
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.311  |  R$ 1,50

Niterói, quarta-feira,14 de abril de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline 21 99616-2307

Niterói suspende 
aplicação da 1ª dose

A última remessa enviada pelo Ministério da Saúde foi recebida dia 10 e as 6.350 vacinas já foram aplicadas 

NO AGUARDO DE MAIS IMUNIZANTES

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói                                    

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Empreendimento habitacional em Marambaia, São Gonçalo: obras perto da fase final

ESPORTES

Bota aposta na Copa do Brasil
Com campanha irregular no Carioca, time encara o ABC, em 
Natal, disposto a vencer fora de casa e avançar na competição. 

Arte pós-
moderna em 
exposição
Tem início nesta 
quarta (14) a exposição 
“1981/2021: Arte 
Contemporânea Brasileira 
na Coleção Andrea e José 
Olympio Pereira”, 
no CCBB RJ, com 
119 obras de 68 artistas.

‘Curta 
Niterói’ abre 
inscrições

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Exposição traz uma das mais 
importantes coleções de arte privada

Depoimento 
complica 
Flordelis

PANORAMA\PÁG. 2

A primeira-dama de Niterói, Christa Grael (esquerda), coordenadora voluntária do Niterói Solidária, recebe mantimentos não perecíveis doados em posto de vacinação da cidade

CIDADES\PÁG. 3

Vitor Silva / Botafogo

Além dos treinos, o técnico Marcelo Chamusca adota a conversa para acertar o time

Cidade arrecada 
3 toneladas de 
alimentos
A campanha Niterói Solidária, 
lançada há menos de uma 
semana pela Prefeitura, já 
conseguiu arrecadar mais de 
três toneladas de alimentos não 
perecíveis e produtos de higiene 
e limpeza, que serão destinadas 
às famílias da cidade que 
estão sendo prejudicadas pela 
pandemia e que não recebem 
nenhum dos benefícios sociais 
do município. As doações podem 
ser feitas em qualquer um dos 
postos de vacinação contra a 
Covid-19 que funcionam no 
Município.

CIDADES\PÁG. 4

Barreiras 
começam a 
funcionar

CIDADES\PÁG. 3

Casa própria em 
breve para 500 
famílias de SG
Quinhentas famílias de São 
Gonçalo estão perto de realizar 
o sonho da casa própria. As 
obras no empreendimento 
habitacional Campo Belo 1 
e 2, do Programa Casa Verde 
e Amarela, em Marambaia, 
têm previsão de terminar em 
julho. Ontem, foi realizada uma 
vistoria técnica no local.

CIDADES\PÁG. 5

Alto salário 
atrapalha 
chegada de Abel

PÁG. 8

Ricardo Duarte / Internacional

Atacante uruguaio Abel Hernández, atual-
mente no Inter, interessa ao Fluminense
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Venda proibida
A Prefeitura de Niterói errou ao impedir que supermerca-
dos vendam produtos de bazar. O cidadão queima uma 
lâmpada e é obrigado a ficar no escuro, quebra um prato 
ou um copo e não pode comprar outros. E ainda é obrigado 
a morrer de calor porque não pode comprar um simples 
ventilador. Onde já se viu isso? As autoridades, garanto, 
não vivem sem ar condicionado. Um absurdo!
Rogério Andrade

Polêmica das barreiras
Criar barreiras para impedir a entrada de pessoas de ci-
dades vizinhas é uma atitude totalitária e egoísta. Me faz 
lembrar o Muro de Berlim ou até mesmo o muro que divide 
o México dos Estados Unidos. Onde nos vamos parar?
Amanda Soares

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

Quem tem fome, 
tem pressa
A vereadora Priscilla Canedo 
(PT) apresentou recentemente 
uma indicação legislativa para a 
criação do Restaurante Popular 
em São Gonçalo. Em visita à 
cidade nesta segunda-feira, o 
secretário estadual de Desenvol-
vimento Social e Direitos Huma-
nos, Bruno Dauaire, confirmou 
a implantação do Restaurante 
Popular na segunda cidade mais 
populosa do estado. 

“Fui até Niterói, para ver de 
perto o funcionamento lá e tive 
a certeza que São Gonçalo tem a 
capacidade e a necessidade des-
se importante projeto. O restau-
rante popular será fundamental 
para diminuir as dificuldades 
que nossa população enfrenta 
para realizar suas refeições”, 
afirmou Priscilla Canedo.

Bruno Dauaire se reuniu 
nesta segunda, na prefeitura, 
com o prefeito Capitão Nelson. 
No entanto, o local e a data de 
implantação do restaurante, que 
vai servir 1,5 mi refeições diárias, 
ainda não foram definidos. 
Como dizia o sociólogo Betinho, 
quem tem fome, tem pressa. 

Efeito colateral

Remédio amargo para tentar 
conter a pandemia de coro-
navírus, o decreto da Prefei-
tura de Niterói que proíbe 
supermercados de venderem 
produtos de bazar está dando 
o que falar e gerando efeitos 
colaterais. Nesta semana, 

Divulgação

uma senhora fazia compras 
em um supermercado quan-
do sua sandália arrebentou. 
Não conseguiu comprar uma 
havaiana e acabou voltando 
para casa descalça. No ca-
minho pisou em um caco de 
vidro. Coitada.

Delegada complica Flordelis
A delegada Bárbara Lomba 
Bueno, que iniciou as investi-
gações do assassinato do pastor 
Anderson do Carmo, então 
marido da deputada Flordelis 
(PSD-RJ), mas foi afastada das 
investigações no mesmo dia 
do vazamento da informação 
de que o celular desaparecido 
do pastor havia sido ativado 
na casa do Senador Arolde de 
Oliveira (PSD-RJ), que poste-
riormente faleceu vítima de 
covid-19, declarou ontem que a 
parlamentar exercia influência 
sobre os envolvidos no crime, 
ocorrido em 2019.

“Todos tinham vínculo 
emocional forte com a deputa-
da. As pessoas em cujos telefo-
nes foram encontradas provas 
eram influenciadas por Florde-
lis”, disse. “Isso foi comprovado. 
Estavam sob influência direta 
dela”, relatou a delegada. “Con-
seguimos saber com clareza 
que nada aconteceria dentro 
daquela casa sem o aval final da 
deputada”, completou. 

O depoimento de Bárbara 
Lomba foi dado em reunião 
do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos 
Deputados sobre o pedido 

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Poder paralelo
Nesta semana, a “assessoria de 
comunicação” do tráfico usou 
panfletos e redes sociais para   
pedir a todos que passarem pela 
Rua Mentor Couto, que o façam 
com os quatro vidros do carro 
arriados, faróis baixos, e a luz 
interna (do salão) acessa, “devi-
do aos policiais estarem vindo 
em carros particulares trazendo 
pânico ao nosso bairro”.

“No dia 9 de março e no dia 4 
de abril (domingo do Páscoa) cei-
faram a vida de quatro amigos e 
balearam uma jovem de 23 anos 
e uma senhora de 50 anos que 
ficaram gravemente feridas”, diz 
trecho do “comunicado oficial”. 

O documento termina com 
um aviso para quem não seguir 
religiosamente as instruções, 
que segue ipipsis litteris: “Então 
vamos respeita o nosso pedido. 
Caso não quiser respeita, a res-
ponsabilidade é de vocês! Fé em 
Deus”. 

de cassação do mandato de 
Flordelis. Os integrantes do 
colegiado também ouviram o 
médico-legista Luiz Carlos Leal 
Prestes, que trabalhou como 
perito no caso e apontou para 
evidências de uma tentativa 
anterior de envenenamento 
da vítima.

No depoimento de ontem, a 
delegada afirmou que a eleição 

de Flordelis foi o estopim para 
o assassinato de Anderson do 
Carmo. “A deputada não estava 
contente com o controle abso-
luto de tudo pela vítima. Havia 
uma insatisfação em relação ao 
comportamento do marido. Ela 
manifestava isso em sentido de 
reclamação”, comentou Bárba-
ra.  A delegada também afirmou 
que Flordelis se envolveu em 

tentativas de direcionar e des-
viar o foco das investigações.

Em sua defesa, Flordelis 
tem afirmado que existe erro 
na conclusão das investiga-
ções e alega que não pode ser 
julgada e condenada antes que 
todo o processo seja concluído. 
Segundo ela, a mandante do 
assassinato foi sua filha Simone. 
(com Agência Câmara)

Primo rico critica 
primo pobre

‘Assuntos’ 
no exterior

Moradores de São Gonçalo 
estão reclamando que o pre-
feito de Niterói não deveria ter 
incluído no mesmo discurso 
o anúncio das barreiras sani-
tárias e as críticas que fez ao 
governo de São Gonçalo.  

“O cenário na Região Me-
tropolitana nos deixa em aler-
ta, porque cidades vizinhas, 
como São Gonçalo, não estão 
implementando medidas 
restritivas. Isso faz com que os 
hospitais lá estejam com 100% 
de ocupação, e essa demanda 
chegue à nossa cidade. Hoje, 
20% dos leitos de Niterói são 
ocupados por pacientes que 
vêm de São Gonçalo. A falta 
de medidas dos municípios 
vizinhos afeta Niterói, por isso 
nosso apelo para que também 
façam a sua parte. Estamos 
fazendo o que precisa ser fei-
to. Não podemos perder todo 
o nosso esforço até agora”, 
enfatizou Axel Grael.

A Prefeitura de São Gon-
çalo informou que não iria 
comentar as críticas, mas 
garantiu que as decisões rela-
tivas à pandemia são tomadas 
com base nos dados epide-
miológicos e lembrou que o 
município vem trabalhan-
do com poucos recursos, ao 
contrário da cidade vizinha. 
Como todos sabem, Niterói 
arrecada muito mais e tem 
uma população bem menor 
que São Gonçalo. 

Até o próximo dia 21 de abril, 
a Alerj ficará sob a chefia do 
deputado Jair Bittencourt 
(PP). Primeiro vice-presiden-
te da Casa, ele assumiu ontem 
em lugar de André Ceciliano 
(PT), que estará fora do país 
no período para “tratar de as-
suntos de caráter particular”, 
conforme publicação desta 
terça-feira no Diário Oficial. 
O ofício esclarece ainda que 
a licença de André Ceciliano 
será sem remuneração.

Relaxada durante a pandemia

O deputado federal Pedro 
Augusto (PSD-RJ) pediu ao  
ministro Paulo Guedes a 
emissão da Certidão Negati-
va de Débito (CND) para as 
micro, pequenas e médias 
empresas em caso de débitos 
e/ou pendências tributárias 

Divulgação

junto ao governo federal 
durante o período de pan-
demia. O intuito é permitir 
que essas empresas possam 
participar de licitações e ob-
ter crédito, evitando o agra-
vamento da crise econômica 
e do desemprego.

Panorama RJPanorama RJ

Mostra destaca a 
arte contemporânea 
O CCBB-RJ apresenta, a 
partir desta quarta (14), a ex-
posição inédita “1981/2021: 
Arte Contemporânea Bra-
sileira na coleção Andrea e 
José Olympio Pereira”, com 
119 obras de 68 artistas, 
pertencentes à magnífica 
coleção do casal carioca, 
radicado em São Paulo há 
mais de 30 anos. Nos úl-
timos anos, Andrea e José 
constam na lista da revista 
ARTnews como um dos 
200 maiores colecionado-

res de arte do mundo. O 
CCBB RJ está adaptado às 
novas medidas de segu-
rança sanitária: entrada 
apenas com agendamento 
on-line (eventim.com.br), 
controle da quantidade de 
pessoas no prédio (1/5 do 
fluxo antes da pandemia), 
fluxo único de circulação, 
medição de temperatura, 
uso obrigatório de máscara, 
disponibilização de álcool 
gel e sinalizadores no piso 
para o distanciamento.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Trajetória
O Theatro Municipal de Ni-
terói apresenta, até dia 15 de 
abril, às 19h, no Facebook e 
no Instagram (@theatromu-
nicipaldeniteroi), gratuita-
mente, o espetáculo ‘Baqua-
qua’. Na apresentação, o ator 
Wesley Cardozo, no papel de 
Baquaqua, conta a história 
de vida do homem que foi 
escravizado e traficado da 
África para o Brasil durante 
o século XIX. A peça teatral 
foi desenvolvida a partir da 
biografia de Mahommah G. 
Baquaqua.

CABALA - Nesta quinta (15), às 19h, o rabino gaúcho 
Nilton Bonder conversa com Samuel Seibel sobre o 
lançamento do quarto livro da série Reflexos e Refra-
ções, “Cabala e a arte da apropriação do sexo”, no Ins-
tagram (@livrariadavila), editado pela Rocco. A partir 
de ensinamentos da cabala, Bonder mostra que o sexo 
é, antes de tudo, uma experiência de desfrute de si.

CURTA NITERÓI - A 1ª Mostra Curta Niterói está ins-
crições abertas, realizadas através do Facebook e do 
Instagram (@mostracurtaniteroi), até o dia 14 de maio, 
para o recebimento de curtas-metragens. Seguindo o 
formato virtual, a Mostra tem o intuito de estimular a 
produção audiovisual e projetar ao grande público o 
melhor da produção nacional de curtas.

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

Divulgação / Renato Parada

Exposição traz um panorama nacional do estilo nos últimos 40 anos

Divulgação

Peça Baquaqua será transmitida nas 
redes do Theatro Municipal de Niterói

Bárbara Lomba prestou depoimento ontem no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados



Cidades 3Quarta-feira, 14/4/2021 ofluminense.com.br

Com vacinas esgotadas, município irá aplicar apenas segunda dose até receber uma nova remessa

Niterói suspende hoje a 1ª dose 
A Secretaria Municipal de 
Niterói vai suspender, a par-
tir desta quarta-feira (14), a 
vacinação da primeira dose 
contra Covid-19 no município, 
até o envio de nova remessa 
pelo Ministério da Saúde. A 
Secretaria aguardou até o úl-
timo momento a chegada do 
imunizante, o que não acon-
teceu. As vacinas em estoque 
são destinadas à segunda dose 
daqueles que tomaram a pri-
meira. A Prefeitura de Niterói 
já aplicou 154.725 vacinas, 
sendo 113.565 como primeira 
e 41.210 como segunda dose. 

A SMS aguarda nova re-
messa de doses pelo gover-
no federal, responsável pela 
distribuição do insumo, para 
prosseguir com a imunização 
da população. A aplicação da 
segunda dose nos grupos já 
vacinados continuará nos 9 
pontos de vacinação distribuí-
dos pelo município. 

A última remessa de vaci-
nas foi recebida na sexta-feira 
(10), e as 6.350 doses já foram 
aplicadas em idosos e profis-
sionais de Saúde conforme o 
calendário definido .

Nacional - Cerca de 1,5 
milhão de brasileiros estão 
com a segunda dose da vacina 
contra a covid-19 atrasada. 
O dado foi divulgado nesta 
terça-feira (13) pelo ministro 

da Saúde, Marcelo Queiroga, 
durante um café da manhã 
com jornalistas, em Brasília. 
Segundo o ministro, a pasta 
vai divulgar uma lista, por 
estado, de pessoas que estão 
com a segunda dose atrasada. 

A complementação do es-
quema vacinal, ressaltou, será 
feita com o apoio do Conselho 
Nacional de Secretários de 

Saúde. Aos que estão com a 
segunda dose atrasada, o Mi-
nistério da Saúde orienta que 
não deixem de ir a um posto 
de vacinação para completar 
a imunização.

Ainda no café da manhã 
com os jornalistas, ao dizer 
que o programa de vacina-
ção é a prioridade número 
um do ministério, Queiroga 

adiantou que o governo deve 
publicar nos próximos dias 
uma medida provisória para 
criar uma secretaria específica 
para ações contra a covid-19. A 
atual coordenadora do Progra-
ma Nacional de Imunização, 
Franciele Francinato, deverá 
comandar a nova secretaria.

No encontro com os jor-
nalistas, o ministro da Saúde 

cobrou disciplina e uso de 
máscaras por quem utiliza 
transporte público, como 
forma de evitar ainda mais a 
disseminação do novo coro-
navírus. Queiroga informou 
que haverá uma campanha 
nacional para prevenir a con-
taminação, em parceria com 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, mas lem-
brou que cabe às prefeituras 
disciplinar regras para trens e 
ônibus. Segundo o secretário 
executivo da pasta, Rodrigo 
Cruz, uma portaria conjunta 
com o Ministério do Desen-
volvimento Regional deverá 
ser apresentada na próxima 
quinta-feira (15). 

Pfizer em junho - O Brasil 
vai receber 842.400 doses da 
vacina da farmacêutica Pfizer/
BioNTech contra a covid-19. 
A informação foi dada pelos 
coordenadores da Covax Faci-
lity ao Itamaraty. A previsão de 
entrega é para o mês de junho. 

O Ministério da Saúde tem 
42,5 milhões de doses de va-
cinas contratadas com a Co-
vax Facility. A quantidade é 
suficiente para vacinar 10% 
da população brasileira. Até o 
momento, o Brasil já recebeu 
mais de 1 milhão de doses da 
vacina da AstraZeneca/Ox-
ford por meio dessa iniciativa 
chegou ao Brasil no dia 21 de 
março. 

“Cabe ressaltar que essas 
842.400 doses não fazem parte 
das 100 milhões já contratadas 
pelo Ministério da Saúde dire-
tamente com a farmacêutica”, 
ressaltou o Itamaraty em nota 
à imprensa na noite de ontem. 

A Covax-Facility é uma 
aliança internacional da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) que tem como prin-
cipal objetivo acelerar o de-
senvolvimento e a fabricação 
de vacinas contra a covid-19. 
Trata-se de um consórcio 
internacional com o objetivo 
de garantir acesso igualitário 
à imunização. De acordo com 
o contrato de adesão do Brasil 
à iniciativa, firmado em 25 de 
setembro de 2020, o país terá 
acesso a 42,5 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. 

De acordo com o comuni-
cado do consórcio, a projeção 
é que sejam enviadas 330 mi-
lhões de doses das vacinas da 
Pfizer/BioNTech e da Oxford/
AstraZeneca na primeira me-
tade de 2021 para 145 países 
integrantes da aliança, que 
reúne mais de 150 nações.

Sputnik - O ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski 
definiu ontem (13) prazo de 30 
dias para que a Anvisa decida 
sobre o pedido do governo do 
Maranhão para importar a 
vacina Sputnik V.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

As vacinas em estoque são destinadas à segunda dose daqueles que tomaram a primeira dose

SG segue com agenda 
de imunização
Idosos a partir de 64 anos 
podem procurar onze pontos 
de vacinação, quatro deles 
com drive-thru, para se va-
cinarem em São Gonçalo 
nesta quarta-feira (14). Nesta 
semana, a idade para vacina-
ção está caindo todos os dias. 
Na próxima quinta-feira (15), 
será a vez dos idosos a partir 
de 63 anos. Na sexta-feira 
(16), será a vez dos idosos 
com mais de 62 anos e, no 
sábado, a partir de 61 anos. 
Além dos idosos, a cidade 
vacina dois grupos diferentes 
de trabalhadores de saúde.

Os trabalhadores da saú-
de da linha de frente dos 
hospitais de São Gonçalo que 
ainda não se vacinaram por 
serem recém-contratados e 
os que trabalham em hos-
pitais da cidade que não são 
da linha de frente e têm mais 
de 50 anos também podem 
se vacinar com a primeira 
dose. Os trabalhadores dos 
serviços de saúde públicos 
e privados da linha de fren-
te são aqueles que estão 
envolvidos diretamente na 
atenção/referência para os 
casos suspeitos e confir-
mados de covid-19 – tanto 
da urgência e emergência 
quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 
maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinhei-
ras, técnicos…).

Para se vacinarem, eles 
devem comprovar o vínculo 
empregatício em unidade 
de saúde do município que 
seja da linha de frente. Ou se 
trabalham em outra cidade, 

devem apresentar o vínculo 
de trabalho 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 
hospitais da cidade ou que 
moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de ou-
tros municípios e que podem 
se vacinar com a primeira 
dose: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxiliar 
de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico e auxiliar e técni-
co de saúde bucal.

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose 
da vacina CoronaVac, ido-
sos e funcionários da saúde 
que têm mais de 21 dias de 
vacinados. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante 
da primeira dose da vacina 
CoronaVac aplicada pela 
Secretaria Municipal de São 
Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade, não serão 
imunizados. Os que foram 
vacinados com o imunizante 
Oxford/Astrazeneca devem 
aguardar o intervalo da va-
cina, que é de 12 semanas, 
e ainda não está disponível.

Idosos acamados com 
mais de 64 anos que são 
atendidos pela Estratégia 
Saúde da Família (ESF) estão 
sendo vacinados em casa. 
O cadastro deve ser feito 
através do email vacina.aca-
mados.sg@gmail.com

Rio entrega mais de 700 mil 
vacinas aos 92 municípios
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), através da Sub-
secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS), promoveu, na 
segunda-feira (12) e terça-fei-
ra (13), a entrega de 555.600 
doses de vacina contra gripe 
(influenza) aos 92 municípios 
do estado. Também foram 
distribuídas 158.250 doses da 
vacina Oxford/Astrazeneca 
contra a Covid-19. As cidades 
do Rio, Niterói, São Gonçalo e 
Maricá retiraram as doses em 
caminhões e vans, na Coorde-
nação Geral de Armazenagem 
(CGA) da SES, em Niterói. Já 
para os outros 88 municípios, 
a distribuição foi realizada 
por seis helicópteros, sendo 
dois do Governo do Estado, 
um da Secretaria de Estado de 
Polícia Civil, dois do Corpo de 
Bombeiros e um da Secretaria 

de Estado de Polícia Militar. 
As aeronaves transportaram 
72.440 doses de Oxford/Astra-
Zeneca e 264.300 doses contra 
a gripe.

“Assim como já vínhamos 
fazendo com a vacina contra 
Covid-19, estamos realizando 
a entrega da vacina de influen-
za a todos os municípios ao 
mesmo tempo. Queremos que 
todos os cidadãos do estado 
tenham o mesmo tratamen-
to”, destacou o secretário de 
Saúde, Carlos Alberto Chaves.

A expectativa é que sejam 
imunizadas 6,8 milhões de 
pessoas no estado, o que cor-
responde a 90% dos grupos 
prioritários. A vacinação ocor-
re em três etapas. Na primeira, 
até 10 de maio, serão os traba-
lhadores da saúde, indígenas, 
crianças de 6 meses a menores 

de seis anos, gestantes e puér-
peras (mulheres que deram à 
luz há pouco tempo.

De 11 de maio a 8 de junho, 
será a vez de pessoas com mais 
de 60 anos e professores.

A última fase, entre 9 de 
junho e 9 de julho, é destinada 
a pessoas com comorbida-
des, pessoas com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
portuárias, trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviá-
rio, forças de segurança e 
salvamento, Forças Armadas, 
agentes penitenciários e do 
Degase, presidiários e adoles-
centes que cumprem medidas 
socioeducativas.

Intervalo de 15 dias - O 
médico sanitarista da SES 
Alexandre Chieppe explica 
que a pessoa que teve Co-
vid-19 pode se vacinar contra 

influenza.
“São duas doenças com-

pletamente diferentes. O úni-
co cuidado é para que os dois 
imunizantes não sejam aplica-
dos de forma simultânea. Foi 
definido em âmbito nacional 
que a vacina prioritária, neste 
momento, é a contra Covid, 
mas é necessário aguardar 15 
dias entre a aplicação de uma 
e outra”, afirmou ele.

Oxford/Astrazeneca - A 
Secretaria de Estado de Saú-
de recebeu do Ministério da 
Saúde, na última sexta (9), 
185.250 doses para a primeira 
aplicação da vacina Oxford/
AstraZeneca contra Covid-19. 
Rio, Niterói, São Gonçalo 
e Maricá retiraram 85.810 
doses do imunizante no úl-
timo sábado (10), na CGA,  
em Niterói.

Foram 555.600 vacinas contra gripe (influenza) e 158.250 doses contra a C-19

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Barreiras voltam a Niterói para evitar a propagação do vírus na cidade

Niterói: barreiras sanitárias 
começam a funcionar hoje

A Prefeitura de Niterói começa 
hoje a implantar barreiras sani-
tárias nos principais acessos ao 
município. As barreiras estarão 
localizadas nos pontos mais 
importantes de acesso ao mu-
nicípio, como na divisa com São 
Gonçalo e na Ponte Rio-Niterói. 
Nestas barreiras sanitárias será 
feita a medição de temperatura, 
que impedirá o acesso de quem 
apresentar febre, um dos sinto-
mas da Covid-19.

A ação, anunciada em vídeo 
ao vivo nas redes sociais da 
Prefeitura pelo prefeito Axel 
Grael na segunda-feira reforça 
as medidas mais restritivas ado-
tadas nas últimas semanas pelo 
Município. O prefeito pontuou 
que Niterói está fazendo sua 
parte e pede que outras cidades 
do entorno também tomem 
providências. De acordo com 
Axel Grael, a implementação 

das barreiras sanitárias tem 
como objetivo o controle do 
fluxo de pessoas que vêm de 
fora de Niterói. 

“A situação em Niterói nos 
preocupa muito. Temos feito 
contato com cidades ao nosso 

redor, estamos dialogando com 
o Rio e Maricá. O cenário na 
Região Metropolitana nos deixa 
em alerta, porque cidades vizi-
nhas, como São Gonçalo, não 
estão implementando medidas 
restritivas. Isso faz com que os 

hospitais lá estejam com 100% 
de ocupação, e essa demanda 
chegue à nossa cidade. Hoje, 
20% dos leitos de Niterói são 
ocupados por pacientes que 
vêm de São Gonçalo. A falta 
de medidas dos municípios 
vizinhos afeta Niterói, por isso 
nosso apelo para que também 
façam a sua parte. Estamos 
fazendo o que precisa ser feito. 
Não podemos perder todo o 
nosso esforço até agora”, en-
fatizou.

Um levantamento do Mo-
nitora Covid-19, iniciativa da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), aponta que desde mar-
ço de 2020, Niterói teve mais  
de 37% de seus leitos ocupa-
dos por pacientes de outros 
municípios, contaminados 
com a doença. Nas internações 
em UTI, esse número chega a  
quase 40%.

Objetivo é controlar o fluxo de pessoas de fora que vem para a cidade

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Nesta quarta-feira podem se vacinar os idosos a partir de 64 anos
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A campanha Rio contra 
a Fome, que já arrecadou 
nove toneladas de ali-
mentos, abriu inscrições 
para novos coletivos e 
organizações da socieda-
de civil interessados em 
fazer a distribuição às fa-
mílias mais necessitadas. 
As doações estão sendo 
feitas pelas pessoas que 
vão se vacinar contra 
covid-19 nos mais de 
250 pontos de vacinação 
espalhados por toda a 
cidade do Rio de Janeiro.

A campanha é orga-
nizada pela Secretaria 
Especial da Juventude 
Carioca ( JUVRio), em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS) e a Secretaria Es-
pecial de Ação Comu-
nitária (Seac). Para se 
inscrever, basta acessar o 
site Rio Contra a Fome.

Rio contra
a Fome

Locais e datas de aberturas ainda não foram definidas pela prefeitura

Restaurante Popular e Café 
do Trabalhador em S.Gonçalo

São Gonçalo vai ganhar uni-
dades do Restaurante Popular 
e do Café do Trabalhador. O 
anúncio foi feito após reunião 
entre o prefeito Capitão Nel-
son e o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, Bruno 
Dauaire, na Prefeitura. Tam-
bém participaram do encon-
tro o secretário municipal de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas; a 
subsecretária de Estado de 
Assistência Social, Dianne 
Arrais; e o deputado estadual 
Rafael do Gordo.

O restaurante vai servir 
1500 refeições diárias; já o 
Café do Trabalhador será 
oferecido logo nas primeiras 
horas do dia, com um café 

com leite, pão e uma fruta, 
ambos a preços populares. As 
iniciativas vão de encontro às 
necessidades econômicas da 
população, agravadas pela 
pandemia do coronavírus.

 “Na atual situação eco-
nômica provocada pela pan-
demia, com grandes índices 
de desemprego, a vinda do 
restaurante popular para São 
Gonçalo vai trazer um bene-
fício enorme para nossa po-
pulação, que vai poder fazer 
refeições dignas, garantindo 
alimentação de qualidade”, 
disse o prefeito. Nelson.

O local e data para a im-
plantação do novo restau-
rante ainda serão definidos. 
Depois de escolhido o local, 
uma equipe da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos 
virá a São Gonçalo fazer uma 
avaliação prévia. Foi acertado 
que o restaurante será insta-
lado em uma área de grande 
fluxo de munícipes, como o 
Centro ou Alcântara.

 “Sabemos da dificuldade 
em administrar um municí-
pio dessas dimensões. Com a 
pandemia, o quadro de desi-
gualdade social no município 
se agravou e, a pedido do 
governador Cláudio Castro, 
o Estado chega com essa 
frente social para amparar as 
pessoas que mais precisam”, 
disse o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, Bruno 
Dauaire.

Empresa Cidadã: 
adesão até dia 19

Segue até dia 19 o novo 
prazo para as micro e pe-
quenas empresas de Niterói 
cadastradas no programa 
Empresa Cidadã que ainda 
não fizeram o aceite ao novo 
termo de adesão garantam a 
manutenção do auxílio até 
julho. Em contrapartida, as 
empresas terão que se com-
prometer a manter os postos 
de trabalho existentes na 
data de adesão ao programa 
pelos próximos oito meses e 
obedecer às medidas sani-
tárias e de distanciamento 
adotadas pela Prefeitura, 
respeitando o indicador 
síntese de avaliação da pan-
demia da covid-19. 

Caso seja comprovado o 
descumprimento via auto de 
infração emitido pela Secre-
taria Municipal de Ordem 
Pública, o estabelecimento 

perderá o direito ao auxílio.
“Compreendemos a im-

portância do programa para 
a manutenção dos postos de 
trabalho diante de medidas 
de isolamento mais rigoro-
sas. Por isso, estamos dando 
uma nova oportunidade 
para que as empresas que 
perderam o prazo possam 
fazer o novo aceite ao termo 
de adesão”, afirmou a secre-
tária de Fazenda, Marilia 
Ortiz.

Contrapartida 
será a 
manutenção 
dos empregos 
pelos próximos 
oito meses

Doações são destinadas a famílias que estão prejudicadas pela pandemia

Niterói arrecada mais de 
3 toneladas de alimentos
Lançada há menos de uma 
semana, a campanha Niterói 
Solidária, da  Prefeitura de 
Niterói, já arrecadou mais de 
três toneladas de alimentos 
não perecíveis e produtos de 
higiene e limpeza. Os itens 
serão distribuídos à popula-
ção de Niterói prejudicada 
pela pandemia e que não 
recebe nenhum dos bene-
fícios sociais do município. 
As doações podem ser feitas 
em qualquer um dos postos 
onde estão sendo aplicadas 
as vacinas contra a Covid-19.

Coordenadora voluntária 
do Niterói Solidária, a pri-
meira-dama Christa Grael 
ressalta a importância da 
solidariedade para atravessar 
esse momento.

“Estamos vivendo um 
momento crítico. A união, 
empatia e solidariedade são 
essenciais para que muitas 
famílias consigam atravessar 
esse desafio que a pandemia 
nos impõe. Além da vaci-

nação contra a Covid-19, a 
campanha propõe uma dose 
de amor ao próximo. Em pou-
cos dias, arrecadamos uma 
quantidade considerável de 
doações. Mais uma vez, os 
niteroienses estão abraçando 
a causa e se sentindo felizes 
em poder ajudar. Esse ato de 

amor alivia a tensão, faz bem 
à alma e ao coração. A cam-
panha continua nos próximos 
dias e quero convidar cada 
um a colaborar também”, 
afirma.

A Prefeitura vem, des-
de abril de 2020, realizando 
ações para minimizar os im-

pactos causados pela pan-
demia com a distribuição de 
mais de 100 mil cestas básicas 
e dos cartões com recarga 
mensal de R$ 500 entregues 
a mais de 50 mil pessoas. Os 
benefícios foram prorrogados 
até julho. O investimento já 
passou dos R$ 600 milhões.

A campanha é uma inicia-
tiva da Prefeitura que vinha 
recebendo mensagens de 
pessoas que queriam aju-
dar. Diversos órgãos estão 
envolvidos diretamente na 
logística da operação como 
os voluntários da Defesa Civil, 
os agentes da Secretaria Direi-
tos Humanos, da Assistência 
Social, de Conservação e Ser-
viços Públicos, das adminis-
trações regionais e da Ordem 
Pública, onde os alimentos 
são armazenados.

A Secretaria de Ordem 
Pública cedeu duas salas na 
Cidade da Ordem Pública, 
no Barreto, para armazenar 
os donativos.

Luciana Carneiro/Divulgação Prefeitura de Niterói

Alimentos não perecíveis podem ser entregues nos postos de vacinação

Funasg: servidor 
tem mais serviços
Criada para oferecer assis-
tência médica e mais qua-
lidade de vida para os servi-
dores públicos concursados, 
a Fundação de Assistência à 
Saúde dos Servidores de São 
Gonçalo (Funasg) oferece 
serviços aos funcionários 
do Executivo. Além de con-
sultas médicas na sede – no 
Shopping São Gonçalo, em 
Boa Vista – a fundação tem 
parcerias com clínicas e la-
boratórios para a realização 
de exames.

Os funcionários da fun-
dação também trabalham 
com a prevenção de doenças 
pelos setores da Prefeitura. 
O objetivo é manter o fun-
cionalismo ativo e com mais 
qualidade na hora do traba-
lho. São orientações feitas 
por equipe multidisciplinar. 

“A Funasg não é só aten-
dimento médico para os 
servidores. Nós também tra-
balhamos com a prevenção 
através do Projeto Funasg, 
Muito Mais. Os fisioterapeu-
tas, com apoio da Equipe de 
Assistência Médica, passam 
pelos setores das secretarias 
e órgãos públicos orientan-
do sobre posicionamento 

postural e como proceder 
no dia-a-dia para ter um 
trabalho sem dores”, disse a 
presidente da Funasg, Ma-
riângela Valviesse. 

Outro projeto da fun-
dação, é o Funasg+, usado 
pelos idosos, mas também 
disponível para todos os 
servidores. Nele, os funcio-
nários têm acesso à promo-
ção da saúde biopsicossocial 
(bem-estar físico, mental e 
social).No projeto são mi-
nistradas palestras, oficinas 
e atividades em geral para o 
bem-estar – tudo acompa-
nhado pelos profissionais 
de saúde.

 “O projeto consiste em 
criar oportunidades para 
que haja uma melhor qua-
lidade de vida, prevenindo 
doenças, estimulando o pra-
zer e a alegria de viver dos 
pacientes. São realizadas 
várias vivências psicomo-
toras e caminhadas ecoló-
gicas, utilizando exercícios 
de relaxamento e postura, 
respiração, técnicas de dic-
ção, impostação, projeção 
vocal e música como re-
cursos terapêuticos”, conta 
Mariângela Valviesse.

1. O ramo de supermercado é 
um dos poucos que se manteve 
estável durante a pandemia. 
Qual é a grande lição que os 
empresários tiram disso e qual 
é a perspectiva a longo prazo 
para crescer?

Por ser um setor essencial à po-
pulação, o segmento supermer-
cadista foi um dos primeiros a 

se adaptar aos novos protocolos 
exigidos pela pandemia do co-
ronavírus, e fez isso em tempo 
recorde.  

Desde o início da pandemia, a 
Associação de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) 
esteve em constante contato com 
os órgãos reguladores de saúde e 
com o governo acompanhando 

de perto todas as mudanças e 
atualizações a fim de orientar de 
forma rápida e clara os super-
mercadistas e a população. 

Foi um período de adaptações 
diariamente, mas o setor se man-
teve firme e tem atravessado esse 
momento de forma brilhante. 
Esta sendo um período de muito 
aprendizado e que, com certeza, 
deixa um grande legado para 
o varejo, em especial o super-
mercadista. Definitivamente as 
compras por delivery e ecom-
merce vieram para ficar, além das 
medidas e protocolos de higiene 
mais fortes. A perspectiva para os 
próximos anos é sempre positiva, 
mas cautelosa, visto o momento 
delicado que ainda estamos vi-
vendo. Estamos acompanhando 
o setor diariamente e nos adap-
tando as mudanças. 

2. A exemplo dos EUA onde a 
maior cadeia de supermercado 
do mundo o Wall Mart domina 
o setor, por que no Brasil isso 
não acontece com nenhuma das 
redes existentes?

Aqui no Brasil não vemos um 
monopólio de uma única em-
presa dominando o setor. Temos 
diversas redes de supermercados 
que convivem simultaneamente 
e de forma amigável. Isso gera 
uma competitividade saudável 
no mercado e benéfica para o 
consumidor final. 

3. O setor emprega uma mão 
de obra significativa no país. O 
que faz para qualificar e criar 

oportunidade para esses traba-
lhadores conquistar posições e 
melhor nível profissional?

Fornecer suporte educacional 
para capacitação das pessoas 
deste setor é fundamental para 
que se desenvolvam e possam ter 
sucesso nos empreendimentos. 

A Associação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janeiro (AS-
SERJ) tem o Instituto de Desen-
volvimento e Inovação da ASSERJ 
– IDEIA.  Com o propósito de 
“Inovar, Desenvolver e Educar”, o 
braço educacional da Associação 
oferece capacitação aos associa-
dos e público geral, e o melhor, 
com oferta de cursos gratuitos 
para as redes associadas. 

4. Muito se fala quanto ao con-
trole de qualidade dos alimen-
tos e produtos vendidos nos 
supermercados. Existe alguma 
orientação da entidade para 
manter um nível dentro da ra-
zoabilidade para o consumo?

Um dos principais objetivos 
da ASSERJ é orientar seus as-
sociados sobre importância de 
entregar produtos de qualidade 
ao consumidor. Destacar na gôn-

dola a mercadoria de excelência, 
produzida com segurança e sem 
adulteração, é uma medida posi-
tiva e que auxilia muito na hora 
da compra. 

Acompanhar de perto a higiene 
dos produtos, o manuseio, a 
estocagem, a data de validade e 
a exposição deles no supermer-
cado fazem parte de um bom 
controle de qualidade e tem 
como objetivo principal garantir 
que não ofereçam nenhum risco 
à saúde dos clientes. E é isso que 
nossos associados cumprem 
diariamente. Temos constan-
temente treinamentos e cursos 
de atualização sobre segurança 
alimentar para poder capacitar 
cada vez mais nossos associados. 

5. As redes americanas vendem 
desde alimentos a eletrodo-
méstico, roupas, cama e mesa, 
utensílios domésticos, móveis 
e equipamentos de informática 
e vídeo, cine ótica. Existe algum 
estudo ou temos barreira fiscal 
que não permite?

Aqui no Brasil temos diversas 
lojas deste modelo, caracteriza-
das como hipermercados, que 
dispõem desses produtos para o 
consumidor. Mas, com certeza, 
esta é uma característica muito 
forte nos Estados Unidos, e que 
no Brasil está ganhando força 
também.

OPINIÃO

*Fábio Queiróz é Presidente da 

Associação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janeiro

Divulgação

ralph.lichotti@ofluminense.com.br *com Fábio Queiróz

Ralph Lichotti
Press

Divulgação

Entrevista com Fábio Queiróz

Presidente da ASSERJ

O segmento de 
supermercados foi 
um dos primeiros 
a se adaptar aos 
novos protocolos
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S.Gonçalo: 500 famílias terão
casa própria em Marambaia
Prefeitura divulga lista dos beneficiados pelo programa habitacional. Obras deverão terminar em julho
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio das secretarias de 
Habitação e Governo, realizou 
uma visita técnica ao em-
preendimento habitacional 
Campo Belo 1 e 2, do progra-
ma Casa Verde e Amarela, no 
bairro da Marambaia, com 
o objetivo de verificar o an-
damento das obras, cuja a 
previsão de término é julho 
deste ano.

O edital de convocação 
com a listagem de benefi-
ciários foi publicado nesta 
segunda-feira (12). O objetivo, 
nesse momento, é recolher a 
documentação para análise 
da Caixa Econômica Federal 
para que os beneficiários pos-
sam ser contemplados com o 
programa. 

O empreendimento, que 
irá beneficiar 500 famílias, 
está em fase final, dependen-
do apenas de alguns detalhes 
e ajustes. A pavimentação será 
a última etapa, uma vez que 
máquinas de grande porte 
ainda transitam pelo canteiro 
de obras. Além disso, a creche, 
que irá beneficiar mais de 
370 crianças da comunida-
de, também está com obras 
adiantadas.

“Viemos realizar essa visita 
para entender o cronograma 
da obra e avaliar se o prazo 
estabelecido para entrega, de 
fato, será cumprido. Aprovei-
tamos também para vistoriar 

a obra da creche, que vai aten-
der 375 crianças. A Prefeitura, 
junto ao Governo Federal, 
está empenhada em realizar 
a seleção dessas famílias que 
de fato precisam de uma mo-
radia, com cuidado e olhar 
técnico, atendendo da melhor 
forma possível”, avaliou o 

secretário de Governo, Fábio 
Vianna de Araújo.

Com as obras perto do 
fim, a secretária de Habitação, 
Mariana Mendes Nogueira, 
explica as próximas fases do 
processo de seleção dos no-
vos moradores. O edital pode 
ser conferido através do link 

https://servicos.saogoncalo.
rj.gov.br/diario/2021_04_12.
pdf

“As obras estão muito bem 
encaminhadas e estamos 
na fase de convocação das 
pessoas para entrega de do-
cumentação. Vamos encami-
nhar os dados para a Caixa, 

que fará a análise, dentro de 
parâmetros e critérios téc-
nicos,  a fim de aprovar os 
novos moradores”, explicou 
Mariana, que não esconde a 
satisfação por participar dessa 
iniciativa. 

“Estamos lidando com o 
sonho dessas 500 famílias. Te-

mos moradores em situação 
de rua, idosos e outras pes-
soas que sonharam uma vida 
inteira com isso e, hoje, poder 
participar dessa entrega é 
motivo de muita satisfação”, 
finalizou.

Com um total de 10 blocos 
finalizados de um universo de 
25, o diretor de Engenharia da 
CAC Engenharia enfatiza os 
cuidados tomados contra a 
covid-19 no canteiro de obras. 
Ele garante o cronograma jun-
to ao município e aos futuros 
moradores.

“Vamos entregar uma obra 
com todos os equipamentos 
necessários para habitação, 
com área de lazer, tratamen-
to de esgoto, reserva de água 
para três dias e tudo indepen-
dente para os dois condomí-
nios. Dos 25 blocos, 10 já estão 
prontos e o restante está por 
acabamento e pintura. Em 
razão da pandemia, criamos 
várias barreiras para conter a 
entrada do vírus, com direito 
a túnel de desinfecção e a uti-
lização de EPIs no canteiro de 
obras, além de muita informa-
ção para frisar a importância 
dos cuidados. Com essas 
medidas, tivemos poucos 
casos e conseguimos seguir 
o cronograma, já que o setor 
da construção é um serviço 
essencial, e vamos cumprir 
esse prazo com o município e 
os futuros moradores”, disse.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Empreendimentos Campo Belo 1 e 2, que estão em fase final em Marambaia, irão beneficiar 500 famílias com todos os equipamentos necessários para moradia

Defesa Agropecuária descarta 
mais de 700kg de carne imprópria

Mais de 700 quilos de carne 
(carcaças e cortes) impró-
prios para o consumo foram 
apreendidos, na última se-
gunda-feira, dia 12, em um 
estabelecimento no muni-
cípio de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, por fis-
cais da Defesa Agropecuária, 
da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento. Todos os 
produtos foram inutilizados 
e o estabelecimento autua-
do.

No local fiscalizado fo-
ram encontrados alimentos 
sem etiqueta lacre e data de 
validade, além de produtos 
em condições inadequadas 
ao consumo. De acordo com 
André Sampaio, coordena-
dor estadual de Controle 
de Qualidade de Produtos 
Agropecuários da Secretaria 
de Agricultura, esse trabalho 
da fiscalização é uma rotina 

com o objetivo de avaliar as 
condições higiênico-sanitá-
rias dos estabelecimentos 
e dos produtos de origem 
animal em produção.

“Os fiscais do Serviço de 
Inspeção Estadual fazem vis-
torias periódicas em indús-
trias de processamento de 
produtos de origem animal 
e avaliam vários requisitos 
a fim de garantir a qualida-
de dos alimentos que são 
produzidos. Se verificada 
alguma irregularidade, os 
produtos são descartados e 
os responsáveis autuados. A 
autuação gera multa e, ain-
da, a possibilidade de inter-
dição do estabelecimento”, 
afirmou Sampaio.

É importante que o con-
sumidor esteja atento e só 
consuma produtos de ori-
gem animal que tenham o 
símbolo de registro de um 
dos Serviços de Inspeção Ofi-

ciais: SIM, SIE, SIF ou SISBI. 
Esse registro é a garantia de 
que esses estabelecimentos 

são fiscalizados e que cum-
prem as normas sanitárias 
vigentes.

Todos os produtos foram inutilizados e o estabelecimento foi autuado
SEAPPA

No local fiscalizado foram encontrados alimentos sem etiqueta lacre e data de validade

Firjan: 500 vagas em cursos 
gratuitos para industriários

Para o mês de abril, a Fir-
jan SENAI disponibiliza 500 
vagas gratuitas em cursos 
EaD com aulas on-line, com 
duração média de 120 horas 
ou cerca de dois meses, para 
atender exclusivamente as 
necessidades de aperfeiçoa-
mento de profissionais da 
indústria fluminense. Des-
de fevereiro, foram abertas 
inicialmente 1.125 vagas em 
diversos temas, mas a expec-
tativa do Programa Emprega 

Mais na Firjan SENAI é capa-
citar 7.200 industriários até 
dezembro no estado do Rio, 
através do Acordo de Coope-
ração firmado com a União, 
por intermédio do Ministério 
da Economia (ME) via Depar-
tamento Nacional do SENAI.

As oportunidades são 
para os treinamentos em 
Aperfeiçoamento para En-
carregados de Produção; 
Excel como Ferramenta de 
Banco de Dados; Gestão de 

Produção; Lógica de Progra-
mação; Projeto de Sistemas 
Fotovoltaicos; Técnicas de 
Controle de Plantas Indus-
triais, Automação de Pro-
cessos Industriais; Lean Ma-
nufacturing; Planejamento 
Programação e Controle da 
Produção – PPCP; Sistemas 
Lógicos Programáveis de 
Manufatura e BIM – Aplicado 
em Projeto de Arquitetura, 
em diversas unidades Firjan 
SENAI.

“O objetivo principal do 
programa é contribuir para 
o aumento da produtividade 
do trabalho, do desempenho 
profissional e da empregabi-
lidade, uma vez que o indus-
triário irá se aperfeiçoar em 
novas tecnologias e técnicas 
de gestão”, ressalta Edson 
Melo, gerente de Educação 
Profissional da Firjan SENAI, 
ao destacar a importância do 
acordo firmado em 2019, mas 
adiado devido à pandemia.

Oportunidades visam aumento da produtividade e empregabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021
Processo Administrativo nº 2241/2021

OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos para realização de 
manutenção das estradas vicinais do município.
VALOR ESTIMADO: R$ 743.969,36
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E HORÁRIO: 28/04/2021 - 09:00h.
LOCAL: Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Quissamã - Comissão 
Permanente de Licitação - Rua Conde de Araruama, nº 425 - Centro - Quissamã - RJ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
CONDIÇÕES PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se a disposição 
dos interessados para consulta e retirada no endereço acima citado, mediante 
requerimento em papel timbrado e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, de 
segunda a quinta-feira, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:30 às 16:00 horas, e 
na sexta-feira no horário de 08:00 às 11:00 horas, exceto feriados municipais, estaduais 
ou nacionais, ou através do download no site http://www.quissama.rj.gov.br.

Quissamã (RJ), 13 de abril de 2021.
Donato Tavares de Souza

Pregoeiro

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem (13) 
a prorrogação, até 31 de 
julho de 2021, do prazo 
para entrega da declaração 
de Imposto de Renda da 
Pessoa Física, ano-base 
2020. A proposta segue 
para sanção presidencial.

Pelo texto aprovado, 
caso tenha saldo do im-
posto a pagar no fim da 
declaração, o valor devido 
pelo contribuinte poderá 
ser parcelado em até seis 

meses. No entanto, o úl-
timo mês de vencimento 
de parcelas de imposto 
a pagar eventualmente 
apurado está limitado a 
dezembro deste ano.

Restituição - O projeto 
não altera o cronograma 
de restituição do IR. O 
contribuinte continua-
rá a receber o reembolso 
em cinco lotes mensais,  
de 31 de maio a 30 de  
setembro.

IR: Câmara dá ok para 31 de julho
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Concessionária da Ponte Rio - Niterói S.A.
CNPJ/MF nº 00.358.042/0001-07 - NIRE nº 33.300.160.540

Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos à Acionista da Concessionária da Ponte Rio - 
Niterói S.A. (“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede 
social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos referidos no Artigo 133 da 
Lei nº. 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020. Rio de Janeiro/RJ, 12 de abril de 2021. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente. Guilherme Motta 
Gomes - Diretor Operacional.

COND. PGTO DO LEILÃO:

29/04/2021
QUI - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Sala comercial c/ área priv. de 311m²
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).

Lance Mínimo: R$ 2.400.400,00

LEILÃO - SALA COMERCIAL E VAGAS
DE GARAGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ

- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo
  em até 12, 36 ou 48x.
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Flu esbarra 
no alto 
salário de 
Hernández

O  F l u m i -
nense está 
t e n t a n d o 
c o n t r a t a r 
o atacante 
Ab e l  He r-
nández, do 

Internacional. O jogador 
uruguaio de 30 anos, en-
tretanto, tem salário num 
patamar muito acima do 
que o Tricolor pode ofe-
recer.

Segundo informações 
do canal “Vozes Gigantes”, 
Hernández está prestes 
a rescindir seu contrato 
com o Colorado e ficar li-
vre para assinar com o Flu 
por um salário em torno 
de R$ 330 mil mensais.

Ontem, entretanto, 
em contato com a “RDC 
TV”, o vice-presidente do 
Internacional, João Patrí-
cio Herman não cravou a 
transferência do jogador.

“O Fluminense mos-
trou interesse no Abel 
Hernández, mas nada 
concreto. Esse assunto 
deve evoluir. Abel tem 
contrato até o meio do 
ano e queremos que ele 
cumpra este contrato”, 
declarou o dirigente.

Além de Hernández, o 
Fluminense está próximo 
de anunciar outros qua-
tro jogadores. O zagueiro 
Manoel, ex-Cruzeiro, já 
esteve no CT Carlos Cas-
tilho ontem, enquanto o 
atacante paraguaio Raúl 
Bobadilla é esperado hoje. 
Já o meia Juan Cazares 
e o zagueiro David Braz, 
este com Covid-19, ainda 
não têm uma data para 
aparecer.

Glorioso visita o ABC, em Natal, pela segunda fase da competição nacional

Botafogo tenta avançar 
na Copa do Brasil

O Botafogo vai a 
campo hoje, às 
21h30, contra o 
ABC, em Natal, 
pela segunda 
fase da Copa do 

Brasil. Os cariocas vão tentar 
acabar com a sequência de 
empates no Estadual para se-
guir na competição nacional.

O Glorioso chega para a 
partida com o sinal de alerta 
ligado. A sequência de empa-
tes no Carioca praticamente 
acabou com as chances de 
classificação para as semifi-
nais.

O técnico Marcelo Cha-
musca já começou a ser cri-
ticado pela torcida e terá que 
mostrar reação em Natal. A 
classificação vai dar tranqui-
lidade para o prosseguimento 
do trabalho.

Chamusca ganhou um 
desfalque de última hora. O 
atacante Rafael Navarro foi 
vetado para o confronto após 
não se recuperar das dores 
que o tiraram da parte final do 
jogo contra o Volta Redonda. 
Com isso, o jovem Matheus 
Nascimento deve ganhar 
uma chance de iniciar uma 
partida.

O meia Felipe Ferreira 
prevê a evolução do Botafogo 
com o tempo para os treinos 
nas últimas semanas.

“Expectativa é a melhor 
possível. Nessa semana que 
tivemos para trabalhar conse-
guimos evoluir tanto na cons-
trução quanto na confiança, 
nosso jogo foi mais consisten-
te. Lógico que temos outras 
coisas para corrigir, mas acho 
que o mais importante foi re-
tomar a confiança. É manter 

a cabeça boa, se juntar para 
fazer um grande jogo”, disse.

Já o também meio-cam-
pista Marco Antônio garante 
que não faltará motivação 
ao Botafogo no compromis-
so desta noite. “Acho que o 
elenco que temos aqui está 
preparado e muito motivado 
para fazermos um bom jogo lá 

contra o ABC. Estamos muito 
focados em passar dessa se-
gunda fase, será muito bom 
para os jogadores, para os 
clube e seguir adiante é sem-
pre bom e vai dando ritmo. A 
Copa do Brasil é muito difícil 
de jogar, mata-mata e tem 
que estar concentrado para 
fazer o seu melhor”, projetou.

O ABC não faz boa tempo-
rada. Os donos da casa foram 
eliminados na fase de grupos 
da Copa do Nordeste.

No Estadual, o time poti-
guar atuou pouco e está no 
meio da tabela. O ABC está 
invicto no Potiguar e vê na 
Copa do Brasil uma chance 
de melhorar as finanças do 
clube.

Vitor Silva / Botafogo

Com o desfalque de Rafael Navarro, Matheus Nascimento ganhará chance

Ceni admite carência 
no meio de campo

Vasco não deve 
mudar para amanhã

O Flamengo 
tem conquis-
tado uma série 
de títulos desde 
2019. O último 
foi a Supercopa 

do Brasil, no último domingo, 
contra o Palmeiras. A vitória 
nos pênaltis foi comemorada 
pelos rubro-negros. Só que 
o empate no tempo normal 
evidenciou algumas necessi-
dades no elenco.

O técnico Rogério Ceni 
afirmou que o grupo rubro-
-negro carece de reposições 
para os meias Éverton Ribeiro 
e Arrascaeta.

“Temos boas opções na 
maioria das posições, mas 
alguns jogadores são tão es-

O Vasco tem re-
motas chances 
de se classificar 
à fase decisiva 
do Campeo-
nato Carioca. 

Mas isso vai ficar de lado no 
clássico contra o Flamen-
go, marcado para amanhã, 
no Maracanã. Muitas outras 
coisas estão em jogo e serão 
suficientes para apimentar o 
duelo com o maior rival.

O ambiente no Cruz-mal-
tino está bastante positivo 
após duas vitórias consecuti-
vas, fato que não ocorria desde 
agosto do ano passado. O time 
ganhou reforços, subiu de 
produção e está classificado 
para a terceira fase da Copa 
do Brasil.

A equipe de Marcelo Cabo 

peciais que são difíceis de 
substituir. Everton e Arrascae-
ta não têm similares. Michael 
é mais de velocidade, Vitinho 
de finalização. São diferentes. 
Dentro da característica do 
time, precisamos de meias 
criativos. Realmente não te-
mos peças de reposição com 
essas características. Na maio-
ria das posições estamos bem, 
e temos que entender o mo-
mento financeiro também”, 
disse ao “Sportv”.

A diretoria do Flamengo 
já adiantou que só irá ao mer-
cado em busca de reforços 
em casos especiais. O clube 
carioca foi muito afetado com 
a perda de receita pela pande-
mia da covid-19.

abandonou o esquema pu-
ramente reativo da última 
temporada e adotou uma 
postura mais ofensiva, de 
posse de bola.

O momento, portanto, pa-
rece propício para que o Vasco 
encerre o jejum de 17 partidas 
sem vitórias sobre o Rubro-
-Negro. Além disso, o técnico 
ainda não venceu um clássico 
carioca. Nas duas oportuni-
dades, empatou em 1 a 1 com 
Botafogo e Fluminense.

Ao que tudo indica, Mar-
celo Cabo deve manter a es-
calação que iniciou e venceu 
o Tombense há uma semana. 
Se isso se confirmar é porque 
o treinador manterá seu es-
quema de jogo ao invés de ter 
um time recuado que joga por 
uma bola.

Mal no Carioca, 
Botafogo joga 
suas fichas na 
classificação 
para próxima 
fase da Copa BR


