
Niterói para de exigir uso de 
máscara em locais abertos

Medida vale a partir de segunda e em breve equipamento também poderá ser dispensado em locais fechados

DE CARA LIMPA NAS RUAS

CIDADES\PÁG. 3

Fiscais do Procon-RJ percorreram na tarde de ontem vários postos de combustíveis em Niterói e em outras cidades para verificar denúncias de aumento abusivo de preços da gasolina

Divulgação/Procon

Procon faz ação 
em postos de 
combustíveis

Denúncias de que postos de com-
bustíveis já teriam aumentado os 
preços da gasolina antes mesmo 
de receberem os carregamentos 

com os novos valores levaram 
ontem o Procon-RJ a realizar 
uma ação de fiscalização nos 

estabelecimentos de Niterói, Rio, 
Campos e Cabo Frio. Segundo o 
órgão, “os estabelecimentos não 
podem se aproveitar do anúncio 

do aumento vindo da refinaria 
para elevar os preços se ainda 

não tiverem recebido o combus-
tível com o novo valor”. O Minis-

tério da Justiça também cobrou 
esclarecimentos à Petrobras 

sobre os aumentos nos preços 
dos combustíveis.

Hoje é o Dia D 
de vacinação 
infantil em SG

CIDADES/PÁG. 3

Projeto pede criação 
de farmácias 

populares para pets
PANORAMA\PÁG. 2CIDADES\PÁG. 4

Justiça determina 
perícia nos radares da 

Ponte Rio-Niterói

Instagram libera posts 
com incentivo à morte 

de soldados russos
CIDADES\PÁG. 4

Em virtude da reforma do gramado, o Maracanã ficou por quase três 
meses fechado e hoje recebe o primeiro jogo do ano, com Flamengo e 
Bangu se enfrentando a partir das 19h30, pela 11ª rodada do Carioca.

PÁG. 8

Exposição 
traz reflexões 
sobre o tempo
Exposição individual “Se 
foi, tempo”, de Mary Dutra. 
estreia no Espaço Cultural 
Correios Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição da artista Mary Dutra 
está tem entrada gratuita

ESPORTES

Novidade na 
reta final das 
Eliminatórias
Tite convocou a Seleção 
para os jogos contra contra 
Chile e Bolívia pelas Elimi-
natórias. A novidade foi a 
presença do Gabriel Marti-
nelli, do Arsenal.

Lucas Figueiredo / CBF

Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi 
chamado ontem pelo técnico Tite

Marcelo Cortes / Flamengo

Herói na vitória sobre o Vasco na rodada passada, Arrascaeta está confirmado no jogo de hoje

Maracanã reabre suas portas hoje

Fiocruz critica 
relaxamento de 
medidas

CIDADES\PÁG. 3

Mais 150 
policiais nas 
ruas de SG

CIDADES\PÁG 4
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Buracos na Zona Norte
Alô prefeito de Niterói. A Zona Norte da cidade está cheia 
de buracos, alguns deles muito perigosos, pois ficam próxi-
mos à curvas e podem causar sérios acidentes se o motoris-
ta cair neles e perder a direção, ou mesmo se descontrolar 
ao tentar desviar. Um deles fica na Desembargador Lima 
Castro, próximo à Soares Miranda. O outro fica na Estrada 
da Ititioca, na curva próxima à entrada do Morro do Céu.
João Ramalho

Fora de controle
Os preços das coisas estão subindo absurdamente. A gaso-
lina e o gás de cozinha, então, estão pela hora da morte. E 
ainda tem gente estocando gás, com medo de faltar devido 
à instabilidade no comércio internacional. Não sei onde 
vamos parar...
Aline Mattos

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.

Em Niterói, mostra 
reflete sobre o tempo
Estreia, neste sábado,  a 2ª 
edição da sua exposição 
individual “Se foi, tempo”, 
da artista plástica Mary Du-
tra. A mostra, que reúne 19 
quadros, fica em cartaz no 
Espaço Cultural Correios 
Niterói, até o dia 23 de abril, 
com entrada gratuita.

Desde o início da pan-
demia, a artista começou 
a refletir sobre o tempo 
e passou a registrar seus 
pensamentos em textos na 
máquina de escrever. Essa 

autorreflexão deu origem 
ao conceito da exposição, 
composta por obras que fi-
caram literalmente expostas 
à chuva, ao sol e ao vento 
por um período de 6 meses.

Para se ter uma ideia, a 
obra “Ao tempo de vento”, 
por exemplo, foi pintada 
num dia de muita ventania 
e sofreu algumas quedas du-
rante o processo de pintura.

De segunda a sexta, das 
11h às 18h e sábado, das 13h 
às 17h (exceto feriados).  

CULTURA

#EmCasa
A programação de março da 
#CulturaEmCasa apresenta 
uma seleção de atrações 
protagonizadas ou dirigidas 
por mulheres e trazem a 
temática do feminino para 
o centro do debate. Entre os 
destaques está o “Festival 
de Cinema Feminino”, que 
traz obras como “Cores e 
botas”, “Amor Post Mortem” 
e “Jornada da Heroína”. O 
documentário ‘Chega de Fiu 
Fiu’, que debate o assédio 
contra as mulheres, também 
integra o festival.

PEÇA – O espetáculo “Sorriso de Mãe” está em cartaz 
no Teatro dos 4, no Rio. No texto, o autor narra as 
lembranças de um filho diante de sua mãe que está no 
seu final de vida. Ele revive momentos marcantes de 
sua trajetória ao lado dessa mãe amorosa. As sessões 
acontecem às sextas e sábados às 20h; e domingos às 
19h. O ingresso custa R$60 (inteira), no site Sympla. 

ÁUREA MARTINS – Em “Senhora das Folhas”, Áurea 
Martins encarna o feminino curador em 11 canções 
que homenageiam as rezadeiras, curandeiras e ben-
zedeiras do Brasil, mulheres-matriz fundamentais no 
esgarçado tecido social deste país profundo. Unindo 
as duas pontas da vida, Áurea visita sua ancestralidade. 
O trabalho já está disponível nas plataformas digitais.

Divulgação

Exposição da artista Mary Dutra está no Espaço Cultural Correios

Divulgação

 O documentário ‘Chega de Fiu Fiu’ 

também integra o festival

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

POR JEFFERSON LEMOS

Farmácias 
veterinárias

A criação de farmácias veteri-
nárias populares no Estado re-
cebeu apoio de 25 parlamenta-
res de diferentes partidos, que 
assinaram requerimento de 
urgência para o PL 4102/2021, 
do deputado Filippe Poubel 
(PSL), ser incluído na pauta de 
votações da Alerj. Pela propos-
ta, municípios poderão firmar 
convênios com farmácias para 
a comercialização de medica-
mentos veterinários a preço 
de varejo, com baixo custo ao 
consumidor. O objetivo é re-
duzir o abandono de animais 
doentes nas ruas e garantir que 
famílias de baixa renda possam 
comprar medicamentos para 
os bichos. “Além de combater 
o abandono de animais, que 
agravou muito nessa pande-
mia da covid-19, e o próprio 
óbito por falta de tratamento, 
estaremos agindo diretamente 
no enfrentamento das zoono-
ses, um problema de saúde 
pública que tanto sofrimento 
provoca nos bichos e nas pes-
soas”, argumenta o deputado. 

Doação de computadores

Após pedido ao presidente 
da Alerj, o deputado esta-
dual Coronel Salema con-
seguiu a doação de 45 com-
putadores - sendo 30 para 
os colégios da Polícia Militar 
(CPM) e 15 para a Unidade 
Prisional da Polícia Militar 
(UP-PMERJ). A entrega dos 
equipamentos para a unida-
de prisional e para o 1º CPM 
(Niterói) foi realizada na 
manhã de ontem, ao lado do 

Divulgação

diretor geral da Alerj, Wagner 
Victer. O 2º CPM (Campo 
Grande) e o III CPM (Du-
que de Caxias) irão receber 
suas unidades em breve. As 
máquinas serão usadas nas 
escolas para ampliação dos 
laboratórios de informática. 
Já na prisão, servirá para os 
policiais prestarem vesti-
bular, participar de aulas 
online e concluir cursos 
profissionalizantes. 

Réplica em 
exposição
A réplica em tamanho real 
do novo caça multimissão 
F-39 Gripen, da Força Aérea 
Brasileira (FAB), estará aberta 
à visitação na esplanada da 
Fundação Getulio Vargas, no 
Rio, de 16 de março a 6 de 
abril. Feita de fibra de vidro, 
madeira e metal, a réplica do 
mais novo integrante da frota 
de caças tem 15 metros de 
comprimento, oito de largura 
e quatro de altura. O visitante 
poderá entrar na cabine, tirar 
fotos, conversar com os mili-
tares da FAB para conhecer os 
detalhes dessa aeronave com 
tecnologia revolucionária 
e cheia de funcionalidades 
estratégicas. A aeronave é um 
caça de última geração e, de 
acordo com a FAB, incluirá 
o Brasil no seleto grupo de 
operadores de aeronaves de 
alta tecnologia. 

Explicações 
sobre aumento

Nova exposição no 
Palácio Tiradentes

A CPI que investiga as in-
terrupções e atrasos nos 
serviços de trens vai ouvir, 
nesta segunda (14), a Agên-
cia Reguladora de Servi-
ços Públicos Concedidos 
de Transportes Aquaviários, 
Ferroviários, Metroviários e 
de Rodovias do Estado do Rio 
(Agetransp). Os deputados 
querem entender como foi 
realizado o cálculo que pro-
põe o aumento na passagem 
dos trens pela SuperVia. O 
reajuste está previsto para 
ocorrer no dia 21 de março e 
o valor da viagem passará de 
R$ 5 para R$ 7. A reunião será 
realizada na sala 1808, do 
Edifício Lúcio Costa, no Aler-
jão, às 10h30, e terá trans-
missão pela TV Alerj e pelo 
Youtube da Casa. “Queremos 
ouvir a agência reguladora 
de imediato para entender 
o que levou a aprovação 
desse aumento absurdo. O 
trabalhador não receberá um 
reajuste salarial proporcional 
ao aumento da tarifa”, diz a 
presidente da CPI, deputada 
Lucinha (PSDB). 

A Alerj, em parceria com o Con-
sulado Italiano, realiza exposi-
ção no Palácio Tiradentes para 
homenagear o bicentenário 
de nascimento da Imperatriz 
Teresa Cristina. A mostra ‘As 
múltiplas faces da Imperatriz: 
Teresa Cristina em construção’ 
será inaugurada nesta segunda 
(14), às 18h, com a presença do 
presidente da Alerj, André Ceci-
liano, do Cônsul-Geral da Itália, 
Paolo Miraglia del Giudice, e 
outros convidados. A exposição 
abre ao público no dia seguinte 
(15) e ficará até 8 de abril, sem-
pre das 10h às 17h. A mostra 
contará com um ambiente de 
exploração arqueológica com 
réplicas para escavação e o 
público poderá participar de 
rodas de conversas e palestras 
presenciais e virtuais. 

Knoploch troca PSL pelo PSC

O deputado estadual Ale-
xandre Knoploch ingres-
sou, oficialmente ontem 
no PSC. O parlamentar, 
que deixou o PSL, publi-
cou em suas redes sociais 
imagens do momento da 
sua filiação, junto ao presi-
dente estadual do partido, 
Alessandro Martello. “O 
PSC é o único partido con-
servador que ainda existe. 

Divulgação

Minha filiação foi realizada 
a pedido do governador 
Cláudio Castro, que tem 
grande respeito e carinho 
pelo partido”, disse  Kno-
ploch, um dos vice-líderes 
do governo. Cláudio Castro 
e Alexandre Knoploch se 
reúnem com a juventude 
do PSC neste sábado à tar-
de, no no C Design Hotel, 
no Recreio. 

Panorama RJPanorama RJ

O presidente do Detran, 
Adolfo Konder, visitou on-
tem, na companhia de di-
retores do departamento, 
o terreno no município de 
Maricá onde serão monta-
das as instalações do novo 
posto do Detran na cidade. O 
terreno, no bairro São José, à 
beira da Rodovia Amaral Pei-
xoto, pertence à prefeitura 
de Maricá. Na nova unidade 

serão centralizados todos os 
serviços do Detran no mu-
nicípio, entre eles vistoria de 
veículos, identificação civil, 
habilitação, provas práticas 
e teóricas de direção, e Cire-
tran.Konder e o prefeito de 
Maricá, Fabiano Horta, assi-
naram o termo de cessão de 
uso do local. A previsão é que 
as obras estejam finalizadas 
até o fim do ano. 

Detran em Maricá até fim do ano
Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) validou, ontem, a nova 
Executiva Nacional do Par-
tido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), eleita pelo Diretório 
Nacional do partido, no dia 
11 de fevereiro de 2022, na 
qual consta como presi-
dente o deputado estadual 
do Rio Marcus Vinícius de 
Vasconcelos Ferreira, filiado 
há mais de 25 anos na sigla, 

onde já era vice-presidente 
e presidente estadual. A de-
cisão não cabe recurso. Na 
mesma decisão, o TSE tam-
bém determinou que a ex-
-presidente do PTB devolva 
à nova Executiva Nacional as 
senhas de acesso ao Sistema 
de Filiação Partidária (FILIA) 
e ao Sistema de Gerencia-
mento de Informações Par-
tidárias (SGIP). 

Agora só faltam as senhas
Divulgação/ Alerj
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Prefeitura retira obrigatoriedade do uso do equipamento em locais abertos a partir de segunda-feira

Sem máscaras nas ruas de Niterói
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, anunciou, ontem, que 
a cidade terá novas regras 
para o uso de máscara a partir 
da próxima segunda-feira. 
Não será mais obrigatório 
o uso de máscara em espa-
ços abertos. No entanto, a 
obrigatoriedade continua 
valendo para espaços fecha-
dos e transportes públicos, 
assim como a apresentação 
do passaporte sanitário. As 
novas medidas, tomadas pelo 
prefeito em conjunto com o 
Comitê Científico da cidade e 
técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, foram anun-
ciadas numa reunião virtual.

As novas regras serão 
divulgadas hoje. Em vídeo 
ao vivo nas redes sociais 
da Prefeitura após a reu-
nião, Axel Grael enfatizou  
que a boa cobertura vacinal 
na cidade, assim como a 
baixa taxa de testes positivos 
para a covid-19 e a baixa taxa 
de transmissão foram alguns 
dos fatores que permitiram 
a flexibilização neste mo-
mento.

“Este é um momento im-
portante, e que nos anima 
muito porque podemos ver 
que estamos avançando. 
Temos uma nova reunião 
marcada para o fim de março, 
onde vamos reavaliar o cená-
rio e, quem sabe, poderemos 

até retirar a obrigatoriedade 
do uso de máscara em espa-
ços fechados. Mas, para que 
isso aconteça, precisamos 
avançar na vacinação. Nós 
vamos chegar lá com a ajuda 
e a participação da popula-
ção de Niterói”, afirmou o 
prefeito.

Para pessoas em grupo 
de risco, como imunossu-

primidos, gestantes e idosos, 
é recomendado o uso de 
máscara, mesmo em espaços 
abertos. Pessoas sem o ciclo 
vacinal completo também 
são orientadas a manter o uso 
do equipamento. O transpor-
te público é considerado um 
espaço fechado, logo, segue 
valendo a obrigatoriedade de 
máscara. Em escolas, o uso 

de máscara segue obrigatório 
em salas de aula e locais fe-
chados. Nos espaços abertos 
e durante atividades físicas, o 
uso é facultativo.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explicou que a decisão foi 
analisada levando em conta 
os dados sobre a circulação 
do vírus em Niterói e tam-

bém a cobertura vacinal no 
município

“Niterói tem apresentado 
uma forte redução do núme-
ro de casos e de internações. 
Na última semana, por exem-
plo, não tivemos nenhuma 
internação por covid-19 na 
rede municipal. A taxa de 
positividade dos testes na 
cidade, que chegou a 50% 
no início deste ano, hoje está 
abaixo de 3%. Tudo isso com-
prova um cenário de melhora 
no contexto da pandemia na 
cidade”, explicou o secretário.

Coordenador do Comitê 
Científico da cidade, o rei-
tor da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Antonio 
Cláudio Nóbrega, destacou 
que Niterói optou por pla-
nejar e observar as melhores 
experiências disponíveis, 
além de ter se comunicado 
muito bem com a população, 
de forma clara e direta.

“Agradeço a honra de par-
ticipar deste grupo que re-

conhece a competência de 
diagnosticar e planejar ações 
instaladas na Secretaria. Fica-
mos muito felizes em partici-
par como um comitê consul-
tivo e, por essa competência 
instalada, nós concordamos 
ao longo dessa difícil jornada 
em praticamente todos os 
momentos, justamente por-
que a serenidade com base 
nas melhores evidências em 
observações tem sido a base 
das atitudes da Prefeitura, 
que também é da base do 
comitê científico”, disse o 
reitor. “Diante de tanta incer-
teza que a pandemia impôs, 
Niterói optou por planejar e 
observar e, dessa maneira, 
também comunicou muito 
bem, de maneira muito clara, 
com a população. A popula-
ção aprendeu de forma muito 
competente a lidar neste ce-
nário. Como a pandemia não 
acabou, existem elementos 
que justificam a manutenção 
de cuidados como esses em 
ambientes fechados e aber-
tos”, acrescentou.

Participaram também da 
reunião os médicos Aloisio 
Gomes, da UFF, e Roberto 
Medronho, da UFRJ, inte-
grantes do Comitê Científico, 
o secretário-executivo da 
Prefeitura de Niterói, Bira 
Marques, e a subsecretária 
de Saúde, Camilla Franco.

Niterói deve 
anunciar em 
breve o fim da 
obrigatoriedade 
em locais 
fechados

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Decisão sobre as máscaras em Niterói ocorreu após reunião ontem à tarde entre autoridades do município

Soranz já fala em 
c-19 como endemia
O secretário municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, Da-
niel Soranz, disse ontem (11) 
que a covid-19 já pode ser 
considerada uma endemia e 
que é improvável pensar que 
ela será erradicada. A cidade 
aboliu praticamente todas 
as medidas restritivas de 
prevenção à doença, inclu-
sive o uso de máscaras em 
locais  fechados, e mantém 
apenas a exigência de passa-
porte vacinal para o acesso a 
ambientes fechados. 

“A gente já pode conside-
rar a pandemia de covid-19 
como uma endemia, uma 
doença que vai estar presen-
te ao longo do tempo”, disse 
Soranz.

O secretário comentou a 
decisão tomada nesta sema-
na que desobrigou o uso de 
máscaras em todos os locais 
fechados da cidade. 

“A pandemia, agora, já 
virou uma endemia. Ela se 
mantém ao longo de um 
tempo muito grande. Se não 

aparecer nenhuma nova va-
riante, como aconteceu com 
a variante Ômicron, a gente 
vai ter um cenário de muito 
mais normalidade nos pró-
ximos dias”, disse Soranz.

A pandemia de covid-19 
foi declarada pela Organi-
zação Mundial da Saúde há 
dois anos, em 11 março de 
2020, e especialistas expli-
cam que, apesar de gover-
nos locais poderem retirar 
as medidas restritivas, so-
mente a organização pode 
declarar o fim da pandemia.

Apesar da expectativa 
positiva em relação ao ce-
nário epidemiológico, o 
secretário fez um apelo para 
que os 670 mil cariocas que 
estão com a dose de reforço 
atrasada busquem comple-
tar o esquema vacinal. 

“Quem fez a sua segunda 
dose com ao menos qua-
tro meses precisa fazer a  
dose de reforço, ela é es-
sencial para essa proteção”, 
explicou.

SG tem dia D da 
vacinação infantil
O Dia D da vacinação in-
fantil acontece hoje (12) 
em São Gonçalo. Além da 
vacina contra o coronavírus 
para as crianças entre 5 e 11 
anos, todas as outras vacinas 
estarão disponíveis. A ação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo oferece 38 locais, 
que vão funcionar das 8h às 
17h. São Gonçalo tem po-
pulação estimada de 92.060 
crianças e 37.705 foram 
vacinadas, um percentual 
de 40,96%.

“É um dia para os respon-
sáveis colocarem a caderne-
ta de vacinação das crianças 
em dia, mas principalmente 
se vacinar contra o corona-
vírus. Ainda falta mais da 
metade dessa população 
ser vacinada. O imunizante 
é seguro e não há nenhum 
caso de efeito colateral nas 
crianças que já receberam 
a vacina na cidade”, disse 
o secretário municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, Dr. Gleison Rocha, 

acrescentando que a criança 
que tomar a vacina contra o 
coronavírus deve esperar 15 
dias para ter qualquer outra 
vacina aplicada.

A secretaria já recebeu do 
Ministério da Saúde 47.010 
doses do imunizante Pfizer 
pediátrico, mas também 
vacina os menores com a 
Coronavac. Os efeitos co-
laterais graves das vacinas 
são raríssimos. Para vacinar 
com a primeira dose, os pais 
devem levar a caderneta de 
vacinação, cartão do SUS, 
identidade e CPF da criança 
e de um dos pais.

Os pais que não tiverem 
como levar os filhos meno-
res de 12 anos para a vacina-
ção devem fazer documento 
por escrito para qualquer 
pessoa com mais de 18 anos 
levar a criança até o pon-
to de vacinação. O genitor 
que assinar a declaração 
também deve entregar um 
documento de identidade 
com foto para o responsável 
provar a autenticidade.

Fiocruz diz que relaxamento 
de medidas é prematuro
O relaxamento de medidas 
protetivas contra a covid-19, 
como o uso de máscaras 
em locais fechados de for-
ma irrestrita, é prematuro, 
revela boletim do Observa-
tório Covid-19, divulgado 
ontem (11), no Rio de Janeiro, 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Os pesquisadores 
afirmam que as próximas 
semanas serão fundamentais 
para entender a dinâmica de 
transmissão da doença e que 
ainda não é possível avaliar o 
efeito das festas e viagens no 
período do carnaval.

“Flexibil izar medidas 
como o distanciamento físico 
(controlado pelo uso do pas-
saporte vacinal) ou o aban-
dono do uso de máscaras 
de forma irrestrita colabora 
para um possível aumento, 

e não nos protege de uma 
nova onda”, afirma o boletim. 
“Atualmente, o ideal é voltar-
mos ao padrão do início da 
pandemia, quando recomen-
dávamos fortemente o uso 
de máscaras, higienização de 
mãos e evitar as aglomera-
ções”, destaca.

O texto afirma, ainda, que 
as medidas de mitigação 
tomadas até então para con-
trolar a pandemia ocorreram 
de forma tardia, quando as 
ondas de contágio já haviam 
se instalado, e não de forma 
proativa, para impedir que se 
formassem. 

“Isto significa dizer que 
o custo humano para che-
garmos ao patamar atual foi 
a perda de 650 mil pessoas, 
desnecessariamente. Dito 
isso, reforçamos que o rela-

xamento prematuro das me-
didas protetivas, assim como 
não investir na motivação da 
população sobre a vacinação, 
significa abandonar a história 
de tantas vidas perdidas”, 
destacam os pesquisado-
res. “Portanto, é importante 
garantir que as medidas de 
relaxamento sejam adotadas 
em tempo oportuno, sob ris-
co de retrocesso nos ganhos 
obtidos no arrefecimento da 
pandemia”. 

O potencial de transmissi-
bilidade da variante Ômicron, 
que tem uma capacidade 
muito maior de escapar dos 
anticorpos produzidos por in-
fecções ou duas doses das va-
cinas, ressaltou a importância 
da dose de reforço para todos 
os adultos, enfatiza a Fiocruz.  
“Durante a onda da Ômicron, 

os países que têm maiores 
parcelas da população com 
dose de reforço apresentaram 
uma redução substancial das 
hospitalizações em relação 
aos casos confirmados de co-
vid-19. No Brasil, a dose de re-
forço já foi aplicada em 31,2% 
da população. O esquema em 
duas doses se encontra em 
um patamar de 73%. É fun-
damental, portanto, avançar 
na cobertura vacinal com 
as três doses para a popula-
ção elegível até o momento 
(adultos acima de 18 anos)”, 
acrescenta o boletim.

Os pesquisadores citam, 
também, um estudo recente 
que sugere que o uso de más-
caras deve ser mantido por 
duas a dez semanas após a 
meta de cobertura vacinal ser 
atingida, entre 70% e 90%.

Avaliação está em boletim do Observatório Covid-19, divulgado ontem

Berg Silva/Divulgação

As 50 servidoras municipais subiram ao palco para receber placas e aplausos

Servidoras de Niterói recebem 
homenagem por gestão pública
Foi realizada, na noite da últi-
ma quinta-feira, na Sala Nel-
son Pereira dos Santos, em 
São Domingos, uma home-
nagem a 50 servidoras indica-
das por órgãos da Prefeitura 
de Niterói, por se destacarem 
na gestão pública. A solenida-
de fez parte da programação 
especial em homenagem ao 
Dia da Mulher, que seguirá 
até 30 de março, com ofici-
nas, exposições, roda de con-
versas sobre temas variados 
e shows. O Festival Mulher, 
organizado pela Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim), é uma 
das principais atrações. A 
noite de homenagens foi en-
cerrada com a apresentação 
da cantora, atriz, escritora e 
professora de música nite-
roiense Mona Vilardo.

Durante a cerimônia, o 

prefeito Axel Grael destacou 
que a força e a competência 
das mulheres contribuem 
de forma decisiva na gestão 
municipal e lembrou a pre-
sença feminina em diferentes 
cargos na Prefeitura.

“Quando falamos do pro-
tagonismo da mulher, deve-
mos falar como cidadãos, não 
é uma causa só das mulheres, 
mas de cidadania, de civiliza-
ção. Niterói tem assumido a 
liderança em vários aspectos 
no que diz respeito ao direito 
e proteção das mulheres, e 
para conquistar mais avanços 
precisamos de oportunida-
des como estamos fazendo 
ao longo dos últimos anos, 
buscando fortalecer as po-
líticas públicas. Só vamos 
sentir uma democracia plena 
com igualdade de gênero, 
de raça...”, disse o prefeito 

parabenizando as servidoras 
homenageadas.

De acordo com a secretá-
ria de Políticas e Direitos das 
Mulheres, Fernanda Sixel, a 
cidade tem somado conquis-

tas importantes no que diz 
respeito às políticas públi-
cas voltadas para as mulhe-
res, mas reforçou que ainda  
há questões que precisam 
avançar.

Solenidade, na Sala Nelson Pereira dos Santos, integrou o Festival Mulher
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São Gonçalo Presente terá 
aumento de 150 policiais
Ampliação do efetivo foi anunciada pelo governador Claudio Castro, que esteve ontem no município

Atendendo a uma solicitação 
do prefeito Capitão Nelson, 
o governador Cláudio Castro 
anunciou, ontem (11), em vi-
sita a São Gonçalo, o aumento 
do efetivo da Operação São 
Gonçalo Presente. Serão mais 
150 policiais, totalizando 324 
profissionais, que irão atuar 
em toda a cidade de São 
Gonçalo, atendendo em áreas 
urbanas de todos os bairros. 
O governador fez questão de 
destacar o trabalho executado 
pela atual gestão municipal e 
garantiu que as áreas de mo-
bilidade, segurança e saúde 
são prioritárias para seu go-
verno e terão investimentos 
na cidade, como o programa 
Asfalta São Gonçalo, o MUVI 
(Mobilidade Urbana Verde 
Integrada), a nova Policlínica 
do Alcântara e o Restaurante 
do Povo.

No evento, o prefeito Capi-
tão Nelson atribuiu o avanço 
do município ao trabalho 
incessante que vem sendo 
realizado e à integração com 
o governo estadual, além das 
parcerias com os Legislativos 
municipal, estadual e federal, 
que contam com represen-
tantes que estão determina-
dos a trazer benefícios para a 
cidade de São Gonçalo.

“A gente tem muito que 
agradecer por ter essa inte-
gração, que nunca existiu em 
governos anteriores. A gente 
tem que caminhar juntos, 

em benefício da população. 
Essa integração é de extrema 
importância por conta disso, 
todo mundo focado em trazer 
benefícios para essa cidade”, 
afirmou o prefeito. 

Capitão Nélson também 
ressaltou a importância da 
Saúde e anunciou a entrega 
do novo hospital municipal 
este ano.

“Bati o martelo e dei um 

prazo: até o mês de junho, nos 
entregaremos à população 
um centro de imagem de alta 
tecnologia para que o gon-
çalense não tenha que sair do 
município e fazer ressonân-
cia magnética e tomografia. 
Vamos conseguir isso com a 
ajuda do nosso governador. 
Temos que ter um hospital 
com capacidade para 200 
leitos, nós teremos esse ano; 

estamos trabalhando muito 
para isso.

O prefeito ainda anunciou 
que, em abril, São Gonçalo irá 
realizar a primeira cirurgia 
oncológica.

“No próximo mês, São 
Gonçalo terá a primeira ci-
rurgia oncológica, em nossa 
cidade. Nós vamos mudar 
essa história. Não pode o 
município ser o segundo co-

légio eleitoral e não ter uma 
unidade oncológica. Vamos 
fazer aqui, tem que fazer aqui. 
Agradeço ao governador por 
essa parceria que garante re-
sultados positivos para nossa 
população”, finalizou.

O governador Cláudio 
Castro informou que São 
Gonçalo terá reforço no poli-
ciamento para que os índices 
de criminalidade possam 
diminuir ainda mais.

“Uma das maiores deman-
das de São Gonçalo sempre 
foi a segurança pública. Me 
causa muita felicidade ver 
que esse é um problema difícil 
de resolver, que não começou 
ontem, mas os nossos coro-
néis e todo o efetivo estão de 
parabéns pelo trabalho que 
estão executando. Hoje, aqui 
em São Gonçalo, fico feliz em 
poder anunciar que, além dos 
174 policiais, serão mais 150 
agentes de segurança para 
que a gente possa diminuir 
mais ainda esses índices. Por-
que nenhuma empresa virá 
se instalar em São Gonçalo 

se não tivermos segurança,  
mobilidade e saúde”, disse o 
governador.

Aumento do efetivo – Com 
o aumento do efetivo, os 
profissionais vão patrulhar 
todas as áreas urbanas de São 
Gonçalo, atuando com foco 
principal em roubos de rua, 
veículos e roubos de carga. 
As equipes irão atuar das 5h 
às 23h, em motos e viaturas. 
A nova estruturação das ron-
das seguirá as informações 
obtidas a partir da mancha 
criminal do município, visan-
do ainda mais a redução dos 
índices de violência em São 
Gonçalo.

Segundo a prefeitura, a 
redução de crimes no muní-
cipio vem atingindo marcas 
históricas após a expansão 
do São Gonçalo Presente. Em 
janeiro, o município registrou 
redução de 82,02% nas ocor-
rências relacionadas a roubos 
de carga, se comparado ao 
mesmo período em 2021, 
sendo o menor número desde 
2011, segundo o levantamen-
to do Instituto de Segurança 
Pública (ISP).

A letalidade violenta foi 
o segundo indicador que 
apresentou maior queda nos 
números, com uma redução 
de 78,79%. Já os indicadores 
de roubos de rua obtiveram 
uma diminuição de 48,65%. 
Esse o menor número desde 
2005.

Objetivo é 
diminuir 
ainda mais a 
criminalidade, 
disse Cláudio 
Castro

 Renan Otto/Divulgação

Com o reforço da Operação São Gonçalo Presente, no total serão 324 policiais atuando em todos os bairros 

Cursos e 
atividades 
gratuitas em 
Itaboraí
Itaboraí terá um novo 
equipamento de arte e 
educação, com cursos e 
atividades gratuitas para 
a população. A Casa Es-
cola de Arte e Tecnologia 
(CEAT) será inaugurada 
nesta segunda-feira (14), 
às 12h30, no bairro Outeiro 
das Pedras. O espaço faz 
parte do projeto “Energia 
para Transformar”, patro-
cinado pela Secretaria de 
Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Rio de 
Janeiro, via Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura, e pela 
Enel, com apoio da Escola 
da Cultura.

A CEAT vai garantir 
quatro espaços para cur-
sos e atividades: biblioteca, 
midiateca e palco de ativi-
dades culturais; cozinha 
industrial para cursos na 
área de gastronomia; sala 
multiuso para formações 
nas áreas de Artes e Expres-
sões; e laboratório para 
cursos de Artes Técnicas. 
Serão 19 cursos gratuitos 
com ciclos de cinco meses 
de duração, proporcionan-
do a oferta de 280 vagas 
imediatas para alunos de 
todas as idades.

Os interessados pode-
rão escolher dentre as se-
guintes áreas: Dança Urba-
na/Hip Hop, Ballet, Dança 
de Salão, Percussão, Violão, 
Coral, Teatro, Animação 
Digital, Criação de Games, 
Design Gráfico, Edição de 
Imagens, Edição de Vídeo, 
Youtube e Conteúdo para 
Redes, Confeitaria, Design 
de Bolos, Pizzaiolo, Salga-
dos para Eventos, Barten-
der e Garçom/Maitre.

As inscrições começam 
no dia da inauguração do 
CEAT e devem ser realiza-
das através do site www.
energiaceat.com.br. A Casa 
Escola de Arte e Tecnologia 
fica na Avenida 22 de Maio, 
3677, Outeiro das Pedras.

O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro, que conversou com a população

SG recebe ‘Cidadania Itinerante’

A Águas do Rio participou 
ontem (11), do “Cidada-
nia Itinerante”, realizado 
no bairro de Alcântara, em 
São Gonçalo, para inclusão 
de famílias de baixa renda 
na tarifa social. O even-
to contou com a presen-
ça do governador Cláudio  
Castro, que visitou o espaço 
e conversou com a popu-
lação.

Para o diretor-superin-
tendente da Águas do Rio na 
região, Sérgio Braga, ações 
como essa aproximam a 
empresa da população e 
agilizam o atendimento. 
“Nosso objetivo é orientar 
e cadastrar os moradores 
que atenderem aos crité-
rios necessários para serem 
incluídos na tarifa social. 

Queremos levar água tratada 
para todos e este benefício 
é fundamental para que as 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social possam 
ter acesso a este serviço 
essencial”, explicou.

O prefeito de São Gonça-
lo, Capitão Nélson, partici-
pou do evento apresentando 
ao governador os serviços 
oferecidos, entre eles, orien-
tação jurídica, isenção para 
certidão de nascimento, 
casamento e segunda via 
de identidade, emissão de 
CPF, direcionamento sobre 
Bolsa Família e Benefício 
de Prestação Continuada  
(BPC), tarifa social, entre 
outros.

Para os moradores que 
quiserem solicitar os servi-

ços da Águas do Rio, como 
a inclusão na tarifa social, 
segunda via de conta, mu-

dança de titularidade, his-
tórico de consumo e nova 
ligação podem entrar em 

contato pelo 0800 195 0 195 
(WhatsApp ou ligações) ou ir 
até uma loja de atendimento 
da concessionária localizada 
na Estrada Raul Veiga, 351, 
Loja 21, Alcântara ou Rua 
Moreira César, 157, Centro. 
A empresa também partici-
pará hoje (12), da atividade 
itinerante na Rua Capitão  
Geraldo Berth, 18, no bairro 
Maria Paula.

Justiça Federal determina 
perícia nos radares da Ponte

A Justiça Federal determinou 
a realização de perícia nos 
radares fixos de controle de 
velocidade instalados na Pon-
te Rio-Niterói, que é parte da 
rodovia federal BR-101. A 1ª 
Vara Federal de Niterói, cida-
de da região metropolitana do 
Rio de Janeiro, atendeu a um 
pedido do Sindicato dos Ro-
doviários de Niterói e Arraial 
do Cabo (Sintronac).

A data da perícia, no en-
tanto, ainda não foi definida. 
O sindicato contesta 2,1 mil 
multas aplicadas pela União 
em 250 motoristas de ôni-
bus, durante o ano de 2018. 
Segundo o sindicato, uma 
análise dos cronotacógrafos, 
equipamentos que medem a 

velocidade dos veículos, mos-
trou que os ônibus multados 
não excederam a velocidade 

máxima permitida na rodo-
via, de 80 km/h.

Por meio de nota, a Advo-

cacia-Geral da União (AGU) 
informou que já foi intimada 
pela Justiça. “No entanto, 
o prazo para manifestação 
ainda não foi iniciado. A 
União se manifestará nos 
autos, no momento oportu-
no”, diz a nota divulgada pela  
assessoria de imprensa da 
AGU.

Apesar da decisão, verificação nos equipamentos ainda não tem data

A Prefeitura de Mari-
cá inaugurou ontem 
a primeira Agência de 
Coleta Seletiva do mu-
nicípio – um centro de 
câmbio da reciclagem 
e compensação finan-
ceira aos coletores ou 
população em geral. O 
espaço faz o descarte 
correto de materiais 
prejudiciais ao meio 
ambiente e paga por 
eles em Real pelo apli-
cativo E-dinheiro, por 
cada quilo de resíduo 
entregue. O valor rece-
bido só pode ser utili-
zado dentro do muni-
cípio, no comércio local 
credenciado. A agên-
cia, localizada na Rua 
107, em Cordeirinho, 
funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h, e recebe plástico, 
papel, papelão, entre  
outros.

Coleta 
seletiva 

A ação visou 
inclusão de 
famílias de baixa 
renda na tarifa 
social da Águas 
do Rio

Divulgação

Governador Claudio Castro compareceu ao evento Cidadania Itinerante

Alexandre Macieira/Riotur

Pedido foi feito pelo do Sindicato dos Rodoviários de Niterói e Arraial do Cabo 

Sindicato 
contesta multas 
aplicadas pela 
União em 250 
motoristas de 
ônibus, em 2018
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Biden anuncia mais sanções 
econômicas à Rússia

Em pronunciamento no início 
da tarde de ontem (11), o presi-
dente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, anunciou mais sanções 
econômicas à Rússia.

“Vamos tomar medidas 
para negar o status de “nação 
mais favorecida”, que significa 
que dois países concordam em 
fazer negócios entre eles nos 
melhores termos possíveis, 
com menos barreiras e com 
mais comércio, maior volume 
de importações. Quando a 
Rússia perder esse tipo de sta-
tus, ficará mais difícil fazer ne-
gócio com os Estados Unidos 
e também com outros países 
que representam a metade 
da economia global”, afirmou 
Biden.

Segundo o presidente nor-
te-americano, os países do 
G7 vão aumentar as sanções 
à Rússia. O G7 é o grupo dos 

países mais industrializados 
do mundo, composto por 
Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos, França, Itália, Japão e 
Reino Unido.

Uma das medidas que po-
derão ser adotadas pelos Esta-
dos Unidos é o banimento das 
importações de diamantes, 
vodca e pescados. “E vamos 
impedir também que a Rússia 
lidere instituições multilate-
rais como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e outras. 

Putin é o agressor e precisa ser 
responsabilizado”, disse.

“O G7 também está au-
mentando a pressão sobre os 
bilionários corruptos da Rús-
sia, adicionando novos nomes 
à lista dos oligarcas russos e 
suas famílias. Estamos aumen-
tando também a coordenação 
entre países do G7 para pegar 
os bens dessa gangue. Eles 
apoiam Putin e roubam o povo 
russo e tentam esconder seu 
dinheiro nos nossos países. 
Essa cleptocracia que existe 
em Moscou também precisa 
sentir a dor dessas sanções”, 
afirmou o presidente dos Es-
tados Unidos.

Biden disse ainda que a 
bolsa de valores russa está fe-
chada há duas semanas, pois 
os russos sabem que, quando 
abrir, ela vai colapsar. Afirmou 
também que o rublo [moeda 

oficial russa] já perdeu metade 
do valor.

“Não vamos lutar uma 
guerra contra a Rússia na 
Ucrânia. Isso significaria um 
confronto entre a Otan [Orga-
nização do Tratado do Atlânti-
co Norte] e a Rússia, que seria a 
terceira guerra mundial”, disse 
Biden.

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, reitera-
damente pede aos países do 
Ocidente que criem espaços 
de exclusão aérea para que 
aeronaves de outros países 
possam entrar no espaço aé-
reo ucraniano e abater aviões 
russos. Os líderes da Otan são 
firmes em negar o pedido de 
Zelensky por acreditarem que 
uma participação ativa na 
guerra causaria um confronto 
muito mais duradouro e san-
grento.

EUA deverão retirar do país de Putin o status de ‘nação mais favorecida’

Nos últimos dias, várias publicações nas redes condenaram as invasões 

Meta vai permitir mensagens 
de violência contra russos

A Meta, proprietária das 
redes sociais Facebook e Ins-
tagram, vai permitir a usuá-
rios de alguns países que  
apelem à violência contra 
o presidente Vladimir Pu-
tin e as tropas russas. No  
entanto, frisa que não per-
mitirá violência contra civis 
russos.

Nos últimos dias, várias 
publicações usaram expres-
sões como “morte aos in-
vasores russos”, um apelo 
que normalmente violaria 
as regras da Meta.Em res-
posta, a Rússia apelou aos 
Estados Unidos (EUA) para 
que parem com “atividades 

extremistas”.
“À luz da invasão russa 

em curso na Ucrânia, fize-
mos uma exceção temporá-
ria para as pessoas afetadas 
pela guerra, expressarem 
sentimentos violentos contra 
as Forças Armadas invaso-
ras”, disse um porta-voz da 
Meta. 

O anúncio da proprietária 
do Facebook e Instagram 
surge depois de a agência 
Reuters ter informado que 
teve acesso a e-mails inter-
nos delineando a mudança 
de estratégia.

Co m o  p a r t e  d a  n ova 
política, utilizadores das 

redes  sociais  de  países 
como a Ucrânia, Rússia e  
Polônia poderão também 
apelar à morte de Vladi-
mir Putin e do presidente 
Alexander Lukashenko, da 
Bielorrússia.

As mensagens de apelo 
à morte dos líderes serão 
permitidas, a menos que 
contenham outros alvos, ou 
incluam um local ou méto-
dos.

Os apelos à violência 
contra russos são também  
permitidos quando a pu-
blicação fizer claramente 
referência à “invasão da 
Ucrânia”.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse on-
tem (11) que houve algum 
progresso nas negocia-
ções de Moscou com a 
Ucrânia, mas não forne-
ceu detalhes.

“Há certas mudanças 
positivas, dizem-me os 
negociadores do nosso 
lado”, disse Putin em re-
união com o presidente 
bielorrusso, Alexander 
Lukashenko, acrescen-
tando que as conversa-
ções continuam “pratica-
mente todos os dias”.

Putin não entrou em 
detalhes, mas disse, em 
comentários transmitidos 
pela TV, que daria mais in-
formações sobre o encon-
tro com Lukashenko.

Putin fala de 
negociações

Importação 
de vodca, 
diamantes e 
pescados poderá 
ser banida pelos 
americanos

Pasta da Justiça cobra esclarecimentos sobre o aumento de preços

Combustíveis: Ministério 
questiona a Petrobras 

O Ministério da Justiça pediu 
à Petrobras esclarecimentos 
sobre o recente aumento de 
18,8% nos preços da gaso-
lina e de 24,9% do diesel. A 
notificação foi feita ontem 
(10). A Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), 
vinculada ao ministério, foi a 
responsável pela notificação.

Aumentos no preço dos 
combustíveis já haviam mo-
tivado questionamentos 
do ministério à estatal em 
outubro, mas. na ocasião, a 
Petrobras não ofereceu os 
esclarecimentos necessários.

A empresa deveria pres-
tar informações para com-
preensão da dinâmica dos 
mercados de combustíveis, 
de modo a serem feitas su-
gestões para seu aperfeiçoa-
mento com a perspectiva da 
proteção e defesa do consu-
midor.

Procon fiscaliza postos 
no Rio de Janeiro - Na tarde 
de ontem (11), o Procon 
Estadual do Rio de Janeiro 
iniciou ação de fiscalização 
para apurar se houve au-
mento abusivo de preços nos 
postos de combustíveis após 
receber denúncias de mo-
toristas. Com o anúncio do 
reajuste que seria feito pela 
refinaria na presente data, 
a autarquia está apurando 
se houve irregularidade por 
parte dos fornecedores. Os 
agentes estão vistoriando 
postos de combustíveis lo-
calizados na capital, Niterói, 
Campos e Cabo Frio.

Durante a ação, os fiscais 
estão solicitando informa-
ções dos preços de com-
bustíveis praticados entre 
os dias 1 e 11 de março para 
apurar uma possível abusi-
vidade. O Procon-RJ ressalta 
que a economia brasileira é 
baseada na livre iniciativa, 
podendo o estabelecimento 
praticar os preços de acor-
do com seus custos e com 
a oferta e procura. Apesar 

disso, os estabelecimentos 
não podem se aproveitar do 
anúncio do aumento vindo 
da refinaria para elevar os 
preços se ainda não tiverem 
recebido o combustível com 
o novo valor.

“O fornecedor que pre-
tende ter uma vantagem 
manifestamente excessiva 
em cima do consumidor, 
em virtude do anúncio do 
aumento, mas que ainda 

tem seus custos antigos, está 
infringindo as normas do 
código de defesa do consu-
midor e poderá ser autuado”, 
declarou o presidente do 
Procon-RJ, Cássio Coelho.

Os postos que não com-
provarem os preços pratica-
dos durante a fiscalização, 
tem o prazo de 10 dias para 
apresentar as notas fiscais de 
compra e venda de combus-
tíveis ao Procon-RJ.

 Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao ministério, foi a responsável pela notificação

Brasil lança Plano 
de Fertilizantes
Com a guerra entre Rússia 
e Ucrânia afetando as ex-
portações internacionais de 
fertilizantes, indispensáveis à 
produção agrícola, o governo 
brasileiro vai tentar pautar 
na Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) a trans-
formação do insumo em item 
essencial da segurança ali-
mentar global.

No próximo dia 16, a mi-
nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, fará uma reunião 
virtual com o diretor-geral da 
FAO, Qu Dongyu. “Vamos ter 
uma reunião, no dia 16, com o 
presidente da FAO e com todos 
os países hemisféricos para 
ver se conseguimos colocar 
na segurança alimentar, que 
o mundo tanto quer e precisa, 
os fertilizantes nessa linha. 
Porque você não faz comida se 
não tiver fertilizantes. Então, 
nós temos essa discussão com 
todos os países da América do 
Norte e América Latina, para 

discutirmos e levarmos isso, se 
for consenso, para ser levado à 
ONU”, afirmou a ministra, em 
entrevista, ontem (11), no lan-
çamento do Plano Nacional de 
Fertilizantes, que contou com 
a presença do presidente Jair 
Bolsonaro e diversos outros 
ministros. Durante a cerimô-
nia, a titular do Ministério da 
Agricultura disse que a pro-
posta visa o desenvolvimento 
de ações para que o país dimi-
nua a dependência externa na 
compra do produto.

Os insumos, especialmente 
nitrogênio, fósforo e potás-
sio, são largamente usados 
pelo setor agrícola, sendo 
considerados essenciais para 
fornecimento de um ou mais 
nutrientes para as plantações.

O Brasil consome 8% de 
toda a produção mundial de 
fertilizantes, avaliada em 55 
milhões de toneladas. Segun-
do a ministra, apesar disso, o 
país importa 85% do insumo 
usado pelo agronegócio.

José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou a ministra da Agricultura no evento

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: 17/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ruas 3, 20, 21, 22, 23 - Engenho do Mato - Niterói 17040777
09:00 às 13:00 Rua Augusto Gomes da Silva - Engenho do Mato - Niterói 17040777
09:00 às 13:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 17040777
09:00 às 13:00 Rua Everardo Backheuser - Engenho do Mato - Niterói 17040777
09:00 às 13:00 Avenida Canal - Engenho do Mato - Niterói 17040845
09:00 às 13:00 Rua 9 - Engenho do Mato - Niterói 17040845
09:00 às 13:00 Rua Francisca L de Souza - Engenho do Mato - Niterói 17040845
13:00 às 17:00 Estrada do Poço Largo - Ititioca - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Rua Alarico de Souza - Largo da Batalha - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Rua 30 de Outubro - Largo da Batalha - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Rua Cam dos Nordestinos - Ititioca - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2 - Largo da Batalha - Ititioca - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Travessa Junger - Largo da Batalha - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Travessa Padre Cícero - Ititioca - Niterói 17036495
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Baldeador - Niterói 17070277
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 17070277
14:00 às 18:00 Ruas 76, 80, 81, 82, 83 - Lot Maravista - Itaipu - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Rua Amaro - Itaipu - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Rua Ferdinando Ognibeni - Maravista - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Rua Leonor da Gloria - Largo da Batalha - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Rua Professor Adamastor Câmara Ribeiro - Itaipu - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Rua Vitória Saenz - Itaipu - Niterói 17041081
14:00 às 18:00 Avenida Central Ewerton Xavier - Serra Grande - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Avenida Professor Carlos Cortes - Serra Grande - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Ruas 4, 7, 8, 33 - Argeu Fazendinha - Serra Grande - Engenho do Mato 17043321
14:00 às 18:00 Rua João Bittencourt - Engenho do Mato - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Rua José Bittencourt - Engenho do Mato - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Rua José Florêncio Pereira - Serra Grande - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Rua Professor Carlos Cortes - Fazendinha - Serra Grande - Niterói 17043321
14:00 às 18:00 Rua Repórter Cesar Donadel - Serra Grande - Niterói 17043321

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua 71 - Bambui - Maricá 17042201
13:00 às 17:00 Avenidas 1, 66, 69, 73 - Caju- Jd Interlagos - Jacaroá - Guaratiba - 

Gamboa - Caxito - Maricá 
17042345

13:00 às 17:00 Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá 17042345

O governador afastado do 
Tocantins, Mauro Carlesse, 
renunciou ao cargo  ontem 
(11) na Assembleia Legis-
lativa do estado. A carta de 
denúncia foi protocolada 
por volta das 15h, antes do 
segundo turno da votação 
no processo de impeach-
ment que definiria se seria 
aberto um tribunal misto 
para julgá-lo por crime de 
responsabilidade.

Na primeira fase da vo-
tação, os parlamentares 
aprovaram por unanimi-
dade o relatório do de-
putado Júnior Geo, que 

recomendava o processo.  
Nas redes sociais, Car-

lesse agradeceu à popula-
ção e aos servidores do es-
tado, mas disse que chegou 
ao limite. 

“Para mim, cheguei 
num limite. Um limite [em] 
que é insuportável um ser 
humano aguentar tanta 
mentira, tanta bagunça, 
como eles estão fazendo 
na minha vida. Estou me 
retirando do governo para 
que eles continuem esse 
governo, para que o estado 
não se prejudique mais do 
que está”, disse.

Governador de Tocantins renuncia

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Denise Appolinaria dos Reis 
Oliveira - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Alcântara, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Osório Costa, S/N 
3º andar CEP: 24744-680 - Colubandê - São Gonçalo - RJ, Tel.: 27029309 e-mail: 
alc01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção 
de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0044475-05.2015.8.19.0004, 
movida por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de CYNTIA DA SILVA 
RIBEIRO, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu CYNTIA DA 
SILVA RIBEIRO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, VINTE E DOIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Eu, Marcela Motta - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/27757, digitei. E eu, Cristiana Bailly Magalhães - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/31023, o subscrevo.
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Tite faz 
mudanças 
na lista para 
Eliminatórias

O técnico Tite 
c o n v o c o u , 
ontem, a Sele-
ção Brasileira 
para as últi-
mas rodadas 
das Elimina-

tórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo do Qatar. 
Os jogos serão contra Chile 
e Bolívia. O atacante Ga-
briel Martinelli, do Arsenal 
(Inglaterra), é a principal 
novidade da lista, que reúne 
25 jogadores.

O jovem de 20 anos, reve-
lado pelo Ituano e vendido 
ao futebol inglês em 2018, 
pelo equivalente a R$ 30 
milhões, foi chamado pela 
primeira vez à seleção prin-
cipal. No ano passado, ele 
foi campeão olímpico nos 
Jogos de Tóquio. O atacante 
foi eleito o melhor jogador 
do Arsenal nos dois últimos 
meses, em prêmio decidido 
por meio de enquete no site 
oficial do clube. O brasileiro 
foi titular em oito dos nove 
jogos da equipe em 2022.

Além de Martinelli, a 
convocação tem cinco ca-
ras novas em relação à de 
janeiro, para os jogos com 
Equador e Paraguai. Retor-
nam os laterais Danilo e Gui-
lherme Arana, o meia Arthur 
e os atacantes Richarlison e 
Neymar. Este último perdeu 
as primeiras partidas do 
ano devido a uma lesão no 
tornozelo esquerdo. Os la-
terais Emerson Royal e Alex 
Sandro, o volante Gerson, o 
meia Everton Ribeiro e os 
atacantes Gabriel Jesus, Ga-
bigol e Matheus Cunha são 
as ausências na comparação 
com a lista anterior.

Tradicional estádio ficou fechado por três meses para troca do gramado

Na volta do Maracanã, 
Flamengo encara o Bangu

Com o vice da 
Taça Guanaba-
ra já definido, 
o Flamengo en-
cerra sua parti-
cipação na fase 

classificatória do Campeo-
nato Carioca neste sábado. 
Pela 11ª e última rodada, o 
Rubro-Negro vai encarar o 
Bangu na partida que mar-
cará o retorno do Maracanã, 
que passou por uma reforma 
em seu gramado. O duelo será 
às 19h30 (de Brasília).

Com promessa de casa 
cheia, a partida será uma 
oportunidade para os co-
mandados de Paulo Sousa 
mostrarem um futebol me-
lhor do que o do último do-
mingo. O Flamengo venceu 

o Vasco por 2 a 1 no clássico, 
mas com um desempenho 
que não agradou e deixou a 
torcida preocupada.

O treinador rubro-negro, 
que comandará uma partida 
pela primeira vez no tradi-
cional estádio, deve mandar 
sua força máxima a campo, 
mas tem dois desfalques por 
questão disciplinar. Willian 

Arão e Andreas Pereira es-
tão suspensos pelo terceiro 
cartão amarelo e devem dar 
lugar a Thiago Maia e João 
Gomes.

Recuperado de uma tor-
ção no joelho, o zagueiro 
Gustavo Henrique pode apa-
recer entre os titulares, mas 
o mais provável é que inicie 
a partida como opção no 
banco de reservas.

Do outro lado do campo, 
o Bangu está livre da ameaça 
do rebaixamento e sonha 
com uma vaga na Taça Rio. 
O Alvirrubro, comandado 
pelo craque Felipe, ex-Vasco e 
Flamengo, aparece na décima 
colocação na tabela com 9 
pontos, dois a menos que o 
Nova Iguaçu, o oitavo.

Marcelo Cortes / Flamengo

O português Paulo Sousa terá hoje, contra o Bangu, sua primeira experiência comandando o Flamengo no Maracanã

Flamengo já tem 
o vice da Taça 
GB definido, 
ficando atrás 
do campeão 
Fluminense

Tricolor busca 14ª 
vitória consecutiva

Freeland troca 
Botafogo pelo Bahia

A última rodada 
da fase de classi-
ficação do Cam-
peonato Cario-
ca será aberta 
neste sábado 

com dois duelos às 16 horas. 
O Fluminense visita o Boavista, 
em Saquarema (RJ). O Tricolor, 
que ganhou por antecipação o 
título da Taça Guanabara, vem 
de 13 vitórias seguidas. A única 
derrota na temporada foi 1 a 0 
para o Bangu na estreia.

A série de vitórias é a única 
motivação do Fluminense, 
mais preocupado com o duelo 
da próxima quarta contra o 
Olimpia, no Paraguai. O Trico-
lor fez 3 a 1 neste adversário no 
meio de semana pela rodada 
de ida da 3ª fase da Liberta-

O americano 
John Textor 
implementou 
uma série de 
mudanças no 
departamento 

de futebol do Botafogo. Uma 
delas foi transferir Eduardo 
Freeland do profissional para 
a base.

A medida parece que 
não agradou o dirigente, que 
anunciou sua saída do Bota-
fogo e acertou com o Bahia. 
Freeland explicou a decisão de 
aceitar o convite dos baianos.

“Quando subo para o pro-
fissional, meu plano de carrei-
ra era continuar no profissio-
nal. O dono (Textor) chega, me 
faz uma proposta de mudança 
de cargo, eu analiso o cenário, 

dores.
Com o Flu apenas cum-

prindo tabela, o técnico Abel 
Braga vai preservar os titulares 
de olho no duelo com os pa-
raguaios. Assim vai aproveitar 
para rodar o elenco.

“O Fluminense tem um 
grupo e não apenas onze ti-
tulares. Assim sempre man-
damos a campo um time em 
condições de vencer”, alertou 
Abel, que só deve divulgar a 
escalação minutos antes do 
confronto.

No Boavista, o técnico 
Leandrão quer a equipe fa-
zendo um jogo perfeito.

“Nós sabemos que temos 
que fazer um grande jogo para 
ganharmos e estamos nos pre-
parando para isso”, disse ele.

entendo que o projeto poderia 
ser interessante, mas não fez 
muito sentido naquele mo-
mento para mim, porque meu 
plano de carreira era futebol 
profissional e o Bahia se abriu 
com o convite e entendi que 
faria sentido para vir para o 
Bahia”, disse.

Vasco - A eliminação na 
Copa do Brasil frustrou o Vas-
co, que vinha fazendo um bom 
começo de temporada. Com 
isso, a torcida voltou a pres-
sionar a diretoria por reforços.

“Todo o grande clube tem 
de estar buscando se reforçar. 
Não me sinto à vontade para 
falar disso agora, afinal, são 
nomes falados internamente”, 
afirmou.


