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Fiocruz produz 900 mil 
doses de vacina por dia
Previsão é que 18,4 milhões sejam entregues até o fim deste mês. Para maio, estão programadas outras 21,5 milhões

FABRICAÇÃO EM RITMO ACELERADO

Divulgação/Gustavo Supmann

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uso do aplicativo Caixa Tem para movimentar o benefício é essencial para reduzir as filas

CULTURA

Magia do Circo
Espetáculo infanto-juvenil ‘Circo de Pulgas’, filmado em Niterói, 
será disponibilizado gratuitamente no Youtube

Vasco busca 
classificação 
na Copa BR
Cruz-maltino visita hoje à 
noite a Tombense, em MG, 
pela 2ª fase da Copa do 
Brasil. Objetivo do Vasco 
é vencer no tempo normal 
para não precisar decidir 
nos pênaltis caso a partida 
termine empatada.

Fla muda 
foco para 
final no DF

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro /Vasco

O artilheiro Germán Cano está pron-
to para enfrentar a Tombense hoje

Rio: empresas 
são abertas, 
apesar o vírus

CIDADES\PÁG. 4

Na Lagoa de Itaipu, grandes bancos de areia tomam o lugar do espelo d’água devido ao assoreamento do canal que faz a ligação com o mar. O mau cheiro no local afasta os frequentadores do espaço

CIDADES\PÁG. 4

Renato Mangolin / Divulgação

Encenado no Solar do Jambeiro, atração gratuita mistura circo, teatro e música

Lagoa de Itaipu 
volta a agonizar 
em Niterói
Grandes bancos de areia 
estão tomando o lugar do 
espelho d’água na Lagoa de 
Itaipu. Segundo moradores 
do entorno, o problema é 
causado pelo assoreamento 
do canal que liga à lagoa 
ao mar. Atualmente, essa 
ligação é feita apenas por um 
filete, o que tem impedido a 
renovação da água. Com isso, 
o mau cheiro e a mortandade 
de peixes no local têm sido 
cada vez mais frequentes. 
Eles pedem uma solução para 
o problema.

PANORAMA\PÁG. 2

São Gonçalo 
vacina a partir 
de 68 anos

CIDADES\PÁG. 3

Aplicativo para 
evitar longas 
filas na Caixa
Para tentar impedir a formação de 
longas filas nas portas das agências, 
o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, pediu 
ontem que os beneficiários que vão 
receber a nova rodada do auxílio 
emergencial deem prioridade aos 
canais digitais. Segundo ele, o 
uso do aplicativo Caixa Tem para 
movimentar o benefício é essencial 
diante do risco de contágio.

CIDADES\PÁG. 5

Sextas-feiras 
animadas com 
atrações on-line

PÁG. 2

Divulgação

Sala Carlos Couto terá programação 
semanal de espetáculos em abril
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Segurança mal parada em Niterói
Todos os dias, cerca de 20 agentes de segurança, incluindo 
guardas municipais e policiais militares, estacionam as via-
turas na Rua General Andrade Neves pela manhã para tomar 
café em uma padaria do bairro. Contudo, estacionam os veí-
culos sobre as ciclofaixas atrapalhando a dinâmica do bairro, 
incluindo o próprio trânsito, já que ocupam os dois lados da via.
Ulisses Alves

Ruas cheias, apesar da pendemia
O Brasil bate um dia após o outro um triste recorde de 
mortes por covid. Ontem foram 4.195 vidas perdidas e ao 
que parece a população ainda não atentou para os riscos. 
Apesar das medidas restritivas, vejo da janela da minha 
casa, muita gente pelas ruas, nas filas dos bancos e no ir e 
vir dos trabalhos. Gostaria de mais consciência.
Daniela Ferreira

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

Doação 
sem imposto
Empresas e pessoas físicas que 
fizerem doações ao Estado 
e municípios para a aquisi-
ção de vacinas e insumos no 
combate à covid-19 poderão 
ter isenção de ITCMD (Impos-
to sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos). O plenário 
da Alerj aprovou, ontem, o 
projeto de lei 3761/2021, que 
trata do assunto. A proposta 
apresentada pelo deputado 
Marcus Vinícius (PTB) segue 
para o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, que terá 
até 15 úteis para sancionar ou 
vetar a lei.

A alíquota do ITCMD che-
ga a 8% e atualmente não há 
legislação que isente desse 
imposto. No ano passado, 
vigorou lei semelhante, mas 
era específica para doação de 
materiais hospitalares. A nova 
proposta permitirá que a doa-
ção seja revertida para o caixa 
dos municípios e ao governo 
estadual. 

Incêndio no Clube Naval

Um incêndio destruiu na 
tarde de ontem uma lan-
chonete do Clube Naval, 
em Charitas, na Zona Sul 
de Niterói. As chamas e a 
fumaça puderam ser vistas 
de toda a orla e causaram 
apreensão em pedestres 

Reprodução

e motoristas. O Corpo de 
Bombeiros foi chamado 
para conter o fogo. Apesar 
do susto, ninguém ficou 
ferido. Até o fechamento 
desta edição, as causas do 
incêndio não haviam sido 
divulgadas.

Itaipu: lagoa volta a agonizar
Com apenas um filete de água 
fazendo a ligação com o mar, 
a Lagoa de Itaipu volta a ago-
nizar. No local é forte o cheiro 
de esgoto, lançado irregu-
larmente por residências da 
Região Oceânica e frequente 
a mortandade de peixes. Se-
gundo moradores do entorno 
e frequentadores do local, o 
problema se agravou após as 
últimas ressacas, que contri-
buíram para o assoreamento 
do canal que liga a lagoa ao 
mar, impedindo a troca d’água 
e o crescimento dos bancos 
de areia. 

Eles contam que desde o 
final do ano passado, quando o 
canal foi fechado por uma res-
saca, a Prefeitura de Niterói co-
locou máquinas no local para 
retirar a areia, mas essa mesma 
areia foi apenas amontoada 
em dunas no meio do espelho 
d’água. Com novas ressacas, as 
dunas foram desfeitas e a areia 
voltou a obstruir o canal. As 
máquinas, segundo eles, já não 
são vistas há um mês na lagoa.

Aberto há cerca de 40 anos, 
o canal, de acordo com mora-
dores da região,  vem sendo 
assoreado ao longo do tem-

Divulgação/Gustavo Supmann

Sem a adequada renovação da água os bancos de areia crescem na lagoa, enquanto o seu espelho d’água diminui

Disputa por vagas 
na fila continua
O deputado Charlles Batista 
(PSL) protocolou na Alerj), 
ontem, uma moção de re-
púdio à ação judicial contra 
a vacinação prioritária de 
agentes de segurança pública, 
apresentada pelo Ministério 
Público (MP-RJ). O parlamen-
tar afirma que é “descabido” 
chamar de “fura-filas” pro-
fissionais da linha de frente 
no combate à pandemia co-
vid-19.

“Os agentes de seguran-
ça pública jamais pararam 
o exercício de suas funções 
nessa pandemia do corona-
vírus. Inclusive, são eles res-
ponsáveis pela distribuição 
das vacinas nos municípios. 
Por estarem sempre em ação, 
colocam suas vidas e de suas 
famílias em risco”, afirma.

Agora só falta quem de-
fenda a prioridade para fun-
cionários de supermercados, 
drogarias e outros serviços 
essenciais. 

po por falta de manutenção. 
As pedras deslocadas pelas 
ressacas não são recolocadas 
no lugar. Gustavo Supmann, 
instrutor de stand up paddle e 
uma das principais lideranças 
do local, lembra de um encon-
tro que ele e outras lideranças 
tiveram com o prefeito Axel 
Grael, quando ele esteve no 

local com representantes da 
prefeitura, durante o governo 
anterior.

“Ele disse que ia resolver o 
problema, mas só botou um 
trator que ficou três meses 
jogando areia de um lado 
para o outro”, resume Gusta-
vo. “Na quinta-feira vai entrar 
outra ressaca, de dois metros 

e meio a três. Essa vai acabar 
completamente com o canal”, 
completa.

Diante da atual situação, 
quem costuma pescar na 
lagoa ou praticar esportes 
no espelho d’água tem evi-
tado marcar presença em 
um dos locais mais belos da  
cidade. 

Abaixo a 
judicialização

Edmar e Witzel 
serão ouvidos

A deputada estadual Adriana 
Balthazar (Novo) lançou nesta 
semana um abaixo-assinado 
online para pressionar pela 
aprovação, em regime de 
urgência, de um projeto de 
lei que torna as escolas como 
atividades essenciais em todo 
o estado. A medida visa im-
pedir que decisões judiciais 
impeçam o funcionamento 
presencial de unidades da 
rede pública e privada de 
educação. 

“A gente não pode conti-
nuar aceitando a politização 
e judicialização da pandemia. 
Milhares de crianças já esta-
vam saindo para ir às aulas, 
pais e profissionais tinham 
se planejado. Não pode um 
juiz, no meio da noite, defi-
nir se as escolas vão ou não 
voltar, indo contra a decisão 
de um prefeito eleito pela 
população”, criticou Adriana 
Balthazar. 

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado (TJRJ) e do 
Tribunal Especial Misto (TEM), 
desembargador Henrique Fi-
gueira, e o colegiado do TEM, 
formado por cinco desem-
bargadores e cinco deputados 
estaduais, realiza em sessões 
marcadas para as 9h de hoje 
e amanhã, as duas últimas 
oitivas do processo de impea-
chmet do governador afastado 
Wilson Witzel. Serão ouvidos, 
respectivamente o ex-secretá-
rio de Estado de Saúde, Edmar 
Santos, e o próprio Witzel. As 
sessões acontecerão no Tribu-
nal Pleno do TJRJ, no 10º andar 
do Fórum Central, no Centro 
do Rio. Após os interrogatórios, 
acusação e defesa fazem suas 
alegações finais e o relator do 
processo, deputado estadual 
Waldeck Carneiro, apresenta o 
relatório final, se manifestando 
com seu voto.

Redes de esgoto em Pendotiba

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, recebeu, 
ontem, o novo superinten-
dente da Águas de Niterói, 
Felipe Turon, que estava 
acompanhado do enge-
nheiro Alexandre Boaretto, 
que está deixando a supe-

Divulgação

rintendência da conces-
sionária do município. Na 
visita, os dirigentes fala-
ram sobre projetos como 
a implantação de redes 
de esgotamento sanitário 
na região de Pendotiba e 
a ampliação dos serviços.

Panorama RJPanorama RJ

Resgate da magia do 
circo itinerante
Encenado no casarão do So-
lar do Jambeiro, em Niterói, 
o infantojuvenil “Circo de 
Pulgas” será disponibilizado 
gratuitamente no Youtube, 
de 10 (a partir das 11h) a 18 
de abril, resgatando a nos-
talgia do circo-teatro itine-
rante em família. Mesclando 
a palhaçaria, a música, a 
poesia e o teatro de formas 
animadas, a dramaturgia e 
direção de Flávia Lopes nos 
conduzem para a história 
da sonhadora Ermínia Tcha 

Tcha, última artista da sua 
geração. Filha, neta, bisne-
ta e tataraneta de figuras 
ancestrais do circo-teatro, 
ela continua montando a 
lona do Estrela Prateada em 
lugares difíceis de acessar. O 
espetáculo é uma metáfora 
do artista que tem como 
ofício mostrar o mundo 
com olhos de poesia a quem 
ainda não o viu. A trajetória 
deste circo-teatro é contada 
e vivida pela idealizadora do 
projeto, a atriz Vanessa Dias.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Toda sexta
A Sala Carlos Couto apre-
senta, no mês de abril, uma 
programação virtual varia-
da, que inclui exposições, 
entrevistas e shows.

Sempre as sexta, às 18h. 
Dia 9 tem ‘Traços Urgentes  - 
Desenhos’ da artista Plástica 
e escritora Teresa Mello. Dia 
16, tem p sambista Alexan-
dre Sant’Ana. Dia 23, Paulino 
do Bandolim. E no dia 30, 
Orquetra Jovem da Grota. 
O público poderá assistir 
às atrações no Instagram  
(@salacarloscouto). 

EXPOSIÇÃO - A Usina Cultural Energisa em Nova Fri-
burgo, cidade serrana do Rio, dá início às celebrações 
dos 20 anos do espaço com a exposição virtual “Água 
viva”, da artista visual Rose Aguiar. De 6 de abril a 15 de 
maio. Uma série composta por 10 imagens, que partiu 
da observação dos reflexos gerados pela água. No site 
www.fundacaoormeo.org.br.

SURREALISMO - O projeto ‘Arte na Rua, em casa e Etc 
e Tal’ leva ao público o espetáculo on-line ‘Onipotên-
cia do Sonho’. São performances com inspiração no 
surrealismo de Salvador Dali, nos personagens de Ma-
gritte, e nos textos de André Breton, Aragon e Artaud, 
permeados pela música de Bach. Dias 9, 10 e 11 (sexta 
a domingo), às 16:30, no Instagram (@cia_etcetal).  

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Renato Mangolin / Divulgação

 Espetáculo infanto-juvenil ‘Circo de Pulgas’ mescla palhaçadas e teatro 

Divulgação

Espaço vai comemora o dia do Choro 
com o músico Paulinho do Bandolim
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Desde o início da campanha, a cidade de São Gonçalo vacinou com a primeira dose 88.396 pessoas

SG vacina a partir de 68 anos
Idosos a partir de 68 anos já 
podem ir aos nove pontos 
de vacinação, três deles com 
drive thru, a partir desta quar-
ta-feira (7), para se vacinarem 
contra o coronavírus. Além 
dos idosos, dois grupos de 
trabalhadores da saúde tam-
bém podem se vacinar com a 
primeira dose da vacina. São 
os trabalhadores da linha de 
frente dos hospitais de São 
Gonçalo que ainda não se 
vacinaram por serem recém-
-contratados e os que traba-
lham em hospitais da cidade 
que não são da linha de frente 
e têm mais de 50 anos. 

Os trabalhadores dos ser-
viços de saúde públicos e 
privados da linha de frente 
são aqueles que estão envol-
vidos diretamente na aten-
ção/referência para os casos 
suspeitos e confirmados de 
covid-19 – tanto da urgên-
cia e emergência quanto da 
atenção básica. Neste grupo 
estão todos os trabalhadores 
envolvidos na unidade de 
saúde (faxineiros, atendentes, 
recepcionistas, maqueiros, 
médicos, enfermeiros, técni-
cos…). Para se vacinarem, eles 
devem comprovar o vínculo 
empregatício em unidade de 
saúde do município que seja 
da linha de frente. Ou se traba-
lham em outra cidade, devem 
apresentar o vínculo de traba-

lho em unidade que seja linha 
de frente e o comprovante de 
residência.

Estão na lista dos profissio-
nais de saúde com mais de 50 
anos que trabalham em hospi-
tais da cidade ou que moram 
em São Gonçalo e atuam em 
hospitais de outros municí-
pios e que podem se vacinar 
com a primeira dose: técnico 

em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 
fonoaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assistente 
social, biomédico e auxiliar e 
técnico de saúde bucal.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 

funcionários da saúde que 
têm mais de 21 dias de vaci-
nados. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina Coro-
naVac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 

cidade, não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é de 
12 semanas, e ainda não está 
disponível.

Idosos acamados com 
mais de 68 anos que são aten-
didos pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão sendo 
vacinados em casa. Parentes 
e responsáveis de acamados 
ou com mobilidade reduzida, 
com mais de 68 anos, que não 
são atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar o 
idoso para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do email vacina.
acamados.sg@gmail.com. Os 
acamados serão vacinados de-
pendendo da disponibilidade 
das equipes.

Desde o início da campa-
nha de vacinação contra o 
covid-19, o município de São 
Gonçalo vem cumprindo o 
que determina o Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) do 
Ministério da Saúde. A popu-
lação pode acompanhar o site 
www.saogonçalo.rj.gov.br e as 
redes sociais da Prefeitura, que 
informam sobre a vacinação e 
quem tem prioridade.

 
Balanço - Desde o início da 

campanha, a cidade vacinou 
com a primeira dose 88.396 
pessoas, sendo 22.555 traba-
lhadores da saúde, 61.689 ido-
sos com mais de 69 anos, 1.648 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas de 
residências terapêuticas, dois 
indígenas e 2.397 acamados. 
Até às 16h desta terça-feira (6), 
26.562 pessoas tinham sido 
imunizadas com a segunda 
dose.

 
Calendário – Nesta quarta-

-feira (07) e quinta-feira (08), 
os idosos com mais de 68 anos 
poderão se vacinar. Na sexta-
-feira (09) e sábado (10), será 
a vez daqueles que têm mais 
de 67 anos. 

Locais de vacinação, de 
segunda a sexta, das 8h às 17h 
e sábado, das 8h às 12h: Polo 
Sanitário Dr. Washington Luiz, 
Zé Garoto; Ginásio do Clube 
Mauá, Centro; Umpa Nova 
Cidade; Clínica Gonçalense 
do Mutondo; Polo Sanitário 
Dr. Hélio Cruz, Alcântara; 
Clínica da Família Dr. Zerbini, 
Arsenal; Polo Sanitário Rio do 
Ouro e PAM Coelho. 

 
Pontos com drive thru: 

Campo do Clube Mauá, Cen-
tro; Centro de Tradições Nor-
destinas, Neves (somente drive 
thru) e Umpa Nova Cidade.

Renan Otto / Divulgação

Desde o início da campanha de vacinação, São Gonçalo vem cumprindo o que determina o Plano Nacional de Imunização

Covid: Itaboraí 
vistoria academias
Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e La-
zer (SMEL) e da Vigilância 
Sanitária, a Prefeitura de 
Itaboraí realizou, nesta ter-
ça-feira (06/04), vistorias 
em academias, estúdios e 
boxes de crossfit da cidade. 
A ação contou com a pre-
sença do Conselho Regional 
de Educação Física (Cref).

O objetivo da ação foi 
reforçar a conscientização 
e o cumprimento das medi-
das restritivas com relação 
a bandeira vermelha, que 
determina que esses espa-
ços devem funcionar com 
30% de sua capacidade e 
não utilizar equipamentos 
de difícil higienização. 

Entre os demais princi-
pais protocolos de funcio-
namento estão: aferição de 
temperatura na entrada, 
uso obrigatório de más-
caras e tapete sanitizante. 
O secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Lenon Cou-
tinho, destacou a importân-
cia da informação para o 

cumprimento correto das 
medidas.

“A maioria dos locais 
vistoriados está respeitando 
corretamente os protocolos. 
Nos bairros mais afastados 
do Centro, a desinformação 
ainda é muito presente. 
Por isso é tão importante 
intensificar esse trabalho, 
levando conhecimento e 
explicando a melhor forma 
de conter a propagação 
do coronavírus na cidade”, 
afirmou o secretário. 

Membro da comissão 
do Cref, Ruan Guimarães 
Abadias, ressaltou que a 
atividade física pode ser 
uma grande aliada na saú-
de corporal e mental da 
população para enfrentar o 
período de pandemia.

“Temos que tomar todos 
os cuidados contra a Co-
vid-19, mas também preci-
samos destacar a importân-
cia da atividade física para 
a população, sobretudo no 
equilíbrio da saúde física e 
mental”, explicou Ruan.

Arte prefeitura de Maricá

Ao todo, a cidade passa a ter disponível 33 leitos de UTI e 15 de enfermaria exclusivos para coronavírus

Itaboraí abre 48 novos leitos para covid
Após intensa mobilização du-
rante as restrições na cidade, 
a Prefeitura de Itaboraí abriu 
48 novos leitos de enferma-
ria e de unidade de trata-
mento intensiva (UTI) para 
enfrentamento à Covid-19 
na rede municipal de Saúde. 
No Hospital Municipal São 
Judas Tadeu, no Rio Várzea, 
foram 25 novos leitos de UTI. 
Já no Hospital Municipal De-
sembargador Leal Junior, em 
Nancilândia, oito leitos de 
UTI e 15 vagas de enfermaria 
para atender pacientes do 
novo coronavírus.

Ao todo, a cidade passa 
a ter disponível 33 leitos de 
unidade de tratamento inten-
siva (UTI) e 15 de enfermaria 
exclusivos para pacientes em 
tratamento do coronavírus, 
o triplo do ano passado. A 
abertura só foi possível de-
vido ao trabalho e empenho 
da Prefeitura de Itaboraí em 

adotar uma série de medidas 
para diminuir a classifica-
ção de risco da doença no 
município. Para abrir novas 
vagas de UTI, foi necessário 
aumentar o número de mé-
dicos na linha de frente, com 
novas contratações e elevar 
as remunerações dos profis-
sionais. 

“Não basta ter espaço e 
equipamentos para os novos 
leitos, a gente precisou inves-
tir no capital humano. Ofere-
cemos melhores condições 
de trabalho para atrair novos 
profissionais de Saúde para 
a cidade. Não foi uma tarefa 
fácil, mas conseguimos num 
curto espaço de tempo. Ainda 
não vencemos a guerra, mas 
conseguimos uma importan-
te vitória, que é retornarmos 
para bandeira vermelha”, de-
clarou o prefeito de Itaboraí, 
Marcelo Delaroli.

Os novos leitos já inicia-

ram as atividades. Diante 
disso, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSA) informa 
que a taxa de ocupação de 
leitos do município passa a 
ser de 63%, o que possibilitou 
junto com os outros dados a 
reclassificação da bandeira na 
cidade. Na edição do Diário 
Oficial da última quinta-feira 
(1º/04), a Prefeitura de Itabo-
raí divulgou as novas medidas 
restritivas para conter a pro-
pagação da Covid-19. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Sandro Ronquetti, as medidas 
de ampliação estão sendo 
adotadas em diversos pon-
tos do município. “Também 
estamos reforçando as estru-
turas do São Judas Tadeu e do 
Desembargador Leal Junior. 
A diferença para o início da 
pandemia é que hoje temos 
uma rede mais estruturada, 
com respiradores e recur-
sos humanos nos hospitais. 

Estamos trabalhando para 
que a Saúde de Itaboraí volte 
a ser referência na região”, 
explicou.

O novo decreto municipal 
estabelece a reabertura do 
comércio e outras flexibili-

zações nas restrições entre 
os dias 5 e 19 de abril. Além 
da abertura dos novos leitos 
na rede municipal de Saú-
de, a mudança de bandeira 
também foi possível graças 
à ampliação dos pontos de 

testagem, a ativação da nova 
estrutura para o polo de pron-
to atendimento à doença com 
farmácia integrada, e a cons-
cientização do comércio e da 
população sobre as medidas 
restritivas.

Divulgação

Para abrir novas vagas de UTI, foi necessário aumentar o número de médicos na linha de frente

Saúde de Maricá divulga 
calendário de Vacinação 
A Prefeitura de Maricá, através 
da Secretaria de Saúde, divul-
gou o novo cronograma de 
vacinação contra a Covid-19, 
para o mês de abril. O calen-
dário, que vai do dia 05 até o 
dia 24, prevê a vacinação do 
grupo prioritário de idosos 
com 60 anos ou mais. A partir 
do 26, começa a valer o Calen-
dário Unificado em conjunto 
com as cidades do Rio de Ja-
neiro, Itaguaí e Niterói.

O atual cronograma aten-
de ainda os profissionais de 
saúde da rede privada de 
Maricá que devem se dirigir 
exclusivamente ao Posto de 
Saúde Central, no Centro, até 
o dia 16/04, das 9h as 14h, por-
tando os documentos de Iden-
tidade (RG), CPF, Cartão SUS 
(quando tiver), comprovação 
da profissão e comprovação 
de atuação no município.

Aos idosos, o calendário 
segue com a divisão do dia 
de vacinação para homens 
e mulheres até sexta-feira 
(16/04) sendo necessário a 
apresentação do comprovante 
de residência do município 
e documento de identidade. 
A partir do dia 17/04 a vaci-
nação passa a ser mista. É 
importante ressaltar que aos 
sábados a vacinação acontece 
exclusivamente nas unida-
des volantes, instaladas nos 
estacionamentos do Centro 
Administrativo de Itaipuaçu 
e do aeroporto municipal em 
Araçatiba.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, Simone Costa, 
a partir do dia 26 de abril, 
Maricá passa a trabalhar com 
um calendário de vacinação 
unificado junto aos municí-
pios do Rio de Janeiro, Niterói 

e Itaguaí.
Ainda segundo a secretá-

ria de Saúde do município, 
os pacientes acamados não 
serão afetados por conta do 

calendário. Eles continuarão 
sendo imunizados em suas re-
sidências, como vem ocorren-
do desde o início da vacinação 
deste grupo prioritário.

Planejamento de imunização do município segue até o dia 24 de abril
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Bio-Manguinhos produz 900 
mil doses de vacina por dia
Por semana são produzidas entre 5 e 6 milhões de doses na Fiocruz do imunizante contra o coronavírus

As duas linhas de produção 
da vacina contra covid-19 no 
Instituto de Biotecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos) já fabricam 900 
mil doses por dia, segundo 
divulgou ontem (6) a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
à qual o instituto é vincula-
do. Nesse ritmo de trabalho, 
entre 5 e 6 milhões de doses 
são produzidas por semana 
na Fiocruz.

O próximo passo do esca-
lonamento da produção será 
a entrada do segundo turno 
de trabalho, que elevará o 
número de doses fabricadas 
para 1,2 milhão por dia. Ape-
sar do ritmo ganhar velocida-
de, todas as doses precisam 
passar por um rígido controle 
de qualidade, que dura cerca 
de 20 dias. No momento, 11 
milhões de doses estão nesse 
processo, que é necessário 
para garantir que as vacinas 
são seguras e eficazes.

Entre a primeira entrega 
da vacina Oxford/AstraZe-
neca produzida em Bio-Man-
guinhos, em 17 de março, 
e a última sexta-feira (2/4), 
4,1 milhões de doses já fo-
ram liberadas pelo instituto 
ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Outras 4 
milhões de doses da vacina 
foram importadas prontas, 
em janeiro e fevereiro, da 
Índia, onde foram produzidas 
pelo Instituto Serum. Essas 

doses prontas também pas-
saram por Bio-Manguinhos 
para checagens de qualidade 
e rotulagem em português.

A Fiocruz atualizou ontem 
(5) o cronograma de entrega 
de vacinas ao PNI e divul-
gou que vai disponibilizar 
18,4 milhões de doses até a 
semana encerrada em 1° de 
maio. Estão programadas as 
entregas de 2 milhões de do-

ses da vacina nesta semana; 
mais 5 milhões, entre 12 e 17 
de abril;  4,7 milhões, de 19 a 
24 de abril; e 6,7 milhões, de 
26 de abril a 1º de maio.

A previsão é que as entre-
gas cresçam em volume nos 
próximos meses e cheguem 
a 21,5 milhões, em maio; 
34,2 milhões, em junho; e 22 
milhões, em julho.

IFA importado - Bio-Man-
guinhos produz a vacina 
devido a um acordo de en-
comenda tecnológica entre a 
Fiocruz e os desenvolvedores 
da vacina. O acordo prevê 
que, neste primeiro momen-
to, a produção no Brasil seja 
feita a partir de ingrediente 
farmacêutico ativo importa-
do (IFA).

Até o momento, já chega-

ram ao país remessas de IFA 
suficientes para a produção 
de 35 milhões de doses, in-
cluindo as que já foram entre-
gues ou estão em controle de 
qualidade. A quantidade de 
IFA já recebida por Bio-Man-
guinhos também garante a 
produção até maio.

Mais três remessas do 
insumo estão previstas para 
chegar ao Brasil em abril, 
além de quatro, em maio, e 
uma, em junho. Segundo a 
Fiocruz, o recebimento do 
IFA importado segue nor-
malmente, e não há qualquer 
indicação de possível atraso.

A fundação afirma que 
tem monitorado de forma 
rigorosa o cenário de crise 
na malha aérea e alta de-
manda por esses insumos no 
mercado internacional. Para 
chegar ao Brasil, o IFA tem 
sido transportado por voos de 
empresas aéreas comerciais.

“O Ministério da Saúde 
e empresas privadas já ofe-
receram apoio para o caso 
da situação se agravar e este 

apoio será solicitado em caso 
de necessidade”, diz a nota 
da Fiocruz, que reforça que a 
presidente da instituição, Ní-
sia Trindade, e o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, se 
encontraram nesta semana 
com o embaixador da China 
no Brasil, Yang Wanming, 
que teria confirmado o com-
promisso dos chineses com 
a entrega do IFA dentro do 
cronograma previsto.

IFA nacional - Paralela-
mente, a Fiocruz também se 
prepara para nacionalizar a 
produção do insumo, o que 
se dará por transferência de 
tecnologia da AstraZeneca 
para Bio-Manguinhos. No fim 
deste mês, técnicos da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária vão visitar o local 
de produção do IFA em Bio-
-Manguinhos, para que possa 
ser emitido o certificado téc-
nico operacional da agência 
reguladora, autorizando a 
produção.

As primeiras vacinas pro-
duzidas a partir de IFA nacio-
nal, no entanto, ainda devem 
demorar meses para chegar 
aos postos de vacinação, o 
que só deve ocorrer no segun-
do semestre. Até o fim deste 
ano, a previsão é que 110 
milhões de doses produzidas 
com IFA feito no Brasil sejam 
entregues ao Ministério da 
Saúde.

No momento, 
11 milhões de 
doses estão nesse 
processo de 
fabricação na 
instituição

Tomaz Silva/Agência Brasil

O próximo passo da produção será a entrada do segundo turno, que elevará o número de doses para 1,2 milhão por dia

Riscos à 
saúde ao 
criar animais 
silvestres 

A Secretaria de Meio 
Ambiente de São Gonçalo 
está alertando a população 
para os perigos e ilegalida-
de da criação de animais 
silvestres, que podem ser 
transmissores de diversas 
doenças ao homem. No 
caso das aves e dos ma-
míferos, que estão entre 
os animais preferidos pelo 
homem, a transmissão 
ocorre principalmente pela 
manipulação, contato ou 
inalação de partículas aé-
reas contaminadas com os 
microrganismos.

“Os mais comuns são 
os vírus, bactérias ou fun-
gos. No entanto, piolhos 
mastigadores ou morde-
dores, conhecidos como 
piolho de galinha, também 
podem ocorrer. Dentre 
as doenças transmitidas 
com potencial zoonótico, 
podemos citar salmone-
lose, campilobacteriose, 
influenza aviária, psita-
cose, toxoplasmose, lep-
tospirose, esporotricose 
e micobacteriose”, alerta 
José Antônio Silva, Ana-
lista de Meio Ambiente da 
Prefeitura de São Gonçalo.

Também merece desta-
que a bactéria Escherichia 
coli, cujo habitat primário 
é o trato gastrintestinal de 
humanos e outros animais 
de sangue quente, poden-
do causar, de acordo com a 
literatura, diarréia, cistite, 
sepse e peritonite.

A Lei 9605/1998, co-
nhecida como Lei de Cri-
mes Ambientais, dispõe 
sobre sanções penais e 
administrativas derivadas 
de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambien-
te e proíbe a captura de 
animais silvestres sem a 
devida autorização. No 
entanto, a criação destes 
animais provenientes de 
criadouros devidamente 
legalizados é permitida.

No primeiro trimestre 14.938 novas empresas abertas no estado do Rio, um aumento de 40,5%

Rio: abertura de empresas em alta

O primeiro trimestre de 2021 
está marcando a retomada da 
economia no Estado do Rio de 
Janeiro. De janeiro a março, a 
Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (Jucerja), órgão 
vinculado à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais, registrou 14.938 novas 
empresas abertas no estado 
do Rio, um aumento de 40,5% 
em relação aos três primeiros 
meses de 2020 (10.636 novos 
negócios).

Os meses de fevereiro e 
março de 2021 ainda bate-
ram o recorde de aberturas 
nos últimos 20 anos. Só em 
março foram contabilizadas 
5.862 novas empresas. O nú-
mero é 82,5% maior do que o 
registrado no mesmo mês em 

2020 (3.212). Já em fevereiro, a 
Junta Comercial somou 4.720 
novos negócios, um aumento 
de 32% em relação a fevereiro 
de 2020 (3.565). Um ano antes 
da pandemia, no primeiro 
trimestre de 2019, o número 
de novas empresas chegou a 
11.615, 22,2% a menos do que 
em 2021.

“O Governo do Rio tem 
buscado apoiar o empreende-
dor fluminense com medidas 
para reduzir a burocracia, 
melhorar o ambiente de ne-
gócios e facilitar a abertura de 
empresas, aumentando, con-
sequentemente, o potencial 
do Estado para fazer negócios 
e assim gerar empregos e ren-
da para a população”, afirma 
o secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, 

Leonardo Soares.
Durante todo o período 

de pandemia, a Jucerja não 
parou, realizando todos os 
processos de forma digital.

“A Junta vem trabalhando 
para tornar os procedimentos 
mais ágeis, alcançando a meta 
estabelecida pelo Governo do 
Estado de até duas horas para 
abertura de novas empresas. 
Em fevereiro e março, a média 
de tempo foi de 41 e 43 minu-
tos, respectivamente”, destaca 
o presidente da Jucerja, Affon-
so D’Anzicourt.

Geração de empregos - Se-
gundo o secretário, o aumento 
de novas empresas pode ser 
o reflexo de uma nova eco-
nomia que está sendo criada 
neste período de pandemia, 

em que o país inteiro está 
enfrentando o problema do 
desemprego. Soares acredita 
que o empreendedorismo tem 
sido uma saída buscada por 
muitas pessoas.

“Além disso, estamos apos-
tando na construção civil 
para gerarmos novas vagas de 
trabalho formais, com carteira 
assinada. Vamos lançar quatro 
concessões de rodovias até o 

fim do ano. É uma das formas 
de atuação do Governo do 
Estado para oferecer oportu-
nidades para o trabalhador 
fluminense, aquecendo a 
nossa economia e oferecendo 
serviços de qualidade para a 
população”, explica Soares.

Ele ainda destaca a reali-
zação de leilões para trazer 
novas usinas termoelétricas 
para o Rio de Janeiro.

“Estamos fazendo o nosso 
dever de casa, pois não temos 
tempo a perder. Conseguimos 
modernizar a legislação local 
sobre geração de energia e 
acreditamos que estes quatro 
leilões de termoelétricas, que 
são feitos em âmbito nacio-
nal, podem trazer três em-
preendimentos para o nosso 
estado”, diz o secretário.

Faetec prorroga prazo de pré-
matrícula para até o dia 13
A Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica (Faetec), órgão 
vinculado à Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, prorrogou o prazo 
para a realização da pré-ma-
trícula dos alunos aprovados 
no processo seletivo 2021.1 
para a Educação Básica, En-
sino Técnico e Educação 
Superior. A data limite para o 
envio da documentação dos 
candidatos aos e-mails das 
escolas agora é 13 de abril.

O candidato que foi apro-
vado na seleção deverá en-
viar, em formato pdf, a docu-
mentação exigida no edital, 
juntamente com a ficha de 
matrícula (disponível para 
download no site da Selecon) 

preenchida e assinada. Só 
será aceita a pré-matrícula 
no curso e no ano de escola-
ridade escolhidos no ato da 
inscrição do concurso. A lista 
completa com os e-mails de 
todas as unidades escolares 
para o encaminhamento dos 
documentos pode ser confe-
rida no site da Faetec.

Também foi alterada a 
data de matrícula presencial 
para aqueles que não pos-
suem acesso à internet. Nes-
se caso, o candidato apro-
vado deverá comparecer à 
unidade de ensino para a 
qual concorreu, impreteri-
velmente, no dia 12 de abril, 
das 9h às 17h, com a ficha de 
matrícula preenchida e assi-
nada e com os documentos 
exigidos no edital. A extensão 
do período de pré-matrícula 
se deve ao Decreto Estadual 
nº 43.970/2020 e suas al-
terações, visando conter o 
avanço da Covid-19.

“É preciso que o can-
didato fique atento à sua 
classificação no concurso, 

pois só poderão efetuar a 
pré-matrícula aqueles com 
status de “classificado” ou 
“ocupando vaga” no resul-
tado do processo seletivo”, 
pontua João Carrilho, presi-
dente da Faetec.

Para Dr. Serginho, secre-
tário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, o procedimento 
visa evitar qualquer prejuízo 
aos candidatos.

“A medida foi tomada 
para facilitar o acesso dos 
alunos aos cursos oferecidos 
pela Faetec. Estamos atentos 
às dificuldades impostas pela 
pandemia e, no que depen-
der da Secretaria, os estu-
dantes terão todo suporte”, 
garantiu o secretário.

A lista completa com  todas as unidades pode ser conferida no site da Faetec

O Detran.RJ está atenden-
do moradores que perde-
ram seus documentos em 
incêndio ocorrido na Rua 
do Livramento, no Centro 
do Rio, na noite de 27 de 
março. O fogo destruiu 
três imóveis, onde mora-
vam cerca de 40 famílias, 
das quais 26 perderam 
muitos pertences e car-
teiras de identidade. As 
vítimas estão recebendo 
gratuitamente o atendi-
mento do Detran, sem 
precisar agendar.

Para não haver aglo-
meração na sede do 
Detran, uma vez que já 
havia outros atendimen-
tos marcados, o depar-
tamento organizou um 
atendimento específico 
para as vítimas. Ágatha 
Pereira, de 18 anos, esteve 
no posto, na Presidente 
Vargas, para fazer o novo 
documento.

Detran 
em ação

Os meses de 
fevereiro e 
março de 2021 
ainda bateram 
o recorde nos 
últimos 20 anos

Também foi 
alterada a data 
de matrícula 
presencial para 
aqueles que não 
possuem internet
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Presidente da Caixa pede uso 
de canais digitais contra filas
Pagamento de nova fase do auxílio emergencial começou a ser liberado nesta terça-feira pelo governo

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Gui-
marães, pediu ontem (6) 
que os beneficiários que vão 
receber a nova rodada do 
auxílio emergencial deem 
prioridade aos canais digi-
tais. Segundo ele, o uso do 
aplicativo Caixa Tem para 
movimentar o benefício é 
essencial para reduzir as 
filas nas agências em um 
momento de agravamento 
da pandemia de covid-19.

“Estamos vivendo um pe-
ríodo muito sensível. Vamos 
realizar todos os pagamentos 
em abril e permitir a retirada 
nas lotéricas após quatro 
semanas. Além disso, temos 
um espaço de tempo entre 
o primeiro e o segundo ci-
clo de pagamentos, o que é 
importante para reduzir ao 
máximo as filas”, disse Gui-
marães em transmissão ao 
vivo para explicar o primeiro 
dia de pagamentos da nova 
fase do auxílio.

De acordo com Guima-
rães, o aplicativo Caixa Tem, 
único meio atual para rece-
ber e fazer pagamentos com 
o auxílio emergencial, teve 2 
milhões de downloads até o 
último dia 2. O presidente da 
Caixa afirmou que o objetivo 
é fazer o aplicativo funcio-
nar como equivalente a um 
banco digital voltado para a 
população carente que não 

tinha conta em banco antes 
do auxílio.

Sobre as filas registradas 
nas agências da Caixa em 

pelo menos cinco estados 
(Rio de Janeiro, São Paulo, 
Ceará, Pernambuco e Bahia), 
Guimarães disse que as aglo-

merações foram motivadas 
por pessoas que tentavam 
desbloquear o Caixa Tem. 
De hoje até 30 de abril, a pri-

A primeira parcela só 
poderá ser sacada em espé-
cie ou transferida para uma 
conta-corrente no período 
de 4 de maio a 4 de junho, 
dependendo do mês de nas-
cimento do beneficiário. Até 
lá, o auxílio poderá ser mo-
vimentado exclusivamente 
pelo Caixa Tem, que permite 
o pagamento de boletos, 
compras em lojas eletrônicas 
e o pagamento por meio de 
código QR (versão avançada 
do código de barras) em 
maquininhas de estabeleci-
mentos conveniados com a 
Caixa.

A Agência Brasil elaborou 
um guia de perguntas e res-
postas sobre o auxílio emer-
gencial. Entre as dúvidas que 
o beneficiário pode tirar es-
tão os critérios para receber 
o benefício, a regularização 
do CPF e os critérios de de-
sempate dentro da mesma 
família para ter acesso ao 
auxílio.

As crônicas filas 
e o tempo de 
espera seguem 
sendo alvo de 
reclamações dos 
clientes

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o presidente, o uso do aplicativo Caixa Tem para movimentar o benefício é essencial para reduzir as filas em um momento de agravamento da covid-19

Demanda interna 
sofre queda: 1,2%
A demanda por bens indus-
triais no Brasil caiu 1,2% em 
fevereiro, na comparação 
com o mês anterior. Também 
foi registrada queda de 0,7% 
na importação de bens indus-
triais e de 1,6% na produção 
interna destinada ao mercado 
nacional.

Os dados são do Indicador 
Ipea de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, levantamen-
to realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). A nova edição da pes-
quisa foi divulgada ontem (6).

Por outro lado, houve cres-
cimento quando a compara-
ção é com o mesmo período 
do ano anterior. A alta na 
demanda por bens industriais 
foi de 5,4% frente a fevereiro 

de 2020. No acumulado de 12 
meses, porém, há uma recuo 
de 5,3%. Mas considerando 
apenas os últimos três meses, 
há um avanço de 8,7%.

“Entre as grandes cate-
gorias econômicas, o fraco 
resultado registrado em fe-
vereiro, em relação a janeiro, 
foi disseminado. Todos os 
segmentos tiveram queda na 
margem, com exceção dos 
bens intermediários, que 
cresceram 0,8%. O destaque 
negativo ficou por conta do 
setor de bens de capital, com 
queda de 4,5%”, registra o 
Ipea.

A demanda por bens da 
indústria de transformação 
sofreu redução de 0,9% frente 
a janeiro.

meira das quatro parcelas da 
nova rodada do auxílio está 
sendo depositada nas contas 
poupança digitais da Caixa.

Em discurso, ele disse que a nova onda submeteu o país a um “estresse acima do normal para o cenário atual”

Nova onda gera maior incerteza, diz Guedes
O agravamento da pande-
mia da covid-19 gerou maior 
incerteza e aumentou as 
pressões sobre a economia 
brasileira, disse ontem (6) 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Em discurso 
enviado ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), ele disse 
que a nova onda da doença 
submeteu o país a um “es-
tresse acima do normal para 
o cenário atual”.

Nesta semana, o FMI pro-
move a Reunião de Primave-
ra, que ocorre no início de 
abril de cada ano. Por causa 
da pandemia da covid-19, o 
ministro brasileiro não com-
parecerá ao encontro, mas 
enviou um discurso ao Comi-
tê Monetário e Financeiro In-
ternacional, em que expressa 
visões da equipe econômica 
sobre diversos temas.

Na avaliação de Guedes, o 
governo brasileiro forneceu 
uma resposta adequada e 
coordenada no enfrenta-

mento à crise econômica 
gerada pela pandemia, no 
ano passado. Agora, ressaltou 
o ministro, o desafio está em 
prosseguir com as reformas 
estruturais para sustentar 
um período de “forte recu-
peração”.

Segundo o ministro, a libe-
ração de uma nova rodada do 
auxílio emergencial por meio 
de uma emenda à Constitui-
ção que exigiu contrapartidas 
fiscais permite garantir a 
contenção da dívida pública 
no médio prazo. Ele ressal-
tou que as novas medidas de 
proteção social estão atre-
ladas à preocupação com a 
sustentabilidade das contas 
públicas, com medidas como 
o congelamento temporário 
de salários no serviço público 
e de contratações nos níveis 
federal, estadual e municipal.

“Amplo apoio parlamentar 
foi obtido para esta aborda-
gem em que o auxílio emer-
gencial foi acionado junto 

com regras mais fortes para 
controlar as despesas públi-
cas. Portanto, o suporte fiscal 
e a proteção da população 
vulnerável vieram ao lado 
de medidas para preservar a 
sustentabilidade das contas 
públicas”, destacou Guedes 
no discurso.

Desafios - Apesar da nova 
onda da covid-19, o ministro 
disse estar confiante de uma 
retomada rápida na atividade 
econômica assim que as res-
trições impostas pela pande-
mia acabarem. Segundo ele, 
isso será possível porque a 
pandemia teve impacto maior 
sobre o setor informal, que, 
nas palavras do ministro, teria 
“maior flexibilidade para se 
recuperar”.

No discurso, Guedes men-
cionou a necessidade de pro-
mover uma vacinação em 
massa e de continuar com a 
agenda de reformas estrutu-
rais e microeconômicas para 

que o Brasil possa crescer de 
maneira sustentável. “Em 
suma, a abordagem para 
impulsionar o crescimento 
sustentável e inclusivo no 
Brasil é tripla: intensificar a 
vacinação em massa, fornecer 
apoio fiscal de curto prazo 
juntamente com consolida-
ção [reequilíbrio das contas 
públicas] a médio prazo e 
prossecução das reformas 
pró-mercado”, disse.

Em relação ao recente au-
mento de juros pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central, Gue-
des disse que a medida indica 
a “normalização” da política 
monetária, depois que a taxa 
Selic (juros básicos da econo-
mia) teve de ser reduzida para 
níveis abaixo da inflação. Para 
ele, a elevação da Selic mostra 
que a autoridade monetária 
está comprometida com o 
retorno da inflação ao inter-
valo de metas “no horizonte 
relevante” e a alta da inflação 

representa um fenômeno 
temporário, decorrente da 
alta do dólar e do preço das 
commodities (bens primários 
com cotação internacional).

“O Banco Central elevou 
a taxa básica de juros para 
garantir que a inflação e as 
expectativas sigam dentro da 
meta para o horizonte rele-
vante para a política mone-
tária. Mesmo com o recente 
aumento da taxa de juros, a 
política monetária permane-
ce muito acomodatícia. Além 
disso, o setor financeiro, que 
estava muito bem posiciona-
do quando a crise estourou, 
tem mostrado notável resi-
liência”, explicou o ministro, 
comentando que a inflação 
recente subiu por conta da 
alta de commodities e do 
câmbio.

Previsões - Nesta terça-fei-
ra, o FMI elevou a previsão 
de crescimento da economia 
brasileira de 3,6% para 3,7% 

em 2021. O aumento na pro-
jeção para o Brasil foi inferior 
à expansão da economia glo-
bal, que passou de 5,5% para 
6% neste ano.

Em seu discurso, Guedes 
citou as projeções do ano 
passado, quando o FMI e di-
versos órgãos internacionais 
estimaram queda de 8% a 9% 
do PIB brasileiro em 2020. 
Na avaliação do ministro, o 
desempenho da economia 
brasileira no ano passado, 
que encolheu 4,8%, mostrou 
que as previsões nem sempre 
estão certas.

“A ação decisiva [com o 
auxílio emergencial e outras 
medidas] mitigou o impac-
to da pandemia e levou a 
revisões generalizadas de 
previsão de crescimento. O 
crescimento em 2020 sur-
preendeu positivamente algu-
mas organizações internacio-
nais, no entanto, não deveria 
ser totalmente inesperado”,  
disse Guedes.
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Demonstração do Fluxo de Caixa

Balanço Patrimonial encerrado

Notas Explicativas para as Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração de Lucros Acumulados

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais R$ - 2019 R$ - 2020
Lucro líquido do exercício 3.366.884,25 3.184.500,83
Deprec./amortizações 117.315,24 117.315,24
Provisão para créditos
 liquidação duvidosa - -
Ajustes de tributos
 anos anteriores 47,50 -
Baixa ativo imobilizado - -
Aquis. ativo imobilizado - -
Baixa aplic. incent. fiscais - -

Redução (aumento)
 nos ativos operacionais
Contas a receber (24.033,00) (25.046,30)
Títulos e val. mobiliários (964.734,59) (140.448,65)
Outros créditos 85.898,27 29.784,77

Aumento (redução) nos
 passivos operacionais
Fornecedores a pagar (22.079,76) 134,09
Impostos, contribuições
 e encargos recolher 72.349,82 (74.641,46)
Honorários a pagar 4.797,67 (28,78)
Outras contas a pagar 1.666,85 (1.569,74)

Caixa líquido das
 atividades operacionais 2.638.112,25 3.090.000,00
Fluxo caixa das atividades
 de financiamentos
Distribuição de lucros (2.640.000,00) (3.090.000,00)
Aumento(red.) em caixa
 e equivalentes a caixa (1.887,75) -
Caixa, bancos:
Demonstrado por:

No início do exercício 1.897,75 10,00
No final do exercício 10,00 10,00

Aumento(red.) em caixa 
 e equivalente a caixa (1.887,75) -

Rafael Garcia de Freitas Cardoso - Diretor
 CPF nº 074.821.717-70;

 Jose Lacerda Cardoso - Contador
 CPF nº 428.740.687-72

R$ - 31/12/19 R$ - 31/12/20
Ativo 13.508.099,09 13.526.494,03
Circulante 8.619.082,96 5.166.397,55
Caixa e bancos 10,00 10,00
Contas a receber 342.260,75 367.307,05
Títulos e valores mobil. 4.621.181,58 4.761.630,23
Outros créditos 3.655.630,63 37.450,27

Não Circulante 4.889.016,13 8.360.096,48
Propriedade para
 Investimento - 7.754.487,49
Imobilizado Administrativo 4.889.016,13 605.608,99

Passivo 13.508.099,09 13.526.494,03
Circulante 231.703,09 155.408,20
Fornecedores 3.718,91 3.853,00
Impostos, contribuições
 e encargos a recolher 217.183,78 142.542,32
Honorários a pagar 8.357,67 8.328,89
Outras contas a pagar 2.442,73 683,99

Patrimônio Líquido 13.276.396,00 13.371.085,83
Capital social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva legal 1.400.000,00 1.400.000,00
Reserva livre a disposição
 da assembleia 4.876.396,00 4.971.085,83

R$ - 31/12/19 R$ - 31/12/20

Receita operacional bruta 4.107.129,00 4.407.684,60

Serviços cancelados
 e impostos incidentes (149.910,12) (160.880,52)

Rec. operacional líquida 3.957.218,88 4.246.804,08

Custos dos serv. vendidos (192.915,24) (246.995,24)

Lucro operacional bruto 3.764.303,64 3.999.808,84

Despesas administrativas (645.325,99) (524.558,65)

Receitas financeiras 976.666,16 255.626,46

Despesas financeiras (9.269,59) (14.263,04)

Lucro operacional líquido 4.086.374,22 3.716.613,61

Lucro antes do I.R. e
 contribuição social 4.086.374,22 3.716.613,61

Prov. p/imposto de renda (522.683,81) (384.906,46)

Prov. p/ contribuição social (196.806,16) (147.206,32)

Lucro líquido do exercício 3.366.884,25 3.184.500,83

Especificação R$ - 31/12/19 R$ - 31/12/20
Saldo do início
 do exercício 4.149.464,25 4.876.396,00
Lucro líquido do
 exercício 3.366.884,25 3.184.500,83
Transferência de
 reservas e ajustes
 anteriores 47,50 189,00
Distribuição de lucros (2.640.000,00) (3.090.000,00)
Lucros acumulados 4.876.396,00 4.971.085,83

Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias vimos apresentar o relatório referente ao exercício encer-
rado em 31/12/2020, cujo resultado se encontra espelhado no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, fi-
cando à disposição dos acionistas para os esclarecimentos que desejarem. a) Rafael Garcia de Freitas Cardoso – Diretor.

1) Diretrizes Contábeis: As Demonstrações Financeiras fo-
ram elaboradas e apresentadas de acordo com os dispositi-
vos constantes da Lei das S/A. (Lei 6.404/76), Lei 11.949/09, 
Legislação Tributária e demais disposições complementares. 
2) Não Circulante (Imobilizado): Está registrado pelo custo 
de aquisição, representado por Propriedades para investi-
mentos e Imobilizados Administrativos. 3) Capital Social: O 
Capital Social Integralizado no valor de R$ 7.000.000,00 está 
representado por 1.400.000 ações ordinárias, nominativas, 
com valor nominal de R$ 5,00 cada uma.
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Fla agora 
pensa na 
final contra 
o Palmeiras

C o m  u m a 
grande exibi-
ção na noite 
de segunda-
-feira, o Fla-
mengo atro-
pelou o Ma-

dureira pela oitava rodada 
do Campeonato Carioca. 
No segundo jogo do time 
principal na temporada, 
o Rubro-Negro goleou por 
5 a 1 e derrubou o último 
invicto no Estadual.

O foco da equipe, en-
tretanto, deixará de ser o 
Carioca nos próximos dias. 
O elenco recebeu folga on-
tem e se reapresenta hoje 
para iniciar a preparação 
para o duelo de domingo 
contra o Palmeiras. O con-
fronto reúne os campeões 
Brasileiro e da Copa do 
Brasil em 2020, na disputa 
da Supercopa.

“Na temporada passada 
o Palmeiras ganhou dois 
títulos importantes, Copa 
do Brasil e Libertadores. O 
Flamengo ganhou o Cam-
peonato Brasileiro e é isso 
que dá direito a que esse 
jogo aconteça. E agora nós 
vamos para uma nova tem-
porada. Obviamente que 
o Palmeiras é uma equipe 
forte, que a gente tem um 
respeito muito grande. Eu 
pude no Flamengo enfren-
tar o Palmeiras, inclusive 
lá em Brasília, e vai ter um 
novo confronto. Mas o que 
aconteceu na temporada 
passada já está lá guarda-
do. Vamos tentar escrever 
uma nova temporada num 
confronto importante nes-
te domingo”, afirmou o 
técnico Rogério Ceni.

Cruz-maltino enfrenta hoje a Tombense no interior de Minas Gerais

Vasco quer espantar a 
zebra na Copa do Brasil

O Vasco volta a 
campo hoje, às 
21h30 (de Bra-
sília), contra a 
Tombense, no 
interior de Mi-
nas Gerais.  O 

confronto é válido pela Se-
gunda Fase da Copa do Brasil.

Os cruz-maltinos preci-
sam da vitória no tempo nor-
mal para avançar na compe-
tição. Um empate no tempo 
normal leva a decisão para 
os pênaltis.

Os cariocas pouparam os 
jogadores mais experientes 
no fim de semana no Cam-
peonato Carioca. Com isso, o 
técnico Marcelo Cabo leva ao 
gramado uma escalação mais 
descansada.

O Vasco deve ter novida-
des no banco de reservas. Isso 
porque os atacantes Morato e 
Léo Jabá foram relacionados 
e viajaram com a delegação.

O volante Andrey pregou 
foco e admitiu que o Vasco 
terá um compromisso com-
plicado.

“É uma partida muito im-
portante. O professor nos 
mostrou os pontos fortes e 
fracos deles. Vamos para a 
partida preparados e motiva-
dos. Temos que entrar ligados 
e sabendo que o Tombense 
é uma grande equipe. Eles 
estão fazendo um bom Cam-
peonato Mineiro”, disse.

O lateral-direito Léo Matos 
está confiante na classifica-
ção cruz-maltina.

“Partida de extrema im-
portância para o decorrer da 
nossa temporada. A Copa do 
Brasil é uma competição que 
podemos conquistar, então a 

concentração para esse jogo 
de amanhã (hoje) precisa ser 
total. Sobre o Tombense, já 
estudamos algumas coisas. O 
Marcelo nos passou algumas 
informações e em casa mes-
mo fomos estudando. Vamos 
chegar preparados amanhã. 
Estamos confiantes e vamos 

buscar essa vaga”, afirmou.
Do outro lado, o Tombense 

sonha com o avanço na Copa 
do Brasil. Para isso, os minei-
ros terão que passar pelos 
cruzmaltinos.

Os donos da casa estão 
motivados pela boa sequên-
cia no Estadual. O Tombense 
só perdeu uma partida, jus-
tamente para o líder Atléti-
co-MG.

Para esta partida, os mi-
neiros devem contar com os 
retornos do lateral-esquerdo 
Manoel e dos atacantes Ru-
bens, Caíque e Keké, que se 
recuperaram de problemas 
físicos e não participaram dos 
últimos jogos.

Rafael Ribeiro / Vasco

O artilheiro Germán Cano está confirmado no time titular do Vasco hoje à noite

Caso a partida 
termine 
empatada no 
tempo normal, a 
decisão será nas 
penalidades

Bota sai em busca 
de novo artilheiro

David Duarte fica 
distante do Tricolor

O  B o t a f o g o 
está prestes a 
perder o se-
g u n d o  d o s 
dois  princi-
pais centroa-

vantes do elenco de 2020. 
Após a saída de Pedro Raul 
para o Yokohama Mari-
nos, do Japão, Matheus 
Babi está próximo de trocar  
o Alvinegro pelo Athleti-
co-PR.

As baixas no grupo agora 
comandado por Marce-
lo Chamusca deixarão a 
equipe apenas com Rafael 
Navarro e Matheus Nasci-
mento, dois jovens da base, 
à disposição.

Navarro, que completa 
21 anos este mês, se profis-

O Fluminense 
está no merca-
do em busca de 
reforços para a 
zaga. Mas en-
quanto o gre-

mista David Braz se aproxima 
de um acerto, o zagueiro 
David Duarte, do Goiás, pa-
rece cada vez mais distante. 
Embora tenha contrato com 
o Esmeraldino somente até 
o fim do ano, o clube conta 
com o jogador para a disputa 
da Série B em 2021.

Em entrevista ao portal 
“Netflu”, o vice-presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Goiás, Edminho Pinheiro, 
admitiu ter recebido uma 
proposta tricolor através do 
empresário Eduardo Uram.

sionalizou no Botafogo ano 
passado. Já Matheus Nasci-
mento, de apenas 17 anos, 
é uma das maiores joias 
da base do clube. A pouca 
experiência é, portanto, o 
principal ponto em comum 
entre os dois.

Com isso, a diretoria 
botafoguense monitora o 
mercado em busca de um 
centroavante com mais 
experiência para a disputa 
da Série B em 2021.

Mas se faltam jogadores 
para o comando ofensivo, 
atacantes que atuam pelos 
lados do campo são muitos. 
Marcinho, Ronald, Ênio, 
Warley, Rhuan, Davi Araújo 
e Lecaros são as opções de 
Chamusca.

“O Goiás tem recebido 
muitas consultas, mas ne-
nhuma proposta oficial além 
da que foi feita pelo Flu por 
intermédio do Uram”, afirmou 
o responsável direto pela 
negociação de jogadores no 
Goiás.

Com contrato terminando 
em dezembro, David Duarte 
pode assinar um pré-contrato 
com outro clube a partir de 
julho.

“David não está à venda. A 
gente só o vende se não tiver 
outras condições. Mas tem 
que pagar aquilo que o Goiás 
precisa ou que o Goiás quer. 
Se a proposta do Fluminense 
for só essa, o David pode jogar 
no Fluminense a partir de 
janeiro de 2022”, disse.


