretado.

“Quero pedir desculpa, 
principalmente, para a ins-
tituição Botafogo. Porque 
acredito que minhas pala-
vras foram distorcidas da 
forma como foi apresentada 
nos meios de comunicação. 
Tenho que pedir desculpa 

também à torcida porque, 
normalmente, a torcida fica 
sabendo tudo pela mídia e, 
na verdade, não foi da forma 

como aconteceu na entrevis-
ta”, disse Rodrigo dos Santos 
em vídeo enviado ao Boletim 
do C.E, do “Fogãonet”.

Vitor Silva / Botafogo

O jovem atacante Matheus Babi é um dos principais jogadores do elenco

Fla busca alternativa 
para jogos do Carioca

O prefeito do 
Rio,  Eduardo 
Paes, decretou 
a proibição dos 
jogos na cidade 
a partir de ama-

nhã. Com isso, o Campeona-
to Carioca deverá ter jogos 
adiados ou parar durante o 
período, que vai até o dia 4 
de abril.

Só que o Flamengo já se 
movimenta para seguir na 

disputa do Estadual. A dire-
toria avalia a possibilidade de 
encarar o Bangu, pela 7ª ro-
dada, no Raulino de Oliveira.

O estádio em Volta Redon-
da vai abrigar jogos do Cam-
peonato Paulista e Copa do 
Brasil nesta semana. O local é 
o favorito dos dirigentes.

Caso Volta Redonda não 
seja uma opção, o segundo 
estádio é o do Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense.

Divulgação / Prefeitura de Volta Redonda

Diretoria estuda mandar partidas para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Além da suspensão de seis anos e oito meses, suíço terá que pagar multa

Joseph Blatter recebe nova 
sanção por corrupção na Fifa

O ex-presidente da Fifa, Jo-
seph Blatter recebeu ontem 
mais uma suspensão de seis 
anos e oito meses do esporte 
e um multa de 1 milhão de 
francos suíços (cerca de R$ 6 
milhões) do Comitê de Ética 
da entidade depois de um 
inquérito sobre pagamentos 
de bônus.

A suspensão atual de Blat-
ter deveria terminar em ou-
tubro, mas a mais recente, 
resultante de violações do 
código de ética, entrará em 
vigor a partir deste ponto.

A investigação mais re-
cente analisou pagamentos 
de bônus da Copa do Mundo 

feitos a Blatter e a vários ex-
-dirigentes da Fifa, inclusive 
o ex-secretário-geral Jérôme 
Valcke, o ex-vice-presidente 
Julio Grondona e o ex-diretor 
financeiro Markus Kattner.

O Comitê de Ética disse 
em um comunicado que Blat-
ter violou o código de ética 
“ao aceitar e receber bônus 
extraordinários no valor de 
23 milhões de francos suí-
ços, assinados, aprovados ou 
implantados pelos senhores 
Grondona, Valcke e Kattner, 
e por concomitantemente 
aprovar/oferecer bônus ex-
traordinários no total de apro-
ximadamente 46 milhões de 

francos suíços aos senhores 
Valcke, Grondona e Kattner”.

Os pagamentos foram 
relacionados principalmente 
à Copa de 2010 na África do 
Sul e à Copa de 2014 no Brasil.

O trio nega qualquer irre-
gularidade.

“Este é um golpe doloroso 
e incompreensível”, disse Jo-
seph Blatter em comentários 
divulgados por seu porta-voz.

Não foi possível conta-
tar Jérôme Valcke e Markus 
Kattner de imediato para 
obter comentários. É possível 
apelar das decisões no Tribu-
nal Arbitral do Esporte em 
Lausanne, na Suíça.

Lesionada, 
volante Luana 
pode perder 
Olimpíadas

O Paris Saint-
-Germain infor-
mou ontem que 
a volante Luana 
rompeu o liga-
mento cruzado 
do joelho esquer-

do durante o treino da última 
terça-feira. O clube francês não 
divulgou a previsão de retorno 
dela aos gramados, mas a es-
timativa médica nesse tipo de 
contusão é de ao menos seis 
meses de tratamento. A joga-
dora de 27 anos deverá perder 
a Olimpíada de Tóquio, que é 
daqui a quatro meses.

Segundo o boletim médico 
divulgado pelo PSG, Luana 
passou por exames ontem, 
que constataram a lesão de 
ligamento. A volante será reava-
liada por um especialista e pode 
ser submetida a uma cirurgia. 
A CBF já foi comunicada pelo 
clube francês sobre a situação 
da atleta.

Luana é a segunda jogadora 
que mais vezes atuou pela sele-
ção feminina com Pia Sundha-
ge, presente em 11 dos 16 jogos 
em que a sueca comandou o 
time brasileiro, desde 2019. 
Nas ocasiões em que esteve em 
campo, a volante foi escolhida 
pela técnica para ser a capitã. A 
última partida com a amareli-
nha foi a goleada por 8 a 0 sobre 
o Equador, em dezembro, no 
Morumbi, em São Paulo.

Ela, inclusive, fez o segundo 
gol do confronto. A jogadora 
ficou fora do Torneio She Belie-
ves, disputado em Orlando (Es-
tados Unidos), por não ter sido 
liberada pelo PSG, assim como 
a também volante Formiga.

Meia pode 
desfalcar a 
Seleção na Copa 
América-2021

Luana é capitã 
do time de Pia 
Sundhage


