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INSS antecipa 13º para aposentados e pensionistas. Pg 02

Prefeito de Maricá não vai disputar
o governo do estado em 2022

Fabiano Horta afirma que seu compromisso é
concluir o ciclo local dos quatro anos. Na cidade a
queda de braço começou com alguns nomes buscando
apoio de lideranças políticas para disputar uma
cadeira na Assembleia Legislativa (Alerj). Página 03

PSC perde o governo
do estado: Cláudio Castro

se filia ao PL

O governador Cláudio Castro (na cabeceira) foi recebido em Brasília pelo
presidente nacional do Partido Liberal Valdemar da Costa Neto, e pelo
presidente regional do Rio, deputado federal Altineu Côrtes. Castro que
assume a presidência do partido no Rio vai tentar a reeleição em 2022.

Página 05

Niterói homenageia seu
filho Paulo Gustavo

A Prefeitura de Niterói
instalou 46 placas da Rua
Ator Paulo Gustavo, em
Icaraí. A via, uma das mais
importantes da Zona Sul da
cidade, deixou de levar o
nome do coronel Moreira
César e passa a homenagear
o artista niteroiense. A

A Escola de Samba Império Serrano lança
uma equipe de E-Sports e o município de
Cabo Frio já pensando no pós-pandemia
do coronavírus já divulgou o calendário
de turismo a partir de agosto. Página 06

Na Coluna do
Gilson Barcellos
o presidente Jair

Bolsonaro diz
que é incomivel
e imbrochável.

Página 05

Até o mês de julho, o Terminal Rodoviário do Povo de Maricá,
no Centro, estará inteiramente revitalizado. A obra começou em

março com prazo de conclusão de até 120 dias. Página 07

Prefeitura também prepara circuito cultural na cidade e estátua
em homenagem ao niteroiense no Campo de São Bento. Página 04

O ex-prefeito de Saquarema Antonio
Peres Alves esteve no último dia 20,
entre os alvos de uma operação que mira
supostas fraudes tributárias ocorridas na
cidade da Região dos Lagos do Rio. A
força-tarefa afirma que o esquema
movimentou R$ 50 milhões.
Segundo a força-tarefa do Ministério
Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da
Polícia Civil do RJ, em dois pequenos
escritórios em Saquarema funcionavam
mais de mil empresas-fantasma que
usufruíam de benefícios fiscais ilegais
concedidos pelo então prefeito Antonio
Peres Alves, em leis
complementares.
A operação buscou cumprir mandados

Marido da prefeita de Saquarema é
suspeito de fraudes num esquema que

movimentou R$ 50 milhões
em endereços na capital fluminense e em
Saquarema. A polícia esteve na casa da
prefeita de Saquarema, Manoela Peres -
mulher de Antonio Peres Alves. De
acordo com o relatório do MPRJ, a
prefeita não é apontada como uma das
denunciadas, mas é citada como sócia de
empresas envolvidas no esquema.
O ex-prefeito não foi encontrado na casa
de Manoela porque, segundo a prefeita,
eles se separaram recentemente.
O irmão do ex-prefeito também esteve
entre os alvos de busca e foi preso em
flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Na casa de Antônio César Alves
foram apreendidos US$ 1 mil, R$ 12 mil
e 400 euros, além de uma espingarda.



Legislativo
Turismo
A Comissão de Turismo da Alerj realizou no último dia
17, audiência pública com debate da proposta de
regulamentação da Lei 8.858/20 que prevê o pagamento
de auxílio emergencial aos guias de turismo do estado
do Rio de Janeiro. A deputada Alana Passos (PSL)
preside a Comissão de Turismo da Assembleia
Legislativa do Estado.

Segurança
Na sessão ordinária do dia 12 deste mês, por 22 x 3
votos, a Câmara de Vereadores de São Gonçalo aprovou
a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e
do Conselho Municipal de Segurança Pública. De
acordo com o prefeito Capitão Nelson (PL), os recursos
arrecadados pelo fundo, que poderão vir da União, de
entidades públicas e da iniciativa privada, deverão
contribuir de maneira efetiva para ações preventivas de
combate à criminalidade, hoje, limitadas aos
orçamentos municipal e estadual.

Prestação de contas
A Câmara de Cabo Frio debateu projeto de lei que
estabelece que o Executivo faça a prestação de contas, a
cada 15 dias, das receitas e despesas utilizadas no
enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com isso, o
Poder Executivo Municipal terá que apresentar ao
Poder Legislativo relatório com demonstrativo de
recursos próprios disponíveis.

Auxílio
O Auxílio Carioca, benefício de R$ 500 pago a
categorias afetadas pelas medidas restritivas adotadas
contra a pandemia de Covid-19, será estendido a cerca
de 3.500 trabalhadores que auxiliam vendedores
ambulantes regularizados no município do Rio. O
anúncio, feito pelo secretário municipal de Fazenda,
Pedro Paulo, atende a uma demanda da Câmara
Municipal do Rio, que tem intermediado junto ao
Executivo reivindicações dos camelôs da cidade, que
enfrentam sérias dificuldades financeiras.. 

Cervejas preferidas pelos
brasileiros

Brasil é o 3º país que mais
consome cerveja no mundo

Foto: UnplashO Brasil é o terceiro país que
mais consome cerveja no
mundo, ficando atrás somente
da China dos Estados Unidos.
É o que releva um estudo
divulgado pela plataforma de
descontos CupomValido.com.br
que reuniu dados de pesquisas
do Credit Suisse, Euromonitor
e Statista.
O brasileiro consome em média
seis litros de cerveja por mês. E
o gasto médio por semana foi
de R$46. No mês totaliza
R$184, o que representa 16%
do custo do salário mínimo
nacional. Além disso, 9% dos
pesquisados gastam acima de
R$101 por semana.

Heineken também está entre as
mais preferidas, porém segundo
avaliação do Credit Suisse, a
diferença entre as cervejas
preferidas e mais consumidas,
pode ser explicada por falta de
estoque e preços elevados, dois
problemas recentemente citados
pelos donos de bares.
O principal fator para escolha
de uma marca em detrimento
da outra, foi o sabor. O preço e
o tipo da cerveja, também entra
em consideração, porém em
segunda e terceira posição
respectivamente.
A embalagem de preferência
com 47% das opções dos

INSS antecipa 13º salário para
aposentados e pensionistas
A primeira, correspondente a
50% do valor, será paga
juntamente com os benefícios
de maio, entre os dias 25 de
maio e 8 de junho
A antecipação do 13º salário dos
aposentados e pensionistas do
INSS será feita em duas parcelas.
A primeira, correspondente a
50% do valor, será paga
juntamente com os benefícios de
maio, entre os dias 25 de maio e
8 de junho. A segunda parte será
paga com os benefícios de junho,
entre 24 de junho e 7 de julho.
Normalmente, o 13º dos
aposentados é pago nas
competências de agosto e
novembro.
A intenção de antecipar o
benefício já tinha sido anunciada
pelo governo como medida para
incrementar a renda dos

beneficiários do abono e
favorecer o processo de
recuperação da economia após o
impacto da pandemia do novo

Para se proteger de ameaças a
vereadora Benny Briolly
(PSOL), primeira parlamentar
trans eleita em Niterói, deixa o
país por pelo menos 15 dias. O
anúncio foi feito nas redes
sociais, mas ela participará das
sessões da Câmara de Niterói
de forma virtual.
Segundo o presidente do PSOL
Niterói, Daniel Vieira Nunes, a
política de ódio não vencerá e o
Estado precisa garantir a
integridade da vida e da
atuação parlamentar de uma
vereadora eleita.
Em um comunicado postado
em suas redes sociais, a equipe
da parlamentar ressaltou que
mesmo antes de ser empossada,
em dezembro, ela já havia sido
alvo de ataques
preconceituosos. A assessoria
de imprensa de Benny
confirmou a informação de que
ela já deixou o Brasil.

Benny Briolly: Alvo de ameaças
vereadora trans de Niterói deixa o país

Benny Briolly participa das sessões plenárias virtualmente

“Não é de hoje que
parlamentares negras, travestis,
mulheres, LGBTQIA + e
defensoras dos direitos
humanos sofrem com a
violência política dentro e fora
dos espaços legislativos e de
tomadas de decisões”, destaca a
nota. “Essa prática é fruto da
estrutura patriarcal e racista
que desumaniza nossos corpos
e teme o avanço do nosso
projeto político de
transformação da sociedade”.
Já fazem cinco meses que a
vereadora vem enfrentando
diversas ameaças e ofensas,
tanto no campo virtual como
físico. Uma das mais graves
envolveu um e-mail citando o
endereço da vereadora

enquanto exigia sua renúncia
do cargo e a ameaçava de
morte caso não o fizesse.
“Além disso, Benny recebeu
comentários em suas redes
sociais desejando que ‘a
metralhadora do Ronnie
Lessa’ a atingisse”, acrescenta
a postagem.

A Skol é cerveja mais vendida
no Brasil. Seguido pela Brahma
e Antarctica, respectivamente.
As três marcas mais vendidas
são da Ambev. Na quarta
posição fica a Schin, e a
Itaipava em quinta posição.

entrevistados é
cerveja em
garrafa de vidro.
Cerveja em lata
foi a segunda
opção, com 39%
da preferência.
Cenário de
consumo de
cerveja pelo
mundo

A China é o país que mais
consome cerveja, com 27% do
consumo mundial. Os Estados
Unidos ficam em segundo, com
13%. E o Brasil está na terceira
posição, com 7% do consumo
mundial.
No cenário mundial, a cerveja
mais vendida é a Snow com
5,5% de participação de
mercado. A segunda é a
Tsingtao, ambas da China. Bud
Light e Budweiser, ambas dos
Estados Unidos, ficam na
terceira e quarta posição. Na
quinta posição aparece a Skol,
do Brasil, com 2,1% de
participação de mercado.

coronavírus. Segundo
estimativas do Ministério da
Economia, a medida deve injetar
R$ 52,7 bi. na economia do País.

O PSOL considerou como
“medida drástica” a saída
temporária de Benny do país.
Segundo dados do relatório
anual da Associação Nacional
de Travestis e Transexuais do
Brasil (Antra), em 2020
ocorreram 175 assassinatos de
pessoas transexuais, sendo em
sua maioria mulheres negras e
pobres.



Horta descarta candidatura ao governo do estado para
cumprir o mandato de prefeito de Maricá até 2024

Em entrevista ao jornal Extra, o prefeito de
Maricá, Fabiano Horta (PT), disse que não será
candidato à sucessão do governador Cláudio
Castro no ano que vem. Na cidade a queda de
braço é para saber quem será candidato a
deputado estadual. O jogo político começou.
A afirmação de Fabiano
Horta de que não pensa no
Palácio Guanabara em 2022,
é porque seu nome vem
sendo apontado como
possível candidato. Horta foi
reeleito em 2020 com 88,9%
dos votos, ou seja, nove em
cada dez votos dos
maricaenses. Teve ao seu
lado como vice, o jovem
petista e ex-secretário
municipal de Economia
Solidária, Diego Zeidan.

“É motivo de orgulho,
porque é um projeto que
começou lá atrás, com o
Quaquá (ex-prefeito por dois
mandatos e atual vice-
presidente nacional do PT).
O meu compromisso, com
toda a franqueza, é concluir
o ciclo local dos quatro anos.
Mas é óbvio que a
experiência de Maricá, com
esse laboratório de políticas
sociais, dialoga com a
dinâmica do estado. E vamos
contribuir para a construção
das forças políticas. Temos
os nomes do deputado
Marcelo Freixo (PSOL), do
André Ceciliano (presidente
da Alerj, do PT), do Rodrigo
Neves (ex-prefeito de
Niterói, do PDT), do próprio
Quaquá, da deputada federal
petista Benedita da Silva,
que teve ótimo desempenho
nas últimas eleições... O
nome vai surgir”, disse.

E não será o seu? perguntou
o repórter do jornal carioca

“Eu sou militante do PT na
construção de um projeto
para o estado e vou ser
prefeito de Maricá pelos

próximos três anos e meio,
mas vou ajudar muito a
construir esse ciclo no
campo progressista”, afirmou
Fabiano Horta.

Na gestão Fabiano Horta os
ônibus conhecidos por
“vermelhinhos” circulam por
toda Maricá com tarifa zero.
Ninguém, morador ou
visitante, paga passagem.
Também são oferecidas
gratuitamente as bikes
vermelhinhas para passeios
pela cidade, Moeda Social
Mumbuca, Passaporte
Universitário com bolsa
100%. Neste período de
pandemia da covid-19,
Maricá tem ações sociais
para atender a população
mais carente, trabalhadores
desempregados, empresários
e micro—empresários, entre
outros benefícios, além de ter
inaugurado em 1º de maio de
2020 o Hospital Municipal
Dr. Ernesto Che Guevara,
que neste primeiro momento
atende exclusivamente casos
da covid-19 de moradores da
cidade e de municípios
vizinhos.

Todas as ações de combate à
pandemia do coronavírus
tornou Maricá, na Região
Metropolitana II do Rio de
Janeiro, referência nacional e
internacional.

Queda de braço

Cidade com pouco mais de
160 mil habitantes, Maricá
como outros municípios, já
está em clima de eleição.
Quem será candidato a
deputado estadual ou

O homem forte da administração Horta, Renato
Machado, presidente da autarquia responsável por

dezenas de obras na cidade (Somar), quer ser deputado
estadual. Em 2020, pretendia ser o vice na chapa petista,

mas foi convencido a esperar mais um pouco porque teria
apoio nas eleições de 2022.

Correndo por fora, Guilherme Delaroli, irmão do prefeito
de Itaboraí, conta com a simpatia de Washington Quaquá

para fazer dobradinha com Zeidan.
Política é como jogo de xadrez: mexeu na peça errada

leva xeque mate!

Fabiano Horta e Renato
Machado uma parceria que vem

dando certo

federal? Uma coisa é
praticamente certa, nenhum
vereador da base aliada do
governo municipal será
candidato.

Líderes políticos em Maricá,
o prefeito Fabiano Horta e

seu antecessor Washington
Quaquá, estão sendo
procurados por possíveis
candidatos em busca de
apoio.
Segundo conversas nas
esquinas políticas, a
deputada estadual Rosângela

Zeidan (PT), que está no
segundo mandato, pode
tentar uma cadeira na
Câmara Federal. Neste caso,
em Maricá vai fazer
dobradinha com qual
candidato a uma cadeira na
Alerj?



Paulo Gustavo terá estátua no Central Park
de Niterói e nome de circuito turístico

Além de mudança no nome
da rua Coronel Moreira
Cesar, para Rua Paulo
Gustavo, em Icaraí, Zona Sul
de Niterói, as homenagens ao
ator comediante não param
na cidade onde nasceu e foi
criado.
O ator vai ganhar uma
estátua em tamanho natural
no Central Park de Niterói, o
Campo de São Bento, e a
Neltur, autarquia de turismo
da cidade, vai criar o Circuito
Turístico Cultural Paulo
Gustavo.
Estão entre as atrações do
circuito, a Ilha de Boa
Viagem, o MAC, o calçadão
de Icaraí, o Campo de São
Bento, a Confeitaria Beira-
Mar e a Praça do Rádio

Amador. Essas localidades
foram mostradas nos cinemas
e tvs na trilogia de filmes

“Minha mãe é uma peça”.
O ator morreu no início de
maio vítima da covid-19.

Fotógrafo e jornalista,
Carlos Ruas, faz

homenagem ao prefeito
de Niterói

Às vésperas do Dia das Mães, o fotógrafo e jornalista
niteroiense, Carlos Ruas, esteve no gabinete do prefeito de
Niterói, Axel Grael (PDT), para uma homenagem muito
especial. Carlos presenteou o prefeito com fotos de sua mãe,
Ingrid Schmidt Grael, que foi Miss Clube Regatas, Rainha
dos Jogos da Primavera, Miss Niterói, Miss Estado do Rio e
segunda colocada no Miss Brasil.
“Estou muito feliz e emocionado. O Carlos registrou fotos
de quando minha mãe foi Miss. Algumas dessas fotos eu não
conhecia. Minha mãe venceu alguns concursos de beleza,
além de ser atleta. Meu avô veio conhecer Niterói, passar 15
dias e nunca mais foi embora”, relembrou o prefeito.
“Meu motivo de vir aqui hoje foi para lhe oferecer uma
montagem fotográfica de todos os momentos que eu
fotografei a Ingrid. Eu já tinha lhe enviado uma grande dela
e agora montei todas. Ela foi o segundo lugar do Miss
Brasil e a primeira colocada foi vaiada”, lembra Carlos
Ruas.
O fotógrafo e jornalista, que também entregou ao prefeito o
livro Niterói de Todos Outros Tempos – Fatos, festas e fotos
com inúmeros registros históricos da cidade e dedicatória,
disponibilizou seu acervo pessoal para a Secretaria
Municipal das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói
digitalizarem. Além de registros fotográficos, Carlos tem
anúncios publicitários e jornais da época.
“Eu ficaria muito feliz com isso, ainda mais no seu governo
que tem uma visão para arte, a cultura, beleza de Niterói.
Isso é fantástico!”, enfatizou Carlos.

Foto Bruno Eduardo Alves

Niterói e Conleste discutem projetos
de caráter regional e estadual

O prefeito de Niterói, Axel
Grael (PDT), se  reuniu com
o diretor-geral do Consórcio
Intermunicipal de
Desenvolvimento da Região
Leste Fluminense (Conleste),
João Pedro Motta Leal. O
objetivo foi estreitar laços e
conversar sobre os projetos
da região que envolvem
Niterói como o P.E.T Leste
(Plano de Estruturação do
Território Leste Fluminense)
e o Nepe (Núcleo de Estudos
e Planejamento Estratégico).
“Existe uma iniciativa para
um projeto grande de
reflorestamento, com
recursos  da Petrobras, que o
Conleste quer o auxílio da
prefeitura, além de outros”,
disse Grael.
João Pedro destaca a
importância de Niterói para o
Consórcio Intermunicipal.

“Apresentei dois projetos de
caráter regional-estadual. O
P.E.T Leste é um plano
diretor da região que visa a
potencializar as vocações do
território como agricultura
familiar, ecoturismo e o gás.
Já o Nepe é um portal

georreferenciado da região.
O prefeito Axel entende a
importância desses projetos.
A gestão de Niterói é
referência no Conleste e
queremos estreitar os laços
de cooperação”, ressaltou
João Pedro.

Foto: Bruno Eduardo Alves

O Parque Esportivo e
Social do Caramujo
(PESC) iniciou, neste
mês de maio, avaliações
físicas gratuitas para os
moradores da
comunidade e
adjacências. O objetivo é
verificar possíveis
indícios de problemas de
saúde causados pelo

Parque Esportivo e Social do
Caramujo em Niterói une
prevenção e saúde ao esporte

sobrepeso, seguindo as normas
da Organização Mundial de
Saúde (OMS).
Carlos Aveiro, gerente do
Parque Esportivo e Social do
Caramujo e profissional de
Educação Física, explica que,
além do incentivo à prática de
esportes, o PESC busca utilizar
a educação física como
prevenção contra doenças.
“Com a recomendação da
OMS, estamos trazendo a
avaliação física para nosso
espaço. Com isso, podemos
identificar o nível de risco essa
pessoa apresenta, como
cardiopatias e diabetes. A ideia
é começar pelo parque e levar a
outros locais que queiram
receber o serviço. Vamos fazer
avaliações periódicas e realizar
comparativos nessa pegada da
saúde e do bem-estar, além de
incentivar as pessoas a
combater o sedentarismo e a
obesidade”, explica Carlos.
O espaço conta com vários
profissionais de educação física
que poderão realizar esse

procedimento. Além disso, a
avaliação é um procedimento
indispensável para quem
pretende começar a realizar
algum tipo de exercício ou para
quem já pratica e precisa
reavaliar suas condições. As
inscrições devem ser feitas na
secretaria do Parque Esportivo
e Social do Caramujo, de
segunda a sexta, das 8h às 17h.
As avaliações vão ocorrer às
segundas, quartas e sextas, das
11h às 12h.
O coordenador reforça que o
objetivo é medir as condições
atuais de saúde do indivíduo e
fundamentar a decisão sobre o
método, tipo de exercício e
demais procedimentos a serem
adotados para a prescrição de
exercícios e melhoria de sua
qualidade de vida.
“Também levaremos um
profissional de nutrição para
fazer palestra de orientação
alimentar e complementar esse
trabalho de informação à
população”, explicou Carlos.
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A ascensão do PL: seriedade e credibilidade
atraem cada vez mais filiações no RJ

O Partido Liberal (PL) vai
chegar nas eleições 2022 com
toda força no Estado do Rio e
será a agremiação cobiçada
para alianças, principalmente na
corrida ao Palácio Guanabara,
isso se não lançar candidato.
Hoje, o PL tem o comando do
2º maior colégio eleitoral
fluminense, o município de São
Gonçalo, e como vice-prefeito
do Rio, Nilton Caldeira, que
pode ocupar a cadeira nº 1 do
Palácio da Cidade, caso o
prefeito Eduardo Paes, que vai
vestir a camisa do PSD, decida
disputar à sucessão do
governador Cláudio Castro.

Caciques do PL, deputado Altineu Côrtes, Bruno Bonetti (presidente da Rioluz),
presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto e o vice-prefeito do Rio,
Nilton Caldeira

Fundado em 1985, o Partido
Liberal (PL) já é a legenda com
maior domínio no Rio de
Janeiro. Conta, atualmente,
com 19 prefeitos filiados no
estado, como Alexandre
Martins (Búzios), Capitão
Nelson Ruas (São Gonçalo),
Jorge Miranda (Mesquita),
Rodrigo Medeiros (Tanguá),

Em pé Nilton Caldeira e Altineu Côrtes e sentados os senadores Romário Farias
e Carlos Portinho

Em tempos de insegurança
política, algumas são as razões
que despertam o interesse dos
políticos pelo PL: os
compromissos são honrados e
todos são tratados com respeito
e acolhimento, formando uma
grande família, a Família
Liberal. Além disso, a
segurança e a credibilidade
transmitidas pelo presidente
estadual e deputado federal,
Altineu Côrtes, também é um
ponto de destaque. Altineu vem
de família com presença forte
na política desde a década de
60 e tem despertado elogios
por seu trabalho em Brasília e à
frente do partido.

Ramon (Casimiro de Abreu), e
outros prefeitos de diferentes
regiões do estado. O partido
também tem dois senadores,
Carlos Portinho e Romário
(filiado em 08 de abril), quatro
deputados federais e cerca de

90 vereadores no estado.
Outros prefeitos já sinalizaram
a intenção de se filiarem ao PL,
por se tratar de um partido
sólido, tanto em âmbito
regional, quanto a nível
nacional.

Nilton Caldeira parabeniza Romário pela filiação no PL

Atual vice-prefeito do Rio,
além de secretário municipal de
Habitação e presidente
municipal do PL, Nilton
Caldeira lembrou de uma frase
dita repetidas vezes por Álvaro
Valle que resume bem o
crescimento da legenda: “Aqui
nós levamos a política a sério.”
Álvaro Valle foi o fundador do
Partido Liberal, tendo Caldeira
como seu braço-direito. Até
hoje, Nilton lembra das
experiências ao lado de Valle,
com quem conviveu desde seus

22 anos de idade. “Tudo o que
aprendi na política foi com o

Álvaro. Sempre foi meu grande
mestre.”

Ao lado dele, Caldeira viajou
pelo Brasil ministrando cursos
de formação política, projeto
que já beneficiou mais de 100
mil pessoas e que acredita ter a
maior relevância, já que, assim
como Álvaro, aposta que uma
sociedade mais desenvolvida e
feliz se constrói com
investimentos contínuos na
educação.
Com a manutenção desses
princípios até os dias atuais,
fortalecidos pelo presidente
nacional Valdemar Costa Neto,
o Partido Liberal reforça que,
com ideais justos e diferenciais
convidativos, a tendência é
atrair cada vez mais adeptos e
continuar a crescer de forma
orgânica e organizada

Nilton Caldeira ajudou a fundar o PL Rio

Eleição 2022
O ex-deputado federal por 11 mandatos e ex-ministro
das Comunicações do governo Lula, Miro Teixeira,
pensa em se candidatar à sucessão do governador
Cláudio Castro. Ele defende a ideia de prévias no PDT
como aconteceu com o Partido Democrata americano
do presidente eleito Joe Biden. Porém, Miro reconhece a
preferência do nome do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo
Neves, morando atualmente em Portugal

Fundo
O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), apresentou
projeto de emenda constitucional, criando o Fundo
Soberano do Estado do Rio. Os recursos sairão das
receitas sobre exploração de petróleo e gás. O objetivo
é criar uma “poupança pública”.

Deu na agenda do poder
A filiação do prefeito Eduardo Paes ao PSD fez brotar a
especulação em torno de seu nome como provável vice
na chapa de Lula (PT) à Presidência da República. Dois
fatos impulsionam a possibilidade: o bom andamento
entre as negociações do presidente do partido, Gilberto
Kassab, e o PT, e a necessidade de se ter na composição
um nome de centro, com comprovada força política no
eixo Rio/Minas Gerais, estratégicos colégios eleitorais.

Em casa
64,8% dos brasileiros que fazem home office pretendem
continuar trabalhando em casa pós pandemia, segundo
pesquisa. Estudo recente revela os hábitos
comportamentais que serão mantidos pelos brasileiros
no “novo normal”. Para diminuir a fome, 98,8%
continuarão doando cestas básicas, a compra pela
internet e mais tempo com a família mantém índice de
continuidade maior que 90%. A pesquisa é da Hibou -
empresa de monitoramento de mercado e consumo.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que
é “imorrível” e “incomível”, além de “imbrochável”,
termo que já utilizou outras vezes. A declaração foi feita
em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada,
após uma pessoa perguntar como estava o estado de
saúde de Bolsonaro. O presidente costuma repetir desde
o primeiro ano de governo que é “imbrochável”. Ele
usou o termo, por exemplo, durante manifestação de
apoiadores do seu governo em Brasília.

Foto: Evaristo Sá/AFP



Rio de Janeiro cresce em destinos;
São Paulo mantém a liderança

Do volume de passagens no ano de 2020, 94,1% foram para destinos nacionais, frente a 83,3%
em 2019; São Paulo se manteve na liderança e Rio de Janeiro cresceu segundo a ViajaNet

Por Lucas Ferreira

O ano de 2020 foi dos mais
complicados para o turismo
em todo o mundo, e o Brasil
não seria diferente. A
pandemia obrigou as pessoas
a ficarem em casa para que o
avanço do vírus não fosse
maior. Com isso, governos
limitaram ao máximo as
viagens e a própria
conscientização da
população fez com que o
turismo tivesse enorme
retração, principalmente no
primeiro semestre de 2020,
quando o mundo conheceu a
pandemia.

Os destinos mais buscados
em 2020 para voos nacionais
foram São Paulo
(Guarulhos), em primeiro
lugar, com 9,8%,
representando uma queda em
relação a 2019, quando o
volume foi de 15,7%. Rio de
Janeiro, pelo aeroporto
Santos Dumont, ficou em

segundo lugar nos destinos
de 2020, com 6,8% do
volume, um crescimento na
comparação a 2019, cujo
aeroporto ficou em quarto
lugar, com 5,4% do volume.
Salvador, que em 2019 era o
segundo lugar com maior
volume de destino, com
6,4%, em 2020 caiu para a
terceira colocação, mas
cresceu 0,1% no volume,
chegando a 6,5%.

Sobre a ViajaNet 
ViajaNet é uma agência de
viagens on-line que traz
diferenciais no atendimento e
nos serviços ao consumidor
com um portfólio completo,

incluindo destinos, hotéis e
voos em todo o mundo.
Fundado em 2009, é uma
empresa 100% brasileira que
aposta no mercado brasileiro
e no setor de viagens on-line,
oferecendo as melhores

opções de passagens. Para
informações,

O Nordeste foi um dos
destinos mais buscados em
2020. Recife (6%) e
Fortaleza (5%) ficaram na
lista em quarto e quinto
respectivamente, mantendo o
mesmo volume e posição de
2019. Congonhas, em São
Paulo, apresentou a maior
queda no ranking, caindo de
terceiro em 2019, com 5,6%
do volume, para sexto em
2020, com 4,8% do volume
de destinos.

acesse: www.viajanet.com.br ou
siga a gente nas redes
sociais: Facebook ou
Instagram.  

Anfitrião do anúncio, o secretário
de Turismo, Esporte e Lazer,
Carlos Cunha, destacou a
promoção dos eventos com
objetivo de reaquecer a economia,
respeitando as possibilidades e as
condições de saúde, mediante à
pandemia.
“Estamos fazendo esse anúncio,
em parceria com o Convention
Bureau, com o intuito de trazer
aquecimento e recuperação para o
comércio cabo-friense, hotelaria e
turismo de forma geral. É com
grande prazer que apresentamos
essa programação, que envolve
esporte, cultura, gastronomia e
outros setores, em Cabo Frio e
Tamoios. Estamos esperançosos
de que o cenário de saúde permita
essa realização. Seguiremos
acompanhando a situação de Cabo
Frio e a pandemia de forma geral,
para termos eventos com toda a
segurança necessária”, destacou o
secretário.
Abrindo o calendário, para agosto
foi anunciada a realização do
Festival Cabo Frio de Moda Praia
e Festival de Cerveja Artesanal,
entre os dias 13 e 15, ambos na
Gamboa. No mesmo mês, terá o
Bike Contra o Relógio, no dia 14,
e a tradicional Corrida da
Padroeira, no dia 15. O evento de
ciclismo terá saída na Praça Porto
Rocha e terminará na Duna Preta,
na Praia do Forte. Já a corrida
terá concentração na mesma praça

Otimista, Turismo de Cabo Frio
lança calendário de eventos 2021

Por Estela Siqueira

Programação terá eventos esportivos, culturais e gastronômicos

Secretário Carlos Cunha anuncia o calendário de eventos de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio
anunciou, na tarde desta quinta-
feira (06), o Calendário de
Eventos Turísticos para o
segundo semestre de 2021. A
programação conta com
atrações culturais, esportivas e
gastronômicas em toda a
cidade. Por conta da pandemia
da Covid-19, a realização dos
eventos está diretamente
condicionada à situação
epidemiológica da cidade. Além
da programação proposta para
esse ano, destaque para o
anúncio da Festa Portuguesa,
que voltará a ser realizada em
junho de 2022.

do Centro de Cabo Frio.
Em setembro, o Festival
Gastronômico Sabores de Cabo
Frio será iniciado no dia 04 e
seguirá até 03 de outubro. Esse
ano, o tema será “Uma viagem
pelo mundo”, promovendo um
passeio pela cultura gastronômica
de diversos países do mundo. Na
segunda quinzena do mês, será
realizado o XVI Festival
Internacional de Dança, em uma
mostra não competitiva, do dia 18
a 25. Além das apresentações
presenciais, os números artísticos
serão transmitidos de forma
virtual.
O mês de outubro será dedicado
ao esporte, com uma extensa
programação no Cabo Frio
Esporte +, que está previsto para o
período de 22 a 02 de novembro.
Terá modalidades como skate,
surf, kitesurf, stand-up, além do
lançamento de novos trechos da
trilha de longo percurso “Trans
Cabo Frio”.
A programação de novembro,
entre os dias 04 e 19, será voltada
para a melhor idade. Com
realizações nos dois distritos cabo-
frienses, a Semana “FelizIdade”
oferecerá aos idosos atividades
como aulas de zumba,
alongamento, dança, ginástica,
exposição de artesanato, passeios
turísticos e mais atrativos. Neste
período, acontecerá ainda o
lançamento da primeira trilha

sensorial da Costa do Sol, de curto
percurso, e voltada para públicos
de todas as idades.
Em dezembro, marcando a alta
temporada, Cabo Frio terá eventos
como a Abertura do Verão,
Cantata de Natal e Chegada do
Papai Noel, Circuito Cervejeiro no
Peró, Concurso de Vitrines e a
Corrida de Final do Ano.
Encerrando o lançamento oficial
do calendário, a tradicional Festa
Portuguesa foi anunciada como o
primeiro evento confirmado de
2022. A festa traz a cultura,
literatura, arte, música e
gastronomia lusitana para terras
cabo-frienses. Em seu retorno o
evento está programado para o
mês de junho, entre os dias 11 e
19.
Presidente do Cabo Frio
Convention & Visitors Bureau,
Maria Inês Oliveros destacou a
realização conjunta entre poder
público e privado para o
desenvolvimento das ações
turísticas na cidade.
“É extremamente importante esse
lançamento do Calendário de
Eventos Turísticos de Cabo Frio,
pois é uma forma de se preparar
para quando todos retomarem suas
atividades. Num momento tão
preocupante como esse que
estamos vivendo, e com tanta
dificuldade financeira para os
empresários do trade turístico,
planejar é necessário”, disse.

Reizinho de Madureira é a
primeira escola da cidade do
Rio a investir no universo dos
games
A Escola de Samba Império
Serrano é mais uma vez
pioneira. Após criar um clube
de futebol, o Reizinho de
Madureira vai entrar no
ambiente virtual, com o
Império Serrano E-Sports. O
objetivo de mais um projeto, é
revelar novos talentos no
mundo dos games, num
trabalho de inclusão social e
digital.
- Desde que assumi a escola,
estou buscando modernizar o
Império Serrano. Foi assim
com o time de futebol, que já
nasceu grande, e agora com a
equipe de esportes eletrônicos,
que vem ganhando ainda mais

Pioneiro: Império
Serrano lança equipe
de E-Sports
Por Emerson Pereira

Reizinho de Madureira é a
primeira escola da cidade do
Rio a investir no universo dos
games
A Escola de Samba Império
Serrano é mais uma vez
pioneira. Após criar um clube
de futebol, o Reizinho de
Madureira vai entrar no
ambiente virtual, com o
Império Serrano E-Sports. O
objetivo de mais um projeto, é
revelar novos talentos no
mundo dos games, num
trabalho de inclusão social e
digital.

espaço nos últimos anos. Em
breve, vamos anunciar uma
peneira digital aberta ao
público. Os melhores serão
selecionados e passarão a
integrar a equipe do Império E-
Sports - conta o presidente
Sandro Avelar.
No início do projeto, o Império
estará em quatro lineups: PES,
Fifa, Lol e Freefire. Os jogos
são os mais populares, com
competições que reúnem fãs de
todos os cantos do planeta.
Durante a pandemia, enquanto
a economia mundial sofreu
grandes perdas, a indústria de
jogos eletrônicos cresceu em
30%. Outro dado importante é
que, segundo a Pesquisa Game
Brasil, 73,4% dos brasileiros
jogam games.
Nas próximas semanas, o
Império Serrano irá divulgar as
etapas do processo seletivo e
da formação da equipe de E-
Sport



Maricá: Imprensa internacional destaca o exército
salvador do Hospital Municipal Che Guevara

Veículos de imprensa do mundo todo elegeram
Maricá como referência no trato da pandemia e
de seus efeitos econômicos e sociais. No centro
dessa atenção, o Hospital Municipal Dr. Ernesto
Che Guevara, inaugurado há exatamente um
ano, no Dia do Trabalhador, simboliza esse
esforço. Os números acumulados e a qualidade
do trabalho no hospital continuam alimentando o
interesse internacional.
Na unidade hospitalar
instalada às margens da
rodovia RJ-106, em São José
do Imbassaí, tudo tem ordem
de grandeza. Um exército de
mil colaboradores atua 24
horas por dia, sete dias por
semana. Essa equipe foi
responsável por 1680
internações. Delas, mil eram
de munícipes, o que reforça
o caráter regional e de
universalidade do Sistema
Único de Saúde.

Já conhecido como um
hospital que salva vidas, o
Hospital Che Guevara
registrou 1.069 altas nesse
período, sendo o tempo de
permanência média de 10,7
dias na unidade de saúde. Já
a idade média dos internados
no hospital é de 63,79 anos,
56,47% homens. Em um ano,

além dos moradores de
Maricá, o hospital atendeu
pacientes de outras 22
cidades do Estado do Rio e
também dos estados de
Minas Gerais e São Paulo,
como Diadema, o que
reforça a importância desta
unidade hospitalar no
combate à pandemia.

São 100 médicos, além de
400 colaboradores na
enfermagem, 200
multiprofissionais –
fisioterapeutas, assistentes
sociais, psicólogos,
nutricionistas, dentistas,
fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e farmacêuticos
(clínicos e hospitalares). A
equipe administrativa tem
180 pessoas, contando
auxiliares de serviços gerais,
copeiras e todos que

contribuíram para o
resultado. Um ano depois, a
unidade saiu de 50 leitos
para 116, sendo 58 de CTI e
58 de semi-intensiva.

“Com uma taxa de ocupação
em torno de 86%, a gente vê
a importância desse hospital
num contexto de saúde
pública regional”, pontua a

diretora geral do Che,
Michelle Silvares.

Além da técnica, a reputação
do Hospital Che Guevara
está na estruturação em um
atendimento humanizado.
Ali, os médicos informam o
estado de saúde de
cada paciente às famílias por
telefone uma a duas vezes ao

dia, enquanto o Serviço
Social faz ligações de vídeo
do usuário para que todos se
vejam, com forte resultado
terapêutico. As TVs, além de
filmes, passam séries de um
grupo de palhaços. No
projeto Abraço Musical,
membros da equipe que são
músicos tocam e cantam
canções para os pacientes.

Todo o hospital conta com
fotografias terapêuticas
espalhadas pelos corredores,
resultado de uma parceria
com fotógrafos da Secretaria
de Comunicação. “Tudo isso
foi milimetricamente
pensado para que o munícipe
tivesse o melhor para sua
recuperação”, ressalta a
secretária de Saúde, Simone
Costa.

“Eu nunca imaginei que
fosse tamanha estrutura para

cuidar de um doente. Precisei
passar por isso para saber.
Esse hospital é de primeiro
mundo. Em lugar nenhum do
país tem no SUS uma
estrutura como essa daqui de
Maricá. Estou nas mãos de
profissionais competentes e
dedicados, que trataram a
Covid e estão tratando as
sequelas que ela deixa”,
atesta o delegado Júlio César
Mulatinho Neto, titular da
82°DP de Maricá, internado
no Che desde o dia 27 de

abril. Entre os equipamentos
específicos para o tratamento
de pacientes de Covid-19
como o delegado, a unidade
tem 71 ventiladores e 111
monitores disponíveis para
uso, fora os que estão em
manutenção.

Manter essa cidade
funcionando dá trabalho.
Foram servidas 300 mil
refeições para pacientes e
colaboradores. E a
preocupação com a limpeza é

permanente: a coordenação
de higienização contabilizou
588.053 limpezas e
desinfecções no período.

Treinamento também não
falta: o Serviço
Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina

do Trabalho aplicou 2.467
treinamentos. A equipe de
Educação Permanente e
Continuada contabilizou
outros 14.257 treinamentos
para todas as áreas do
hospital, visando melhoria
dos processos e qualidade
assistencial.

Na dinâmica estrutural, o
Hospital Municipal Ernesto

Che Guevara conta com mais
números superlativos. O
abastecimento regular de
oxigênio, item crítico no

trato da Covid-19,
acompanha a série: o tanque

do Che tem capacidade de 11
mil L (9.200 m³). Além do

principal, há ainda 16
cilindros reservas – com 10

m³ cada, que equivalem a
mais 160 m³ de oxigênio.

Sobra segurança para quem
trabalha quanto aos

Equipamentos de Proteção
Individual (EPI); foram

entregues 17.234 aventais,
1.202 faceshields, 9.795

máscaras N95, outras 4.956
máscaras cirúrgicas, 274

óculos e 109 óculos de
sobrepor.

Como o trabalho não para e
no Hospital Municipal Dr.
Ernesto Che Guevara todo

mundo tem pressa para
continuar salvando vidas, o
aniversário de um ano será

comemorado de forma
simples, com um café da

manhã e um lanche especial
à tarde servidos no refeitório

principal.






