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Fila de espera por leito de 
UTI bate recorde no Rio

Centenas de pacientes aguardam vagas. Lockdown no Estado começa hoje com praias fechadas, mas bares abertos

COVID-19: MAIS 2,7 MIL MORTES EM 24 HORAS NO PAÍS

CIDADES\PÁG. 3 

O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), no Palácio Guanabara, novidades no combate à pandemia do coronavírus

Divulgação/Palácio Guanabara

São Gonçalo promove 
vistoria na frota de 
ônibus da cidade

CIDADES\PÁG. 5 

Estado unifica 
calendário de 
vacinação
O governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, anunciou 
ontem a criação de um 
calendário único estadual de 
vacinação. O objetivo é garantir a 
uniformidade na imunização em 
todas as regiões e a prioridade da 
população de maior risco. Com 
a medida, que tira autonomia 
dos municípios, a população não 
precisará de deslocar para outra 
cidade, já que todas terão que 
vacinar a mesma faixa etária. O 
governador também anunciou 
a abertura de mais de 900 leitos 
para tratamento de pacientes 
com covid-19 nas próximas duas 
semanas, como resultado de uma 
articulação com o Ministério 
da Saúde, e liberou atividades 
individuais nas praias. 

CIDADES\PÁG. 3 

Projeto que 
reduz jornada 
será renovado

CIDADES\PÁG. 4 

PANORAMA\PÁG. 2 

Câmara de Niterói 
aprova lei que libera 

academias do lockdown

A jovem patinadora Luiza D’Angelo, de 16 anos, foi convocada ontem 
para a disputa do Campeonato Panamericano da modalidade, que será 
disputado no próximo mês, em Guayaquil, no Equador.

PÁG. 8

Música no 
palco do 
Popular
Neste domingo, às 19h, 
tem show de “MANA 
– Mulheres Artistas de 
Niterói”, gravado no palco 
do Teatro Popular Oscar 
Niemeyer, um passeio 
que vai do samba à MPB, 
ao pop e rock.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“MANA – Mulheres Artistas de Nite-
rói” se apresentam neste domingo

Prefeitura do Rio 
vai socorrer micro e 
pequenas empresas

CIDADES\PÁG. 4 

ESPORTES

Flu enfrenta 
o Voltaço em 
Bacaxá
Disposto a manter o bom 
momento, o Fluminense 
vai em busca da sua 
quarta vitória consecutiva 
no Carioca e dormir na 
liderança ao lado do Fla.

Lucas Merçon / Fluminense

Samuel Xavier pode estrear hoje 
com a camisa do Fluminense

Divulgação / Renata Xavier

Patinadora niteroiense Luiza D’Angelo vai competir entre os dias 12 e 17 de abril no Equador

Talento niteroiense no Pan
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Revezamento da Tocha Olímpica
Como é triste ver um momento tão emblemático do es-
porte, que é o revezamento da tocha olímpica, sem todo 
o alarde e o acompanhamento que merece, como o calor 
do público. Infelizmente é o que nos resta devido as cir-
cunstâncias que estamos vivendo. Espero que o Comitê 
Olímpico consiga salvar os jogos em Tóquio.
Monique Santos

Campanha contra o feminicídio
É importante a criação de mais campanhas que defendam 
o direito e a liberdade das mulheres. Chega de violência, 
chega de feminicídio. Infelizmente a quarentena pode 
ser fatal para muitas mulheres que sofrem com violência 
doméstica. Isso tem que acabar.
Maria Eduarda

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Academias 
poderão abrir
Na véspera do lockdown 
anunciado pela Prefeitura 
de Niterói,  a Câmara de 
vereadores provou, ontem, 
em sua última sessão ple-
nária antes da paralisação, 
o PL 205/2020,  que inclui 
as atividades e os exercícios 
físicos como essenciais e que 
precisam continuar funcio-
nando, mesmo em tempos 
de pandemia, porque são 
fundamentais para a saúde.

De autoria do vereador 
Casota (PSDB), o projeto 
foi aprovado em segunda 
discussão e, agora, segue 
para sanção do prefeito Axel 
Grael.

“Sabemos que a prática 
de atividades físicas com 
acompanhamento e sob su-
pervisão é muito importante. 
Por isso, não há razão para  
as academias de Niterói fi-
carem fechadas”, justificou 
Casota. 

Retorno para o Jardim Catarina

Uma das principais recla-
mações de quem mora no 
Jardim Catarina, em São 
Gonçalo, e precisa seguir 
para a pista sentido Itabo-
raí, é a necessidade de ter 
que ir até Alcântara para 
fazer o retorno na RJ-104. O 

Divulgação

deputado estadual Coronel 
Salema, entregou pessoal-
mente indicação legislativa 
pedindo solução ao secretá-
rio de Estado das Cidades, 
Uruan de Andrade, que si-
nalizou para a possibilidade 
do DER-RJ realizar a obra.

Alerj: deputades não se entendem 
Foi longa a discussão, ontem, 
do projeto de lei 3.325/20 que 
proíbe o uso da “linguagem 
neutra” na grade curricular e 
no material didático de ins-
tituições de ensino públicas 
ou privadas, assim como em 
editais de concursos públicos. 
Após o debate, os parlamen-
tares da Alerj apresentaram 
30 emendas à proposta, que 
voltou às comissões.

Criado pelos deputados 
Anderson Moraes (PSL), Már-
cio Gualberto (PSL) e Daniel 
Librelon (REP), o texto prevê 
que os estudantes tenham 
garantido o direito ao apren-
dizado à Língua Portuguesa de 
acordo com o Vocabulário Or-
tográfico da Língua Portugue-
sa (Volp) e da gramática nos 
termos da reforma ortográfica 
da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). 
Isso implicaria a proibição do 
ensino de formas como “alu-
nes” ou “alunxs”, por exemplo.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) deu parecer 
pela constitucionalidade, mas 
o presidente da Comissão de 
Educação da Casa, Flávio Se-
rafini (PSOL), divergiu e deu 

Divulgação/Alerj

Projeto que proíbe o uso da “linguagem neutra” nas escolas gera polêmica na Assembleia Legislativa do Rio

parecer contrário ao projeto. 
Argumentou que existe deci-
são do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que veda a prática 
de censura na sala de aula.

“Esse PL tenta impedir que 
se trabalhe com abordagem 
de gênero na linguagem que 
tenta desconstruir formas de 
discriminação. O projeto quer 
evitar que transformações lin-
guísticas ajudem a combater 

o sexismo e machismo que se 
refletem no desenvolvimento 
da língua. A língua é viva e é 
importante que acompanhe as 
transformações na sociedade”, 
disse Serafini.

Um dos autores, o deputa-
do Márcio Gualberto rebateu: 
“A língua culta abarca o que 
não é culto, desde que seja na-
tural. Onde está a naturalidade 
de todxs? Isso é imposição, é 

arbitrário! É um assassinato 
do português. Não tem nada 
de respeito às diferenças e in-
clusão. Que falemos de amor 
e empatia, e não de ideologia 
com discursos construídos 
para ludibriar”, defendeu Már-
cio Gualberto.

Eu, como jornalistx, sigo 
acompanhando a queda de 
braço para contar como vai 
terminar essa polêmica. 

Lei cria Esquina do 
Renatinho

Estacionamento: 
prazo prorrogado

São Gonçalo 
antecipa salários

Lei aprovada na noite de on-
tem, pela Câmara de Niterói, 
de autoria do vereador Pau-
lo Eduardo Gomes (Psol), 
prevê que a esquina da Rua 
General Pereira da Silva com 
Gavião Peixoto, em Icaraí, 
contenha uma placa identi-
ficando o local como “Esqui-
na do Renatinho do PSOL”. 

O ex-vereador Renatinho 
faleceu na última semana 
devido à complicações da 
covid-19. Trabalhador am-
bulante e com deficiência, 
Renatinho vendia panos de 
prato naquela esquina de 
Icaraí, e chegou a protagoni-
zar momentos de enfrenta-
mento contra a truculência 
do governo municipal contra 
os camelôs, acorrentado-se 
no local. Eleito vereador por 
5 mandatos, a esquina era 
o espaço que ele usava pra 
dialogar com a população e 
prestar contas do mandato 
para a população.

Também de autoria de 
Paulo Eduardo Gomes e 
coautoria da Bancada do 
PSOL, o dia do aniversário 
de Renatinho, 15 de julho, 
será o Dia Municipal de Luta 
Pelos Direitos Humanos  
Renatinho do PSOL. Rena-
tinho foi Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Câmara Municipal por 
10 anos. 

Devido ao agravamento da 
pandemia, os Cartões de 
Estacionamento para Vaga 
Especial (Ceve) e Estaciona-
mento para Idoso (Cei) com 
data de vencimento entre os 
meses de março e abril de 
2021 terão a data de validade 
prorrogada por trinta dias. O 
protocolo da NitTrans ficará 
fechado ao público entre 
os dias 26 de março e 4 de 
abril, conforme estabelece 
o Decreto Municipal 13.954/ 
2021. 

Por determinação do prefei-
to Capitão Nelson, o salário 
de todos os servidores será 
antecipado pelo terceiro mês 
seguido. Com vencimento no 
quinto dia útil do mês subse-
quente, os salários de março 
serão pagos na próxima quar-
ta-feira (31), uma semana 
antes da data prevista.

Segundo a Secretaria de 
Fazenda, o pagamento refe-
rente ao mês de março será 
efetuado na próxima quar-
ta-feira para todos os funcio-
nários ativos, aposentados e 
pensionistas.

“A decisão de antecipar os 
salários dos servidores levou 
em consideração, também, 
a previsão financeira de re-
cursos para pagamento que, 
na atual administração, vem 
sendo feita com antecedên-
cia”, explicou o secretário de 
Fazenda, Pedro Luciano, que 
também falou sobre o plane-
jamento. 

Acordo pelos direitos humanos

O presidente da OAB Niterói, 
Claudio Vianna, recebeu em 
seu gabinete nesta semana 
o secretário municipal de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, para assinar acordo 
de cooperação técnica a fim 
de viabilizar políticas pú-

Divulgação

blicas para a promoção de 
direitos humanos. Participa-
ram da reunião, também, o 
vice-presidente Elio Ferreira 
de Souza, o diretor-tesou-
reiro, Ralph de Andrade, e 
Adonis Rafael, coordenador 
de projetos da Secretaria. 

Panorama RJPanorama RJ

MANA faz show do 
palco do Popular
Neste domingo, às 19h, tem 
show de “MANA – Mulheres 
Artistas de Niterói”, gravado 
no palco do Teatro Popular 
Oscar Niemeyer, um passeio 
que vai do samba à MPB 
ao pop e rock. O público vai 
poder assistir pelo Facebook 
e Instagram @teatronieme-
yer.

A arte feminina é o âma-
go do MANA. A iniciativa 
chega para somar em um 
momento de grande empo-
deramento, apoiando mu-

lheres em diversas etapas da 
cadeia produtiva da música 
na cidade fluminense.

Juntas, as integrantes de 
MANA exercitam a afirma-
ção feminina, somam tra-
jetórias e origens diversas. 
Aproximando diferentes 
gêneros e fases de carreira, 
de trabalhos embrionários a 
nomes que já despontam no 
cenário nacional, elas têm 
em comum a diversidade do 
cenário musical de Niterói 
e região. 

CULTURA FABIANA MAIA

Leitura
O CCBB Rio, dentro do pro-
jeto CCBB Educativo – Arte 
& Educação, leva para o pú-
blico de casa, neste sábado, 
às 10h, o Múltiplo Ancestral 
com as “Pretinhas Leitoras”, 
irmãs, estudantes, dinami-
zadoras e apresentadoras 
que vão fomentar a leitu-
ra com o tema: Infâncias 
plurais na literatura negra. 
O projeto foi criado em 2018 
pelas irmãs Helena e Eduar-
da Ferreira. Para assistir, 
basta acessar o site www.
ccbbeducativo.com

JAZZ - Em busca da integração latino-americana e após 
o show do Duo Gilson Peranzzetta e Mauro Senise, o 
clube de jazz por streaming terá mais uma transmissão, 
nesta sexta, a partir das 21h, do show do grupo Afro 
Coltrane. Gravadas no Teatro Solar de Botafogo, no Rio, 
as apresentações estarão disponíveis gratuitamente, 
via streaming, por 30 dias.

FOTOGRAFIA – O público poderá fazer uma visita 
virtual imersiva à exposição UnaS+, que reúne cerca 
de 80 obras de 15 artistas mulheres da Argentina e 
Brasil, com curadoria de Maria Arlete Gonçalves. Com 
tecnologia de fotografia digital 360°, o tour virtual 
permite um passeio completo pela mostra coletiva. 
Para acessar, basta usar o link: www.oifuturo.org.br. 

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

Divulgação

“MANA – Mulheres Artistas de Niterói” se apresentam neste domingo

Divulgação

Pretinhas Leitoras é a atração do 

CCBB Educativo, deste sábado
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Centenas de pessoas estão aguardando liberação de vagas nas enfermarias e UTIs do Estado do Rio

Fila por leito não para de crescer
O estado do Rio de Janeiro 
registrou, pelo segundo dia 
seguido, recordes na fila de 
espera por um leito de UTI. 
Conforme os dados atuais da 
Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio de Janeiro (SES), 
quarta-feira (24) eram 582 
pessoas aguardando uma 
vaga de terapia intensiva em 
todo o estado. Na véspera 
eram 528 pessoas. Há dez 
dias, em 15 de março, a fila 
de espera por um leito de 
UTI tinha 171 pessoas.

Antes dos números ele-
vados desta quarta e terça-
-feira, foi registrado pico 
de aumento de casos em 
9 de maio do ano passado 
durante a primeira onda da 
covid-19. Naquele dia, eram 
510 pacientes aguardando 
uma vaga.

Já nos leitos de enferma-
ria, ontem 276 pessoas espe-
ravam na fila, enquanto no 
dia anterior eram 217. Para 
estes leitos, o pico foi em 7 
de maio com 819 pessoas, 
também durante a primeira 
onda da covid-19. O total de 
leitos entre UTI e enfermaria 
alcançou ontem 858. Na vés-
pera eram 745 leitos.

Painel- O Painel Coro-
navírus Covid-19 divulgado 
na página da SES indica o 
número de casos registrados 

nos sistemas de informação 
nas últimas 24h, mas não sig-
nifica que tenham ocorrido 
neste período. 

Em 24 horas, foram re-
gistrados 2.892 casos confir-
mados da doença, 42 óbitos, 

1.155 recuperados. A taxa 
de ocupação dos leitos de 
UTI atingiu 88,7% e nos de 
enfermaria 77,3%. A media-
na do tempo de espera nas 
últimas 24h das solicitações 
até a reserva de UTI era de 

18h e de enfermarias de 9h.
Também em relação aos 

dados de ontem, nove mu-
nicípios (Bom Jesus de Ita-
bapoana, Itaperuna, Maricá, 
Miguel Pereira, Nova Fribur-
go, Paraíba do Sul, Seropédi-

Vacinação - Os dados da 
SES indicam também que 
às 9h de hoje havia 932.924 
pessoas imunizadas com 
a primeira dose e 307.449 
com a segunda dose da  
vacina.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Com o agravamento da pandemia de coronavírus nos últimos dias, o Estado do Rio de Janeiro tem registrado seguidos recordes na fila de espera por leitos de UTI e de enfermaria

São Gonçalo ajusta 
medidas restritivas
A Prefeitura de São Gonçalo 
anunciou, nesta quinta-feira 
(25), a alteração de horários 
de funcionamento de alguns 
estabelecimentos, estipula-
dos pelo decreto municipal 
108/2021, que detalhou as 
medidas restritivas de pro-
teção à vida no combate à 
covid-19. Os ajustes foram 
necessários em função da 
publicação, pelo governo 
estadual, do decreto 47.540, 
publicado em edição extra 
na última quarta-feira (24 
de março), pelo governador 
Cláudio Castro.

Importante destacar que 
o período abrangido pelos 
feriados, incluindo finais de 
semana, entre os dias 26 de 
março e 4 de abril, também é 
uma determinação estadual 
e, portanto, deve ser cumpri-
do pelo município.

Permanecerão em fun-
cionamento neste período 
as atividades essenciais da 
administração municipal 
e que já mantêm esquema 

permanente de prestação 
de serviços durante feriados, 
como unidades de saúde, ser-
viço funerário, Defesa Civil, 
segurança pública e serviços 
de limpeza e manutenção ur-
bana. Os postos de vacinação 
contra a covid-19 também 
irão funcionar normalmente 
durante o recesso.

As aulas nas unidades da 
rede municipal estão suspen-
sas neste período, inclusive 
no sistema remoto. Em rela-
ção à rede particular de ensi-
no, a Prefeitura determinou a 
suspensão, inicialmente até 5 
de abril, das aulas presenciais, 
por causa da pandemia, inde-
pendente dos feriados decre-
tados pelo governo estadual.

Em relação às demais 
atividades econômicas do 
município, a Prefeitura segue 
com as orientações especí-
ficas para horários especiais 
de funcionamento. Todas as 
informações podem ser en-
contradas no https://www.
saogoncalo.rj.gov.br/.

Rio anuncia auxílio 
para 900 mil pessoas
O prefeito Eduardo Paes 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (24) o Auxílio Carioca, 
conjunto de medidas de 
alívio social para minimizar 
os efeitos da Covid-19. A 
ação vai transferir R$ 100 
milhões para cerca de 900 
mil pessoas em situação de 
vulnerabilidade no enfren-
tamento das dificuldades 
econômicas neste momen-
to crítico da pandemia. O 
Auxílio Carioca é destinado 
às famílias cadastradas no 
Cartão Família Carioca, aos 
alunos da rede municipal 
de ensino, a famílias em si-
tuação de pobreza e pobreza 
extrema e aos comerciantes 
ambulantes.

Auxílio Carioca - Apoio 
emergencial às famílias mais 
pobres:

Serão disponibilizados 
R$ 5.579.800.

Terão direito ao apoio 
23 mil famílias, que corres-
pondem a 50 mil pessoas, 
em situação de pobreza e 

pobreza extrema, já cadas-
tradas no CadÚnico até 12 
de fevereiro, mas que não re-
cebem nem o Cartão Família 
Carioca nem o Bolsa Família.

As 23 mil famílias recebe-
rão R$ 200 cada. O pagamen-
to é até quarta-feira (31/03).

Como saber se tem di-
reito: as famílias poderão 
consultar por CPF se estão 
contempladas no Auxílio 
Carioca, cariocadigital.rio ou 
pelo telefone 1746.

Apoio ao comércio am-
bulante - Os 13.506 am-
bulantes cadastrados do 
município, por meio das 
Taxa de uso de área pública 
(Tuaps), que tiveram suas 
atividades suspensas pelas 
novas medidas restritivas, 
em vigor de 26/03 a 04/04, 
receberão R$ 500.

O apoio ao segmento irá 
totalizar R$ 7.753.000.

Mais informações estarão 
disponíveis pela internet, no 
www.1746.rio, ou pelo telefo-
ne 1746.

Covid: Brasil passa da marca 
de 100 mil casos em 24H
O Brasil passou dos 100 mil 
casos de covid-19 registrados 
em 24 horas. Com 100.158 
novos diagnósticos confir-
mados, o total de pessoas 
atingidas infectadas pelo 
novo coronavírus desde o 
início da pandemia alcançou 
12.320.169. Na quarta, o total 
de pessoas infectadas estava 
em 12.220.011.

O número de mortes regis-
tradas entre os dois últimos 

dias foi de 2.777. A soma de 
pessoas que não resistiram 
subiu para 303.462. Ontem, 
o Brasil passou a marca das 
300 mil mortes por covid-19, 
com 300.685 óbitos. Ainda há 
3.530 mortes em investigação 
por equipes de saúde. Isso 
porque há casos em que o 
diagnóstico sobre a causa só 
sai após o óbito do paciente.

A nova marca está na atua-
lização diária do Ministério 

da Saúde, publicada na noite 
desta quinta-feira (25). O 
balanço é produzido com as 
informações coletadas pelas 
autoridades estaduais e locais 
de saúde sobre casos e mortes 
provocados pela covid-19.

O número de pessoas recu-
peradas chegou a 10.772.549. 
Já a quantidade de pacientes 
com casos ativos, em acom-
panhamento por equipes de 
saúde, ficou em 1.244.158.

Estados - O ranking de 
estados com mais mortes 
pela covid-19 é liderado 
por São Paulo (69.503), Rio 
de Janeiro (35.563), Minas 
Gerais (22.571), Rio Gran-
de do Sul (17.941) e Paraná 
(14.750). Já as Unidades da 
Federação com menos óbi-
tos são Acre (1.217), Amapá  
(1.258), Roraima (1.303), To-
cantins (1.885) e Alagoas 
(3.421).

O número de mortes registradas entre os dois últimos dias foi de 2.777

Novos lotes 
de vacina 
chegam aos 
estados
O Ministério da Saúde co-
meçou a distribuir ontem 
(25) um novo lote de vaci-
nas contra a covid-19. No 
total serão 4,2 milhões de 
unidades, que abarcam a 
primeira remessa do con-
sórcio internacional Covax 
Facility, de 1 milhão de do-
ses, e um novo lote da Coro-
navac produzido no Brasil 
pelo Instituto Butantan, de 
3,2 milhões de doses.

As entregas devem ir 
até este sábado (27). Os 
estados receberão confor-
me a divisão estabelecida 
anteriormente. De acordo 
com a pasta, com este novo 
lote será possível atender o 
restante dos trabalhadores 
de saúde e os idosos de 70 
a 74 anos.

Em comunicado sobre 
o envio das novas doses, 
o ministério declarou que 
espera com esse novo mon-
tante ampliar a campanha 
de imunização para uma 
nova faixa etária dos pú-
blicos prioritários, de 65 a 
69 anos.

A orientação é que todas 
as vacinas sejam aplica-
das como 1ª dose. Des-
ta forma, a expectativa 
é atender mais de 4 mi-
lhões de brasileiros com os  
imunizantes.

Decreto libera atividade física individual nas praias do estado

Pandemia: leitos, chegada de 
vacina e calendário unificado
O governador em exercício 
Cláudio Castro anunciou, 
em entrevista coletiva nesta 
quinta-feira (25), no Palácio 
Guanabara, a abertura de 
mais de 900 leitos para tra-
tamento de pacientes com 
covid-19 nas próximas duas 
semanas. A ampliação das va-
gas em hospitais do Estado do 
Rio é resultado da articulação 
do governador em reuniões 
realizadas com o Ministério 
da Saúde.

Recorde de vacinas - No 
combate contra o avanço da 
covid-19 no estado, Cláudio 
Castro destacou, ainda, que 
recebeu do Ministério da 
Saúde a previsão de chegada 
de dois milhões de doses de 
vacinas para o Rio até o dia 
31. Até agora, o estado já dis-
tribuiu para os 92 municípios 
2.176.120 doses. Com a nova 
chegada, serão mais de 4 mi-
lhões de doses.

“Em Brasília, tivemos 
uma perspectiva de até 31 
de março recebermos mais 2 
milhões de doses de vacina. 
Com isso, dependendo da va-
cina que recebermos, talvez 
mais de 1,5 milhão de pessoas 
sejam imunizadas”, disse.

Calendário de vacinação 
- O governador anunciou 

também a criação de um 
calendário único estadual 
de vacinação. O objetivo 
é garantir a uniformidade 
na imunização em todas as 
regiões e a prioridade da po-
pulação de maior risco.

Medidas restritivas - Cláu-
dio Castro aproveitou para 
detalhar as novas medidas de 
prevenção contra a Covid-19 
adotadas pelo Estado. A me-
dida instituiu feriados entre 
os dias 26 de março e 4 de 
abril. As restrições levaram 
em consideração as reuniões 
de conversas com os prefeitos 
dos 92 municípios e repre-
sentantes do setor produtivo, 
além da equipe técnica da Se-
cretaria de Estado de Saúde.

Liberação - Ainda nesta 
quinta-feira (25/03), um novo 
decreto publicado no Diário 
Oficial extra libera a prática 
de atividade física individual 
nas praias fluminenses, no 
entanto segue suspensa a 
permanência de pessoas, 
inclusive realizando ativida-
des econômicas nas areias 
e esportes coletivos. Estão 
liberadas as atividades do co-
mércio, bares e restaurantes. 

A nova publicação, ainda, 
inclui como essenciais e, 
portanto, podem funcionar, 

o comércio de autopeças 
e acessórios para veículos 
automotores e bicicletas (in-
cluindo-se os serviços de 
mecânica e borracharia), su-
permercados e os serviços de 
lavanderia, de limpeza urba-
na, manutenção e zeladoria.

União - As medidas ado-
tadas pelas prefeituras de 
Niterói e do Rio de Janeiro 
para o período emergencial 
de prevenção da covid-19, 
de dez dias, foram baseadas 
na ciência e nas estatísticas 
de aumento dos casos. A re-
união conjunta dos comitês 
científicos das duas cidades, 
na última segunda-feira (22), 
teve a participação de 17 
especialistas de várias insti-
tuições, além dos prefeitos 
de Niterói, Axel Grael, e do 
Rio, Eduardo Paes, e dos seus 
secretários de Saúde. Nesta 
quinta-feira (25) houve nova 
publicação da prefeitura de 
Niterói, e as atividades de 
academia de ginástica, que 
tinham ficado suprimidas, 
aparecem como proibidas 
durante esse período de 
maior restrição. Vale ressal-
tar que a recomendação de 
isolamento social segue até o 
dia 30 de abril, podendo ser 
prorrogado de acordo com 
a situação epidemiológica.

ca, Sumidouro e Três Rios) 
estão com 100% de ocupa-
ção de leitos de UTI. Duas 
cidades ultrapassaram esse 
percentual: Rio das Ostras 
(109%) e São João de Meriti 
(137%).
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Pfizer e BioNTech iniciam 
teste de vacina em crianças
A Pfizer e a parceira alemã 
BioNTech começaram a testar 
sua vacina contra covid-19 
em crianças menores de 12 
anos na esperança de am-
pliar a vacinação a esta faixa 
etária até o início de 2022, 
informou o laboratório nesta 
quinta-feira.

Os primeiros voluntários 
do teste de estágio inicial re-
ceberam as primeiras doses 
na quarta-feira, disse a porta-
-voz da Pfizer, Sharon Castillo.

A vacina da Pfizer/BioNTe-
ch foi autorizada por agências 
reguladoras dos Estados Uni-
dos no final de dezembro para 
pessoas acima de 16 anos. 
Quase 66 milhões de doses 
da vacina já foram adminis-
tradas no país até a manhã de 
quarta-feira, de acordo com 
dados do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças dos 
EUA.

A vacina também obteve 
registro no Brasil concedido 

pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O teste pediátrico, cujos 
participantes mais jovens 
são crianças de seis meses, 
foi lançado na esteira de um 
semelhante iniciado pela 
concorrente Moderna na se-

mana passada.
Apenas a vacina Pfizer/

BioNTech está sendo usada 
em jovens de 16 e 17 anos 
nos EUA, enquanto a vacina 
da Moderna foi liberada para 
pessoas de 18 anos ou mais. 
Nenhuma vacina contra co-

vid-19 foi autorizada para 
crianças mais novas.

Inicialmente, a Pfizer e a 
BioNTech planejam averiguar 
a segurança de sua vacina de 
duas doses em três dosagens 
diferentes --10, 20 e 30 mi-
crogramas-- em um teste de 
estágio inicial e intermediário 
com 144 participantes.

Mais tarde, elas preten-
dem passar para um teste de 
estágio avançado com 4.500 
participantes no qual avalia-
rão a segurança, a tolerância e 
a reação imunológica gerada 
pela vacina, provavelmente 
medindo os níveis de an-
ticorpos nos participantes 
jovens.

Empresas querem ampliar imunização para menores de 12 anos até 2022

Decisão do juiz da 21ª Vara Federal de Brasília não é definitiva e ainda cabe recurso

Importação de vacinas 
sem doação para o SUS

O juiz Rolando Valcir Spanho-
lo, da 21ª Vara Federal de Bra-
sília, autorizou três entidades 
a importar vacinas contra a 
covid-19, sem a necessidade 
de doação de parte delas para 
o SUS. A decisão não é defini-
tiva e ainda cabe recurso.

A liminar foi motivada 
por ações protocoladas pelo 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Pau-
lo, Associação Brasiliense das 
Agências de Turismo Recepti-

vo e o Sindicato dos Servido-
res da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais.

Ao deferir ontem (25) a 
liminar pleiteada pelas en-
tidades, o magistrado con-
siderou inconstitucional o 
artigo 2º da Lei 14.125/21. Pelo 
dispositivo, pessoas jurídicas 
de direito privado podem 
comprar vacinas que tenham 
obtido liberação emergencial 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), mas 

obriga a doação de parte dos 
imunizantes para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“Perceba-se que não se 
trata de furar fila, de quebrar 
ordem de preferência na apli-
cação das vacinas adquiridas 
pelo Poder Público. Aqui esta-
mos falando de permitir que a 
força, a competência, a agili-
dade e o poder de disputa da 
nossa sociedade civil chegue 
antes e garanta o máximo pos-
sível de doses adicionais da 

vacina contra a covid-19 para 
assegurar a saúde e a vida de 
mais brasileiros”, argumentou 
Spanholo.

No início do mês, o mesmo 
juiz também autorizou o Sin-
dicato dos Motoristas Autôno-
mos de Transportes Privado 
Individual por Aplicativos do 
Distrito Federal (Sindmaap) a 
adquirir vacinas. Em seguida, 
a decisão foi derrubada pelo 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1).

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Juiz que concedeu liminar argumenta que não se trata de furar fila, nem de quebrar ordem de preferência na aplicação das vacinas adquiridas pelo Poder Público

Programa que 
permite redução 
será reeditado 
pelo presidente 
da República, 
Jair Bolsonaro

Pixabay

Os primeiros voluntários receberam as primeiras doses na quarta-feira

Anvisa recebe pedido de uso 
emergencial da Janssen
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
informou que recebeu na 
quarta-feira (24) o pedido 
de uso emergencial da va-
cina da Janssen. O governo 
brasileiro já manifestou 
intenção de compra de 38 
milhões de doses da vacina 
Janssen, que é um braço 
farmacêutico da Johnson & 

Johnson. A entrega dessas 
doses tem uma previsão 
inicial no final do ano, sem 
data específica.

Segundo a Anvisa, as 
primeiras 24 horas serão 
utilizadas para verificar se 
os documentos necessá-
rios estão disponíveis. A 
análise do pedido de uso 
emergencial é feita por 

uma equipe multidisci-
plinar, com especialistas 
das áreas de registro, mo-
nitoramento e inspeção.  
“A equipe vem atuando de 
forma integrada, com as 
ações otimizadas e acom-
panhadas pela comissão 
que envolve três direto-
rias da agência”, afirmou a  
Anvisa.

O prazo previsto pela 
agência entre o processo de 
verificação dos documen-
tos e o resultado do pedido 
é de sete dias corridos. No 
entanto, esse prazo será in-
terrompido caso haja falta 
de documentos. Nesse caso, 
a Anvisa pode solicitar as 
informações adicionais ao 
laboratório.

Prazo previsto pela agência para análise do imunizante  é de sete dias

A vacina da 
Pfizer/BioNTech 
foi autorizada 
nos EUA

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 30/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Paciência - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Rodovia RJ 106 - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Rua 7 - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Ruas C, E - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Várzea das Moças - Niterói 14882887
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 14906529
13:00 às 17:00 Estrada do Jacaré - Piratininga - Niterói 14906529
13:00 às 17:00 Estrada Frei Orlando - Piratininga - Niterói 14906529
13:30 às 17:30 Estrada de Itaipu - Itaipu - Niterói 14884031
13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 14884031
13:30 às 17:30 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 14884067
13:30 às 17:30 Ruas A, B, G - Itaipu - Niterói 14884067
13:30 às 17:30 Rua Delfina de Jesus - Itaipu - Niterói 14884067
13:30 às 17:30 Rua Madrid - Itaipu - Niterói 14884067

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Estrada Meia Noite - Bairro Alegre - Sacramento - Santa Izabel - 

São Gonçalo 
14869953

08:00 às 12:00 Ruas 5, 9, 17 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Augusto D. Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Bosylio Z Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Cidade de Urbino - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Exp André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Exp Ataualba Pereira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Exp Ataualpa P L Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Exp Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - Bairro Alegre - São 

Gonçalo 
14869953

08:00 às 12:00 Rua Exp. Atílio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Geraldo Padre - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua Sebastião Clem Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 14869953
08:00 às 12:00 Rua E J Xavier - Santa Izabel - São Gonçalo 14880411
08:00 às 12:00 Rua Jaques Serazim - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 14880411
08:00 às 12:00 Rua Joaq X Lira - Bairro Alegre - São Gonçalo 14880411
08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 14880431
08:00 às 12:00 Rua Café Filho - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo 14880431
08:00 às 12:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Sacramento - São Gonçalo 14880431
09:00 às 11:30 Rua Castro Faria - Rocha - São Gonçalo 14824273
09:00 às 11:30 Rua Salvatori - Rocha - São Gonçalo 14824273
09:00 às 11:30 Rua Oscar Pereira Silva - Rocha - São Gonçalo 14824273
13:00 às 17:00 Avenida São Miguel - Mutuá - São Miguel - São Gonçalo 14868243
13:00 às 17:00 Rua Felinto dos Santos - São Miguel - São Gonçalo 14868243
13:00 às 17:00 Rua Francisco de Moraes - São Miguel - São Gonçalo 14868243
13:00 às 17:00 Estrada Ferro de Maricá - Várzea Moças - Rio do Ouro - São Gonçalo 14882887
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Ferro Velho - Rio do Ouro - Várzea 

Moças - São Gonçalo 
14882887

MARICÁ
12:00 às 16:00 Rua Luiz Genésio - Jardim Inoã - Maricá 14883761
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jardim Inoã - Maricá 14883761
12:00 às 16:00 Ruas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Estrada Cassorotiba - Jardim Inoã - Spar 

- Maricá 
14883761

12:00 às 16:00 Rua Ademar Mendes de Souza - Spar - Maricá 14883761
12:00 às 16:00 Rua Cândido Alves da Costa - Spar - Maricá 14883761
12:00 às 16:00 Rua Carlos Rodrigues Faria - Centro - Maricá 14883761
12:00 às 16:00 Rua das Pitangueiras - Inoã - Maricá 14883761
Dia: 31/03/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:30 Avenida Beira Mar - Itacoatiara - Niterói 14890439
09:00 às 11:30 Avenida Doutor Luiz O M Gurgel - Itacoatiara - Niterói 14890439
09:00 às 11:30 Avenida Mathias Sandri - Itacoatiara - Niterói 14890439
09:00 às 11:30 Rua das Rosas - Itacoatiara - Niterói 14890439
09:00 às 11:30 Rua dos Cravos - Itacoatiara - Niterói 14890439
12:00 às 16:00 Rua Doutor Benjamin Constant - Largo do Barradas - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Carlos Gomes - Largo do Barradas - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Com Garcia Davila - Largo do Barradas - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa da Cunha - Santana - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Dalva - Largo do Barradas - Santana - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Dilza Cunha - Barreto - Santana - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Nossa Senhora da Conceição - Santana - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Travessa Roberto do Couto - Santana - Niterói 14890803
12:00 às 16:00 Avenida Presidente Silvio Picanço - Charitas - Niterói 14893641
12:00 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Charitas - Niterói 14893641
12:00 às 16:00 Praia Preventorio - Ft A Esfao - Charitas - Niterói 14893641
12:00 às 16:00 Rua Antônio G C Noronha - Maravista - Niterói 14893641
12:00 às 16:00 Rua Clotilde Maria Linhares Pinsky - Charitas - São Francisco - Niterói 14893641
12:00 às 16:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Charitas - Niterói 14894119
12:00 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 14894119
13:00 às 17:00 Praia de Itaipu Z - Itaipu - Niterói 14787679
13:00 às 17:00 Travessa 1 - Itaipu - Niterói 14787679
13:00 às 17:00 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 14787679
13:00 às 17:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 14787679
13:00 às 17:00 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 14787679
13:30 às 17:30 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 14890525

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Mato Virgem - Tribobó - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Diogo Lacerda - Tribobó - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Exp Benoni Falcão Gouveia - Tribobó - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Exp Cap Aurélio V Sampaio - Tribobó - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Exp João Lopes Assumpção - Maria Paula - Nova Grecia - 

São Gonçalo 
14880521

13:00 às 17:00 Rua Francisco Batista Rios - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Francisco Paula M Neto - Tribobó - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Baeta da Cruz - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua Honório Correia de Oliveira - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua José Guilherme Silva - Nova Grecia - São Gonçalo 14880521
13:00 às 17:00 Rua M - Nova Grecia - Tribobó - São Gonçalo 14880521

MARICÁ
13:30 às 17:30 Ruas 33, 74, 75, 76, 77 - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 14890675
13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá 14890675
13:30 às 17:30 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 14890675
13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 14890675

Redução de jornada 
vai ser renovada
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira 
(25) que o governo vai reedi-
tar o programa que permite a 
redução de jornadas e salários 
ou suspensão do contrato de 
trabalho. O Benefício Emer-
gencial para Preservação do 
Emprego e da Renda (BEm), 
como foi batizado o progra-
ma, vigorou até o final do 
ano passado e, segundo o 
governo, ajudou a preservar 
cerca de 10,2 milhões de em-
pregos e mais de 1,5 milhão 
de empresas.

“O nosso conhecido BEm 
está em vias entrar em campo 
pela segunda vez, fazendo 
com que aproximadamente 
11 milhões de pessoas não 
percam o seu emprego”, afir-
mou o presidente durante 
uma cerimônia, no Palácio 
do Planalto, para anunciar a 
nova linha de crédito da Caixa 
Econômica Federal para as 
Santas Casas e demais hospi-
tais filantrópicos.

Bolsonaro também afir-
mou que o Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) deverá 
atender o setor de bares e res-

taurantes, um dos que mais 
têm sido afetados pela crise. O 
Pronampe foi criado em maio 
do ano passado para auxiliar 
financeiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo tempo, 
manter empregos durante a 
pandemia de covid-19.

As duas medidas se so-
mam à retomada do Auxílio 
Emergencial, também cita-
da pelo presidente em seu 
discurso, e que dessa vez 
deve atender cerca de 45,6 
milhões de famílias ao custo 
de R$ 43 bilhões. “Iniciare-
mos agora, no início do mês 
de abril, um prolongamento 
desse programa, com quatro 
parcelas que, em média, equi-
valem a R$ 250. Sabemos que 
não é muito, mas representa 
algo para quem realmente  
necessita.
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PF apura tráfico internacional
Acusados de usar aeronaves da Força Aérea para transportar drogas são alvos de busca e apreensão

Policiais federais cumpri-
ram, nesta quinta-feira (25), 
três mandados de busca e 
apreensão relacionados à 
Operação Quinta Coluna. A 
ação investiga a atuação de 
uma associação criminosa 
que utilizou aeronaves da 
Força Aérea Brasileira (FAB) 
para mandar drogas para a 
Espanha.

“As medidas buscam ro-
bustecer as provas que ligam 
militar da FAB, que seria o 
responsável pelo recrutamen-
to de ‘mulas’, com pessoas 
relacionadas ao tráfico ilícito 
de entorpecentes”, adiantou 
a PF em nota.

Os mandados de busca, 
expedidos pela 12ª Vara Fede-
ral da Seção Judiciária do Dis-
trito Federal, são cumpridos 
em áreas nobres da capital 
federal, como Lago Sul e Asa 
Norte, e também em Águas 
Claras, região administrativa 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os mandados de busca, expedidos pela 12ª Vara Federal, foram cumpridos em áreas nobres da capital federal

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

A inspeção dos veículos é realizada anualmente em todas as frotas das linhas municipais de São Gonçalo

Ao todo, nove veículos foram fiscalizados, sendo sete deles reprovados

Secretaria de Transportes 
realiza vistoria em ônibus 

A Secretaria de Transportes 
de São Gonçalo segue com 
as vistorias em ônibus que 
circulam por São Gonçalo 
com a finalidade de propor-
cionar maior segurança aos 
passageiros que utilizam o 
transporte coletivo. Nesta 
quinta-feira (25), ônibus de 
três empresas foram fisca-
lizados. 

A inspeção dos veículos 
é realizada anualmente em 
todas as frotas das linhas 
municipais. Em geral, o tra-
balho é concluído até o final 
de dezembro de cada ano, 
porém, por conta da pande-
mia do coronavírus, as vis-

torias de 2020 puderam ser 
executadas apenas no início 
deste ano.

Durante a manhã desta 
quinta (25), nove veículos 
das empresas Mauá, Alcânta-
ra e Icaraí foram vistoriados. 
Dois deles foram aprovados 
e sete reprovados, sendo três 
deles retirados de tráfego 
para reparos imediatos. As 
irregularidades encontradas 
durante a fiscalização foram 
bancos rasgados, plataforma 
elevatória para deficientes 
inoperante ou avariada, ci-
garras com defeito e veículo 
com vida útil ultrapassada. 

Os ônibus reprovados 

são direcionados para as 
garagens das empresas, que 
devem adequá-los para uso 
em até 15 dias. 

O trabalho de vistoria 
avalia itens de segurança 
e necessários ao bom fun-
cionamento do veículo, tais 
como pneus, extintores, 
elevador para cadeirantes, 
campainha, luzes, além das 
condições de conservação.

A secretaria vem realizan-
do vistorias semanalmente 
nos coletivos desde o mês de 
janeiro. Ao todo, os coletivos 
de seis das nove empresas 
consorciadas já foram visto-
riados.

a 23 km do centro de Brasília.

Histórico - No início de fe-
vereiro deste ano, a PF, em ou-
tra etapa dessa mesma opera-
ção, cumpriu 15 mandados 
de busca e apreensão, além 
de dois outros mandados que 
restringiram a comunicação 
dos investigados e a saída do 
Distrito Federal.

Na ocasião foi determi-
nado, pela Justiça Federal do 
Distrito Federal, o sequestro 
de imóveis e de veículos dos 
envolvidos no esquema cri-
minoso. De acordo com a PF, 
as investigações abrangem 
também a “lavagem de ativos” 
que teriam sido obtidos por 
meio dessa prática criminosa.

Em junho de 2019, o Co-
mando da Aeronáutica ins-
taurou um inquérito policial 
militar (IPM) para apurar as 
circunstâncias de prisão de 
um militar brasileiro no aero-

porto de Sevilha, por suposto 
envolvimento no transporte 
de drogas em avião militar.

“Concluído dentro do pra-
zo, os autos foram encami-
nhados para a Auditoria Mi-
litar competente, que enviou 
para o Ministério Público Mi-
litar, a quem coube oferecer 
a denúncia, estando a ação 
penal em curso, conforme 
determina o Código Processo 
Penal Militar”, informou a FAB 
por meio de seu Centro de 
Comunicação Social no mês 
passado.

Polícia e MP 
fazem operação 
contra 
corrupção
Policiais civis da 112ª DP (Car-
mo), com apoio de agentes do 
7º Departamento de Polícia 
de Área (DPA), e o Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) realizaram a 
“Operação Chorume”, nesta 
quinta-feira (25), contra polí-
ticos e empresas prestadoras 
de serviços de coleta de lixo 
envolvidas em um esquema 
de corrupção. Três pessoas 
foram presas, sendo uma 
vereadora e o ex-secretário 
de Meio Ambiente de Carmo, 
além de um empresário.

O nome da operação faz 
alusão ao chorume, subpro-
duto do lixo em decomposi-
ção. A ação foi motivada por 
meio de uma investigação 
que apura superfaturamen-
to do contrato de coleta de 
lixo pela antiga gestão da 
Prefeitura de Carmo.

Investigação 
aponta que 
militar da 
FAB seria o 
responsável por 
recrutar ‘mulas’

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4 
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada no dia 20 de abril 
de 2021, às 09:30 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discus-
são e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31.12.2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; II. Proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; III. Fixação da remu-
neração global anual dos Administradores da Companhia; IV. Eleição, pelo acionista controlador, 
de membro(s) do Conselho de Administração da Companhia. V. Eleição/alteração, pelo acionista 
controlador, da suplência de membros do Conselho de Administração da Companhia. VI. Instalação 
do Conselho Fiscal com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 2021 e fixação de sua 
remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
I. Alteração dos artigos 10, 14, 17 e 18 e exclusão do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. 
Para participar da AGOE, o acionista deverá apresentar comprovante de propriedade de ações ex-
pedido pela instituição depositária das ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por 
procurador, a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGOE. Solicita-se aos acio-
nistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Para instalação do Conselho Fiscal é 
necessário o pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) de ações com 
direito a voto. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM 
nº 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto 
múltiplo é de 5%. O acionista poderá exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação 
à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto 
à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à 
Companhia, conforme orientações constantes do Boletim de Voto à Distância e do item 12.2 do For-
mulário de Referência da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas 
na AGOE encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema 
eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). Niterói, 24 de março de 2021. 

Mario Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho de Administração.
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UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOC. COOP. SERV. MED. HOSP LTDA

CNPJ: 28.630.531/0002-68

CONCESSÃO DA LICENÇA: A UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOC. COOP. SERV. 

MED. HOP LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal de meio Ambiente de 

São Gonçalo - SEMMA através do processo de Nº 45681/2012, a Licença de Operação, 

Nº 013/2021, com a validade até 23/02/2025 para atividade de Pronto Atendimento 24h, 

localizada Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 232, Estrela do Norte - São Gonçalo.

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
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Fluminense 
encara o 
Voltaço em 
Bacaxá

O Fluminense 
embalou no 
Campeonato 
Carioca após 
três vitórias. 
Hoje, os trico-
lores duelam 

contra o Volta Redonda, às 
16h (de Brasília), em Bacaxá.

A partida será na Região 
dos Lagos por causa das 
restrições no município do 
Rio de Janeiro. Os jogos estão 
proibidos na capital fl umi-
nense.

O Tricolor vem de vitória 
por 2 a 0 sobre o Boavista. 
O resultado levou a equipe 
para a terceira posição na 
Taça Guanabara.

Uma vitória sobre o atual 
vice-líder vai fazer o Flumi-
nense dormir na ponta, jun-
to ao Flamengo. Por isso, os 
tricolores irão focados para 
mais um triunfo no Estadual.

Para esta partida, o téc-
nico Roger Machado adian-
tou que a equipe pode ter 
novidades. O lateral-direito 
Samuel Xavier deve estrear 
e mais titulares podem ser 
escalados.

Do outro lado, o Volta 
Redonda viu a liderança 
escapar após a derrota para 
o Resende, no meio de se-
mana. O pensamento é de 
se recuperar para seguir na 
zona de classifi cação para as 
semifi nais.

Luiza D’Angelo, de 16 anos, integra a equipe que competirá no Equador

Patinadora de Niterói é 
convocada para o Pan
A Confederação Brasileira de 
Hóquei e Patinação (CBHP) 
confi rmou ontem a convoca-
ção da patinadora niteroiense 
Luiza D’Angelo para a disputa 
do Campeonato Panamerica-
no da modalidade, que será 
disputado entre os dias 12 e 
17 de abril, em Guayaquil, no 
Equador.

A jovem, de 16 anos, dis-
putará pela categoria livre 
individual feminino senior. 
Os oito primeiros países clas-
sifi cados participarão da pri-
meira edição dos Jogos Pana-
mericanos da Juventude, que 
serão realizados entre os dias 
9 e 19 de setembro deste ano, 
em Cali, na Colômbia.

“Fiquei muito feliz com 
essa convocação, pois repre-
sentar minha cidade e meu 
país num Panamericano é 
muito gratificante. Sei que 
o nível da competição será 
elevado, por isso estamos 
treinando pesado. Cheguei a 
ouvir que não tinha talento, 
e isso me fez treinar muito 
mais e a superar todos os de-
safi os”, desabafou Luiza, que 
ao lado de seus familiares deu 
um “grito de comemoração 
pela convocação, guardado a 
pelo menos duas semanas”, 
quando foi cogitada a possi-
bilidade da jovem integrar a 
Seleção Brasileira.

Mesmo durante a pan-
demia, a atleta não deixou 
de lado a sua paixão pelo 
esporte, e seguindo todos 
os protocolos determinados 
pelas autoridades sanitárias, 
manteve sua rotina de treinos. 
Luiza D’Angelo treina quatro 
horas por dia, seis dias por 
semana na quadra do Clube 

AABB, em São Francisco, 
onde acontecem suas aulas 
pela Star Patinação, escola re-
ferência na cidade, e que hoje 
é uma das principais equipes 
de patinação do país.

“A Luiza é uma daquelas 
atletas que nasceu com o 

dom nato para a modalidade, 
ela nasceu para isso. Tem um 
potencial incrível, é aplicada, 
talentosa, além de ter muita 
técnica”, afi rma sua treinado-
ra, Karen Fritsch.

Entre outros títulos de 
Luiza estão uma medalha 
de ouro na categoria Inter-
nacional Livre Infantil, no 
Campeonato Brasileiro de 
Patinação Artística, o que lhe 
garantiu, em 2017, uma vaga 
no Campeonato Sul-Ameri-
cano da modalidade em Mar 
del Plata (Argentina). Nesta 
competição internacional, a 
atleta conquistou uma me-
dalha de prata.

Divulgação / Renata Xavier

Aos 16 anos, Luiza D’Angelo é um dos novos talentos do esporte em Niterói

Panamericano 
da modalidade 
será disputado 
no mês que vem 
em Guayaquil 
(Equador)

Bruno Viana ganha 
pontos com torcida

Vasco contrata 
atacante Léo Jabá

O Flamengo 
não tem usa-
do seus princi-
pais jogadores. 
Mesmo assim, 
os rubro-ne-
gros estão na 

liderança do Campeonato 
Carioca.

O zagueiro Bruno Viana, 
que chegou ao clube nesta 
temporada, foi titular nos úl-
timos jogos. O jogador avaliou 
seu rendimento com a camisa 
rubro-negra.

“Fico feliz pelos dois jogos. 
Pude ajudar a equipe da me-
lhor maneira. O importante 
são as vitórias. Vamos seguir 
em busca dos bons resultado”, 
disse.

Bruno Viana revelou ainda 

O Vasco anun-
ciou de forma 
ofi cial, ontem, 
a chegada do 
atacante Léo 
Jabá. O joga-
dor de 22 anos 

estava no PAOK-GRE.
Léo Jabá é mais um re-

forço que aceitou fazer um 
contrato de produtividade 
com o Vasco. O atacante 
tem vínculo até o fim da 
temporada.

O novo reforço cruz-mal-
tino é cria das categorias de 
base do Corinthians. Antes 
do PAOK, o jogador teve 
passagem pela Rússia.

O atacante chega para 
disputar vaga no setor ofen-
sivo do Vasco, que tem con-

que vem recebendo elogios 
dos torcedores pelas redes 
sociais. O defensor lamentou 
o fato dos jogos ainda não 
terem público por conta da 
pandemia da Covid-19.

“Tenho recebido muitos 
elogios nas redes sociais. 
Infelizmente, não podemos 
ter torcida nos estádios”, de-
clarou.

O Flamengo vai defender 
a liderança amanhã, quan-
do enfrenta o Boavista, em 
Bacaxá.

vivido com problemas. Sem 
Germán Cano, os vascaínos 
estão vendo Gabriel Pec 
ser o principal goleador da 
equipe.

Botafogo - Nas redes so-
ciais, a torcida apontou o za-
gueiro Marcelo Benevenuto 
como o vilão da derrota do 
Botafogo para o Flamengo.

O técnico Marcelo Cha-
musca não quis culpar qual-
quer jogador individual-
mente.

“Eu vou analisar o gol 
que sofremos. Falei an-
ter ior mente,  a  função 
do treinador é analisar a 
performance do atleta, o 
contexto de cada jogo e cada 
situação”.

Defensor 
lamenta jogos 
sem público

Tricolor busca 
quarta vitória 
consecutiva no 
Estadual


