
Uso de máscaras em locais 
fechados não é obrigatório
Caxias também já aboliu acessório. Niterói e Itaboraí dizem que vão avaliar medida nos próximos dias

RIO DE VOLTA AO NORMAL
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Erika Januza chamou a atenção. A rainha de bateria estreante usou um look para homenagear Luma de Oliveira, considerada a “rainha das rainhas”

Wagner Rodrigues/Divulgação

Viradouro faz 
carnaval na 
Amaral Peixoto
Neste ano em que os blocos foram 
proibidos de desfilar nas ruas de 
Niterói durante o carnaval, quem 
garantiu a alegria dos foliões na 
cidade foi a Viradouro, que neste 
último domingo retomou a tempo-
rada de ensaios na Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro, se preparando 
para o desfile de 22 de abril. “Foi 
notória a vontade que a comunida-
de estava de retomar aos ensaios 
de rua, isso foi evidenciado pelo 
grande número de componentes 
das alas e pelo entusiasmo do for-
te canto”, disse Dudu Falcão, que 
divide a direção de carnaval com 
Alex Fab.
“Não há tristeza que possa supor-
tar tanta alegria” é o título do enre-
do da escola, assinado pelos carna-
valescos Tarcisio Zanon e Marcus 
Ferreira. O desfile vai abordar o 
Carnaval de 1919, o primeiro pós-
-pandemia da gripe espanhola. Os 
ensaios de rua da Viradouro acon-
tecem sempre aos domingos, com 
concentração às 18h, na Amaral 
Peixoto, e o último será no dia 3 
de abril. Os ensaios na quadra, no 
Barreto, que têm sido o maior su-
cesso, também seguem  às terças-
-feiras, às 19h, com entrada gratui-
ta, para ninguém ficar de fora.
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Niterói inicia 
obras da Concha 
Acústica
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A’Divina 
Elizeth’ na 
Carlos Couto
A agenda de exposições da 
Sala Carlos Couto, no ane-
xo do Theatro Municipal de 
Niterói, começa celebran-
do uma grande mulher da 
música brasileira, a canto-
ra Elizeth Cardoso, a “Divi-
na”,  a partir de amanhã.

PÁG.2 

CULTURA

Acervo Instituto Moreira Salles

 Elizeth Cardoso é homenageada em 
exposição no Centro de Niterói

Destaque da defesa do Flu, o zagueiro Nino pode desfalcar a equipe de 
Abel Braga na reta final do Campeonato Carioca. O nome do jogador tri-
color está presente na pré-lista da Seleção para as Eliminatórias.

PÁG. 8

ESPORTES

Andreas 
ganha apoio 
no Flamengo
Após falhar no gol do Vasco, 
Andreas Pereira foi vaiado 
pela torcida, mas defendido 
pelo técnico português Pau-
lo Sousa.

Marcelo Cortes / Flamengo

Andreas vem sendo alvo da torcida 
desde a final da Taça Libertadores

Lucas Merçon / Fluminense

O zagueiro Nino é um dos principais nomes da defesa do Fluminense no Campeonato Carioca

Problema à vista no Fluminense

Mais mobilidade: 
app de moto já 
opera em Niterói

PANORAMA\PÁG. 2

Avião da FAB 
vai resgatar 
brasileiros
Avião da Força Aérea Brasileira 
deve chegar amanhã à Polônia, 
levando também ajuda humani-
tária para os refugiados.
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Castramóvel 
estaciona em 
Jurujuba
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Gestantes 
vão receber 
Auxílio Brasil
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Sem a máscara
Rio e Caxias já aboliram o uso de máscaras. Resta saber 
quando a gente não vai mais precisar usar aqui em Niterói, 
pelo menos oficialmente, já que nas ruas quase ninguém 
mais usa. Vamos parar com essa hipocrisia, quem viu o 
desfile ontem da Viradouro no Centro não encontrou uma 
pessoa de máscara.
Rita Nunes

Para inglês ver
Neste domingo à um evento realizado por estabelecimento 
da Rua Noronha Torrezão reuniu tanta gente que uma das 
pistas teve que ser interditada em um dos sentidos. Tinha 
até guarda desviando o trânsito no sistema siga e pare. 
Detalhe, ninguém de máscara na aglomeração. Restrições 
apenas para inglês ver.
Lúcio Martins

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.

Homenagem a 
Elizeth Cardoso
A Sala Carlos Couto abre a 
exposição “Divina Elizeth”, 
em homenagem a Elizeth 
Cardoso, na semana em que 
se comemora o Dia Interna-
cional da Mulher.

A abertura ao público 
acontece nesta quarta, das 
11h às 16h. Sob a curadoria 
da diretora da Sala, Teca 
Nicolau, e do cartunista e 
pesquisador Zé Graúna, 
a mostra conta um pou-
co da carreira da artista e 
apresenta fotografias, LPs, 

documentos, discografia e 
caricaturas – cerca de 15, 
em versões diferentes, fei-
tas por artistas brasileiras, 
que fazem parte do coletivo 
feminino Elas por Elas. 

Conhecida como A Di-
vina, Elizeth (1920 – 1990) é 
considerada uma das maio-
res intérpretes da música 
brasileira.

A visitação pode ser feita 
até o dia 30 de abril. A Sala 
fica na Rua XV de Novembro, 
35, Centro, Niterói. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘O Barquinho’
As crianças ganharam de 
presente um ‘passeio’ espe-
cial no famoso barquinho 
que há mais de 60 anos en-
canta o mundo todo. Estreia 
no Youtube Roberto Menes-
cal Oficial e Tia Gê Musical 
o clipe animado em 2D do 
clássico “O Barquinho” (Me-
nescal / Bôscoli), com a nova 
versão que integra o álbum 
infantil “Bossinha legal”. No 
roteiro, o famoso barquinho 
desliza pelo mundo de afeto 
de Menescal e sua netinha 
Maria Julia.

OSHO - A existência é cheia de aviso, dizia Osho, basta 
você ser sensível e ficar atento para captar suas men-
sagens. “Pérolas de sabedoria”, publicado pelo selo 
Academia, é um dos livros mais acessíveis de Osho 
e reúne 80 meditações do guru indiano. As citações 
criam um senso de urgência nos que sentem que há 
muita coisa errada com a humanidade.

CARNAVAIS – A exposição “Relembrando os carnavais 
antigos de São Gonçalo”, do artista plástico Vinicius 
Soares, em cartaz no hall do Teatro Municipal de São 
Gonçalo, passa a ter um novo horário de visitação: 
todos os dias, das 9h às 21h. A mostra, gratuita, conta 
com mais 100 peças, entre fantasias e máscaras, sendo 
todas elas originais. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Exposição entra em cartaz na Sala Carlos Couto a partir desta quarta

Divulgação

O famoso barquinho de Menescal e 

Bôscoli ganha clipe animado em 2D

POR JEFFERSON LEMOS

Uber agora tem 
moto em Niterói 
A Uber lançou ontem as via-
gens com Moto em Nite-
rói. Com a chegada da nova 
modalidade na cidade, os 
usuários do aplicativo já estão 
podendo se deslocar de mo-
tocicleta por um preço menor 
do que o do UberX. 

“As viagens de moto que 
são feitas pelo aplicativo da 
Uber têm tido como uso cons-
tante os deslocamentos de 
última milha, interligando 
os usuários da plataforma a 
modais de transporte, como 
as estações de ônibus, trens 
e metrô das cidades. Temos 
visto que esse é um tipo de 
uso muito pertinente para as 
viagens de moto, já que mui-
tas vezes o trecho pode ser 
cansativo para ir a pé e curto 
para uma viagem de carro”, 
afirma Silvia Penna, diretora-
-geral da Uber no Brasil. 

Além de Niterói, a partir 
dessa segunda-feira, o Uber 
Moto será lançado também 
em mais 10 cidades brasi-
leiras. 

Homenagem em São Gonçalo

Em São Gonçalo, a verea-
dora Priscilla Canedo (PT) 

Divulgação

fará uma solenidade nesta 
terça-feira, às 13h, para 
homenagear as mulheres 
da cidade. 
O evento será realizado 
no Plenário  da Câma-
ra Municipal e contará  
com a participação de mu-
lheres que ajudam a cons-
truir uma São Gonçalo 
melhor. 
“Dia 8 de Março é, sobre-
tudo, um dia de luta para 
nós mulheres. Devemos 
continuar ocupando nos-
sos espaços e debater sobre 
nossas políticas e vivên-
cias. A solenidade será um 
evento para homenagear 
e falar sobre o futuro das 
mulheres gonçalenses”, 
destaca a vereadora gon-
çalense.
O evento será aberto para 
o público. 

Tripulação 
feminina
Nesta terça-feira, a CCR Via-
Lagos e a ViaRio ( Transo-
límpica) dão início a uma 
campanha para homenagear 
o papel da mulher em suas 
operações e na sociedade. E 
como primeiro passo dessa 
ação, nesta terça, uma das 
embarcações da CCR Barcas 
utilizada na linha Arariboia 
(Niterói-Rio-Niterói) será 
operada por uma tripulação 
exclusivamente feminina. 
A equipe formada por oito 
tripulantes (comandante, 
imediato, chefe de máquina 
e marinheiras) vai conduzir 
o catamarã social modelo 
HC 18, das 11h às 18h. Já nas 
rodovias (CCR ViaLagos e 
ViaRio), também nesta terça, 
as cabines de pedágio serão 
operadas, exclusivamente, 
por mulheres, nesse mesmo 
horário. 

Cresce o número 
de doadoras

Prefeitos 
contrariados

E ainda falando delas, a 
Clínica de Hemoterapia de 
Niterói divulgou que nos 
últimos dois anos aumen-
tou o número de doações de 
sangue de pessoas do sexo 
feminino, representando  
hoje 50% em doação volun-
tária.

“Nos anos anteriores a 
2020 tínhamos uma mé-
dia de 40% a 60% entre os 
doadores feminino e mas-
culino, respectivamente.  
Hoje, podemos afirmar que 
metade do nosso público é 
feminino, sendo a maioria 
com idade entre 16 e 29 
anos, seguido de doadoras 
de 30 a 39 anos”, explica a 
diretora médica da Clínica 
de Hemoterapia de Niterói, 
Catarina Finkel.

Em homenagem às mu-
lheres solidárias, a Clínica 
de Hemoterapia de Niterói 
realiz hoje uma campanha 
no perfil oficial do Insta-
gram para parabenizar e  
incentivar as mulheres a 
doação. 

O decreto do presidente 
Bolsonaro publicado antes 
do carnaval que reduziu a 
alíquota do IPI para a linha 
branca em 25% não agradou 
os prefeitos, que alegam 
perdas de R$ 474,4 milhões 
somente aos municípios 
do Rio, entre 2022 e 2024. 
Embora atenda à indústria 
e ao consumidor, que pode-
rá ter acesso a automóveis 
e os eletrodomésticos da  
linha branca, como refri-
geradores, freezers, fogões, 
secadoras e máquinas de 
lavar roupa com a atualiza-
ção na tabela de preços, a 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) repudiou 
a medida, que retira quase 
R$ 15,6 bilhões dos cofres 
públicos municipais no pe-
ríodo. 

Café com empreendedoras na CDL

Hoje, Dia Internacional da 
Mulher, a CDL de Niterói 
realiza, a partir das 9 ho-
ras, mais uma edição de 
seu tradicional encontro 
de empresários da cidade. 
E o grupo “Somos Em-
preendedoras de Niterói” 
vai marcar presença no 
evento para falar sobre o 
tema “Empreendedorismo 
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Feminino”, abordando 
o potencial e a capaci-
dade do grupo, além de 
da questão da diversida-
de e das empresas que 
têm  mulheres como em-
preendedoras. Na foto, as 
meninas superpoderosas 
Letícia Torzecki, Thaís 
Garcia, Helga Vianna e 
Queila Moraes. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj vota hoje o projeto 
de lei 1068/19, que auto-
riza o governo a incluir 
o segmento feminino no 
programa de policiamento 
de proximidade Segurança 
Presente, que aliás, não 
deveria ter ficado de fora 
quando foi criado o mo-
delo. A proposta, da depu-
tada Alana Passos (PSL), 
estabelece a seleção de 
mulheres que saíram das 

Forças Armadas ou que 
estejam habilitadas, pelo 
órgão competente, com 
Registro de Certificado 
de Formação do Vigilante 
para o Programa Segu-
rança Presente. Sargento 
Paraquedista do Exército, 
a autora defende que as 
mulheres têm capacidade 
para o exercício da função 
e que a inclusão delas vai 
humanizar o programa. 

Mulheres no Segurança Presente
Divulgação

A Alerj também vota nesta 
terça-feira, em primeira 
discussão, outra pauta de 
interesse das mulheres: o 
projeto de lei 1822/2020, 
da deputada Rosane Fe-
lix (PSD), para incluir no 
calendário de datas co-
memorativas do estado a 
Semana de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência. 
Pela proposta, deve ser 

realizada anualmente na 
semana que incluir o dia 
1º de fevereiro, com ações 
dirigidas prioritariamente 
ao público adolescente. 
Rosane Felix entende que 
é preciso disseminar in-
formações sobre medidas 
preventivas e educativas 
que contribuam para a 
redução da incidência da 
gravidez na adolescência. 

Prevenção à gravidez em pauta
 Divulgação
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Decreto do prefeito Eduardo Paes desobrigando o uso em locais abertos e fechados já está valendo

Rio sem máscaras de proteção
Desde ontem (7), o Município 
do Rio de Janeiro aboliu o uso 
de máscaras de proteção con-
tra a covid-19. O decreto do 
prefeito Eduardo Paes que de-
sobriga o uso de máscaras de 
proteção, inclusive em locais 
abertos em todo a cidade do 
Rio de Janeiro foi publicado 
nesta tarde em edição extra do 
Diário Oficial do Município.

Com isso, a medida já en-
trou em vigor na cidade e se 
estende até os transportes 
públicos. Segundo o Artigo 
2º do decreto, deixa de ser 
obrigatório o uso de máscaras 
faciais para ter acesso e per-
manecer em dependências de 
estabelecimentos industriais, 
comerciais e de prestação de 
serviços, bem como de órgãos 
públicos municipais e demais 
locais, ambientes e veículos 
de uso público restrito ou 
controlado.

Ainda conforme o decreto, 
quando o município atingir o 
índice de 70% da população 
maior de 18 anos vacinada 
com a dose de reforço, as 
pessoas ficam dispensadas 
de prévia comprovação de 
vacinação contra a covid-19 
para acesso e permanência 
no interior dos estabeleci-
mentos e locais definidos no 
Decreto Rio nº 49.894, de 1º 
de dezembro de 2021, como 
bares, lanchonetes, restau-

rantes; academias; estádios e 
ginásios esportivos; cinemas, 
teatros, salas de concerto; 
museus galerias e exposições, 
entre outros.

“Ficam os indivíduos dis-
pensados de prévia compro-
vação de vacinação contra a 
covid-19 para acesso e perma-
nência no interior dos estabe-
lecimentos e locais elencados 

no Decreto Rio nº 49.894, de 1º 
de dezembro de 2021, quando 
o município atingir o índice 
de 70% da população maior 
de 18 anos vacinada com a 
dose de reforço”, diz o Artigo 
1º do decreto. “Este decreto 
entra em vigor na data de sua 
publicação, revogados, espe-
cialmente, o Decreto Rio nº 
49.769, de 16 de novembro de 

2021 e o Decreto Rio nº 49.766, 
de 11 de novembro de 2021”, 
conclui a norma.

Comitê científico - A deci-
são de abolir o uso de másca-
ras foi tomada pelo município 
com base na recomendação 
do Comitê Especial de Enfren-
tamento à Covid-19 (CEEC), 
que se reuniu na manhã de 

ontem (7). O secretário mu-
nicipal de Saúde do Rio, Da-
niel Soranz, que é um dos 
integrantes do comitê, disse 
que, considerando o atual 
panorama epidemiológico, 
a cidade tem a menor taxa 
de transmissão da doença 
desde o início da pandemia. 
Segundo Soranz, o nível atual 
é de 0,3 enquanto na semana 
passada era de 0,5.

De acordo com o secretá-
rio, por todos esses motivos, 
o CEEC considerou que era 
possível recomendar a deso-
brigação do uso de máscaras 
na cidade do Rio, inclusive em 
locais fechados. “Vale lembrar 
que, desde outubro, já não 
era mais obrigatório o uso de 
máscaras em locais abertos 
e, a partir desta decisão do 
comitê, o prefeito Eduardo 
Paes vai elaborar um decreto, 
para aí, sim, formalizar essa 
recomendação do Comitê 
Científico”, completou.

Segundo o secretário, a 

recomendação de manter, 
por enquanto, o passaporte 
vacina é por causa da im-
portância do documento, 
especialmente para garantir 
a dose de reforço. “Precisa-
mos aumentar o número de 
pessoas que façam a dose de 
reforço. Hoje temos uma si-
tuação epidemiológica muito 
positiva na cidade do Rio de 
Janeiro justamente por conta 
da alta cobertura vacinal, só 
que essa cobertura vacinal, 
essa proteção, não dura para 
sempre. Sabemos que essa 
proteção vai caindo ao longo 
do tempo e que a dose de re-
forço é essencial para manter 
a proteção em níveis adequa-
dos. Nosso comitê recomenda 
que se mantenha o passaporte 
vacinal estimulando a popula-
ção a fazer a dose de reforço.”

Permanece também a 
recomendação do uso de 
máscaras por pessoas com 
imunossupressão, com nível 
de comorbidade grave ou que 
não se vacinaram, o mesmo 
para quem apresenta sinto-
mas respiratórios, de gripe 
ou de covid-19 para evitar 
a transmissão de doenças 
para outras pessoas. Soranz 
informou que a secretaria 
vai manter a aplicação dos 
testes de covid-19 e ampliar 
o atendimento que é feito em 
240 unidades do município.

Passaporte 
de vacina é 
mantido para 
garantir a 
aplicação da 
dose de reforço

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Medida entrou em vigor ontem, com publicação do decreto que aboliu uso de máscaras no Município do Rio de Janeiro

Transportes inicia 
pintura em Alcântara
Após a conclusão do recapea-
mento de várias ruas locali-
zadas no entorno e no cen-
tro comercial do Alcântara, 
através do programa Asfalta 
São Gonçalo, a Secretaria 
Municipal de Transportes 
(Semtran) vai iniciar o proces-
so de pintura das sinalizações 
horizontais pelo bairro.

As intervenções serão rea-
lizadas ao longo da semana 
e terão início nesta terça-
-feira (8). As pinturas serão 
realizadas entre a noite e a 
madrugada, de 21h às 5h, 
para minimizar os impactos 
no trânsito do bairro, que 
concentra grande fluxo de 
veículos durante o dia.

“Por determinação do pre-
feito Capitão Nelson, todo o 
trabalho do recapeamento foi 
feito em horários alternativos 
para não prejudicar o fluxo 
de veículos e com a pintura 
da sinalização não será dife-
rente”, disse o secretário de 
Transportes, Fábio Lemos.

Durante o dia, as equipes 
da Secretaria Municipal de 

Transportes estarão nas ruas 
realizando distribuição de 
panfletos aos motoristas, in-
formando sobre as interven-
ções e trechos interditados.

Fiscalização - Veículos que 
estiverem estacionados de 
forma irregular nas vias no 
momento em que as equipes 
da Secretaria de Transportes 
estiverem na rua, durante a 
execução do serviço, poderão 
ser removidos e levados para 
o pátio.

Dias e horários: Terça-fei-
ra: a partir das 21h, interdição 
parcial do tráfego na Rua Nes-
tor Pinto Alves; Quarta-feira: 
a partir das 21h, interdição 
parcial na Rua Antônio Sodré 
e Estrada Raul Veiga; Quinta 
Feira: Interdição total nas 
ruas Gustavo Mayer e Rua 
Alagoas; Sexta-feira: a partir 
das 13h, interdição parcial 
na Rua Nestor Pinto Alves, da 
esquina com a Rua Antônio 
Sodré até a altura da Rua 
Alagoas.

Wagner Rodrigues/Divulgação

Viradouro retoma ensaios na Av Amaral Peixoto para o Carnaval 2022

Viradouro retoma ensaios de 
rua e mostra que virá pra briga

A Viradouro retomou, no 
último domingo, os ensaios 
de rua para o desfile de 22 
de abril. O canto forte e a 
evolução foram alguns dos 
destaques da noite, que re-
uniu integrantes das alas 
de comunidade e de todos 
os segmentos. A atuação do 
intérprete Zé Paulo Sierra e 
dos ritmistas comandados 
por mestre Ciça contagiaram 
o público.

Dudu Falcão, que divide a 
direção de carnaval com Alex 
Fab, avalia que a Viradouro 
está praticamente pronta 
para tentar buscar o bicam-
peonato.

“Foi notória a vontade que 
a comunidade estava de reto-
mar aos ensaios de rua, isso 
foi evidenciado pelo grande 
número de componentes 
das alas e pelo entusiasmo 

do forte canto. Agora é o 
que chamamos de reta final, 
ajustando o que pode ser me-
lhorado e mantendo o que já 
entendemos que está no nível 
que nos gabarita a disputar o 
título””, afirmou Dudu.

Quem também chamou 
atenção foi Erika Januza. A 
rainha de bateria estreante 
no posto usou um look para 
homenagear Luma de Oli-
veira, considerada a “rainha 
das rainhas”. A atriz recriou 
o figurino que Luma usou no 
desfile à frente dos ritmistas 
da Tradição no desfile de 
1998. Na época, Luma usou 
uma gargantilha com a inscri-
ção Eike, numa referência ao 
então marido, o empresário 
Eike Batista. Na gargantilha 
de Erika, a homenagem foi à 
bateria da escola de Niterói, 
apelidada de “Furacão Ver-

melho e Branco”.
Os ensaios de rua da Vira-

douro acontecem sempre aos 
domingos, com concentração 
às 18h, na Amaral Peixoto, 

e o último dia 3 de abril. Os 
ensaios na quadra, que fica na 
Av. do Contorno, 16, no Barre-
to, são as terças-feiras, às 19h, 
com entrada gratuita.

Escola empolga público em Niterói e diz que vai buscar o bicampeonato

Outros municípios ainda vão decidir
Com a liberação do uso de 
máscaras de proteção contra 
covid-19 em locais fechados, 
decretada na quinta-feira 
(3) pelo governador do Rio 
de Janeiro, Cláudio Castro, 
os municípios fluminenses 
devem decidir agora sobre a 
obrigatoriedade do uso em 
seus territórios.

Segundo o decreto, nos 
locais em que a Secretaria 
de Estado de Saúde deter-
minar a permanência do 
uso obrigatório da máscara, 
seguem em vigor as penalida-
des dispostas no Artigo 5º da 
Lei Estadual nº 8.859/2020”, 
de multa e advertência. Se-
gundo a secretaria, o estado 
vai fornecer as informações 
do Mapa de Risco de trans-
missão do novo coronavírus 
para ajudar na avaliação dos 
municípios.

No último mapa, divul-
gado na sexta-feira (4), as 
regiões noroeste e centro 
sul fluminense estão classi-
ficadas em risco médio de 
transmissão da covid-19, em 
laranja, e a região metropoli-
tana II avançou para o nível 

muito baixo, em verde. O res-
tante do estado está em nível 
baixo, em amarelo.

Os municípios classifica-
dos com bandeira verde são 
Niterói, São Gonçalo, Maricá, 
Itaboraí e Rio Bonito. Foram 
classificados em bandeira 
vermelha Varre-Sai, Nativida-
de, Bom Jesus do Itabapoana, 
Itaperuna, Laje do Muriaé, 
São José de Ubá, Miracema, 
Santo Antônio de Pádua, Car-
doso Moreira e Itaocara, todos 
na região noroeste. Porciún-
cula, Cambuci, Italva, Aperibe 
e Três Rio avançaram para a 
bandeira laranja. Os demais 
72 municípios, incluindo a 
capital, foram classificados 
com bandeira amarela, de 
risco baixo.

Sem máscara - Na região 
metropolitana, onde vivem 
12 milhões de pessoas, com 
boa parte delas se deslocando 
diariamente para a capital, 
muitas cidades ainda não 
mudaram as normas sobre 
o uso da máscara em locais 
fechados.

O Comitê Científico da 

prefeitura do Rio decidiu 
nesta segunda-feira (7), em 
reunião, liberar o uso de más-
caras em locais fechados, 
inclusive no transporte cole-
tivo. Um decreto com a nova 
norma deve ser publicado 
amanhã, conforme anun-
ciou pelo Twitter o prefeito 
Eduardo Paes. O uso do equi-
pamento em áreas abertas já 
estava permitido na cidade 
desde outubro, mas a popu-
lação ainda se divide, com 
boa parte mantendo o uso da 
máscara nas ruas.

Em Duque de Caxias, o 
Decreto 8.140, publicado na 
sexta-feira (4), segue a orien-
tação estadual e libera o uso 
de máscaras. “Fica desobri-
gado o uso de máscara facial 
no período da pandemia do 
Covid-19, em local aberto ou 
fechado, em todo o território 
do município de Duque de 
Caxias”, diz o texto legal.  A 
norma não se aplica “nas 
hipóteses em que a pessoa se 
encontre infectada ou com 
suspeita de estar contamina-
da com o novo coronavírus 
durante o período de trans-

missão”.
Em Niterói, a prefeitura 

informou que a decisão será 
tomada nos próximos dias, 
após avaliação da curva de 
contaminação do novo co-
ronavírus. “Será agendada 
uma reunião com o Comitê 
Científico da cidade e técni-
cos da Secretaria Municipal 
de Saúde, nos próximos dias, 
para analisar o caso.”

A prefeitura de Petrópolis 
vai convocar uma reunião do 
Comitê Científico para avaliar 
as novas medidas sanitárias, 
ainda sem data.

Em Itaboraí, a Secretaria 
Municipal de Saúde mantém 
a recomendação do uso de 
máscaras em ambientes fe-
chados. 

Em São Gonçalo, os ín-
dices epidemiológicos estão 
em queda na cidade, porém 
a Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil orienta 
que sejam mantidas as me-
didas sanitárias para evitar o 
contágio, como evitar aglo-
merações, respeitar o dis-
tanciamento, lavar as mãos e 
usar máscara.

Brasil recebe mais doses
Mais 1,6 milhão de doses 
pediátricas contra a covid-19 
da Pfizer chegaram ao Brasil 
nesta segunda-feira (7). Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
as vacinas desembarcaram 
no aeroporto de Viracopos, 
em Campinas (SP), e serão 
enviadas aos estados e ao 
Distrito Federal nos próxi-
mos dias.

Até agora, o Ministério da 
Saúde já distribuiu mais de 
20 milhões de doses de va-
cinas pediátricas para todo 
o país. Destas, mais de 7,7 
milhões já foram aplicadas 
na população de 5 a 11 anos.

Diferenças - A grande 
diferença entre a vacina 
adulta e a vacina pediátrica 
da farmacêutica, indicada 
para a faixa etária entre 5 e 
11 anos, é a cor do frasco e 
a dosagem. Para diferenciar 
os imunizantes e impedir 
o risco de uma vacina ser 
confundida com a outra, a 
Pfizer envasou o conteúdo 
do imunizante pediátrico 
em um frasco de cor laranja, 
diferente da vacina aplicada 
em adultos, com ampola em 

cor roxa. Isso facilita a iden-
tificação e a correta adminis-
tração das doses nos postos 
de vacinação.

Outra diferença é que 
enquanto a dose do imuni-
zante aplicada na população 
acima de 12 anos é composta 
de 30 microgramas, a dose 
pediátrica contém 10 micro-
gramas.

Esquema vacinal - É im-
portante lembrar ainda que 
o esquema vacinal não muda 
para a vacinação de crian-
ças. Segundo a recomenda-
ção do Ministério da Saúde, 
para estar completamente 
vacinada, a criança precisa 
receber duas doses do imu-
nizante com intervalo de oito 
semanas entre elas.

O Ministério 
da Saúde já 
distribuiu mais 
de 20 milhões de 
doses de vacinas 
pediátricas
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Niterói assina ordem de início 
das obras da Concha Acústica
Projeto vai abrigar esportes de alto rendimento e movimentar a economia na região central da cidade

A Prefeitura de Niterói assi-
nou, ontem (7), a ordem de 
início das obras da Concha 
Acústica que vai abrigar um 
parque poliesportivo no Cen-
tro da cidade com quadras 
para vôlei, futsal e basquete, 
campo de futebol, pista de 
caminhada, entre outras coi-
sas. O objetivo é que o Centro 
tenha um espaço que reúna 
esporte e cultura e movimen-
te a economia da cidade. A 
obra tem previsão de duração 
de 18 meses e um orçamento 
de R$ 97,5 milhões.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, disse que essa era uma 
obra muito esperada e que 
vai gerar um grande impacto 
positivo para toda a cidade, 
principalmente na região do 
Centro.

“Esse é o pontapé inicial 
de uma obra histórica, que 
faz parte do projeto Niterói 
450 anos. Desde 2013, vie-
mos buscando uma solução 
para este espaço de uma área 
nobre da cidade, ao lado da 
Universidade Federal Flumi-
nense, mas que era subapro-
veitado. Essa é uma obra 
estratégica na requalificação 
do Centro. É hora de sonhar 
e pensar em trazer eventos 
internacionais para Niterói. 
Isso vai movimentar a hote-
laria, a gastronomia e a eco-
nomia da cidade”, explicou o  
prefeito.

O projeto do centro espor-

tivo vai se unir às obras que 
estão sendo feitas no Campus 
Gragoatá, da Universidade 
Federal Fluminense, que vai 
abrigar uma pista de atle-
tismo, pista de caminhada, 
locais para salto em altura, 
salto com vara, salto triplo e 
salto em distância, além de 
placar eletrônico, campo de 

futebol com grama natural, 
vestiários, sala de adminis-
tração e almoxarifado e vai 
tornar o Centro um grande 
polo com fácil acesso para 
toda a população de Niterói.

O vice-prefeito Paulo Ba-
gueira falou sobre a alegria 
de ver o projeto se tornar uma 
realidade na cidade.

“Fico emocionado de ver 
esse projeto, que sempre foi 
tão esperado, tomando for-
ma. A expectativa é grande. 
Vamos desenvolver muitos 
atletas e também tirar crian-
ças e adolescentes de outros 
caminhos e trazê-los para o 
esporte”, destacou.

O secretário municipal de 

Esporte e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo, contou que o objetivo 
também é trazer projetos so-
ciais para a Concha Acústica.

“Niterói sempre teve um 
cenário muito forte no es-
porte e durante anos esteve 
carente de espaços para de-
senvolvimento de atividades 
esportivas e hoje estamos 

resgatando isso. Esse espaço 
vai ser importante para tra-
zer eventos da liga nacional, 
mas principalmente para 
desenvolver projetos sociais, 
esse será o nosso objetivo”, 
reforçou Gallo.

O projeto para a Concha 
Acústica abrigará quadras 
e ginásios para esportes de 
grande rendimento. O local 
foi pensado com foco na 
sustentabilidade, segundo o 
presidente da Empresa Muni-
cipal de Moradia Urbanização 
e Saneamento (Emusa), Paulo 
César Carrera.

“Neste complexo vamos 
construir um ginásio que irá 
sediar esportes de alto ren-
dimento como futsal, vôlei, 
basquete, handball com um 
espaço para mais de 2 mil as-
sentos. O projeto é totalmente 
acessível e sustentável e terá 
água de reuso, teto verde, 
iluminação em led, materiais 
recicláveis, quadras externas 
de tênis, basquete, vôlei de 
praia e pista de caminhada no 
entorno”, detalhou.

A obra tem 
previsão de 
duração de 18 
meses e um 
orçamento de 
R$ 97,5 milhões

 Berg Silva/Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que essa era uma obra muito esperada e que vai gerar um impacto positivo para toda a cidade, principalmente no Centro

Itaboraí com nova versão da 
plataforma de emissão de NFS-e
A Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Fazenda e Tecnologia 
(SEMFAT), disponibiliza a 
atualização de cadastro dos 
contribuintes com CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas) no município, que 
utilizam emissão de docu-
mentos fiscais e escrituração 
(notas fiscais de serviços 
eletrônicos – NFS-e). O novo 
cadastro obrigatório será até 
o dia 21 de março, por meio 
do endereço eletrônico: con-
tribuinte.ib.itaborai.rj.gov.
br. Mas as notas fiscais já 

podem ser emitidas na nova 
plataforma.

Segundo a SEMFAT, a 
nova versão da plataforma 
de “A Moreninha” (nota fis-
cal de serviço eletrônico do 
município) traz benefícios 
tanto para os contribuintes 
quanto para a fiscalização 
da Prefeitura. O sistema mais 
moderno, completo e simples 
de utilizar foi desenvolvido 
para facilitar o dia a dia do 
contribuinte.

O município conta com 
uma média de 30 mil contri-
buintes cadastrados, e para 

realizar a atualização basta 
inserir o CNPJ e criar um 
novo ‘login’ e senha de aces-
so. Após o dia 21 de março, 
ainda será possível realizar a 
“migração” para o novo siste-

ma, porém só não será mais 
possível emitir nota fiscal na 
plataforma antiga.

No mesmo endereço ele-
trônico, o contribuinte tam-
bém já tem disponível uma 
central de ajuda da nota fis-
cal. Essa ferramenta funciona 
como o suporte online da 
Prefeitura aos contribuintes 
para auxiliá-los na realização 
de seus cadastros na nova 
versão da plataforma. E ainda 
tutoriais em vídeo e em forma 
de manual para demonstra-
ção do passo a passo para 
realização do cadastro.

O sistema foi desenvolvido para facilitar o dia a dia do contribuinte

Agendamento para o serviço poderá ser feito na quinta-feira, na sede da Secretaria Regional de Jurujuba

Castramóvel com 600 vagas
Os donos de cães e gatos que 
moram em Jurujuba e na co-
munidade do Preventório po-
derão castrar seus bichos de 
estimação gratuitamente atra-
vés do Castramóvel do Centro 
de Controle Populacional de 
Animais Domésticos (CCPAD), 
da Prefeitura de Niterói. O 
agendamento poderá ser feito 
na quinta feira dia 10/03 (9h 
– 17h) na Secretaria Regional 
de Jurujuba que fica na Rua 
Carlos Ermelindo Marins, 34, 
em Jurujuba.

Para o agendamento, é ne-
cessário levar RG e CPF (ori-
ginal e xerox) e comprovante 
de residência (original e xerox) 
com endereço do bairro de 
Jurujuba (o comprovante deve 
estar no nome do responsável 
pelo animal), não serão aceitos 
comprovantes de residência de 
outros bairros e em nome de 
terceiros.

Serão destinadas 600 vagas 

de cirurgias para caninos e fe-
linos, e cada morador contem-
plado terá direito a uma vaga. 
Não haverá lista de espera ou 
cadastro de reserva.

Para ser contemplado pelo 
programa, o animal precisa 
ter mais do que quatro meses 
e menos do que seis anos; ter 
menos do que 25 quilos; não 
ser obeso ou extremamente 
magro; não ser braquiocefá-
lico (cães das raças Pug, Bul-
dogue, Shitzu, Boxer). Tam-
bém não é realizada castração  
em gatos persas ou de raças 
exóticas.

“Estaremos em Jurujuba 
com amplo projeto de castra-
ção para atender as comunida-
des do bairro. “A procura pela 
castração está aumentando 
a cada ano, isso demonstra o 
quanto a população está preo-
cupada com os animais. Isso 
nos motiva a ampliar ainda 
mais a oferta do serviço”, afirma 

Marcelo Pereira, coordenador 
de Defesa Animal da Prefeitura 
de Niterói.

As cirurgias terão início no 

dia 16 de março e serão reali-
zadas até o dia 31 de maio. Não 
é necessário levar o animal no 
dia da inscrição.

Aplicativo – Na última sex-
ta-feira (04), o CCPAD abriu 
600 novas vagas para castração 
de cães e gatos no aplicativo 

Niterói Animal. As cirurgias 
serão realizadas em março, 
abril e maio.

O aplicativo está disponível 
para baixar gratuitamente nas 
lojas do Google e da Apple. 
Após a instalação, o usuário 
faz o cadastro na plataforma 
para ter acesso à área de agen-
damento de castração que são 
anunciadas de acordo com a 
disponibilidade.

Para ser contemplado pelo 
programa através do aplicativo, 
o animal também precisa ter 
mais do que 4 meses e menos 
do que 6 anos; ter menos do 
que 25 quilos e não ser bra-
quicefálico (focinho achatado, 
como por exemplo cães das 
raças Pug, Buldogue Francês, 
Shih Tzu, Boxer, entre outras, 
e gatos das raças Persa e exó-
ticos). As inscrições são encer-
radas após o preenchimento 
do número total de vagas. Não 
há lista de espera ou reserva.

Entrega de cartões da 
Moeda Arariboia
A Prefeitura de Niterói come-
çou a distribuir, ontem (7), os 
cartões dos novos usuários 
integrados ao programa da 
Moeda Social Arariboia. O 
calendário de entregas segue 
até o sábado (12) de acordo 
com a letra inicial do nome 
do beneficiário. O programa 
passou de 27 mil famílias 
beneficiadas para 31 mil. As 
entregas acontecem das 9h 
às 17h, na sede do Institu-
to E-Dinheiro (Rua Alcides 
Figueiredo, 33 – Centro). A 
lista com os nomes de quem 
tem direito ao cartão está 
disponível no link http://
www.niteroi.rj.gov.br/arari-
boia/Ontem (7) receberam 
os cartões as pessoas com 
nomes iniciados pelas letras 
A, B e F. Hoje, terça (8), será a 

vez das pessoas com nomes 
que comecem com C, D e E. 
Amanhã (9), poderão retirar 
os beneficiários cujos nomes 
iniciam com G, H, I, J e K. Na 
quinta-feira (10) será a vez 
das pessoas cujos nomes 
iniciam com as letras L, M, 
O, Q, S, U, W, X, Y e Z. Os 
beneficiários que começam 
com as letras M e T poderão 
retirar na sexta-feira (11) 
e o último dia de entrega 
está reservado para pessoas 
com nomes iniciados em  
P, R e V.

Os usuários que estavam 
na primeira lista e que, por 
algum motivo, ainda não 
pegaram seu cartão, podem 
comparecer à sede do ins-
tituto a qualquer dia para 
buscar.

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura reforça que não haverá lista de espera ou cadastro de reserva para o serviço no bairro de Jurujuba

Essa ferramenta 
funciona 
como o suporte 
online da 
Prefeitura aos 
contribuintes
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Mamãe Falei: Alesp já recebeu 
dez pedidos para cassação
O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) já recebeu dez repre-
sentações pedindo a cassação 
do mandato do deputado 
estadual Arthur do Val (Po-
demos), conhecido como 
Mamãe Falei.

Após o recebimento de to-
das as representações, os nove 
deputados que compõem o 
conselho serão comunicados, 
e Arthur do Val será notifica-
do. A conduta do deputado 
poderá ser investigada pelas 
declarações consideradas 
sexistas que ele deu em um 
áudio enviado a amigos após 
deixar a Ucrânia. O áudio vira-
lizou nas redes sociais.

As representações contra 
Arthur do Val devem tramitar 

no Conselho de Ética por um 
período entre 30 e 40 dias. Ao 
final do processo, o deputado 
pode ser absolvido, advertido 
ou até mesmo perder o man-
dato de forma temporária ou 
definitiva. A perda de manda-
to, seja temporária ou perma-
nente, precisará ser votada em 
plenário.

O Podemos, partido do de-
putado, abriu procedimento 
disciplinar interno contra ele.

Arthur do Val foi à Ucrânia 
em meio ao conflito instaura-
do no país e chegou a postar 
uma foto nas redes sociais, 
na qual estaria ajudando a 
produzir coquetéis molo-
tov para combater soldados 
russos. Ao deixar o país, na 
fronteira com a Eslováquia, 
o deputado enviou um áudio 

a amigos, elogiando a beleza 
das refugiadas. Em seguida, 
afirmou que pretende voltar 
ao Leste Europeu e disse que 
as mulheres são “fáceis” por 
serem pobres.

“Assim que essa guerra 
passar eu vou voltar pra cá. 
E detalhe, elas olham. E são 
fáceis, porque elas são po-
bres. E aqui minha carta do 
Instagram, cheio de inscritos, 
funciona demais. Não peguei 
ninguém, a gente não tinha 
tempo, mas colei em dois 
grupos de minas e é inacre-
ditável a facilidade”, disse ele 
no áudio.

Na chegada ao Brasil, o 
deputado deu entrevistas con-
firmando ser o autor do áudio 
e retirou sua pré-candidatura 
ao governo de São Paulo. Ele 

reconheceu ter cometido “um 
erro em um momento de em-
polgação”.

“Não é isso que eu penso. 
O que eu falei foi um erro em 
um momento de empolgação. 
A impressão que está passan-
do aqui é que eu cheguei lá, 
tinha um monte de gente, e eu 
falei: ‘quem quer vir comigo 
que eu vou comprar alguma 
coisa’. Não é isso. Eu fui pra 
fazer uma coisa, mandei um 
áudio infeliz e a impressão 
que passou é que fui fazer 
outra coisa”.

A Agência Brasil procurou 
ontem (7) a assessoria do de-
putado para repercutir sobre 
as representações que chega-
ram à Comissão de Ética, mas 
até o fechamento da edição 
não obteve resposta.

Representações contra deputado foram apresentadas ao Conselho de Ética 

Benefício será de R$ 65 por mulher grávida na família durante 9 meses

Gestantes também vão 
receber o Auxílio Brasil
O Ministério da Cidadania 
publicou ontem (7) no Diário 
Oficial da União (DOU) uma 
instrução normativa com os 
procedimentos para identi-
ficar as gestantes elegíveis 
ao Benefício Composição 
Gestante (BCG), integrante 
do pacote do Auxílio Brasil.

O BCG tem por objetivo 
aumentar a proteção à mãe 
e ao bebê durante a gestação, 
promovendo maior atenção a 
uma fase essencial para o de-
senvolvimento da criança. O 
benefício pago é de R$ 65 por 
mulher grávida na família. O 
valor, pago durante nove me-
ses, é concedido sem ter em 
conta o estágio da gravidez 
ou se o pré-natal foi iniciado.

Recebem o benefício as fa-
mílias inscritas no CadÚnico 
ou já beneficiárias do Auxílio 
Brasil, desde que sejam res-
peitadas as demais regras do 
programa, tais como a família 
não possuir renda per capita 
mensal superior à linha de 
pobreza (entre R$ 100 e R$ 
200), salvo se estiver dentro 
da regra de emancipação.

Uma família que tenha 
mais de uma gestante iden-
tificada poderá receber mais 
de um benefício.

“Cada gestante só pode 
receber um BCG por vez. 
Uma vez concedido, a ges-
tante só poderá receber um 
novo BCG após 12 meses da 
concessão do BCG anterior, 
mesmo que haja gestações 
diferentes neste período”, diz 
a instrução.

A instrução diz ainda que 

não será possível o registro 
da gestação caso o atendi-
mento tenha sido realizado 
após a data provável do par-
to, contada até 42 semanas 
após a última menstruação 
da mulher.

A operacionalização para 
saber quem tem direito a re-
ceber o benefício é feita em 
conjunto pelos ministérios 
da Saúde e da Cidadania. 
Pela instrução, o Ministério 
da Saúde é responsável pelo 
repasse para o Ministério 
da Cidadania da relação de 
gestantes localizadas nos 
Serviços de Atenção à Saúde 

do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e também pela rotina 
já estabelecida de acompa-
nhamento de condiciona-
lidades de saúde, como a 
realização do pré-natal.

Os dados do acompanha-

mento de condicionalidades 
de saúde do sistema de infor-
mação do SUS também serão 
utilizados para a concessão 
do benefício.

Nesse caso, a instrução 
diz que o acompanhamento 
das condicionalidades de 
saúde será realizado em duas 
vigências por ano: uma de 
janeiro a junho e a outra de 
julho a dezembro. O público 
a ser acompanhado será sele-
cionado a cada vigência pelo 
Ministério da Cidadania com 
base na folha de pagamento 
do Auxílio Brasil e no CadÚ-
nico.

Agencia Brasil

Para receber o benefício a família deve estar inscrita no CadÚnico ou ja ser beneficiária do Auxílio Brasil

Família com 
mais de uma 
gestante 
registrada pode 
receber mais de 
um benefício

Guerra: avião da FAB parte 
para o resgate de brasileiros
O avião da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) em que o governo 
federal planeja trazer de volta 
ao país parte dos brasileiros 
que deixaram a Ucrânia para 
escapar das consequências 
da invasão militar russa de-
colou ontem à tarde da Base 
Aérea de Brasília com destino 
a Varsóvia, na Polônia.

O cargueiro KC-390 Mil-
lennium partiu às 15h15, 
carregado com cerca de 11,5 
toneladas de medicamentos, 

alimentos e itens de primeira 
necessidade, que serão doa-
dos pelo Brasil para auxílio 
humanitário às vítimas da 
guerra.

A aeronave deve chegar à 
capital polonesa amanhã (9), 
após fazer paradas técnicas 
em Recife, Cabo Verde e Lis-
boa (Portugal). Na volta, pre-
vista para ocorrer já na quin-
ta-feira (10), trará ao menos 
40 brasileiros, 23 cidadãos 
ucranianos e um polonês que 

estão sob cuidados do corpo 
diplomático brasileiro, além 
de seis cães.

Participam da missão de 
resgate, batizada de Ope-
ração Repatriação e coor-
denada pelo ministério das 
Relações Exteriores, 16 tripu-
lantes. Pouco antes da deco-
lagem, o ministro da Defesa, 
Braga Netto, comentou que, 
desde o início do conflito ar-
mado, há 12 dias, o governo 
federal vem tomando medi-

das para proteger e auxiliar 
os brasileiros na região.

“O governo brasileiro 
tomou medidas concretas 
com o objetivo de cuidar da 
segurança dos nossos com-
panheiros que se encontram 
em áreas de risco e para 
viabilizar suas condições 
de retorno ao Brasil”, disse 
o ministro da Defesa, Braga 
Netto, durante a cerimônia 
que precedeu a decolagem 
do KC-390.

Aeronave deve chegar amanhã à Polônia levando também ajuda humanitária

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

Dia: 11/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 16979561
08:30 às 12:30 Ruas 1, 15, 51, 151 - Camboinhas - Niterói 16979561
08:30 às 12:30 Rua Doutor Achylles de Albuquerque Oliveira - Camboinhas - Niterói 16979561
08:30 às 12:30 Rua Nilton Velmovitsky - Antiga Rua 151 - Camboinhas - Niterói 16979561
09:00 às 13:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Ruas 6, 7 - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Acadêmicos - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Atila Nunes - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Comissário João Luiz de Souza (Antiga Rua 06) - Piratininga 16980211
09:00 às 13:00 Rua José Dantas Freire Filho - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Nicanor Nunes - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 16980211
09:00 às 13:00 Rua Raul Travassos - Piratininga - Niterói 16980211
09:10 às 13:00 Ruas 2, 20, 28 - Engenho do Mato - Niterói 16985613
09:10 às 13:00 Rua Jornalista Lourival Pacheco - Engenho do Mato - Niterói 16985613
09:10 às 13:00 Rua Martinho Lutero - Engenho do Mato - Niterói 16985613
09:10 às 13:00 Ruas 2, 21, 23, 24, 26 - Itaipu - Engenho do Mato - Niterói 16985653
09:10 às 13:00 Rua Carlos Drumond de Andrade - Edifício Sítio Bananal Vale Feliz 16985653
09:10 às 13:00 Rua João Batista Leal - Engenho do Mato - Niterói 16985653
09:10 às 13:00 Rua Lavaquial Biosca - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16985653
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Santa Bárbara - Niterói 16979305
13:00 às 17:00 Estrada Demetrio de Freitas - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Estrada Engenheiro Pacheco Carvalho - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Estrada Maceió - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Ruas A, B, K - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Rua Demetriu de Freitas - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Rua João Silvestre Martins - Maceió - Niterói 16987957
13:00 às 17:00 Travessa Antônio Pinho - Maceió - Niterói 16987957
14:10 às 18:00 Estrada Itacoatiara - Itaipu - Niterói 16988437
14:10 às 18:00 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 16988437
14:15 às 18:00 Avenida Araken Domingues Costa - Santa Bárbara - Niterói 16988535
14:15 às 18:00 Avenida Portugal - Maria Paula - Niterói 16988535
14:15 às 18:00 Rua da Floralia - Sapê - Niterói 16988535

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Jardim Catarina - Laranjal 16981891
08:30 às 12:00 Rua Gilberto Amado - Jardim Catarina - São Gonçalo 16981891
08:30 às 12:00 Rua José Rosendo de Souza - Jardim Catarina - São Gonçalo 16981891
08:30 às 12:00 Rua Natalino Batista - Jardim Catarina - São Gonçalo 16981891
13:00 às 17:00 Avenida Gonçalves Magalhães - Jardim Catarina - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Avenida Santa Luzia - Laranjal - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Avenida Recanto de Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Avenida Sampaio Correia - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Guaxindiba - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Abel Tinoco - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Aristídes Silva - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Frederico Gonçalves - Laranjal - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Nelson Pena - Jardim Miriambi - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Porto Calvo - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Travessa Servidão - Santa Luzia - São Gonçalo 16986915
13:00 às 17:00 Estrada da Trindade - Luiz Caçador - São Gonçalo 17037935

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 32, 33, 34, 52, 53 - Jardim Atlântico - Maricá 16978681
13:00 às 17:00 Rua Alice Maximo de Souza - Jardim Atlântico Leste - Maricá 16978681
13:00 às 17:00 Rua Elisa Vieira Veras - Jardim Atlântico - Maricá 16978681
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 16978681
13:00 às 17:00 Ruas G, I - Balneário Bambuí - Maricá 16979215
13:00 às 17:00 Ruas 19, 47, 110, 136, 146, 147, 148 - Balneário Bambuí - Estrada 

Cassorotiba - Ponta Negra - Maricá 
16979215

13:00 às 17:00 Rua Braulino Venâncio Costa - Balneário - Maricá 16979215
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 16979215
14:00 às 18:00 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 16987263
14:00 às 18:00 Rua Araxá - Recanto Itaipuaçu - Maricá 16987263
14:00 às 18:00 Rua Canagé - Recanto Itaipuaçu - Maricá 16987263
14:00 às 18:00 Rua Jaguara - Recanto Itaipuaçu - Maricá 16987263

Estrada amos com você, mesmo à distância.

Poupança tem mais 
saques pelo 2º mês
A aplicação financeira mais 
tradicional dos brasileiros re-
gistrou retirada pelo segundo 
mês seguido. Em fevereiro, 
os brasileiros sacaram R$ 
5,35 bilhões a mais do que 
depositaram na caderneta de 
poupança, informou ontem 
(7) o Banco Central (BC).

Essa foi a segunda maior 
retirada líquida (saques me-
nos depósitos) registrada para 
meses de fevereiro. O recorde 
anterior tinha sido registrado 
no ano passado, quando os 
saques tinham superado os 
depósitos em R$ 5,86 bilhões.

Com o desempenho de fe-
vereiro, a poupança acumula 
retirada líquida de R$ 25,02 
bilhões nos dois primeiros 
meses do ano. Essa é a maior 
retirada acumulada para o 
período desde o início da 
série histórica, em 1995. O 
resultado foi impulsionado 
saques em janeiro, quando a 
aplicação registrou retirada 
de R$ 19,66 bilhões.

Tradicionalmente, os pri-
meiros meses do ano são 

marcados pelo forte volume 
de saques na poupança. O pa-
gamento de impostos e des-
pesas como material escolar 
e parcelamentos das compras 
de Natal impactam as contas 
no início de cada ano.

No ano passado, a pou-
pança tinha registrado retira-
da líquida de R$ 35,5 bilhões. 
A aplicação foi pressionada 
pelo fim do auxílio emergen-
cial, pelos rendimentos bai-
xos e pelo endividamento dos 
brasileiros. A retirada líquida 
– diferença entre saques e 
depósitos – só não foi maior 
que a registrada em 2015 (R$ 
53,57 bilhões) e em 2016 (R$ 
40,7 bilhões). 

Até recentemente, a pou-
pança rendia 70% da Taxa 
Selic (juros básicos da eco-
nomia). Desde dezembro de 
2021, o rendimento é equiva-
lente à taxa referencial (TR) 
mais 6,17% ao ano, porque a 
Selic voltou a ficar acima de 
8,5% ao ano. Atualmente, os 
juros básicos estão em 10,75% 
ao ano.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Inflação alta, despesas de início de ano e dívidas elevaram as retiradas

Os trabalhadores de Por-
ciúncula (RJ) e de Cam-
po Limpo Paulista (SP) e  
poderão sacar, a partir de 
hoje (8), o FGTS por ca-
lamidade. Os municípios 
foram afetados por fortes 
enchentes recentemente.

Cada trabalhador atin-
gido pelas enchentes po-
derá retirar até R$ 6.220. 
Somente poderão sacar 
o FGTS os moradores de 
endereços informados pela 

Defesa Civil dos municí-
pios à Caixa Econômica 
Federal.

A retirada poderá ser 
pedida por meio do apli-
cativo FGTS até 3 de maio, 
no caso de Porciúncula, 
e 11 de maio, no caso de 
Campo Limpo Paulista. 
Basta o trabalhador abrir 
o aplicativo e escolher a 
opção “Meus Saques”. Os 
documentos poderão ser 
enviados pelo aplicativo.

FGTS para áreas de enchentes
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Novo xerife 
do Botafogo 
é aguardado 
no clube

O Botafogo 
está perto de 
anunciar o 
zagueiro Phi-
lipe Sampaio 
como refor-

ço. O jogador de 27 anos 
é esperado nos próximos 
dias para realizar exames 
médicos.

Philipe estava no Guin-
gamp, da França, e foi o 
primeiro nome apontado 
como reforço do Botafogo 
para a sequência da tem-
porada. Além dele, o meia 
Lucas Piazón é outro que 
deve assinar contrato.

O clube carioca assinou 
na última semana o con-
trato de venda de 90% das 
ações da SAF. Com isso, a 
expectativa é da chegada 
de reforços.

Os alvinegros ligaram 
o sinal de alerta pela cam-
panha no Campeonato 
Carioca. 

A diretoria sabe da ne-
cessidade de reforços para 
uma boa campanha no 
Brasileirão Série A.

O americano John Tex-
tor vem pregando calma 
para a chegada de novos 
nomes. O investidor já 
adiantou que o pensa-
mento é ter um elenco 
competitivo, mas aliando 
melhorias no futebol do 
clube.

Zagueiro está na pré-lista de Tite para jogos das Eliminatórias da Copa

Nino pode desfalcar Flu 
na reta final do Carioca

O Fluminense pode ter um 
desfalque nas finais do Cam-
peonato Carioca. Isso porque 
o zagueiro Nino está na pré-
-lista do técnico Tite para a 
Seleção Brasileira.

O Brasil vai jogar as últi-
mas rodadas das Eliminató-
rias no fim de março e início 
de abril. As datas coincidem 
com o segundo jogo da semi-
final e a primeira partida da 
decisão do Estadual.

A comissão técnica do 
Fluminense vai viver a ex-
pectativa até o dia 11, quando 
Tite vai revelar a lista para os 
jogos contra Chile e Bolívia.

O técnico Abel Braga 
vem promovendo um rodí-
zio no elenco neste começo 
de temporada. No entanto, 
Nino é um dos jogadores 
considerados titulares do  
Fluminense.

Arbitragem - A Conmebol 
divulgou, ontem, os árbitros 
das partidas de ida da tercei-
ra fase da Taça Libertadores 
da América. O Fluminense 
terá arbitragem argentina no 
duelo contra o Olimpia, do 
Paraguai.

O Tricolor Carioca, que 
superou o Millonarios, da Co-
lômbia, encara os paraguaios, 
no estádio Nilton Santos, 
amanhã, às 21h30 (de Bra-
sília). Facundo Tello apitará 
o jogo, auxiliado por Maxi-
miliano Del Yesso e Facundo 
Rodríguez. Héctor Baldassi 
ficará com o VAR.

Lucas Merçon / Fluminense

Zagueiro Nino, campeão olímpico com a Seleção Brasileira no ano passado, vem sendo observado pelo técnico Tite

Fluminense 
terá arbitragem 
argentina 
no duelo de 
amanhã contra o 
Olimpia-PAR

Treinador elogia 
atuação no clássico

Paulo Sousa defende 
meia Andreas Pereira

O Vasco foi der-
rotado pelo Fla-
mengo e perdeu 
a chance de as-
sumir a vice-li-
derança da Taça 
G u a n a b a r a . 

Além disso, foi o terceiro revés 
em clássicos na temporada. 
Mesmo assim, o técnico Zé 
Ricardo avaliou como positiva 
a atuação da equipe.

“Sem dúvida fica um sen-
timento de que a gente con-
seguiu fazer um bom jogo. Só 
mesmo depois com as ava-
liações do vídeo é que a gente 
vai tomar ciência de tudo que 
aconteceu na partida. Mas 
acredito que conseguimos fa-
zer o que tinha sido planejado, 
foi uma semana difícil, com 

O Flamengo so-
freu, mas ven-
ceu o clássico 
contra o Vasco, 
no último do-
mingo, por 2 a 
1, no estádio 

Nilton Santos. O resultado ga-
rantiu a segunda colocação na 
Taça Guanabara, fase de clas-
sificação do Carioca. O técnico 
Paulo Sousa saiu em defesa do 
volante Andreas Pereira, que 
perdeu a bola no lance que 
resultou no gol do Vasco.

“Todos somos importantes 
e necessários. Em qualquer 
momento, bons e ruins, temos 
que estar muito unidos. Temos 
que estar muito próximos. 
Acho que a unidade vai fazer 
muita diferença. Temos uma 

duas viagens, dois jogos elimi-
natórios, um deles um clássico 
contra o maior rival. No futebol 
a gente busca o tempo todo o 
equilíbrio”, disse. Zé Ricardo 
admitiu que o time ainda pre-
cisa evoluir em alguns detalhes 
para o restante da temporada.

“Sabemos que, em alguns 
momentos, o mínimo deta-
lhe, uma desatenção, uma 
contusão podem tirar um 
pouco do brilho da equipe. 
Mas realmente fizemos um 
bom jogo, criamos algumas 
oportunidades, fomos mais 
seguros defensivamente. E é 
nessa caminhada de cresci-
mento que a gente espera ver 
o Vasco na temporada, sempre 
buscando a evolução em todos 
os setores”, declarou.

nação cheia de energia que, 
com certeza, vai nos ajudar 
para que todos tenhamos um 
desempenho elevado, como 
é a exigência da torcida. Mas 
é uma unidade muito impor-
tante. Temos que estar todos 
juntos, dentro, mas também 
fora. O clube está à frente de 
todos nós. Na unidade, vamos 
conseguir ajudar individual-
mente”, disse. Paulo Sousa 
também destacou a dificulda-
de dos clássicos.

“Eu creio que vão ter jogos 
que vão ser mais complexos. 
Vão ter jogos que vamos cons-
truir bastante, com muitas oca-
siões de gols. Na segunda parte, 
foi mais vontade de querer 
ganhar o clássico do que o con-
trole do espaço”, declarou.

Torcida vive 
expectativa 
pela chegada de 
reforços ao time


