
Máscaras em Niterói vão 
cair em primeiro de abril

Prefeitura retira a partir de amanhã a obrigatoriedade do uso do equipamento também em locais fechados

NÃO É MENTIRA
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Campanha está arrecadando as guloseimas de chocolate até o dia 14 de abril. As caixas de bombom serão distribuídas para crianças atendidas pelo RioSolidário em várias comunidades 
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Campanha 
arrecada caixas 
de bombom
A tradicional campanha Páscoa 
Solidária está arrecadando até 
o próximo dia 14 caixas de bom-
bom que serão destinadas para 
crianças assistidas por progra-
mas sociais do RioSolidário, que 
oferece ensino de qualidade nos 
Espaços de Educação Infantil ge-
renciados nas comunidades Cida-
de de Deus, Batan e Vila do João. 
A campanha também vai adoçar 
a Páscoa dos filhos das residen-
tes da Casa Abrigo Lar da Mulher, 
que acolhe mulheres vítimas de 
violência doméstica, gerencia-
do há 15 anos pela instituição. 
Instituição sem fins lucrativos, o 
RioSolidário há 27 anos mobiliza 
pessoas e empresas para apoia-
rem quem precisa de ajuda. 
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Supermercados 
voltam a cobrar 
por sacolas

PANORAMA\PÁG. 2
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São Gonçalo oferece 
descontos para quem 

renegociar dívidas

Homenagem
à Elizeth
Cardoso
Isabella Bicalho apresenta 
no palco o repertório mais 
emocionante da cantora. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Izabella Bicalho, de sexta a domingo, 
no Theatro Municipal de Niterói

Teresópolis receberá 
investimentos de 

R$ 120 milhões em obras
CIDADES\PÁG. 4

O Botafogo vive outra realidade financeira após a venda da SAF e está se 
dando ao luxo de esnobar propostas da Europa por seus jogadores, como 
revelou John Textor, que recusou oferta milionária da Ucrânia por Kanu.

PÁG. 8

ESPORTES

Laterais no 
final da fila 
rubro-negra
Os laterais-esquerdos Renê 
e Ramon estão cada vez 
mais perdendo espaço no 
Flamengo e não devem ficar 
para o Brasileirão.

Marcelo Cortes / Flamengo

Lateral Ramon pode ser empresta-
do para ganhar mais experiência

Vitor Silva / Botafogo

Em janeiro, segundo revelou John Textor, o Botafogo recusou oferta de 1 milhão de euros por Kanu

Avisa lá que o cofre está cheio

Terreiros de 
Niterói vão ser 
mapeados

PANORAMA\PÁG. 2

Saldos residuais não 
ultrapassam R$ 10 

para 70% das buscas
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CARTA DO LEITOR

Livres das máscaras
Fiquei muito feliz ao ser informada hoje (ontem) que a Pre-
feitura de Niterói não vai mais obrigar o uso de máscaras 
em locais fechados da cidade. Já não era sem tempo, pois 
vários outros municípios já haviam liberado as pessoas do 
uso. Parabéns ao prefeito e à toda equipe da Saúde que fez 
um bom trabalho durante a pandemia, apesar de demorar 
um pouco a tomar certas atitudes.
Nathália Rego

Engarrafamentos constantes
A Prefeitura devia ter mais atenção com o trânsito da Ala-
meda São Boaventura. Passo por lá todos os dias e tenho 
notado que muitas vezes os engarrafamentos são causados 
por vans que param em qualquer lugar para os passageiros 
desembarcarem, burros sem rabo que ocupam uma das 
pistas e caminhões de entrega.
Renata Sanchez

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.

Izabella Bicalho canta 
Elizeth Cardoso
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe Izabella Bi-
calho para cantar Elizeth 
Cardoso, que era apaixo-
nada pelo carnaval, nesta 
sexta, sábado e domingo. A 
artista estará acompanhada 
do pianista Leandro Braga, 
nessa grande homenagem 
a uma das maiores cantoras 
brasileiras.

Trata-se de um show 
alegre e descontraído, que 
começa com o repertório 
mais emocionante da can-

tora e termina em um baile 
de carnaval, com as tradi-
cionais marchinhas, grande 
paixão de Elizeth que era 
especialmente apaixonada 
por carnaval. 

As apresentações acon-
tecem sexta, às 20h; sábado, 
às 19h; e domingo, às 18h. 
Os ingressos custam R$60 e 
estão à venda no Sympla ou 
na bilheteria. É necessário 
apresentar o comprovante 
de vacinação contra a co-
vid-19 em dia. 

CULTURA

Chico Chico
Nesta sexta, às 20h, o Teatro 
da UFF abre as portas para 
o cantor e compositor Chi-
co Chico, que apresenta o 
seu novo disco “Pomares”. 
No disco, Chico Chico ho-
menageia as mães Cássia 
Eller e Maria Eugênia, que 
participa do álbum, e cele-
bra a dinâmica da natureza, 
da semeadura à morte. Os 
ingressos custam R$60 (in-
teira) e estão à venda na bi-
lheteria do Centro de Artes 
UFF e no site  www.guiche-
web.com.br

‘MARICÁ MUSICAL’ – Desta quinta a domingo, tem o 
“Maricá Musical”, um festival com shows de rock, jazz, 
blues, rap e MPB interpretados por diversos artistas 
da cidade e convidados, na Praça Orlando de Barros 
Pimentel, no Centro, a partir das 19h30. São quase 70 
músicos, somando as 15 bandas e convidados inde-
pendentes. 

PATRÍCIA ROMANIA – Acaba de ser lançado o primeiro 
single de Patrícia Romania pela Sony Music. Intitulado 
de “Primeiro Amor”, o single faz parte de um álbum 
que será lançado ao longo deste ano. Para selar este 
momento da carreira, Patrícia planejou um álbum 
inovador, o vídeoclipe traz a participação do ator Paulo 
Goulart Filho.
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Artista se apresenta de sexta a domingo no Municipal de Niterói 
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Show é uma homenagem as mães 

Cássia Eller e Maria Eugênia

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Sacolas voltam a 
ser cobradas
A Associação de Supermer-
cados do Estado (Asserj) 
obteve ontem vitória na 
Justiça com a suspensão da 
Lei 1261 de São Gonçalo, que 
proibia os supermercados 
do município de cobrarem 
pelas sacolas plásticas. Com 
isso, a lei municipal ficará 
suspensa até a decisão fi-
nal, independentemente do 
tempo que levar, e o consu-
midor, enquanto isso, terá 
que pagar pelas sacolas. 
São Gonçalo foi a primeira 
cidade, em setembro de 
2021, a sancionar uma lei 
que impedia a cobrança, 
permitida pela Lei Estadual 
8.473, de 2019. A decisão do 
Colegiado do Órgão Especial 
do TJRJ será comunicada a 
todos os outros municípios 
com processos semelhantes 
em curso, a fim de requerer 
a extensão dos efeitos da lei.

Enfrentando os desaparecimentos

A Alerj instalou ontem a 
Comissão Especial Para 
Discutir e Tratar Soluções 
para o Enfrentamento do 
Problema de Pessoas De-
saparecidas no estado, 
proposta pelo deputado 
Danniel Librelon (Republi-
canos), que será o presiden-
te. A comissão tem Márcio 
Gualberto como vice, Wel-
lington José como relator 
e Rosane Félix e Alexandre 
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knoplock como membros. 
Librelon destacou que a 
Baixada Fluminense é o 
município onde acontece 
a maior parte dos casos. 
“Recentemente o Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
divulgou que só em 2021, 
foram mais de 4 mil desapa-
recimentos, o que segundo 
o órgão representa a maior 
alta desde o início da série 
histórica em 2002”. 

Infidelidade 
justificada
O ministro Alexandre de Mo-
raes negou, ontem, mais um 
recurso do MDB contra o 
deputado Max Lemos por 
infidelidade partidária. Na 
decisão, o ministro enumera 
os critérios que levaram Le-
mos a trocar de partido, como 
a prisão das principais lide-
ranças do MDB e a decisão do 
partido de fechar acordo com 
o prefeito de Nova Iguaçu, Ro-
gério Lisboa, em detrimento 
de sua candidatura. “No mais, 
ao contrário do que susten-
tado, o desrespeito à demo-
cracia partidária terminou 
por suprimir a oportunidade 
de o recorrido (Max Lemos) 
disputar internamente e, se 
vencedor, lançar-se candi-
dato ao cargo de prefeito, o 
que, como visto, constitui fato 
determinado apto a revelar 
situação de claro desprestígio 
sofrido. Ante o exposto, nego 
provimento ao Recurso Ordi-
nário”, escreveu o ministro em 
sua decisão.

Terreiros serão 
mapeados

Niterói: Clin tem 
novo 0800

Durante a audiência pública 
“Políticas de Combate ao 
Fundamentalismo e  Racis-
mo Religioso”, na Câmara de 
Niterói, foi ampliada a frente 
permanente de enfrentamen-
to ao preconceito. O grupo 
reúne agora membros laicos 
da sociedade civil, da Comis-
são de Direito Humanos da 
OAB-Niterói (16ª subseção), 
da Coordenadoria de Defesa 
dos Direitos Difusos e Enfren-
tamento à Intolerância Reli-
giosa (Codir), da prefeitura, e 
líderes religiosos cristãos e de 
cultos de matrizes africanas. 
Presidida pela vereadora can-
domblecista Walkíria Nicthe-
roy, a mesa de debates contou 
com a colaboração do teólogo 
e pastor Julio Oliveira, da 
comunidade Batista em São 
Gonçalo; do líder evangélico 
Wesley Teixeira, integrante da 
Coalização Negra por Direitos 
e da Frente de Evangélicos 
pelo Estado Direito; e da Mãe 
Flávia da Silva Pinto, escritora 
e mestre em sociologia políti-
ca pelo Iuperj. Umas das pro-
postas do encontro tem como 
intuito mapear os terreiros de 
matrizes africanas, principais 
alvos da intolerâncial, a fim 
de direcionar políticas públi-
cas para o segmento.  

A partir desta sexta-feira (1º) a 
população de Niterói contará 
com um novo número de te-
lefone para solicitar serviços 
de limpeza e manutenção 
na cidade. O atendimento 
telefônico da Companhia de 
Limpeza Urbana de Niterói 
(Clin) passará a ser feito pelo 
0800-367-9100. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16 ho-
ras. Os moradores da cidade 
também podem entrar em 
contato com a Clin através do 
link da Ouvidoria, que está no 
site www.clin.rj.gov.br, ou do 
aplicativo Colab.re. Anotou?

Direito das crianças em debate

Os avanços e desafios na 
promoção dos direitos das 
crianças de 0 a 6 anos de 
idade estão em discussão 
na Câmara dos Deputados, 
com a realização do 8º Se-
minário Internacional do 
Marco Legal da Primeira 
Infância. A deputada fede-
ral Daniela do Waguinho, 
coordenadora na Região 
Sudeste da Frente Parla-
mentar da Primeira Infân-
cia, participa presidindo 
painéis de discussão. “Edu-
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cação na primeira infância: 
acesso, qualidade e finan-
ciamento” foi o tema da 
mesa coordenada hontem 
por Daniela do Waguinho. 
Hoje, a deputada preside 
os debates sobre “Expe-
riências e perspectivas 
multissetoriais e interins-
titucionais”, uma troca de 
experiências regionais. O 
seminário ocorre das 9h às 
19h, com transmissão ao 
vivo pela TV Câmara (canal 
aberto e Youtube).

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj derrubou, ontem, 
seis vetos do governador 
Cláudio Castro a projetos 
aprovados pela Casa. Um 
veto foi mantido e outros 
10 foram retirados de pau-
ta e serão analisados em 
plenário futuramente. Um 
dos principais do deputa-
do Luiz Paulo (PSD), que 
determina que as clínicas 
médicas vinculadas ao De-
tran-RJ tenham convênio 
com pelo menos três em-

presas de planos de saúde. 
Essas clínicas também 
deverão aceitar pagamen-
to em cartão de crédito e 
débito ou através de PIX, 
devendo emitir recibo fis-
cal. “Não faz sentido que 
o cidadão que já paga por 
um plano, tenha que de-
sembolsar mais uma taxa 
para realizar exames obri-
gatórios. É um monopólio 
injustificável”, criticou o 
autor da proposta. 

Fim do monopólio no Detran
 Divulgação / Priscila Rabello

Saúde: equipamentos garantidos
Divulgação

A deputada Federal Bene-
dita da Silva (PT) enviou, 
neste mês, uma Emenda 
Parlamentar de mais de 
500 mil reais para a cidade 
de São Gonçalo. O pedido 
da emenda foi feito pela 
vereadora Priscilla Cane-
do (PT) para a estrutura-

ção da rede de serviços de 
atenção especializada à 
saúde. Segundo a verea-
dora (foto), este valor é 
destinado para a compra 
de equipamentos para 
saúde preventiva da mu-
lher, como o colposcópio, 
utilizado para o examinar 
o colo do útero. “Nossa 
cidade possui poucos apa-
relhos para a saúde pre-
ventiva da mulher e todos 
são alugados. Vamos ter, 
finalmente, equipamentos 
novos e do município. O 
foco é na qualidade do ser-
viço e na diminuição das 
filas de espera”, comemora. 
Serão cinco colposcópios e 
cinco aparelhos de ultras-
som. A emenda já chegou 
para a cidade e aguarda 
os trâmites da Prefeitura 
para a aquisição dos equi-
pamentos. 
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A partir de amanhã não será mais obrigatório uso de proteção contra c-19 em ambiente reservado em Niterói

Sem máscara em local fechado
A Prefeitura de Niterói deci-
diu, ontem (30), retirar a obri-
gatoriedade do uso de másca-
ras em ambientes fechados. A 
decisão, que começa a valer 
amanhã (1º de abril), foi to-
mada em conjunto com o 
Comitê Científico e analisou 
a progressão da vacinação, o 
número de casos, óbitos e de 
internações por Covid-19. No 
momento, a cidade tem ape-
nas quatro pacientes interna-
dos em enfermaria e nenhum 
em UTI. Desde 14 de março, 
o uso de máscaras em locais 
abertos é facultativo.

“Encerrei há pouco uma 
reunião com o Comitê Cien-
tífico em que ficou decidido 
por unanimidade a liberação 
do uso de máscaras também 
em locais fechados em Nite-
rói. Nesta quinta-feira (31) 
será publicado um novo de-
creto com orientações gerais, 
o Município recomenda a 
utilização em casos especiais, 
como para imunossuprimi-
dos, pessoas com sintomas 
gripais, entre outros. Vale 
ressaltar que só foi possível 
dar esse passo graças ao alto 
índice de vacinação em Ni-
terói, por isso é fundamental 
manter o calendário vacinal 
em dia. Fico feliz com essa 
conquista que se deu devido 
à responsabilidade e compro-
metimento dos niteroienses 

na adesão em massa à imu-
nização”, afirmou o prefeito 
Axel Grael. 

O decreto entra em vigor 
no dia 1º. Dados da Secre-
taria Municipal de Saúde 
mostram que foram aplicadas 
mais de 1 milhão de doses 
de vacinas contra a Covid-19 
na cidade. De acordo com o 
painel de acompanhamento, 

disponível no site oficial da 
Prefeitura de Niterói, 100% 
da população acima de 18 
anos já foi vacinada com a 
primeira dose e 99,9% com a 
segunda. Quando analisada a 
população geral, 93,3% rece-
beram a D1 e 83,4% a D2 ou 
dose única.

Os índices são superiores 
aos alcançados por outros 

estados. O Estado do Rio de 
Janeiro tem 79,13% de sua 
população vacinada com uma 
dose e 70,96% com duas doses 
ou dose única, de acordo com 
o consórcio da imprensa. Em 
comparação com o Brasil, 
Niterói também está à frente. 
O país registra 81,78% dos 
brasileiros com a primeira 
dose e 74,63% totalmente 

imunizados (com duas doses 
ou dose única).

“Graças à adesão da popu-
lação ao processo de vacina-
ção em Niterói e às medidas 
que a Prefeitura tem tomado 
desde o início da pandemia, 
a cidade zerou o número de 
internados em UTI com a 
doença. Fizemos uma avalia-
ção com o comitê científico 
e chegamos à conclusão de 
que é oportuno, com res-
ponsabilidade, reduzirmos 
as medidas restritivas na 
cidade. Lembramos sempre 
que estamos em vigilância 
constante e temos toda a ca-
pacidade de dar uma resposta 
rápida, se identificarmos 
algum tipo de necessidade 
de expandir a rede de saú-
de. Mantivemos, também 
como recomendação, o uso 
de máscaras em transportes 
públicos, imunossuprimidos, 
gestantes, idosos e pessoas 
com sintomas gripais”, expli-
ca o secretário municipal de 

Saúde, Rodrigo Oliveira.
Niterói tem 14.079 casos 

confirmados da doença e 
77 óbitos em 2022. Desde o 
início da pandemia, 70.463 
moradores da cidade se recu-
peraram da Covid-19.

De acordo com o epide-
miologista Rômulo Paes, que 
representa a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) no Co-
mitê Técnico Científico Con-
sultivo criado pela Prefeitura, 
Niterói tomou as medidas 
necessárias para combater a 
pandemia.

“Apoiamos a liberação do 
uso de máscaras em Niterói 
porque a cidade tem melhor 
cobertura vacinal da Região 
Metropolitana do Rio e os 
indicadores de saúde foram 
melhores que as cidades do 
entorno durante toda a pan-
demia. Isto é consequência 
do maior engajamento da 
população de Niterói às me-
didas de prevenção”, explicou 
Rômulo Paes. O especialista 
também apontou que cidades 
vizinhas já suspenderam o 
uso das máscaras em ambien-
tes fechados, e os indicadores 
de saúde não apresentaram 
piora expressiva.

Decisão foi 
tomada pela 
prefeitura em 
conjunto com 
Comitê Científico 
da cidade

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Reunião, de forma virtual, analisou dados municipais sobre a doença, como vacinação, número de casos e internações

Agro cada vez mais 
forte no Estado
Mesmo após mais um ano 
de 2021 difícil, ainda sofren-
do os efeitos decorrentes da 
pandemia da covid-19, o se-
tor agropecuário se mostrou 
essencial para o desenvolvi-
mento econômico do Estado 
do Rio de Janeiro. 

De acordo com o Secretá-
rio Estadual de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento, Marcelo Queiroz, o 
apoio aos pequenos e mé-
dios produtores através do 
Agrofundo, financiou a juros 
baixos mais de R$ 3milhões, 
mantendo-se como forte 
impulsionador das prin-
cipais cadeias produtivas, 
como café, flores, frutas, 
bovinocultura entre outros. 

“A vigilância agropecuá-
ria, que atua na fiscalização 
das propriedades rurais, es-
tabelecimentos comerciais 
e agroindústrias, meios de 
transporte e locais onde são 
realizados eventos agrope-
cuários, realizou mais de 
7.000 ações de fiscalização, 
tendo identificado, apreen-
dido e destruído mais de 
8 toneladas de produtos 
clandestinos, reforçando a 
essencialidade da atividade 
para a saúde pública e o de-
senvolvimento econômico,” 
acrescentou o secretário. 

Ele destacou ainda o in-
vestimento maciço destina-
do a manutenção e recupe-
ração de mais de 10.000km 
de estradas vicinais/rurais, 
através do Programa Estra-
das AgroRJ, que garantiu 
condições para o escoa-
mento da produção agro-

pecuária, a trafegabilidade 
da população residente nas 
comunidades rurais.

“A maior demonstração 
de atenção dada à classe ru-
ral do Estado, no entanto, foi 
a publicação da lei de auto-
ria da ALERJ, que concedeu 
a isenção de ICMS da ener-
gia rural a estabelecimentos 
rurais, recentemente regula-
mentada pelo Governador 
Claudio Castro. As publi-
cações vão beneficiar mais 
de 30 mil produtores, redu-
zindo de forma significativa 
uma parcela importante na 
composição de custos dos 
produtores, fortalecendo 
as atividades desenvolvidas 
por esse setor econômico,” 
explicou Marcelo.

O secretário destacou 
que o desenvolvimento eco-
nômico do Estado do Rio 
de Janeiro passa, necessa-
riamente, pela manutenção 
constante de suporte ma-
terial e o desenvolvimento 
de políticas e programas de 
incentivo ao setor, para que 
desenvolva o aumento da 
produção, a sustentabilida-
de da atividade e siga sendo 
forte gerador de emprego e 
renda.

São Gonçalo: Raul Veiga está
a um passo da inauguração

Falta muito pouco para que 
os ambulantes cadastrados 
em São Gonçalo recebam as 
barracas doadas pela prefei-
tura para ocupar o calçadão 
no Espaço Raul Veiga, no 
bairro Alcântara. O local, 
que antes era ocupado por 
vendedores desordenados 
que dividiam espaço com 
carros e pedestres, agora vai 
abrigar 148 trabalhadores em 
barracas com telhado, ilumi-
nação, bancada e divisória. 
As equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
fazem os ajustes finais para a 
inauguração do local.  

O trecho onde as barracas 
estão enfileiradas recebeu 10 
postes de iluminação, piso 
intertravado e reparos nas re-
des de águas pluviais. Desde 
novembro do ano passado, 

lâmpadas de LED foram ins-
taladas no local proporcio-
nando mais segurança para 
moradores, comerciantes e 
frequentadores.

“Este espaço no Alcântara 
precisava de uma atenção 
especial. E, por isso, desde o 

início do projeto, designamos 
uma equipe capacitada para 
que fosse projetado e execu-
tado um trabalho totalmente 
voltado para a necessidade 
dos ambulantes. O objetivo é 
que esse espaço traga digni-
dade e ordenamento não só 

para quem precisa trabalhar, 
mas para as pessoas que vão 
frequentar o espaço para fa-
zer compra, passear, lanchar”, 
disse o secretário de Gestão 
Integrada e Projetos Espe-
ciais, Douglas Ruas.

Cerca de mil caixotes já 
foram retirados da Rua Raul 
Veiga e a Secretaria de Ordem 
Pública, através da Subse-
cretaria de Fiscalização de 
Posturas, informa que, após 
a colocação de todas as bar-
racas, irá reforçar as ações 
para que os vendedores não 
coloquem lixo nas calçadas.

Um bicicletário já foi ins-
talado no espaço público, 
contendo oito vagas, onde a 
população gonçalense po-
derá guardar as bicicletas 
enquanto faz suas compras 
no calçadão.

Mais de 140 ambulantes cadastrados pela prefeitura vão atuar no espaço

 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O Restaurante do Povo é muito aguardado pela população de São Gonçalo

Governo estuda flexibilizar 

uso de máscara em ambien-

te de trabalho. 
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As barracas do Espaço Raul Veiga já estão prontas, esperando os feirantes

Restaurante do Povo: obras 
seguem em andamento

Quem passa pela Rua São 
Pedro Alcântara, no bairro 
Alcântara, já vê sinais de obra 
no local onde será construído 
o Restaurante do Povo. Equi-
pes estão trabalhando dia-
riamente fazendo a limpeza 
e retirando ferragens antigas 
para que nova estrutura possa 
ser instalada. As intervenções 
começaram no último dia 14 
de março, logo após a visita 
do governador Claudio Cas-
tro à cidade, quando houve o 
anúncio do início dos traba-
lhos. A unidade, que é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de São Gonçalo e o Governo 
do Estado, tem previsão de 
entrega para seis meses.

A unidade vai oferecer, 
a preços populares, três mil 
refeições por dia, sendo mil 
cafés da manhã e dois mil 
almoços, de segunda-feira a 

sábado.
“Serão muitas pessoas 

beneficiadas. Vamos entregar 
essa obra o mais breve pos-
sível porque será uma opor-
tunidade para dar segurança 
alimentar para toda a popula-
ção que não tem condições de 
ter isso diariamente”, disse o 
prefeito Capitão Nelson.

A unidade já recebeu R$ 
13 milhões de repasse do Go-
verno do Estado para garantir 
o pagamento total da obra e 
o mobiliário. Uma segunda 
transferência de recursos será 
realizada para garantir os dois 
primeiros anos de funciona-
mento. 

“Com a parceria do Go-
verno do Estado, poderemos 
dar funcionalidade a um 
prédio público que não estava 
sendo utilizado. O projeto do 
Restaurante do Povo é um 

resgate da credibilidade do 
município de São Gonçalo. 
A gestão do Capitão Nelson, 
com a sua firmeza e serie-
dade, tem proporcionado 
inúmeros benefícios para o 
município”, disse o secretário 

de Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais, Douglas Ruas.

O Restaurante do Povo 
será construído no Centro 
de Alcântara, um dos princi-
pais polos comerciais de São 
Gonçalo.

Local em São Gonçalo oferecerá 3 mil refeições por dia para a população

Divulgação

Marcelo Queiroz destacou a importância do Programa Estradas AgroRJ

Mais de 10 mil 
km de estradas 
vicinais rurais 
receberam 
investimentos do 
Estado
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Teresópolis terá investimentos 
de R$ 120 milhões em obras
Governador anuncia 500 casas populares, reforma da rodoviária e revitalização da Feira de Artesanato

Ontem (30) foi um dia de 
grandes novidades para Te-
resópolis, na Região Serrana. 
Durante a visita do gover-
nador Cláudio Castro e do 
secretário de Infraestrutura 
e Obras, Max Lemos, à ci-
dade, foi assinado o termo 
de adesão do município ao 
programa Casa da Gente, 
que prevê a construção de 
500 unidades habitacionais 
no Parque Emitarge em sua 
primeira fase. Os gestores 
também anunciaram a data 
de licitação para as obras 
de reforma da rodoviária 
da cidade - que acontecerá 
em 11 de maio - e lançaram 
a pedra fundamental para 
a revitalização da Feira do 
Artesanato local.

Serão investidos R$ 97 
milhões na construção de 
dois conjuntos habitacionais 
com 250 apartamentos cada. 
As moradias, que vão benefi-
ciar as vítimas das chuvas de 
2011, já têm data da licitação 
marcada: o certame será rea-
lizado no dia 17 de maio.

Em seu discurso, o go-
vernador fez questão de ser 
solidário à dor e à espera 
das famílias por tantos anos: 
“Quero deixar claro que não 
há festa por nossa parte, 
afinal, estas famílias estão es-
perando há mais de 11 anos 
por uma solução após terem 
passado por uma tragédia. 
Mas também precisamos 

ressaltar que seria impossível 
imaginar o Governo do Esta-
do fazendo um investimento 
destes há pouco tempo. Isso 
se deve a um trabalho sério 
e voltado às necessidades de 
quem mais precisa”, disse.

Já o secretário Max Lemos 
ressaltou a importância do 
programa para diminuir o dé-
ficit habitacional no estado: 
“O Casa da Gente veio para 

isso. Vamos levar solução 
para quem precisa realmente 
de um lar para sua família. 
Projetos parados há anos es-
tão sendo reiniciados, afinal, 
por trás da burocracia, existe 
dinheiro público investido e, 
principalmente, pessoas que 
necessitam urgentemente de 
moradia. Em Teresópolis, as 
famílias esperam há mais de 
11 anos. Enfim, viemos aqui 

pra dizer que essas pessoas 
podem renovar as esperan-
ças”, destacou.

Cláudio Castro e Max Le-
mos aproveitaram a cerimô-
nia de entrega de uma creche 
à comunidade, para firmar o 
compromisso de construir 
uma área de lazer e um pos-
to de saúde para atender à 
região do bairro Parque Er-
mitage. Os projetos devem 

ser entregues pela prefeitura 
à Seinfra nos próximos dias.

Mais obras - Com valor 
estimado em torno de R$4,3 
milhões, o projeto executivo 
da rodoviária será feito por 
empresa contratada pelo 
Estado, por meio de licitação 
marcada para acontecer nos 
próximos dias. As interven-
ções incluem urbanização, 
recuperação de fachadas, 
padronização de letreiros e 
reforma dos banheiros.

Já a reestruturação da 
Feirarte, a popular Feirinha 
de Teresópolis, no Alto, re-
ceberá um investimento de 
aproximadamente R$ 20 mi-
lhões e será executada graças 
a um termo de cooperação 
entre o Governo do Estado e 
a prefeitura local. 

O projeto de revitaliza-
ção dos 20 mil m² da Praça 
Higino da Silveira inclui in-
tervenções para melhorar a 
acessibilidade, a segurança 
e o conforto de visitantes e 
expositores, com nova iden-
tidade arquitetônica, renova-

ção do paisagismo e do mo-
biliário urbano. A licitação 
deve acontecer nos próximos 
15 dias.

Agerio em Petrópolis - 
Empreendedores de Petró-
polis contaram com apoio 
superior a R$ 50 milhões da 
Agência de Fomento do Esta-
do do Rio (AgeRio). Os recur-
sos fazem parte do Progra-
ma Reconstruir Petrópolis, 
anunciado pelo governador 
Cláudio Castro logo após a 
tragédia que devastou cen-
tenas de comércios petro-
politanos.

Até o momento, 1.502 ne-
gócios já receberam emprés-
timo a juro zero da AgeRio. 
Empreendedores têm direito 
à linha de crédito que pode 
ir até R$ 5 mil, até R$ 50 mil 
ou até R$ 500 mil, depen-
dendo do porte da empre-
sa. Microempreendedores 
Individuais, autônomos e 
informais também podem 
contratar o financiamento.

O governador Cláudio 
Castro destinou R$ 200 mi-
lhões em recursos para o 
Programa Reconstruir Pe-
trópolis. Ele destacou que 
o crédito a juro zero, nesse 
momento delicado, é um so-
pro de esperança para quem 
precisou recomeçar do zero 
ou reforçar o caixa diante da 
perda de clientes devido à 
queda de turistas na cidade.

Ontem foi 
assinado o termo 
de adesão do 
município ao 
programa Casa 
da Gente

Glauber Carvalho/Divulgação

Rodoviária de Teresópolis será modernizada, para atender melhor à população e aos visitantes da cidade serrana

Rio terá 
leilão de 
créditos de 
carbono
A Prefeitura do Rio anun-
ciou ontem (30) o primeiro 
leilão de créditos de car-
bono de micromobilidade 
no mundo. A iniciativa faz 
parte do projeto Bolsa Ver-
de do Rio, que tem como 
objetivo criar na cidade 
um ecossistema favorável 
para reconstruir o mer-
cado de capitais, atraindo 
empresas e negociações 
com foco em transações de 
crédito de carbono e ativos 
ambientais. Em evento 
realizado no Museu de Arte 
do Rio de Janeiro (MAR), 
com a presença do secretá-
rio Chicão Bulhões, Secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e 
Simplificação, foram apre-
sentadas informações para 
as empresas interessadas 
em participar do leilão, 
que ocorrerá no final do 
mês de abril, a partir da 
plataforma AirCarbon Ex-
change (ACX), em parceria 
com a Tembici, líder em 
tecnologia para micromo-
bilidade na América Latina 
e a ZCO2.

“Hoje é um dia histó-
rico. Nós queremos que 
o Rio tenha uma linha de 
desenvolvimento econô-
mico sustentável e, para 
isso, estamos puxando 
os atores envolvidos com 
sustentabilidade. Nosso 
papel como governo é 
simplificar e fazer com 
que a população entenda 
que pequenas mudanças 
podem ajudar a combater 
o aquecimento global. Sa-
bemos que muitas vezes as 
pessoas optam por carro 
e ônibus quando pode-
riam fazer uma opção mais 
saudável pela bicicleta. 
Temos a oportunidade de 
repensar a mobilidade na 
cidade abraçando essas 
novas possibilidades”, ce-
lebrou o secretário Chicão 
Bulhões.

Renegociação de dívidas com município também prevê anistia para parcelamento em até 3 vezes

Concilia SG dará desconto de 10%
A Prefeitura de São Gonçalo 
vai promover, entre 30 de 
maio e 30 de junho, o pro-
grama “Concilia São Gonçalo 
2022”, para que os moradores 
em débito com o município 
possam renegociar suas dívi-
das com anistia de multas e 
juros e desconto real inédito 
de 10% para pagamentos à 
vista. A anistia é total para 
parcelamento da dívida em 
até três vezes. Os acordos pre-
veem, também, quitação em 
até 24 parcelas, com redução 
de 50% dos encargos devidos. 
O percentual de descontos 
é equivalente ao número de 
parcelas definidas na conci-
liação.

O Concilia é uma ação 
conjunta entre a Procuradoria 
Geral do Município com o Tri-

bunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJ-RJ) e apoio 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda. O programa é válido 
para o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e Taxa de Co-
leta de Lixo (TCL), até dezem-
bro de 2021, incluídos ou não 
na Dívida Ativa. Os impostos 
sobre fatos gerados neste ano 
de 2022 estão excluídos do 
programa.

O objetivo é facilitar a 
quitação de dívidas por parte 
dos moradores e, consequen-
temente, elevar os créditos 
tributários municipais e gerar 
mais recursos que possam ser 
revertidos em serviços ofere-
cidos à população. A expecta-
tiva do município é atender a 

cerca de 2 mil pessoas por dia, 
em uma espécie de mutirão 
de negociação fiscal para ga-
rantir acordos de conciliação, 
judiciais e extrajudiciais. A 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio vai oferecer senhas e 
acompanhamento online, a 
fim de evitar filas e espera pro-
longada pelo atendimento.

As pessoas e/ou empresas 
que estiverem em débito com 
o município e optarem pelo 
pagamento à vista terão 10% 
de desconto na dívida prin-
cipal e 100% de abatimento 
nos encargos moratórios. A 
quitação da dívida em até três 
parcelas garantirá a redução 
de 100% dos encargos. A partir 
daí, o desconto de multas e 
juros será escalonada de acor-
do com o número de parcelas 

escolhidas pelo contribuinte, 
da seguinte forma:
. Parcelamento de quatro a 
oito vezes - 80% de desconto 
nos encargos moratórios;
. Parcelamento de nove a 14 
vezes - 70% de desconto nos 
encargos;
. Parcelamento de quinze a 20 
vezes - 60% de desconto nos 
encargos;
. Parcelamento de 21 a 24 

vezes - 50% de desconto nos 
encargos.

As parcelas serão atualiza-
das pela Ufisg e serão mensais 
e consecutivas.

À frente da ação, a pro-
curadora geral Januza Bran-
dão Assad destacou que a 
nova edição do Concilia São 
Gonçalo oferece uma série 
de benefícios para os con-
tribuintes, não apenas em 
relação à anistia dos encar-
gos, mas também ao garantir 
desconto real sobre a dívida 
principal. Segundo ela, as 
equipes estão trabalhando 
para garantir a realização 
de audiências e acordos de 
conciliação de forma rápida e 
eficiente, utilizando recursos 
tecnológicos que irão facilitar 
o atendimento.

Páscoa: RioSolidario arrecada 
bombons para as crianças

Para adoçar a Páscoa de fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica 
e reforçar o sentimento de 
solidariedade que a data 
representa, o RioSolidario 
inicia sua tradicional cam-
panha Páscoa Solidária. Até 
o dia 14 de abril, das 10h às 
18h, a sede da instituição, em 
Laranjeiras, será um ponto 
de arrecadação de caixas de 
bombom, que serão destina-
das para crianças assistidas 
por programas sociais. 

Cerca de 650 recebem 
ensino de qualidade nos Es-
paços de Educação Infantil 
gerenciados pelo RioSolida-
rio, instalados nas comuni-
dades Cidade de Deus, Batan 

e Vila do João. Os filhos das 
residentes da Casa Abrigo 
Lar da Mulher, lar que acolhe 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica gerenciado 
há 15 anos pela instituição, 
também vão ser beneficiados 
com as doações.

“Páscoa é renascimen-
to, representa superação, 
esperança e fé. Queremos 
inspirar a fraternidade de 
pessoas e marcas solidárias 
e promover momentos em-

brulhados de doçura e ale-
gria aos pequenos assistidos 
por projetos sociais”, disse 
a presidente de honra do 
RioSolidario, Analine Castro.

RioSolidario

Travessa Euricles de Matos, 
17 – Laranjeiras)
Doações de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 18h.

O RioSolidario - Uma ins-
tituição sem fins lucrativos 

que há 27 anos mobiliza a 
solidariedade de pessoas e 
empresas a apoiarem quem 
precisa de ajuda. Auxilia 
quem vive em situação de 
vulnerabilidade social com 
ações humanitárias e geren-
cia projetos de inclusão e 
compromisso social, como 
os três Espaços de Educa-
ção Infantil em comuni-
dades do Rio, o programa 
Jovem Aprendiz e a Casa 
Abrigo Lar da Mulher, um lar 
temporário para vítimas de  
violência doméstica e seus 
filhos.

Conheça mais: 
www.riosolidario.org
Instagram: @riosolidario

Doações de caixas com o chocolate poderão ser entregues até 14 de abril

Um homem foi preso por 
agentes do Segurança 
Presente de Niterói após 
assaltar passageiros em 
um ônibus na Alameda 
São Boaventura, no Fon-
seca.

Os agentes estavam 
em patrulhamento quan-
do foram informados 
por passageiros que um 
homem havia roubado o 
ônibus e fugido para uma 
vila próxima à Rua São 
José. Os policiais fizeram 
um cerco e capturaram 
o criminoso, que estava 
com um revólver calibre 
38. Segundo as vítimas, 
o homem disparou den-
tro do ônibus e obrigou 
um dos passageiros a 
recolher os pertences dos 
outros.

O acusado foi levado 
para a 76ªDP. Ele já tinha 
seis anotações por roubo 
e tráfico de drogas.

Assalto no 
ônibus

O programa 
Concilia São 
Gonçalo 2022 
será realizado 
entre 30 de maio 
e 30 de junho

Objetivo da campanha Páscoa 
Solidária é reforçar o sentimento 
de solidariedade que a data representa
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Governo estuda fl exibilizar uso 
de máscaras no trabalho
Ministro da Saúde disse que está procurando harmonizar medidas adotadas por estados e municípios

O governo federal estuda fl e-
xibilizar, em breve, a obriga-
toriedade do uso de másca-
ras de proteção respiratória 
em ambientes de trabalho. A 
informação foi confirmada 
ontem (30) pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. 
“Estamos procurando harmo-
nizar as medidas que já vêm 
sendo adotadas por estados e 
municípios”, disse Queiroga.

O ministro participou da 
cerimônia de apresentação 
do novo plano de integridade 
da pasta, com ações que serão 
desenvolvidas ao longo deste e 
do próximo ano para comba-
ter a corrupção no âmbito do 
ministério.

Segundo o secretário exe-
cutivo da pasta, Rodrigo Otá-
vio da Cruz, a “possibilidade 
de flexibilização do uso das 
máscaras no ambiente de tra-
balho” vem sendo discutida, 
conjuntamente, pelos minis-
térios da Saúde e do Trabalho 
e Previdência.

“Estamos discutindo al-
gumas redações, algumas 
questões jurídicas, com a 
expectativa de publicarmos 
uma portaria interministerial 
em breve”, ressaltou Cruz. 
Segundo ele, o que se espera é 
que o instrumento legal, con-
tendo as novas instruções e 
procedimentos, esteja pronto 
para publicação até a próxima 
semana, no máximo.

As medidas em análise 
visam a modifi car o estabe-
lecido pela Portaria Inter-
ministerial nº 14, de janeiro 
deste ano. O texto estabelece 
que o uso de máscaras cirúr-
gicas ou de tecido devem ser 
obrigatoriamente mantidos 
em ambientes de trabalho – 
determinação que, enquanto 
estiver em vigor (o que ocor-

rerá até a publicação de uma 
nova portaria interministerial 
que a torne sem efeito), se 
sobrepõe ao eventual fi m da 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais fechados 
por governadores e prefeitos.

De acordo com o secretá-
rio-executivo do Ministério da 
Saúde, antes de alterar as re-
gras para uso de máscaras em 

ambientes laborais, o governo 
federal deve propor novas nor-
mas para a entrada de viajan-
tes no Brasil. “O que está mais 
próximo, de fato, é a portaria 
interministerial para ajuste 
da fronteira, em função das 
orientações e recomendações 
da Anvisa [Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária], que 
permitiu algumas fl exibiliza-

ções”, disse Cruz, referindo-se 
à nota técnica que a agência 
reguladora emitiu no último 
dia 23.

Na nota, a Anvisa recomen-
dou aos ministérios da Saúde, 
da Casa Civil, da Justiça e Se-
gurança Pública e da Infraes-
trutura, que atualizem a Porta-
ria Interministerial 666/2022, 
que, em janeiro deste ano, 
estabeleceu as “medidas ex-
cepcionais e temporárias” 
para a admissão da entrada 
de visitantes em território bra-
sileiro, devido à preocupação 
com o aumento do número de 
casos de covid-19 registrado 
no início do ano, em virtude 
da Ômicron.

Endemia - Durante o even-
to, Queiroga e Cruz negaram 
que o governo tenha proposto 
alterar o status da pandemia 
de covid-19 para endemia. 
Segundo o secretário executi-
vo, o que se discute, por estar 
dentro da esfera de compe-
tência do ministério, é o reco-

nhecimento federal do fi m da 
emergência de saúde pública 
de importância nacional, de-
clarada em 3 de fevereiro de 
2020.

“O que compete ao Mi-
nistério da Saúde é, de fato, 
decretar o fi m da emergência 
de saúde pública de importân-
cia nacional. E não rebaixar 
o nível de pandemia para 
endemia”, disse Cruz, após o 
ministro assegurar que ainda 
não há nenhuma definição 
mesmo quanto a esta eventual 
mudança. 

“Apesar de este ser um ato 
discricionário de ministro, de-
pende de uma série de análi-
ses, como a análise do cenário 
epidemiológico – o que, feliz-
mente, a cada dia ruma para 
um controle maior da dissemi-
nação da doença. Temos uma 
queda sustentada no número 
de casos pelos últimos 15 dias. 
queda no número de óbitos. A 
segunda condição é a estrutu-
ra do nosso sistema hospitalar, 
sobretudo das UTIs. O terceiro 
ponto é termos determinados 
medicamentos que podem ter 
ação mais efi caz no combate à 
covid-19, em sua fase inicial, 
para impedir que a doença 
evolua para a forma grave.”

Novas instruções 
e procedimentos 
devem estar 
prontos para 
publicação até a 
próxima semana

Pixabay

Máscara de proteção facial: uso no ambiente de trabalho vem sendo discutido pelos ministérios da Saúde e do Trabalho

STF: julgamento de 
Silveira é marcado
O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, marcou 
para 20 de abril o julga-
mento da ação penal aberta 
pela Corte contra o depu-
tado federal Daniel Silveira 
(União Brasil-RJ). No ano 
passado, o parlamentar se 
tornou réu pela prática de 
agressões verbais e ameaças 
aos ministros do Supremo. 
Ele responde a processo 
criminal.

A escolha da data do 
julgamento em plenário é 
mais um capítulo na queda 
de braço entre o deputado e 
o Supremo.

Na quarta-feira (29), o 
ministro Alexandre de Mo-
raes voltou a determinar 
que Daniel Silveira use tor-
nozeleira eletrônica. Pela 
decisão, a medida deverá 
ser cumprida imediatamen-
te pela Polícia Federal (PF), 
inclusive nas dependências 
da Câmara dos Deputados.

O parlamentar passou a 
noite de ontem (30)  em seu 
gabinete, e a decisão para 
colocar a tornozeleira  não 
foi cumprida.

A nova decisão a favor 
do monitoramento foi mo-
tivada por um pedido da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). Em mani-
festação enviada ao STF, a 
subprocuradora Lindôra 
Araújo argumentou que Sil-
veira continua a apresentar 
“comportamento delitivo” 
ao proferir, em público, 
“inúmeras ofensas” contra 
ministros do Supremo e do 
próprio tribunal.

Na semana passada, Mo-
raes havia determinado a 
volta do monitoramento 
eletrônico, mas a Polícia 
Federal e a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Seap) não conseguiram 
cumprir a medida.

Silveira chegou a ser pre-
so em fl agrante em feverei-
ro de 2021, no âmbito de 
um inquérito que apura a 
realização de atos contra 

instituições democráticas, 
após ter divulgado vídeos 
com ameaças a ministros do 
Supremo. Ele posteriormen-
te se tornou réu no mesmo 
processo.

A prisão preventiva de-
pois foi convertida em do-
miciliar, mas ele acabou 
voltando ao cárcere em ju-
nho, por decisão de Moraes, 
após ter violado o monitora-
mento eletrônico ao menos 
22 vezes.

Defesa - Ontem, em pro-
nunciamento na tribuna 
da Câmara, o deputado 
questionou a legalidade 
da decisão de Moraes e 
argumentou que, na con-
dição de parlamentar, não 
pode ser alvo da medida. 
Segundo ele, a decisão de 
Moraes precisa ser votada e 
aprovada pela Casa para ter 
efi cácia. “Não será acatada a 
ordem de Alexandre de Mo-
raes enquanto não deliberar 
pela Casa. Quem decide isso 
são os deputados”, afi rmou.

Na manhã de ontem, 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira, divulgou uma 
nota na qual defendeu ao 
mesmo tempo o cumpri-
mento de decisões judiciais 
e a inviolabilidade das de-
pendências da Câmara.

“Decisões judiciais de-
vem ser cumpridas assim 
como a inviolabilidade da 
Casa do Povo deve ser pre-
servada. Sagrada durante 
as sessões, ela tem também 
dimensão simbólica na or-
dem democrática. Ideal 
que o STF analisasse logo os 
pedidos do deputado Daniel 
Silveira e que a Justiça siga 
a partir desta decisão - mais 
ampla da nossa Corte Supe-
rior”, declarou.

Pedido de revogação - A 
defesa do deputado federal 
Daniel Silveira (União Bra-
sil-RJ) pediu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a 
revogação da decisão que 
determinou o monitora-
mento por tornozeleira ele-
trônica.

E reaquece o mercado interno, passando a movimentar os negócios

Economia americana dá 
sinais de recuperação
A confiança do consumidor 
dos Estados Unidos ganhou 
fôlego em março, invertendo 
a desanimo do governo do 
presidente Joe Biden , tendo 
como refl exo, ao atingir o me-
nor patamar em um ano no 
mês anterior. A avaliação da 
comunidade norte-americana 
sobre as condições econômi-
cas atuais melhorando diante 
do forte mercado de trabalho 
trouxe alento e passou a movi-
mentar os negócios, pontuado 
pelas redes de varejo e turismo 
interno. O quadro é compen-
satório frente às preocupações 
com a guerra na Ucrânia e com 
a infl ação.

O instituto Conference 
Board informou na terça-feira 
(29/3) que seu índice de con-
fi ança do consumidor subiu a 
107,2 neste mês de 105,7 em 
fevereiro em dado revisado. 
Economistas consultados pelos 
principais analistas do mercado 
fi nanceiro, projetavam leitura 
de 107,0, depois de 110,5 in-
formado anteriormente em 
fevereiro.

Duas gigantes do varejo ame-
ricano são referências de mer-
cado

O Walmart é uma rede varejista 
de lojas de departamento, fun-
dada pelo lendário Sam Wal-
ton, em 1962. A empresa está 
sediada em Bentonville (AR) 
e possui cerca de 11.000 lojas 
distribuídas em 27 países (nem 
sempre com o nome Walmart), 
são franquias ou parceiras. 
Nos Estados Unidos a empre-
sa possui cerca de 5.253 lojas 
físicas. O mercado americano 
corresponde por 79% de todas 
as vendas da companhia. No 
país, a empresa está presente 
em todos os 50 estados. 

Em 2020, a empresa faturou 
US$ 430,82 bilhões apenas nos 
EUA, garantindo, de longe, a 
primeira posição do ranking. 

Em relação ao ano de 2019, 
as vendas avançaram 8,70%, 
mesmo durante fortes medidas 
de restrições e fechamentos por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus. 

Outra potência no mercado 
é a Amazon que está no cenário 
dos negócios, alavancada como 
uma empresa de tecnologia 
com forte atuação no varejo 
global, mas seu principal mer-
cado é nos Estados Unidos. 
A empresa foi fundada pelo 
icônico Jeff Bezos em 1994, em 
Bellevue (WA), na garagem de 
sua casa. Hoje, a sede da com-
panhia fi ca na cidade de Seattle. 
A companhia é muito diversifi -
cada, e além do varejo possui 
negócios de computação em 
nuvem, streaming, inteligência 
artifi cial, etc. Porém, aproxima-
damente 50% de sua receita é 
proveniente do e-commerce.

O espectro da crise sanitária

Um conteúdo bastante con-
sultado, mostra como as 5 

principais varejistas dos EUA 
se mantiveram durante esse 
período, bem como apresentar 
qual a evolução de suas vendas 
no ano de 2020 em relação ao 
ano de 2019. Esse conteúdo é 
baseado na lista das 100 princi-
pais varejistas,  compilada pela 
Kantar e divulgada pela NRF, 
que classifi ca as maiores em-
presas do setor de acordo com 
as vendas somente nos Estados 
Unidos. Além disso, a lista con-
sidera somente as atividades de 
varejo, excluindo o faturamento 
de outras frentes dos negócios. 

Para elaborar o ranking, 
a Kantar utilizou uma sé-
rie de técnicas de estimati-
va aplicadas com base nas 
informações divulgadas pu-
blicamente. Diante disso, os 
números apresentados nem 
sempre coincidem exatamente 
com os relatórios oficiais de 
registros públicos das empresas.

Núcleo de Conteúdo: O Flu-
minenseNews/Ello Varejo/ Ima-
gem:Internet

Dinheiro 
‘esquecido’: 
só R$ 10 
para 69,8% 
O Banco Central (BC) atua-
lizou ontem (30) o balanço 
das liberações de valores 
esquecidos em institui-
ções financeiras. Os sal-
dos residuais de até R$ 10 
representaram 69,8% das 
liberações para pessoas 
físicas, pequena diferença 
em relação aos 69,7% do 
levantamento divulgado 
há duas semanas.

O balanço sofreu pe-
quenas mudanças porque, 
nesta semana, as institui-
ções fi nanceiras informa-
ram novos valores esque-
cidos ao BC. Ao todo, cerca 
de 200 mil correntistas que 
não teriam valores a rece-
ber na rodada inicial terão 
saldos residuais.

O número total de pes-
soas físicas com quantias 
a receber passou de 27,3 
milhões para 27,5 milhões. 
Como há casos em que um 
mesmo CPF tem mais de 
um valor a receber, o nú-
mero de transações que o 
sistema do Banco Central 
pode realizar passou de 
32,3 milhões para 32,6 mi-
lhões de transações.

Os números conside-
ram tanto os valores saca-
dos como a serem resgata-
dos. O total de registros de 
pessoas físicas com saldos 
residuais de até R$ 1 su-
biu de 13,84 milhões para 
13,96 milhões, passando 
de 42,8% para 42,7% do 
total. Os montantes entre 
R$ 1 e R$ 10 aumentaram 
de 8,7 milhões para 8,85 
milhões de casos e em 
termos percentuais passa-
ram de 26,9% para 27,1%. 
Ao somar as duas faixas, 
o montante de quem tem 
até R$ 10 a receber chega 
a 69,8%.

Nas faixas mais altas, os 
registros de valores entre 
R$ 10.000,01 e R$ 100 mil 
aumentou de 36.029 para 
36.497, mas corresponde a 
apenas 0,11% dos casos.

Divulgação/Internet

Niterói libera uso de másca-
ras em ambientes fechados 
na sexta-feira. 
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Laterais 
perdem 
espaço no 
Flamengo

O  Fl a m e n -
go negocia 
o emprésti-
mo do late-
ral-esquerdo 
Ayrton Lucas 

junto ao Spartak Moscou-
-RUS. A chegada do joga-
dor evidencia a perda de 
espaço de dois jogadores 
do atual elenco.

Renê e Ramon não vêm 
sendo utilizados pelo téc-
nico Paulo Sousa. Os late-
rais estão sendo preteridos 
por meias na ala esquerda 
com o esquema com três 
zagueiros.

Filipe Luís foi desloca-
do para a zaga. Com isso, 
Lázaro e Éverton Ribeiro 
têm atuado pela esquerda.

Assim, a tendência é 
a de que Renê e Ramon 
sejam negociados, prova-
velmente por empréstimo. 
Renê não conta com a 
simpatia da torcida e quase 
deixou o clube no início do 
ano para o Santos.

Já Ramon é visto como 
uma das joias do Flamen-
go. No entanto, o lateral-
-esquerdo não emplacou 
nos profissionais e viu os 
grandes clubes europeus 
deixarem de tentar uma 
negociação.

John Textor revelou ter recusado proposta milionária pelo zagueiro

Forte financeiramente, 
Botafogo segura Kanu

Vitor Silva / Botafogo

O investidor John Textor revelou que um clube ucraniano ofereceu proposta que seria de 1 milhão de euros por Kanu 

O Botafogo ini-
ciou sua pre-
paração para 
o Campeonato 
Brasi le iro.  O 
português Luís 

Castro foi apresentado na 
última terça-feira e já iniciou 
o trabalho com o elenco al-
vinegro.

Após a apresentação de 
Luís Castro, a comissão téc-
nica e diretoria se reuniram 
com os jogadores. Na con-
versa, chamou a atenção 
uma fala de John Textor.

O investidor alvinegro 
revelou que recusou uma 
proposta pelo zagueiro Kanu 
assim que assumiu o contro-
le do futebol.

“Ele (Kanu) foi a primeira 

decisão que eu tomei aqui 
no futebol aqui no Botafogo. 
Eu fiz o acordo pela compra 
da SAF e um dia recebi uma 
ligação me oferecendo muito 
dinheiro para vendê-lo”.

Informações dão conta 
de que a proposta seria do 
Metalist Kharkiv-UCR. Os 
ucranianos teriam oferecido 
um milhão de euros pelo 

defensor, com o Botafogo 
mantendo parte dos direitos 
econômicos do atleta.

Em conversa com a im-
prensa, Textor ainda revelou 
mais algumas decisões. A 
primeira é trazer até três 
reforços para o início do 
Brasileirão.

O americano adiantou 
que mais reforços devem 
chegar no meio da tempora-
da. O objetivo é que o Bota-
fogo faça boa campanha na 
Série A de 2022.

Já para 2023, Textor des-
tacou que pretende levar a 
pré-temporada da equipe 
para fora do Brasil. No entan-
to, ele não especificou se será 
na Europa ou nos Estados 
Unidos.

Dono da SAF 
deseja contratar 
mais três reforços 
antes da estreia 
alvinegra no 
Brasileirão

Vasco conhece data 
da estreia na Série B

Raphinha em alta no 
futebol europeu

O Vasco vem 
se preparando 
para a disputa 
da Série B do 
Campeonato 
Brasileiro. Os 
cruzmaltinos 

miram o acesso para não 
permanecer na segunda 
divisão pela terceira tem-
porada consecutiva.

Os vascaínos conhe-
c e r a m  a  d a t a  d e  s u a  
estreia na competição. O 
Vasco começa sua cami-
nhada no dia 8 de abril, 
sexta-feira, contra o Vila 
Nova, a princípio em São 
Januário.

A expectativa é de casa 
cheia. Tanto que os dirigen-

Recentemente especulado 
como alvo do Barcelona, 
o atacante Raphinha, do 
Leeds, pode ser envolvido 
em uma negociação nos 
próximos dias. No entan-
to, o clube inglês luta pela 
permanência do jogador.

De acordo com o “Mun-
do Deportivo”, o Leeds 
recusou uma proposta do 
Chelsea no valor de 40 
milhões de libras (cerca de 
48 milhões de euros), em 
janeiro.

Manchester United e 
Paris Saint-Germain tam-
bém desejam o atleta, ain-
da segundo o tabloide.

Raphinha, que tem con-
trato com o clube inglês até 
junho de 2024, é tratado 
pelo Barça como uma op-

tes do clube começaram a 
se articular para tentar  
levar o jogo para o Mara-
canã.

O Vasco busca começar 
bem a Série B em 2022. 
Na temporada passada, 
os cruzmaltinos foram 
surpreendidos na estreia, 
também em casa, para o 
Operário.

O técnico Zé Ricardo 
vem trabalhando com o 
elenco em busca de evo-
lução. Fora das finais do 
Campeonato Carioca e da 
Copa do Brasil, o foco é  
inic iar  bem a  Sér ie  B 
para dar tranquilidade ao 
elenco na sequência da  
temporada.

ção caso a negociação com 
Haaland não prossiga.

O diretor esportivo do 
Leeds, Víctor Orta, decla-
rou em entrevista con-
cedida à “Rádio Marca” 
que, apesar de não existir 
uma cláusula de rescisão, o 
atacante não deixa o clube 
por menos de 50 milhões 
de euros.

A situação atual do clu-
be, que luta contra o rebai-
xamento no Campeonato 
Inglês, também pode ser 
um entrave em uma nego-
ciação futura.

Atualmente com 25 anos, 
o brasileiro se destacou  
com a camisa do clube 
inglês e com a camisa da 
Seleção Brasileira nas Eli-
minatórias.

Rubro-Negro 
acertou com 
Ayrton Lucas, 
ex-Fluminense, 
para a lateral 
esquerda


