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Maricá é a primeira cidade do Brasil a comprar
vacina contra Covid-19 com recursos próprios

Prefeito Fabiano
Horta e os secretários
Igor Sardinha,
Simone Costa e João
Maurício anunciaram
as novas medidas
restritivas para conter
aglomerações. Cabo
Frio vai ocupar leitos
do Hospital Municipal
Che Guevara, em
Maricá, que trata
exclusivamente de
casos da Covid-19. E
em abril chegam as
primeiras 25 mil das
500 mil doses da
vacina Sputnik V
(foto Vinícius
Manhães).
Páginas 3, 4 e 5

Prefeitura de Itaboraí tem nerd na Fazenda
e suspeito de corrupção na Saúde

Parque Orla de Piratininga
em Niterói sofre grandes

transformações e é destaque
numa publicação europeia
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Deputado
Filippe Poubel

desafia políticos
que defendem

lockdown a
suspender seus

salários.
Câmaras

Municipais têm
sessões

presenciais e
virtuais.
Página 2

Deputados no lugar de discutirem
soluções para combater a pandemia,

aprovaram em regime de urgência a troca
do nome do Estádio do Maracanã. O

governador em exercício funcionará como
VAR para dizer se foi gol contra ou não

dos parlamentares. Página 7
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Justiça I

Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

Secretária de Saúde registra queixa-crime
contra deputado estadual; senador
Romário pode voltar para a Câmara

Federal; processo de André Corrêa vai
para a justiça eleitoral e CPI do Futebol

continua engavetada na Alerj.



O deputado estadual
Filippe Poubel (PSL) fez
um desafio aos
governadores, prefeitos e
colegas de Legislativo que
defendem o lockdown a
abrirem mão de seus
salários em favor de
trabalhadores que estão
sendo impedidos de
exercer suas atividades
devido às medidas
restritivas impostas no
país em enfrentamento à
pandemia Covid-19.
Poubel chamou de
“hipocrisia” o
comportamento de
políticos que estavam nas
ruas pedindo votos nas
eleições do ano passado,
“aglomerando”, e agora
defendem o “fique em
casa” sem oferecer
alternativas de sustento
para trabalhadores.
O discurso foi realizado na
tribuna da Assembleia
Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj), nesta
quinta-feira (18), ocasião
em que Filippe Poubel
lembrou um projeto de lei
que apresentou,
no ano passado, para
redução em 50% dos
salários dos deputados
com utilização do recurso
para combate ao
coronavírus.
A proposta, no entanto,
não prosperou na Casa.
“É muito fácil fácil falar de
lockdown, de fechamento
dos comércios, de fique

Deputado Filippe Poubel desafia políticos que
defendem lockdown a suspender seus salários 

É muito fácil falar de lockdown
enquanto o salário cai

rigorosamente todo mês na conta
‘

’Deputado Filippe Poubel

em casa, enquanto o
salário cai rigorosamente
todo mês na conta. Agora
estou propondo o
cancelamento para todos,
deputados socialistas,
dividam os salários com os
trabalhadores que estão
impedidos de ir e vir, de
trabalhar de dia para
comer à noite. Estão
matando de fome as
pessoas, querem
assassinar a economia do
país para desestabilizar o
governo federal”, discursou
Filippe Poubel.

O deputado ainda
defendeu a suspensão
temporária do pagamento
de impostos como IPVA e
IPTU, e contas de água e
luz. “Quem vai sustentar o
lojista e comerciante
impedido de funcionar,
pagar o aluguel do
ambulante que vende de
dia para comer à noite?”,
questionou Filippe Poubel,
que também repudiou a
jornalista Maju Coutinho,
que falou “o choro é
livre” para justificar o
lockdown.

Legislativo
Rio de Janeiro - Homenagem

Jornalista Ana Paula Araújo
No Dia Internacional da Mulher a Câmara Municipal do
Rio concedeu a Medalha de Reconhecimento Chiquinha
Gonzaga a personalidades femininas que se destacaram

na sociedade.
Numa cerimônia em formato híbrido, a jornalista e

escritora Ana Paula Araújo, a pesquisadora da Fiocruz,
Margareth Dalcomo, e a enfermeira da Clínica da Família

de Santa Cruz, Thalita Nascimento da Silva, foram
agraciadas com a comenda. A iniciativa da homenagem

foi da Mesa Diretora da Casa Legislativa.

Niterói - Salário
Os vereadores de Niterói mantiveram o veto ao
aumento de salário do prefeito, vice-prefeito e
secretários municipais da cidade que havia sido
aprovado na última legislatura. Foram 16 votos pela
manutenção do veto, dois pela manutenção do
aumento e uma abstenção. A proposta que tinha sido
aprovada ano passado, aumentava o salário do prefeito
de R$ 29,5 mil para R$ 32,4 mil, um reajuste de 10%.
O aumento dos secretários municipais seria ainda maior,
de 34%, saindo dos atuais R$ 12,3 mil para R$ 16,5
mil.
A polêmica envolvendo o projeto se deu principalmente
porque ele foi proposto pela mesa diretora da Casa, à
época presidida pelo vereador Paulo Bagueira (SDD)
que havia sido eleito vice-prefeito de Niterói. A proposta
apresentada por ele reajustava em 10% os
vencimentos do vice de R$ 25,9 mil para R$ 28,5 mil.
Em seu último dia no governo, o então prefeito Rodrigo
Neves (PDT) vetou o aumento e assim ficou a cargo da
Câmara manter o veto e congelar os salários, ou
derrubar o veto e conceder o aumento. Além de atingir
diretamente os salários do primeiro escalão do governo,
se aprovada poderia ainda ter efeito cascata em todo o
serviço público municipal.
Votaram a favor do veto Andrigo (SDD), Atratino
(MDB), Binho Guimarães (PDT), Dado (Cidadania),
Casota (PSDB), Douglas Gomes (PTC), Daniel Marques
(DEM), Dr. Nazar (MDB), Fabiano Gonçalves
(Cidadania), Jhonatan Anjos (PDR), Paulo Eduardo
Gomes (PSOL), Renato Cariello (PDT), Veronica Lima
(PT) e Professor Tulio (PSOL). Contra o veto e a favor
do aumento votaram os vereadores Folha (PSB) e
Emanuel Rocha (Solidariedade). O presidente da Casa,
Milton Cal, não votou.

São Gonçalo - Democracia
Emenda à Lei Orgânica Municipal que limita a reeleição
de um mesmo vereador ao cargo de presidente da
Câmara foi aprovada por unanimidade em São Gonçalo.
Nesta decisão dos 24 parlamentares, pela nova
redação, o presidente da Casa continuará tendo
mandato de dois anos, porém, com direito apenas a
uma reeleição.

 “A alternância de poder na Câmara Municipal deve ser
encorajada, visto que consagra a difusão de conceitos e
percepções diferenciadas de gestão, determinantes
para o fortalecimento do regime democrático,
oxigenando a atividade parlamentar, estimulando a
inovação, o dinamismo e o bom funcionamento
administrativo e operacional na casa legislativa”,
afirmou o vereador Lecinho (MDB), presidente da
Câmara.

Araruama - Aniversário
A Sessão Solene do aniversário de emancipação
político-administrativa de Araruama, que seria no dia 06
de fevereiro, foi adiada para o mês de junho com dia
ainda a ser confirmado.

Segundo o presidente da Casa, vereador Júlio César
Coutinho (PSC), o adiamento foi devido a pandemia do
coronavirus. Neste evento são homenageadas
personalidades de diversos setores da sociedade com
medalhas e títulos de cidadania. As homenagens estão
acumuladas desde o ano passado.

São Gonçalo endurece medidas para evitar
aglomerações no combate à Covid-19

Para evitar o avanço do
coronavírus em São
Gonçalo, o prefeito Capitão
Nelson (PL) decidiu
prorrogar até o próximo dia
31 de março as medidas
restritivas de proteção à
vida.

A decisão de estender o
prazo das medidas
restritivas foi tomada para
evitar aglomerações e
conter o aumento de casos
de covid-19. Bares e
restaurantes podem
funcionar até às 22h, mas
cumprindo novas regras
além das que já estavam em
vigor, como distanciamento
entre mesas, 2/3 da
capacidade de pessoas e
uso de álcool em gel. A
partir de 21h não é
permitida a entrada de
clientes, que só podem fazer
pedidos até às 21h30m. A
partir de 22h, não pode
haver mais clientes nos
estabelecimentos, que
devem estar com as portas
fechadas.  Boates, casas de
shows e de eventos
permanecem fechadas.

O prefeito Capitão Nelson
explica que a alteração no
horário visou atender aos
comerciantes, que se

comprometeram em seguir
as novas regras.

“Não podemos penalizar o
empresário que investe na
cidade e segue as
determinações da
fiscalização. Seguiremos
com as restrições e
orientações para evitarmos a
propagação da doença. Peço

a todos que se
conscientizem e respeitem
as regras de
distanciamento”, reforçou o
prefeito.

As ações integradas para
fiscalizar o cumprimento do
decreto estão mantidas.
Uma força-tarefa com
agentes das secretarias
municipais de Ordem
Pública, através da
Subsecretaria de Posturas e
da Guarda Municipal, de
Saúde e Defesa Civil,
através da Vigilância
Sanitária, e Meio Ambiente
percorre o município
diariamente para orientar e
fiscalizar o funcionamento
do comércio.



Covid-19: Maricá receberá as primeiras
25 mil doses da Sputnik V em abril

A Prefeitura de Maricá foi a primeira cidade
do Brasil a comprar imunizantes contra o
coronavírus por conta própria. O primeiro
lote, com 25 mil doses da vacina russa
Sputnik V chegará nos primeiros dias de
abril. Ao todo, a cidade litorânea do Rio de
Janeiro adquiriu 500 mil doses da vacina
para imunizar seus 165 mil habitantes.

Prefeito Fabiano Horta e o presidente do Ictim, Celso Pansera, torcem para que a vacina russa seja
autorizada pela Anvisa nos próximos dias

As negociações foram
feitas junto ao consórcio
de governadores do
Nordeste, mas o contrato
foi assinado de forma
independente pelo
município na tarde da
sexta-feira (19/3). A
prefeitura não revelou o
valor total da compra ou o
preço final de cada dose.
Os pagamentos serão
feitos de acordo com a
entrega das remessas.

— Foi mais um importante
passo na luta para vencer
a pandemia — vibrou o
prefeito Fabiano Horta
(PT) ao fazer o anúncio
nas redes sociais.

As conversas entre Maricá
e o governo russo
começaram em dezembro,
com um termo de
confidencialidade,

segundo o presidente do
Instituto de Ciência,
Tecnologia e Inovação de
Maricá (Ictim), Celso
Pansera. A prefeitura
chegou a recuar, mas
voltou a negociar as doses
na semana passada, com
a sanção do projeto de lei
534/2021 pela Presidência
da República, que facilitou
a compra de vacinas por
estados e municípios.

Com a expectativa de
receber 25 mil novas
doses em abril, a
prefeitura pretende
imunizar toda a população
local acima de 60 anos.

— Para isso, precisamos
imunizar 40 mil pessoas.
Com o primeiro lote e mais
as vacinas que já temos,
vamos conseguir —
prometeu Pansera.

Sem autorização
O cronograma, no entanto, pode ter um entrave: a
Sputnik V ainda não tem autorização de uso
emergencial concedida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

— A gente espera que o bom senso prevaleça até lá.
Pode dar errado, mas, se der certo, vamos imunizar
uma parcela importante da população. Se você tem um
contrato desses à mão e tem condições de assinar,
como dispensar? — disse Pansera.

Desenvolvida pelo laboratório Gamaleya, a Sputnik V
alcançou eficácia de 91,6%. A vacina, que é aplicada
em duas doses, já foi aprovada em 52 países. Segundo
a fabricante, cada dose custa menos de dez dólares.

A vacina Sputnik V será aplicada na população maior de 60 anos em
Maricá



Município de Maricá decreta toque de
recolher e suspende volta às aulas
Toda população será vacinada em Maricá no máximo em seis meses

FOTOS VINICIUS MANHÃES

Fabiano Horta anuncia as novas medidas com seus secretários Igor Sardinha, Simone Costa e João Maurício

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT),
decidiu apertar o cinto para conter a pandemia
do coronavírus. Determinou o imediato reforço

na fiscalização para que o decreto seja
cumprido de ponta a ponta. As ações seguem
em grande parte com as normas do decreto do
governador em exercício Cláudio Castro (PSC),

com o objetivo de padronizar o combate à
Covid-19 em todo o Rio de Janeiro. Horta

também anunciou a aquisição de 500 mil doses
da vacina Sputnik V para imunizar toda a

população da cidade, num prazo estimado de
quatro a seis meses, após a chegada do

primeiro lote do imunizante russo.

Em transmissão ao vivo
pelas redes oficiais da
Prefeitura, o prefeito
Fabiano Horta anunciou
novas medidas de
enfrentamento à
pandemia de Covid-19 na
cidade, entre as quais a
ampliação da vacinação
com a instalação de
postos drive thru e fixos
para a imunização de
idosos. As novas medidas
adequam a estratégia da
cidade à adotada no
estado e incluem, ainda, a
restrição de circulação de
pessoas nas vias, em
áreas e praças públicas no
horário de 23h às 5h.
O decreto com as medidas
tem validade até o dia 5
de abril. O prefeito
justificou a adoção das
medidas com base em
indicadores municipais
que, embora apontem
para uma queda no
número de óbitos da
cidade, também trazem
um significativo aumento
no número de casos de
Covid-19, o que poderia
pressionar a estrutura de
Saúde.
Ao lado do prefeito, que
determinou rigor na
fiscalização à aplicação
das medidas, o secretário
de Relações Institucionais,
João Maurício adiantou
outras ações que auxiliam
no combate ao avanço da
doença. Uma delas é a da
ampliação do número dos
ônibus Vermelhinhos em
circulação para diminuir os
intervalos e garantir menor
lotação nos veículos.
Também frisou que foi
prorrogada por mais seis
meses a entrega de cestas
básicas e kits de limpeza.

João Maurício faz apelo para que
sejam evitadas aglomerações

“Se nós não queremos que
esse decreto seja mais
duro, restritivo,
precisamos dessa cota de
sacrifício para nos
enquadrar nisso e garantir
que nos próximos 20 dias
a situação do combate ao
coronavírus esteja mais
normalizada na cidade de

Maricá e no estado do Rio
de Janeiro. Esse apelo nós
fizemos e foi
correspondido no ano
passado e eu tenho
certeza que, a partir de
hoje, possamos fazer todo
esse freio de arrumação e
possamos responder esses
anseios que estão
colocados aqui hoje”,
afirmou João Maurício.
Durante a live o prefeito
reafirmou que o processo
de compra da vacina russa
Sputnik V, está mantido.
“Foram envolvidos nesta
ação a Procuradoria do
Município, o Instituto de
Ciência e Tecnologia e
Inovação (ICTIM) e o
Fundo Soberano russo.
São 500 mil doses da
vacina Sputink V”, disse. O
imunizante é fabricado
pelo Instituto Ganaleya, na
Rússia.
Fabiano Horta esclareceu
ainda sobre a informação
de que as doses
destinadas a Maricá
seriam cedidas para o
Estado. “O diálogo com o
governo estadual é que,
para não haver um
desarranjo do sistema de
vacinação, vamos fazer a
imunização de Maricá e,
na Região Metropolitana II
de Saúde, com os
municípios do entorno de
Maricá, fazer um diálogo

de como podemos ajudar
na celeridade da vacinação
do nosso entorno. Quero
garantir que a vacinação e
aquisição dessas vacinas
concretizadas serão para
vacinação de Maricá e
ajudar o Estado do Rio”,
enfatizou.
O secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Igor Sardinha,
destacou a prorrogação
por mais três meses dos
programas de Amparo ao
Trabalhador (PAT), de
Amparo ao Emprego
(PAE), além de reabrir
inscrições para o Fomenta
Maricá.

Fabiano Horta também se
preocupa com a imunização das
cidades vizinhas

Sardinha destacou que em
um ano de medidas de
suporte econômico, R$
270 milhões foram
investidos no PAT, que
beneficia 20.532 pessoas,
R$ 10 milhões investidos
no PAE, protegendo cerca
de 1.183 empregos, além
do Fomenta Maricá que
ultrapassou a marca de
700 contratos assinados,
num total de R$ 15
milhões em créditos
(vinculados ao Fundo
Soberano de Maricá)

injetados no município,
aliado ao programa Renda
Básica de Cidadania
(RBC), que beneficia
42.500 pessoas.
“Os números da economia
nos dão a certeza de que
conseguimos
compatibilizar todas as
medidas sanitárias com a
questão da proteção
econômica e social.
Conseguimos fazer com
que a cidade de Maricá
obtivesse o melhor
número com folga em
todo o Estado do Rio de
Janeiro no que diz respeito
a emprego. Conseguimos,
mesmo com todas as
medidas restritivas,
conseguimos gerar mais
emprego do que
demissão. Aumentamos o
estoque emprego em
torno de 8%”, afirmou.
O secretário destacou,
ainda, que a cidade
conseguiu ter em 2020,
muito mais empresas
abertas do que em 2019,
e muito menos empresas
fechadas em 2020 do que
em 2019. “Isso mesmo
com todas as questões da
pandemia nos impondo
restrições e paralisações.
Isso quer dizer que PAE,
PAT, Renda Básica de
Cidadania e Fomenta
Maricá foram capazes de
manter a economia viva”,
acrescentou Sardinha.

Igor Sardinha disse que Maricá se
destaca no Estado nas ações
contra a pandemia

Também presente na live,
a secretária de Saúde,
Simone Costa, anunciou
novidades no
planejamento da
vacinação. Desde o dia 18/
03, o município conta com
duas unidades volantes no
sistema drive thru, uma no
Centro, no aeroporto e a
outra no Centro
Administrativo de
Itaipuaçu.
“As pessoas só podem
chegar nessas unidades de
carro. É uma unidade
móvel onde o interessado
já fez o cadastro
previamente pela Atenção
Básica ou pelo número da
Secretaria de Saúde que
você preenche seus dados
via telefone, quando você
dá entrada na unidade
móvel, a pessoa é
colocada naquele cadastro
e recebe a vacinação com
a orientação da 2ª dose”,
explicou.
Outra medida anunciada
pela secretária foi a
instalação de quatro
unidades fixas de
vacinação por distrito:
Centro, ao lado do Posto
de Saúde Central; 2º
distrito, na Unidade de
Saúde da Família de
Marinelândia
(Cordeirinho); no 3º
distrito que fica em
Chácara de Inoã; e no 4º
distrito no Jardim Atlântico
(Itaipuaçu), na unidade da
Rua 53.

Simone Costa anunciou a
vacinação no sistema drive thru
e em postos fixos

WHATSAPP
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Hospital
Che Guevara
vai receber

doentes
de Cabo Frio

O prefeito de Maricá,
Fabiano Horta (PT), assinou
um termo de cooperação
com o prefeito de Cabo Frio,
José Bonifácio (PDT), para a
disponibilização de três
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e leitos de
enfermaria para o
tratamento de pacientes
cabofrienses com Covid-19
no Hospital Municipal Dr.
Ernesto Che Guevara. A
assinatura do documento foi
realizada, na manhã do dia
17, no gabinete da
Prefeitura de Maricá.
Com o bom fluxo da rede de
emergência de Maricá, com
40,8% de ocupação, de
acordo com o boletim
semanal, publicado na
quarta-feira (17), o prefeito
de Maricá destacou a
importância do senso
coletivo de solidariedade
regional.
“É hora de preservar vidas e
disponibilizar os leitos que
existem no SUS, na lógica
da universalidade do
atendimento. Cabo Frio é
uma cidade com quem
sempre dialogamos. Muitos
pacientes de Maricá,

Prefeitos José Bonifácio, Fabiano Horta e o vice-prefeito de Maricá
Diego Zeidan com o termo de cooperação entre os municípios

Com 100% de ocupação dos
leitos de UTI, o município
de Cabo Frio enfrenta uma
situação desafiadora. “É o
momento de atitudes
drásticas e firmes. Estamos
estreitando uma rede de

O hospital de Maricá foi inaugurado em maio de 2020 e atende exclusivamente casos da Covid-19 (foto
Paulo Celestino)

solidariedade entre homens
públicos que têm a
preocupação maior de salvar
vidas. Essa parceria com
Maricá jamais será
esquecida. Saio daqui mais
entusiasmado para enfrentar
essa guerra, que é de
todos”, afirmou Jose
Bonifácio.
Cabo Frio publicou um novo
decreto na segunda-feira
(15), que estabelece
medidas mais rígidas para
tentar conter o avanço da
Covid-19 na cidade, como
proibição de pessoas nas
ruas, áreas e praças públicas
do município no horário das
23h às 5h; o transporte
público não pode circular
com passageiros em pé;
proibidos os passeios de

barco, boates e casas de
festa, dentre outras. “Caso
essas medidas não surtam
efeito, não hesitaremos em
fechar a cidade antes
mesmo da Semana Santa”,
destacou o prefeito de Cabo
Frio.
Além de medidas para o
enfrentamento da
pandemia, José Bonifácio
conversou sobre a moeda
social Mumbuca e conheceu
programas como o das
bicicletas vermelhinhas.
“Tenho a proposta de criar
em Cabo Frio, a moeda
Itajuru, com funcionamento
similar ao de Maricá. As
bicicletas são um sonho.
Quero conhecer mais esse
projeto”, concluiu o prefeito
de Cabo Frio.

principalmente na área
cardiológica, já foram
assistidos em Cabo Frio”,
declarou Fabiano Horta.

Peró ganha estação para
monitoramento fotográfico

Com a participação de
moradores, veranistas e turistas,
a Praia do Peró, em Cabo Frio, já
conta com monitoramento
coletivo. Única praia do interior
fluminense com a Bandeira Azul,
o Peró acaba de ganhar uma
estação CoastSnap, instalada no
Morro do Vigia. O projeto
consiste na produção de
fotografias feitas por qualquer
pessoa interessada a partir de
uma câmera de smartphone. A
imagem é repassada para os
pesquisadores através de
plataformas de mídias digitais
(crowd-sourced fotos).
A nova estação é resultado de
uma parceria do projeto Bandeira
Azul do Peró com a UFRJ e a
Universidade de Sidney, na
Austrália. O primeiro CoastSnap
foi instalado na praia de
Narrabeen, em New South Wales,
sudeste da Austrália. Nos
primeiros seis meses, 220
imagens foram enviadas, numa

média de uma foto por dia.
Estações semelhantes estão
espalhadas pela Espanha,
Portugal, Reino Unido e Estados
Unidos.
 — Junto à placa há um suporte
rústico para smartphones de
variados tamanhos e com ângulo
fixo. Na placa informativa há
explicação sobre os objetivos da
pesquisa e como o fotógrafo
amador ou profissional deve
proceder para enviar as fotos
para os pesquisadores – explica
Paloma Arias, coordenadora do
Projeto Bandeira Azul/Peró.
 O projeto permite a interação
entre a comunidade acadêmica e
a sociedade, permitindo a
construção do conhecimento
participativo que elucidará a
dinâmica ambiental dos trechos
monitorados. As fotografias vão
ajudar a acompanhar os
processos de variação da linha de
costa e os processos de erosão,
além do uso e ocupação da costa.
— O CoastSnap é um
monitoramento coletivo através
de uma caixinha ou suporte

simples para smartphone em
direção da cena a ser analisada.
Os banhistas podem compartilhar
a imagem do local para os
cientistas monitores da área. Em
geral, os suportes ficam em local
de fácil acesso e com ângulo
capaz de levantar elementos a
serem analisados – explicou o
fotógrafo profissional Bruno Bou.
 O projeto também poderá
favorecer o turismo depois da
pandemia, já que a Bandeira Azul
atraiu a atenção de muitos
turistas do Brasil e do exterior. A
Praia do Peró também conta, no
mesmo trecho monitorado pelo
CoastSnape (entre a Bandeira
Azul e a Cabana do Pescador),
com monitoramento de imagem
ao vivo, 24 horas por dia, através
de uma câmera instalada no
Hotel Paradiso Peró.

As imagens podem ser acessadas
gratuitamente pelo
endereço https://
climaaovivo.com.br/rj/cabofrio/
cabo-frio-paradiso-pero-praia-
hotel.
 

Os museus de Arte do Rio, Museu do Amanhã e o Museu de Arte
Moderna estão com as portas fechadas e só reabrirão na segun da
quinzena de abril em decorrência do aumento de casos de covid-19
na cidade do Rio. O objetivo é conter a disseminação do vírus. 
“Entendemos que medidas drásticas de fechamento não deveriam
ser atitudes isoladas, mas sim coordenadas pela autoridade
pública. Entretanto, como instituições culturais com
responsabilidade pública e social, que prezam o conhecimento, a
ciência e a vida, não podemos nos omitir em tomar as decisões
que nos parecem corretas e necessárias neste grave momento da
história do país”, diz o comunicado dos gestores dos museus.
Em março de 2020 os museus também suspenderam suas
atividades presenciais e passaram a realizar trabalho remoto. 

Por Paulo Roberto Araújo

Museus do Rio fecham as portas
para conter o coronavírus



Parque Orla Piratininga em Niterói
entra na segunda fase de obras

Fotos: Luciana Carneiro

Prefeito Axel Grael (PDT) assinou a ordem de início para a segunda etapa de intervenções que inclui
toda a urbanização da área, com implantação de pavimentação e drenagem, praças e ciclovias

As obras do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis,
na Região Oceânica, entram em uma nova fase. Foi
assinada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, a ordem de
início para a segunda etapa de intervenções, que inclui
toda a urbanização da área, com implantação de
pavimentação e drenagem, praças e ciclovias. O parque,
que está sendo implantado pela Prefeitura de Niterói,
contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa,
abrangendo uma área de mais de 150 mil metros
quadrados e a implantação de cerca de 10 quilômetros de
sistema cicloviário ao longo de toda a orla, além de espaços
para lazer e esporte.

Grael assina projeto que já é citado em publicação europeia

“É gratificante ver esse
projeto saindo do papel,
contribuindo com soluções
inovadoras e sustentáveis
para a recuperação do
sistema lagunar. O POP
será um passo
fundamental para a
despoluição da lagoa”,
afirmou Axel Grael. De
acordo com o prefeito,
com este projeto vai ser
possível restabelecer novo
equilíbrio ecológico no
entorno da Lagoa, a
abertura de espaços
multifuncionais com
equipamentos de lazer
para a população, áreas
de contemplação e de
aproximação da população
com a Lagoa de
Piratininga, além de
intensificarmos questões
voltadas para a educação
ambiental e ecoturismo.
Trecho 1
O projeto do POP foi
dividido em nove trechos
de acordo com as
características de cada
local. No momento, as
intervenções acontecem
no trecho 1, que se
estende do fim da Avenida
Francisco Gabriel de Souza
Lôbo, próximo à área de

A primeira etapa de
intervenções segue
avançando, e contempla a
infraestrutura verde e
revegetação. O POP
contará com píeres de
contemplação e de pesca,
áreas de lazer, quadra de
esporte, brinquedos e
academia de ginástica. O
local ainda abrigará um
museu. A previsão é que
todo o trabalho esteja
concluído em setembro de
2022.
Um dos diferenciais do
parque é a implantação de
um sistema de gestão de
águas pluviais composto
por bacias de
sedimentação, jardins
filtrantes, jardins de chuva
e biovaletas para a
captação e tratamento das
águas provenientes dos
rios e da rede de
drenagem das principais
bacias contribuintes à
Lagoa de Piratininga.

pouso de parapente no
Cafubá, até a Ponte do
Canal de Camboatá,
próximo à entrada de
Camboinhas.
Agora estão sendo
executadas as obras de
infraestrutura verde, com
bacias de sedimentação e
jardins filtrantes que irão
captar e tratar as águas
dos rios Cafubá, Arrozal e
Jacaré. Estas obras estão

localizadas nos trechos 1,
com o sistema de
alagados construídos do
rio Arrozal e do rio Jacaré,
e 9, com sistemas de
alagados construídos do
rio Cafubá.
Com o início da segunda
parte da obra, o trecho 1
receberá também
infraestrutura cicloviária,
urbanização da pista de
pouso de parapente,
jardim sensorial, área de
estar com bancos e
mesas, paraciclos, área de
ginástica, mirante, píer de
contemplação, quadra de
esportes, pista de skate,
brinquedos infantis, píer
de pesca e churrasqueira.
Trechos 2, 3 e 4
O trecho 2, que se

estende do Canal de
Camboatá até a Rua
Doutor Valdemar
Vanderlei, e o trecho 3, da
Rua Doutor Valdemar
Vanderlei até a Rua Doutor
Ernâni Luís da Cunha
ganharão infraestrutura
cicloviária, área de estar,
churrasqueira, paraciclos,
píer de contemplação,
banheiros e quadra de
esporte. Haverá ainda um
parcão, que é um espaço
destinado para pets, e
estacionamento.
O trecho 4, que
compreende a área entre
a Rua Doutor Ernâni Luís
da Cunha até a ponte de
acesso ao bairro Jardim
Imbuí, terá como
destaque o Museu de

Piratininga. Situado às
margens da lagoa, no local
do antigo Iate Clube de
Piratininga, terá
aproximadamente 1500
metros quadrados de área
construída.
Trechos 5, 6, 7, 8 e 9
O trecho 5 do POP faz a
ligação da Lagoa de
Piratininga com a Prainha
de Piratininga. Já o trecho
6 se estende da ponte de
acesso ao bairro Jardim
Imbuí até a Rua Augusto
Rush, contemplando
também a Ilha do Tibau.
O trecho 7 parte da Rua
Augusto Rush até o fim do
Jardim Imbuí e o 8
engloba toda a área de
abrangência da Rua
Estrela, antiga Rua 100. O

trecho 9 vai da Rua Estrela
até a Avenida Francisco
Gabriel de Souza Lôbo.
Nestas áreas, o passeio
público ganha espaço com
praças, áreas de
convivência,churrasqueira,
equipamentos de
ginástica, brinquedos,
mirante, píer de pesca,
além de infraestrutura
cicloviária. Terá ainda um
campo de futebol e quadra
de esportes no trecho 6 e
4 e marcos visuais do
Parque nos principais
acessos.
Sustentabilidade
O projeto do POP permitiu
que Niterói fosse citado
em um relatório
internacional como uma
das 10 cidades brasileiras
que adotam tecnologias
conhecidas como Soluções
Baseadas na Natureza
(SBN), em uma publicação
da Comunidade Europeia,
The EU-Brazil Sector
Dialogue on nature -
based solutions.
Este será o maior parque
deste tipo no Brasil e foi
estruturado pelo Consórcio
de empresas que
ganharam a concorrência
internacional, três
brasileiras, uma da
Holanda e outra da
França, que
desenvolveram projetos de
parques sustentáveis na
Europa e em outros locais
do mundo. Eles
estruturaram com a
equipe do PRO
Sustentável, um projeto
inovador que vai
transformar
completamente essa
região e, sobretudo,
ajudar na recuperação das
lagoas.



2022 é bem aí
O senador Romário deixou o Podemos e vestiu a
camisa do Partido Liberal do Rio. Ele está pensando
se vai tentar a reeleição (o que é muito difícil) ou
conquistar mais uma vez uma cadeira na Câmara
Federal.

A Segunda Turma do STF decidiu que a Justiça
Federal não tem competência para julgar ação
contra o deputado André Correa (DEM), em
tramitação no Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. Correa foi um dos deputados acusados no
âmbito da Operação Furna da Onça de receber
recursos indevidos. O STF acaba de transferir o caso
para a Justiça Eleitoral, em função de indícios de
que os supostos pagamentos seriam destinados à
campanha eleitoral.

Gol contra na Alerj
Trocar o nome do jornalista Mário Filho pelo de Pelé
no Estádio do Maracanã é o fim da picada. O Rei do
futebol não quis colocar o nome dele na certidão da
filha. Os deputados André Ceciliano (PT) autor do
projeto de lei, e os coautores Bebeto (Pode), Marcio
Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Carlos Minc
(PSB), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch
(PSL) fizeram gol contra. Minc, no entanto, sentiu
que pisou na bola, pediu para ter seu nome retirado
desta lista.

Gaveta
Enquanto isso, continua engavetada na Alerj desde
2016, a CPI do Futebol para esclarecer e punir os
corruptos que colocaram milhões de reais nos bolsos
com superfaturamento das obras do Maracanã para
a Copa do Mundo. Na época, muita gente entrou em
cana, mas até agora o cheiro é de pizza. Tem
parlamentar enrascado até a alma...

Itaboraí prossegue com
suas ações de
transformação iniciadas no
dia 1º de janeiro deste
ano. Na equipe da
Prefeitura constam
nomeados com salários de
R$ 12 mil, um nerd e um
ex-secretário de Saúde de
Maricá processado
suspeito de corrupção

Fazenda

O prefeito liberal de
Itaboraí, Marcelo Delaroli,
nomeou Anthony
Garotinho Barros Assed M.
de Oliveira no dia 12 deste
mês de março, com
publicação no Diário
Oficial do município para o
cargo de assessor especial

Prefeitura de Itaboraí nomeia filho nerd de Garotinho
e um ex-secretário de Maricá envolvido com a justiça

Engenheiro Anthony Garotinho troca Campos dos Goytacazes por
Itaboraí (foto internet)

Saúde

Outra nomeação para
cargo de confiança da
Prefeitura de Itaboraí é a
de Sandro Ronquetti. Ele é
réu no processo 0017775-
76.2013.8.19.0031 que
tramita no Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro,
por supostos desvios de
R$ 1,3 milhão, no período
entre 2002 e 2004,
quando exercia o cargo de
presidente da Comissão de
Licitação do município de
Maricá. Também são réus,
o ex-prefeito de Maricá
Ricardo José Queiroz da
Silva e Multiprof –
Cooperativa
Multiprofissional de
Serviços.

A nomeação de Sandro
aconteceu quatro dias
após o então secretário de
Saúde, Cosme Salles Filho,
pedir exoneração do cargo
porque não concordou
com o fura-fila na
vacinação contra a Covid-
19.

da Secretaria Municipal de
Fazenda e Tecnologia.

Como o nome diz tudo, ele
é filho do casal de ex-
governadores do Estado
do Rio e ex-prefeitos de
Campos dos Goytacazes,
Anthony-Rosinha
Garotinho.

Sobre a nomeação,
Delaroli disse que o jovem
é engenheiro ambiental e
que precisava de alguém
para tocar um projeto de
tecnologia na Fazenda.

“Ele é preparado, é um
nerd, que já descobriu até
asteroide”, justificou.

Sandro Ronquetti troca Maricá por Itaboraí (foto internet)

Sandro Ronquetti foi
nomeado através da
portaria nº 1709/21, para
exercer o cargo de
Assessor Especial (Símbolo
CC-01), com salário de R$
12 mil, o equivalente ao
de um secretário
municipal. A designação
dele para responder
interinamente como
secretário de Saúde
aconteceu na portaria nº
1710/21.
Segundo a Prefeitura de
Itaboraí a escolha do
secretário municipal de

Saúde, Sandro dos Santos
Ronquetti, foi estritamente
técnica. Em relação ao
processo, a Prefeitura
disse que a Justiça afastou
qualquer improbilidade do
réu, portanto, não há
registro de nenhum ato
contrário que fere a
conduta moral e
profissional do secretário
municipal de Saúde.
No despacho do dia 24 de
fevereiro de 2021, o
desembargador Carlos
José Martins Gomes pede
dia para o julgamento.

A secretária de Saúde de
Maricá, Simone Costa,
registrou queixa na DP da
cidade e vai processar o
deputado estadual Felippe
Poubel (PSL). Nas redes
sociais, o parlamentar
insinuou que Simone e o
marido estão envolvidos em
mutretas nas licitações da
Saúde local.

Justiça I

Justiça II

Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista






