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Niterói vai começar hoje a 
usar câmeras para multar

Agentes de trânsito farão monitoramento através do Centro de Controle Operacional, no Cisp

SORRIA! VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO

PANORAMA\PÁG. 2

Campanha já entregou 200 kits para ONGs e entidades cadastradas que repassam para famílias em situação de vulnerabilidade e que não recebem  auxílio do governo

Bruno Eduardo Alves / Divulgação                        

Mais dois pontos de vacinação
Campo de São Bento e colégio no Largo da Batalha terão postos a partir de hoje
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Itatiaia quer 
estreitar laços 
com a Finlândia
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George Floyd:
ex-policial 
condenado

Economia 
do País 
cresce 1,4%
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Isolamento 
pertubador e 
criativo
“Crônicas do Apartamento 
20” é o novo trabalho 
audiovisual do cantor e 
compositor niteroiense 
Marcos Sacramento, 
concebido e realizado na 
pandemia, durante uma 
rigorosa quarentena. 
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CULTURA

João Penoni / Divulgação

 Marcos Sacramento lança projeto 
concebido na quarentena

Macaé terá 
novo quartel
dos bombeiros
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ESPORTES

Rômulo volta ao 
Vasco fazendo 
juras de amor
Volante, que começou a carreira 
em São Januário no início da 
década passada, foi apresentado 
ontem na sede do clube e 
destacou seu amor e gratidão ao 
Cruz-maltino. Aos 30 anos, ele 
recebeu a camisa 8 que foi do 
ídolo Juninho Pernambucano e 
espera repassar ao atual grupo 
os ensinamentos recebidos pelo 
ex-jogador, com quem atuou em 
2011. Sua principal meta é ajudar 
o Vasco a retornar à Série A.

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco

Volante Rômulo foi apresentado ontem em São Januário e recebeu a camisa 8

PF investiga 
fraudes na 
UniRio
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Doação de alimentos 
passa de 10 toneladas

Em apenas dez dias depois de seu lançamento, a campanha de arrecadação de alimentos Niterói 
Solidária já arrecadou mais de 10 toneladas de produtos não perecíveis e mil itens de higiene e 
limpeza, doados nos postos de vacinação contra a covid-19 espalhados pelo município. 
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Fred mostra 
confiança no Flu

Lucas Merçon / Fluminense

Fred destacou ontem a força do River Plate, 
adversário do Flu na estreia da Libertadores

SG vai mudar 
sistema de 
tributos
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Anvisa libera 
coquetel contra 
o coronavírus
Medicamento que reduz em 70% 
o risco de casos graves não será 
vendido em farmácias e só poderá 
ser ministrado em hospital

CIDADES\PÁG. 3
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CARTA DO LEITOR

Passageiros desabrigados
Recentemente a prefeitura fez uma obra aqui na Rua São 
José, no Fonseca, para passar tubulações. Refez calçadas 
e a pavimentação, mas foi incapaz de colocar abrigos nos 
pontos de ônibus. Será que acham que os moradores da 
Zona Norte são impermeáveis à chuva e imunes à insola-
ção em dias de calor?
Luciana Carvalho

Ônibus lotados
Os ônibus que circulam pela cidade trafegam lotados e não 
há fiscalização. Fecham comércios, praias e escolas para 
não ter aglomeração, mas nos ônibus vale tudo. Devem 
achar que o coronavírus só anda de Uber. Só pode ser.
Ruy Macedo

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

Menos R$ 10 bi na 
arrecadação
O estado do Rio pode ter per-
dido R$ 10 bi nos últimos dez 
anos em arrecadação de parti-
cipações especiais. O dado foi 
apresentado pelo secretário 
de estado de Fazenda (Sefaz), 
Guilherme Mercês, durante 
reunião da CPI da Alerj que 
investiga a queda na arreca-
dação do estado de receitas 
compensatórias da explora-
ção de petróleo e gás, nesta 
semana. O foi para cobrar a 
execução do convênio deter-
minado pelo STF entre a Sefaz 
e a ANP, para a fiscalização da 
arrecadação de receitas com-
pensatórias da exploração de 
petróleo e gás no estado.

O deputado Alexandre 
Freitas (Novo) enfatizou o de-
sinteresse da ANP na fiscaliza-
ção dos repasses feitos pelas 
concessionárias é condená-
vel. “Eu fico indignado com o 
fato de que o ente responsável 
pela fiscalização tenha de-
monstrado tanto desinteresse 
nos últimos anos. A queda na 
arrecadação gera impactos di-
retos na saúde fiscal do nosso 
estado”, lamentou Freitas.

Encontro com o governador 

Na presidência interina 
da Alerj, o deputado Jair 
Bittencourt (PP) esteve 
ontem no Palácio Guana-
bara com o governador 
Cláudio Castro (PSC) para 
tratar de assuntos rela-
cionados à recuperação 
fiscal do Estado e inves-
timentos nos municípios 

Divulgação

do interior fluminense. 
Ele informou que PL de  
Diretrizes Orçamentá-
rias, enviado à Casa na 
última sexta, deve passar 
por audiência pública no 
próximo dia 3 e começar 
a ser discutido em plená-
rio no dia 12. Tudo bem 
rapidinho.

Câmeras para multar motoristas
Agentes de trânsito começam 
hoje a fiscalizar e multar mo-
toristas a partir das câmeras 
de videomonitoramento do 
Centro de Controle Operacio-
nal – CCO, que funciona no 
Centro Integrado de Seguran-
ça Pública (Cisp).

Desde 2017, quando o CCO 
foi inaugurado, as câmeras 
de vídeo são utilizadas pela 
NitTrans em auxílio aos ope-
radores de trânsito que atuam 
nas ruas, mas só agora serão 
utilizadas para autuar os mo-
toristas.

Antes, os equipamentos 
apenas monitoravam o trá-
fego e, a partir do sistema 
integrado, avaliava a fluidez do 
trânsito em todas as regiões da 
cidade para identificar e des-
fazer gargalos causados por 
acidentes, veículos enguiça-
dos ou parados em fila dupla, 
além de falhas em semáforos 
e objetos na via, entre outros 
incidentes.

“O Código de Trânsito Bra-
sileiro permite que a fisca-
lização de trânsito seja feita 
por equipamento audiovisual 

Seap: governo 
libera promoções
O governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), assi-
nou ontem a resolução para 
progressão de carreira de 
servidores da Secretaria de 
Estado de Administração Pe-
nitenciária (Seap). Também 
foi anunciado o pagamento 
retroativo das promoções 
que estavam travadas há  
três anos. 

As medidas, que bene-
ficiam cerca de cinco mil 
profissionais, foram tomadas 
após apelos do deputado es-
tadual Charlles Batista (PSL). 
Em 3 de fevereiro o governa-
dor recebeu uma comissão 
de agentes penitenciários 
levados pelo deputado, líder 
do PSL na Alerj e que se tor-
nou porta-voz dos policiais 
penais junto ao Executivo. 

e que motoristas infratores 
sejam autuados. Além do 
flagrante feito pelo agente de 
trânsito, que por si já é válido, 
teremos também imagens 
comprovando a infração. Por-
tanto, as câmeras do CCO, 
que já são utilizadas no nosso 
planejamento de trânsito para 
monitorar o fluxo e o volume 
de veículos, nos servirão tam-

bém para autuar motoristas 
que estejam cometendo irre-
gularidades”, frisa presidente 
da NitTrans, Gilson Souza, 
explicando o novo modelo de 
fiscalização.

Para o subsecretário de 
Transporte e Trânsito de Ni-
terói, Murillo Moreira, o vi-
deomonitoramento vai fa-
cilitar o trabalho dos agen-

tes de trânsito da cidade. 
“O uso das câmeras para fis-
calização possibilita ampliar a 
área a ser monitorada, otimi-
zar a atuação dos agentes de 
trânsito nas ruas, aumentar a 
disponibilidade destes profis-
sionais em todas as regiões da 
cidade e assim garantir mais 
eficiência e eficácia na gestão 
do trânsito da cidade”. 

Deputados de 
olho nos contratos

Morte por covid é 
acidente de trabalho

Depois do escândalo en-
volvendo a gestão de seu 
antecessor, o governo de 
Cláudio Castro vem sendo 
monitorado de perto pelos 
deputados. No último dia 8, 
a Comissão de Obras da Casa 
aprovou, por unanimidade, 
quatro requerimentos pe-
dindo cópias dos contratos e 
custos e prazos dos projetos, 
incluindo os da Cedae, por 
conta da qualidade duvidosa 
da água fornecida.

Dois requerimentos foram 
apresentados pelo presidente 
da Comissão, o deputado Van-
dro Família (SDD). Um deles é 
o referente à Cedae, que cobra 
dados como as obras inicia-
das nos últimos dois anos e 
prazos para a conclusão. O 
outro foi enviado à Secretaria 
de Obras e Infraestrutura para 
conferir os projetos realizados 
no mesmo período.

Outros dois requerimen-
tos são de autoria do depu-
tado Felipe Peixoto (PSD), 
que integra a comissão. Um 
foi endereçado ao DER soli-
citando informações sobre 
os projetos nas rodovias do 
estado. O outro foi também 
para a Secretaria de Obras, co-
brando detalhes do programa 
Somando Forças, que estabe-
lece convênios para obras nos 
municípios fluminenses. 

A Justiça do Trabalho de Mi-
nas Gerais reconheceu, no 
último dia 15, que a morte em 
decorrência da covid-19 pode 
ser considerada acidente de 
trabalho e concedeu uma 
indenização de R$ 200 mil 
para a família de um moto-
rista de transportadora. Essa 
é a primeira decisão judicial 
nesse sentido desde o início 
da pandemia no Brasil. O 
juiz reconheceu as precá-
rias condições de trabalho 
às quais o trabalhador era  
submetido.

Solidariedade em Santa Rosa

Depois do sucesso do últi-
mo fim de semana, mora-
dores de Santa Rosa resol-
veram reeditar a campanha 
solidária “Quem tem põe, 
quem não tem, tira”. A ideia 
é bem simples. Quem puder 
doar alimento não perecível 
ou produto de higiene é só 
aparecer e colocar na mesa 
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em frente ao número 501 da 
Rua Mário Viana. E quem 
não tiver em casa é só pas-
sar lá e pegar o que estiver 
precisando. Neste sábado e 
domingo as doações e reti-
radas podem ser feitas das 
9h  17h30. Também podem 
ser doadas rações para cães 
e gatos.

Panorama RJPanorama RJ

Imagem e som de 
Marcos Sacramento
Crônicas do Apartamen-
to 20 é o novo trabalho 
audiovisual do cantor e 
compositor niteroiense 
Marcos Sacramento, com 
lançamento dia 24 de abril 
no YouTube do artista. No 
dia 26, Sacramento faz uma 
Live musical no mesmo 
canal, onde interpreta as 
canções do projeto, tam-
bém disponíveis nas plata-
formas digitais. 

Concebido e realizado 
durante a pandemia, Crô-

nicas do Apartamento 20 
foi idealizado por Sacra-
mento durante rigorosa 
quarentena. Trancado em 
seu apê no alto do bairro de 
Santa Teresa, com acesso 
ao vasto avarandado que o 
coloca diariamente diante 
do belo visual do centro e 
da zona norte do Rio, o mis-
to de confinamento com a 
perspectiva libertária da 
paisagem teve um impacto 
tão perturbador quanto 
criativo. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Em tempo
O bailarino, ator e diretor 
niteroiense Roberto Lima 
lança nesta quarta (21), 
às 21h, o vídeo “Em Tem-
po – Uma palavra por um 
gesto”, no canal do YouTube 
do Núcleo de Dança para 
Atores. A visualização é 
grátis. Lima, que foi Diretor 
Artístico da Cia. de Ballet da 
Cidade de Niterói, é bailari-
no do Theatro Municipal do 
Rio há 40 anos, além de dar 
aulas há 30 como professor 
de Expressão Corporal e 
Dança.

ÁLBUM - Cecília Beraba lança álbum de parcerias 
inéditas com Jorge Mautner nos 80 anos do artista. O 
primeiro disco da cantora carioca, traz um pouco do 
que foi produzido pelos dois nos últimos anos. Para 
esse registro, Cecília selecionou temas que passeiam 
por diversos momentos literários e questões atuais. 
Disponível nas plataformas digitais.

REGGAE - A música ‘Máscaras’, da banda de reggae 
niteroiense Via-jah, ganhou uma releitura em come-
moração aos 20 anos de estrada, com participação do 
rapper MV Bill. Fundada em Pendotiba, grupo colecio-
na sucessos desde o primeiro disco - “Sino”. Disponível 
em todas as plataformas digitais nesta sexta (23), e o 
clipe, no canal da banda no Youtube. 

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

João Penoni / Divulgação

Artista niteroiense lança produção audiovisual feita na quarentena

Priscilla Mota / Divulgação 

Público poderá conferir o vídeo de 
graça pelo YouTube

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Agentes de trânsito começam hoje a fiscalizar e multar motoristas a partir das câmeras de videomonitoramento
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Anvisa libera uso de coquetel 
de medicamentos contra a c-19
Mas remédios só poderão ser usados em hospitais, nos pacientes que apresentarem sintomas leves

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem, em Brasília, a 
liberação para uso emergen-
cial de dois medicamentos 
experimentais da farmacêu-
tica suíça Roche contra a 
covid-19, desenvolvidos em 
parceria com a empresa de 
biotecnologia americana Re-
generon. 

Os remédios, contendo 
casirivimabe e imdevimabe 
(REGN-COV-2), atuam em 
ligação com a coroa do vírus 
de forma a impedir sua en-
trada nas células ainda não 
infectadas para replicar o ma-
terial genético, controlando a 
doença.

A medicação é indicada 
especialmente para pacientes 
que estão em idade avançada, 
obesos, que tenham doença 
cardiovascular, hiperten-
são, doença pulmonar crô-
nica, aids, diabetes, doenças 
respiratórias, doença renal 
crônica e doença hepática, 
entre outras comorbidades e 
que apresentam alto risco de 
desenvolver progressão para 
um quadro grave da covid-19.

Segundo a Anvisa, o me-
dicamento será de uso res-
trito a hospitais, para uso 
ambulatorial, ou seja, para 
pacientes que apresentam 
sintomas leves da doença, 
sendo administrado somente 
com prescrição médica. O 
medicamento não é reco-

mendado para uso precoce ou 
preventivo. Também não será 
permitida a sua comercializa-
ção ou venda em farmácias.

O coquetel foi liberado 
para ser administrado em 
pacientes a partir de 12 anos, 
que pesem mais de 40 kg, 
que não necessitem de su-
plementação de oxigênio e 
não apresentem o quadro 
grave da doença. A aplicação 

é intravenosa e deve ser ad-
ministrada logo após a con-
firmação, por meio de teste 
viral, até dez dias após o início 
dos sintomas.

Segundo o gerente-geral 
de Medicamentos e Produtos 
Biológicos da Anvisa, Gustavo 
Silva Santos, o coquetel usa 
dois anticorpos monoclonais 
que trabalham para neu-
tralizar o vírus, fornecendo 

“anticorpos extras” para os 
pacientes.

“A ideia desse produto é 
que nesses pacientes se mi-
metize o que seria a resposta 
imune natural dos anticorpos 
produzidos em células e que 
essa produção extra-humana 
de anticorpos ajude a pro-
mover a ação imunológica”, 
disse. 

“[Mas] esse produto não 

é recomendado para quem 
já está na situação grave da 
doença. Para aqueles que já 
estão internados se observa 
uma piora no desfecho clíni-
co quando administrado em 
pacientes hospitalizados com 
covid-19 que necessitam de 
suplementação de oxigênio 
de alto fluxo ou ventilação 
mecânica”, acrescentou.

Redução de 70,4% na hos-
pitalização - Santos apresen-
tou dados das pesquisas dos 
medicamentos e disse que 
os resultados preliminares 
em pacientes ambulatoriais, 
desde o diagnóstico da doen-
ça até 29 dias após início do 
tratamento, mostraram uma 
redução de 70,4% na hospita-
lização ou morte relacionadas 
com a covid-19.

“O que a gente percebeu 
foi uma redução significativa 
e clinicamente relevante de 
70,4% no número de pacien-
tes hospitalizados ou morte 
por quaisquer causas quando 
comparado com o placebo”, 

disse. “Ele foi muito bem 
tolerado, tem um perfil de 
segurança aceitável.

O pedido para o uso dos 
medicamentos foi feito pela 
Roche em 1º de abril. A di-
retora da Anvisa e relatora 
do processo de liberação do 
medicamento, Meire Sousa 
Freitas, lembrou que ele já 
foi aprovado para uso emer-
gencial pela Food and Drug 
Administration (FDA), agên-
cia reguladora dos Estados 
Unidos, após apresentar bons 
resultados em pacientes com 
sintomas leves e moderados 
da covid-19.

A Anvisa aprovou um pra-
zo de validade de 12 meses 
para os medicamentos, por 
se tratar de uso emergencial. 
A relatora lembrou que a 
agência também já liberou, 
em março, o uso do antivi-
ral Remdesivir, produzido 
pela biofarmacêutica Gilead 
Sciences, para o tratamento 
da covid-19, e que a nova au-
torização vai ajudar a aliviar 
o sistema de saúde do país.

Meire alertou ainda que 
não há pesquisas tratando da 
aplicação de vacinas contra 
a covid-19 em pacientes que 
foram submetidos ao novo 
medicamento e que a reco-
mendação é de que o paciente 
deve aguardar um período de 
90 dias após a administração 
do medicamento para tomar 
a vacina.

Coquetel de 
medicamentos 
pode reduzir em 
70% as chances 
de doença se 
agravar

Reprodução

Medicamento não é recomendado para uso preventivo. Também não será permitida comercialização em farmácias

Governo do 
RJ prorroga 
restrições 
até dia 26
O governo do estado do 
Rio de Janeiro prorrogou 
até o dia 26 de abril as 
medidas restritivas para 
o enfrentamento da pan-
demia da covid-19 no es-
tado. Segundo o decreto 
publicado ontem (20) no 
Diário Oficial do estado, 
continuam proibidos o 
funcionamento de casas 
de shows, boates e a rea-
lização de festas e eventos 
de qualquer natureza.

Bares, restaurantes e 
lanchonetes estão autori-
zados a funcionar apenas 
com clientes sentados e 
com o limite de 40% da sua 
capacidade, assim como 
shopping centers, acade-
mias de ginástica e salas 
de cinema.

As práticas desporti-
vas individuais ao ar livre 
como ciclismo e caminha-
da estão permitidas, bem 
como a permanência na 
praia.

Nos municípios que 
estabeleceram medidas 
mais restritivas que as do 
governo estadual, valem as 
regras mais rigorosas.

A prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro pror-
rogou as medidas de res-
trição para o combate à 
pandemia até o dia 27 de 
abril. O banho de sol na 
areia das praias continua 
proibido. Os ambulantes 
estão proibidos de tra-
balhar nas areias e não é 
permitido estacionar na 
orla. Está autorizado o 
funcionamento presencial 
de bares e restaurantes até 
as 21h.

Posto começa a funcionar hoje em escola no parque. Largo da Batalha também ganha novo local

Vacinação no Campo de São Bento
A Prefeitura de Niterói vai 
abrir mais dois pontos de 
vacinação contra a covid-19. 
Agora são 11 locais no total. A 
partir desta quarta-feira (21), 
o Colégio Gomes Pereira, no 
Largo da Batalha, e o Cen-
tro Cultural Paschoal Carlos 
Magno, no Campo de São 
Bento, serão os novos locais 
de aplicação do imunizante. 
A medida é para atender a 
ampliação do calendário de 
vacinação que, também nesta 
quarta, avança para os idosos 
a partir de 62 anos para pro-
fissionais e trabalhadores de 
saúde a partir de 30 anos.

Além dos novos ende-
reços, a vacinação contra a 
Covid-19 em Niterói é feita 
nas policlínicas do Barreto, 
Vital Brazil, Itaipu, São Lou-

renço, Fonseca, Piratininga 
e Engenhoca; Clube Central, 
em Icaraí; e no modelo drive 
thru no Campus da UFF, no 
Gragoatá. A imunização ocor-
re de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Nesta quarta, 
a imunização no Campo de 
São Bento vai começar às 
9h. Aos sábados a vacinação 
ocorre no drive thru e em 
duas policlínicas da cidade, 
das 8h às 12h.

Acamados – A vacinação 
dos idosos acamados também 
continua na cidade. O agen-
damento pode ser feito pelo 
e-mail covid19.acamados-
niteroi@gmail.com. Na hora 
do agendamento tem que ser 
informado o nome completo, 
sexo, data de nascimento, 

CPF, endereço, condição de 
saúde da pessoa a ser vaci-
nada e telefone para contato.

Números – Até a última 
segunda-feira (20), Niterói 

contabilizava um total de 
170.172 vacinas aplicadas 
contra a Covid-19. Deste nú-
mero, 119.906 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose e 50.266 com a segunda.

A população pode consul-
tar qual grupo está sendo con-
vocado para a imunização nas 
redes sociais e no site oficial 
da prefeitura: www.niteroi.
rj.gov.br.

Município do Rio vai ampliar a 
vacinação na próxima semana
A vacinação contra a covid-19 
no município do Rio será am-
pliada a partir da semana que 
vem, alcançando pessoas com 
comorbidades, deficiências 
permanentes e trabalhadores 
de serviços essenciais com me-
nos de 60 anos. Para receber as 
doses, no entanto, será neces-
sário reunir documentos para 
comprovar a condição médica 
ou vínculo profissional, e ficar 
atento ao calendário de vaci-
nação, que continuará sepa-
rado por faixa etária e gênero. 

Para ser imunizado, todos 
precisam apresentar docu-
mento de identidade, CPF e, 
se possível, a caderneta de 
vacinação.

Os trabalhadores incluídos 

no grupo prioritário são os 
profissionais da saúde, edu-
cação, serviços de limpeza ur-
bana, policiais militares e civis, 
guardas municipais, bombei-
ros e agentes penitenciários. 

Todos devem estar na ativa, 
o que deve ser comprovado 
com a apresentação dos três 
últimos contracheques ou 

de declaração assinada pela 
instituição em que trabalham. 
Quem optar por entregar a 
declaração, deve estar ciente 
de que ela ficará retida na 
unidade de saúde.

Comorbidades - As doen-
ças definidas como comor-
bidades são diabetes melli-
tus, pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arterial 
resistente, hipertensão arterial 
estágio 3, hipertensão arterial 
estágios 1 e 2 com lesão em 
órgão alvo e/ou comorbida-
de, insuficiência cardíaca, cor 
pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias 

e pericardiopatias, doenças 
da aorta, dos grandes vasos e 
fístulas arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopatias 
congênitas no adulto, próteses 
valvares e dispositivos car-
díacos implantados, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos, 
anemia falciforme, obesidade 
mórbida, síndrome de Down e 
cirrose hepática.

Para comprovar uma des-
sas condições, será necessá-
rio apresentar atestado ou 
recomendação médica ou 
apresentar as três últimas 
prescrições/receitas médicas 
da medicação de uso contínuo 
necessária para o tratamento 
da comorbidade.

Novo público alvo terá que apresentar documentação, atestado e até receitas

O Ministério da Saúde 
autorizou mais 411 leitos 
de Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI) para 
tratamento de covid-19. 
Serão repassados R$ 19,7 
milhões mensais para 
custear essas estruturas 
de atendimento.

Os novos leitos serão 
implantados em 13 es-
tados: Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

A autorização é a nova 
modalidade de apoio fi-
nanceiro dada pelo Mi-
nistério da Saúde, que 
substituiu a habilitação 
de leitos. O governo fe-
deral arca com parte das 
despesas. Agora o paga-
mento não é mais anteci-
pado, mas sim mensal.

Mais 
leitos

Pessoas com 
comorbidades, 
deficiência e 
trabalhadores de 
serviços essenciais 
serão alvo

Locais de vacinação

Policlínica Sérgio Arouca - 
Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
– Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella - Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu 
- Avenida Irene Lopes Sodré 
– Itaipu.

Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva - Avenida 

Jansen de Melo, s/nº – São 
Lourenço.

Policlínica Regional Doutor 
Guilherme Taylor March - R. 
Desembargador Lima Castro, 
238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Pirati-
ninga Dom Luís Orione – Rua 
Dr. Marcolino Gomes Can-
dau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Rena-
to Silva - Avenida João Brasil, 
s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade 
Federal Fluminense - Cam-
pus Gragoatá - Rua Alexandre 
Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Cen-
tral: Av. Jorn. Alberto Francis-
co Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Go-
mes Pereira: Av. Rui Barbosa, 
1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de 
São Bento: Centro Cultural 
Paschoal Carlos Magno – Icaraí

Casas de 
shows, boates, 
festas e eventos 
seguem vetados
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O QUE HOUVE?

Dom José Francisco*

Não foram poucas as pes-
soas convencidas a acre-
ditar na ressurreição de 
Jesus. Se eu fosse uma de-
las, ouvindo Pedro e pon-
derando, se seria possível 
acreditar naquela incrível 
mensagem, teria, pelo 
menos, investido a minha 
pausa do almoço e ido ao 
túmulo, para verificar se o 
corpo ainda estava lá. Se 
estivesse, tudo terminava 
ali. Mas essa hipótese não 
se confirmou e não mere-
ce considerações sérias.

Mas, então, o que hou-
ve? Os discípulos rouba-
ram o corpo?

Há muitas explana-
ções para o túmulo vazio. 
Contudo, qualquer expla-
nação para a ausên-
cia do corpo também 
precisa prestar contas 
da situação 
q u e  e n t ã o 
o c o r r i a :  o 
i n t o c á v e l 
selo romano 
no túmulo, 
a  patrulha 
de soldados 
guardando 
o recinto, a 
pedra enor-
me cobrin-
do a entrada, 
os 40kg da 
substância para em-
balsamar o corpo… e 
a lista continua. 

O espaço do artigo 
não nos permite consi-
derar todos os fatores e 
cenários para pensar so-
bre a ausência do corpo, 
mas a explanação mais 
popular, naquela época, 
foi a de que os discípu-
los roubaram o corpo do 
Mestre executado, escon-
deram-no e conseguiram 
enganar todos os outros. 

Não! Não havia como 
os discípulos roubarem o 
corpo.

Então,  se eles não que-
braram o selo, não remo-
veram a enorme pedra e 
não fugiram com o corpo 
embalsamado sem deixa-
rem vestígios... E mais. Se 
conseguiram fazer tudo 

isso e, desse come-
ço burlesco brotou 
uma fé religiosa 
universal, o que 

aconteceu?
Podemos 

ainda presu-
mir outros 
cenários.

Mas to-
dos vão es-
barrar  nas 
dificuldades 
de explicar 
c o m o  u m 
grupo de dis-
cípulos aba-
t i d o s,  q u e 

fugiu para defender 
a sua própria vida, 
quando as autori-
dades prenderam 

seu chefe, poderia se re-
unir outra vez e fabricar 
um plano para roubar o 
corpo – um plano que de-
veria despistar e superar 
a guarda romana e a do 
Sinédrio.
Impossível!
Mas, então? ...
(Volto na próxima semana.)

Não foram 
poucas as 

pessoas 
convencidas 

a acreditar na 
ressurreição de 

Jesus Cristo

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Itatiaia e Finlândia podem 
estar cada vez mais próximos

Uma reunião realizada na se-
gunda-feira por videoconfe-
rência entre o embaixador da 
Finlândia, João Johannes Leino-
nen, a assessora do Consulado 
no Rio de Janeiro, Taru Juuurik, 
e o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciências,  
Tecnologia e Inovação de Ita-
tiaia, José Ricardo Marques, 
pode ser um ponto de partida 
para uma nova fase do turismo 
no município. 

O objetivo da reunião foi 
de estabelecer um acordo de 
cooperação entre Itatiaia e uma 
cidade finlandesa com interes-
ses e particularidades comuns.

Itatiaia  poderá criar rela-
ções e mecanismos protocola-
res, especialmente econômicos 
e culturais através dos quais 
cidades de áreas geográficas es-
tabelecem laços de cooperação. 

O bairro de Penedo, em 
Itatiaia,  foi colonizado por fin-
landeses, sendo, portanto, um 
eixo marcante e histórico das 
relação entre  Brasil e Finlândia. 

possível transformação no 
desenvolvimento econômico e 
social de Itatiaia

 e a proposta de fazer da 
cidade um modelo de educa-
ção com as experiências bem 

Reunião entre autoridades do país nórdico e do município deve estreitar relações
Divulgação

Embaixador da Finlândia, Johannes Leinonen participou da videoconferência

Raphael Costa, da pasta de Direitos Humanos, será o único brasileiro a discursar

Niterói: secretário municipal é 
convidado para evento da ONU
O secretário municipal de 
Direitos Humanos de Niterói, 
Raphael Costa, foi convidado 
para participar do 20º encon-
tro mundial de gestores públi-
cos promovido pela ONU, que 
termina nesta quarta-feira 
(21). É o único brasileiro a 
discursar no encontro, e o 
primeiro niteroiense a ocupar 
este lugar.  

Na carta-convite ao se-
cretário, o presidente do 
ECOSOC cita os desafios da 
pandemia que ameaçam os 
direitos dos mais vulneráveis 
e elogia a atuação do secre-
tário que implementou uma 
nova secretaria e desenvolveu 
políticas públicas inovadoras 
de promoção de direitos.

A Secretaria de Direitos 
Humanos de Niterói foi criada 
em 2 de fevereiro, e em menos 
de dois meses promoveu ini-
ciativas como, por exemplo, 
inaugurar o Centro de Cida-
dania, o Comitê de Liberdade 
Religiosa, o Centro de Media-
ção de Conflitos, o Observa-
tório de Igualdade Racial e o 
Núcleo de Atendimento de 
Migrantes e Refugiados.

O 20º encontro vai reunir 
gestores públicos do mundo 
todo para debater o papel 
dos governos no combate às 
violações de direitos durante 
a pandemia, e decidir me-

canismos de fortalecimento 
de políticas públicas, como 
fundos de financiamento e 
ações humanitárias das Na-
ções Unidas.

“É uma grande oportuni-

dade para revisar as políti-
cas e prioridades da ONU, e 
compartilhar as experiências 
exitosas que vem destacando 
Niterói no cenário global”, 
afirmou o secretário.

Quem é - Raphael Costa 
tem 26 anos, é formado em 
Direito pela UFF e, antes de 
ser convidado pelo prefeito 
Axel Grael para seu secreta-
riado, teve experiência em or-
ganizações do Terceiro Setor 
como a Cáritas International 
e o Instituto Dom Orione, nas 
quais coordenou programas 
sociais com jovens, aldeias 
indígenas, assentamentos ru-
rais, pessoas em situações de 
rua e programas educacionais 
em Moçambique, na África.

Divulgação

Raphael Costa vai participar do 20 Encontro Mundial de Gestores Públicos

SG vai implantar novo 
sistema de tributos
A prefeitura de São Gonçalo 
vai suspender temporaria-
mente os serviços de aten-
dimento presencial e virtual 
na Secretaria de Fazenda 
para a implantação de um 
novo sistema operacional 
de tributos. O objetivo é 
facilitar processos para o 
contribuinte e ampliar aten-
dimentos, como a emissão 
de alvarás, cálculo de IPTU 
e Imposto Sobre Serviços 
(ISS).

Os atendimentos pre-
senciais e serviços virtuais 
da Secretaria de Fazenda 
serão suspensos entre 21 e 
27 de abril. Todos os serviços 
relacionados a tributos e 
taxas de pagamento estarão 
suspensos durante este pe-
ríodo, como emissão de Im-
posto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), emissão de guias 
e boletos, alvarás e taxa de 
alvará.

O novo sistema terá um 
cadastro a ser feito pelo con-
tribuinte, com senha e login 
de acesso. A ferramenta vai 
possibilitar maior controle 
das informações tributárias.

Segundo a prefeitura, a 
implantação do novo siste-
ma representará um salto de 
qualidade no atendimento 
ao contribuinte, que não 
terá necessidade de se des-
locar até a sede da prefeitura 
para resolver problemas 
simples relacionados a tri-
butos. O objetivo do novo 
sistema é dar novas possibi-
lidades aos munícipes, que 
terão facilidade e rapidez na 
emissão de tributos, inclusi-
ve com cálculo automático 
de juros.

 Lucas Alvarenga / Divulgação

Atendimento na secretaria de Fazenda fica suspenso de hoje até dia 27

Bombeiros 
terão novo 
quartel em 
Macaé
O secretário de Estado de De-
fesa Civil e comandante-ge-
ral do Corpo de Bombeiros 
RJ, coronel Leandro Mon-
teiro, anunciou,  em visita a 
Macaé, a construção de uma 
nova unidade de bombeiros 
na cidade.

A instalação também será 
o Comando de Área de toda 
a Baixada Litorânea, que 
engloba Macaé, Cabo Frio, 
Araruama, Rio das Ostras, 
Casimiro de Abreu, Concei-
ção de Macabu, São Pedro da 
Aldeia, Armação dos Búzios, 
Arraial do Cabo e Saquarema.

A área, de aproximada-
mente cinco mil m2, será 
doada pela prefeitura de 
Macaé, que ficará respon-
sável por toda a obra. Já o 
Corpo de Bombeiros inves-
tirá aproximadamente R$20 
milhões em equipamentos 
e viaturas, além de deslocar 
militares para trabalhar na 
nova sede.

Haverá debates 
sobre papel 
dos governos 
combate às 
violações de 
direitos humanos

A reunião, que durou aproxi-
madamente uma hora, resultou 
na proposta de iniciar estudos 
para buscar cidade na Finlândia 
com maior identificação com 
Itatiaia. 

A cidade de Porvoo, situada 
na costa sul da Finlândia, bilín-
gue e com aproximadamente 
50 mil habitantes, foi sugerida 
pelo embaixador. É o segundo 
município mais antigo do país 
nórdico. 

A ideia de fazer de Itatiaia 
uma porta de entrada de re-
lações entre o Brasil e Itatiaia 
agradou Leinonen. 

O encontro marca uma 

Objetivo é 
expansão 
de negócios 
em Itatiaia e 
também no 
Estado do Rio

sucedidas da Finlândia, poderá 
atrair a expansão de negócios 
no município, no Estado do 
Rio de Janeiro e até para as já 
consolidadas relações entre o 
Brasil e a Finlândia.
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Seguro-desemprego: conta digital 
vai ser aberta automaticamente
Regra vale para quem não indicar conta no requerimento de pagamento e não possuir poupança na Caixa

Pessoas demitidas que não 
indicarem conta no reque-
rimento de pagamento do 
seguro-desemprego e não 
possuírem outro tipo de pou-
pança na Caixa passaram, 
desde ontem, a receber o 
benefício por meio da conta 
poupança social digital. As 
contas digitais serão aber-
tas automaticamente e de 
forma gratuita pela Caixa, 
sem a necessidade de apre-
sentação de documentos e 
comparecimento à agência. 
A movimentação será pelo 
aplicativo Caixa Tem.

“Para quem já tem outro 
tipo de conta na Caixa, os 
créditos serão realizados nas 
contas existentes e os valores 
poderão ser movimentados 
com a utilização do cartão da 
conta ou ainda pelo Internet 
Banking ou pelo aplicativo 
do banco. Nos casos em que 
o valor do Seguro-Desem-
prego não possa ser credi-
tado em conta existente ou 
em conta poupança social 
digital, o trabalhador pode-
rá realizar o saque com o 
Cartão do Cidadão e senha 
nos terminais de autoaten-
dimento, unidades lotéricas 
e nos correspondentes Caixa 
Aqui, além das agências”, 
explicou a instituição finan-
ceira.

Seguro-desemprego -O segu-

ro-desemprego é um bene-
fício que oferece auxílio em 
dinheiro por um período de-
terminado aos trabalhado-
res. Ele é pago de três a cinco 
parcelas, de forma contínua 
ou alternada, de acordo com 
o tempo trabalhado, e tem a 
finalidade de garantir assis-
tência financeira temporária 
ao trabalhador dispensado 

involuntariamente (sem jus-
ta causa). A Caixa atua como 
agente pagador do benefício, 
cujos recursos são custeados 
pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

O valor do seguro-de-
semprego considera a média 
dos salários dos últimos três 
meses anteriores à dispensa. 
Para o pescador artesanal, 

empregado doméstico e o 
trabalhador resgatado, o va-
lor é de um salário mínimo.

Tem direito ao seguro-de-
semprego:

• Trabalhador formal e 
doméstico, em virtude da 
dispensa sem justa causa, 
inclusive dispensa indireta;

•  Trabalhador formal 
com contrato de trabalho 
suspenso em virtude de 
participação em curso ou 
programa de qualificação 
profissional oferecido pelo  
empregador;

•  Pescador profissio-
nal durante o período do  
defeso;

• Trabalhador resgatado 
da condição semelhante à 
de escravo

Proteção ao trabalhador 
- O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), disse ontem (20) 
que a aprovação do pro-
jeto que alterou a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) em vigor, para per-
mitir a retomada de progra-
mas emergenciais durante a 
pandemia, vai garantir mais  
proteção a empresas e tra-
balhadores.

O texto, aprovado na 
segunda-feira (19), ainda 
aguarda a sanção presi-
dencial. A lei autoriza a 
abertura de crédito extraor-
dinário destinado a pro-
gramas emergenciais para 
redução de salário e de jor-
nada de trabalhadores da 
iniciativa privada e apoio a 
micro e pequenas empre-
sas. Para Lira, a aprovação  
do Orçamento terá impacto 
positivo na renda e no em-
prego.

“A aprovação do PLN 
2 garantirá mais proteção 
às empresas, ao empre-
go e aos trabalhadores.  
Também serão destinados 
mais recursos para saúde, 
no enfrentamento da pan-
demia”, disse Lira em sua 
rede social.

Divulgação/ Agência Brasil

Demitidos que não indicarem conta no pedido do seguro-desemprego e não tiverem poupança na Caixa passam a receber o benefício em conta poupança digital 

Economia cresce 
1,4% em fevereiro
O Monitor do Produto In-
terno Bruto (PIB), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), indica crescimento de 
1,4% na atividade econômica 
em fevereiro, em comparação 
a janeiro. No trimestre móvel 
terminado em fevereiro, houve 
expansão de 2,9%, em relação 
ao período encerrado em no-
vembro.

Na comparação interanual, 
a economia cresceu 1,6% em 
fevereiro e 0,7% no trimestre 
móvel terminado em fevereiro.

Segundo o coordenador do 
Monitor do PIB-FGV, Claudio 
Considera, o crescimento de 
1,4% da economia em fevereiro 
em relação a janeiro mostra 
continuidade na recuperação 

da economia.
“Embora expressiva, essa 

taxa não é motivo de euforia 
já que é comparada a meses 
sob forte impacto da recessão 
da pandemia. Por sua vez, a 
taxa interanual de 1,6% em 
fevereiro foi obtida sobre um 
fevereiro de 2020 já bastante 
desacelerado (crescimento 
zero frente a 2019 e de 0,3% em 
janeiro de 2020 com relação a 
2019)”, disse, em nota.

Niterói arrecada mais de 
10 toneladas de alimentos
A Prefeitura de Niterói já ar-
recadou mais de 10 toneladas 
de alimentos e mil itens de 
higiene e limpeza doados nos 
postos de vacinação contra a 
Covid-19. Lançada no início 
deste mês, a campanha Nite-
rói Solidária já entregou 200 
kits para ONGs e entidades 
cadastradas na Prefeitura que 
estão repassando para famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade e que não estão assis-
tidas por nenhum programa 
de mitigação dos efeitos da 
pandemia do Município.

Várias secretarias e de-
zenas de funcionários estão 
envolvidos diretamente na 
logística da operação, como 
os voluntários da Defesa Ci-
vil, os agentes das secretarias 
de Direitos Humanos, de 
Assistência Social, de Con-
servação e Serviços Públicos, 

das administrações regionais 
e da Ordem Pública, onde os 
alimentos são armazenados. 
A coordenação é da primei-
ra-dama, Christa Grael, que 
atua como voluntária.

“Estou muito feliz com a 
proporção que a campanha 
vem tomando. A população 
abraçou a Niterói Solidária e, 
com isso, juntos, conseguire-
mos ajudar muitas famílias a 
passar por esse momento tão 
difícil. Em apenas 10 dias, já 
passamos de 10 toneladas de 
alimentos e mais de mil itens 
de higiene e limpeza. Espera-
mos continuar a ter o máximo 
de adesão possível para que 
a nossa campanha consiga 
atingir cada vez mais pessoas 
que estão necessitando de 
ajuda nesse período crítico”, 
afirmou Christa.

Na segunda-feira (19), o 

Instituto Gay Lussac entre-
gou mais 1,5 tonelada de 
alimentos em um dos postos 
de arrecadação da campanha.  

Na semana passada, o 
instituto já havia feito a doa-
ção de mais de 1,5 tonelada, 
assim como o Colégio Marly 
Cury, que doou mais de meia 
tonelada. As duas instituições 
de ensino da rede privada já 
doaram, juntas, quase quatro 
toneladas de alimentos e itens 
de higiene e limpeza.

A Prefeitura de Niterói 
vem, desde abril de 2020, rea-
lizando ações para minimizar 

os impactos causados pela 
pandemia com a distribuição 
de mais de 100 mil cestas bási-
cas e dos cartões com recarga 
mensal de R$ 500 entregues 
a mais de 50 mil pessoas. Os 
benefícios foram prorrogados 
até julho. O investimento já 
passou dos R$ 600 milhões.

Podem ser doados alimen-
tos e produtos de limpeza e 
higiene como arroz, macar-
rão, feijão, leite, enlatados, 
sabonetes, álcool, desinfe-
tante etc. As doações podem 
ser feitas de segunda a sexta, 
das 8h às 16h, nas policlínicas 
da Engenhoca, São Lourenço, 
Vital Brazil, Barreto, Itaipu, 
Piratininga, Clube Central 
(Icaraí) e no Drive Thru no 
Campus da UFF no Gragoatá. 
Aos sábados, das 8h às 12h, 
no Drive Thru e em duas das 
policlínicas regionais.

Campanha lançada há apenas 10 dias é um sucesso. Colégios contribuem

Decisão dos jurados é uma marca na história racial norte-americana

EUA: ex-policial é condenado 
pela morte de George Floyd

O ex-policial de Mineápolis 
Derek Chauvin foi conde-
nado ontem (20) por homi-
cídio no episódio de prisão 
e morte de George Floyd, 
um marco na história racial 
dos Estados Unidos e uma 
repreensão ao tratamento 
dado pela polícia aos negros 
no país.

O júri de 12 membros 
considerou Chauvin, de 
45 anos, criminalmente 
responsável  pela morte 
de Floyd, após três sema-
nas de depoimentos de 

45 testemunhas, incluin-
do transeuntes, policiais e 
especialistas médicos. Os 
jurados iniciaram suas de-
liberações na segunda-feira 
(19). A pena a ser aplicada 
ao réu será anunciada em  
8 semanas.

Em um confronto mos-
trado em vídeo, Chauvin, 
que é branco, pressionou 
o joelho no pescoço de 
Floyd, um homem negro de  
46 anos algemado, por mais 
de nove minutos, no dia 25 
de maio de 2020, quando 

ele e três colegas policiais 
detiveram Floyd, que foi 
acusado de usar uma nota 
falsa de US$ 20 para com-
prar cigarros em um super-
mercado.

A morte de Floyd gerou 
protestos contra o racismo 
e a brutalidade policial em 
muitas cidades dos Esta-
dos Unidos e ao redor do 
mundo no ano passado. O 
tribunal de Mineápolis foi 
cercado por barricadas e vi-
giado por agentes da Guarda  
Nacional.

Policiais federais cum-
priram ontem (20) nove 
mandados de busca e 
apreensão contra sus-
peitos de fraudar con-
tratos na UniRio. Os 
mandados foram ex-
pedidos pela 8ª Vara 
Federal Criminal do Rio, 
no Rio, Saquarema e Rio 
Bonito.

Segundo a PF, inves-
tigações constataram 
indícios de direciona-
mento e superfatura-
mento em contrato 
firmado com empresa 
especializada na pres-
tação de serviços con-
tinuados de operação, 
manutenção preven-
tiva, corretiva e emer-
gencial.

PF investiga 
universidade

Monitor do PIB, 
calculado pela 
FGV, indicou 
crescimento

Mais de 200 kits 
foram entregues 
para ONGs e 
entidades 

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: 25/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Gavião Peixoto - Icaraí - Niterói 15058167

12:00 às 16:00 Rua Rui Barbosa - Largo da Batalha - São Francisco - Niterói 15031249

12:00 às 16:00 Estrada Cachoeira - Largo da Batalha - Niterói 15031249

12:00 às 16:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Largo da Batalha - Niterói 15031249

12:00 às 16:00 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 15031249

12:00 às 16:00 Rua Camilo Pereira - Largo da Batalha - Niterói 15031249

12:00 às 16:00 Rua João da Fonseca - Largo da Batalha - Niterói 15031249

Dia: 26/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:15 às 16:00 Alameda Sabiás - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Avenida Sylvio Picanço - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Colibris - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Armando Lopes - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Augusto M Guimarães - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Ruas B, C, D, E - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Casuarinas - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Durval Batista Pereira - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Monte Líbano - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua São Caetano - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Rua Trovador Luís Otavio - Charitas - Niterói 15036265

12:15 às 16:00 Travessa Santa Cândida - Charitas - Niterói 15036265

MARICÁ
08:30 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15034923

08:30 às 12:00 Rua Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15034923

08:30 às 12:00 Rua Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 15034923

08:30 às 12:00 Ruas 17, 139, 140 - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15034923

13:00 às 17:00 Rua 3, 16, 28 - Barroco - Costa Verde - São Bento da Lagoa - Maricá 15036101

13:00 às 17:00 Rua das Perpétuas - Barroco - Maricá 15036101

13:30 às 17:00 Avenida 1 - Estrada de Bambuí - Maricá 15035455

13:30 às 17:00 Rua B - Estrada de Bambuí - Maricá 15035455

13:30 às 17:00 Ruas 83, 120, 121, 125 - Centro -Est. de Bambui - Maricá 15035455

13:30 às 17:00 Avenida Albina Arandas Rego - Balneário Bambui - Maricá 15035503

13:30 às 17:00 Avenida E - Estrada de Bambuí - Maricá 15035503

13:30 às 17:00 Ruas 86, 89, 90, 118, 119 - Estrada de Bambuí - Maricá 15035503

13:30 às 17:00 Rua Luiz C Gonçalves - Bambui - Maricá 15035503

13:30 às 17:00 Rua Maria Helena Rosa - Bambui - Maricá 15035503

13:30 às 17:30 Ruas 4, 9, 23, 24 - Barroco - Costa Verde - Itaipuaçu - Maricá 15036151

13:30 às 17:30 Rua das Tulipas - Itaipuaçu - Maricá 15036151

13:30 às 17:30 Rua dos Heliotropios - Barroco - Maricá 15036151

13:30 às 17:30 Rua São Benedito - São Bento da Lagoa - Maricá 15036151

13:30 às 17:30 Rua São Jorge - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15036151
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Botafogo tenta tirar 
Alef Manga do Voltaço

Fla estipula metas 
para Libertadores

O Botafogo se-
gue a procura 
de um atacante 
para o elenco 
após a saída de 
Matheus Babi. 

Um dos nomes ventilados 
em General Severiano foi o de 
Alef Manga.

O jogador do Volta Redon-
da é o artilheiro do Campeo-
nato Carioca e passou a ser 
cobiçado por grandes clubes. 
O Botafogo é um deles e fez 
uma investida pelo atacante 
de 26 anos.

Os alvinegros propuseram 
um empréstimo até o fim 
da temporada, sem custos 
iniciais. O Botafogo só de-
sembolsaria um valor no fim 
do vínculo.

No entanto, a proposta 
não agradou ao Volta Redon-
da, que quer R$ 600 mil pelo 
empréstimo. Para a compra 
em definitivo, o Voltaço quer 
R$ 2,5 milhões para clubes 

O Flamengo tem 
sofrido com as 
perdas financei-
ras desde o iní-
cio da pandemia 
da covid-19. Por 
isso, os rubro-

-negros têm buscado novos 
meios para compensar o 
prejuízo.

Uma dos meios é a con-
quista de metas nas compe-
tições nesta temporada. Por 
isso, a diretoria estipulou que 
o Flamengo precisa chegar 
até, no mínimo, às semifi-
nais da Taça Libertadores da 
América.

Campeão em 2019, o Fla-
mengo caiu nas oitavas de 
final na temporada passada. 
Por isso, uma nova queda 
precoce vai pressionar os diri-
gentes na direção de negociar 
seus principais jogadores.

Caso conquiste o objetivo 
inicial, os cofres do Flamengo 
vão engordar em US$ 7,55 mi-
lhões (R$ 41,8 milhões). Caso 

brasileiros e R$ 4 milhões 
para o exterior.

Com graves problemas 
financeiros, o Botafogo fica 
mais distante de contar com 
Alef Manga na Série B do 
Campeonato Carioca.

Argentino na mira - Além 
de Alef Manga, outro atacante 
cotado em General Severiano 
é o argentino Nicolás Blandi, 
do Colo Colo, foi oferecido 
ao clube carioca. O jogador 
já havia sido cogitado na 
temporada passada, mas as 
negociações não evoluíram.

Blandi participou do úl-
timo Campeonato Chileno 
e marcou apenas dois gols 
em 20 jogos pelo Colo Colo, 
que brigou contra o rebaixa-
mento. A diretoria gostaria de 
contar com o argentino de 31 
anos, mas o salário atual do 
jogador é considerado inviá-
vel. Ele recebe US$ 100 mil 
(cerca de R$ 560 mil).

chegue ao título, os rubro-ne-
gros abocanham mais US$ 15 
milhões (R$ 83,1 milhões).

O Flamengo vem se des-
tacando com novas relações 
com seus patrocinadores. 
Depois do sucesso alcançado 
junto do BRB com a criação 
do Banco Nação, a Moss, que 
fechou patrocínio nas meias 
do uniforme, já quer ampliar 
sua relação com o clube.

Em julho do ano passado, 
o Flamengo fechou com o 
Banco BRB um patrocínio 
máster para a camisa rubro-
-negra. Além disso, o acordo 
prevê uma sociedade nos 
lucros da operação do “Banco 
Nação BRB”, um banco digital 
com a bandeira do Flamengo.

Com ações de marketing 
junto à torcida rubro-negra, o 
Banco Nação já possui cerca 
de 400 mil contas digitais. 
Com 1 milhão de contas, o 
Flamengo poderá receber 
entre fixo e variável, de 100 a 
200 milhões de Reais ao ano.

Fred vê 
favoritismo 
do River, mas 
confia no Flu

O Fluminense 
estreia na Taça 
L i b e r t a d o re s 
2021 amanhã, 
no Maracanã. O 
Tricolor retorna 
à competição 

continental com uma pedrei-
ra pela frente, o poderoso River 
Plate, da Argentina.

A equipe treinada por Mar-
celo Gallardo é a quarta maior 
vencedora da competição 
continental, com quatro títu-
los. O último foi conquistado 
em 2018 sobre o rival Boca 
Juniors. No ano seguinte, foi 
vice-campeão ao ser derrotado 
pelo Flamengo na final.

O retrospecto recente cre-
dencia o River como favorito 
ao primeiro lugar do grupo D, 
mas Fred quer o Flu buscando 
a vitória em casa.

“Em todas as análises que 
acompanhamos, entendemos 
que o River é favorito não só do 
grupo como da Libertadores. 
Mas sabemos a nossa força 
dentro do campo e estamos 
confiantes. Espero uma fase 
de grupos difícil, a ansiedade 
sempre toma conta. É im-
portante começar somando 
pontos. Estamos em casa, 
contra um adversário gigante”, 
afirmou em coletiva ontem, no 
CT Carlos Castilho.

Nem mesmo o fato do River 
chegar em alta para o con-
fronto abala a confiança do 
atacante tricolor. Na última 
sexta-feira, o River goleou por 
5 a 0 o Central Córdoba pela 
Copa da Liga Argentina.

“Aqui o nosso sentimento é 
o mesmo desde sempre. Res-
peitar sempre os adversários, 
mas ter coragem e personalida-
de para agredir o River a todo o 
instante. Futebol é emocional, 
em que trocamos momentos 
com os adversários. Em mo-
mentos teremos a posse e o co-
mando da partida, em outros 
será o adversário. A briga vai ser 
para tomar o espaço em todos 
os setores do campo e agredir 
ao máximo”, projetou Fred.

Além de Flu e River, o grupo 
D tem ainda os colombianos 
Independiente Santa Fe e Ju-
nior Barranquilla.

Revelado pelo Vasco, volante de 30 anos foi apresentado ontem no clube

Rômulo diz que retornou a 
São Januário pelo ‘coração’ 

O Vasco apre-
sentou ontem o 
volante Rômulo. 
Velho conhecido 
dos torcedores, 
o jogador de 30 
anos é cria da 

base do clube e participou 
da última grande conquista 
cruz-maltina, a Copa do Brasil 
de 2011.

Rômulo chega para trazer 
experiência a um grupo for-
mado por muitos jovens que, 
como ele, estão fazendo a tran-
sição para os profissionais. O 
momento do clube, que busca 
se reestruturar após a terceira 
queda para a segunda divisão, 
foi um apelo ao lado sentimen-
tal do atleta.

“Tratamos por 10 dias. A 
direção manteve sigilo, não 
vazou e isso foi importante. 
No dia que afirmei ao Pássaro 
que aceitaria, nada mais me 
faria mudar a decisão. Graças a 
Deus joguei em alguns clubes e 
hoje posso escolher. Então, foi 
pelo coração”, admitiu Rômulo.

“O ponto principal é ser 
feliz. Quando o meu empre-
sário me falou do interesse do 
Vasco, não pensei duas vezes 
em aceitar. Foi o lugar que mais 

fui feliz na minha vida. Isso é 
essencial”, completou.

Rômulo recebeu a camisa 
oito que foi de outro ídolo vas-
caíno, Juninho Pernambucano, 
que foi seu ex-companheiro.

“Aprendi muito com Juni-
nho. Eu me espelho nele por 
profissionalismo e disciplina. 
Quando jogamos, ele era um 
pouco mais velho, mas sempre 
foi muito dedicado. Aprendi 
muito”, afirmou.

Apesar das dificuldades 
financeiras, o projeto da nova 
diretoria agradou Rômulo. 
Para ele, portanto, a mescla de 
jovens talentos com os mais 
experientes tem tudo para dar 
certo no Cruz-maltino.

“O projeto do Vasco é muito 
interessante. Como em 2011, 
tem mescla da base com al-
guns mais experientes. Isso é 

fundamental para a renovação. 
Estamos no caminho certo 
para colocar o Vasco no lugar 
que é dele, a primeira divisão. 
Vamos lutar também pelo títu-
lo da Copa do Brasil”, projetou.

Sem atuar desde que retor-
nou do futebol chinês, Rômulo 
teve um mês de férias e desde 
então vem treinando por con-
ta própria. Ele, portanto, não 
deve estrear imediatamente 
e passará por um período de 
recondicionamento físico. 
Mas como o Vasco está fora 
das finais do Carioca, Rômulo 
deve estar pronto para a estreia 
do time na Série B no final  
de maio.

Presente na apresentação 
de Rômulo, o diretor-executivo 
Alexandre Pássaro comentou 
sobre a renovação de contrato 
do atacante Germán Cano. Ele 
admitiu que o futuro do joga-
dor passa pelo desempenho 
na Série B.

“Lógico que vamos tratar do 
assunto do Cano no momento 
certo. A gente precisa esperar, 
especialmente no caso dos que 
ganham mais, como é o Cano, 
um direcionamento nosso na 
Série B. Tudo depende do nos-
so ano que vem”, disse.

Rafael Ribeiro / Vasco

Rômulo reencontrou ontem durante sua apresentação o troféu da Copa do Brasil de 2011, título do qual foi peça importante

Renovação de 
Cano depende 
do desempenho 
do clube na 
segunda divisão 
do Brasileiro


