
Niterói: empresa é acusada 
de golpe com criptomoedas

Sócios, um deles ex-pastor, já tinham dezenas de passagens pela polícia por estelionato e outros crimes

CRIME DE MAIS DE R$ 200 MILHÕES

CIDADES\PÁG.3

Ontem, receberam a vacina pessoas a partir de 90 anos, hoje (5) será a vez de quem tem a partir de 85. Para receber a vacina é necessário um intervalo de quatro meses da 3ª dose (1ª dose de reforço)

 Luciana Carneiro/Divulgação
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Covid:  idosos 
já recebem 2ª 
dose de reforço
Idosos a partir de 90 anos come-
çaram ontem a receber a aplica-
ção da segunda dose de reforço 
da vacina contra a covid-19 em 
Niterói. Hoje é a vez de quem tem 
a partir de 85 anos e de quarta 
(6) a sexta (8) serão vacinados os 
com 80 anos ou mais. Também 
ontem começou na cidade a vaci-
nação contra a Influenza, seguin-
do o mesmo calendário. Os idosos 
podem tomar as duas vacinas no 
mesmo dia. A imunização con-
tra covid-19 está disponível em 
quatro policlínicas, de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, com entra-
da até as 16h. Já a vacina contra 
a gripe está disponível nas poli-
clínicas regionais do Vital Brazil, 
São Lourenço, Itaipu e Barreto.
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SG imuniza 
contra o 
sarampo

CIDADES\PÁG. 3

PANORAMA\PÁG. 2

Cuidado: novo golpe 
no Whatsapp envolve 
falso Pix do Nubank

Arte sacra, 
reflexões e 
pandemia
Exposição “Sob o Clarobs-
curo”, do artista plástico 
Bruno Silva, está em car-
taz na Casa das Artes Villa 
Real.

PÁG.2 

CULTURA

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo 

 A mostra, gratuita, vai ficar aberta até 
o fim do mês em São Gonçalo

Chuvas: Bolsonaro e 
Castro visitam áreas 
atingidas em Angra

CIDADES\PÁG. 5

Três dias após perder o título, o Flamengo entra em campo hoje à noite 
para fazer sua estreia na Taça Libertadores (competição na qual tam-
bém é o atual vice-campeão), contra o Sporting Cristal, em Lima.

PÁG. 6

ESPORTES

André quer 
mais títulos 
pelo Tricolor
Campeão carioca no sába-
do, o volante André disse 
que o elenco do Flu vai tra-
balhar para levantar mais 
taças nesta temporada.

Mailson Santana / Fluminense

André foi bastante elogiado por suas 
atuações nas finais do Carioca

Gilvan de Souza / Flamengo

Pressionado pelos últimos maus resultados, Paulo Sousa tenta ajustar o Fla para a Libertadores

Em crise, Fla estreia na Libertadores

Viúva da Mega 
Sena fica sem 
herança

CIDADES\PÁG. 3

Partidos pedem 
a cassação de 

Eduardo Bolsonaro
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Onde vamos parar?
Hoje (ontem) fui no supermercado e encontrei o tomate 
vendido por mais de R$ 15 o quilo. Cenoura, chuchu e tudo 
o mais está com o preço pela hora da morte. Não sei mais 
como vamos fazer para sobreviver. Porque o salário não dá 
nem para o início do mês.
Ruth Mourão

Tudo parado
Qualquer acidente na Ponte Rio-Niterói faz parar a cidade 
do lado de cá da poça. E os corredores viários exclusivos 
para os ônibus? De que adiantam? O problema é bem mais 
complexo, mas as autoridades vendem as imagens das ci-
clovias e corredores viários como solução para o trânsito. 
Mobilidade urbana, por exemplo, é criar uma estação das 
barcas em São Gonçalo. 
Ignácio Santos

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.

‘Sob o Clarobscuro’ 
na Casa das Artes
A Casa das Artes Villa Real, 
em São Gonçalo, abre a 
exposição “Sob o Clarobs-
curo”, composta por obras 
do artista plástico Bruno 
Silva, morador da cidade há 
28 anos. A mostra, gratuita, 
vai ficar aberta para visita-
ção diariamente até o fim 
do mês.

Em “Sob o Clarobscu-
ro”, Bruno Silva apresenta 
algumas de suas principais 
obras, trazendo temas da 
arte sacra, reflexões e pan-

demia. Apesar da diversi-
dade dos temas, as obras 
guardam características 
marcantes do artista, como 
a dramatização da pintura 
em claro e escuro, sendo 
usado a paleta de tons bar-
roco.

Endereço – A Casa das 
Artes fica na Rua Cel. Mo-
reira César, s/nº, Zé Garoto, 
e a exposição poderá ser 
visitada, das 9h às 21h, e é 
indicada a todas as idades. 

CULTURA FABIANA MAIA

Sobre rodas
O projeto Carioca sobre 
Rodas acontece desde 2012 
e vem trazendo alegria, mo-
tivação e bem-estar físico e 
emocional aos alunos cadei-
rantes que dançam. As ins-
crições para as novas turmas 
estão abertas através do te-
lefone 99712-2735. As aulas 
são gratuitas, começam no 
dia 9 de abril, têm duração 
de nove meses e acontecem 
aos sábados das 11h às 13h, 
na Escola Carioca de Dança 
que se localiza na Rua Barão 
de Mesquita, 438, Tijuca.

SUNFLOWER – A banda Sunflower Jam disponibiliza 
em todas as plataformas digitais o novo álbum “À De-
riva”. Com o lançamento do álbum, a banda também 
disponibilizou em seu canal oficial no YouTube o vídeo 
do novo single “Não Acredito Feat”. O álbum conta 
com as participações de Maíra Guedes (“Onde É Que 
A Gente Se Perdeu ), entre outros.

VIPER – Reconhecido como um dos pioneiros do rock 
pesado no Brasil, o Viper está de volta com um álbum 
que traz 11 canções inéditas e o estilo que consagrou 
a banda no país e no exterior. “Timeless”, lançamento 
do selo Wikimetal, sai em 13 de julho. O primeiro single 
do disco, “Under the Sun”, chega às plataformas digitais 
em 8 de abril.

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

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo 

Mostra, em cartaz em São Gonçalo, é composta por obras de Bruno Silva

Patrícia Grupilo/Divulgação

Projeto oferece aulas gratuitas de 

dança para cadeirantes 

POR JEFFERSON LEMOS

Negócios no 
metaverso

O Sistema Fecomércio RJ pro-
move uma imersão no tema 
metaverso, nos próximos dias 
7 e 8 de abril, em sua sede no 
Flamengo, com a presença 
do coordenador de Cidade 
Inteligente da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, 
e do especialista em smart 
city e metaversos, Renato de 
Castro, que chega ao Brasil 
para lançar seu livro Redes 
Neurais Urbanas. O encontro 
irá debater possibilidades de 
negócio com o advento da 
nova tecnologia, bem como 
os caminhos da educação 
nesse novo universo.

Sinais eletrônicos para o Boqueirão

Para aumentar a segu-
rança de pedestres que 
atravessam a RJ-124 (Via 
Lagos), na altura do bairro 
Boqueirão, em Rio Bonito, 
o deputado estadual An-

Divulgação / Alerj derson Alexandre (SDD) 
solicitou ao governo a 
instalação de sinais ele-
trônicos de velocidade 
nos sentidos Norte e Sul 
da rodovia. O fluxo de 
pessoas que circulam no 
quilômetro 1 da estrada é 
elevado devido à presença 
de escolas, farmácias e 
outros estabelecimentos 
comerciais no entorno 
da rodovia. A indicação 
legislativa é destinada à 
Secretaria das Cidades e 
ao Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER). 
“Com a instalação desta 
sinalização eletrônica nos 
dois sentidos da rodovia, 
acidentes serão evitados, 
impedindo feridos e até 
mesmo vítimas fatais. A 
população poderá transi-
tar com mais segurança”, 
justifica.

Prefeitos que 
empreendem
Na próxima quarta-feira, 
dia 6, 24 municípios vão ser 
premiados na final da etapa 
estadual do Prêmio Prefeito 
Empreendedor, promovido 
pelo Sebrae. Trinta e nove 
municípios do Estado do Rio 
de Janeiro se inscreveram na 
premiação, que completa em 
2022, 20 anos de existência 
com 51 projetos inscritos na 
primeira etapa fluminense. 
Alguns municípios inscreve-
ram dois projetos, quantidade 
máxima para participar da 
premiação. O objetivo do prê-
mio é valorizar gestores que 
tenham implantado projetos 
com resultados comprovados 
de estímulo ao surgimento 
e ao desenvolvimento de 
pequenos negócios e à mo-
dernização da gestão pública. 

Nas trincheiras 
das eleições

Novo golpe no 
Whatsapp

Dimas Gadelha que foi can-
didato ao Executivo muni-
cipal em São Gonçalo nas 
últimas eleições, quando 
obteve mais de 183 mil votos, 
promete ser um “soldado” 
do Partido dos Trabalhado-
res (PT) no segundo maior 
colégio eleitoral do estado. 
Dimas, que tentará uma 
cadeira na Câmara Federal, 
vai atuar também para ele-
ger  Lula presidente e Freixo 
governador, além de André 
Ceciliano ao Senado. 

Circula nas conversas e gru-
pos do aplicativo de men-
sagens Whatsapp, que o Nu 
Bank, banco digital, estaria 
presenteando com um pix de 
até R$ 75 em sua promoção 
de aniversário. A promessa 
é que o valor seria pago 
para quem abrisse o link e 
respondesse algumas per-
guntas. Parte da mensagem 
diz: “Até R$ 75 no pix agora! 
Promoção de aniversário Nu, 
participe agora!...”. A plata-
forma Site Confiável, que 
ajuda consumidores a veri-
ficarem sites para evitarem 
golpes, já identificou uma 
tendência nas buscas pelos 
links que apontam para essa 
falsa promoção, que usa o 
nome da Nu Bank. São cerca 
de seis sites com diferentes 
nomes mas que levam para 
o mesmo golpe.

Alerj: 41 mudaram de partido

Com o encerramento da 
janela partidária, na sexta 
(1º), a “dança das cadeiras” 
mudou a composição polí-
tica da Alerj, que teve ainda 
o retorno de sete deputados 
que estavam licenciados, 
exercendo cargos de secretá-
rios no Estado e nos municí-
pios. A mudança de legenda 
envolveu 41 parlamentares. 
Do total de 70 cadeiras, o 
PL do presidente Bolsona-
ro ocupa, atualmente, 14, 

Alerj/ Priscila Rabello

sendo a maior bancada. Em 
seguida vem o União Brasil 
(fusão do DEM e do PSL), 
com 11; e o SDD com seis 
representantes e o PSD com 
cinco. O PSOL tem agora 
quatro parlamentares. PSC, 
Avante, PSB, PP, REP têm três 
de deputados, cada. PTB, 
PROS, PT e Podemos fica-
ram com dois, cada. Já PDT, 
PRTB, PV, DC, MDB, Patriota 
e PCdoB são legendas com 
um único represente.

Panorama RJPanorama RJ

Em audiência pública, on-
tem, da CPI da Alerj que 
investiga as interrupções e 
atrasos nos trens, o presi-
dente da SuperVia, Antô-
nio Carlos Sanches, relatou 
que somente neste ano já 
ocorreram 347 furtos de 
equipamentos, como cabos 
e parafusos, três vezes mais 
do registrado em todo 2021, 
o que obriga muitas vezes 
a retirada de circulação de 
vários trens, aumenta o in-

tervalo e reduz a velocidade 
das composições. Para tentar 
dificultar os furtos, a fiação 
está sendo redirecionada 
para o subsolo e envolvida 
com concreto. Como se não 
bastasse, o assessor técnico 
da Secretaria estadual de 
Transportes (Setrans), Álvaro 
Eugênio admitiu que há “es-
tações que não estão sob o 
controle do Estado”. Ou seja, 
estão nas mãos do tráfico e 
da milícia.

As estações do crime
Divulgação/Alerj

O socorro após a tempestade
Divulgação / Alerj

Divulgação Divulgação

O deputado estadual Marcus 
Vinícius (PTB) protocolou 
ontem um ofício na Alerj 
solicitando ao secretário de 
Governo do Estado, Rafael 
Thompson, as providên-
cias necessárias para envio 
emergencial das equipes do 
“Programa RJ para Todos” 
visando ao atendimento das 
vítimas das chuvas nos mu-
nicípios de Queimados, Mes-
quita, Rio Bonito, Angra dos 

Reis, Mangaratiba e Paraty. 
Estima-se que, desde a noite 
da última quinta-feira (31), 
dezoito pessoas morreram 
em decorrência das tempes-
tades nessas localidades, sete 
em Paraty, dez em Angra e 
uma em Mesquita, na Baixa-
da. ̈ Além de fazer vítimas, as 
fortes chuvas que castigaram 
essas cidades deixaram cen-
tenas de desabrigados que 
perderam tudo, inclusive, 
seus documentos pessoais, 
importantes para obterem 
os benefícios emergenciais 
nesse momento tão difícil. 
Nesse sentido, a presença das 
equipes do RJ para Todos vai 
ajudar e muito a recompor a 
dignidade desses morado-
res¨, ressaltou. O programa 
oferece serviços como aces-
so à documentação básica 
e inserção no mercado de 
trabalho, entre outros. 
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Os dois imunizantes estão sendo aplicados na população de Niterói, de acordo com calendário por idade

4ª dose e vacina contra a gripe
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou, ontem (4), a aplicação 
da quarta dose ou segunda 
dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 em idosos, 
seguindo o calendário por 
idade. Ontem, receberam a 
vacina pessoas a partir de 
90 anos, hoje (5) será a vez 
de quem tem a partir de 85 
anos e de quarta (6) a sexta (8) 
poderão ser vacinados os ido-
sos a partir de 80 anos. Para 
receber a vacina é necessário 
um intervalo de quatro meses 
da terceira dose (primeira 
dose de reforço). Também 
ontem, o Município come-
çou a aplicar a imunização 
contra a Influenza seguindo o 
mesmo calendário. Os idosos 
podem tomar as duas vacinas 
no mesmo dia. A imunização 
contra covid-19 está dispo-
nível em quatro policlínicas, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada até 
as 16h.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, convocou os idosos a 
comparecerem aos postos de 
vacinação.

“Nossa cidade possui uma 
boa cobertura vacinal e o 
comprometimento dos ci-
dadãos permitiu darmos um 
grande passo na redução das 
medidas restritivas, como é o 
caso da não obrigatoriedade 
do uso de máscaras em locais 

fechados. É fundamental 
que todos mantenham o 
calendário vacinal em dia. A 
vacina se mostrou segura e 
extremamente eficaz no com-
bate à covid-19”, ressaltou o 
prefeito.

Para receber a dose da va-
cina o idoso precisa apresen-
tar identidade, CPF, compro-
vante de residência, compro-

vante da primeira, segunda 
e terceira dose da vacina. A 
imunização está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada até 
16h.

Gripe – A Campanha Na-
cional de Vacinação Contra 
a gripe (Influenza) também 
teve início ontem (4) e a 

imunização está disponível 
nas policlínicas regionais do 
Vital Brazil, São Lourenço, 
Itaipu e Barreto, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
com entrada até as 16h.

Nesta primeira etapa, a 
vacinação segue o mesmo ca-
lendário por idade utilizado 
na imunização contra a co-
vid-19, ou seja, ontem foram 

vacinados idosos a partir de 
90 anos; hoje será a vez das 
pessoas a partir de 85 anos 
e de 6 a 8 de abril, a partir de 
80 anos. Já no período de 11 a 
15 de abril, receberão a dose 
da vacina os trabalhadores 
de saúde a partir de 60 anos.

A Influenza, conhecida 
como gripe, é uma doença 
viral febril, aguda, geralmen-
te benigna e autolimitada. 
É caracterizada por início 
abrupto dos sintomas, que 
são predominantemente sis-
têmicos, incluindo febre, ca-
lafrios, tremores, dor de cabe-
ça, mialgia e anorexia, assim 
como sintomas respiratórios 
com tosse seca, dor de gar-
ganta e coriza. A infecção ge-
ralmente dura uma semana e 
com os sintomas persistindo 
por alguns dias, sendo a febre 
o mais importante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 
pessoas infectadas ao tossir 

ou espirrar. Existem três tipos 
de vírus influenza: A, B e C. A 
influenza C causa apenas in-
fecções respiratórias brandas, 
não possui impacto na saúde 
pública e não está relaciona-
do com epidemias. A influen-
za A e B são responsáveis por 
epidemias sazonais, sendo o 
vírus influenza A responsável 
pelas grandes pandemias.

Algumas pessoas, como 
idosos, crianças, gestantes e 
pessoas com alguma comor-
bidade possuem um risco 
maior de desenvolver com-
plicações devido à influenza. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, estima-se 
que a influenza acomete de 
5% a 10% dos adultos e 20% 
a 30% das crianças, causando 
de 3 milhões a 5 milhões de 
casos graves e 250 mil a 500 
mil mortes todos os anos.

SG combate sarampo - 
Em São Gonçalo, além da 
vacinação contra a gripe, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil iniciou 
ontem (4) a 8ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
o Sarampo 2022 . A campanha 
é destinada aos trabalhadores 
de saúde e crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos. Na primeira fase – até 
30 de abril – os trabalha-
dores da saúde podem se  
vacinar.

Os idosos 
poderão tomar 
as duas vacinas 
no mesmo dia, 
nas policlínicas 
regionais

 Luciana Carneiro/Divulgação

Quarta dose ou segundo reforço contra a covid-19 começou a ser aplicado ontem em pessoas a partir de 90 anos

Viúva da Mega-Sena 
perde a herança
O Tribunal de Justiça (TJ-
-RJ) decidiu que Adriana 
Ferreira Almeida, condena-
da como mandante do as-
sassinato de seu ex-marido, 
não tem direito à herança 
dele. O crime aconteceu 
em 2007, dois anos depois  
de o ex-lavrador Renê Sen-
na ter ganhado na Mega-
-Sena.

A vítima, que havia am-
putado as duas pernas em 
consequência do diabetes, 
acertou sozinha as seis de-
zenas do sorteio em 2005 
e recebeu o prêmio de R$ 
52 milhões, na época. Renê 
foi assassinado com quatro 
tiros quando conversava 
com amigos na porta de um 
bar em Rio Bonito, cidade 
em que nasceu e decidiu 
permanecer.

Segundo as investiga-
ções, a mentora do crime e 
a vítima haviam começado 
a se aproximar em uma 
festa de Natal numa casa 
comprada com o prêmio no 

Recreio dos Bandeirantes, 
no Rio. Os dois começaram 
a namorar e se casaram nos 
meses seguintes.

O juiz titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de 
Rio Bonito, Pedro Amorim 
Gotlib Pilderwasser, aco-
lheu o pedido da filha de 
Renê, Renata Senna, para 
que a viúva fosse excluída 
da herança. De acordo com 
a sentença do magistrado, 
“o direito sucessório se 
fundamenta na relação de 
solidariedade e nos vín-
culos de sangue e de afeto 
existentes entre o autor da 
herança e seus sucessores, 
razão pela qual, por absolu-
ta incompatibilidade com o 
primado da Justiça e com o 
princípio da solidariedade, 
paradigmas ínsitos à ordem 
constitucional, a lei impe-
de que aquele que atenta 
contra a vida do titular da 
herança venha a beneficiar-
-se com o recebimento do 
acervo hereditário”.

Niterói: ‘pirâmide’ 
pode ter lesado 2 mil
Policiais da 76ª DP (Centro 
de Niterói) deflagram ontem 
(4) a Operação Aryan, contra 
uma associação criminosa 
responsável por causar pre-
juízo financeiro a pelo menos 
2 mil clientes em todo o Brasil. 
O objetivo foi cumprir dois 
mandados de prisão e nove 
de busca e apreensão em Ni-
terói, São Gonçalo e na Zona 
Oeste da capital. Segundo 
as investigações, a quadri-
lha, por intermédio de uma 
empresa, oferecia mediação 
de investimentos em cripto-
moedas com a promessa de 
entregar rendimentos de até 
30% ao mês.

A empresa de consultoria 
financeira, aberta em Niterói 
em fevereiro de 2021, come-
çou a atrasar o pagamento 
dos rendimentos dos clientes 
cerca de dois meses depois 
com a justificativa de que 
uma corretora havia bloquea-
do indiscriminadamente as 
contas. A apuração da 76ª DP 
apontou que este bloqueio 
nunca existiu e que os valo-

res disponíveis nas contas da 
empresa eram muito baixos.

Os agentes identificaram 
que, em poucos meses, os 
dois sócios, um deles ex-pas-
tor, que são alvos de manda-
dos de prisão, movimenta-
ram mais de R$ 200 milhões 
em suas contas bancárias 
particulares, o que apontou 
para a prática de golpe fi-
nanceiro conhecido como  
“pirâmide”.

Um dos sócios possui 30 
anotações criminais por es-
telionato, organização crimi-
nosa, associação criminosa, 
lavagem de dinheiro e crimes 
contra a economia popular. 
Já o outro tem 24 anotações 
pelos mesmos crimes.

Compras em 2021 - Qua-
se metade de todos os donos 
de criptomoedas nos Esta-
dos Unidos, América Latina 
e Ásia-Pacífico compraram 
o ativo pela primeira vez 
em 2021, de acordo com 
pesquisa da corretora de 
criptomoedas norte-ameri-
cana Gemini.

Alcântara: vendedores 
já ocupam novas barracas

Os 142 vendedores ambulan-
tes que receberam a licença 
para ocuparem as barracas 
no espaço Raul Veiga, no Al-
cântara, começaram a fazer 
mudança ontem (4). Os tra-
balhadores, já pela manhã, 
estavam sendo avisados pela 
Secretaria de Ordem Pública, 
através da Subsecretaria de 
Fiscalização e Posturas, de 
que já podem ocupar o espa-
ço destinado a eles.

Os selecionados recebe-
ram a licença e participaram 
de um sorteio que definiu 
o número da barraca a ser 
cedida a cada um, em ceri-
mônia no Teatro Municipal, 
na última sexta-feira.

De acordo com o subse-
cretário de Fiscalização e Pos-
turas, Rogério Abreu, todos 
os trabalhadores licenciados 

estarão no novo espaço até 
amanhã.

“Vamos fazer esse trabalho 
informativo para que todos 
saibam que já podem ocupar 
as barracas que foram sortea-
das. Até quarta-feira (6) todos 
já estarão no novo espaço”, 
disse.

O prefeito Capitão Nelson 
falou sobre a importância do 
espaço para os profissionais 
licenciados.

“Trabalhamos muito, nos 
finais de semana e feriados, 
para que esse espaço virasse 
realidade, e pudéssemos dar 
dignidade aos trabalhadores 
informais. Eu tenho certeza 
de que eles vão trabalhar em 
um ambiente mais agradável, 
mais limpo, com melhores 
condições para que possam 
desenvolver suas ativida-

des. Lembrando que não são 
apenas 142 licenças. São as 
primeiras 142 licenças. O 
município irá ampliar o bene-
fício, gradualmente, a todos 
os vendedores informais da 
cidade”, disse o prefeito.

Após os comerciantes ocu-
parem seus devidos espaços, 
a fase final de obras no Espaço 
Raul Veiga será realizada pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano. Nos últimos, 
meses, todas as intervenções 
no local foram realizadas em 
etapas, de forma a garantir 

que os vendedores pudessem 
continuar a atuar, para que 
não fossem prejudicados.

O bairro Alcântara vem 
recebendo, desde o início de 
2021, uma série de ações de 
melhorias, com ordenamento 
urbano, reforço na fiscaliza-
ção de trânsito, ações de lim-
peza e desobstrução das vias 
para melhorar a circulação 
de pedestres. A Secretaria de 
Ordem Pública informa que, 
após a colocação de todas as 
barracas, irá reforçar as ações 
para que os vendedores não 
coloquem lixo nas calçadas.

Um bicicletário já foi ins-
talado no espaço público, 
com oito vagas, para os con-
sumidores poderem guardar 
suas bicicletas enquanto fa-
zem suas compras no calça-
dão.

Ambulantes licenciados começam a fazer mudança no espaço Raul Veiga

Palestra 
debate 
autismo em 
São Gonçalo
Nesta quarta-feira (6), em 
homenagem ao Dia Mun-
dial da Conscientização do 
Autismo, acontecerá um 
ciclo de palestras sobre o 
tema no Teatro Munici-
pal de São Gonçalo. Para 
participar do evento, que 
acontece de 8h às 18h, é 
necessário realizar a inscri-
ção pelo e-mail inscricao-
cicloautismo@gmail.com. 
O evento é gratuito e tem 
limite de 200 lugares.

O ciclo de palestras re-
unirá especialistas como 
psicólogos, psicopedago-
gos, fisioterapeutas e uma 
autista para falar sobre 
o dia a dia do transtor-
no, além de autoridades 
de São Gonçalo. Para o 
secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, esse 
é um momento de extre-
ma importância para a 
conscientização de toda a 
população.

Estrutura ocupava passeio público. Proprietário foi multado em R$ 1,2 mil

Fiscalização retira box 
irregular de rua em SG

A Secretaria de Ordem Públi-
ca de São Gonçalo, através da 
Subsecretaria de Fiscalização 
de Posturas, realizou ontem 
(4) uma ação de ordenamen-
to na Rua João Caetano, no 
Alcântara. Após  fiscalizações 
de rotina nas vias da cidade, 
uma equipe do Controle Ur-
bano removeu um box que 
havia sido construído irregu-
larmente no passeio público.

A ação, que aconteceu 
por volta das 6h, contou com 
o apoio de um caminhão 
da Secretaria Municipal de 
Conservação para a retirada 
do box.  O responsável pela 
estrutura irregular já havia 
sido notificado três vezes 
para a retirada da construção 
ilegal do passeio público. O 
proprietário foi multado em 
30 Ufisg (R$ 1.244,10) . O box 
foi apreendido e encami-
nhado ao depósito público 
municipal.

O subsecretário de Fisca-

lização de Posturas, Rogério 
Abreu, orienta a população 
sobre a necessidade de cum-
prir as leis municipais, de-
terminadas no Código de 
Posturas.

“Orientamos os munícipes 
de que é proibido ocupar pas-

seios públicos com qualquer 
tipo de construção, barracas 
e objetos. Nossas equipes 
estão diariamente pelas vias 
da cidade realizando ações de 
fiscalização, com o objetivo 
de garantir o ordenamento”, 
afirmou Rogério.

Divulgação

Equipe do Controle Urbano retirou box. Dono já havia sido notificado três vezes

Cento e quarenta 
e dois receberam 
a licença na 
sexta-feira
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Bolsonaro e Castro visitam 
áreas atingidas pelas chuvas 
Presidente e governador estiveram em Angra, cidade mais castigada e com maior número de mortos

O presidente Jair Bolsona-
ro e o governador Cláudio 
Castro visitaram ontem (4) o 
município de Angra dos Reis 
para acompanhar de perto a 
situação dos locais afetados 
pelas chuvas que caíram no 
fim de semana. 

Bolsonaro chegou a Angra 
dos Reis de helicóptero. 

As chuvas intensas que 
atingiram diversas cidades 
Estado deixaram ao menos 18 
mortos, sendo dez em Angra 
dos Reis e sete de Paraty. As 
duas cidades ficam na Costa 
Verde, a mais atingida por 
alagamentos e deslizamentos 
de terra. A outra vítima era 
morador de Mesquita, na Bai-
xada Fluminense, e morreu 
eletrocutado em uma via ala-
gada. O Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro ainda busca 
desaparecidos.

O estado do Rio vive um 
dos anos de maior preocu-
pação e número de desastres 
em relação às chuvas. Em 
fevereiro, Petrópolis, na Re-
gião Serrana, foi duramente 
impactada por temporal que 
deixou mais de 230 mortos. O 
episódio foi reconhecido pela 
cidade como a maior tragédia 
de sua história.

Diante das novas ocor-
rências no estado neste fim 
de semana, o governador 
Cláudio Castro determinou 
no domingo (3) a criação de 

um gabinete de crise com a 
participação de várias secre-
tárias. Ele também anunciou 
a construção de moradias em 
Angra dos Reis, em um terre-
no no bairro Monsuaba, onde 
um deslizamento de terra 
atingiu seis casas. O projeto 
será executado em parceria 
com o município e o governo 
federal.

Rodovia - O prefeito de 
Angra dos Reis, Fernando 
Jordão, tem manifestado 
preocupação com o estado da 
rodovia Rio-Santos (BR-101) 
e cobrou medidas da con-
cessionária CCR. Ele chegou 
a pedir o desligamento tem-
porário das usinas nucleares 
Angra 1 e Angra 2, alegando 
que os bloqueios na estrada 

impossibilitam a implemen-
tação dos planos de emergên-
cia em um eventual acidente.

Na tarde de domingo (3), 
relatório da Defesa Civil Na-
cional apontava a existência 
de 23 pontos da BR-101 to-
talmente ou parcialmente 
interditados devido a quedas 
de árvores e deslizamentos 
de terra. Ao mesmo tempo, 

a Polícia Rodoviária Federal 
pediu, por meio das redes 
sociais, que motoristas não 
acessassem à rodovia BR-101 
na região da Costa Verde, no 
litoral sul do estado do Rio 
de Janeiro.

Na postagem, a PRF aler-
tava para a instabilidade 
em todo o trecho que vai de 
Mangaratiba (RJ) até Uba-
tuba (SP). “Há quedas de 
barreiras constantes. Uma 
delas, inclusive, destruiu um 
posto da PRF em Paraty. Para 
a segurança do usuário, a 
orientação é de não acessar 
mais a rodovia, pois o trecho 
só chegará perto de ser nor-
malizado dentro de alguns 
dias”, registra a publicação.

Caixa - A Caixa Econômica 
Federal anunciou ontem (4) 
medidas de apoio aos mu-
nicípios de Angra dos Reis, 
Belford Roxo, Mangarati-
ba, Mesquita, Paraty e Nova 
Iguaçu, no estado do Rio de 
Janeiro, atingidos pelas for-
tes chuvas dos últimos dias. 

Desde ontem, todas as agên-
cias dos municípios afetados 
passaram a abrir às 9h, uma 
hora mais cedo, para atender 
a população.

A Caixa informou que 
vai liberar o saque do FGTS 
por calamidade nas regiões 
atingidas pelas enchentes. Os 
valores serão disponibiliza-
dos para saque após decretos 
municipais declarando o 
estado de calamidade e reco-
nhecimento do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
por meio de portaria minis-
terial.

O banco também irá au-
xiliar as autoridades locais 
no intuito de agilizar a deli-
mitação das áreas afetadas 
pela calamidade. Após esta 
definição os trabalhadores 
que tiveram suas residências 
atingidas poderão realizar 
o saque do FGTS de forma 
digital, sem necessidade de 
ir a uma agência, por meio 
do aplicativo FGTS, na opção 
saque digital. 

Bolsonaro no Rio - Pela 
manhã, o presidente Jair Bol-
sonaro participou do ato de 
assinatura de um protocolo 
de intenções entre o Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-
Bio), autarquia vinculada ao 
Ministério do Meio Ambien-
te, e a Mitra Arquiepiscopal 
do Rio de Janeiro.

Em Angra dos 
Reis, foram 10 
vítimas. Em 
Paraty, sete, e há 
um eletrocutado 
na Baixada

Alan Santos/Presidência da República

Governador Claudio Castro e Jair Bolsonaro participaram de solenidade no Rio e à tarde seguiram para a Costa Verde

C-19: Brasil passa de 
30 milhões de casos
O Brasil superou 30 milhões de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus desde o início da 
pandemia, em março de 2020. 
De domingo para segunda-fei-
ra, foram confirmados 13.361 
diagnósticos positivos para 
covid-19. Com isso, o total de 
casos acumulados chegou a 
30.012.798.

No domingo, o total de 
casos acumulados computa-
dos pelas secretarias e pelo 
Ministério da Saúde estava 
em 29.999.437. Já o número de 
casos em acompanhamento 
está em 518 mil. O termo é 
usado para os casos notificados 
nos últimos 14 dias que não 
tiveram alta nem evoluíram 
para morte.

Já o total de mortes regis-
tradas no país desde o início da 
pandemia alcançou 660.312. 
Nas últimas 24 horas, foram 
registrados 165 óbitos. Ontem, 
o sistema de dados contabiliza-
va 660.147.

Há ainda 3.085 mortes em 
investigação, quando o pacien-
te faleceu, mas a causa por co-
vid-19 ainda demanda exames 
e procedimentos posteriores.

Até ontem, 28.834.486 pes-
soas se recuperaram da co-
vid-19. O número corresponde 
a 96,1% dos infectados desde o 
início da pandemia.

Os dados estão no balanço 
diário do Ministério da Saúde, 
divulgado ontem (4). Nele, são 
consolidadas as informações 
enviadas por secretarias mu-
nicipais e estaduais de saúde 
sobre casos e mortes associa-
dos à covid-19.

Os números em geral são 
menores aos domingos, segun-
das-feiras e nos dias seguintes 
aos feriados em razão da redu-
ção de equipes para alimentar 
os dados. Às terças-feiras e dois 
dias depois dos feriados, em 
geral há mais registros diários 
pelo acúmulo de dados.

PSOL e Rede pedem cassação 
de Eduardo Bolsonaro
O partido PSOL, ao lado 
da Rede Sustentabilidade, 
apresentou um pedido de 
cassação do mandato de 
Eduardo Bolsonaro na Câ-
mara dos Deputados ontem 
(4) após recente declaração 
do deputado Eduardo Bol-
sonaro, filho do presidente 
da República, em que ele, 
segundo os dois partidos, 
debocha da tortura sofrida 
pela jornalista Miriam Leitão 
durante o período da ditadu-
ra militar.

No último domingo (3), 
Eduardo Bolsonaro escre-
veu em sua rede social que 
estava “ainda com pena da 
cobra”, em resposta a uma 
postagem de Miriam Leitão, 
na qual a jornalista afirmou 

que o presidente Jair Bolso-
naro é um inimigo confesso 
da democracia.

O comentário faz alusão 
a uma das torturas sofridas 
por Miriam durante a dita-
dura militar. Segundo relatos 
da própria jornalista, ela 
teve de ficar nua em frente 
a dez soldados e três agentes 
de repressão e passar horas 
trancada em uma sala com 
uma jiboia. Na época, ela 
estava grávida de um mês. 
Segundo os relatos de Mi-
riam, ela ainda foi presa e 
torturada com tapas, chutes 
e golpes que abriram sua 
cabeça.

“São esses horrores que 
a Constituicao Federal obri-
gou o Estado brasileiro a 

reconhecer e que o pais se 
comprometeu a reparar pe-
rante diversas organizacoes 
internacionais, especial-
mente para que nunca mais 
se repitam”, diz trecho da 
representação protocolada 
na tarde de ontem (4).

“O parlamentar repre-
sentado deixa mais uma vez 
evidenciado o seu caráter 
misógino e machista. A vio-
lência política e calcada no 
menosprezo, discriminação 
e inferiorização do feminino, 
e objetiva impedir e anular 
o exercício dos direitos po-
líticos ou profissional das 
mulheres, comprometendo 
a participação igualitária 
em diversas instâncias da 
sociedade”, continua o do-

cumento.
“A cassação de Eduardo 

Bolsonaro  é imperativa e 
urgente. Não há nenhuma 
condição moral e política 
dele permanecer à frente 
de qualquer cargo público. 
Diante desses fatos, é dever 
fundamental dos poderes 
constituídos, inclusive o 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, a tomada das 
providências cabíveis para 
punir o Representado pelos 
referidos atentados contra 
à dignidade da jornalista 
Miriam Leitão, e à dignidade 
de todas as mulheres, por ele 
perpetrados, pelas razões de 
direito a seguir expostas”, 
conclui o texto.

Motivo foi comentário do deputado contra jornalista postado em rede social

Mortes desde 
o início da 
pandemia, em 
2020, atingem a 
marca de 
660 mil

Dólar fecha no menor nível em 
2 anos. Bolsa vive dia tenso
A entrada de fluxos externos 
atraídos por juros altos e pela 
valorização das commodities 
fez o dólar cair pela terceira 
vez seguida e fechar no me-
nor nível em mais de dois 
anos. A bolsa de valores teve 
um dia mais tenso ontem 
(4), com a indecisão sobre o 
comando da Petrobras, e teve 
leve queda.

O dólar comercial encer-
rou a segunda-feira (4) vendi-
do a R$ 4,608, com queda de 
R$ 0,059 (-1,27%). Após abrir 
próxima da estabilidade, a 
cotação operou em baixa 
durante todo o dia, na faixa 
entre R$ 4,60 e R$ 4,62.

A moeda norte-americana 
está no menor nível desde 4 
de março de 2020, uma se-
mana antes de a Organização 
Mundial de Saúde decretar a 
pandemia de covid-19, quan-
do tinha fechado a R$ 4,58. 
Apenas nos dois primeiros 
dias úteis de abril, o dólar 
caiu 3,2%. Em 2022, a divisa 
acumula baixa de 17,36%.

A euforia no mercado de 
câmbio não se repetiu no 
mercado de ações. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou aos 
121.279 pontos, com queda 
de 0,24%. Apesar de uma 
reação durante a tarde, o 
indicador encerrou em baixa 

pressionado pela situação 
da Petrobras e por ações de 
bancos, que caíram na se-
gunda-feira.

Segundo diversos jornais 
e agências de notícias, o 
economista Adriano Pires, 
indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para comandar a 
Petrobras, teria desistido de 
assumir o cargo por conflitos 
de interesse entre a estatal e 
empresas beneficiadas por 
sua consultoria. A noticia 
ainda não foi oficialmente 
confirmada, mas as ações 
da companhia caíram 0,85% 
(ações ordinárias) e 0,94% 
(ações preferenciais).

A queda na bolsa só não 
foi maior porque o Ibovespa 
foi beneficiado pelas bolsas 
norte-americanas. Em rela-
ção ao dólar, a moeda norte-
-americana continua caindo 
por dois fatores. O primeiro 
são os juros altos no Brasil, 
que atrai fluxos de capital 
para países emergentes. O 
segundo é a valorização das 
commodities (bens primá-
rios com cotação internacio-
nal) provocada pela guerra 
entre Rússia e Ucrânia, que 
está trazendo mais divisas 
para países exportadores de 
matérias-primas, como o 
Brasil.

Indecisão sobre o comando da Petrobras afeta o mercado de ações
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Esportes

André quer 
mais títulos 
pelo Flu na 
temporada

O Fluminen-
se conseguiu 
apagar a de-
c e p ç ã o  d a 
precoce elimi-
nação na Taça 

Libertadores da América 
com a conquista do Cam-
peonato Carioca diante do 
Flamengo, no último sábado. 
Porém, o volante André res-
saltou que o foco do elenco 
é conquistar mais títulos na 
temporada.

“É fruto do nosso traba-
lho. Há dois anos buscando, 
batalhando… merecemos 
o título. Que seja uma tem-
porada abençoada, forte, 
intensa e vencedora. Não 
podemos parar por aqui. 
Vamos almejar mais coisas”, 
disse.

O Fluminense inicia duas 
competições nesta sema-
na. Primeiro, os tricolores 
estreiam na Copa Sul-A-
mericana contra o Oriente 
Petrolero-BOL, às 19h15 (de 
Brasília), em casa, amanhã. 
Depois, a equipe começa a 
caminhada no Campeonato 
Brasileiro, contra o Santos.

Diferentemente da tem-
porada passada, diretoria, 
comissão técnica e jogadores 
miram todos os títulos em 
disputa. Além disso, o Flu-
minense ainda vai estrear na 
Copa do Brasil contra o Vila 
Nova-GO.

Time visita hoje o Sporting Cristal, em Lima, pelo grupo H da competição

Pressionado, Fla estreia 
na Taça Libertadores

O Flamengo vai 
enfrentar o Spor-
ting Cristal hoje, 
em Lima,  no 
Peru. O jogo das 
21h40 no Estádio 

Nacional marcará a estreia das 
duas equipes na fase de grupos 
da Libertadores em 2022.

O Rubro-Negro vive um 
péssimo momento após ficar 
com o vice-campeonato cario-
ca, sem vencer o Fluminense 
nas duas partidas da final. As 
atuações muito abaixo das 
expectativas expuseram um 
clima conturbado no elenco e 
deixaram o técnico Paulo Sousa 
sob forte pressão.

No clube, espera-se que o 
retorno a Lima, onde o Fla foi 
campeão da Libertadores em 

2019, traga uma reviravolta. Os 
números favorecem a equipe 
brasileira, que nunca perdeu 
de uma equipe peruana na 
competição.

Além disso, o Fla vem de 
uma invencibilidade de oito 
jogos como visitante na Liber-
tadores e não perde em estreias 
há sete anos. Do outro lado, 
entretanto, estará um Sporting 

Cristal em boa fase e sem per-
der há seis partidas. Com três 
vitórias, três empates e somente 
uma derrota na temporada, os 
peruanos vem de goleada por 
4 a 1 sobre o Universidad San 
Martín, na última rodada do 
campeonato nacional.

Principal estrela da equipe 
rubro-negra atualmente, o uru-
guaio De Arrascaeta ficou em 
tratamento no Rio de Janeiro 
por conta de um problema 
no tornozelo. Outro que não 
viajou com a delegação foi o 
chileno Isla.

Para a partida, a novidade 
pode ser a estreia do golei-
ro Santos com a camisa do 
Flamengo. O ex-Furacão foi 
relacionado para o confronto e 
pode assumir o lugar de Hugo.

Gilvan de Souza / Flamengo

Os jogadores do Flamengo buscam hoje uma vitória para recuperar a confiança da torcida após o vice no Carioca

Rubro-Negro 
nunca foi 
derrotado por 
uma equipe 
peruana na Taça 
Libertadores

Conceição pede foco 
ao elenco do Vasco

Victor Sá destaca 
adaptação ao Bota

O Vasco entrou 
na última se-
mana de pre-
paração para a 
estreia na Série 
B. Os cruzmal-
tinos entram 

em campo na próxima sex-
ta-feira, contra o Vila Nova, 
em São Januário.

O zagueiro Anderson 
Conceição destacou a difi-
culdade da competição, mas 
afirmou que espera conquis-
tar o acesso.

“A Série B é um cam-
peonato que exige muito 
de todos. Precisamos de 
um grupo competitivo, que 
abrace a ideia. Temos que ter 
um grupo focado e determi-
nado. Espero que possamos 

Uma das novi-
dades do Bo-
tafogo para a 
sequência da 
temporada, o 

atacante Victor Sá já está 
praticamente se sentindo 
em casa. A adaptação tem 
sido tranquila, graças ao 
apoio do elenco.

O Alvinegro foi buscar 
Victor Sá no Al Jazira, dos 
Emirados Árabes Unidos. 
O atacante, de 28 anos, 
também tem experiência 
na Europa. Ele defendeu o 
Wolfsburg, da Alemanha, 
além de Lask Linz e Kapfen-
berger, ambos da Áustria.

Victor Sá está há pouco 
mais de uma semana no Bo-
tafogo. Ele está se sentindo à 

fazer uma grande Série B 
e conquistar o objetivo do 
clube”, disse.

O defensor ressaltou que 
os cruzmaltinos já estão fo-
cados na estreia no torneio 
nacional e espera o apoio da 
torcida.

“O professor tem passado 
algumas coisas do Vila Nova 
para a gente. Já estamos fo-
cados neste jogo. Jogar em 
casa é muito bom, com nosso 
torcedor apoiando e espero 
que possamos fazer uma 
grande estreia. É importante 
começar bem o campeonato, 
com uma vitória”, declarou.

O Vasco vai em busca do 
acesso para a Série A e não 
quer repetir 2021, quando fi-
cou longe do G4 da Série B.

vontade com os novos com-
panheiros e com a nova casa.

“Desde o começo tudo 
tem sido facilitado para 
mim, fui muito bem re-
cebido, todo mundo vem 
me deixado muito bem à 
vontade para desenvolver o 
meu trabalho. O professor 
Luís Castro vem explicando 
da melhor maneira a forma 
como ele quer que a gente 
trabalhe. Em poucos dias 
vou estar me sentindo em 
casa”, declarou.

O técnico português, por 
sinal, tem mais uma semana 
de preparação para a estreia 
no Campeonato Brasileiro. O 
Botafogo enfrenta o Corin-
thians, no próximo domin-
go, no Rio.

Tricolor joga 
amanhã pela 
Copa Sul-
Americana


