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Municípios se unem para 
combater o coronavírus

Sem doses para todos, prefeitos adotam mesmas restrições e calendários de vacinação para não haver desequilíbrio

UMA SÓ VOZ NA REGIÃO METROPOLITANA 
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Aposta dos municípios é agir como uma região na tentativa de imunizar o máximo de pessoas e evitar a propagação do vírus no Estado do Rio de Janeiro

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Niterói: cidade é 
reconhecida pela 
defesa do clima

CIDADES\PÁG. 4

Galeria a céu aberto por toda 
orla do Rio de Janeiro
A exposição Imagens do Rio foi prorrogada até o fim deste 
mês. A iniciativa que expõe fotos de pontos antigos da cidade e 
outros que não existem mais, nos 24 postos de salvamento da 
orla, do Leme até o final da Praia do Recreio, começou há um 
mês e pode ser conferida por mais tempo.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Exposição ‘Imagens do Rio’ é prorrogada e fica até o fim de abril nos postos da orla

Projeto social ‘dribla’ as 
adversidades no Caramujo

Regado a talento e esforço, o projeto Farolho está 
transformando a vida de jovens do Caramujo, em Niterói, 
que sonham em se tornarem jogadores de futebol. Essa é a 
trama conduzida por Juliana Conceição dos Santos, de 21 
anos, que atua pelo América. 

PÁG. 8

ESPORTES
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Projeto Farolho, criado por Juliana, ajuda crianças e jovens de 6 a 17 anos de idade 

Maricá gera 
empregos, 
apesar da crise
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OPINIÃO

Lusofonia, espaço 
de sincretismos, 
culturas e religiões
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LUSOFONIA
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António Montenegro Fiúza

SG já tem canal 
para denúncias 
de aglomeração
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Cheiro ruim na Ary Parreiras
É inadmissível toda vez que cair uma chuva forte, os mora-
dores aqui da Ary Parreiras precisarem sofrer com o cheiro 
horrível que sai do valão. Está parecendo um esgoto a céu 
aberto. Tudo que tem de mais nojento está boiando nesse 
valão próximo à pracinha. A prefeitura tem que fazer algo 
urgentemente.
Mauro Neves

Um peso, duas medidas
Acho um absurdo a Prefeitura fechar o comércio de Nite-
rói, mesmo sabendo que em São Gonçalo as lojas conti-
nuam abertas. As pessoas estão indo fazer compras nos 
shoppings e estabelecimentos da cidade vizinha. Aqui, 
o comerciante é obrigado a fechar as portas e demitir o 
trabalhador. E o vírus continua circulando.
Aline Bastos

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

Antes tarde 
do que nunca
A rodovia RJ-134, na Região 
Serrana, começou a receber 
obras de recuperação no 
asfalto e manutenção nesta 
semana. O trecho entre Ja-
cuba, em Petrópolis, até o 
município de São José do Vale 
do Rio Preto terá melhorias, 
após pedidos do deputado 
estadual Marcus Vinícius 
(PTB). 

“Além de maior segurança 
para os motoristas, o recapea-
mento e manutenção facilita 
o escoamento da produção 
agrícola”, disse Marcus Viní-
cius, que formalizou em 2017 
a primeira indicação legislati-
va solicitando recapeamento 
asfáltico e manutenção. 

Desde então, outros pedi-
dos e apelos foram realizados 
para, finalmente, as autorida-
des estaduais verificarem a 
urgência de obras na estrada 
de curvas perigosas, com 
registro de graves acidentes. 

Mais água para os gonçalenses

A vereadora de São Gon-
çalo Priscilla Canedo (PT) 
esteve na sede da Compa-
nhia Estadual de Águas e 
Esgotos (Cedae) para soli-
citar melhorias no abaste-
cimento de água para São 
Gonçalo. Em conversa com 
o presidente da companhia, 
Edes Fernandes Oliveira, 
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ela explicou os problemas 
recorrentes da falta de água 
na cidade.

“Protocolamos ofícios 
sobre a expansão de rede de 
água nos bairros Engenho 
do Roçado, Rio do Ouro 
(morro dos Cabritos e Bura-
co quente) e Arrastão”, disse 
a vereadora petista. 

Deputado cobra bom exemplo
O deputado Filippe Poubel 
(PSL) apresentou medidas 
para reduzir durante a pande-
mia os salários do governador 
e vice, secretários estaduais e 
dele mesmo e demais depu-
tados da Alerj, assim como foi 
autorizada a redução de salá-
rios dos trabalhadores. 

As propostas também esta-
belecem que a dotação orça-
mentária oriunda da redução 
dos vencimentos deverá ser, 
obrigatoriamente, repassada 
ao Programa Supera Rio (Lei 
9.121/2021) para pagamento 
do auxílio emergencial ao 
trabalhadores, afinal, quem 
não teve salário reduzido foi 
impedido de trabalhar pelas 
normas restritivas de isola-
mento social.

“O governador e os deputa-
dos devem servir de exemplo 
para a sociedade, é mais do 
que justo que os salários do 
Executivo e Legislativo sejam 
reduzidos no período em que 
trabalhadores estão sendo 
impedidos de trabalhar, mui-
tos passando fome e sofrendo 
com graves necessidades por 
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Poubel propôs que assim como trabalhadores, políticos também tenham seus salários reduzidos durante a pandemia

Deputado apela 
para o bom senso
O deputado Felipe Peixoto 
(PSD) protocolou na Alerj 
mensagens legislativas co-
brando do Governo do Estado 
a volta do catamarã que liga 
Charitas, em Niterói, à Praça 
XV, no Rio, interrompido em 
2020, no início da pandemia. 
Ele também cobrou a redução 
dos intervalos das barcas Pra-
ça XV - Araribóia, ampliado, 
segundo ele, sem aviso prévio 
ou justificativa. Como se não 
bastassem a concessionária 
foi autorizada a trafegar com 
lotação máxima, apesar da 
pandemia. 

“Num momento em que 
intensificamos as medidas de 
isolamento social é fundamen-
tal e urgente que os meios de 
transporte se adequem para 
proporcionar mais comodi-
dade aos passageiros, com 
medidas que reduzam as aglo-
merações. Infelizmente não foi 
isso que aconteceu”, critica o 
deputado. 

causa da imposição do lock-
down”, afirma Filippe Poubel.  
Através de indicação legisla-
tiva, o deputado pede que o 
governador, vice e secretários 
tenham deduzido dos seus 
subsídios o valor correspon-
dente à remuneração, pro-
porcionalmente, pelo igual 
período em que forem de-

cretadas medidas restritivas 
de fechamento de estabeleci-
mentos comerciais e de circu-
lação de pessoas (lockdown). 
Com a mesma finalidade, mas 
relacionada aos deputados, 
Filippe Poubel apresentou um 
decreto de projeto legislativo.

É a segunda tentativa de 
Filippe Poubel em diminuir 

salários durante a pandemia 
do coronavírus. No ano pas-
sado, ele propôs redução em 
50% nos vencimentos dos 
deputados com utilização da 
quantia restante no combate 
à Covid-19. A proposta, no 
entanto, não prosperou na 
Alerj. Será que agora vai? Não 
acredito. 

Queda de braço 
chega ao fim

Apenas um 
mal entendido

O embate velado entre Executi-
vo e Legislativo em Niterói gerou 
mais uma baixa no secretariado 
da prefeitura. Sem apoio e pres-
sionado por pedidos de nomea-
ções, o professor da UFF Luis 
Andrade pediu exoneração do 
cargo de secretário de Ciências,  
Tecnologia e Informação, nesta 
semana, após encontro com o 
prefeito Axel Grael.

Segundo comentários de 
gente que conhece bem o que 
se passa no sexto andar da 
prefeitura,  a fritura de Luis 
Andrade foi para acomodar em 
seu lugar alguém indicado pelo 
vereador Binho Guimarães ou 
um membro do alto escalão do 
PDT Nacional. 

“Depois de uma longa ten-
são entre as dimensões política e 
técnica na escolha dos cargos da 
recém criada SMCTI de Niterói, 
venceu a primeira”, postou Luis 
Andrade no seu Facebook.

O vereador Binho Lopes em 
dezembro chegou a ser anuncia-
do secretário municipal de Ciên-
cia,  Tecnologia e Informação. 
Mas com a morte de Boechat 
por covid, tiveram que mudar os 
planos, pois boechat seria o líder 
do governo na Câmara. Então 
colocaram Binho nessa função. 
Só que ele teria negociado que 
daria as cartas na secretaria de 
ciência e tecnologia. Com isso, a 
SMCTI estaria parada no tempo. 

Tradicional escola experimen-
tal do Estado do Rio, o Centro 
Educacional de Niterói (CEN), 
fundado em 1960, há décadas 
vem se destacando como uma 
escola humanista e defensora 
da democracia. Mas uma pos-
tagem em rede social neste dia 
31 de março, deu o que falar, 
ao celebrar a data como marco 
anual da Integração Nacional. 
Após muitas críticas de alunos 
e pais, a escola rapidamente 
fez outra postagem dizendo 
que houve um mal entendido 
e retirou a antiga. Melhor assim. 

Providências contra longas filas

Presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara de Nite-
rói, Paulo Eduardo Gomes 
(PSOL), de 70 anos, foi vaci-
nado nesta semana contra a 
covid-19 no Clube Central, 
em Icaraí. Lá, com dez me-
sas de atendimento a fila 
até que andou rápido. Mas 
o vereador percorreu outros 
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postos de vacinação na ci-
dade, como o Drive Thru, no 
Campus da UFF, a Policlínica 
Sergio Arouca, no Vital Brazil, 
e a Policlínica João Vizella, no 
Barreto, onde testemunhou 
longas filas e apenas duas 
mesas para atendimento. Ele 
já mandou ofício ao prefeito 
cobrando providências.

Panorama RJPanorama RJ

‘Imagens do Rio’ vai 
até o fim de abril
A exposição ‘Imagens do 
Rio’, uma iniciativa da Pre-
feitura, por meio da Riotur, 
foi prorrogada até o fim 
deste mês. A iniciativa que 
expõe fotos de pontos anti-
gos da cidade e outros que 
não existem mais, nos 24 
postos de salvamento da 
orla, do Leme até o final da 
Praia do Recreio. 

A galeria a céu aberto 
ocupa os 36 quilômetros 
da orla marítima do Rio, do 
Leme ao Pontal. Entre as  

imagens expostas estão as 
praias da Zona Sul antes dos 
grandes edifícios, a Praça 
XV vista do antigo Morro do 
Castelo e a Prainha, na Saú-
de, antes dos aterros. 

As 48 fotografias do Rio 
Antigo  foram seleciona-
das pelo Instituto Moreira 
Salles, que cedeu o acervo 
e presenteou a cidade com 
registros históricos feitos 
entre 1870 e 1930 por Marc 
Ferrez, Augusto Malta e ou-
tros fotógrafos. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Infantil
O Theatro Municipal de Ni-
terói apresenta, nos dias 3 e 
4 de abril, sábado e domin-
go, às 16h, a peça infantil “A 
Cabana”, con transmissões 
pelo Facebook e Instagram 
(@theatromunicipaldenite-
roi). No espetáculo, a atriz 
e escritora Danielle Fritzen 
conta histórias de alguns dos 
seus 10  livros publicados,  
na companhia do músico 
e ator Renato Badeco. O 
projeto incentiva a leitura, 
com contação de histórias 
e canções. 

JAZZ - O Favela Jazz Festival é uma experiência audio-
visual em forma de um evento gratuito e online que 
visa a entreter, divertir, informar e trazer conteúdos 
que permitam o aprofundamento no contato com 
gênero que ainda é visto com muito elitismo. A partir 
deste sábado (3) serão exibidos shows, filmes e cursos 
no site www.jazznakombi.com.br/favelajazzfestival.

DEBATE - O Encontro Virtual com Poetas Populares 
entra no seu segundo e último mês neste sábado (3), 
às 16h, com um debate sobre ‘Patrimônio Imaterial: 
Cordel, Capoeira e Samba’. Ao todo, o projeto apre-
sentará os versos e a prosa de 16 grandes cordelistas, 
em conversas ao vivo mediadas por estudiosos do 
universo. Sempre às 16h, no YouTube da Amo Cordel.

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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Fotos retratam pontos que se modificaram e outros que não existem mais 
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A atriz e escritora Danielle Fritzen 
conta histórias de de seus livros 
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A programação prevê a imunização, a partir de 26 de abril, de pessoas acima de 45 anos com comorbidades 

Niterói, Rio, Maricá e Itaguaí 
anunciam calendário conjunto 
Municípios da Região Metropo-
litana do Rio resolveram reunir 
esforços para enfrentar a pan-
demia de coronavírus. Depois 
de Rio e Niterói anunciarem 
medidas restritivas conjuntas 
para evitar o alastramento da 
covid-19, outras cidades, como 
Maricá e Itaguaí se juntaram 
ao grupo e todas anunciaram, 
durante a semana, um calen-
dário conjunto de vacinação. A 
expectativa é de que novas ações 
em conjunto sejam realizadas 
e de que outras cidades vizi-
nhas também “falem a mesma 
língua”.

A programação de vacinação 
prevê a imunização seguindo 
grupos prioritários por idade, 
segundo parâmetros do Pla-
no Nacional de Imunização e 
levando em consideração as 
necessidades dos municípios. 
A expectativa é que no dia 26 
de abril todos os idosos com 
idade acima de 60 já tenham 
sido vacinados e, a partir desta 
data, as prefeituras continuem 
a vacinação trabalhando com 
pessoas de 59 a 45 anos de oito  
grupos prioritários. 

Os grupos que serão prio-

rizados são: pessoas com co-
morbidade, pessoas com defi-
ciência permanente, desde que 
apresentem comprovação por 
meio de atestado médico; tra-
balhadores da saúde que ainda 
não se vacinaram, trabalhadores 
de educação, trabalhadores de 
serviço de limpeza urbana, PMs, 
policiais civis, bombeiros, guar-
das municipais e agentes peni-
tenciários. Para que todos esses 
profissionais sejam imunizados 
será necessário que comprovem 
que estão em atividade.

Nesta segunda-feira (5), a 
Secretaria de Saúde de Niterói 
divulga novo calendário de 
vacinação para idosos de até 
60 anos para que todos este-
jam imunizados até o dia 26. 
Anteriormente, este calendário 
seguiria até o dia 1º de maio.

Ao lado do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes; de Maricá, Fabia-
no Horta; e de Itaguaí, Rubem 
Vieira; o prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enfatiza que é preciso 
uma maior integração para 
conseguir mais eficiência neste 
enorme desafio que é o enfren-
tamento desta pandemia.

“Os municípios precisam 

trabalhar juntos e, também, em 
parceria com o Governo do Es-
tado. Há algumas semanas, pro-
curei o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, para integrar as ações de 
Niterói com as ações do Rio. A 
gente sabia que precisava tomar 
medidas que protegessem a 
nossa cidade, já que não adian-
tava fazer isso senão tivéssemos 
essa forma integrada. Nós temos 
vários exemplos de um muni-
cípio ter um critério diferente 
do outro, o que acaba gerando 
um fluxo de pessoas para a 

cidade  vizinha. Isso aconteceu 
em Itaguaí e no caso de Niterói 
e São Gonçalo também”, frisa 
Axel Grael.  

Eduardo Paes ressalta que o 
entendimento deste grupo de 
prefeitos é que os critérios que 
devem valer para a vacinação 
são técnicos e científicos, já que 
não há doses suficientes para 
toda a população. 

“O calendário é importante, 
claro, mas o que mais importa é 
o compromisso desses quatro 
municípios de cumprirem e 

respeitarem critérios científicos 
a partir do grau de ‘periculosida-
de’ que o coronavírus representa 
para cada grupo da população. 
Sabemos que os idosos repre-
sentam o grupo de maior risco. 
Com isso, o primeiro grupo já 
está protegido. O importante 

agora é a gente continuar prote-
gendo vidas e isso significa olhar 
para aqueles que mais precisam, 
mais expostos, por isso, soma-
mos o critério de idade a estes 
grupos com comorbidades e 
categoriais essenciais em ativi-
dade”, pontuou.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A expectativa é que no dia 26 de abril todos acima de 60 já tenham sido vacinados

São Gonçalo lança 
Disque Aglomeração 
A Prefeitura de São Gonçalo 
criou um canal de comu-
nicação para que o cida-
dão gonçalense denuncie 
eventos e festas clandes-
tinas durante a pandemia 
da covid-19. As denúncias 
podem ser feitas através 
do Disque Aglomeração 
pelo número de whatsapp 
(21) 99787-1097. O serviço 
está disponível 24 horas por 
dia, de domingo a domingo. 
Para realizar a denúncia é 
preciso enviar o endereço 
completo e o tipo de evento 
irregular que está aconte-
cendo ou irá acontecer. Não 
é necessário se identificar.

Os estabelecimentos 
que forem flagrados des-
cumprindo as medidas 
restritivas poderão ser mul-
tados em R$ 8.650,32, de 
acordo com a Lei 387/2011 
que prevê advertência, in-
terdição, apreensão, inu-
tilização, suspensão de 
fabricação ou venda, can-
celamento de licença, proi-
bição de propaganda e/ou 
multa para quem descum-

prir normas legais federais, 
estaduais e municipais, 
destinadas à promoção, 
prevenção e proteção à 
saúde.

O decreto estabelece 
que bares, restaurantes e 
estabelecimentos congêne-
res podem funcionar para 
consumo no estabeleci-
mento e retirada de alimen-
tos, entre 11h e 21h, sendo 
vedada a permanência de 
clientes após este horário. 

Também está proibida 
a realização de eventos so-
ciais em ambientes como 
salões e casas de festas, 
inclusive infantis, e espa-
ços de recreação infantil, 
parques de diversões iti-
nerantes, clubes sociais, 
parques temáticos e de 
qualquer atividade com 
presença de público, que 
envolva aglomeração de 
pessoas, tais como eventos 
desportivos, shows, casas 
noturnas, boates, carros 
de som e outros. Todas as 
proibições estão no site da  
prefeitura.

Covid-19: Itaboraí 
avança na vacinação
Com o avanço da imuni-
zação, Itaboraí alcançará 
a meta de vacinar todos os 
idosos de até 65 anos antes 
da segunda quinzena de 
abril. Nesta segunda-feira 
(5), os 16 polos de referên-
cia da vacinação espalha-
dos pelo município estão 
com as portas abertas para 
idosos de 67 anos, morado-
res de Itaboraí, garantirem 
a primeira dose da vacina. 
Nos dias seguintes, terça-
-feira (6) e quarta-feira (7), 
será a vez da população 
com 66 e 65 anos respecti-
vamente.

“Nossa vacinação está a 
frente do calendário esta-
dual. Vamos terminar dez 
dias antes a recomendação 
de vacinar os idosos até 65 
anos. Agora, iremos aguar-
dar as diretrizes estaduais 
e as novas remessas de 
vacinas para avançar ainda 
mais.”, disse o superin-
tendente de Vigilância em 

Saúde, Renato Botticini.
Nesta segunda-feira, 

idosos de 67 anos, mora-
dores de Itaboraí, serão 
vacinados com a primeira 
dose da vacina. Na ter-
ça-feira (6), será a vez da 
população com 66 anos. Já 
na quarta-feira (7), idosos 
de 65 anos. É importante 
que o paciente não esque-
ça de levar documento de 
identificação com foto e 
comprovante de residência. 

Itaboraí conta com 16 
polos de vacinação. No 
Posto de Saúde Prefeito 
Milton Rodrigues da Rocha, 
no Centro, e na Policlínica 
de Especialidades Médicas 
Vereador José de Olivei-
ra Filoco (PEMVJOF), em 
Manilha, o horário de va-
cinação será de 8h às 15h. 
Já nas demais 14 Unidades 
de Saúde da Família (USF), 
destinadas como polos, o 
atendimento à população 
será de 8h30 às 15h.

Fiscais autuam mais de 6 mil por 
descumprir medidas contra covid
A fiscalização das medidas 
restritivas decretadas pelo 
município do Rio de Janeiro 
para conter o crescimento de 
casos, internações e mortes 
por covid-19 gerou mais de 6 
mil autuações em apenas seis 
dias. As informações foram 
divulgadas em um balanço 
da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública no dia 1º de 
abril.

Entre as irregularidades, 
estão multas e interdições a 
estabelecimentos, infrações 
sanitárias, multas de trânsi-
to, reboques e apreensões de 
mercadorias. O número de 
estabelecimentos interdita-
dos por descumprir as me-
didas de prevenção à doença 
chega a 58, além de 432 casos 
em que houve multa contra 
bares, restaurantes ou vende-

dores ambulantes.
Somente no dia 31 de mar-

ço, foram dez estabelecimen-
tos fechados e 61 multas apli-
cadas. O total de autuações 
em um dia chegou a 1.031.

Publicado no Diário Ofi-
cial em 22 de março, o de-
creto nº 48.644 estabeleceu o 
fechamento dos serviços não 
essenciais por dez dias, con-
tados a partir de 26 de março.

Até o dia 4 de abril, bares 

e restaurantes podem fun-
cionar apenas com entregas 
em domicílio e nos sistemas 
take away e drive-thru. Além 
disso, está proibida a perma-

nência na areia das praias, 
o estacionamento em toda 
a orla marítima e a entrada 
de ônibus de fretamento no 
município.

Em seis dias, foram interditados 58 estabelecimentos na capital

Cultos: AGU 
defende 
suspensão 
da proibição
O advogado-geral da União, 
André Mendonça, defendeu 
durante a semana, no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a 
suspensão de decretos esta-
duais que proíbem a realiza-
ção de cultos religiosos. 

A manifestação foi incluída 
na ação em que o PSD ques-
tiona no STF a legalidade do 
decreto do estado de São Pau-
lo, que proibiu, de forma ir-
restrita, a realização de cultos 
como medida de prevenção 
à disseminação da covid-19. 
O relator da ação é o ministro 
Gilmar Mendes. 

Na manifestação, André 
Mendonça diz que as medidas 
restritivas aplicadas durante 
a pandemia devem respeitar 
a dignidade e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos. 

Para Mendonça, a restrição 
total de atividades religiosas, 
mesmo sem aglomeração de 
pessoas, impacta o direito à 
liberdade de religião.

Levantamento da CNM ouviu 2.553 cidades e nem todas se pronunciaram

C-19: 1.141 municípios com o 
risco de ficar sem kit intubação
Levantamento da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) aponta que pelo me-
nos 1.141 cidades têm risco de 
desabastecimento de “kit in-
tubação”, nome dado aos pro-
dutos utilizados no processo 
de intubação de pacientes, 
procedimento muitas vezes 
necessário para o tratamento 
pacientes com covid-19.

O estudo da entidade so-
bre as demandas em relação 
à pandemia ouviu 2.553 mu-
nicípios de todas as regiões 
do país, 45,9% do total. Se 
considerada essa amostra, o 
percentual de cidades com 
risco de desabastecimento 
desses medicamentos fica 
em 44,7%.

Outros 7,1% dos ouvidos 
no levantamento não deram 
respostas especificamente 
sobre este ponto questionado. 
Ainda faltam informações, 
contudo, das demais prefei-
turas que não responderam.

Oxigênio - A pesquisa tam-
bém avaliou o risco de desa-
bastecimento de oxigênio, 
problema que vem se expan-
dindo desde a crise de oferta 
desse insumo em Manaus em 
janeiro deste ano. Ao todo, 
625 prefeituras responderam 
que temem a falta de oxigênio 
para o atendimento a pacien-
tes com covid-19.

Este número representa 
24,5% da amostra. Outros 
3,5% ouvidos pela pesquisa 
não deram retorno sobre este 
ponto específico.

Vacinas - De acordo com 
o levantamento, 2.503 cida-
des ouvidas relataram ter 
recebido vacinas. O número 
compreende 98% da amostra 
investigada pela equipe da 
Confederação Nacional dos 
Municípios.

Entre os participantes do 
estudo, 610 responderam 
terem recebido vacinas pelo 

menos uma vez na última 
semana, o correspondente 
a 23,9%. Já outros 1.746 re-
lataram ter tido repasse de 
imunizantes pelo menos duas 
vezes, o que representa 68,4% 
da amostra investigada.

Medidas de restrição - O 
estudo da CNM avaliou as 
medidas de distanciamento 
para combater a circulação 
do novo coronavírus. Entre 
os ouvidos, 948 disseram ter 
implementado o fechamento 
de atividades não essenciais 
(também chamado de lock-
down), o equivalente a 37,1%. 
Outros 1.580 afirmaram não 
ter optado por tais ações, o 
que corresponde a 61,9%.

Já o toque de recolher foi 
implantado por 2.098 cida-
des, o que representa 82,2% 
dos entrevistados. A medida 
não foi adotada por 448 pre-
feituras, o que corresponde a 
17,5%.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O total de autuações em um dia no município do Rio chegou a 1.031

Entre as 
irregularidades, 
estão infrações 
sanitárias 
e multas de 
trânsito

Confira o calendário de vacinação apenas 
para os grupos prioritários:

26/abril, segunda-feira -
59 anos
27/abril, terça-feira - 59 anos
28/abril, quarta-feira - 58 anos
29/abril, quinta-feira - 58 anos
30/abril, sexta-feira - 57 anos

01/maio, sábado - 57 anos
03/maio, segunda-feira -
56 anos
04/maio, terça-feira - 56 anos
05/maio, quarta-feira - 55 anos
06/maio, quinta-feira - 55 anos
07/maio, sexta-feira - 54 anos
08/maio, sábado - 54 anos
10/maio, segunda-feira -
53 anos
11/maio, terça-feira - 53 anos

12/maio, quarta-feira - 52 anos
13/maio, quinta-feira - 52 anos
14/maio, sexta-feira - 51 anos
15/maio, sábado - 51 anos
17/maio, segunda-feira -
50 anos
18/maio, terça-feira - 50 anos
19/maio, quarta-feira - 49 anos
20/maio, quinta-feira - 49 anos
21/maio, sexta-feira - 48 anos
22/maio, sábado - 48 anos
24/maio, segunda-feira -
47 anos
25/maio, terça-feira - 47 anos
26/maio, quarta-feira - 46 anos
27/maio, quinta-feira - 46 anos
28/maio, sexta-feira - 45 anos
29/maio, sábado - 45 anos



Cidades4 ofluminense.com.br Sábado, 3, domingo, 4, segunda, 5 e terça-feira, 6/4/2021

Maricá mantém o saldo positivo 
na geração de empregos formais
Apesar da pandemia, nos últimos 12 meses foram criados  1.077 postos de trabalho na cidade

Os números do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), di-
vulgados nesta semana pelo 
Ministério da Economia, 
mostram que Maricá obteve 
no último ano saldo positivo 
de 219 novas vagas formais 
de trabalho – foram regis-
tradas 728 admissões e 509 
demissões.

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o resultado 
também é expressivo: entre 
março de 2020 e fevereiro 
deste ano, em plena pan-
demia quando milhares de 
vagas e empreendimentos 
foram fechados, Maricá so-
mou 1.077 postos de trabalho 
a mais e apresentou o segun-
do melhor desempenho na 
geração de empregos entre 
os 92 municípios do estado 
do Rio – ficando atrás apenas 
de Arraial do Cabo, com sal-
do de 1.821 novos empregos 
formais.

A cidade também se des-
taca na comparação com 
municípios vizinhos - Niterói 
tem 3.950 empregos formais 
a menos no acumulado dos 
últimos 12 meses, enquanto 
São Gonçalo perdeu 2.887 
postos de trabalho - e até 
com a capital do estado, onde 
mais de 79 mil empregos 
desapareceram no período.

Desde junho do ano pas-
sado, o setor produtivo da 
cidade vem registrando mais 
contratações que demissões, 
na contramão do estado do 
Rio, que também teve resul-
tado positivo em fevereiro, 
mas ainda amarga grande 
perda acumulada no estoque 

de vagas formais: 108 mil 
postos de trabalho foram 
fechados em todo o estado 
no último ano.

Um exemplo disso é o 
caso do cozinheiro Amauri 
Ferreira dos Santos, de 51 
anos, que conseguiu em-
prego durante a pandemia. 

“Estou há três semanas tra-
balhando nesse lugar como 
chefe de cozinha. É muito 
bom porque estou no mo-
mento de muita transição 
na minha vida. Eu precisava 
voar e seguir meu caminho. 
É assim que as coisas fun-
cionam, é um passo de cada 

vez”, disse.
Como consequência da 

série positiva na criação de 
vagas, o estoque de empregos 
formais na cidade chegou 
a 18.479 em fevereiro deste 
ano, contra 17.402 no mesmo 
mês do ano passado, o que 
representa variação positiva 
de 6,19%.

Diego Maggi, gerente de 
projetos do Instituto Munici-
pal de Informação e Pesquisa 
Darcy Ribeiro (IDR), destaca 
que os dados do Caged mos-
tram que Maricá, sem sacri-
ficar as vagas formais que 
já existiam, chega mesmo a 
superar o patamar de em-
prego anterior à pandemia 
de Covid-19.

 “Este bom desempenho, 
sem dúvida, está relacionado 
às políticas de amparo à eco-
nomia local implementadas 
pela administração muni-
cipal, como os programas 
de Amparo ao Trabalhador 

(PAT) e de Amparo ao Empre-
go (PAE) e a própria política 
de renda básica de cidadania 
(RBC), avaliou.

 O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Maricá, Igor Sardinha, res-
salta que, mesmo antes da 
pandemia de covid-19, a ci-
dade já vinha demonstrando 
números consistentes em re-
lação a geração de empregos. 
“O conjunto de medidas de 
proteção econômica reali-
zadas pela prefeitura a partir 
da pandemia como o PAT, o 
PAE, o Fomenta Maricá e o 
aumento do valor pago pela 
RBC fez com que a cidade 
ganhasse fôlego suficiente 
para passar por esse momen-
to difícil ainda com números 
positivos”, afirmou.

 Sardinha acrescenta que 
os programas de suporte 
à economia lançados pela 
administração municipal 
seguem a lógica de enxergar 
o isolamento social, neces-
sário para conter o avan-
ço da pandemia, como um 
direito social. “E a missão 
da Prefeitura foi sempre a 
de assegurar esse direito 
[de cumprir o isolamento 
social] a cada um dos seus 
cidadãos, garantindo a eles a 
renda e os empregos”, disse o  
secretário.

Na geração 
de empregos, 
município é o 
segundo em 
desempenho no 
Estado

Divulgação

O cozinheiro Amauri Ferreira dos Santos, de 51 anos, conseguiu emprego formal durante a pandemia

Cidade recebe reconhecimento internacional pelos esforços pela redução do impacto nas mudanças climáticas

Para Niterói, não há mais tempo ruim
A Prefeitura de Niterói rece-
beu, essa semana, reconhe-
cimento do Global Covenant 
of Mayors for Climate & 
Energy - Pacto Global de Pre-
feitos pelo Clima e a Energia 
(GCoM) pelos esforços do 
município para a redução do 
impacto de mudanças climá-
ticas. A partir dos dados en-
viados ao Sistema Unificado 
de Reporte CDP-ICLEI em 
2020, a instituição concedeu 
duas medalhas de reconhe-
cimento à cidade: azul (mi-
tigação) e verde (adaptação 
às mudanças climáticas). 
No Estado do Rio, além de 
Niterói, apenas o Rio de Ja-
neiro, Quissamã, Mesquita 
e Rio das Flores fazem parte 
do pacto.

À medida que Niterói 
for implementando seus 
compromissos climáticos, 
o progresso vai sendo reco-
nhecido por um sistema de 
medalhas compartilhadas 
com a comunidade global. 
O município já desenvolveu 
e apresentou a Avaliação de 
Risco Climático e Vulnera-
bilidade e o Inventário de 
Emissões de Gases Estufa.

Fogo em florestas, tem-
pestades e dias extrema-
mente quentes estão entre 
os riscos climáticos ma-
peados como mais altos. 
A emissão por transportes 
aparece como fator de maior 
concentração de emissões. O 
número de carros na cidade 
aumentou 28% nos últimos 

10 anos, o que significa que 
há um carro para cada três 
habitantes. Esse desafio está 
sendo enfrentado com as di-
retrizes do novo Plano Dire-
tor e do Plano de Mobilidade, 
e com projetos estruturantes 
voltados para a mobilidade 
sustentável, a expansão do 
transporte público e o for-
talecimento da mobilidade 
ativa.

O secretário municipal do 
Clima, Luciano Paez, explica 
que Niterói é uma cidade 
privilegiada por suas bele-
zas naturais, porém pode 
se encontrar em estado de 
vulnerabilidade climática.

“Precisamos repensar o 
uso e a ocupação do solo 
n i t e ro i e n s e,  re a l i z a n d o 

uma política de prevenção 
e adaptação da cidade aos 
eventos extremos. A elevação 
do nível do mar, bem como 
fortes chuvas e estiagens são 
cada vez mais frequentes 
e com projeções de maior 
intensidade nas próximas 
décadas. Com a implanta-
ção de um fórum municipal 
de mudanças climáticas, 

parcerias público-privadas 
com instituições nacionais 
e internacionais, uma ges-
tão integrada das diversas 
secretarias de governo, o for-
talecimento do atual Plano 
Diretor da cidade, sobretudo 
no que tange às ações sobre 
mudanças climáticas, entre 
outros, serão os principais 
norteadores da nossa secre-
taria. Além é claro de ações 
e projetos pragmáticos e já 
iniciados inclusive com a 
UFF, buscaremos mitigar os 
Gases de Efeito Estufa (GEEs) 
através de novos formatos de 
recursos energéticos, como 
também sobre a mobilidade 
urbana”, explicou.

Em 2017, a Prefeitura de 
Niterói recebeu o selo de 

elaboração do inventário das 
emissões de gases de efeito 
estufa (GEE), concedido pelo 
Iclei (Governos Locais pela 
Sustentabilidade). Em feve-
reiro deste ano, Niterói se 
tornou o primeiro município 
do Brasil a ter uma secretaria 
municipal do Clima.  

O compromisso de Ni-
terói com o Pacto Global 
de Prefeitos pelo Clima e a 
Energia (GCoM) conecta a 
cidade à maior aliança global 
comprometida com a lide-
rança climática das cidades, 
com base no compromisso 
de mais de 10.500 governos 
locais de seis continentes, 
representando mais de 900 
milhões de cidadãos em todo 
o mundo.

Divulgação

Os policiais militares e agentes civis da Operação Segurança Presente têm garantido mais segurança na cidade

Em uma semana agentes civis e militares que patrulham a cidade registraram 20 ocorrências e efetuaram 11 prisões

São Gonçalo Presente age nas ruas
Com a ação intensificada no 
município de São Gonçalo, 
as áreas de policiamento am-
pliadas e horário estendido 
das 5h às 23h, os policiais 
militares e agentes civis da 
Operação Segurança Presente 
registraram 20 ocorrências 
em apenas uma semana. Nes-
te período foram efetuadas 
11 prisões em flagrante por 
roubo, porte ilegal de arma 
de fogo, lesão corporal, dano 
ao patrimônio, entre outros 
crimes. Também foram reti-
rados das ruas nove foragidos 
da justiça, com mandados de 
prisão em aberto. Um deles 
tinha três mandados por re-
ceptação, porte de arma de 
fogo e corrupção de menores 
e outro criminoso foi preso 
com um mandado de prisão 
por homicídio. Um veículo 
roubado também foi recupe-
rado pelos agentes.

Para o coordenador da 
base, subtenente Denis Ma-
chado, o reconhecimento 

público motiva o trabalho dos 
agentes.

“Sabemos o quanto o nos-
so trabalho está sendo im-
portante para o gonçalense. 
Diariamente recebemos o 
agradecimento da população, 
com olhares de felicidade pela 
nossa presença nas ruas. Em 
retribuição, damos o nosso 
empenho e dedicação para 
trazer mais segurança a São 
Gonçalo”, disse o coordena-
dor.

Nesta primeira semana 
de reforço, as assistentes so-
ciais do Segurança Presente 
conheceram o território e 
estabeleceram parcerias. Na 
terça-feira (30), uma jovem de 
origem africana, de 21 anos, 
vinda de Camarões, na África, 
foi abordada pelos policiais 
militares que patrulhavam 
a Rua Presidente Kennedy, 
porque ela estava desorien-
tada, com dificuldades de se 
comunicar e pedindo ajuda. 
Os policiais a levaram para a 

base da Operação onde foi au-
xiliada pela assistente social. 
A jovem disse ser refugiada, 
tinha todos os documentos, 
mas não tem moradia e nem 
emprego. Ela foi levada para 

a base da Lapa, no Rio de Ja-
neiro, e de lá seguiu para um 
abrigo público para dormir, se 
alimentar e passar a ser acom-
panhada pelo serviço social.

A Operação São Gonçalo 

Presente reforça a segurança 
no município com 120 pro-
fissionais de segurança, entre 
eles policiais militares, agen-
tes civis (egressos das Forças 
Armadas) e assistentes so-

ciais. O patrulhamento é feito 
a pé, em motos e viaturas, em 
áreas urbanas de grande mo-
vimentação e concentração 
de estabelecimentos comer-
ciais, das 5h às 23h, todos os 
dias da semana. 

“O início desse trabalho 
tem sido muito positivo. Os 
profissionais estão motiva-
dos, dispostos a oferecer o seu 
melhor. Eles estão conhecen-
do a cidade, as necessidades e 
a dinâmica das ruas do muni-
cípio. É um trabalho que será 
cada vez mais aprimorado, à 
medida que for amadurecen-
do. A receptividade da popu-
lação com os profissionais 
tem sido a melhor possível”, 
disse o secretário de Ordem 
Pública de São Gonçalo, Ma-
jor David Ricardo.

A base da Operação fica 
instalada na sede da Secre-
taria de Ordem Pública, na 
Avenida Presidente Kennedy, 
nº 765, no bairro Estrela do 
Norte.

Niterói recebeu 
reconhecimento 
do Pacto Global 
de Prefeitos 
pelo Clima e a 
Energia
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Cresce venda financiada pela poupança

Richard Sonsol*

O mercado imobiliário vive um 
momento especial em sua his-
tória. Com as vendas em alta 

desde o ano passado, mesmo em 
meio à pandemia de Covid-19, 
o setor projeta um excelente 
desempenho ao longo de 2021. 
Para a Associação Brasileira de 
Entidades de Crédito Imobi-
liário e Poupança (Abecip), os 
financiamentos com recursos da 
poupança devem crescer 27%, se 
comparado a 2020.

Os números animam. Afinal, os 
empréstimos, segundo a Asso-
ciação, devem alcançar R$ 157 
bilhões até o final deste ano ante 
os R$ 124 bilhões do ano passado, 
considerado, até então, o mais 
alto da série histórica.

No primeiro bimestre os resul-
tados foram excelentes para o 
setor. Encerrou com emprésti-
mos da caderneta de poupança 
da ordem de R$ 24,74 bilhões, 
83% a mais que igual período de 
2020. Foram financiados 105,7 

mil imóveis, entre aquisição e 
construção.

Janeiro bateu recorde para 
o mês, com empréstimos 
de R$ 12,29 bilhões e 55,1 
mil imóveis nego-
ciados. Em feve-
reiro, foram 50,6 
mil imóveis com-
prados e emprés-
timos de R$ 12,45 
bilhões, quase o 
dobro do registra-
do no mesmo mês 
do ano passado, 
quando o resulta-
do foi de R$ 6,38 
bilhões. 

Há um conjunto de fatores 
que contribuem para estes 
resultados positivos. É ine-
gável que existe hoje uma 
janela de oportunidades, como 
juros atrativos, opções de linhas 

de crédito e as novas deman-
das por parte das famílias, que 

procuram imóveis maiores 
e condomínios com mais 
infraestrutura – necessida-
des de melhor qualidade 

de vida que surgiram 
com o isolamento so-
cial exigido pela crise 
sanitária.

Mesmo com o au-
mento da taxa bási-
ca de juros, a Selic, 
que passou de 2% 
para 2,75% ao ano 
no último dia 17, o 
momento perma-
nece favorável para 
quem quer adquirir 

a casa própria. Além de 
juros atraentes, o mercado 
financeiro oferece quatro 
opções para os emprésti-

mos imobiliários, como taxas 
fixas, pré-fixadas, correção pelo 

IPCA ou pela poupança. 

Quem mora em Niterói não 
pensa em sair. A cidade, com o 
melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) do estado, 
vem atraindo também famílias 
de outros locais que buscam co-
modidade e tranquilidade para 
morar. Ao decidir adquirir um 
imóvel, procure as imobiliárias 
associadas à ADEMI-Niterói e 
conte com a parceria, a orien-
tação e a confiança de quem 
entende do assunto.

Mesmo em meio 
à pandemia 

de covid-19, o 
setor projeta 
um excelente 

desempenho ao 
longo de 2021

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

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: 07/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Bernardino Osório - Ititioca - Niterói 14918423
13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Ititioca - Niterói 14918423
13:00 às 17:00 Rua D J Mata - Ititioca - Niterói 14918423
13:00 às 17:00 Rua Ricardino Ozotio - Ititioca - Niterói 14918423
13:00 às 17:00 Travessa C - Ititioca - Niterói 14918423

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 14901433

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 01, 10, 11, 13, 25 - Recanto Itaipuaçu - Jardim Interlagos - 

Maricá 
14919691

09:00 às 12:00 Rua 11 de Junho - Itaipuaçu - Maricá 14919691
09:00 às 12:00 Rua dos Heliotrópios - Itaipuaçu - Maricá 14919691
09:00 às 12:00 Rua dos Jasmins - Barroco - Maricá 14919691
09:00 às 12:00 Rua dos Narcisos - Barroco - Maricá 14919691
09:00 às 12:00 Rua São Benedito - Barroco - Maricá 14919691
09:00 às 12:00 Rua Saturno - Barroco - Maricá 14919691
10:30 às 12:00 Ruas 29, 30 - Cajueiros - São José Imbassaí - Maricá 14921309
12:00 às 16:00 Ruas 5, 6 - Cassorotiba - Maricá 14966233
12:00 às 16:00 Rua Ademar Mendes de Souza - Cassorotiba - Maricá 14966233
12:00 às 16:00 Rua Cândido Alves da Costa - Cassorotiba - Maricá 14966233
12:00 às 16:00 Rua Carlos Rodrigues Faria - Cassorotiba - Maricá 14966233
12:00 às 16:00 Rua dos Mamoeiros - Cassorotiba - Maricá 14966233
12:00 às 16:00 Rua Luis Genésio - Cassorotiba - Maricá 14966233
13:00 às 17:00 Rua Cruzeiro - Estrada cassorotiba - Santa Paula - Maricá 14922041
13:00 às 17:00 Rua João Manoel Ribeiro - SPAR - Maricá 14922041
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora de Fátima - Inoã - Santa Paula - Maricá 14922041
13:00 às 17:00 Ruas 2, 6, 9, 10, 11, 12 - Jardim Inohan - Estrada Cassorotiba - 

Nova Luzitânia - Santa Paula - Maricá 
14922041

13:00 às 17:00 Rua Emerson da Silva - Santa Paula - Maricá 14922041
13:00 às 17:00 Rua Nova Luzitânia - Santa Paula - Maricá 14922041
13:50 às 17:30 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Ruas 35, 37, 87, 88, 89, 92, 110, 187, 189 - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua dos Professores (Antiga 88) - Itaipuaçu - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua Governador Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
13:50 às 17:30 Rua São José - Jardim Atlântico - Maricá 14922235
14:00 às 18:00 Rua Marques de Sapucaí - Parque Ubatiba - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Condado de Maricá - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Bar Barão - Lot Marques de Maricá - Centro - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Barão de Mauá - Parque Ubatiba - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua de Uruguai - Marques de Maricá - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua José A dos Santos - Santo Antônio - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua José dos Santos Siqueiras - Marques de Maricá - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua José Santos S Castro - Marques de Maricá - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Marques de Caxias - Marques de Maricá - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Marques Olinda - Parque Ubatiba - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Sem Nome - Parque Ubatiba - Maricá 14893151
14:00 às 18:00 Rua Senhor do Bonfim - Marques de Maricá - Maricá 14893151
15:30 às 17:30 Rua Henriqueta Rios Rosa - Jardim Atlântico - Maricá 14922111
15:30 às 17:30 Ruas 34, 72, 73, 74, 75, 82, 173 - Jardim Atlântico - Jardim B 

Maricá - Jardim N Metropoli - Maricá 
14922111

15:30 às 17:30 Rua Gutemberg C. Francisco - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14922111
15:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico Leste - Maricá 14922111

Dia: 08/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Travessa Santos Moreira - Santa Rosa - Niterói 14923697

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Maria dos Anjos Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Arsenal - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Rua 8 - Anaia Pequeno - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Rua Alcebíades Caldeiras - Jockey Club - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Rua Condomínio Gramado do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia Pequeno - São Gonçalo 14916433
12:00 às 16:00 Rua Idalina Ramos - Arsenal - São Gonçalo 14916433
14:00 às 16:00 Estrada da Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Frederico S Carvalho - Pacheco - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Itacambi - Pacheco - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Itacaran - Barracão - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Itaocorá - Pacheco - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Olímpio da Silva - Barracão - São Gonçalo 14926985
14:00 às 16:00 Rua Rituaca - Pacheco - São Gonçalo 14926985

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - Condomínio Rural Três Reis I - Condomínio 

Canãa - Caxito - Jardim Interlagos - Maricá 
14918827

13:00 às 17:00 Condomínio Rural Três Reis I - Caxito - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Ubatiba - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Estrada Rio Fundo - Caxito - Parque Ubatiba - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Rua Caxito - Três Reis I - Condomínio Rural III Reis I - Caxito - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Rua dos Ipês - Condomínio Green Park III - Itapeba - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Rua Itaboraí - Parque Ubatiba - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Parque Ubatiba - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Sítio 10 Condomínio Três Reis II - Caxito - Maricá 14918827
13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 116, 117, 118, 119 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14923771
13:00 às 17:00 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico Leste - Maricá 14923771
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 14923771
13:00 às 17:00 Rua João Tavares - Jardim Atlântico Leste - Maricá 14923771
13:00 às 17:00 Rua Maria Luiza - Jardim Atlântico - Maricá 14923771
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 14923771
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá 14923741
13:30 às 17:30 Ruas 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 107 - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho 

Maricá - Lot  Marine Lândia - Cordeirinho - Centro - Ponta Negra - Maricá 
14923741

13:30 às 17:30 Rua das Turquesas - Itaocaia Valley - Maricá 14923741
13:30 às 17:30 Rua Lucio Correia da Silva - Centro - Maricá 14923741

Brasil: balança comercial tem 
superávit de US$ 1,482 bilhão
A importação de plataformas 
de petróleo fez a balança 
comercial (diferença entre 
exportações e importações) 
registrar o menor resultado 
para meses de março em seis 
anos. No mês passado, o Bra-
sil exportou US$ 1,482 bilhão 
a mais do que importou. O va-
lor é 63% inferior ao de março 
do ano passado, pelo critério 
da média diária, e representa 
o saldo mais baixo para o mês 
desde 2015.

Com o desempenho de 
março, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 
1,648 bilhão nos três pri-
meiros meses de 2021. No 
primeiro trimestre, a balan-
ça acumula o menor saldo 
para o período desde 2015. 
Naquele ano, a balança tinha 
registrado déficit de US$ 5,577 

bilhões nos três primeiros 
meses.

Em março, as exportações 
somaram US$ 24,505 bilhões, 
com crescimento de 27,8% 
pela média diária em relação 
ao mesmo mês do ano passa-
do. Por causa das plataformas 
de petróleo, as importações 
atingiram US$ 23,023 bilhões, 
com alta de 51,7% na mesma 
comparação.

Principais produtos - No 
mês passado, as exportações 
da agropecuária cresceram 
34,5% na comparação com 
março de 2020, puxada pelo 
início da safra de alguns pro-
dutos, como milho e café, e 
pela alta de 11,5% do preço 
internacional das commo-
dities (bens primários com 
cotação internacional). As 

maiores altas foram obser-
vadas nas vendas de algodão 
bruto (+59,5%), soja (+36,9%) 
e café não torrado (+24,9%).

Embaladas pela alta de 
58,4% na cotação de vários 
minérios, as vendas da in-
dústria extrativa aumentaram 
72,6% em relação a março 
do ano passado. Os desta-
ques foram o minério de 
cobre (+267,7%) e de ferro 
(+152,7%). As exportações da 
indústria de transformação 
cresceram 8,3% na mesma 
comparação, puxadas por 
açúcares e melaços (+45,3%), 
ligas de ferro e de aço semia-
cabadas (+48,2%) e obras de 
ferro ou aço e outros artigos 
de metais comuns (+158,5%).

Importações - Em relação 
às importações, a entrada 

no país da plataforma de pe-
tróleo engordou as compras 
externas. Sem as operações, a 
balança comercial teria regis-
trado superávit de US$ 6,988 
bilhões em março e teria alta 
em relação ao resultado de 
março de 2017, quando o 
superávit somou US$ 7,136 
bilhões.

Até meados da década 
passada, o Brasil registrava 
em subsidiárias da Petro-
bras no exterior plataformas 
de petróleo que na prática 
jamais saíam do país. Essas 
operações eram registradas 
como exportações. Com o Re-
petro, novo regime tributário 
para o setor, várias platafor-
mas estão sendo registradas 
no Brasil, com o procedimen-
to sendo contabilizado como 
importação.

Resultado obtido é o mais baixo para o mês de março em seis anos
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Dados que mostram o desempenho em fevereiro são da ANP

Produção de petróleo 
e gás natural recua
As produções nacionais de 
petróleo e gás natural recua-
ram em fevereiro, na compa-
ração com janeiro, segundo 
o boletim mensal divulgado 
em 1º de abril pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP).

De acordo com a agência, 
os 2,819 milhões de barris de 
petróleo por dia representam 
uma redução de 1,9% em 
relação a janeiro, e de 5,1% 
frente a fevereiro de 2020.

No caso do gás natural, 
a média mensal de 131 mi-
lhões de metros cúbicos por 
dia foi 3,9% menor que a de 
janeiro, mas aumentou 1,7% 
em relação a fevereiro do ano 
passado.

A produção nos 118 poços 

do pré-sal correspondeu a 
71,3% do que foi produzido 
no país, que tem um total de 
6.472 poços marítimos e ter-
restres. Os poços do pré-sal 
aumentaram sua produção 
em 4% na comparação com 
fevereiro de 2020, mas re-
cuaram 1,2% em relação a 
janeiro de 2021.

Os 480 poços marítimos 
produziram 96,7% do petró-

leo e 83,4% do gás natural do 
Brasil em fevereiro. Segundo 
a ANP, os campos operados 
pela Petrobras foram respon-
sáveis por 94,5% do petróleo 
e do gás natural produzidos 
no Brasil.

O campo de Tupi, no pré-
-sal da Bacia de Santos, é o 
maior produtor nacional, 
participando com 901 mi-
lhões de barris de petróleo e 
41,9 milhões de metros cú-
bicos de gás natural por dia.

O campo é que o possui 
o maior número de poços 
produtores em alto mar,  
com 56. Também fica nele 
o navio-plataforma FPSO 
Cidade de Itaguaí, que foi a 
maior instalação produtora 
de gás natural do país em 
fevereiro.

Agência Brasil

No caso do gás natural, a média mensal de 131 milhões de metros cúbicos por dia foi 3,9% menor que a de janeiro

De acordo com 
a agência, 
produção teve 
redução de 1,9% 
em relação ao 
mês de janeiro

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

A Lusofonia é toda ela feita 
de simbolismos opulentos 
e profundos, com signifi-
cados acrescidos, a cada 
novo país e a cada novo 
indivíduo que se conhece. 
Se, quando se comunica, 
trocam-se informações, 
dados e símbolos; quando 
dois indivíduos se encon-
tram, independentemente 
da sua origem ou bagagem 
cultural, enriquecem-se e 
crescem intelectualmente, 
pois cada signo passa a ter 
(pelo menos) mais um sig-
nificado; podemos apenas 
imaginar – e nunca, ver-
dadeiramente, entender 
– a grandeza e a dimensão 
da riqueza cultural deste 
espaço linguístico.

Da Península Ibérica, à 
Costa Ocidental Africana, 
da América do Sul ao Ocea-
no Índico, na plenitude do 
Espaço Lusófono, vários 
são os povos, as crenças e 
as manifestações artísti-
cas e culturais. Das mais 
próprias e específicas, às 
comuns, desde as ações 
do quotidiano e suas re-
presentações, à adoração 
às divindades, cada gesto 
e cada palavra, traz em si 
uma semiose e uma prag-
mática que enriquecem o 
espólio cultural dos outros 
povos e é por eles influen-
ciado. 

Dos animistas aos cristãos, 
passando pelos hindus 
e pelos muçulmanos, a 
aproximação dos vários 
povos e a irmandade cria-
da entre si, pelos laços 
de uma língua comum, 
logrou alcançar um ecu-
menismo sui generis e que 
pode ser definido como 
o « projeto de gerar al-
gum tipo de aproximação  
entre povos, grupos ou 
tradições atrelados a dife-

rentes religiões1» .

Sem desfazer a riqueza e a 
complexidade da religião 
alheia, mais do que a união 
das diferentes religiões, a 
Lusofonia torna-se o espa-
ço de vários sincretismos, 
manifestações culturais e 
religiosas que se revolvem 
à volta de mais do que uma 
religião, promovendo uma 
mistura tão homogénea que, 
por pouco, não se pode sepa-
rar uma e outras.

OPINIÃO

Divulgação
António Montenegro Fiúza*

A Lusofonia torna-
se o espaço de 
vários sincretismos, 
manifestações 
culturais e 
religiosas

Disso são exemplos: as 
festividades juninas – onde 
se comemoram o Solstício 
de Verão e onde os orixás 
são exaltados nas mesmas 
datas que santos católicos; 
nas festividades do São 
João, em algumas paragens, 
onde se misturam o rufar 
dos tambores e as danças 
extremamente sensualiza-
das da comemoração da 
fertilidade com as solenida-
des cristãs; o Carnaval, com 
caráter altamente católico, 
ligado ao início da Quares-
ma, mas que se encontra 
povoado de simbolismo 
africano.

Falar do Espaço Lusófono 
é, indubitavelmente, falar 
de ecumenismo e de sin-
cretismo; de simbologia e 
de semiótica; esta junção 
de povos que resulta numa 
profusa riqueza.

Ecumenismo e Sincretismo 
no Espaço Lusófono

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

1  Dicionário Crítico das Ciências Sociais dos Países de Fala Oficial Portuguesa, 
Org. Livio Sansone e Cláudio Alves Furtado, Editora da Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2014
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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.
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Brasileira 
selecionada 
para apitar 
em Tóquio
O site oficial da Federação 
Internacional de Basquete 
(Fiba) publicou no final do 
mês passado uma matéria 
destacando a quantidade 
recorde de árbitras mulhe-
res escaladas para os prin-
cipais eventos da modali-
dade em 2021. Nos mun-
diais sub-19 masculino e 
feminino, por exemplo, 20 
dos 56 nomes selecionadas 
são do sexo feminino, algo 
inédito. Para os Jogos de 
Tóquio são cinco mulheres 
entre os 30 árbitros convo-
cados. Uma brasileira está 
presente nestas duas listas. 
A paulista Andreia Regina 
Silva, de 40 anos, pode in-
clusive se tornar a primeira 
árbitra do país a apitar um 
jogo da chave masculina 
em uma Olimpíada.

“O mais importante é 
desempenhar um exce-
lente trabalho. Claro que é 
uma conquista, pequena 
por um lado mas grande 
por outro. Eu quero apitar 
masculino, feminino, o 
máximo que puder”, disse.

Andreia não seria a pri-
meira brasileira a atender 
o chamado da Fiba para 
Olimpíada. Tatiana Stei-
gerwald foi a Atenas 2004 
e Fátima da Silva esteve 
em Pequim 2008, mas ne-
nhuma das duas chegou 
a arbitrar partidas do tor-
neio masculino. Alcançar 
isso não seria o primeiro 
pioneirismo na carreira de 
Andreia. Em fevereiro, ela 
se tornou a primeira mu-
lher a fazer parte da equipe 
de arbitragem de uma final 
do Intercontinental de 
clubes.

Juliana comanda a escolinha que dá oportunidades a crianças no futebol

Niterói: perseverança move 
projeto social no Caramujo

Uma história de talento e 
esforço desencadeou na 
criação do projeto Farolho, 
que está transformando a 
vida de jovens do Caramu-
jo, em Niterói, que sonham 
em se tornarem jogadores 
de futebol. Essa é a trama 
conduzida por Juliana Con-
ceição dos Santos, de 21 
anos, que atua pelo Amé-
rica. Movida pelo foco em 
seus objetivos, a niteroiense 
desde pequena sonhava em 
ser profissional da bola, 
mas sempre esbarrou nas 
dificuldades que a vida 
apresentava. 

Filha de mãe solteira, ela 
enfrentou todas as barreiras 
e aos 7 anos entrou na esco-
linha do Flamengo e tentou 
conquistar seu espaço jo-
gando com os meninos, já 
que na época tinham pou-
cas escolinhas femininas. 
Destaque nos treinamentos 
e campeonatos, Juliana foi 
se encontrando na carreira 
e conquistou seu lugar em 
importantes clubes do Rio 
de Janeiro conseguindo 
passagens, além do Fla, 
por Vasco, Botafogo e ou-
tros clubes da Capital, fora 
experiências em times de 
São Paulo. 

A virada de chave para 
a niteroiense foi o “Projeto 
Loirinho” localizado na 
Comunidade da Coruja, 
em São Gonçalo, que em 
2007 estava selecionando 
promissoras atletas durante 
um torneio para ocuparem 
2 vagas no time da Seleção 

Brasileira da modalidade 3 
na linha e um no gol. Ju foi 
uma das selecionadas para 
vestir a amarelinha em um 
torneio na Noruega com 
apenas 17 anos de idade. 
Como se não bastasse, ela 
ainda conseguiu levantar o 
caneco de campeã mundial 
em um duelo emocionante 
contra o México na final do 
Homeless World Cup, em 
Oslo.

A partir disso, o pensa-

mento de Juliana mudou, o 
foco era ajudar pessoas com 
o mesmo sonho que o dela 
a terem a mesma chance de 
construir algo importante 
no futebol. Com 20 anos, ela 
começou a buscar mudança 
pelo bairro do Caramujo e 
pelo povo do qual ela sabe 
que existem vários talentos 
que jamais foram visto pela 
falta de oportunidade.

Sem ajuda financeira, ela 
deu início a o  projeto Faro-
lho, visando dar oportuni-
dades a crianças na rua que 
querem jogar futebol para 
terem um apoio técnico, 
alguém que ensine a ma-
neira certa de se introduzir 
no meio do esporte, para 
sonhar com voos maiores. 
Dessa forma ela vai vivendo 
o sonho e busca sempre a 
evolução de todos.

Divulgação

O projeto Farolho, criado por Juliana, ajuda crianças de 6 a 17 anos de idade 

Projeto Farolho, 
idealizado 
por Juliana 
Conceição, 
atende menores 
de 6 a 17 anos 

Chay, o destaque de 
Niterói no Carioca

Brasil tem desafios 
no automobilismo

O atacante Chay, aos 30 
anos de idade, atravessa um 
grande momento na carrei-
ra, sendo um dos principais 
nomes da Portuguesa, uma 
das surpresas do Campeo-
nato Carioca 2021.

A equipe da Ilha do Go-
vernador, na Zona Norte 
do Rio, está no G-4 e con-
quistou vitórias sobre Vasco 
e Fluminense, com Chay 
marcando contra o Tricolor 
e uma assistência contra o 
Cruz-maltino.

Chay está na Lusa desde 
o ano passado, onde já havia 
se destacado naquela edição 
do Estadual e teve boa par-
ticipação no Campeonato 
Brasileiro da Série D.

Na mira de equipes par-

A temporada 2021 da Fór-
mula 1 começou no último 
domingo de março da mes-
ma forma que as últimas três 
edições: sem piloto brasilei-
ro no grid. É verdade que, no 
ano passado, Pietro Fittipal-
di correu duas etapas pela 
Haas, substituindo o então 
acidentado francês Romain 
Grosjean, mas este ano o 
neto do campeão mundial 
Emerson Fittipaldi voltou ao 
posto de piloto de testes da 
escuderia norte-americana. 
A última vez que um brasi-
leiro iniciou uma edição da 
mais importante categoria 
do automobilismo foi em 
2017, com Felipe Massa, na 
Williams.

Para a terceira nação 

ticipantes do Brasileiro das 
Séries A e B para o segundo 
semestre, já que a Lusa não 
tem calendário, Chay diz 
que seu foco está no Cam-
peonato Carioca.

“Meu principal objetivo 
é fazer história com a Portu-
guesa, chegar a primeira vez 
na história do clube em uma 
semifinal do Campeonato 
Carioca. E quem sabe con-
seguir o título”, comentou o 
atacante da Lusa.

O jogador também vive 
um momento especial fora 
dos gramados. Chay vai ser 
pai pela primeira vez de um 
menino: Eron, que já foi 
homenageado após um gol 
do atacante da Portuguesa 
da Ilha.

com mais títulos na história 
da F1 - oito ao todo - e que 
recebe uma etapa oficial 
desde 1973, é uma ausência 
que chama atenção. O pre-
sidente da Confederação 
Brasileira de Automobilismo 
(CBA), Giovanni Guerra, po-
rém, entende que analisar o 
momento da modalidade no 
país vai além da presença ou 
não na categoria.

“Acho que a ausência 
de piloto brasileiro na Fór-
mula 1 não é parâmetro 
para determinar sucesso ou 
insucesso. O modelo de ne-
gócio tornou a categoria tão 
exclusiva que o acesso ficou 
praticamente impossível. 
A caminhada ficou muito 
difícil”, disse Guerra.
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