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Número de internações 
já é três vezes maior

COVID-19: SITUAÇÃO SE AGRAVA EM NITERÓI

CIDADES\PÁG. 3 

Fiscais vistoriaram terminal para constatar o que causava aglomeração e passageiros serão alertados sobre a modificação através de placas informativas e sistema de som do terminal

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

R$ 130 mil enterrados em sítio 
Segundo a polícia, ex-prefeito de Carmo revelou local onde escondeu dinheiro de propina

PANORAMA/PÁG.2

Flamengo ‘estreia’ em 2021
Os titulares do Flamengo entram em campo pela primeira vez 
na temporada hoje à noite, quando enfrentam o Bangu, em Volta 
Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Equipe tem a 
missão de manter a boa campanha do time alternativo.

Marcelo Cortes / Flamengo

O técnico Rogério Ceni vai escalar os titulares do Flamengo pela primeira vez na temporada

Bolsonaro troca 
seis ministros 
de uma só vez

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 3

Confronto 
direto por 
vaga no G-4
O Botafogo, na 6ª posição 
com nove pontos, enfrenta 
hoje o invicto Madureira, 
em 4º lugar, com 10. O jogo 
é válido pela 7ª rodada do 
Carioca e o vencedor deve 
ficar no G-4. 

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Babi é um dos destaques do Bota

São Gonçalo 
vacina idosos a 
partir de 71

CIDADES\PÁG. 3

Forças Armadas: 
comandantes 
deixam cargos

O prefeito Eduardo Paes anunciou 
que após a vacinação terminar 
para quem tem mais de 60 anos, 
no dia 24 de abril, vai contemplar 
pessoas com comorbidades, 
profissionais da saúde com faixa 
etária mais baixa, professores e 
agentes da área de segurança e da 
limpeza pública.

CIDADES\PÁG. 5

Retratos 
cubanos 
no MAC
Mostra ‘Um Autorretrato 
Cubano’, de José Alberto 
Figueroa, faz temporada 
virtual no site do MAC.

CULTURA

Divulgação

Museu inaugura exposição on-line

PÁG.2 

Governador dá 
festa e depois 
pede desculpas

CIDADES\PÁG. 4

Rio vai vacinar 
pessoas com 
comorbidades

Pacientes mais jovens têm desenvolvido formas mais graves da doença na cidade

Coronavírus gera mudanças em pontos no terminal
Para tentar por um fim nas aglomerações que se formam diariamente no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, fiscais do Departamento
Detro e da prefeitura fizeram ontem uma vistoria no local e decidiram inverter os pontos finais de algumas linhas, para dar mais espaço para a fila.

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Fala sério!
Governador faz festança de aniversário escondido, prefeito 
do Rio vai para praia, em Niterói, aglomeração em terminal 
rodoviário e até em fila para tomar vacina. Só as pessoas não 
podem trabalhar. Querem quebrar o estado e acabar com os 
empregos para ficarmos dependentes do governo. Cansamos 
de faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Fala sério!
Ricardo Borges

Trabalhador fora da lei
Com contas a pagar no fim do mês e precisando sustentar as 
famílias, muitos lojistas no Fonseca, Centro e até em Icaraí se 
tornaram verdadeiros foras da lei. Deixam as portas de correr 
do estabelecimentos fechadas, esperando que os clientes ba-
tam. Então, levantam um pouco, põem a cabeça para fora e 
olham para os dois lados antes de permitir a entrada. Parecem 
até que estão gerenciando uma boca de fumo. A que ponto 
chegamos, onde trabalhar virou crime.
Sâmara Lima

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

RO: linha direta 
para o Rio
O deputado Felipe Peixoto 
(PSD) enviou  mesa diretora 
da Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj), pedido visando es-
tender para a Região Oceânica 
as linhas que ligam Niterói ao 
Rio. Ele argumenta que além 
do conforto para os passagei-
ros, eles têm se exposto ainda 
mais ao coronavírus durante 
as baldeações.

Duas linhas de ônibus que 
ligam o bairro de Charitas, 
em Niterói, à Zona Sul do Rio 
podem ter o percurso amplia-
do para a Região Oceânica. 
O pedido refere-se às linhas 
executivas 2740D (Charitas-
-Copacabana) e a 2750D (Cha-
ritas-Gávea), e será encami-
nhado nos próximos dias ao 
Departamento de Transportes 
Rodoviários do Estado do Rio 
de Janeiro (Detro). 

A proposta, segundo Fe-
lipe, atende a uma antiga 
demanda da populaçãoda 
Região Oceânica. 

Heal sob nova direção

Ortopedista, traumato-
logista, cirurgião e ser-
vidor público com larga 
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experiência em gestão de 
hospitais públicos. Com 
este perfil, Marcus Vinicius 
Fernandes Dias assume a 
diretoria médica do Hos-
pital Estadual Azevedo 
Lima (Heal), único hospital 
público em Niterói com 
emergência e maternidade 
de alto risco do tipo portas 
abertas e mais de 70 mil 
atendimentos realizados 
anualmente. O novo diretor 
promete trazer para Niterói 
experiência bem sucedida 
em hospitais federais e 
estaduais, além de maior 
integração do hospital de 
Niterói com a rede SUS.

Carmo: ex-prefeito enterra propina 
O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ), por 
meio da Promotoria de Justiça 
de Carmo, em parceria com 
a Polícia Civil, prendeu em 
flagrante, nesta segunda-feira 
(29), o ex-prefeito da cidade de 
Carmo, Paulo César Gonçalves 
Ladeira, em um desdobramen-
to da Operação Chorume.

Na véspera, o ex-prefeito 
buscou o MPRJ no intuito de 
colaborar com as investiga-
ções do caso de corrupção 
envolvendo a empresa Forte 
Ambiental, que fazia a coleta 
do lixo na cidade. Foi organi-
zada a oitiva do ex-prefeito 
nas instalações da 112ª DP 
(Carmo), sob a condução do 
delegado titular, Heberth Ta-
vares e do Ministério Público. 
No decorrer do depoimento, 
dentre outras informações 
relevantes para a investigação, 
o ex-prefeito, segundo o MPRJ, 
confessou o recebimento de 
propina e se dispôs a apontar 
o local onde o dinheiro estaria 
enterrado em seu sítio. No lo-
cal indicado pelo investigado, 
foram encontradas as sacolas 
com notas enterradas, totali-
zando cerca de R$ 130 mil.

Divulgação

Segundo a polícia, ex-prefeito indicou local em sítio onde havia enterrado R$ 130 mil, dinheiro de propina

Resort promete 
sustentabilidade
O projeto Maraey, resort pre-
visto para ser implantado em 
Maricá, na Costa do Sol, quer 
se tornar o principal empreen-
dimento turístico-imobiliário 
sustentável do país. Para isto, 
nesta semana, anunciou que 
vai tratar todo o esgoto gerado 
no complexo com tecnologia 
terciária, que transforma o 
efluente em água de reúso.

O modelo de saneamento, 
considerado o mais eficiente 
do país, permite o aprovei-
tamento do volume tratado 
em rega de jardins, limpeza 
de vias e em outros serviços 
essenciais. 

O empreendimento, no 
entanto, ainda depende de 
Licença de Instalação (LI) 
junto ao Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea). Só após 
a liberação será permitido o 
início das obras de infraes-
trutura, entre as quais as de 
saneamento prometidas. 

A Operação Chorume, de-
flagrada na última quinta-feira 
(25) cumpriu três mandados 
de prisão preventiva contra a 
vereadora Rita Estefânia Gozzi 
Farsura, da cidade de Carmo, 
o ex-secretário de Meio Am-
biente do município, Ronaldo 
Rocha Ribeiro, e o empresá-
rio Murilo Neves de Moura, 
denunciados à Justiça por 

corrupção ativa, corrupção 
passiva, associação criminosa 
e prevaricação. O empresário 
é um dos sócios da empresa 
Forte Ambiental.

As investigações tiveram 
origem a partir de um áudio, 
onde ouviam-se três pessoas 
negociando o pagamento de 
propina a vereadores da ci-
dade de Carmo, a fim de que 

aprovassem matéria que be-
neficiaria a empresa. Apura-
da a suposta identidade dos 
interlocutores, foi solicitada 
perícia de voz, que confirmou 
as identidades das vozes.

Durante as investigações, 
também foram identificados 
indícios de lavagem de di-
nheiro, por meio de uma outra 
empresa de fachada e laranja. 

Boas dicas sobre 
economia solidária

Mulheres contra 
o coronavírus

O coletivo Mulheres do 
Salgueiro, de São Gonçalo, 
está realizando palestras 
gratuitas na internet sobre 
temas ligados aos concei-
tos de economia solidá-
ria, inovação em negócios, 
empreendedorismo, entre 
outros. As lives na página do 
facebook do Coletivo acon-
tecem às terças, quartas e 
quintas-feiras, sempre às 
18h, e são conduzidas por 
profissionais convidados 
e com experiência ampla 
no mercado de trabalho.  
A programação pode ser 
conferida nas redes sociais 
do coletivo. 

Além das palestras, as 
Mulheres do Salgueiro tam-
bém vão realizar evento 
de exposição e comerciali-
zação de produtos de em-
preendedores de São Gon-
çalo e cidades vizinhas e 
criar catálogo e vídeo para 
divulgação virtual, entre 
outras ações externas até 
o próximo mês. Toda a pro-
gramação de atividades  
faz parte do programa “Cir-
cuito Fluminense de Cultura 
Popular e Economia Solidá-
ria” do Governo do Estado 
e tem o suporte financeiro 
dos recursos advindos da 
Lei Federal Aldir Blanc, mais 
conhecido como auxílio 
emergencial para a área  
cultural. 

O Instituto Alziras promove 
hoje, às 19h, o webinário 
“Mulheres na liderança con-
tra a COVID-19”. O evento 
terá a participação da presi-
dente da Fiocruz, Nisia Trin-
dade, e das prefeitas Cinthia 
Ribeiro (Palmas-TO), Renata 
de Sene (Francisco Mora-
to-SP) e Moema Gramacho 
(Lauro de Freitas-BA). Para 
conferir, basta acessar ht-
tps://www.youtube.com/
InstitutoAlziras.

Encontro em Brasília

Na semana passada, o 
deputado federal Pedro 
Augusto (PSD-RJ) reu-
niu-se com o ministro 
Fábio Faria em Brasília. 
Durante o encontro no 
Ministério das Comunica-
ções, a conversa tratou de 
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assuntos como a migração 
das rádios AM para o FM, 
a chegada da tecnolo-
gia 5G e o Wi-Fi Brasil, 
programa cujo objetivo 
é levar conectividade em 
alta velocidade a todas as 
localidades do país.

Panorama RJPanorama RJ

MAC ganha 
exposição virtual
Sucesso em São Paulo e na 
capital federal, a exposição 
‘Um Autorretrato Cubano’, 
de José Alberto Figueroa 
chega ao Rio em formato 
inédito para temporada 
online e gratuita a partir 
de 1° de abril. O fotógrafo 
cubano é considerado um 
dos precursores da fotogra-
fia conceitual. A mostra será 
exibida até 02 de maio atra-
vés do site do Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói, 
onde ficará hospedada. “O 

mundo virtual e os eventos 
online trouxeram consigo 
um grande benefício e per-
mitiram um maior alcance 
da arte”, comenta Cristina 
Figueroa, curadora do even-
to, crítica de arte (Estudio 
Figueroa – Vives, Havana) 
e filha de José. A exposição 
apresenta, por meio das 
fotografias, um olhar para 
o povo cubano e para as 
transformações sociais que 
mobilizaram o país durante 
as últimas cinco décadas. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Memórias
Nesta quarta (31), Rodolfo 
Amorim apresenta ‘Galo 
Índio’. Monólogo remonta 
as memórias do ator em 
relação à morte de seu pai 
e o silêncio criado em torno 
desse fato. Na busca pelos 
contornos desse pai, sua 
própria infância emerge de 
suas lembranças e demons-
tra o quanto esse vazio foi 
determinante na construção 
da sua forma de ver e intera-
gir com a vida. No Instagram 
(@sescaovivo), às 19h. Clas-
sificação: 14 anos.

GLORIOSA - O quarto e último episódio de “Viva o 
Samba do Rio com a Gloriosa!” será dedicado à cida-
de do Rio de Janeiro e vai ao ar quarta (31), às 19h30, 
através do canal no YouTube da Gloriosa Roda de 
Samba. Gravado no Cais da Imperatriz, na Gamboa, 
cada evento on-line trouxe um convidado especial e 
o cantor Júlio Estrela vai finalizar o projeto.

FESTIVAL - O 7º Festival Brasil de Cinema Internacio-
nal, no Rio, acontece de 5 a 13 de abril e contará com 
mostra competitiva, com filmes de países como Africa 
do Sul, Cuba, Colombia, México, Portugal e Inglaterra. 
Além de 20 películas na mostra Panorama. Exibições 
online e em salas de cinema, com os protocolos vigen-
tes. Programação  no site: http://www.7fbci.com.br.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r
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DE José A. Figueroa, ‘Um Autorretrato Cubano’ será gratuita e on-line

Renato Bolelli Rebouças / Divulgação

Monólogo ‘Galo Índio’ recria um 
encontro entre pai e filho
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Número de internações por 
covid-19 triplica em Niterói
A cada 1.000 casos registrados, são hospitalizadas 175 pessoas com quadro mais grave da doença

A Prefeitura de Niterói re-
gistrou, este mês, três vezes 
mais pacientes com covid-19 
precisando de internação no 
município do que no final do 
ano passado. Em dezembro 
de 2020, a cada 1.000 casos da 
doença, 57 foram internados. 
Em março de 2021, para cada 
1.000 casos, são 175 interna-
dos. Por conta do crescimen-
to de internações, a rede de 
saúde da cidade registra altas 
taxas de ocupação. O municí-
pio vem adotando medidas 
restritivas levando em conta 
as alterações no indicador 
síntese de monitoramento da 
doença, como o aumento na 
ocupação de leitos.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, Niterói, falou sobre a 
gravidade sanitária do mo-
mento. Mesmo seguindo um 
conjunto de determinações, 
rastreando contágio e moni-
torando casos, é importante 
lembrar que a cidade está na 
segunda maior região metro-
politana do Brasil.

“A administração munici-
pal se entristece de precisar 
fazer um decreto como o da 
semana passada, mas tenho 
certeza que diante dos casos, 
diante do que estamos vendo 
acontecer nos hospitais, você 
faria a mesma coisa. Não 
podemos fugir da realidade. 
Nossa responsabilidade é sal-
var vidas, e é isso que estamos 

fazendo esse tempo todo. Os 
profissionais de saúde estão 
colocando suas vidas em ris-
co para cuidar dos pacientes. 
Estamos fazendo um grande 
esforço para estimular que as 
restrições sejam cumpridas 
pela população. Estamos aju-
dando os pequenos e médios 
empresários com o Empresa 
Cidadã, que já auxiliou 2.832 

empresas de Niterói, temos 
o Renda Básica Temporária e 
Busca Ativa, que beneficiam 
cerca de 50 mil famílias nite-
roienses com um auxílio de 
R$ 500 por mês. Adiamos o 
pagamento do ISS das empre-
sas. Nenhuma outra cidade 
está fazendo o que estamos 
fazendo. O que estamos pe-
dindo à população é um ato 

de amor ao próximo, de res-
peito às vidas das suas famí-
lias. Contamos com a adesão 
do niteroiense”, pontuou.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, apre-
sentou números da covid-19 
no município e explicou que 
os pacientes que estão de-
senvolvendo a doença são 
mais jovens e têm tido formas 

graves.
“Nossos indicadores fo-

ram pressionados mais pela 
taxa de ocupação, ou seja, 
pessoas precisando de inter-
nação, do que pelo número 
de casos. Enquanto em de-
zembro nós tivemos 57 inter-
nados a cada 1000 casos, em 
março, para cada 1000 casos, 
eram 175 internados. Ou seja: 

três vezes mais do que em 
dezembro. Nós precisamos 
olhar para a rede hospitalar, 
é essa a nossa preocupação, 
estamos dizendo isso há se-
manas. O CTI dos hospitais 
privados está com 89% de 
ocupação. O Hospital Oceâni-
co ultrapassou 80% de taxa de 
ocupação. Os leitos públicos 
ultrapassam 85% de taxa de 
ocupação. Se não freamos a 
contaminação, não teremos 
condições e leitos para aten-
der a população, indepen-
dente da renda, do plano de 
saúde. O Brasil inteiro está 
à beira do colapso. Isso traz 
para nós maior consumo de 
oxigênio, de medicamentos. 
Todas as unidades do Estado 
estão com estoques críticos 
de medicamento para intuba-
ção. As medidas de restrição 
são fundamentais para evi-
tarmos o colapso por falta de 
leitos, por falta de oxigênio. 
Fique em casa para proteger 
sua família, para proteger a 
sua cidade”, disse.

A cidade de 
Niterói informou 
que prossegue 
no combate ao 
coronavírus em 
diversas frentes

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

O município de Niterói vem adotando medidas restritivas levando em conta as alterações no indicador síntese de monitoramento da doença

Niterói inverte posição 
de linhas no Terminal
Depois da operação con-
junta de fiscalização da 
Prefeitura de Niterói com 
o Departamento de Trans-
portes Rodoviário (Detro) na 
manhã desta terça-feira (30), 
no Terminal Rodoviário João 
Goulart, no Centro, a Suten 
(Superintendência de Ter-
minais e Estacionamentos 
de Niterói) decidiu inverter 
os pontos finais das linhas 
que param na plataforma 
3 do terminal. O objetivo é 
melhorar o fluxo de passa-
geiros e evitar aglomerações 
no local.

Serão invertidas as posi-
ções ocupadas pelas linhas 
municipais 30, 47, 47A e 47B, 
da Viação Araçatuba, com as 
linhas 17, 32 e 33, da Viação 
Miramar, na plataforma 3.

Durante a operação, os 
agentes da Suten notaram 
que a linha 30, a primeira da 
plataforma 3, como recebe 
grande volume de passagei-
ros e a fila de espera entrava 
pelo corredor de acesso à 
plataforma, local fechado, 
de baixa circulação de ar e 
alto trânsito de pessoas por 
se tratar da única entrada. 
Com a mudança da linha 
para o final da plataforma, 
haverá mais espaço para a 

fila de passageiros em local 
arejado, desobstruindo a 
entrada.

 A concessionária que 
opera o terminal vai comu-
nicar a alteração às empre-
sas. Os passageiros serão 
alertados sobre a modifica-
ção através de placas infor-
mativas e sistema de som do 
terminal.

Fiscalização - Um dia 
depois de a Prefeitura de 
Niterói se reunir com o De-
partamento de Transportes 
Rodoviários (Detro) e os 
consórcios das empresas de 
ônibus, agentes municipais 
e estaduais realizaram uma 
fiscalização conjunta no 
Terminal Rodoviário João 
Goulart. A pedido da Pre-
feitura, o Detro determinou 
que as linhas intermunici-
pais deveriam operar com 
frota de dia útil durante o 
horário de pico da manhã 
como forma de aliviar a 
sobrecarga sobre as linhas 
municipais. Também como 
resultado da integração ope-
racional, já foi possível ve-
rificar a redução do tempo 
de espera dos passageiros 
no Terminal durante toda  
a manhã.

São Gonçalo vacina idosos a 
partir de 71 anos nesta quarta
São Gonçalo começa a vacinar 
idosos com mais de 71 anos 
contra o coronavírus nesta 
quarta-feira (31), a partir das 
8h. Ao todo, nove pontos de 
vacinação estão disponíveis, 
sendo três com drive thru até 
as 17h. A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que não há 
necessidade de corrida aos 
locais nas primeiras horas da 
manhã, já que as vacinas estão 
garantidas para o público-al-
vo até o próximo sábado (3) e 
a procura é menor no período 
da tarde.  

Seguindo o calendário, 
nesta quarta-feira (31) e quin-
ta-feira (1º), começam a ser 
vacinados idosos com mais 
de 71 anos e na sexta-feira (02) 
e sábado (03), os idosos com 

mais de 70 anos. Além dos 
idosos, profissionais da saú-
de com mais de 60 anos que 
trabalham em hospitais da 
cidade ou que moram em São 
Gonçalo e atuam em hospitais 
de outros municípios também 
podem se vacinar. 

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 
funcionários da saúde que 
têm mais de 21 dias de vaci-
nados. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina Coro-
naVac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 

cidade, não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é 
de 12 semanas.  

Idosos acamados com 
mais de 71 anos que são aten-
didos pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão sendo 
vacinados em casa. Parentes 
e responsáveis de acamados 
ou com mobilidade reduzida, 
com mais de 71 anos, que não 
são atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 
idoso para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do email vaci-
na.acamados.sg@gmail.com.  

A população pode acom-
panhar o site www.saogonça-
lo.rj.gov.br e as redes sociais 
da Prefeitura, que informam 
sobre a vacinação e quem tem 
prioridade.

       
Balanço – Desde o início 

da campanha, a cidade va-
cinou com a primeira dose 
73.397 pessoas, sendo 22.511 
trabalhadores da saúde, 
46.888 idosos com mais de 
72 anos, 1.638 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas 
e 2.253 acamados. Até as 16h 
desta terça-feira (30), 22.191 
pessoas tinham sido imuni-
zadas com a segunda dose.

A vacinação acontece das 8h às 17h e não há a necessidade de corrida aos postos

Após idosos, Rio vai vacinar 
pessoas com comorbidades
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, anunciou on-
tem (30) que após a vacinação 
da covid-19 terminar para 
quem tem mais de 60 anos, a 
campanha de imunização vai 
contemplar pessoas com co-
morbidades, profissionais da 
saúde com faixa etária mais 
baixa, professores e agentes 
da área de segurança e da 
limpeza pública.

Pelo atual calendário, pes-
soas com mais de 60 anos se-
rão vacinadas até o dia 24 de 
abril na capital fluminense.

“A gente vai continuar 
vacinando também por faixa 
etária, mas na hora que você 

atinge a população acima de 
60 anos, você diminui muito 
o risco de as pessoas virem a 
óbito. A ideia, a partir do dia 
24, é ampliar a vacinação”, 
disse Paes, após participar 
da inauguração de mais um 
ponto de vacinação no Mu-
seu da Justiça - Centro Cul-
tural do Poder Judiciário, no 
centro do Rio.

Nesta semana, a Secreta-
ria Municipal de Saúde abriu 
novos pontos de vacinação, 
como os do Jockey Club Bra-
sileiro e do Hotel Fairmont 
Copacabana, ambos na zona 
sul, e, hoje, o do Museu da 
Justiça, que funciona de se-

gunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Além desses, 
os postos no sistema dri-
ve-thru do Sambódromo e 
do Engenhão, que antes só 
atendiam aos sábados, agora 
também funcionam durante 
a semana.

Nesta quarta-feira (31), 
mais um ponto de vacinação 
será inaugurado na Cidade 
das Artes, na Barra da Tijuca, 
na zona oeste.

“Vacina é a solução. Es-
tamos em um momento de 
restrição, pedindo para as 
pessoas se cuidarem e fica-
rem em casa. Sabemos das 
dificuldades, entendo o que 

está acontecendo, mas esses 
dez dias vão permitir que se 
consiga diminuir o número 
de internações e de mortes, 
que é algo muito importante”, 
disse o prefeito, em alusão ao 
dez dias de medidas mais res-
tritivas de isolamento social 
para enfrentar a pandemia 
da covid-19 entre a sexta-feira 
(26) e o próximo domingo (4).

Novos leitos - O governo 
do Rio de Janeiro informou 
hoje que 397 novos leitos 
entraram na Central de Regu-
lação Estadual, na última se-
mana, sendo 224 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).

Secretaria Municipal de Saúde abriu novos pontos de vacinação
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Dando continuidade às vis-
torias realizadas em ônibus 
que circulam pela cidade, a 
Secretaria de Transportes 
de São Gonçalo realizou 
mais uma ação nesta terça-
-feira (30). Durante a fisca-
lização, cinco ônibus foram 
lacrados por mau estado de 
conservação e tiveram que 
retornar para a garagem.

A ação, que tem como 
objetivo proporcionar 
maior segurança aos passa-
geiros que utilizam o trans-
porte coletivo, vistoriou 
os veículos das empresas 
Mauá, Alcântara, Icaraí e 
Rio Ouro. Todos os ônibus 

reprovados foram direcio-
nados para as garagens 
das empresas, que devem 
adequá-los para uso em até 
15 dias.

A inspeção dos veículos 
é realizada anualmente em 
todas as frotas das linhas 
municipais. 

Após a vistoria, os fis-
cais - cumprindo o decreto 
108/2021 que proíbe a cir-
culação de pessoas em pé 
nos coletivos por conta da 
pandemia - inspecionaram 
os ônibus municipais que 
passam pelo Centro de São 
Gonçalo. Nenhum veículo 
foi multado.

Fiscalização em ônibus de SG
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ENFIM, A PÁSCOA!

Dom José Francisco

Quando criança aprende-
mos as estórias sobre os 
eventos religiosos, do jeito 
como as pessoas da época 
conseguiram transmitir. 
Elas também não haviam 
aprendido direito. 

Aprendemos que havia 
um homem gordo que 
voava com renas e descia 
por chaminés, e havia um 
coelhinho que distribuía 
ovos e chocolates. Quando 
“adultizamos”, descobri-
mos que tais estórias eram 
meigas, mas não exata-
mente verdadeiras. 

Todas estavam entrela-
çadas com feriados religio-
sos, todas davam espanto e 
eram incríveis! Isto é espe-
cialmente verdade em re-
lação à Páscoa, quando 
Jesus fisicamente res-
suscitou três dias de-
pois de morrer da pior 
das mortes. 
Esta é prova-
velmente a 
estória mais 
ousada den-
t r e  t o d a s . 
Será verda-
de? Será cre-
dível? Exis-
tirá alguma 
e v i d ê n c i a 
para subs-
tanciar tal afirmação? 

Onde estaria a ver-
dade? 

Talvez sejam ques-
tões difíceis para resol-
ver, mas com certeza são 
questões que merecem o 
nosso pensamento madu-
ro pois tocam diretamente 
na construção do que e 
de quem nós somos e da 
finitude da nossa vida. Afi-
nal, o mais esperto, o mais 
forte, o mais poderoso de 
nós, também morrerá, e 
morrerá só: ninguém vive 
nossa vida, ninguém mor-
re nossa morte. Tudo isso 
é verdade, também, para 

mim e você. Se houvesse 
alguém que vencesse a 
morte, deveríamos ter in-
teresse nisso. 

Deixem-me partilhar o 
que eu descobri ao estudar 
este assunto.

Talvez a melhor ma-
neira de abordar 
este problema seja 
considerar cada 
alternativa e ver 

qual  delas 
faz sentido – 
sem prejul-
gar qualquer 
explanação. 
O fato de que 
Jesus morreu 
de morte he-
dionda, em 
p ú b l i c o,  e 
que isso al-
terou o ca-

minho da história 
é óbvio. Nem é pre-
ciso visitar a Bíblia 
para verificar a so-

lidez dessa afirmação. Há 
várias referências a Jesus 
em histórias seculares de 
como ele impactou o mun-
do durante os seus dias. 

Na semana que vem, 
eu continuo, mas quero 
desejar-lhes uma aben-
çoada Páscoa com Jesus 
Ressuscitado!

Quero 

desejar-lhes 

uma abençoada 

Páscoa com Jesus 

Ressuscitado

OPINIÃO

Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Divulgação

O governo federal in-
cluiu pessoas com o 
vírus HIV/Aids entre os 
grupos prioritários defi-
nidos para receber a va-
cina contra a covid-19. 
A  inserção ocorreu 
em uma nota técnica 
atualizando essa pre-
v i s ã o  d o  Pro g ra m a  
Nacional de Imuniza-
ção.

De acordo com a 
nova orientação, HIV/
Aids passa a ser consi-
derada uma comorbi-
dade e pacientes que 
convivem com o vírus, 
com idade entre 18 e 59 
anos, devem ser incluí-
dos nos grupos priori-
tários.

Prioridade 
para vacina

Combinação de remédios é produzida pela Eli Lilly do Brasil

Anvisa recebe pedido de uso 
emergencial de medicamento
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) recebeu, nesta terça-
-feira (30), mais um pedido  
de uso emergencial de me-
dicamento para tratar a co-
vid-19. Desta vez, foi da com-
binação dos medicamentos 
biológicos banlanivimabe e 
etesevimabe, da empresa Eli 
Lilly do Brasil Ltda. Segundo 
a Agência, as primeiras 24 ho-
ras serão utilizadas para fazer 
uma triagem do processo e 
verificar se os documentos 
necessários estão disponí-
veis. Se faltarem informações 
importantes, elas serão soli-

citadas ao laboratório.
Oficialmente, a avaliação 

da autorização para o uso 
emergencial e temporário 
de medicamento contra a 
covid-19 é feita no prazo de 
até 30 dias, mas nos casos 
em que a documentação 
está completa, a Anvisa tem 
deliberado em até sete dias 
úteis. A análise não consi-
dera o tempo do proces-
so em status de exigência  
técnica, que é quando o la-
boratório precisa responder 
a questões técnicas feitas  
pela agência dentro do pro-
cesso.

Análise - “Para fazer a 
avaliação, a Anvisa utilizará 
o relatório técnico emitido 
pela autoridade regulató-
ria americana (Food and 
Drug Administration - FDA), 
os dados apresentados no 
processo e as informações 
apresentadas na reunião 
de pré-submissão realizada 
 com a Anvisa em 15/3/2021”, 
detalhou a agência. A análise 
do pedido de uso emergen-
cial é feita por uma equipe 
multidisciplinar que envolve 
especialistas das áreas de 
registro, monitoramento e 
inspeção.

Estado do Rio lança calendário 
único de vacinação da covid-19
 O governo do Rio de Janeiro 
lançou ontem (30) o calen-
dário único de vacinação 
da covid-19 para o estado. 
O governador em exercício, 
Cláudio Castro, disse que a 
unificação do calendário foi 
um pedido dos prefeitos.

“A gente estava perceben-
do uma grande migração de 
pessoas de um município 
para outro [para se vacinar]. 
Os prefeitos solicitaram que 
o governo estadual fizesse um 
decreto criando esse calen-
dário único. A intenção dele 
não é criar obrigação, é criar 
um balizador para que isso 
possa ser dialogado com os 
municípios”, afirmou Castro.

Três categorias serão prio-
rizadas na imunização: profis-
sionais de saúde abaixo de 60 
anos, das áreas de segurança 
pública e da educação.

De acordo com o governa-
dor, o primeiro grupo abrange 
324 mil profissionais de saúde 
que ainda não foram vacina-
dos. Na área de segurança, 
serão imunizados, a partir 
de 12 de abril, agentes das 

polícias Militar, Civil, Federal, 
Rodoviária Federal, Corpo de 
Bombeiros, agentes peniten-
ciários, Guarda Municipal, 
Defesa Civil, além de oficiais 
de Justiça.

“Além de as forças de se-
gurança não terem parado em 
momento algum, há preocu-

pação enorme de serem veto-
res de transmissão”, acrescen-
tou Castro.

Na terceira categoria estão 
os profissionais da área de 
educação. “Precisamos de 
uma escola absolutamente 
segura. Precisamos tanto que 
os profissionais tenham tran-

quilidade para ir trabalhar 
quanto os pais de levar seus 
filhos para a escola sabendo 
que os trabalhadores da área 
de educação já estarão imu-
nizados”.

O governo estadual ainda 
vai divulgar as datas do ca-
lendário único de vacinação.

Segundo o governador, unificação foi feita a pedido dos prefeitos
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três categorias serão priorizadas: profissionais de saúde abaixo de 60 anos, das áreas de segurança e da educação

Governador, que reuniu familiares e amigos em Itaipava, admitiu erro pela internet

Cláudio Castro se desculpa 
por dar festa de aniversário
O governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, pediu desculpas por 
ter reunido familiares e ami-
gos para comemorar seu 
aniversário no domingo (28) 
em uma casa em Itaipava, na 
região serrana do estado.

“Neste domingo, 28, me 
reuni com familiares para 
um almoço de aniversário. 
Reconheço que foi um erro 
e, por isso, gostaria de pedir 
desculpas a todo cidadão 
fluminense que se sentiu 
ofendido em meio a esse 
período de restrições que 
estamos vivendo”, escreveu 
Castro no Twitter.

Ele disse que reuniu fami-
liares com quem já convive 
diariamente e acrescentou, 
em um vídeo publicado na 
rede social: “Realmente al-
guns amigos acabaram apa-
recendo. Queria pedir des-
culpas. Queria reconhecer o 
erro aqui e pedir desculpas 
a toda a população flumi-
nense”.

Castro também afirmou 
que o governo estadual vai 
continuar se empenhan-
do para abrir mais leitos  
para tratar os pacientes de 
covid-19 e vacinar a po-
pulação no menor tempo 
possível.

Itaipava é um distrito do 
município de Petrópolis que 

determinou medidas restriti-
vas para o enfrentamento da 
pandemia de covid-19 entre 
a última sexta-feira (26) e o 
próximo domingo (4).

Além das medidas res-
tritivas publicadas pelo go-
verno estadual, o decreto 
municipal de Petrópolis am-
pliou as restrições proibindo 

as aglomerações, tanto em 
áreas públicas quanto pri-
vadas, em qualquer hora do 
dia, e a permanência de pes-
soas nas ruas das 22h às 5h.

Eliane Carvalho/Governo do RJ

Castro também afirmou que o governo estadual vai continuar se empenhando para abrir mais leitos contra covid-19 

Covaxin: Anvisa 
nega certificação 
A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) ne-
gou pedido de Certificação 
de Boas Práticas de Fabri-
cação de Medicamentos ao 
laboratório indiano Bharat 
Biotech, que produz a vaci-
na Covaxin, usada contra a 
covid-19.

A decisão, assinada pela 
gerente-geral de inspeção e 
fiscalização sanitária da An-
visa, Ana Carolina Moreira 
Marino Araújo, foi publicada 
na edição de ontem do Diá-
rio Oficial da União.

A inspeção na fábrica 
indiana foi realizada pela 
agência brasileira no come-
ço de março deste ano. A 
resolução afirma que “consi-
derando o descumprimento 
dos requisitos de Boas Práti-
cas de Fabricação de Medi-
camentos, ou o descumpri-
mento dos procedimentos 
de petições submetidas à 
análise, preconizados em le-

gislação vigente, resolve: Art. 
1º Indeferir o(s) Pedido(s) de 
Certificação de Boas Práticas 
de Fabricação de Medica-
mentos da(s) empresa(s) 
constante(s) no anexo”.

Além do descumprimen-
to de três artigos da Resolu-
ção da Diretoria Colegiada 
(RDC) 69/2014 da agência, 
que dizem respeito aos do-
cumentos que devem ser 
apresentados no processo, 
especificações que devem 
ser estabelecidas para inter-
mediários e insumos farma-
cêuticos ativos e validação 
dos métodos farmacopei-
cos usados pela empresa, 
outros artigos da Instrução 
Normativa (IN) 36/2019 da 
Anvisa também não foram 
atendidos.

Eles tratam, por exemplo, 
de parâmetros operacio-
nais críticos de processo 
que afetam a qualidade do  
produto.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A decisão poderá ter reflexos no cronograma de vacinação dos brasileiros
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Presidente Jair Bolsonaro oficializa a troca de comando em seis pastas do primeiro escalão do governo

Reforma ministerial é publicada
O Diário Oficial da União traz 
ontem (30) a publicação dos 
decretos que oficializam as 
mudanças no comando de 
seis pastas do primeiro esca-
lão do governo federal. A re-
forma ministerial foi anuncia-
da no dia 29 pelo presidente 
Jair Bolsonaro e inclui trocas 
na Casa Civil e na Secretaria 
de Governo, ambas ligadas 
à Presidência da República, 
no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), 
no Ministério das Relações 
Exteriores, no Ministério da 
Defesa e na Advocacia-Geral 
da União (AGU).

A Casa Civil será coman-
dada pelo general Luiz Eduar-
do Ramos, em substituição 
ao também general Walter 
Braga Netto. Ramos, que até 
então ocupava a Secretaria 
de Governo, será substituído 
pela deputada federal Flávia 
Arruda (PL-DF), que faz parte 

da base de apoio do governo 
no Congresso. Já Braga Netto 
será deslocado para o coman-
do do Ministério da Defesa 

no lugar do general Fernando 
Azevedo e Silva, que anun-
ciou ontem sua demissão  
do cargo.

Na AGU, o governo anun-
ciou o retorno de André Men-
donça como advogado-geral, 
deixando então o comando 

do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Ele entra 
no lugar de José Levi, que 
informou mais cedo sobre 
sua saída do cargo. Mendon-
ça volta a ocupar o mesmo 
cargo em que esteve até abril 
de 2020, quando substituiu o 
ex-ministro Sergio Moro no 
comando do MJSP. Em seu 
lugar no ministério, assumirá 
o delegado da Polícia Federal 
Anderson Gustavo Torres, 
atual secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal.

Também foi confirmada a 
mudança no Ministério das 
Relações Exteriores, com a 
saída de Ernesto Araújo. A 
atuação do chanceler vinha 
sendo questionada pelo Con-
gresso Nacional. Parlamenta-
res governistas e de oposição 
tanto da Câmara quanto do 
Senado pressionaram pela 
saída do ministro da pasta, 
especialmente por causa 

das relações do Brasil com a 
China e na condução diplo-
mática para o enfrentamento 
à pandemia de covid-19. Go-
vernadores também se mani-
festaram favoravelmente.

Ernesto Araújo estava no 
comando do Itamaraty desde 
o início do governo Bolsona-
ro e, em seu lugar, assume 
o diplomata Carlos Alberto 
França, atualmente assessor 
especial de Bolsonaro, mas 
que até poucos meses atrás 
ocupava o cargo de chefe do 
cerimonial da Presidência da 
República. França foi promo-
vido a ministro de primeira 
classe (embaixador) em 2019, 
o último posto da carreira di-
plomática. No exterior, atuou 
como ministro-conselheiro 
na Embaixada do Brasil na 
Bolívia e também serviu em 
representações diplomáticas 
em Washington (EUA) e As-
sunção (Paraguai).

Marcello Casal JrAgência Brasil

A reforma ministerial foi anunciada no dia 29 pelo presidente Jair Bolsonaro e inclui trocas em pelo menos seis pastas

Detran tem 
serviços de 2ª 
via para quem 
foi roubado
Quem teve o documento de 
identidade ou de habilitação 
furtado ou roubado pode 
agendar a segunda via pelo 
atendimento especial mon-
tado pelo Detran, durante 
esta semana de recesso.

Apenas casos de urgên-
cia estão sendo atendidos, 
com agendamentos que co-
meçaram a ser feitos nesta 
segunda (29) e seguem até 
esta quarta. Para isso, o canal 
de atendimento aos usuários 
está sendo, exclusivamente, 
o agendamento prévio via 
Ouvidoria.

Ba s t a  e n t ra r  n o  s i t e 
do departamento (www.
detran.rj.gov.br), acessar 
Ouvidoria-Fale Conosco, 
preencher o formulário do 
site e escolher, na opção 
Motivo, o item Agendamento  
Especial.

O atendimento está sen-
do na capital, Petrópolis, 
Volta Redonda, Cabo Frio e 
Campos dos Goytacazes.

Candidato deve se cadastrar exclusivamente pela internet

Educação com as inscrições 
para contratos temporários

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc) está com 
inscrições abertas, de forma 
on-line, para a contratação 
temporária de professores.

Neste momento, os con-
tratos visam suprir carências 
de Professor Docente II na 
Diretoria Regional Pedagó-
gica de Unidades Escolares 
Prisionais e Socioeducativas 

(Diesp), e de Professor Do-
cente I na rede pública esta-
dual de ensino.

O cadastro deve ser feito 
no site https://abre.ai/can-
didatodocenteficha.

O edital que regulamenta 
o processo seletivo para a 
contratação temporária de 
professores foi publicado 
nesta sexta-feira, dia 26 de 

março. O decreto de autori-
zação da Seeduc para esse 
procedimento foi publicado 
no Diário Oficial do último 
dia 24.

Para ter acesso ao edital 
e mais informações, acesse: 
seeduc.rj.gov.br/professor/
contratação-temporária.see-
duc.rj.gov.br/professor/con-
tratação-temporária.

Divulgação

O cadastro para vaga temporária de professores deve ser feito no site https://abre.ai/candidatodocenteficha
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Comandantes militares 
batem em retirada
O Ministér io  da Defesa 
anunciou ontem (30) a saí-
da dos comandantes da 
Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica. A mudança 
ocorre um dia após Fernan-
do Azevedo e Silva ter dei-
xado o cargo de ministro da 
Defesa, assumido então por 
Braga Netto, que chefiava a 
Casa Civil.

A nota do ministério não 
informa o motivo das saí-
das nem os nomes de quem 
ocupará os comandos das 
três Forças Armadas. Se-
gundo a pasta, a decisão 
foi tomada durante reunião 
realizada hoje (30), com a 
presença de Fernando Aze-
vedo e Silva, Braga Netto e  
d o s  t r ê s  c o m a n d a n t e s 
substituídos – Edson Pujol 
(Exército), Ilques Barbosa 
(Marinha) e Antônio Carlos 
Moretti Bermudez (Aero-
náutica).

Ontem (29), ao anunciar 
que deixaria o cargo de mi-
nistro da Defesa, Azevedo e 
Silva agradeceu ao presiden-
te Jair Bolsonaro a oportu-

nidade de “servir ao país”, 
integrando o governo por 
mais de dois anos. “Nesse 
período, preservei as Forças 
Armadas como instituições 
de Estado”, afirmou, desta-
cando que deixa o posto com 
a certeza de ter cumprido 
sua “missão”.

Azevedo e Silva também 
disse ter dedicado total leal-
dade ao presidente, e agra-
deceu aos comandantes das 
Forças Armadas (Aeronáu-
tica, Exército e Marinha), 
bem como às respectivas 
tropas, “que nunca mediram 
esforços para atender às ne-
cessidades e emergências da 
população brasileira”.

A nota do 
ministério 
não informa 
o motivo das 
saídas dos 
comandantes



comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E
Quarta, 31/03, quinta, 01 e sexta-feira, 02/04/2021

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7ofluminense.com.brQuarta, 31/03, quinta, 01 e sexta-feira, 02/04/2021

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.
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Bota tem 
confronto 
direto com 
Madureira

O  B o t a f o -
go segue na 
briga por um 
lugar nas se-
mifinais do 
Campeona-

to Carioca. E hoje, os al-
vinegros terão confronto 
direto contra o Madureira, 
às 17 horas (de Brasília), 
no Giulitte Coutinho.

O Glorioso está com 
nove pontos,  na  sex-
ta posição, somente um 
abaixo do adversário. 
Por isso, uma vitória pro-
vavelmente vai colocar 
os alvinegros no G-4 do  
Estadual.

A equipe comandada 
por Marcelo Chamusca 
vem embalada pela vitória 
nos acréscimos sobre o 
Nova Iguaçu. Na ocasião, 
os alvinegros viraram o 
jogo com dois gols após 45 
do segundo tempo.

Para esta partida, o 
Botafogo terá o retorno do 
zagueiro Kanu, que cum-
priu suspensão na rodada 
passada. O defensor deve 
ocupar a vaga de Marcelo 
Benevenuto, de saída do 
clube. Gilvan permanece 
como titular.

Só que os alvinegros 
não terão vida fácil. Isso 
porque o Madureira é o 
único invicto do Campeo-
nato Carioca. Com dez 
pontos, o Tricolor Subur-
bano quer se manter entre 
os líderes da competição.

O Madureira arrancou 
o empate contra o Vas-
co na rodada passada. A 
equipe perdia por 2 a 0 
e igualou o marcador na 
etapa final.

Elenco principal enfrenta hoje à noite o Bangu pelo Campeonato Carioca

Flamengo titular estreia 
na temporada 2021

Exatos 34 dias 
após a conquista 
do octacampeo-
nato brasileiro, a 
equipe titular do 
Flamengo estará 
novamente em 

ação. O atual bicampeão 
brasileiro enfrenta o Bangu, 
hoje à noite, às 21 horas, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda (RJ), pela 
sétima rodada do Campeo-
nato Carioca. 

Foram pouco mais de duas 
semanas de férias e 16 dias 
de pré-temporada antes dos 
jogadores estrearem na tem-
porada 2021. Enquanto os 
titulares apenas treinavam, 
o Rubro-Negro disputava o 
Estadual com uma equipe 
alternativa.

Mesmo com um time jo-
vem, que mesclou atletas do 
elenco profissional com os do 
sub-20, o Flamengo alcançou 
a liderança da competição. 
Caberá então, a partir de 
agora, aos titulares, a missão 
de conquistar o sexto tricam-
peonato da história do clube.

Além dos jogadores, o 
técnico Rogério Ceni também 
estará na beira do gramado. 
Até agora, Maurício Souza, 
técnico do sub-20, foi quem 
comandou o time alternativo, 
enquanto Ceni assistiu aos 
jogos da arquibancada.

Para o duelo desta noite, 
Ceni deverá mandar a cam-
po praticamente a mesma 
escalação que terminou a 
campanha vitoriosa do Brasi-
leirão. As exceções serão Die-
go Alves, que retorna ao gol do 
Flamengo após longa recupe-
ração de uma lesão muscular, 

e Rodrigo Caio. O zagueiro 
também esteve entregue ao 
departamento médico devido 
a um problema no músculo 
adutor da coxa, mas agora 
está em processo de transição 
para voltar ao time. Willian 

Arão ocupará o posto na zaga 
rubro-negra.”Acho importan-
te o descanso. A preparação é 
o que dá base para a tempo-
rada. Acredito que fizemos 
excelente preparação, agora 
é colocar em prática, que isso 
vai nos ajudar muito”, disse o 
meia Diego.

O Bangu começou bem 
o Carioca com uma vitória 
sobre o Macaé, mas depois 
não venceu mais. Desde en-
tão acumula três derrotas e 
dois empates. A equipe de 
Moça Bonita vem caindo na 
tabela e aparece em 11º na  
tabela.

Marcelo Cortes / Flamengo

Diego será uma das novidades do Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca

Jogo em Volta 
Redonda 
também marca a 
estreia do técnico 
Rogério Ceni na 
temporada

Vasco busca por 
mais reforços

Flu não desiste de 
zagueiro do Goiás

O Vasco apre-
sentou nos úl-
timos dias os 
atacantes Léo 
Jabá e Mora-
to. A intenção 
é qualificar o 

elenco para a disputa da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro.

O diretor-executivo Ale-
xandre Pássaro adiantou 
que os cruz-maltinos pen-
sam em anunciar até dois 
reforços para o Estadual.

“É natural que esteja-
mos em busca de reforços. 
A gente deve ter mais um 
ou dois jogadores chegan-
do para esse momento. 
A nossa reconstrução é 
constante. Mas agora com 

O Fluminen-
se segue em 
busca de re-
forços e ainda 
não desistiu de 
contar com o 
zagueiro David 

Duarte. Os Tricolores tentam 
o defensor desde o início da 
temporada, porém, ainda 
sem sucesso.

O Goiás busca uma com-
pensação financeira com o 
jogador, que tem contrato 
até o fim da temporada. 
Entretanto, o Fluminense 
não estava disposto a se 
endividar com a aquisição 
de jogadores.

Os cariocas buscaram a 
liberação oferecendo alguns 
atletas do elenco, mas o Es-

a chegada desses jogadores 
o Vasco começa a ganhar 
uma cara, uma identidade”, 
disse.

Pássaro revelou que es-
pera ter o elenco fechado 
para a primeira parte da 
Série B. O dirigente res-
saltou que o clube pode 
voltar ao mercado no meio  
do ano.

“No início da Série B 
vamos estar com a equipe 
praticamente formada, mas 
lembrando que no meio do 
ano tem janela, na Série B 
podemos inscrever até se-
tembro. Vai ter movimento. 
Mas nossa espinha será for-
mada até o início da Série B. 
Depois serão movimentos 
de encaixes”, declarou.

meraldino negou todos os 
nomes. Com isso, o Flu teve 
que buscar outra alternativa 
para tentar a contratação do 
zagueiro.

O presidente do Goiás, 
Edmo Pinheiro, admitiu que 
o Fluminense fez uma nova 
proposta por David Duarte, 
com o pagamento de uma 
compensação. No entanto, 
os números oferecidos pelo 
Tricolor não interessaram 
aos esmeraldinos.

Assim, a vinda de David 
Duarte para o Fluminense 
tem ficado cada vez mais 
distante. O jogador já reve-
lou que quer atuar pelo clu-
be carioca, mas não gostaria 
de deixar o Goiás “pela porta 
dos fundos”.


