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Estado do Rio distribui 
370 mil kits de intubação
Mas sedativos e bloqueadores enviados pelo Ministério da Saúde devem durar no máximo 10 dias

ALÍVIO PARA OS PACIENTES

CIDADES\PÁG. 3

Obras na Avenida Maricá serão realizadas em toda sua extensão, de seis quilômetros, percorrendo os bairros de Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê e Jardim Alcântara

Renan Otto/Divulgação

Flordelis: filho 
diz que ela 
sabia do crime

CIDADES\PÁG. 5

UFF: só 1,7% das 
ações policiais 
são eficazes

PANORAMA\PÁG. 2
SG fecha 50 estabelecimentos

Fiscalização percorre bairros atrás de quem desrespeita restrições do governo
CIDADES\PÁG. 5

Em tempos de pandemia e crise no setor, a Secretaria de Estado de Turismo 
(Setur-RJ) e a TurisRio resolveram apostar no turismo militar. Ontem, técnicos 
fizeram uma visita técnica aos fortes e fortalezas do Exército no entorno da 
Baía de Guanabara. A ação conta com parceria do Exército (DPHCEx) e da UFF.

CIDADES\PÁG. 4
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Técnicos do setor estiveram ontem visitando fortes e fortalezas no entorno da Baía de Guanabara

Rio aposta no turismo militar

Flamengo 
estreia na 
Libertadores
Rubro-Negro inicia hoje 
a caminhada para tentar 
seu terceiro título da 
competição continental, 
ao visitar o Vélez Sarsfield, 
em Buenos Aires.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

São Gonçalo: 
obras recuperam 

asfalto
A Prefeitura de São Gonçalo 

deu início, ontem, a fresagem 
e recapeamento asfáltico nas 

avenidas Humberto de Alencar 
Castelo Branco (antiga Av 

Edson) e Av. Jornalista Roberto 
Marinho (antiga Av. Maricá).

As obras acontecem no sentido 
Alcântara. A Guarda Municipal 

auxilia no ordenamento do 
trânsito, já que o trecho em 

obras está parcialmente 
interditado ao tráfego, que 

opera no sistema Siga e Pare.

CIDADES\PÁG. 4

Cenas de 
uma relação 
abusiva
Monólogo 
“#MadalenaSemFiltro” 
estreia on-line, contando 
a história de uma mulher 
vive uma relação abusiva 
com o parceiro

PÁG. 2

CULTURA
Carlos Mach / Divulgação

Monólogo leva para a cena temas 
como machismo e feminicídio

Arrascaeta está confirmado no 
duelo desta noite na Argentina
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cadê as lixeiras?
Quem caminha pelas ruas de Niterói não costuma encon-
trar lixeiras públicas. E pior, quando as encontra, estão 
sempre quebradas ou abarrotadas de sujeira, como se não 
houvesse recolhimento regular do lixo. É importante que 
a população seja educada, mas é papel fundamental da 
prefeitura colaborar com infraestrutura.
Felisberto Pinto

Falta de vagas
Quem precisa estacionar em Icaraí pena para conseguir 
uma vaga. Mas não era para ser assim. A concessionária 
que administra o Niterói Rotativo deveria ter construído 
uma garagem no bairro, mas nunca fez, sob várias alega-
ções. Também, para quê ela vai gastar dinheiro se já tem 
lucro com as vagas nas ruas, né?
Átila Gonçalves

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

UFF: ações da 
polícia chegam a 
ser desastrosas

Quase 85% das operações 
policiais no Rio são pouco 
eficientes, ineficientes ou 
desastrosas. É o que aponta 
novo estudo da UFF. Segundo 
documento, a maioria das in-
cursões em favelas não possui 
planejamento, e desfecho 
com mortes é mais comum 
que a ocorrência de prisões e 
apreensões. 

Apenas 1,7% das ações 
policiais na Região Metropo-
litana entre 2007 e 2020 pode 
ser considerada eficiente em 
relação a suas motivações 
e consequências, enquanto 
12,5% podem ser classificadas 
como desastrosa.

Foram analisadas 11.323 
operações. A maioria (39,9%) 
foi avaliada como pouco efi-
ciente; 32,4%, como inefi-
cientes; e 13,4%, como razoa-
velmente eficientes. Assim, a 
UFF concluiu que quase 85% 
das operações foram pouco 
eficientes, ineficientes ou 
desastrosas. 

Niterói tem filas para tomar vacina

Neste início de semana mar-
cado pelas vacinações con-
tra a gripe e o coronavírus, os 
postos de Niterói apresenta-
ram filas e aglomerações. No 
posto do Vital Brazil, a fila de 
pessoas que aguardavam a 
vez para se vacinar dobrava a 
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esquina. No Fonseca, a cena 
no posto da Rua Desembar-
gador Lima Castro não era 
muito diferente. Lá, a fila 
também chegava a dobrar 
o quarteirão. Mas, sejamos 
otimistas, pelo menos não 
faltou vacina.

Alianças garantem recursos
Acompanhado do deputado 
federal Altineu Côrtes (PL-RJ), 
importante aliado político, o 
prefeito de São Gonçalo, Capi-
tão Nelson, e o secretário mu-
nicipal de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, principal articulador do 
município junto ao governo 
federal, percorreram ontem 
vários pontos da cidade .

Os três participaram de 
um café da manhã na base 
da Operação São Gonçalo 
Presente, que completou um 
mês de ampliação com refor-
ço de 120 agentes nas ruas. A 
pedido do prefeito, o depu-
tado federal Altineu Côrtes 
e o secretário Douglas Ruas 
confirmaram que não me-
dirão esforços para buscar 
mais recursos federais para 
a ampliação do programa e 
aquisição de equipamentos 
e veículos.

Douglas também mencio-
nou que a prefeitura já enviou 
à Câmara projeto criando o 
Fundo Municipal de Segu-
rança. Ele acredita que será 
uma importante ferramen-
ta para garantir auxílio fi-
nanceiro para a segurança  

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito de São Gonçalo percorreu a cidade acompanhado de secretários e do deputado federal Altineu Côrtes

Zap da cidadania
A deputada Dani Monteiro 
(Psol), presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
Alerj, está botando a boca 
no trombone para anunciar 
um serviço de utilidade pú-
blica emergencial: o Zap da 
Cidadania. O número (21) 
99670-1400 está disponível 
para receber denúncias so-
bre violência doméstica, re-
lações trabalhistas abusivas, 
violência policial e violação 
de direitos em quaisquer 
esferas. 

“É importante que os ci-
dadãos fluminenses saibam 
que podem contar com esse 
canal. A equipe está a postos, 
todos prontos para ajudar da 
melhor forma, caso a caso”, 
afirma a deputada. 

As mensagens podem ser 
enviadas em qualquer horá-
rio. O sigilo é garantido.  

da cidade. Capitão Nelson 
também fez questão de levar 
o deputado Altineu Côrtes 
para acompanhar o início 
das obras de recapeamento 
asfáltico da antiga Aveni-
da Maricá, importante via 
de tráfego intenso em São 

Gonçalo. Lá, eles conver-
saram com o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Júnior Barboza, que des-
tacou a importância das 
parcerias com os governos 
estadual e federal para via-
bilizar as obras de pavi-

mentação em andamento. 
O prefeito também esteve no 
mais novo ponto de vacina-
ção contra covid-19 em Al-
cântara, na Igreja Universal 
do Reino de Deus. Depois, 
percorreu outros postos da 
cidade. 

Vidas de policiais 
importam

Pet friendly, mas 
nem tanto

Diante do aumento de ca-
sos de agentes de segurança 
pública assassinados em ata-
ques de criminosos, a Câmara 
dos Deputados recebeu um 
pedido de urgência para apre-
ciação em plenário do projeto 
de lei 443/2019, do Sargento 
Gurgel (PSL-RJ), que classifica 
como ato terrorista o atenta-
do contra a vida de policiais, 
bombeiros, militares, inte-
grantes da Força Nacional ou 
de seus familiares até o tercei-
ro grau. A proposta altera a Lei 
Antiterrorismo (13.260/2016). 

O deputado lembra a mor-
te do cabo PM Haron Coelho 
Ferreira, de 29 anos, vítima, 
na madrugada do último 
dia 15, de ataque de bandi-
dos contra a viatura em que 
estava, do BPVE) na Linha 
Vermelha, altura do acesso 
à Ponte Rio-Niterói, no Caju. 
Um outro agente ficou ferido 
e está internado. Mais de 50 
disparos atingiram o veículo.

Colega de partido de Gur-
gel,o deputado estadual Fili-
ppe Poubel, que gravou um 
vídeo no local do ataque, 
lamentou o “descaso com a 
vida dos policiais”, e criticou 
também que a torre da PM 
na Linha Vermelha não tem 
luz nem água para os agentes. 
É mole?

Apesar de se dizer pet frien-
dly, o São Gonçalo Shopping 
tentou barrar a entrada de 
uma cadelinha por não es-
tar de focinheira, baseada 
apenas em sua aparência. 
O animal, vítima de dis-
criminação, é de uma das 
raças mais dóceis e já havia 
entrado várias outras vezes 
no shopping sem o artefato, 
pois não faz parte da lista-
gem das raças ferozes des-
critas na legislação e nem 
na placa de aviso na entrada 
do estabelecimento. 

Clube arrecada toneladas de doações

A campanha Niterói So-
lidária para coletar doa-
ções nos postos de vaci-

Divulgação

nação não completou um 
mês, mas o Clube Central, 
em Icaraí, na Zona Sul do 
município, já arrecadou 
mais de 2,5 toneladas de 
alimentos que serão doa-
dos a quem precisa. Des-
de março, através de uma 
parceria com a Secretaria 
Municipal do Idoso, o 
clube abriu sua sede para 
a campanha de vacinação 
contra o coronavírus. O 
secretário José Antônio 
Fernandez, o Zaf, espera 
que os números de doa-
ções tripliquem até o fim 
da imunização de toda a 
população da cidade.

Panorama RJPanorama RJ

Quarentena das 
relações abusivas
Uma mulher conhece um 
homem e eles começam a 
namorar. Tudo vai bem até 
que uma crise de ciúmes 
desencadeia uma série de 
agressões e Madalena resol-
ve assumir o protagonismo 
de sua própria vida. A his-
tória narrada é o enredo da 
peça “#MadalenaSemFiltro”, 
de Lays Ariozi, poderia sobre 
inúmeras mulheres brasilei-
ras. Os casos de feminicídio 
no país aumentaram 2% 
durante a pandemia. Se-

gundo o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública. No 
espetáculo, a artista leva 
para a cena a história de 
uma mulher contemporâ-
nea, que encarna as lutas 
das mulheres por igualdade, 
em contraposição ao pa-
triarcalismo, ao machismo, 
ao feminicídio e à misogi-
nia. De 22 a 25 de abril, às 
20h, no YouTube (@mada-
lenasemfritro). Ingressos na 
plataforma Sympla de R$ 0 
a R$ 50.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Quadrinhos
Um financiamento coletivo 
organizado pelo quadrinista 
e YouTuber de São Gonçalo, 
Eberton Ferreira, arrecadou 
R$ 9.620, 192% da meta es-
tipulada para publicar sua 
nova HQ ‘Os Se7e - Volume 
2 Capítulo 3’ que traz a aven-
tura de um grupo formado 
por sete super heróis ‘brazu-
cas’. A campanha foi encer-
rada no dia 1, mas quem se 
interessar, tem promoção 
estendida da pré-venda até 
o dia 30, no site: www.estu-
dioton/pre-venda.

CINE TAMOIO - O 6º Cine Tamoio – Festival de Cine-
ma de São Gonçalo bateu recorde de inscritos para a 
Mostra Competitiva 2021. Foram 409 filmes inscritos, 
de 21 estados brasileiros, além de produções de Cuba 
e Nova Iorque. A programação e a lista de selecionados 
de filmes selecionados para a mostra competitiva serão 
divulgadas na sexta-feira, dia 23 de abril.

LIVE - A cantora, compositora e guitarrista Laura 
Finocchiaro vai fazer uma série de lives entre os dias 
22 e 27 de abril, sempre às 21h, com transmissão pelo 
canal dela no YouTube. Cada transmissão do ‘Laura 
Finocchiaro Live Show’ terá uma hora de duração, 
mostrando a produção da artista desde 1982, até março 
do ano passado, somando 39 anos de carreira.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Carlos Mach / Divulgação

Monólogo foi especialmente idealizado para ser transmitido on-line

Divulgação

Quadrinista de SG arrecada quase R$ 
10 mil para publicar sua revista 
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Gripe: campanha tem início 
priorizando crianças e grávidas
Idosos que estão sendo vacinados contra a covid-19 só receberão a dose contra influenza em maio
A Prefeitura de Niterói iniciou 
ontem (19), a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra 
a gripe (Influenza). A cidade 
conta com 43 salas de vacina 
em todas as regiões, funcio-
nando de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. O calendário 
deste ano terá uma alteração 
por causa da epidemia de 
coronavírus: os idosos que 
estão sendo vacinados contra 
a Covid-19, só receberão a 
dose da gripe em maio para 
que não haja conflitos entre 
os imunizantes. Até julho, 
em três etapas, a expectativa 
é imunizar cerca de 200 mil 
pessoas no município.

O calendário de vacinação 
contra a gripe foi dividido em 
três fases. A primeira etapa 
será apenas para crianças de 
6 meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, mulheres 
que tiveram filho até 45 dias, 
trabalhadores da saúde e po-
vos indígenas, de 19 de abril 
até 10 de maio.

Na segunda fase, com iní-
cio em 11 de maio, serão va-
cinados idosos com 60 anos 
ou mais e os professores. Os 
idosos foram incluídos nesta 
etapa estrategicamente, já 
que estão recebendo a vacina 
contra a Covid-19 no mês de 
abril. Caso algum idoso tenha 
a segunda dose marcada para 
o mesmo período da vacina da 
gripe, deve-se priorizar a vaci-

na contra a Covid-19 e respei-
tar o intervalo de 14 dias entre 
a aplicação dos imunizantes.

A última fase, a partir de 
9 de junho, é para pessoas 
que têm comorbidades, as 
com deficiência permanente, 
caminhoneiros, trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário urbano e de longo 
curso, trabalhadores portuá-
rios, forças de segurança e 

salvamento, integrantes das 
Forças Armadas, funcionários 
do sistema de privação de 
liberdade, população privada 
de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioedu-
cativas.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira, destacou a estratégia 
para conseguir administrar as 
duas campanhas ao mesmo 

tempo.
“Criamos uma estratégia 

para realizar as duas cam-
panhas. As Policlínicas Re-
gionais, o Clube Central, em 
Icaraí, e o drive-thru da UFF, 
no Gragoatá, seguem exclu-
sivamente com a imunização 
contra a Covid-19. Os módu-
los do Médico de Família, as 
Unidades Básicas  e o posto 
volante no Teatro Municipal 

de Niterói vão vacinar contra 
a influenza. Fizemos essa 
divisão para garantir que não 
haja aglomeração e todas as 
pessoas do grupo prioritário 
sejam vacinadas com segu-
rança”, destacou o secretário.

Ainda de acordo com o 
secretário, é fundamental que 
todo o público receba a dose 
da vacina contra a gripe.

“As infecções pelo vírus 
da influenza podem causar 
complicações que levam a 
internações e mortes. Por 
isso a imunização anual é 
fundamental para proteção 
das pessoas que são de risco e 
evita uma sobrecarga na rede 
de saúde que já está no seu 
limite devido à pandemia da 
Covid-19”, destacou Rodrigo.

Documentos – Para rece-
ber a dose, as pessoas que fa-
zem parte dos grupos-alvo da 
campanha devem comparecer 
às unidades de saúde levando 
carteira de identidade e outros 
comprovantes, de acordo com 
os grupos a que pertencem: 

trabalhadores da Saúde ou da 
Educação devem apresentar 
identidade profissional ou 
crachá; crianças de 6 meses 
até 4 anos, 11 meses e 29 dias, 
o cartão de vacinação; pessoas 
com 60 anos ou mais, a iden-
tidade; pessoas com doenças 
crônicas (a partir de 5 anos de 
idade), a solicitação médica, 
com indicação da doença; as 
puérperas, a certidão de nas-
cimento do bebê ou cartão do 
pré-natal ou cartão de vacina-
ção do bebê; e as gestantes só 
precisam declarar que estão 
grávidas.

A doença – A Influenza, 
comumente conhecida como 
gripe, é uma doença viral fe-
bril, aguda, geralmente benig-
na e autolimitada. Frequen-
temente é caracterizada por 
início abrupto dos sintomas, 
que são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 
cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respira-
tórios com tosse seca, dor de 
garganta e coriza. A infecção 
geralmente dura uma semana 
e com os sintomas sistêmicos 
persistindo por alguns dias, 
sendo a febre o mais impor-
tante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por pes-
soas infectadas ao tossir ou 
espirrar.

O calendário de 
vacinação contra 
a gripe foi dividido 
em três fases para 
melhor atender a 
população

Divulgação

Até o mês de julho, em três etapas, a expectativa é imunizar cerca de 200 mil pessoas no município de Niterói

Anvisa 
aprova 
novo ensaio 
clínico
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
informou nesta segunda-
-feira (19) que aprovou, 
na última sexta-feira (16), 
um novo ensaio clínico de 
vacina contra a covid-19.

A vacina candidata 
terá duas doses com in-
tervalo de 22 dias entre 
elas. O desenvolvimento 
clínico está sendo pa-
trocinado pela empre-
sa Sichuan Clover Bio-
pharmaceuticals, sediada  
na China.

O ensaio clínico apro-
vado é controlado por 
placebo, para avaliar a 
eficácia, imunogenicida-
de e segurança da vacina, 
em participantes a partir 
de 18 anos de idade.

Nesta fase, devem ser 
incluídos até 22 mil vo-
luntários distribuídos 
entre países da América 
Latina, além da África 
do Sul, Bélgica, China, 
Espanha, Polônia e Reino 
Unido.

No Brasil, serão 12,1 
mil voluntários, distri-
buídos nos estados do 
Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte e Rio de 
Janeiro.

Análise - Para a apro-
vação do ensaio clínico, 
a Anvisa informou que 
realizou reuniões com a 
equipe da farmacêutica, 
a fim de alinhar todos os 
requisitos técnicos neces-
sários para os testes.

Segundo a Anvisa, des-
de o reconhecimento de 
calamidade pública no 
Brasil em virtude da pan-
demia do novo coronaví-
rus, a agência tem ado-
tado estratégias para dar 
celeridade às análises e às 
decisões sobre qualquer 
demanda que tenha como 
objetivo o enfrentamento 
da covid-19.

Quase 280 mil unidades de sedativos e bloqueadores foram enviados pelo Ministério da Saúde

Kits de intubação chegam ao Rio
A secretaria de estado de Saú-
de do Rio de Janeiro (SES) fez 
nesta segunda-feira (19) a dis-
tribuição de 279 mil unidades 
de sedativos e de bloqueado-
res, que compõem o chama-
do kit intubação, enviadas 
pelo Ministério da Saúde, 
para uso em 70 hospitais do 
estado. Com a entrega desta 
segunda-feira, a SES comple-
ta a distribuição de 373 mil 
unidades dos medicamentos, 
que começou na quinta-feira 
passada (15). A previsão da 
secretaria é de que a quanti-
dade enviada pelo Ministério 
da Saúde seja suficiente para 
o período de até dez dias de 
atendimento. De acordo com 
SES, o lote é composto por 
cisatracúrio, besilato 10mg; 
fentanila, citrato 0,05 mg/

ml; midazolam 5 mg/ml; e 
propofol 10 mg/ml.

A operação logística de 
ontem incluiu helicópteros 
da SES, do governo do estado, 
que decolam desde as 7h, do 
Grupamento Aeromóvel da 
Polícia Militar e do 12º BPM, 
em Niterói, na Região Metro-
politana do Rio. As aeronaves 
levam medicamentos para 
34 municípios. Outra parte 
dos insumos é retirada por 
hospitais do Rio, Niterói, São 
Gonçalo e Maricá direta-
mente na Coordenação Geral 
de Armazenagem (CGA) do 
estado, também em Niterói.

Na semana passada, 94 mil 
unidades de medicamentos 
já tinham sido liberadas a 
75 hospitais. Segundo a SES, 
esses remédios são para uso 

específico do tratamento de 
pacientes com covid-19 em 
leitos Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Na visão do governo do 
estado, as ações da SES para 
manter o abastecimento dos 
sedativos e bloqueadores nos 
hospitais públicos e privados 
com leitos covid-19 inseridos 
no Plano de Contingência do 
estado têm surtido efeito. Se-
gundo o secretário de Estado 
de Saúde, Carlos Alberto Cha-
ves, todos os esforços estão 
voltados para salvar vidas e o 
momento depende de muito 
planejamento e uso conscien-
te dos medicamentos.

Chaves garantiu que a 
SES tem se empenhado para 
que as unidades não fiquem 
desabastecidas e, para isso, 

fez inclusive a aquisição dos 
medicamentos, que devem 
ser comprados pelas próprias 
gestões das unidades. O se-
cretário também destacou 
que os gestores dos hospitais 
precisam destinar o uso des-
ses medicamentos de forma 
prioritária aos pacientes que 
necessitam de intubação den-
tro do protocolo do tratamen-
to da covid-19. “O cenário é 
preocupante, não só no Es-
tado do Rio de Janeiro, como 
em todo o país, mas estamos 
trabalhando diuturnamente 
para solucionar esta questão 
com legalidade e agilidade 
necessária”, completou.

Conforme a secretaria, a 
entrega da última semana foi 
composta por medicamentos 
comprados pela própria pas-

ta, por meio da adesão a uma 
ata do Ministério da Saúde, 
que incluía um aditivo de 50% 
do quantitativo. A SES infor-
mou ainda que também rea-
liza um processo de compra 
para suprir a necessidade do 
estado para os próximos três 
meses. “Todas as etapas dos 
processos serão compartilha-
das com o Ministério Público 
Federal, Ministério Público 
Estadual e Defensoria Públi-
ca, visando dar transparência 
às aquisições”.

“Ressaltamos que os 
medicamentos entregues 
complementam os estoques 
dos hospitais, que também 
são compostos por medi-
camentos adquiridos pela 
gestão da própria unidade  
e/ou município”.

Conselho de Medicina não 
recomenda tratamento precoce
Durante audiência pública 
da Comissão Temporária da 
Covid-19 do Senado na manhã 
desta segunda-feira (19), o 
vice-presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
Donizette Giamberardino Fi-
lho, esclareceu que “o Conse-
lho Federal de Medicina não 
recomenda e não aprova tra-
tamento precoce e não aprova 
também nenhum tratamento 
do tipo protocolos populacio-
nais [contra a covid-19]”.

Ano passado, o conselho 
aprovou parecer que facultou 
aos médicos a prescrição da 
cloroquina e da hidroxiclo-
roquina para pacientes com 
sintomas leves, moderados e 
críticos de covid-19.

Segundo o médico, o que o 
CFM fez foi uma autorização 
fora da bula [off label] em situa-
ções individuais e com autono-
mia das duas partes, “firmando 
consentimento esclarecido 
[médico] e informado [pacien-
te]”. Em nenhum momento ele 
[o CFM] autorizou qualquer 
procedimento experimental 

fora do sistema CRM/CFM. 
“Esse parecer não é habeas 
corpus para ninguém. O mé-
dico que, tendo evidências 
de previsibilidade, prescrever 
medicamentos off label e isso 
vier a trazer malefícios porque 
essa prescrição foi inadequada, 
seja em dose ou em tempo de 
uso”, avaliou Donizette.

Perguntado por senadores 
sobre uma revisão de posi-
cionamento do CFM diante 
de evidências científicas de 
ineficiência dessa prescrição, 
o médico disse que a entidade 
está frequentemente reava-
liando condutas, mas que 
nesse caso, especificamente, 
só uma decisão de plenário 
poderia reverter a orientação 

dada em abril do ano passado. 
“O Conselho Federal estuda a 
todo momento. Esse parecer 
pode ser revisto? Pode, mas é 
uma decisão de plenária, eu 
não posso fazer isso por minha 
opinião. O que eu repito é que 
a autonomia é limitada ao be-
nefício”, garantiu.

Politização - Já a microbio-
logista Natália Pasternak, pre-
sidente do Instituto Questão de 
Ciência (ICQ), da Universidade 
de São Paulo (USP), ressaltou 
que existem vários tipos de es-
tudos científicos que têm sido 
reportados para tentar validar 
o uso do chamado kit covid ou 
tratamento precoce, que cau-
saram controvérsia no Brasil.

Informação foi divulgada ontem durante audiência pública da comissão da covid

O Instituto Butantan 
recebeu nesta segunda-
-feira (19) insumos para 
a fabricação de mais 
5 milhões de doses da 
vacina contra a covid-19. 
Os 3 mil litros de insu-
mo farmacêutico ativo 
(IFA) foram enviados 
pelo laboratório chinês 
Sinovac, de Pequim, na 
última sexta-feira (16). O 
material foi transporta-
do por um avião da com-
panhia aérea Turkish 
Airlines, que fez escala 
em Istambul, na Turquia, 
e em Dakar, no Senegal, 
antes de desembarcar no 
Aeroporto Internacional 
de Guarulhos hoje.

O Butantan já entre-
gou 40,7 milhões de do-
ses da vacina CoronaVac 
para serem aplicadas 
em todo o Brasil pelo 
Programa Nacional de 
Imunizações.

Butantan 
recebe insumos

Ano passado, o 
conselho aprovou 
parecer para 
prescrição da 
cloroquina e da 
hidroxicloroquina
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Setur e TurisRio fazem visita técnica a fortes e fortalezas do Exército no entorno da Baía de Guanabara

Incentivo ao turismo militar
Técnicos da Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-RJ) 
e da TurisRio realizaram uma 
visita técnica aos fortes e 
fortalezas do Exército cons-
truídas no entorno da Baía 
de Guanabara. O objetivo 
da ação, em parceria com a 
Diretoria de Patrimônio His-
tórico e Cultural do Exército 
(DPHCEx) e a Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
é desenvolver e fortalecer 
o turismo militar no Rio de 
Janeiro. 

Os locais fazem parte do 
Projeto Turismo em Patrimô-
nios Culturais e Ambientais 
Militares. A visita começou 
pelo Museu Histórico do 
Exército e o Forte de Co-
pacabana e seguiu para o 
Forte Duque de Caxias, no 
Leme. Após isso, a comitiva 
visitou a Fortaleza de São 
João, na Urca, e seguiu para 
um trajeto marítimo até a 
Fortaleza de Santa Cruz da 
Barra, em Jurujuba, Niterói. 
No local, os técnicos pude-
ram conhecer a história da 
construção dos fortes do Rio  
de Janeiro.

O secretário de Turismo, 
Gustavo Tutuca, reforça a 
importância do trabalho de 
divulgação deste segmento 
do turismo para o Rio de 
Janeiro.

“Trabalhar o desenvolvi-

mento do turismo militar, 
com a melhoria e divulgação 
de roteiros desses pontos 
turísticos tão importantes 

para a história do País, é fun-
damental para que o estado 
tenha mais equipamentos 
que auxiliem na recuperação 

do setor no cenário pós-pan-
demia”, disse.

Para o presidente da Tu-
risRio, Sergio Ricardo de 

Almeida, saber mais sobre a 
história dos equipamentos 
apresentados durante a visi-
ta facilita o trabalho a ser de-

senvolvido pela companhia.
- Os roteiros têm muita 

história, cultura, atividades 
ao ar livre e muito visual do 
nosso estado. É um material 
vasto que precisa ser conhe-
cido por todos os fluminenses  
e visitantes do Estado - afir-
mou.

O general Carlos Augusto 
Ramires Teixeira, diretor da 
DPHCEx, afirma que a união 
de esforços é fundamental 
para tornar o patrimônio do 
Exército referência e ponto 
turístico.

“Ampliar o conhecimento 
do patrimônio do Exército 
como  parceria com a Se-
tur, TurisRio e UFF viabi-
liza inserir, em definitivo, 
o patrimônio histórico e 
cultural do Exército à rotina 
da Educação e da Cultura, 
em todos os níveis, per-
mitindo que a sociedade, 
por meio desse patrimônio,  
conheça a História do Brasil”, 
disse.

Locais integram 
Projeto Turismo 
em Patrimônios 
Culturais e 
Ambientais 
Militares

Divulgação

Uma das construções visitadas foi a Fortaleza de Santa Cruz, em Jurujuba, Niterói. Lá, técnicos puderam conhecer a história dos fortes do Rio de Janeiro

SG recupera a antiga 
Avenida Maricá
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
iniciou ontem (19) a fresagem 
e recapeamento asfáltico 
nas avenidas Humberto de 
Alencar Castelo Branco (an-
tiga Av Edson) e Av. Jornalista 
Roberto Marinho (antiga Av. 
Maricá).

As obras, que acontecem 
do lado direito da via, senti-
do Alcântara, contam com 
o auxílio de uma máquina 
fresadora, que faz a remoção 
do  asfalto velho. O mesmo 
processo será realizado em 
toda a avenida, que tem seis 
quilômetros de extensão, per-
correndo os bairros de Santa 
Catarina, Lindo Parque, Ro-
cha, Galo Branco, Colubandê 
e Jardim Alcântara. 

Durante as obras, agentes 
da Guarda Municipal au-
xiliam no ordenamento do 
trânsito na região, já que a via 
está parcialmente interditada 

ao tráfego, que opera no sis-
tema Siga e Pare, para não in-
viabilizar o fluxo de veículos. 
Os motoristas podem utilizar 
rotas alternativas.

O prefeito Capitão Nelson 
esteve no bairro de Santa 
Catarina, acompanhando o 
início das obras. 

“Estamos acompanhado o 
primeiro trecho das obras no 
bairro de Santa Catarina, onde 
se inicia a troca de todo o as-
falto das avenidas Humberto 
de Alencar Castelo Branco e 
da Jornalista Roberto Mari-
nho (antiga Av. Maricá). Essa 
ação irá melhorar o trânsito, 
trazendo mais segurança para 
os motoristas e pedestres que 
utilizam essas vias. Esse é só o 
início do nosso planejamento 
de obras que beneficiará mui-
ta gente”, disse o prefeito. 

Além disso, o Capitão Nel-
son, agradeceu ao governador 
Cláudio Castro, pela parceria 
com o DER-RJ.

Manutenção é feita 
em bairros de SG
Equipes dos Departamen-
tos de Conservação e Obras 
(DCOs) da Prefeitura de São 
Gonçalo realizaram ontem 
(19) serviços de troca de 
manilhas, desobstrução de 
esgoto, limpeza de caixa e 
remoção de lixo por toda a 
cidade. Cerca de seis bairros 
receberam reparos e melho-
rias. As ações acontecem no 
bairro do Gradim, Porto da 
Pedra, Porto da Madama, 
Boa Vista, Covanca e Neves.

Com o auxílio de uma 
retroescavadeira e um ca-
minhão, agentes fizeram 

obras de troca de manilhas 
e fechamento de buraco 
aberto na Rua Primeiro de 
Outubro, no Porto da Pedra 
e na Capitão Luiz Mariano, 
no Porto da Madama. Nas 
ruas Lucia Perreira, no Gra-
dim, e Rua Oswaldo Vieira 
de Souza, no Boa Vista, estão 
sendo executados os serviços 
de desobstrução de esgoto e 
limpeza de caixa. Já na rua 
Adélia Amorim Machado, na 
Covanca, está sendo realiza-
da limpeza de rua. No bairro 
de Neves, serviço de remoção 
de lixo e limpeza no geral.

Doze postos do Detran já 
contam com vistoria noturna 
Desde ontem (19), 12 postos 
de vistoria de várias regiões 
do Estado passaram a aten-
der das 8h às 21h. O objetivo 
do Detran.RJ é aumentar o 
número de vagas e reduzir a 
demanda reprimidade devido 
a pandemia de Covid-19.

Cinco postos de vistoria 
na capital e sete da Região 
Metropolitana e do interior 
do Estado terão o horário 
de atendimento ampliado. 
São eles: Largo do Machado, 
Barra, Cocotá, Ceasa, Campo 
Grande, Niterói, Belford Roxo, 
Magé, Nova Friburgo, Ara-
ruama, São Pedro da Aldeia e 
Campos dos Goytacazes. 

É importante ressaltar que 
o horário normal de atendi-
mento nos demais postos de 
vistoria continua das 8h às 
17h. E que nas 12 unidades 

em que o horário está sendo 
ampliado, o último agenda-
mento será às 20h, para exe-
cução dos serviços a tempo 
do fechamento, às 21h.

“Estamos aumentando o 

número de vagas para agen-
damento dos serviços e, ao 
mesmo tempo, reduzindo a 
possibilidade de aglomera-
ções nos postos”, disse o pre-
sidente do Detran.RJ, Adolfo 

Konder.
De acordo com a Diretoria 

de Registro de Veículos do 
departamento, será possível 
oferecer mais 1 mil vagas 
por dia com a ampliação de 
atendimento noturno. Será 
uma oportunidade para agen-
damentos dos serviços de 
transferência de propriedade, 
transferência de município e 
transferência de jurisdição, 
que precisam de vistorias pre-
senciais e estão com grande 
demanda reprimida, ainda 
em função da redução do 
atendimento, provocada pela 
pandemia. 

A extensão do serviço no-
turno para outros postos vai 
depender da procura pelas 
vagas e, posteriormente, da 
avaliação das diretorias do 
Detran.

Cinco são na capital e sete em municípios da Região Metropolitana

Marinha 
alerta para 
ressaca com 
ondas de 3m
A Secretaria de Defesa Ci-
vil e Geotecnia de Niterói 
informou ontem que a 
Marinha do Brasil emitiu 
um alerta de aviso de res-
saca na segunda-feira (19). 
Pela previsão, a ressaca 
pode acontecer até às 21h 
desta terça-feira (20), com 
ondas  que podem variar 
de 2,5m a 3m.

A Secretaria alerta que o 
banho de mar neste perío-
do deve ser evitado, assim 
como permanecer em mi-
rantes ou locais próximos 
da água. Os pescadores 
também devem evitar na-
vegar durante esse período 
e ciclistas precisam ob-
servar se as ondas estão 
atingindo os calçadões e 
não trafegar na orla en-
quanto durar a ressaca. 
Em caso de acidentes no 
mar, é necessário acionar 
imediatamente o Corpo de 
Bombeiros.

Mais de 50 tiveram atividades interrompidas, 3 notificados e 2 multados

Estabelecimentos fechados 
por desrespeitar restrições

No último fim de semana, a 
Prefeitura de São Gonçalo se-
guiu com as ações de fiscaliza-
ções por bairros do município 
para verificar o cumprimento 
do decreto que prevê medidas 
restritivas contra o contágio 
da covid-19. Entre sexta-feira 
(16) e domingo (18), mais de 
50 estabelecimentos tiveram 
suas atividades interrompi-
das, três foram notificados e 
dois multados, durante ações 
conjuntas entre as secretarias 
de Transportes, Ordem Pú-
blica e Meio Ambiente, com 
apoio da Vigilância Sanitária, 
Guarda Municipal, Posturas, 
Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu) e Polícia Militar.

Os estabelecimentos que 
receberam auto de infração fi-
cam no bairro Santa Catarina, 
na Rua Vicente de Lima Cleto, 
no bairro Nova Cidade, e na 
Rua José Lourenço de Azeve-
do, no Rocha. Todos os locais 
foram autuados por estarem 

funcionando após o horário 
permitido e por aglomeração.

Durante as fiscalizações, 
foram removidos veículos ir-
regulares no bairro Zé Garoto, 
Barro Vermelho e Trindade.

O valor da multa por trans-
gredir normas legais federais, 

estaduais e municipais, desti-
nadas à promoção, prevenção 
e proteção à saúde pode che-
gar a R$ 8.650,32.

As denúncias podem ser 
feitas através do Disque Aglo-
meração, pelo whatsapp (21) 
99787-1097.

Divulgação

Descumprimento de prevenção à covid levou ao fechamento pela fiscalização

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Capitão Nelson acompanhou início dos trabalhos no bairro Santa Catarina

Divulgação

Serviço de vistoria de veículos pode ser agendado até de 8h às 21h
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Niterói: roubos de rua caem 
42%. Queda maior é em Icaraí
Trabalho conjunto das polícias e do Programa Niterói Presente contribui para redução da criminalidade

Iniciar o dia praticando ativi-
dade física na orla de Niterói, 
em Icaraí, faz parte da vida 
dos moradores da cidade. 
Com vista para o Pão de 
Açúcar, o local convida para 
a prática de esportes ao ar 
livre. Mas o bem-estar da po-
pulação de Niterói não está 
só na paisagem. A segurança, 
também, é outro destaque 
para os frequentadores da 
via.

Morador da região e es-
portista diário, o servidor 
público Jorge José dos Santos 
Vianna, de 66 anos, fala com 
entusiasmo da segurança 
do local.

“Eu, como frequentador 
assíduo da orla de Icaraí, 
posso afirmar que vejo a me-
lhoria no local. Não vejo mais 
furtos e roubos de celulares e 
bolsas, que eram constantes 
aqui, principalmente contra 
mulheres. Hoje, venho para 
a orla fazer exercício físico 
despreocupado se vou ser 
assalto no caminho. Acredito 
que fruto dessa redução seja 
também o Programa Niterói 
Presente. Sempre os vejo 
aqui, além de estarem muito 
bem equipados com vans, 
motos e bicicletas. O mora-
dor de Niterói voltou a viver 
em paz”, disse Jorge José.

De acordo com dados 
do Instituto de Segurança 
Pública (ISP), os crimes de 

roubo de rua tiveram uma 
redução de 42%, de 233 para 
136 casos, no comparativo 
de fevereiro de 2020 com 
fevereiro de 2021. A redução 
foi detectada nas cinco de-
legacias da cidade: 76ª DP 
(Centro), 77ª (Icaraí), 78ª 
(Fonseca), 79ª ( Jurujuba) e 
81ª (Itaipu). A queda mais 
acentuada ocorreu na Zona 

Sul, atendida pela 77ª, que 
registrou oito ocorrências: 
seis vezes menos do que as 
47 de fevereiro de 2020.

A consequência da redu-
ção dos números é a coope-
ração entre as forças locais: 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e Niterói Presente. O co-
mandante do 12º Batalhão 
de Polícia Militar, coronel 

Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra, 
explica como funciona essa 
parceria entre as instituições.

“O trabalho feito aqui 
em Niterói é em conjunto, 
diante de uma integração 
que eu modifiquei desde que 
assumiu o comando. Toda 
sexta-feira nós temos reu-
niões com o Niterói Presente 
para fazermos todo o plane-

jamento de policiamento na 
região. Além dos delegados 
da região serem integrados 
conosco, inclusive realizan-
do operações em conjunto’, 
contou o coronel.

O capitão Well ington 
Cândido Moreira Junior, 
coordenador do Niterói Pre-
sente, também enfatiza essa 
parceria com o Batalhão da 

região.
“Nas reuniões semanais, 

nós fazemos o alinhamento 
sobre a posição do policia-
mento, analisando as man-
chas criminais. Um comple-
menta o outro. Além disso, 
nos meses de dezembro e 
janeiro deste ano não ti-
vemos nenhum roubo de 
celular em Niterói”, conclui  
o capitão.

A Polícia Civil também ga-
nha participação na redução 
da criminalidade em Niterói. 
O delegado Titular da 76ª 
DP (Centro), Luiz Henrique 
Marques Pereira, ressalta a 
parceria constante das forças 
policiais no local.

“Com o trabalho em con-
junto podemos perceber a 
redução dos índices de vio-
lência da região, sobretudo 
os roubos de rua. O Niterói 
Presente está sempre nas 
delegacias, com isso geran-
do um resultado positivo 
para a cidade”, finalizou o  
delegado.

Policiamento 
é planejado 
semanalmente 
entre as forças 
policiais e o 
Niterói Presente

Carlos Magno / Governo do Estado

O servidor público José Jorge dos Santos Vianna faz exercícios diariamente na orla da Praia de Icaraí. Ele diz que percebe que a cidade está mais segura

Capitão Nelson: ampliação
do São Gonçalo Presente
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, anunciou 
ontem (19) que está buscando 
recursos para dobrar o efetivo 
da Operação São Gonçalo 
Presente. Com 27 dias da 
ampliação do patrulhamento 
no município e 50 prisões no 
período, o prefeito reuniu 
os agentes em um café da 
manhã, no prédio que abriga 
a base do programa, no anti-
go Centro de Integração do 
Comperj, na Estrela do Norte, 
para fazer um balanço deste 
primeiro mês de ações no 
município e traçar estratégias 
para reduzir a criminalidade.

 “É um trabalho que inicia-
mos logo nos primeiros dias 
de janeiro, com a colabora-
ção do Governo do Estado, 
na pessoa do governador em 
exercício, Cláudio Castro, 
que nos auxiliou a implantar 

o São Gonçalo Presente. Esse 
policiamento tem se mos-
trado muito eficaz e muito 
próximo do cidadão. Eles 
estão mudando o conceito 
dos munícipes em relação à 
Polícia Militar, com a proximi-
dade, no trato, no combate ao 
crime e, hoje, eu tenho certe-
za que o gonçalense se sente 
mais seguro”, comentou o 
prefeito Capitão Nelson, que 
pretende aumentar o efetivo 
do programa. 

 “Vamos seguir trabalhan-
do para, a cada ano, aumentar 
o efetivo e reduzir os índices 
de criminalidade, além de 
manter o empresariado e 
atrair novas empresas para o 
município”, completou. 

 O secretário de Ordem 
Pública, major David Ricardo, 
avalia como positivos os pri-
meiros 27 dias do reforço do 

São Gonçalo Presente. 
 “Já é perceptível a sensa-

ção de segurança nas ruas. 
Retiramos mais de 50 crimi-
nosos em 27 dias de atuação. 
A cidade está mais ordenada. 
Com gestão e com o aumento 
do efetivo para outras regiões, 
a gente vai modificar toda 
essa estrutura”, avaliou.

 Alinhado com o prefeito, o 
deputado federal Altineu Côr-
tes espera mudar a realidade 
da cidade com o aumento do 
efetivo. Em Brasília, ele atua 
na captação de recursos para 
investir na Segurança Pública 
do município.

 “São Gonçalo vive um 
momento especial, pois tem 
um prefeito que acorda cedo 
e dorme tarde, trabalhando 
incansavelmente para cuidar 
da cidade. São Gonçalo tem 
a menor renda per capita do 

Estado e os desafios são gi-
gantescos, mas com a equipe 
que o Capitão Nelson mon-
tou, com o seu secretariado, 
tem feito um excepcional 
trabalho. Então, temos que 
trazer os investimentos. A 
nossa meta é dobrar o São 
Gonçalo Presente e precisa-
mos sensibilizar o empresa-
riado para que possa investir 
na Segurança Pública, para 
que a gente possa mudar a 
realidade”, comentou Altineu. 

 À frente da Secretaria de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas res-
salta que a Segurança Pública 
é fundamental para o desen-
volvimento da cidade. Segun-
do ele, além da ampliação do 
São Gonçalo Presente, o mu-
nicípio busca implantar ou-
tros projetos para intensificar 
o combate à criminalidade.

Prefeito anunciou que está buscando recursos para dobrar o efetivo

Depoimento foi prestado ontem no Conselho de Ética da Câmara

Flordelis: filho adotivo diz 
que ela sabia do assassinato

Ao depor ontem (19) no Con-
selho de Ética da Câmara dos 
Deputados, Lucas dos Santos 
de Souza, filho adotivo da 
deputada Flordelis (PSD-RJ), 
disse que não tinha como a 
mãe não ter conhecimento 
do planejamento do assassi-
nato de seu marido, o pastor 
Anderson do Carmo.

O crime aconteceu em ju-
nho de 2019, em Niterói. Em 
razão do homicídio, Flordelis 
foi acusada pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) de ser a mandante do 
crime. Ela também responde 
a um processo no Conselho 
de Érica por quebra de deco-

ro parlamentar. Ela nega as 
acusações.

O depoimento foi prestado 
por videoconferência. Lucas 
está preso pela participação 
no homicídio. Ele é acusado de 
ter comprado a arma do crime, 
encontrada na casa da depu-
tada. Outro filho de Flordelis, 
Flávio dos Santos, é apontado 
como autor dos disparos e foi 
preso no velório do padrasto.

Ao ser questionado pelo 
relator do processo, deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), 
se o pastor teria morrido, da 
forma como morreu, sem que 
Flordelis soubesse, a testemu-
nha disse que não. “Não, não 

tinha”, respondeu Lucas.
O deputado perguntou 

ainda se o plano para assas-
sinar o pastor teria se concre-
tizado se Flordelis não tivesse 
participado ou tivesse tentado 
impedir. Lucas dos Santos 
disse que se a deputada não 
tivesse participação nos atos, 
Anderson ainda estaria vivo.

“Não teria ocorrido [o ho-
micídio], com certeza não 
teria ocorrido. Ele estaria vivo 
até hoje”, afirmou.

No depoimento, Lucas de 
Souza disse que não recebeu 
diretamente de Flordelis qual-
quer informação ou ordem 
para que o crime ocorresse.

O governador em exer-
cício Cláudio Castro 
sancionou ontem (19) 
a lei que estabelece 
que agressores de-
verão ser monitora-
dos eletronicamente 
em todo o estado. A 
medida prevê, ainda, 
que a vigilância deve 
ser durante o perío-
do em que durar a 
medida protetiva ou  
cautelar. 
De acordo com a lei, o 
monitoramento deve-
rá ser feito com torno-
zeleiras, braceletes ou 
chips, de acordo com 
a disponibilidade dos 
órgãos de segurança 
pública do Governo do 
Estado.

Agressor 
monitorado

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: 23/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Pedro Mira  - Largo da Ideia - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Djalma Dias - Pacheco - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Itaporanga - Monjolos - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Itueira  - Monjolos - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Ituia  - Monjolos - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Itupera - Monjolos - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Itupeva - Vista Alegre - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Joaquim Lavoura  - Marambaia - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Tibirica  - Marambaia - São Gonçalo 15035323

08:00 às 12:00 Rua Tibiriçá - Monjolos - São Gonçalo 15035323

12:00 às 16:00 Rua Januário  Barbosa - Laranjal - São Gonçalo 15030027

12:00 às 16:00 Rua Lindolfo Fernandes  - Laranjal - São Gonçalo 15030027

13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 15020363

MARICÁ
08:20 às 11:20 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 15027967

08:20 às 11:20 Avenida Reginaldo Zeidan  - Ponta Negra - Maricá 15027967

08:20 às 11:20 Estrada Beira da Lagoa  - Ponta Negra - Maricá 15027967

08:20 às 11:20 Rua 149 - Pr. Lagoas-PN - Maricá 15027967

08:20 às 11:20 Rua Central - Ponta Negra - Maricá 15027967

09:05 às 12:00 Avenida Vitória  Régia - Costa Verde - Maricá 15028589

09:05 às 12:00 Avenida Carlos Mariguella - Itaipuaçu - Maricá 15028589

09:05 às 12:00 Rua das Madressilvas - Itaipuaçu - Maricá 15028589

09:05 às 12:00 Rua das Rosas - Barroco - Maricá 15028589

09:05 às 12:00 Rua Madressilva - Costa Verde - Maricá 15028589

12:30 às 16:00 Avenida Litorânea Paes - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15027913

12:30 às 16:00 Ruas 8, 108, 110 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-CO - Ponta Negra - Maricá 15027913

12:30 às 16:00 Rua Central - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15027913

12:30 às 16:00 Rua da Passagem - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15027913

12:30 às 16:00 Rua Dona Conceição - Cordeirinho - Maricá 15027913

13:00 às 17:00 Rua C - Jardim Inoã - Maricá 15027823

13:00 às 17:00 Rua Caiçara - Centro - Maricá 15027823

13:00 às 17:00 Rua Tapajós - Inoã  - Maricá 15027823

13:00 às 17:00 Rua Caissara - Jardim Inoã - Maricá 15027865

13:00 às 17:00 Rua Piratininga  - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15027865

13:00 às 17:00 Rua Piratiny - Jardim Inoã - Maricá 15027865

13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-GU - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-CE - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Estrada Beira Lagoa - Pr. Lagoas-CO - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Ruas 12, 106, 107  - Cordeirinho - Pr. Lagoas-CO - Ponta Negra 
- Maricá 

15031369

13:00 às 17:00 Rua B - Cordeirinho Maricá - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa  Cordeirinho - Pr. Lagoas-BA - Maricá 15031369

13:00 às 17:00 Rua Eulina Mattos Rabello - Cordeirinho - Maricá 15031369
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COND. PGTO DO LEILÃO:

29/04/2021
QUI - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Sala comercial c/ área priv. de 311m²
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).

Lance Mínimo: R$ 2.400.400,00

LEILÃO - SALA COMERCIAL E VAGAS
DE GARAGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ

- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo
  em até 12, 36 ou 48x.
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br

CEU – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA URBANA S/A
CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 80.051.638 

NIRE – 33.3.0014750-1

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionista; Cumprindo disposições legais oferecemos ao exame da Assembléia de 30/04/2021, as contas referentes ao ano de 
2020. Na sede social; no horário do expediente, prestaremos aos senhores acionistas quaisquer esclarecimentos que julgar necessários. 
Niterói, 16/04/2021. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019 E 31.12.2020
ATIVO 2019 2020
Circulante 6.758.593,12 6.287.879,27
Caixa 54.692,42 1.845,76
Bancos 113.547,26 124.457,44
Aplicações Financeiras 1.961.682,68 992.607,41
Clientes 801.432,50 1.915.117,16
Adiantamentos 292,11 3.346,59
Tributos a Recuperar 246.781,74 104.261,46
Imóveis Obras em Andamento 2.784.366,17 2.350.445,21
Terrenos a Comercializar 795.798,24 795.798,24
Despesas a apropriar 0,00 0,00
Não Circulante 10.008.233,38 10.200.609,64
Acionistas/Conta Corrente SCPs 4.037.399,08 4.275.463,93
Contas a receber 1.238.981,73 1.239.547,49
Investimentos Diversos 365.769,16 486.076,43
Incentivos Fiscais 2.004,13 2.004,13
Participações Societárias 3.767.482,79 3.673.635,38
Imobilizado
Excluídas depreciações 596.581,73 523.867,52
Marcas e Patentes 14,76 14,76
TOTAL DO ATIVO 16.766.826,50 16.488.488,91
PASSIVO 2019 2020
Circulante 249.664,96 516.556,00
Empréstimos 0,00 0,00
Fornecedores 0,00 0,00
Obrigações Trabalhistas 106.324,04 384.318,97
Obrigações Tributárias 136.806,74 127.348,44
Outras Obrigações 6.534,18 4.888,59
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Não Circulante 8.303.638,93 9.555.173,77
Financiamento Imobiliário 8.303.638,93 9.320.139,35
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Financiamento Leasing 0,00 0,00
Dividendos a disposição 0,00 235.034,42
Lucros - Sociedades 0,00 0,00
Patrimônio Liquido 8.213.522,61 6.416.759,14
Capital Social Realizado 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva Legal 327.671,02 327.671,02
Reserva de Lucros 12.114,46 12.114,46
Lucro Acumulado 1.873.737,13 76.973,66
TOTAL DO PASSIVO 16.766.826,50 16.488.488,91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
31/12/2019 31/12/2020

Receita de Incorporação 4.392.749,34 2.039.468,17
Receita de Prestação de Serviço 836.251,07 858.989,64
Outras Receitas 7.156.772,25 3.514.047,91
Receita Operacional Bruta 12.385.772,66 6.412.505,72
(-) Custo de Incorporação (4.638.176,93) (721.735,93)
(-) Custo de Manutenção de Obra 0,00 0,00
Lucro Operacional Bruto 7.747.595,73 5.690.769,79
Receitas Financeiras 471.565,83 18.453,55
(-) Despesas Financeiras (519.284,56) (43.335,01)
(-) Despesas Administrativas (1.389.259,54) (1.189.550,66)
(-) Despesas C/ Pessoal (4.043.664,65) (3.688.918,68)
(-) Despesas C/ vendas (53.171,00) (60.780,00)
(-) Despesas Tributárias (586.495,53) (281.003,69)
(-) Despesas C/ Veículos (74.814,75) (81.708,66)
(-) Despesas de Depreciação (90.645,30) (72.714,21)
Resultado Operacional 1.461.826,23 291.212,43
(-) Provisão para CSLL (313.074,21) (69.528,59)
(-) Provisão para IRPJ (954.454,38) (144.710,18)
Lucro Liquido do Exercício 194.297,64 76.973,66
(-) Reserva Legal 0,00 0,00
Saldo a Disposição da Assembléia 194.297,64 76.973,66

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 PERÍODOS DE 2019 E 2020

2019 2020
Capital Social 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva de Lucros 339.785,48 339.785,48
Lucros Acumulados 1.679.439,49 1.873.737,13
Lucro Liquido do Exercício 194.297,64 76.973,66
TOTAL 8.213.522,61 8.290.496,27
(-) Destinação de Lucros
Ano Anterior 0,00 0,00
No Exercício 0,00 (1.873.737,13)
Saldo Final do Exercício 8.213.522,61 6.416.759,14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020
1 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 76.973,66
(+) Depreciações 72.714,21
Lucro do Exercício Ajustado 149.687,87
Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP
Contas a Receber (144.783,20)
Estoques 433.920,96
Impostos a Recuperar 142.520,28
Total de Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP 431.658,04
Acréscimo ou Decréscimo do PC + ELP
Obrigações Trabalhistas a Recolher 277.994,93
Obrigações Tributárias a Recolher (9.458,30)
Dividendos a disposição 235.034,42
Emprestimos a pagar 1.016.500,42
Adiantamentos de Clientes (1.645,59)
Contas a pagar 0,00
Total de Acréscimo ou Decréscimo do PC + ERLP 1.518.425,88
Caixa Líquido Provenientes das Atividades 
Operacionais
2 Atividades de Investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (72.714,21)
Aquisição de ativo investimentos (969.075,27)
Caixa Líquido Provenientes das Ativ. Investimentos (1.041.789,48)
Variação das disponibilidades 1.057.982,31

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 
 DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

1. Registros contabéis sob o regime de caixa. O capital Social é de R$ 
6.000.000,00 (Seis milhões de reais) divididos em 3.269.143 ações da 
espécie ordinárias, comuns e da classe nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. Dividendos creditados aos 
acionais conforme aprovação na A.G.E. de 23/07/2020. As aplicações 
financeiras estão demonstradas pelos valores originais, acrescido 
dos redimentos auferidos até a data do balanço. O imobilizado esta 
demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações 
foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação 
em vigor levando em conta a vida útil-econômica dos bens; Recursos 
aplicados na realização de empreedimentos em Sociedade em Conta 
de Participação; Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o 
encerramento do exercício seguinte são classificados como circulante; 
A destinação do resultado líquido do exercício compete na forma do 
Estatuto, à Assembleia de Acionistas.

Niterói, 31 de dezembro de 2020 
 

(aa) Aluisio de Andrade Mendes Filho - Diretor Presidente 
Paulo Guedes de Morais Junior - CRC/RJ 094802/O-1 TC
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Botafogo 
põe atacante 
Rafael Moura 
na mira

O  B o t a f o -
go está no 
mercado em 
busca de um 
centroavante. 
Desde o início 

do ano, o Alvinegro perdeu 
dois jogadores da posição, 
Pedro Raúl, em janeiro, e 
Matheus Babi, na semana 
passada. Na topo da lista da 
diretoria, aparece o nome de 
Rafael Moura, o “He-Man”.

Segundo o site “Torcedo-
res.com”, a diretoria mantém 
conversas com o empresário 
do jogador que completará 
38 anos em maio.

Nascido em Belo Hori-
zonte, Rafael Moura foi re-
velado pelo Atlético Mineiro 
e tem passagens por grandes 
clubes brasileiros. No futebol 
carioca, atuou pelo Flumi-
nense em 2007 e 2011-12, e 
participou das conquistas 
da Copa do Brasil (2007) e 
Brasileirão (2012).

Suas últimas duas tem-
poradas foram no Goiás, 
que, assim como o Botafogo, 
foi rebaixado para a Série 
B no último Brasileiro. Seu 
contrato com o Esmeraldino 
terminou no fim de fevereiro 
e não foi renovado.

Um dos entraves para o 
acerto é o valor dos salários. 
O atacante recebia cerca de 
R$ 100 mil mensais no Ver-
dão, acima do que a diretoria 
do Glorioso entende como 
compatível com a realidade 
financeira do clube.

O Botafogo tem apenas 
dois jovens que vieram da 
base em seu elenco, Rafael 
Navarro e Matheus Nasci-
mento. Este último de ape-
nas 17 anos.

Rubro-Negro enfrenta o Vélez Sarsfield, hoje à noite, em Buenos Aires

Fla encara pedreira na 
estreia da Libertadores

Maior decepção 
da Libertadores 
em 2020, o Fla-
mengo abre a 
campanha pelo 
tr icampeona-
to continental 

hoje. Campeão em 2019, o Ru-
bro-Negro era favorito ao títu-
lo no ano passado, mas caiu 
nas oitavas de final diante do 
Racing-ARG. Os comandados 
de Rogério Ceni enfrentam 
o Vélez Sarsfield em Buenos 
Aires, na primeira rodada do 
grupo G. A bola rolará a partir 
das 21h30 (Brasília), no Está-
dio José Amalfitani.

Atual bicampeão brasilei-
ro e da Supercopa do Brasil, o 
Flamengo quer apagar a má 
campanha de 2020. A base 
ainda é a mesma do time que 
derrotou o River Plate na épi-
ca final em Lima, no Peru, em 
2019. Um dos nomes que não 
estavam naquela campanha, 
o atacante Pedro, autor de 
dois gols no empate com a 
Portuguesa no último sába-
do, garante que o grupo está 
pronto para o desafio.

“Vai ser mais um grande 
desafio, o Vélez é sempre 
um time forte. Mas tenho 
certeza que o Flamengo está 
preparado. Vamos buscar a vi-
tória para começarmos bem. 
Fomos campeões em 2019, e 
todos querem ganhar de nós. 
Existe a rivalidade dos argen-
tinos, mas estamos prontos”, 
afirmou o artilheiro.

O Vélez Sarsfield não tem 
se destacado nos últimos 
anos e retorna à Libertadores 
após sete anos de ausência. 
Treinada por Mauricio Pel-
legrino, que já comandou 

equipes espanholas e na Pre-
mier League, o time está em 
ascensão. O Fortín, como é 
conhecido, lidera com folga 
o grupo B da Copa da Liga 
argentina, com sete vitórias 
em dez partidas. Com 22 pon-
tos, está seis à frente do Boca 
Juniors, o segundo colocado.

O destaque da equipe 
argentina é o jovem meia 

Thiago Almada, de apenas 
20 anos. Ele é considerado o 
sub-20 mais caro da América 
do Sul, com passe avaliado 
em 20 milhões de euros.

Na equipe, um velho co-
nhecido dos rubro-negros, o 
volante Federico Mancuello, 
que teve passagem apagada 
pelo Flamengo em 2016-17. 
Aos 32 anos, ele é um dos 
líderes do elenco e marcou 
belo gol de falta na vitória da 
última sexta por 2 a 0 sobre o 
Huracán.

Os outros dois integrantes 
do grupo G também entram 
em campo na noite desta 
terça-feira. O Unión La Cale-
ra-CHI recede a LDU-EQU no 
estádio Nicolás Chahuán Na-
zar, em La Calera, no Chile.

Alexandre Vidal / Flamengo

Envolvido em uma polêmica renovação de contrato, Arrascaeta volta hoje ao Fla

Além do Vélez, 
o Fla terá como 
adversários no 
grupo G a LDU-
EQU e Unión La 
Calera-CHI

Bobadilla já pode 
estrear pelo Tricolor

Marquinhos Gabriel 
deve voltar no sábado

O Fluminen-
se confirmou 
o  a t a c a n t e 
Raúl Bobadilla 
como reforço 
no fim de se-
mana. No en-

tanto, o jogador ainda era 
dúvida para a estreia da 
Libertadores.

Só que ontem, Bobadilla 
foi regularizado e poderá 
estar em campo nesta quin-
ta-feira, contra o River Plate, 
no Maracanã. Com isso, o 
técnico Roger Machado terá 
à disposição todos os refor-
ços contratados na última 
semana.

O novo atacante do Flu-
minense já adiantou que 
sabe da importância da 

O  Va s c o  v a i 
encerrar a fase 
de classifica-
ção no próximo 
sábado, contra 
o Resende, em 
São Januário. 

Os cruz-maltinos não têm 
mais chances de estar na 
semifinal e vão apenas cum-
prir tabela.

Mesmo assim, o técnico 
Marcelo Cabo deve optar 
pela escalação dos princi-
pais jogadores como forma 
de preparação para a Série 
B do Campeonato Brasileiro.

O meia Marquinhos Ga-
briel não atuou contra o 
Boavista por ter sentido um 
desconforto muscular. O 
jogador será avaliado pelo 

Libertadores para o clube.
“Eu sei o que é a disputa 

de uma competição como 
uma Libertadores. Sei da 
importância que a com-
petição tem para o clube e 
para a torcida. Temos um 
bom time, com excelentes 
jogadores, um grupo muito 
bom e que quer competir. 
Sei a importância que tem, 
não só a Libertadores, mas 
todas as outras competições, 
porém, a Libertadores é o  
objetivo mais importante”, 
disse.

A tendência é que Boba-
dilla fique como opção no 
banco de reservas contra o 
River Plate. O atacante será 
a sombra de Fred no elenco 
para a temporada.

departamento médico, mas 
não deve ser problema para 
o fim de semana.

No lugar de Marquinhos 
Gabriel, quem atuou foi Car-
linhos. O meia teve atuação 
discreta contra o Boavista e 
foi substituído por Figueire-
do no segundo tempo.

O elenco do Vasco só 
volta aos treinos amanhã, 
quando inicia a preparação 
para o duelo do fim de se-
mana.

O Vasco da Gama vai 
apresentar hoje, às 12 horas, 
seu mais recente reforço 
para a temporada. O volan-
te Rômulo, anunciado na 
semana passada, retorna 
ao Cruz-maltino depois de 
nove anos.


