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Icaraí entre o céu e o inferno
Ontem, de um lado do calçadão, praia deserta, do outro, aglomeração para tomar vacina em posto montado em clube

ALGO ESTÁ FORA DA ORDEM NESSE LOCKDOWN

OPINIÃO

LUSOFONIA

O primeiro 
passo é o 
mais difícil

PÁG. 5

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Divulgação

Vacina brasileira 
vai ser testada 
em humanos
O Instituto Butantan anunciou 
ontem que começou a desenvolver a 
produção-piloto da primeira vacina 
100% brasileira, a Butanvac, contra 
o novo coronavírus. A expectativa é 
que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 
em humanos comecem no mês que 
vem. Também ontem, o Governo 
Federal anunciou outro imunizante 
100% nacional, que será produzido 
junto com empresas.
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ButanVac será desenvolvida e produzida no Butantan, sem importação de insumo

O feriadão prolongado que vai até o próximo dia 4 de abril começou ontem em Niterói, com praias vazias e comércios fechados, exceto os considerados essenciais. Mas em Icaraí, bairro nobre 
da Zona Sul da cidade, uma cena chamou a atenção. Do lado do calçadão da praia que dá para o mar, a areia estava completamente deserta, como manda o figurino. Mas do outro lado, pessoas 
tiveram que enfrentar aglomeração para tomar vacina contra o coronavírus, na fila de um posto de saúde montado em clube da orla. Nesta sexta, a cidade vacinou idosos a partir de 72 anos.

ESPORTES

Fluminense 
deixa escapar 
liderança
Pela sexta rodada do 
Campeonato Carioca, Tricolor 
é surpreendido pela boa equipe 
do Volta Redonda e perde por 3 
a 2. Com o resultado, a equipe 
do Fluminense deixou escapar 
chance de dormir na liderança da 
competição ao lado do Flamengo.

Lucas Merçon / Fluminense

Fred marcou duas vezes, mas não foi o suficiente para impedir a derrota tricolor

Flamengo, Bota 
e Vasco entram 
em campo

PÁG. 8

Imaginação 
através da 
música
O Farra dos Brinquedos 
lança, neste domingo, 
o segundo trabalho de 
estúdio de sua carreira, 
iniciada em 2012. O novo 
projeto, chega ao canal 
de Youtube do grupo em 
formato de videoálbum, 
com 11 canções.

PÁG. 5

CULTURA

Ana Branco/Divulgação

O Farra dos Brinquedos lança seu 
segundo trabalho de estúdio

Festival 
cosplay agita 
internet

Covid: auxílio 
emergencial sai 
no mês que vem
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De um lado do calçadão, uma cena rara. A Praia de Icaraí sem ninguém na areia ou no mar, apesar do forte calor

Divulgação

Do outro, muita gente teve que enfrentar aglomeração para ser vacinada contra o vírus, no posto montado em clube

O Rubro-Negro, reforçado por 
Gabigol, enfrenta o Boavista, em 
Bacaxá. Enquanto que em Xerém, 
o Vasco, contra o Madureira, 
busca sua segunda vitória no 
Estadual. Fechando a rodada, o 
Botafogo, que perdeu o último 
jogo, encara o Nova Iguaçu.

CIDADES\PÁG. 3
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CARTA DO LEITOR

Começo das medidas
Fiquei satisfeita demais ao ver o povo niteroiense se 
juntando nessa luta contra a covid-19. Apesar de muita 
gente ter ido contra o aumento nas medidas restritivas 
na cidade, o que eu pude perceber foi um exemplo de res-
peito e educação da população. Praias vazias, ruas com 
pessoas fazendo apenas o necessário. Espero que tudo 
isso passe logo.
Natália Silva

Manifestação de Educadores Físicos
Na minha opinião o governo tem sim que considerar a 
atividade física acompanhada por profissionais, além das 
academias, como serviços essenciais. São indispensáveis 
para a saúde de todos.
Igor Amaral
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Apelo à 
fiscalização
Com o início do superferiado 
em todo Estado do Rio de 
Janeiro, ontem, o deputa-
do estadual Charlles Batista 
(PSL) fez um apelo a policiais 
militares para que tratem 
com respeito trabalhadores 
que estejam sofrendo com o 
lockdown e outras medidas 
mais restritivas por conta da 
pandemia covid-19. 

Líder do PSL na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj), 
o deputado diz que é preciso 
compreensão dos agentes 
de segurança pública diante 
do desespero de homens e 
mulheres que estão sendo im-
pedidos de trabalhar e levar o 
sustento para suas famílias.

Charlles Batista diz que 
entende que policiais preci-
sam cumprir a missão, mas 
pediu aos profissionais que 
possam agir com respeito 
ao abordar trabalhadores 
ambulantes, feirantes, comer-
ciantes, pais de família que 
muitas vezes reagem com de-
sespero diante das restrições 
e até mesmo impedimento de 
trabalhar. 

Encontro com cônsul chinês

O diretor de OFLUMI-
NENSE Ralph Lichotti 
esteve no consulado Chi-
nes, onde se encontrou 
com o consul Li Yang. Ele 
disse que a China não 
mede esforços para ga-
rantir ajuda humanitária 

Divulgação

ao Brasil e lembrou de 
parcerias tecnológicas 
e comerciais nessa crise 
sanitária. A China é o prin-
cipal parceiro comercial 
do Brasil, tanto em im-
portação,  quando em  
exportação.

Segurança: mais investimento em SG

Sendo a violência uma pauta 
sensível no município de São 
Gonçalo e uma das principais 
bandeiras do agora prefeito Ca-
pitão Nelson, durante a corrida 
para o Executivo, em menos 
de 100 dias de governo a atual 
gestão da deu um importante 
passo no quesito segurança 
pública. O prefeito enviou para 
a Câmara e aguarda aprovação  
para a criação do Fundo Muni-
cipal de Segurança Pública. O 

O secretário de Governo, André Lazaroni e o prefeito Capitão Nelson

Corcovado: trens 
não viram sucata
A Alerj aprovou em discussão 
única, nesta semana, o proje-
to de lei 3.919/21, dos depu-
tados Gustavo Tutuca (MDB) 
e André Ceciliano (PT), que 
tomba por interesse turístico, 
histórico e cultural os cinco 
trens suíços da década de 
1970 que operaram na estrada 
de ferro do Corcovado até o 
ano de 2019. 

“A nossa preocupação é 
que esses trens pudessem 
ser erroneamente destinados 
como sucata. Com essa me-
dida, nós salvamos um patri-
mônio de interesse turístico 
do nosso estado”, declarou o 
deputado Gustavo Tutuca. Se-
gundo o parlamentar, o leilão 
dos trens, programado para 
o fim de março pelo ICMBio, 
foi cancelado pela instituição. 

fundo será vinculado à Secre-
taria de Ordem Pública, com a 
finalidade de prover recursos 
que serão utilizados na pasta.

Reforço - O programa São 
Gonçalo Presente ganhou 
mais 115 agentes nas ruas, 
totalizando efetivo diário 
de 155 profissionais de se-
gurança em diversos bairros. 
Além do patrulhamento nas 
vias urbanas, os agentes tam-

bém irão atuar na RJ-104 para 
combater o roubo de carga na 
região.

Estiveram presentes o se-
cretário de Estado de Gover-
no, André Lazaroni; o prefeito 
Capitão Nelson; o vice-pre-
feito Sérgio Gevu; o secretário 
municipal de Ordem Pública 
de São Gonçalo, Major David 
Ricardo, o secretário de Gestão 
Integrada e Projetos, Douglas 
Ruas, além de diversas autori-

dades municipais e estaduais. 

Monitoramento - Com o 
objetivo de fechar o cerco con-
tra a criminalidade, o prefeito 
Capitão Nelson anunciou que 
a nova sede da Secretaria de Or-
dem Pública será no prédio que 
abrigou o Centro de Integração 
do Comperj, no bairro Estrela 
do Norte. O local também irá 
abrigar o Centro de Monitora-
mento. 

Encontro com 
governadores

Hotel vai 
a leilão

Em reunião, ontem, com o 
presidente do Congresso, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), 
governadores de 23 estados e do 
Distrito Federal manifestaram 
preocupação em recompor o 
Orçamento Geral da União, 
aprovado na véspera pelo Con-
gresso, com quase três meses 
de atraso e com R$ 43 bilhões a 
menos que o aprovado para o 
ano passado. 

Os governadores estão preo-
cupados com condições de 
habilitação de novos leitos em 
hospitais para tratar casos de 
covid-19 e querem que o go-
verno federal mantenha a regra 
de 2020 para habilitação e pa-
gamento de leitos de Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTIs) 
e clínicas. Além disso, querem 
garantir sustentabilidade no 
atendimento aos doentes inter-
nados na rede pública de saúde 
e com insumos, especialmente 
medicação para sedação e oxi-
gênio para o tratamento de ca-
sos graves do novo coronavírus.

Os governadores também 
pressionam para uma aprova-
ção de novas parcelas do auxílio 
emergencial de R$ 600, mesmo 
valor pago pelo governo federal 
no início da pandemia no ano 
passado. 

O hotel de 3 estrelas Tulip Inn, 
em Itaguaí (RJ), foi penhorado 
e será leiloado por autorização 
da juíza Marcia Lima de Brito, 
da 28ª Vara Cível do Rio. Com 
10 andares, 200 unidades e 
área total de 8 mil m2, o prédio 
está no centro de uma ação 
judicial movida pela financeira 
Planner, que tenta recuperar 
uma dívida de R$ 40,2 mi-
lhões pelo não pagamento 
de debêntures emitidas aos 
credores. O lance inicial para 
arrematar o empreendimento 
é de R$ 51 milhões e o leilão 
será realizado a partir do dia 
2 de abril, pela empresa Sold 
Leilões, do Grupo Superbid.

Porcos invadem ruas de Niterói

Antigo problema da cidade, 
os porcos estão voltando 
a invadir as ruas de vários 
bairros de Niterói. O flagran-
te da foto foi na esquina da 
Av. Ary Parreira com a Av. Pa-
dre Francisco Lanna, próxi-
mo ao Supermercado Mun-

Giulia Leme

dial. Os animais reviram o 
lixo e atravessam no meio 
dos carros, podendo causar 
acidentes. Além de porcos, 
cavalos também tem sido 
vistos com frequência na 
Rua Noronha Torrezão e na 
Estrada da Ititioca.

Panorama RJPanorama RJ

Logo após, ministro Marcos Pontes divulgou testes com outro imunizante

Butantan anuncia, primeiro, 
vacina nacional contra c-19
O Instituto Butantan anun-
ciou ontem que começou a 
desenvolver a produção-pilo-
to da primeira vacina brasilei-
ra contra o novo coronavírus. 
A expectativa é que os ensaios 
clínicos de fases 1 e 2 em hu-
manos comecem em abril, o 
que ainda precisa de autori-
zação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Chamada de ButanVac, 
essa seria uma vacina de-
senvolvida e produzida inte-
gralmente no Butantan, sem 
necessidade de importação 
do Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA). Segundo o gover-
no, os resultados dos testes 
pré-clínicos realizados com 
animais se mostraram “pro-
missores”, o que permitiria 
evoluir para estudos clínicos 
em humanos.

A produção-piloto do 
composto já foi finalizada 
para aplicação em volun-
tários humanos durante os 
testes. Os resultados da pes-
quisa clínica em humanos 
vão determinar se a vacina é 
segura e tem resposta imune 
capaz de prevenir a covid-19.

Para a produção da va-
cina, o instituto deverá usar 
tecnologia já disponível em 
sua fábrica de vacinas contra 
a gripe, a partir do cultivo de 
cepas em ovos de galinha, que 

gera doses de vacinas inativa-
das, feitas com fragmentos de 
vírus mortos.

A iniciativa do novo imu-
nizante faz parte de um con-
sórcio internacional do qual 
o Instituto Butantan é o prin-
cipal produtor, responsável 
por 85% da capacidade total, 
de acordo com o governo do 
estado, e tem o compromisso 
de fornecer a vacina ao Brasil 
e aos países de baixa e média 
renda.

Outra vacina - O minis-
tro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), Marcos 
Pontes, também anunciou 

ontem que pesquisadores 
financiados com recursos 
do governo federal entraram 
com pedido na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) de realização de 
testes para uma vacina con-
tra a covid-19, batizada de  
Versamune-CoV-2F.

O imunizante está sendo 
desenvolvido pelo pesquisa-
dor Célio Lopes Silva, profes-
sor titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo de Ribeirão 
Preto, em parceria com as 
empresas Farmacore Biotec-
nologia e PDS Biotechnology  
Corporation.

Divulgação

ButanVac será uma vacina desenvolvida e produzida integralmente no Butantan

Anvisa 
começa 
análise da 
Sputnik
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu nesta sexta-feira 
(26) um novo pedido de uso 
emergencial da vacina Sput-
nik V. O pedido foi feito pelo 
laboratório União Química, 
que representa, no Brasil, o 
Fundo Russo desenvolvedor 
do imunizante. Essa é segun-
da vez que o laboratório bra-
sileiro faz essa solicitação. O 
pedido anterior, protocolado 
pela União Química no dia 
15 de janeiro, será cancelado.

Prazo - Segundo a Anvisa, 
a triagem dos documen-
tos presentes no pedido já 
começou. A conclusão da 
análise deve ser feita em sete 
dias úteis. “As primeiras 24h 
serão utilizadas para fazer 
uma triagem do processo 
e checar se os documentos 
necessários estão disponí-
veis. Se houver informação 
importante faltando, a An-
visa pode solicitar as infor-
mações adicionais ao labo-
ratório”, explicou a agência.

O prazo de sete dias úteis 
não considera o tempo do 
processo em status de exi-
gência técnica, que é quan-
do o laboratório precisa res-
ponder questões técnicas 
feitas pela Anvisa dentro do 
processo.

Fotos: Renan Otto / Prefeitura de SG

O prefeito de SG, o major David Ricardo, o vice-prefeito Gevu e o secretário Douglas Ruas
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Prefeito falou sobre gravidade da pandemia. Ontem, foram registradas aglomerações em Icaraí e no Centro

Axel faz alerta pelas sirenes
O período mais restritivo em 
Niterói e que vai até o dia 4 de 
abril foi marcado ontem por 
opostos. Se na orla de Icaraí 
a areia da praia estava com-
pletamente deserta, um dos 
pontos de vacinação que fica 
em um clube do bairro foi pal-
co de aglomeração na busca 
pelo imunizante. Outro ponto 
crítico na cidade foi o Termi-
nal João Goulart, que registrou 
filas e os usuários reclamando 
de falta de coletivos. Segundo 
a administração do local, às 
empresas de ônibus foi solici-
tado o retorno normal da frota 
para atender a demanda.

Também ontem, o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, usou 
as sirenes do Centro de Mo-
nitoramento e Operações da 
Defesa Civil, para fazer um 
alerta sobre o agravamento 
da pandemia em todo país 
e, sobretudo, em Niterói. O 
Centro de Monitoramento 
tem sirenes instaladas em 37 
localidades da cidade e um 
alcance estimado em 120 mil 
pessoas.

Em seu pronunciamento, 
que foi transmitido ao vivo, 
o prefeito pediu aos nite-
roienses que mantenham o 
isolamento social e evitem 
aglomerações.

“A situação tem se agrava-
do rapidamente nos últimos 
dias, com forte aumento do 

número de novos casos e 
de internações. Para prote-
ger nossa cidade, hoje (on-
tem) damos início ao Período 
Emergencial de Prevenção 
da Covid-19. Não se trata de 
um feriado como estamos 
acostumados, serão dez dias 
dedicados à luta pela vida. 
Faço um apelo para que cada 
um de vocês faça sua parte. 

Não é o momento para festas, 
reuniões, confraternizações 
ou qualquer outro evento 
que provoque aglomeração. 
Façam o máximo possível de 
isolamento sanitário. Preci-
samos salvar vidas e impedir 
prejuízos que levem ao de-
semprego”, ressalta o prefeito.

O prefeito destaca que 
a Prefeitura de Niterói não 

está poupando esforços para 
ajudar a população da cidade 
a passar por esse período e 
destacou a prorrogação dos 
programas de auxílio social 
até julho, como o Renda Bá-
sica Temporária, que apoia 
50 mil famílias com R$ 500 
por mês, e o Empresa Cidadã, 
que está garantindo cerca de 
12 mil empregos em Niterói.

“Anunciamos restrições, 
retomamos a sanitização, va-
mos distribuir nova remessa 
de máscaras, manteremos a 
fiscalização e estamos bus-
cando todas as formas pos-
síveis de comprar vacinas e 
acelerar a imunização”, frisou 
Grael.

O prefeito avalia que o país 
vive, atualmente, o momento 
mais crítico de toda a pande-
mia com crises no sistema de 
saúde em muitos estados, por 
isso reforçou que a participa-
ção de todos é importante.

“Redobrem os cuidados. 
A Prefeitura não vencerá esta 
guerra sozinha. Conto com o 
apoio de cada um de vocês 
que estão me ouvindo”, re-
forçou.

Restrições – Nesta sexta-
-feira (26), entraram em vigor 
medidas mais restritivas para 
a circulação na cidade. O 
objetivo é reduzir a dissemi-
nação do novo coronavírus 
neste período mais crítico da 
pandemia.

A saída da residência deve 
se dar apenas por motivos 
de trabalho, compra de ali-
mentos, ida a farmácias, por 
motivos médicos ou para ida 
a estabelecimentos cujo fun-
cionamento esteja permitido 
ou por conta de atividade 
permitida. O uso de máscara 

é obrigatório em áreas pú-
blicas e espaços particulares 
onde houver atendimento ao 
público.

Está permitido o funcio-
namento de supermercados, 
açougues, peixarias, comér-
cios de gêneros alimentícios 
e bebidas, padarias, loja de 
conveniências e lanchonetes. 
Restaurantes e bares devem 
realizar atendimento exclu-
sivamente por sistema drive 
thru, delivery e take away. Ne-
nhum desses estabelecimen-
tos pode oferecer consumo 
no local.

Os serviços assistenciais 
de saúde, estabelecimentos 
de comércio de artigos far-
macêuticos, óticas, serviços 
de assistência veterinária, 
comércio de suprimentos 
para animais, serviços “pet”, 
assistência social e atendi-
mento a população em estado 
de vulnerabilidade, comércio 
de materiais de construção, 
ferragens e congêneres, es-
tabelecimentos bancários, 
comércio atacadista e a cadeia 
de abastecimento e logística, 
feiras livres, bancas de jornal, 
comércio de combustíveis e 
gás e comércio de autopeças e 
acessórios para veículos auto-
motores e bicicletas, incluin-
do-se os serviços de mecânica 
e borracharias também estão 
autorizados a funcionar.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Em seu pronunciamento, o prefeito pediu aos niteroienses que mantenham o isolamento social

S. Gonçalo recebe nova 
remessa de vacinas
A Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo irá receber um novo 
carregamento de vacinas nes-
te sábado. Ao todo, serão 18,4 
mil doses da CoronaVac e 3,4 
mil doses da Oxford/AstraZe-
neca. O município prossegue 
a vacinação de idosos a partir 
de 73 anos e de profissionais 
de saúde acima de 60 anos. 
O atendimento ocorre neste 
sábado em nove pontos de 
vacinação, sendo três deles 
com drive-thru, entre 8h e 
12h.

Seguindo o calendário 
segunda e terça-feira da se-
mana que vem, será a vez de 
quem tem a partir de 72 anos 
ser vacinado. Já nos dias 31 de 
março e 1º de abril, recebem 
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 68.157 pessoas, 
sendo 22.498 trabalhado-

res da saúde, 41.696 idosos 
com mais de 73 anos, 1.638 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas de 
residências terapêuticas, um 
indígena e 2.219 acamados. 
Até as 16h desta sexta (26), 
21.712 pessoas 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 Gonça-
lo e atuam em hospitais de 
outros municípios também 
podem se vacinar. Estão na 
lista dos profissionais de saú-
de que podem se vacinar 
com a primeira dose: técnico 
em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, fo-
noaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assistente 
social, biomédico e auxiliar e 
técnico de saúde bucal.

Presa por desviar 
insumos de hospital
Policiais civis da 65ª DP 
(Magé) prenderam em fla-
grante, nesta quinta-feira (25), 
uma técnica de enfermagem 
pela prática de crimes contra 
a Saúde Pública e receptação. 
Ela foi capturada na casa onde 
mora, no bairro Citrolândia, 
naquele município.

De acordo com as investi-
gações, a mulher é acusada de 
desviar medicamentos e insu-
mos médicos de uma unidade 
hospitalar com a finalidade 

de realizar atendimentos par-
ticulares. Houve apreensão 
do material subtraído, como 
remédios, itens hospitalares 
e um aparelho oxímetro pro-
fissional com a identificação 
do hospital no qual a autora 
trabalha.

Ela também foi indiciada 
pelo crime de peculato-des-
vio, quando um funcionário 
se apropria de um bem a que 
ele tenha acesso por causa do 
cargo que ocupa.

Rio tem maior ocupação de 
UTI desde início da pandemia
A cidade do Rio de Janeiro 
atingiu o maior número de 
ocupação de leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
desde o início da pandemia 
de covid-19, há um ano. Se-
gundo dados divulgados nes-
ta sexta-feira (26) pela prefei-
tura, 663 pacientes com covid 
estão internados em leitos de 
tratamento intensivo.

“É o momento mais grave 
da pandemia. As pessoas 
estão internadas de forma 
grave. Cresceu muito o nú-
mero de leitos, mas também 
cresceu muito o total de pes-
soas internadas e as pessoas 
precisando de leitos de CTI 
[Centro de Tratamento Inten-
sivo]. A mortalidade de um 
leito de CTI é de, no mínimo, 
40%. Muitas pessoas estão 
adoecendo e adoecendo de 

forma bastante grave”, disse 
o secretário municipal de 
saúde, Daniel Soranz.

Hoje, o Rio tem 705 lei-
tos operacionais, com a ca-
pacidade de agregar mais 
121 unidades ao sistema, 
chegando a 826. Segundo 
o prefeito Eduardo Paes, o 
feriadão de dez dias com 
medidas restritivas, que ele 
chamou de “retiro prolon-
gado” ou “recesso forçado”, 
visa reduzir as internações 
em UTI.

“Temos uma cidade com 
6,7 milhões [de habitantes]. 
Cada pessoa que, nesses dez 
dias de retiro prolongado, se 
preservar, não ter contato 
com muita gente e não aglo-
merar, é uma pessoa a menos 
que tem chance de pegar a 
doença e parar num leito 

de UTI. Temos mais leitos 
hoje do que jamais tivemos 
em qualquer momento. Mas 
isso tem um limite. Mesmo 
se abrindo os leitos federais 
ainda disponíveis no Rio e 
o município chegando em 
sua capacidade máxima, 
tem sempre o teto. E esse 
teto a gente não quer que 
seja ultrapassado. Por isso, 
a gente pede essa parada de 
dez dias”, disse o prefeito.

A média de novas inter-
nações, incluindo UTIs e 
enfermarias, chegou a 170 
por dia, um patamar muito 
próximo do pico de interna-
ções no ano passado. “Tínha-
mos uma média de 30 a 40 
solicitações de internações 
por dia e passamos a mais 
de 150, chegando num pico, 
por dois dias, de 170. Cresceu 

muito e de maneira muito rá-
pida como aconteceu em São 
Paulo, Minas e Rio Grande do 
Sul”, explicou Soranz.

O secretário municipal 
de Saúde disse que, por en-
quanto, não há falta de kit de 
intubação no Rio. Ele disse 
que se mantém em constante 
comunicação com o Minis-
tério da Saúde para receber 
novas remessas. Estimou 
que hoje mais de 80% dos 
casos de covid-19 na cidade 
são provocados pela variante 
P.1, descoberta no Amazonas, 
que se propaga de forma 
mais rápida.

Vacinação - A cidade do 
Rio de Janeiro já vacinou 578 
mil pessoas, o que representa 
36,3% da população com 
mais de 60 anos.

“É o momento mais grave”, diz a secretária municipal de Saúde

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministério Público quer mais rigor nas restrições e isolamento social na região

C-19: MPF e MPRJ recomendam 
medidas rigorosas na Baixada
O Ministério Público Federal 
(MPF) e o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MP-RJ) expediram recomen-
dação aos municípios de Nova 
Iguaçu, Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, 
Mesquita, Nilópolis, Quei-
mados, São João de Meriti e 
Seropédica para adoção de me-
didas imediatas para conter o 
avanço da covid-19 na Baixada 
Fluminense.

Para tanto, o MPF e o MP-RJ 
recomendam a observância 
das medidas indicadas no “Ins-
trumento para Apoio à Tomada 
de Decisão na Resposta à Pan-
demia da Covid-19 na Esfera 
Local (CONASS, CONASEMS 
e OPAS/OMS)” e adotadas 
na “Nota Técnica SIEVS/SVS 
nº 15/2021” da Secretaria de 
Estado de Saúde, de forma a 
planejar e executar ações ime-

diatas. Essas orientações foram 
elaboradas com a participação 
de representantes dos Conse-
lho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS), Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (CONASEMS), 
Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (OPAS/OMS), 
visando disponibilizar um ins-
trumento para a avaliação de 
riscos em resposta à covid-19, 
descrever orientações sobre as 
medidas de distanciamento 
social, considerando os ce-
nários locais, além de nortear 
o planejamento de ações de 
gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

No instrumento, orienta-se 
adotar medidas para conter a 
expansão da pandemia quan-
do a situação é classificada 
com as bandeiras vermelha e 

roxa, como é o atual caso da 
Baixada Fluminense. Assim, 
os prefeitos devem adotar 
medidas de distanciamento, 
com suspensão de atividades 

econômicas não essenciais e 
definir horários diferenciados 
nos setores econômicos para 
reduzir aglomeração nos sis-
temas de transporte público.

Objetivo é frear o avanço da doença e a lotação dos hospitais da região

Divulgação

Mulher usava o material para realizar atendimentos particulares
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O comércio no limite

Charbel Tauil Rodrigues*

Conforme foram crescendo os 
indicativos de que a prefeitura 
estava preparando novas me-
didas de combate à pandemia 
que envolveriam fechamentos 
de estabelecimentos comerciais 

e de serviços, prontamente o 
Sindilojas Niterói se colocou à dis-
posição das autoridades, visando, 
por meio do diálogo prévio, apre-
sentar propostas e sugestões que 
pudessem, ao menos, reduzir os 
muitos prejuízos dos empreen-
dedores locais, principalmente 
aqueles de menor porte. Porém, 
mais uma vez, esse desejado diá-
logo não ocorreu. Seja como for, 
medidas restritivas ao Comércio 
e aos Serviços foram anuncia-
das, novamente o Sindicato dos 
Lojistas saiu em firme defesa dos 
legítimos interesses da categoria.

Nós nos pronunciamos firme 
e prontamente, lembrando que 
os setores econômicos afetados 
são aqueles que mais empregam e 
recolhem impostos no município. 
E destacamos que, caso nenhum 
apoio fosse dado, muitas empre-
sas locais não teriam como pagar 
os salários dos seus funcionários 
já no próximo dia 5 de abril.

Visando minimizar os da-
nos causados às empresas (pelo 
menos aquelas obrigadas, no 

momento, a ficar de portas fe-
chadas), o Sindilojas Niterói pro-
pôs: mais 120 dias de prazo para 
pagamento de cada parcela do 
IPTU de 2021, sem juros nem 
multa; o parcelamento imediato 
do IPTU de 2020, sem juros nem 
multa; o  envio urgente de projeto 
à Câmara Municipal de Niterói, 
impedindo o corte de água e luz 
nos estabelecimentos afetados, 
por 120 dias; prazo ampliado em 
120 dias, sem juros nem multa, 
para o pagamento de cada cota do 
ISS das empresas afetadas neste 
período;  a reabertura do projeto 
“Empresa Cidadã”, priorizando o 
atendimento às empresas que não 
foram contempladas na primeira 
fase; e ainda que fosse dada per-
missão especial de funcionamen-
to de lojas de doces e chocolates, 
em função da proximidade da 
Páscoa. Afinal, estes são em geral 
pequenos estabelecimentos, que 
dependem especialmente das 
suas vendas neste período do 
ano; e cabe lembrar, também, 
que enquanto isto os super e 

hipermercados estão (e estarão) 
trabalhando a pleno, comerciali-
zando — inclusive — chocolates 
e ovos de Páscoa.

Vale destacar que nós do Sin-
dilojas sabemos muito bem que 
essas sugestões não chegam a 
resolver o problema dos em-
preendedores, mas caso atendi-
das pelo menos podem reduzir 
os danos (e o desespero) daque-
les que vêm sofrendo com seus 
estabelecimentos fechados ou 
com funcionamento restrito. Nós 
apresentamos de pronto essas 
solicitações, inclusive, porque 
são providências simples e da 
alçada direta da municipalidade. 
Também estamos encaminhando 
solicitações similares, de âmbito 
estadual e federal, através da Fe-
comércio-RJ.

Voltemos, porém, ao âmbito 
municipal. Até o momento em 
que escrevo este artigo, parte des-
sas solicitações já havia começado 
a ser atendida pela prefeitura. Me-
nos mal. Mas isto mostra, muito 
clara e concretamente, o quanto 

é necessária a importante a in-
terlocução dos governantes com 
os representantes da sociedade 
civil organizada. A falta de diálogo 
prévio acarreta revoltas, prejuízos 
e, quase sempre, a necessidade de 
futuros ajustes para questões que 
poderiam perfeitamente ter sido 
evitadas.

Agora estamos atentos a outra 
questão, que seria uma eventual 
extensão deste período de lojas fe-
chadas. Que as autoridades muni-
cipais compreendam: o Comércio 
de Niterói, que vem cumprindo 
fielmente todos os protocolos 
sanitários, simplesmente não 
tem mais como suportar baques e 
restrições ao seu funcionamento.

No mais, permanecemos 
prontos a debater e cooperar na 
construção de caminhos viáveis 
para vencer a pandemia e retomar 
as atividades econômicas. Uma 
coisa não exclui a outra.

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Previsão é que benefícios comecem a ser pagos no mês que vem para ajudar população a enfrentar pandemia

União e estado pagarão auxílio
 O presidente Jair Bolsonaro 
editou decreto que regu-
lamenta o pagamento do 
Auxílio Emergencial 2021, 
instituído no último dia 18 
de março por meio de Me-
dida Provisória. O texto foi 
publicado em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU), na tarde desta sexta-
-feira (26). O apoio financeiro 
será pago a trabalhadores 
informais de baixa renda e 
aqueles inscritos em progra-
mas sociais como o Bolsa Fa-
mília, caso o novo benefício 
seja mais vantajoso. A pre-
visão é que os pagamentos 
comecem a partir do dia 4 ou 
5 de abril, segundo informou 
o próprio presidente em 
sua live semanal nas redes 
sociais.   

A nova rodada do Auxílio 
Emergencial pagará quatro 
parcelas com valor médio de 
R$ 250 cada uma. Esse valor 
pode chegar a R$ 375, no caso 
de famílias que tenham ape-
nas a mãe como provedora, 

ou R$ 150, no caso de família 
unipessoal (formada por 
uma única pessoa). Ao lon-
go do ano passado, o auxílio 
chegou a atingir 68 milhões 
de pessoas, mas agora o novo 
programa deve atender, nas 
projeções do governo, cerca 
de 45,6 milhões de famílias. 
Essa redução se dá, segundo 
o governo, após o cruzamen-
to de dados que concentrou 
as transferências no público 
considerado mais vulnerável. 

Pelo decreto, as parcelas 
do auxílio serão pagas in-
dependentemente de novo 
requerimento, desde que 
o beneficiário atenda aos 
requisitos estabelecidos na 
Medida Provisória. O gover-
no vai usar a mesma base de 
dados de quem se cadastrou 
para o programa no ano pas-
sado, pelo aplicativo ou pelo 
site da Caixa Econômica Fe-
deral, além daquelas pessoas 
inscritas no Cadastro Único 
de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) e no Bolsa Família. 

Marcello Casal JrAgência Brasil

Nova rodada do Auxílio Emergencial  da União pagará quatro parcelas com valor médio de R$ 250 cada uma

 Na Páscoa dos preços altos, 
causados pela alta do dólar e 
custos de distribuição,  quem 
inova com as vendas na inter-
net se destaca. A empresária 
gonçalense Carolina Silva, 32 
anos, descobriu nas redes so-
ciais, uma maneira de crescer 
no mercado e vender mais. 
Segundo ela, o sucesso da em-
presa “Trufas Gourmet” não 
começou da noite para o dia, 
mas o retorno em 2021  come-
çou com a fabricação e venda 
dos ovos já após a quarta-feira 
de cinzas. “Acabou o carnaval, 
as pessoas já começam as 
encomendas. Sem contar que 
por termos sabores e produtos 
diversificados, tem clientes 
que querem provar todos os 
sabores”, conta.

Vendo possibilidades de 
expandir os negócios,  cresceu 
na internet fazendo parcerias 
com celebridades para atrair 
clientes e trazer credibilidade, 
deu certo! Atualmente, a em-
presa realiza diversos tipos de 
serviços: delivery, pronta-en-
trega, encomendas para even-
tos e conta ainda com pontos 

de venda e revendedores, que 
buscam os produtos no ateliê. 
Com clientes em vários can-
tos do Rio, Carol não atende 
somente no eixo São Gonça-
lo-Niterói. Semanalmente, 
ela faz uma rota onde entrega 
pessoalmente as encomendas 
dos clientes assíduos em Co-
pacabana, Gávea e Barra da 
Tijuca.

Entre os produtos do seu 
cardápio, um se destaca: coxi-
nha de brigadeiro com recheio 
de morango. “A coxinha de 
frango é o salgado mais amado 
dos brasileiros, porque não 
fazer sua versão doce? É algo 
que temos muita aceitação 
por aqui, vendo durante todo 
ano”, explica a empreende-
dora. Outro produto que faz 
bastante sucesso é a barca de 
chocolates. Ela utiliza a bar-
ca de comida japonesa para 
servir diversas qualidades de 
chocolates, como a própria 
coxinha, bombons e brigadeiro 
de ninho com uva.

Entre os ovos artesanais, o 
recorde de vendas sempre fica 
para o Kinder Bueno, seguido 

Uma das novidades é o rece-
bimento do benefício ficará 
limitado a um beneficiário 
por família. 

Estado - O governo flumi-

nense também publicou nes-
ta sexta, em Diário Oficial, o 
decreto que regulamenta o 
auxílio emergencial estadual, 
que terá valor entre R$ 200 
e R$ 300, para minimizar os 

efeitos econômico-sociais 
da pandemia de covid-19. O 
valor será pago, pelo menos, 
até 31 de dezembro deste ano 
mas pode se estender por 
mais tempo caso os efeitos 

da pandemia ainda sejam 
sentidos.

O auxílio terá valor míni-
mo de R$ 200, com acréscimo 
de R$ 50 por filho menor de 
idade até o limite de dois 
filhos, podendo, por isso, 
chegar a R$ 300.

Poderão requerer o be-
nefício chefes de família que 
tenham renda familiar men-
sal de R$ 178 ou menos por 
pessoa inscritos no Cadastro 
Único de Programas Sociais 
e trabalhadores que tenham 
perdido emprego a partir de 
13 de março de 2020, desde 
que tivessem salário inferior 
a R$ 1.501 e ainda estejam 
sem fonte de renda.

Pessoas que já estejam 
recebendo Bolsa Família, o 
auxílio emergencial federal 
ou transferência de renda 
municipal não poderão re-
ceber o auxílio estadual. 
Apenas moradores do Rio 
de Janeiro são elegíveis. Veja 
todas as informações no 
Decreto.

pelo Ferrero, Kit Kat, Chocolate 
com morango e M&M’s. Com 
valores na média de   R$55, o 
preço agrada os consumidores 
da classe A a C. “Independente 
da classe social, todos querem 
um produto de boa qualidade 

e com preço justo. É aí que vejo 
diferencial em meus produtos 
e por isso tenho tantos clientes 
em bairros com a renda per 
capita mais alta do Rio e tam-
bém os mais baixos”, justifica 
Carolina.

Páscoa e internet: uma receita 
de sucesso para todos os gostos
Empresária gonçalense aposta em uma solução caseira e já ganha a Capital

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.

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: 01/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:30 às 16:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 14888911

12:30 às 16:30 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 14888911

12:30 às 16:30 Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói 14888911

12:30 às 16:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 14888911

12:30 às 16:30 Rua Lions Clube - Santa Rosa - Niterói 14888911

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Itamarati - Monjolos - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Estrada Pedro Mira - Largo da Ideia - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Agenor Pacheco - Monjolos - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Amélia Vasconcelos - Monjolos - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Carlota Antunes Lima - Vista Alegre - Pacheco - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Djalma Dias - Pacheco - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Elzira Amorim de Vasconcelos - Vista Alegre - Monjolos - São 
Gonçalo 

14886899

12:00 às 16:00 Rua Itapetininga - Vista Alegre - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Itaporanga - Monjolos - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Ituia - Monjolos - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Itupera - Monjolos - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Joaquim Lavoura - Marambaia - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Pires Chaves - Amendoeira - São Gonçalo 14886899

12:00 às 16:00 Rua Tibirica - Monjolos - Marambaia - São Gonçalo 14886899

MARICÁ
09:00 às 11:40 Avenida Litorânea PAS - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887831

09:00 às 11:40 Ruas 8, 108, 110 - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887831

09:00 às 11:40 Rua Central - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887831

09:00 às 11:40 Rua Passagem - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887831

09:00 às 11:40 Rua Dona Conceição - Cordeirinho - Maricá 14887831

09:00 às 12:00 Avenida Carlos Mariguella - Inoã - Maricá 14896325

09:00 às 12:00 Estrada de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14896325

09:00 às 12:00 Ruas 1, 39, 53, 153, 154, 167 - Jardim Atlântico - Maricá 14897713

09:00 às 12:00 Rua Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico - Maricá 14897713

09:00 às 12:00 Rua Cora Coralina - Itaipuaçu - Maricá 14897713

09:00 às 12:00 Rua das Oliveiras - Itaipuaçu - Maricá 14897713

09:00 às 12:00 Rua Doutor Emílio Goeldi - Jardim Atlântico - Maricá 14897713

13:20 às 17:00 Avenida João Saldanha - Barra de Maricá - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Avenida Maisa - Cordeirinho - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Rua Central - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Ruas 13, 99, 104, 105, 106 - Cordeirinho - Praia Lagoas-Co - Maricá 14887909

13:20 às 17:00 Rua Litorânia Futuro - Cordeirinho - Maricá 14887909

13:30 às 17:30 Ruas 32, 83, 84, 97 - Jardim Atlântico - Maricá 14897821

13:30 às 17:30 Rua Douglas Marques Rience - Jardim Atlântico - Maricá 14897821

13:30 às 17:30 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 14897821

13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico Leste - Maricá 14897899

13:30 às 17:30 Avenida da Praia - Jardim Atlântico - Maricá 14897899

13:30 às 17:30 Avenida Marques Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 14897899

13:30 às 17:30 Ruas 37, 63 - Jardim Atlântico - Maricá 14897899

13:30 às 17:30 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 14897899
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Estímulo ao imaginário 
infantil a partir de canções
O Farra dos Brinquedos lança, 
neste domingo, o segundo 
trabalho de estúdio de sua 
carreira, iniciada em 2012. 
O novo projeto, batizado de 
“Tudo quanto é coisa”, chega 
ao canal de Youtube do grupo 
em formato de videoálbum, 
com 11 canções, cujos temas 
lúdicos aliados à variedade de 
ritmos pretendem despertar 
nas crianças o fascínio pela 
música. O lançamento do dis-
co nas plataformas digitais, 
no entanto, acontecerá mais 
adiante.

Embora seja voltado ao 
público infantil, o quinteto 
formado por Bebel Nicioli 
(flauta, clarinete e voz), Carlos 
Sales (bateria, percussão e 

voz), Elisa Addor (voz), Pedro 
Miranda (voz e percussão) e 
Rodrigo Ferrero (acordeom, 
violão e voz) consegue agra-
dar também aos ouvidos de 
pais e mães.

Embalado por letras que 
mergulham no universo dos 
bichos, das lendas, das fan-
tasias, dos medos, dos ques-
tionamentos e das travessu-
ras do imaginário infantil, 
o repertório transita com 
delicadeza pelo baião, ma-
racatu, samba, reggae, jazz, 
disco-music e rock. 

São 11 canções 
com ritmos 
variados para 
despertar o 
fascínio pela 
música 

Histórias 
de divas 
Neste domingo, prepare-se 
para conhecer Marilyn Mon-
roe e Maria Callas de um jeito 
diferente. As atrizes Danielle 
Winits e Christine Fernandes 
encarnam a atriz e a canto-
ra lírica na peça “Parabéns 
Senhor Presidente”, online e 
gratuita no www.sympla.com.
br. As sessões acontecem às 
18h e 21h30. A comédia leva 
a plateia para o ano de 1962 
ao contar a história das duas 
divas, que sempre estiveram 
à frente do seu tempo. 

Festival cosplay
A PESTE - A opereta “A Peste”, escrita com música 
e libreto de Cyro Delvizio, ganha sua primeira 
montagem em palco, deste domingo até terça, 
às 18h e às 21h, no Teatro Popular Oscar Nieme-
yer. Ingressos: até R$10 (Sympla).

MANA - Neste domingo, às 19h, tem show de 
“MANA – Mulheres Artistas de Niterói”, gravado 
no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer. O 
público vai poder assistir pelo Facebook e Insta-
gram @teatroniemeyer.

DA VINCI - Para comemorar os 500 anos de Leo-
nardo da Vinci, até o dia 4, acontece gratuitamen-
te o d’A Peste – Cia Urbana de Teatro pelo Youtube. 
Projeto convida a todos a conhecerem este gênio.

Ana Branco/Divulgação

Grupo Farra dos Brinquedos lança, neste domingo, o projeto “Tudo quanto é coisa”. Trabalho chega no Youtube

Divulgação

Até domingo acontece o festival virtual Brotan-

do nas Redes. Com formato gratuito, gravado e 

ao vivo, o evento reúne painéis temáticos, ciclo 

de formação para quadrinistas, ilustradores e 

um concurso de cosplay dedicado à comunida-

de negra. Onde: https://perifacon.com.br.

Divulgação

“Parabéns Senhor Presidente” tem duas sessões gratuitas neste domingo 

A ação, inédita no país, é um pacto social de valorização da cultura

Niterói ganha Carta de 
Direitos Culturais em abril
Com o objetivo de tornar 
públicos os direitos culturais 
do cidadão, a Prefeitura de 
Niterói, por meio da Secre-
taria Municipal das Cultu-
ras, lançará, em abril, uma 
Carta de Direitos Culturais. 
O documento será publica-
do no portal Cultura é um 
Direito, que reunirá diversos 
serviços e informações sobre 
o tema. A ação, inédita no 
país, é um pacto social para 
consolidar os direitos, pro-
mover, valorizar e estimular 
a democratização da cultura 
e a transparência na gestão.

“Niterói hoje é uma das 
cidades do Brasil que mais 
investe em cultura e isso se 
traduziu no fortalecimento 
de mecanismos de fomento, 
novos equipamentos e pro-
jetos. É essencial que o cida-
dão conheça seus direitos, 
se aproprie desses espaços 
culturais e crie um elo com 
eles”, destaca o prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

O secretário municipal 
das Culturas, Leonardo Gior-
dano, ressalta que todo cida-
dão tem o direito de partici-
par da vida cultural da cidade 
como consta na Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos e na legislação do 
município.

“A Secretaria vem cons-
truindo um amplo espaço 
de escuta com a sociedade 
na elaboração da Carta, que 
reunirá, além dos direitos 
já garantidos, uma série de 
propostas para a melhoria 
da vida cultural na cidade”, 
informou.

Como exemplo, o secretá-
rio observa que todo cidadão 
nascido em Niterói tem direi-
to à gratuidade nos espaços 
culturais da Prefeitura. Mas 
este benefício, assim como 
outros, muitas vezes não é 
conhecido pela população. 
Democratizar o acesso à 
cultura e à informação é 
uma das metas da secretaria, 
segundo Giordano.

“Existem muitos serviços, 
leis, e espaços culturais na 
cidade, que precisam ser de 
conhecimento público. O 
portal Cultura é um direito 
e tem a intenção de estabe-

lecer uma interação direta, 
que, além de informar o que 
acontece na vida cultural 
da cidade, permite que o 
cidadão fiscalize e opine 
sobre as políticas públicas 
executadas, criando, assim, 
um espaço de transparência 
e participação com o público, 
levando informação para os 
trabalhadores da cultura em 
um momento tão difícil”.

Inspirada em experiên-
cias internacionais de me-
lhores práticas na gestão 
cultural, como a da Carta de 
Roma (Itália) e de San Luis 
Potosí (México), a iniciativa 
integra a meta de 100 dias de 
gestão da Prefeitura. A cons-
trução da Carta é um proces-
so coletivo, junto à sociedade 
civil e a diversos movimentos 
sociais, através de consultas 
populares. As reuniões acon-
tecem de forma virtual, pelas 

redes sociais do Conselho 
Municipal de Política Cultu-
ral de Niterói. Os moradores 
de Niterói também podem 
participar da construção do 
documento através do e-mail 
participacaoculturaniteroi@
gmail.com

Direitos Culturais – Ba-
seada na carta de serviços 
ao cidadão estabelecida em 
âmbito federal pelo Decreto 
6.932/2009, a Carta de Direi-
tos Culturais propõe a con-
solidação geral da legislação 
cultural vigente e as políticas 
públicas, programas e proje-
tos culturais que promovam 
o pleno exercício dos direitos 
culturais à população de Ni-
terói. É um instrumento de 
gestão pública vinculante, 
que declara e resguarda os 
direitos culturais da cidade, 
promovendo debates para a 
ampliação de direitos, divul-
gação de projetos e transpa-
rência.

O documento ficará dis-
ponível no portal “Cultura é 
um Direito”, que será lança-
do em abril. O site também 
disponibilizará informações, 
notícias e iniciativas no setor 
cultural da cidade.

Luiz Erthal/Divulgação

O secretário Leonardo Giordano destaca a importância do cidadão no projeto

Documento é 
inspirado em 
experiências 
internacionais 
de gestão 
cultural

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

De todos os passos dados, 
rumo a uma qualquer di-
reção, o primeiro é sempre 
o mais difícil, mas o mais 
celebrado de todos. Na pri-
meira viagem a Cabo Verde, 
foi possível visitar a Cidade 
Velha – anteriormente de-
nominada Ribeira Grande: 
a primeira cidade do país e a 
primeira erigida por portu-
gueses, na África Ocidental.

Ao calcorrear as calçadas 
de pedra basáltica e o chão 
de terra batida, deixei-me 
impressionar pelos pen-
samentos que vagueavam 
pela minha mente: explo-
radores aventureiros e in-
trépidos haviam passeado 
pelo mesmo espaço, falan-
do a mesma língua que eu… 
antepassados, talvez. Mas o 
primeiro passo deles havia 
sido fulcral, para que hoje, 
os meus pudessem estar 
mais firmes e seguros.

Povoada em 1462, Ri-
beira Grande foi a primeira 
cidade fundada por euro-
peus, ao sul do Deserto do 
Sahara e recebeu, ainda, as 
honrarias de ser a primei-
ra capital do país, sendo 
nela construída a primeira 
diocese da Costa Ocidental 
Africana e a primeira Sé Ca-
tedral do continente, a qual, 
atualmente em ruínas, fora 
mostruário da antiga glória 
e resplendor.

Fecunda e de exuberan-
te vegetação por um exten-
so vale, dotada de uma baía 
protetora e calorosa, geo-
graficamente situada numa 
rota privilegiada entre a 
Europa, a África e as Amé-
ricas, a  Cidade Velha (então 
a mais nova urbanização) 
desenvolveu-se de forma 
acelerada, tornando-se o 
centro do povoamento da 
ilha e do país.

Voltadas para o mar, as 
edificações foram surgin-
do, parcimoniosamente, 
dominando a montanha 

em redor, e formando um 
anfiteatro, cujo palco prin-
cipal era o mar. Mar aberto, 
mar azul, mar de boas e más 
novas, no seu desassossego 
constante… De costas volta-
das para a montanha e para 
o vale, de onde provinham 
víveres e a segurança da ter-
ra firme, a primeira cidade  
crescia.

O porto não se mostrou 
atraente e apelativo apenas 
para os povoadores, mas 
também a ataques corsários 
constantes; e em 1587, eri-
gia-se o Forte Real de São 
Filipe – sentinela imponente, 
a 100 metros do nível do mar, 
oferecendo proteção e guari-
da – o primeiro, também, de 
sua espécie. 

OPINIÃO

Divulgação

António Montenegro Fiúza*

De todos os 
passos dados, 
o primeiro é 
o mais difícil 
mas o mais 
celebrado...”

Pela Rua Banana, a pri-
meira rua a ser construída 
pelos portugueses, ainda se 
vêm pequenas e rudimen-
tares construções, resquí-
cio histórico das primeiras 
casas; e algumas ruas atrás, 
ainda se encontra a Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, a 
única remanescente de um 
extenso conjunto de cons-
truções de cariz religioso.

De todos os passos da-
dos, o primeiro é o mais difí-
cil mas o mais celebrado… e 
logo, tempos volvidos – quer 
sejam dias, anos ou séculos, 
parece que cai em esqueci-
mento, perde-se na memó-
ria e extensão das eras. 

De geração em geração, 
esquecem-se os tropeços 
e relembra-se as vitórias, 
e nesta pequena cidade, a 
primeira, permanecem os 
sonhos e as honras, vincam-
-se as batalhas e constrói-se 
um futuro, que se espera 
risonho. Planeiam-se próxi-
mos passos… tendo o mais 
difícil, o primeiro, sido já 
encetado. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

Sábado, 27, domingo, 28, segunda, 29 e terça-feira, 30/03/2021
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CEU CONSTRUÇÕES E  
ENGENHARIA URBANA S.A.

CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - NIRE: 33.3.0014750-1
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas 
para a AGO/AGE no dia 30/04/2021, às 15:00 
horas e às 16:00 horas respectivamente, em nossa 
sede social na Rua Visconde de Uruguai, nº 214, 
Centro, Niterói, RJ. Com a seguinte ordem do dia: 
1) Exame e aprovação das contas e demonstrações 
financeiras do exercício de 2020; 2) Destinação dos 
resultados do exercício; 3) Assuntos de interesse 
geral. Outrossim informamos que os documentos 
que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, encontram-
se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da sociedade. Niterói, RJ, 26/03/2021.



Esportes8 ofluminense.com.br

Flamengo 
visita o 
Boavista em 
Bacaxá

O  F l a m e n -
go assumiu 
a l iderança 
i s o l a d a  d o 
Campeonato 
Carioca com 

a vitória por 2 a 0 sobre o 
Botafogo, na última quar-
ta-feira. Diante do Boa-
vista, pela sexta rodada 
da competição, o Rubro-
-Negro busca se manter 
no topo e se aproximar 
da vaga nas semifinais. A 
bola rola às 21h05 deste 
sábado.

Jogar em Bacaxá, entre-
tanto, é uma experiência 
que o Flamengo só teve em 
duas ocasiões na história. 
A última vez no Estádio 
Elcyr Resende fazem 24 
anos, quando seu ataque 
era formado por Sávio e 
Romário. Naquela ocasião, 
o Rubro-Negro venceu por 
5 a 0, com dois gols de cada 
um e um de Fábio Baiano.

O Fla irá a campo com a 
base da equipe que venceu 
o clássico, mas com uma 
baixa e uma novidade. 
Com problemas muscula-
res, Pedro não viajará para 
Saquarema (RJ), mas Ga-
bigol treinou com o grupo 
alternativo e aparece na 
lista dos relacionados para 
a partida.

Seu aproveitamento 
entre os titulares ainda é 
dúvida, assim como quem 
sairá do time. Como o cen-
troavante Rodrigo Muniz é 
o artilheiro do Campeona-
to e uma das sensações da 
temporada, então é pos-
sível que Maurício Souza 
escale os dois e sacrifique 
Vitinho ou Michael.

Fluminense é derrotado por 3 a 2 para a boa equipe da Cidade do Aço

Tricolor é surpreendido 
pelo Volta Redonda

O Volta Redon-
da reassumiu 
a liderança do 
Cariocão 2021 
ao vencer o Flu-
minense por 3 a 

2, na tarde de sexta-feira, em 
Bacaxá. O Voltaço abriu 2 a 
0 no primeiro tempo, levou 
o empate no segundo, mas, 
no final, conseguiu a vitória. 
João Carlos e Alef Manga (2), 
e Fred (2), marcaram os gols 
do jogo.

O Fluminense que no ano 
passado perdeu de 3 a 0 do 
Voltaço no Carioca, voltou 
a encontrar dificuldades em 
2021. A equipe do Sul-Flu-
minense vem se tornando a 
principal força do interior e 
mostrou o porque nos pri-
meiros 45 minutos. 

Com uma sólida defesa 
e contra-ataques rápidos, o 
Voltaço surpreendeu o Tri-
color e foi para os vestiários 
na frente no placar. O Flumi-
nense, com seu time princi-
pal em campo fez uma boa 
partida, mas não mostrou a 
mesma eficiência no ataque.

O primeiro gol do Volta 
Redonda saiu aos 9 minutos. 
O artilheiro João Carlos foi 
lançado nas costas de Frazan 
e, livre na área, dominou e 
mandou para a rede.

O Voltaço ampliou em jo-
gada rápida pelo lado direito, 
aos 21. Oliveira recupera a 
bola e toca para Alef Manga. 
O atacante entra na área 
e bate forte para marcar o 
segundo.

O Fluminense, apesar 
do bom volume de jogo, só 
conseguiu diminuir aos 4 do 
segundo tempo. A equipe de 

Roger Machado voltou para 
a etapa final pressionando o 
adversário em seu campo e 
aproveitou uma bobeada da 
defesa para descontar.

Jogada pela direita da 
área, Luiz Henrique toca para 
Martinelli próximo à linha 
de fundo e o volante cruza 
rasteiro. Fred se antecipou 
ao goleiro e a um defensor e 

tocou para dentro.
O Flu seguiu melhor e 

ganhou sangue novo com as 
entradas de Gabriel Teixeira 
e Kayky, que participaram da 
jogada do gol de empate, aos 
25. Kayky levantou na área, 
Gabriel arriscou o chute e 
a bola bateu no travessão e 
sobrou para Fred completar 
de cabeça.

O jogo ficou mais aberto 
nos minutos finais, com as 
duas equipes procurando o 
gol. Visivelmente cansado, o 
Flu deu espaços no meio de 
campo e o castigo veio aos 
44. Gabriel Pereira lançou 
Alef Manga, que dominou, 
se livrou da marcação e bateu 
no canto para marcar o gol da 
vitória.

Lucas Merçon / Fluminense

Fred marcou duas vezes, mas Flu deixou escapar chance de ser líder do Carioca

Foi a primeira 
derrota do 
técnico Roger 
Machado no 
comando do 
Fluminense

Vasco duela com 
Madureira em Xerém

Botafogo tem pela 
frente o Nova Iguaçu

O Vasco con-
quistou sua pri-
meira vitória na 
temporada na 
rodada passada 
do Campeonato 
Carioca. Neste 

sábado, os cruz-maltinos te-
rão pela frente o Madureira, 
às 15h30, em Los Larios.

A partida será na Baixada 
Fluminense pelas restrições 
impostas pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro ao combate a 
pandemia da covid-19.

O Vasco busca a segunda 
vitória consecutiva no Esta-
dual para se aproximar da 
zona de classificação para as 
semifinais. Com cinco pon-
tos, os cruz-maltinos ainda 
estão distantes do G-4.

O  Bo t a f o g o 
viu sua inven-
cibilidade na 
t e m p o r a d a 
acabar na ro-
dada passada 

do Campeonato Carioca. E 
no domingo, a partir das 18 
horas, os alvinegros miram 
a reabilitação contra o Nova 
Iguaçu, em Bacaxá.

O confronto será na Re-
gião dos Lagos por causa 
das restrições impostas pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
para o combate da pandemia 
da covid-19.

O Botafogo sofreu o revés 
contra o Flamengo e viu uma 
atuação abaixo do normal da 
equipe. Por isso, os alvinegros 
vão focados na melhora do 

O técnico Marcelo Cabo 
viu a equipe ter uma evolução 
em termos de atuação. No 
entanto, o Vasco ainda tem 
algumas deficiências nos 
setores defensivo e ofensivo.

O comandante não terá 
o zagueiro Ernando, que se 
recupera de lesão, além do 
atacante Germán Cano, que 
precisa melhorar a parte fí-
sica. A boa notícia deve ser 
o retorno de Ricardo Graça 
e Bruno Gomes, poupados 
contra o Macaé.

Só que do outro lado, o 
Madureira busca manter a 
invencibilidade no Cam-
peonato Carioca. O Tricolor 
Suburbano vem embalado 
pelas duas vitórias seguidas 
no Estadual.

rendimento.
O técnico Marcelo Cha-

musca não terá o zagueiro 
Kanu, expulso no clássico. 
Além dele, Marcelo Bene-
venuto corre o risco de ser 
barrado após as más atuações.

Com isso, Gilvan deve co-
meçar como titular. Outra 
novidade deve ser a reestreia 
do argentino Joel Carli ao seu 
lado.

O Nova Iguaçu vem de três 
empates nos últimos quatro 
jogos. A equipe da Baixada 
Fluminense só foi derrotada 
na estreia, pelo Flamengo.

Tanto que o Nova Iguaçu 
ainda sonha com uma vaga 
nas semifinais do Campeo-
nato Carioca e mira um bom 
resultado em Bacaxá.

Sábado, 27, domingo, 28, segunda, 29 e terça-feira, 30/03/2021


