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Vacina acaba e Niterói 
suspende a imunização

Aplicação da primeira dose deixará de ser feita a partir desta sexta até o Governo do Estado enviar nova remessa

APENAS A 2ª DOSE ESTÁ GARANTIDA

CIDADES\PÁG. 3

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Secretário de Educação de Niterói, Vinicius Wu, esteve ontem na Escola Municipal Professor Augusto Cony, na Taquara, para conhecer a experiência de retomada das atividades educacionais

Vacina de Oxford contra nova cepa
Estudo da Fiocruz garante eficácia contra variante do Amazonas que se alastrou pelo Rio

CIDADES\PÁG.3

Fluminense estreia com empate
Tricolor recebeu ontem à noite o River Plate, no Maracanã, pela 
primeira rodada do grupo D da Libertadores e levou um susto 
logo no início de jogo com gol de Montiel, de pênalti. Mas Fred, 
no 2º tempo, deixou tudo igual, evitando a derrota do Flu.
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ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Fred fez o gol do Fluminense, evitando a derrota para o River na estreia da Libertadores

CULTURA

Céu é atração 
de festival de 
música virtual

Com o objetivo de propagar a 
música nacional, a ‘6ª Semana 
da Canção Brasileira’, que este 
ano acontece virtualmente, 
conta com a participação de 
Céu nesta sexta em um show 
cheio de sofisticação.

PÁG. 2

Fabio Audi / Divulgação

Céu é atração da 6ª Semana da Canção Brasileira, que acontece de forma virtual

Renatinho do 
Psol dá nome à 
esquina em Icaraí

PANORAMA\PÁG. 2

Projeto Getulinho 
Carbono Zero é 
lançado

CIDADES\PÁG. 5

Secretário de 
Niterói visita 

escola no Rio
O secretário de Educação de 
Niterói, Vinicius Wu, esteve 
ontem na Escola Municipal 
Professor Augusto Cony, na 

Taquara, Zona Oeste do Rio, 
para conhecer a experiência 
da retomada das atividades 

presenciais na cidade do Rio 
e trocar informações sobre 
os protocolos de segurança 

nas escolas com o secretário 
municipal de Educação do Rio, 

Renan Ferreirinha.
“Esta foi a primeira escola em 

que eu estudei na vida, sou 
muito grato ao ensino público e 
aos profissionais de educação”, 

lembrou Vinicius Wu. 

CIDADES\PÁG. 3

Empresa frauda 
venda de vacinas 
a municípios

CIDADES\PÁG. 4
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Perigo na curva
Gostaria de entender o motivo pelo qual a prefeitura 
de Niterói colocou um ponto de ônibus logo após uma 
curva na Rua Soares Miranda, no Fonseca. O motoristas 
que vem pela Rua São José, ao dobrar a direita, se depara 
com os ônibus parados. E para agravar, a via é mão dupla. 
Volta e meia acontece um acidente ou estrangulamento 
do trânsito.
Rubens Fonseca

Multas por câmeras
Acho um absurdo a prefeitura de Niterói aplicar multas 
baseadas apenas nas imagens de câmeras de segurança. 
Cito como exemplo um motorista que avança o sinal para 
deixar passar outro veículo com sirene ligada, no caso uma 
viatura policial descaracterizada. Como é que os agentes 
de trânsito vão saber?
Leonardo de Castro

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

Esperando 
sentado
O deputado estadual Felipe 
Peixoto (PSD) enviou reque-
rimento ao Instituto Estadual 
do Meio Ambiente (Inea) 
solicitando uma série de in-
formações sobre o licencia-
mento das obras da Lagoa de 
Piratininga. No documento, 
o parlamentar cobrou, entre 
outros dados, cópias dos pro-
cessos de licenciamento das 
obras realizadas pela Prefei-
tura de Niterói na lagoa e seu 
entorno, e ainda da concessão 
que transferiu a gestão das 
lagoas oceânicas de Niterói 
para o município. Mais de um 
mês se passou, mas até agora 
nada. O deputado segue no 
aguardo do retorno do Inea.

Diga-se de passagem, o 
sistema lagunar de Niterói se-
gue assoreado e com despejo 
de esgoto sem tratamento. 
Recente estudo da UFF aler-
tou para o risco do espelho 
d’água acabar sumindo se 
nada for feito. 

Deputado pede segurança

Atendendo aos apelos de 
moradores de Cantagalo, na 
Região Serrana, o deputado 
estadual Marcus Vinícius 
(PTB) reiterou ao governador 
Cláudio Castro o pedido para 
manutenção do posto do 
Batalhão de Polícia Rodoviá-

Divulgação

ria (BPRv) na RJ-160, altura 
do distrito de Santa Rita da 
Floresta. Ele já havia pedido 
a implantação do programa 
Segurança Presente em Pe-
trópolis e do Bairro Seguro 
no distrito de Secretário e 
município de Areal. 

Condenação pode não ser mau antecedente
Dos Habeas Corpus e dos 
Recursos Ordinários em Ha-
beas Corpus impetrados pela 
Defensoria Pública do Rio no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) entre janeiro de 2017 
e início de julho de 2020, 
um em cada quatro obteve 
resultado favorável ao réu. 
Desses, 72% resultaram em 
absolvição, alteração no re-
gime de cumprimento da 
pena e aplicação de medidas 
cautelares diversas à prisão 
preventiva.  Quase metade 
dos casos de alterações de 
pena (44%) tiveram por base 
o afastamento da tese de 
que condenações criminais 
anteriores configuram maus 
antecedentes.

As conclusões fazem parte 
de relatório da Diretoria de 
Estudos e Pesquisas de Aces-
so à Justiça da Defensoria, a 
partir de dados reunidos pela 
representação da instituição 
em Brasília, com o objetivo 
de identificar “os temas re-
correntes, indicando como 
caminha a jurisprudência da 
Corte e suas turmas”.

O diagnóstico aponta que, 
nos sete semestres em ques-

Marcello Casal JrAgência Brasil

E 44% dos casos de alterações de pena afastou-se a tese de que condenações anteriores são maus antecedentes

tão, a maioria dos HCs e RHCs, 
concedidos ou não, foram re-
lativos ao uso de condenações 
anteriores a cinco anos como 
maus antecedentes, seguido 
da execução provisória da 
pena e excesso de prazo.  
“O estudo é importante por-
que indica aos defensores 

públicos quais teses vale a 
pena levar ao STF, o que é 
acolhido e o que não é pe-
las instâncias superiores. 
Além disso, a identificação 
dos resultados por período e 
turma aponta algumas ten-
dências já identificadas na 
atuação prática, mas agora 

confirmada quando se olha 
o conjunto das decisões, por 
exemplo, de que a Segunda 
Turma tem mais resultados 
favoráveis do que a Primeira 
Turma”, destaca a diretora de 
Estudos e Pesquisas de Aces-
so à Justiça da Defensoria,  
Carolina Haber. 

Conta de luz pode 
ficar 10% mais cara

Talk show: covid
e as crianças

Parnit pode 
mudar de nome

A falta de chuvas vai pesar 
para o bolso do consumi-
dor. Segundo projeções da 
Trinity Energia, consultora e 
comercializadora de energia 
no Mercado Livre, a previsão 
é que a partir do mês que vem 
a Aneel acione a bandeira 
tarifária vermelha, fazendo a 
conta de luz aumentar. Dessa 
forma, a fatura dos brasileiros 
sofrerá um acréscimo de  R$ 
4,169 para cada 100 kWh. Na 
prática, isso significa dizer que 
uma família média brasileira 
pagará R$ 6,75 a mais pela 
energia.

Ainda de acordo com o 
estudo da Trinity Energia, o 
cenário pode ficar ainda pior 
caso São Pedro não ajude e as 
chuvas não venham. A con-
sultoria alerta que será preciso 
acionar a bandeira vermelha 
patamar 2, a última e mais 
cara de todas, caso os reserva-
tórios continuarem críticos e o 
consumo de energia aumente 
gradativamente, conforme 
os efeitos da pandemia nas 
cadeias produtivas forem di-
minuindo.

Neste caso, a fatura dos 
brasileiros aumentaria R$ 
6,243 para cada 100 kWh. Na 
comparação com a bandeira 
verde, a bandeira vermelha 
patamar 2 representa um au-
mento médio na conta de luz 
de 10,8%. 

A Rede Saúde Total realiza 
uma live no próximo dia 
29, às 19 horas, com o tema 
“Aspectos da covid-19 em 
crianças: o que os pais devem 
saber?”. 
O evento conta com a apre-
sentação de Paulo Ribeiro, 
fundador da rede, e do mé-
dico pediatra Gabriel Farias, 
que gerencia a UTI Neonatal 
do Hospital Icaraí, em Nite-
rói. Para assistir o talk show é 
só acessar o @redesaudetotal, 
no Instagram.

O Parque Natural Munici-
pal de Niterói (Parnit) pode 
ganhar um novo nome, se 
o projeto de lei do vereador 
Casota (PSDB) for aprovado 
na Câmara. Apresentada nesta 
quinta-feira (22), a proposta 
faz uma homenagem ao am-
bientalista, jornalista e escri-
tor, Vilmar Berna, falecido no 
dia 2 de abril deste ano. Se o 
projeto for aprovado, o Parnit 
passará a se chamar Parque 
Natural Municipal de Niterói 
Vilmar Berna.

“Berna foi um grande am-
bientalista, uma pessoa que 
amou muito Niterói. Nascido 
no Rio Grande do Sul, ele esco-
lheu a nossa cidade para viver. 
Era um cara tão dedicado à 
causa ambiental que recebeu 
o Prêmio Global 500 da ONU, 
maior reconhecimento das 
Nações Unidas aos que de-
fendem o meio ambiente no 
mundo”, justificou Casota. 

Renatinho do Psol ganha esquina

Com a presença de familiares 
e do secretário municipal de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, foi inaugurada ontem a 
“Esquina Renatinho”, em ho-
menagem ao vereador do PSOL 
que morreu de covid em março 
deste ano. Resultado de projeto 

Divulgação/Prefeitura de Niterói

do vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL), a placa fica 
entre as ruas Gavião Peixoto e 
Pereira da Silva, em Icaraí, onde 
Renatinho ouvia as demandas 
da população e tinha uma 
banca de ambulante antes de 
começar sua trajetória política.

Panorama RJPanorama RJ

Céu é atração em 
festival virtual
A 6ª Semana da Canção 
Brasileira exibe um show 
da cantora paulista Céu, 
nesta sexta (23), nas pla-
taformas digitais. Com o 
papel de refletir e propagar 
as músicas nacionais, des-
ta vez o evento acontece 
nas plataformas digitais, 
abrangendo um público 
muito mais amplo. 

Desde sua primeira edi-
ção, em 2007, o festival é 
realizado na estância turís-
tica de São Luiz do Paraitin-

ga (SP). Este ano, devido à 
continuação do isolamento 
social, ocorrerá no canal do 
YouTube. Na programação, 
que segue até o dia 25 e 
tem a curadoria da can-
tora Suzana Salles, haverá 
shows de artistas e bandas 
representativas do cenário 
nacional,  além de oficinas 
e um festival competitivo 
de composição. Liniker, 
Anelis Assumpção e Zé 
Ibarra etão entre os artistas 
confirmados. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Recomeço
Na programação online do 
Theatro Municipal de Ni-
terói, nesta sexta, sábado e 
domingo (23, 24 e 25), às 19 
horas, a peça ‘Frágil”, que 
conta a história de Ana, uma 
mulher de 40 anos, recém-
-separada e de mudança 
para a casa nova. Enquanto 
arruma a nova moradia, a 
personagem passa a limpo 
o passado e se reorganiza. 
O texto foi escrito por Dani 
Fritzen durante a pandemia 
com a colaboração de Mario 
Neto, seu parceiro de palco.

COMPOSITORAS - As vozes femininas que ecoaram 
- ou que tentaram silenciar - ganham destaque na 
websérie “Compositoras do Brasil”. Em três episódios, 
o projeto trará entrevistas para debater as origens da 
música popular brasileira contadas a partir da nar-
rativa das mulheres compositoras. Os dois primeiros 
episódios já estão no ar, no YouTube (Ostra Festival).

SAMBA - Nilze Carvalho é a atração do dia 24 de abril 
no Projeto Nosso Samba, que destaca grandes nomes 
do gênero em lives exclusivas. As transmissões aconte-
cem no canal oficial do Sambabook, no YouTube. Além 
de cantar, em dois momentos de sua apresentação, 
Nilze Carvalho trocará o violão por seu inconfundível 
bandolim, para a alegria do fãs.

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

Fabio Audi / Divulgação

 6ª Semana da Canção Brasileira exibe show da cantora paulista

Fabricia Soares / Divulgação

‘Frágil’ volta em cartaz na programação
Theatro Municipal de Niterói
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Segundo a Prefeitura de Niterói, as vacinas que restam em estoque vão ser destinadas à segunda dose

Suspensa vacinação da 1ª dose
A Secretaria Municipal de Ni-
terói suspende, a partir desta 
sexta-feira (23), a vacinação 
da primeira dose contra co-
vid-19 no município, até o 
envio de nova remessa pelo 
Governo do Estado. As vaci-
nas em estoque são destina-
das à segunda dose daqueles 
que tomaram a primeira.

A Prefeitura de Niterói já 
aplicou 184.210 vacinas, sen-
do 128.009 como primeira e 
56.201 como segunda dose. 
Mais de 24% da população 
da cidade recebeu a primeira 
dose do imunizante, média 
superior a duas vezes à do 
Estado do Rio de Janeiro 
(11,12%). O desempenho 
também se destaca quando 
comparado com o obtido até 
agora pelo País, que imunizou 
13% dos brasileiros. Os dados 
são do consórcio de veícu-
los de imprensa a partir de 
informações das secretarias 
estaduais de Saúde. Segundo 
estimativas do IBGE, Niterói 
tem hoje uma população de 
515.317 habitantes.

A SMS informou que 
aguarda nova remessa de 
doses pelo Governo Federal, 
responsável pela distribuição 
do insumo ao Estado, para 
prosseguir com a imunização 
da população.

A Prefeitura de Niterói as-
sinou contrato para adquirir 

800 mil doses da Sputnik V, 
quantidade suficiente para 
imunizar todos os niteroien-
ses que ainda não foram va-
cinados. As prefeituras de 
Niterói e Maricá entraram 
com um pedido na Justiça 
Federal para solicitar que a 
Anvisa libere a aplicação da 
vacina Sputnik V nas duas 
cidades. A tutela de urgência 

foi feita em conjunto pelas 
procuradorias gerais dos dois 
municípios. A intenção do 
recurso é que, caso a Anvisa 
não se manifeste em tempo 
hábil pela negativa ou pela 
autorização da aplicação, os 
municípios possam com-
prar as doses e distribuir de 
forma autônoma. Niterói e 
Maricá já fecharam contra-

tos de compra de doses da 
Sputnik V para imunizar a  
população.

Segunda dose - A aplica-
ção da segunda dose nos gru-
pos já vacinados continuará 
nesta sexta (23) em 10 pontos 
de vacinação distribuídos 
pelo município, com entrada 
liberada das 8h às 16h e apli-
cação das vacinas até 17h. A 

imunização no Campo de São 
Bento acontece das 9h às 16h. 
No sábado (24), a vacinação 
acontece nas policlínicas 
regionais do Fonseca e Itaipu 
e no drive thru do Campus 
Gragoatá da UFF, das 8h às 
12h, para aplicação da segun-
da dose.

A população pode consul-
tar qual grupo está sendo con-
vocado para a imunização nas 
redes sociais, no site oficial da 
Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.
br) e pelo número 153.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, 62 anos, tomou na 
quinta-feira a vacina contra 
a Covid-19. Ele recebeu a 
primeira dose da imunização 
no posto volante montado 
no Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno, no Campo de 
São Bento. Axel chegou às 
14h20 e aguardou na fila a 
sua vez. A vacinação era para 
pessoas mais de 62 anos e tra-
balhadores da área de saúde a 
partir de 30.

Bem-humorado,  Axel 
Grael agradeceu o esforço 
que toda a equipe da Secre-
taria Municipal de Saúde vem 
fazendo no trabalho de imu-
nização, destacou o esforço 
que a prefeitura vem fazendo 
para adquirir mais doses da 
vacina e disse que a aplicação 
não doeu nada.

“Nossa esperança é que a 
gente consiga receber uma 
quantidade maior e mais 
rapidamente de vacinas. E 
que as doses que a gente está 
comprando da vacina russa 
Sputnik também cheguem 
o quanto antes para a gente 
fazer uma grande operação 
de vacinação da população 
de Niterói. Para todos os que 
já estão vacinados eu desejo 
muita saúde e para os que 
estão ainda programados 
para serem vacinados, podem 
vir tranquilos, não dói nada 
e ninguém vai virar jacaré”, 
disse Axel Grael .

Até a última quarta-feira 
(21), 128.009 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose em Niterói e 56.201 já 
receberam a segunda dose do 
imunizante.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói está progra-
mando a vacinação contra 
a Covid-19 de acordo com a 
quantidade de vacinas repas-
sada pelo Governo do Estado, 
respeitando os grupos priori-
tários definidos pelo Plano do 
Ministério da Saúde.

A população pode con-
sultar qual grupo está sendo 
convocado para a imunização 
nas redes sociais da Prefeitura 
de Niterói, no site oficial da 
Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.
br), ou pelo número 153.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

o prefeito de Niterói, Axel Grael, tomou nesta quinta-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19

Butantan: mais 5 
milhões de doses
O Instituto Butantan já co-
meçou a produção de mais 
5 milhões de doses da vaci-
na CoronaVac, imunizante 
contra a covid-19. Na última 
segunda-feira (19), a insti-
tuição recebeu 3 mil litros de 
insumo farmacêutico ativo 
(IFA) enviados da China.

Segundo o Butantan, o 
trabalho acontece de forma 
ininterrupta, 24 horas por 
dia e 7 dias por semana em 
uma linha de produção au-
tomatizada. Na fábrica do 
instituto, o medicamento é 
envasado, rotulado e passa 
por inspeções de qualidade.

Desde janeiro, já foram 
fornecidas 41,4 milhões de 
doses de CoronaVac para 
serem aplicadas em todo o 
país.

O Butantan informou, 
também, que espera receber 
nas próximas semanas mais 
um carregamento com 3 mil 
litros de IFA, que permitirão 
a produção de mais 5 mi-
lhões de doses. O material 
aguarda autorização para 
ser embarcado para o Brasil.

Fiocruz- Um novo carre-
gamento de ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) para a 
produção de vacinas contra 
covid-19 no Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológi-
cos (Bio-Manguinhos) deve 
chegar da China no próximo 
sábado (24), com quantida-
de suficiente para garantir a 
entrega de imunizantes até 2 
de junho, segundo projeção 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

A remessa do insumo 
será a sétima das 14 previs-
tas e terá o suficiente para 
produzir 9 milhões de do-
ses. Esse volume se somará 
ao estoque de IFA para 7 
milhões de doses que ain-
da restarão ao fim de abril, 
permitindo a produção de 
16 milhões de doses até 12 
de maio. 

As datas previstas para o 
embarque das próximas seis 
remessas de IFA são 29 de 
abril; 12, 18, 19 e 26 de maio 
e 2 de junho. O cronograma 
ainda pode, entretanto, so-
frer revisões.

AstraZeneca faz 
frente à variante
A vacina Oxford/Astra-
Zeneca contra covid-19, 
produzida no Brasil pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), estimula respos-
ta imune capaz de fazer 
frente à variante P.1, que se 
espalhou rapidamente pelo 
Brasil depois de ter sido 
detectada pela primeira vez 
em Manaus. A avaliação é 
do vice-presidente de Pro-
dução e Inovação em Saúde 
da Fiocruz, Marco Krie-
ger, que apresentou nesta 
quinta-feira (22) estudos 
que indicam a efetividade 
da vacina “no mundo real”, 
quando a eficácia dos testes 
clínicos é posta à prova.

“Até o momento, as in-
formações são de tranqui-
lidade. Os dados são de que 
temos, sim, uma variante de 
preocupação, que tem, sim, 
uma capacidade maior de 
transmissibilidade. A gente 
está vendo um momento da 
pandemia muito difícil em 

boa parte do Brasil, mas a 
boa notícia é que, apesar de 
todas essas características, 
a vacina, nesse momento 
e para essa variante, tem a 
condição de ser utilizada 
como uma ferramenta de 
controle”.

A vacina de Oxford é 
uma das mais aplicadas no 
mundo atualmente e tem 
outras vantagens, como o 
custo mais baixo e a pos-
sibilidade de armazena-
mento em refrigeradores 
menos avançados, com 
temperaturas de 2 a 8 graus  
Celsius.

São Gonçalo segue vacinando 
pessoas com comorbidades
Gestantes e pessoas com mais 
de 58 anos com comorbidades 
podem receber a primeira 
dose da vacina contra covid-19 
nesta sexta-feira (23), feriado 
de São Jorge, e sábado (24), 
em São Gonçalo. Também 
podem se vacinar idosos a 
partir de 60 anos, profissionais 
de saúde a partir de 45 anos 
que trabalham ou moram na 
cidade que não são da linha 
de frente e trabalhadores da 
linha de frente que ainda 
não foram vacinados com a 
primeira dose. Todos podem 
procurar um dos doze pontos 
de vacinação disponíveis.

Ontem (22), dois pontos 
de vacinação com drive thru 
– campo do Clube Mauá, no 
Centro; e Centro de Tradições 
Nordestinas, em Neves – ti-
veram as atividades de vaci-

nação suspensas devido ao 
tempo chuvoso, que impediu 
a montagem das estruturas 
para a realização do trabalho. 
No entanto, a expectativa é 
que eles voltem a funcionar 
nesta sexta-feira (23), se não 
chover. Vale ressaltar que nos 
dois locais, há a possibilidade 
de se vacinar a pé. No Mauá, 
na sede social do clube, e em 
Neves, no Posto de Atendi-
mento Médico (PAM), que fica 
ao lado do Centro de Tradições 
Nordestinas.

O município vacina as 
pessoas com mais de 58 anos 
e grávidas que têm as seguin-
tes comorbidades: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial 
grave, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, doença renal, 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, indivíduos 

transplantados de órgão sóli-
do, anemia falciforme, câncer 
e obesidade mórbida. Para se-
rem vacinados, os gonçalenses 
devem levar as duas últimas 
receitas, prescrições ou atesta-
dos médicos que comprovem 
a comorbidade, além dos 
seguintes documentos: iden-
tidade, CPF ou cartão do SUS, 
comprovante de residência e 
carteira de vacinação.

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospi-
tais de São Gonçalo que ainda 
não se vacinaram por serem 
recém-contratados podem se 
vacinar. Os trabalhadores dos 
serviços de saúde públicos e 
privados da linha de frente são 
aqueles que estão envolvidos 
diretamente na atenção/refe-
rência para os casos suspeitos 
e confirmados de covid-19 – 

tanto da urgência e emergên-
cia quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 
maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinheiras, 
técnicos…).

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.

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram em 
São Gonçalo e não são da linha 
de frente com mais de 45 anos 
também podem se vacinar.

Município também vacina idosos e trabalhadores da Saúde contra a covid

Caxias 
terá que 
reorganizar 
vacinação
A Secretaria Estadual de 
Saúde enviou ofício para 
Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, soli-
citando esclarecimento 
sobre a vacinação contra 
a covid-19 na cidade.

“Imagens exibidas, por 
emissoras de TV, demons-
traram que a Secretaria 
municipal de Saúde vem 
descumprindo constante-
mente as recomendações 
de vacinação do grupo 
prioritário preconizado 
pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), 
além da total falta de or-
ganização na logística da 
vacinação”, informou a 
SES. A secretaria estadual 
pede urgência na reorgani-
zação da sua estratégia de 
vacinação local para que 
possa se alinhar à cam-
panha de vacinação que 
vem ocorrendo em todo o 
estado.

Vinícius Wu foi conhecer a experiência da retomada das aulas na rede carioca

Secretário de Educação de 
Niterói visita escola no Rio

O secretário municipal de 
Educação, Vinicius Wu, visitou 
a Escola Municipal Professor 
Augusto Cony, na Taquara, 
Zona Oeste do Rio, na manhã 
de quinta-feira (21). Acom-
panhado do secretário muni-
cipal de Educação do Rio de 
Janeiro, Renan Ferreirinha, 
Vinicius Wu foi conhecer a 
experiência da retomada das 
atividades presenciais na 
cidade do Rio e trocar infor-
mações sobre os protocolos 
de segurança nas escolas.

“Esta foi a primeira escola 
em que eu estudei na vida, 
sou muito grato ao ensino 
público e aos profissionais de 
educação. Conversamos com 
a direção, os professores e o 
secretário Renan Ferreirinha 
sobre os protocolos de segu-
rança e verificamos como é a 
experiência concreta das ati-
vidades presenciais na capital. 
A partir desse diálogo, vamos 
levar essas informações im-

portantes para adotar, tão 
logo seja possível, as nossas 
atividades presenciais com o 
ensino híbrido no município. 
Essa articulação nos dá mais 
suporte para definir nossas 
ações”, afirmou o secretário.

O secretário municipal 
de Educação do Rio, Renan 

Ferreirinha, mostrou como 
as escolas foram prepara-
das para reabrir e quais são 
os protocolos de segurança 
adotados. O município rea-
briu parte das unidades em 
fevereiro e está ampliando o 
número de escolas de ensino 
híbrido a cada semana.

Divulgação

Secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, acompanhou Wu na visita

A avaliação é do 
vice-presidente 
de Produção 
e Inovação 
em Saúde da 
Fiocruz



Cidades4 ofluminense.com.br Sexta-feira, 23 e sábado, 24/4/2021

Operação mira fraudadores que 
ofereciam vacina contra a covid
Entre os municípios que receberam a oferta no Estado do Rio estão Duque de Caxias e Barra do Piraí

A Delegacia de Combate à 
Corrupção e Lavagem de Di-
nheiro (DCC-LD) da Polícia 
Civil fluminense deflagrou, 
ontem, uma operação para 
cumprimento de oito man-
dados de busca e apreensão 
no escritório de uma empresa 
e seus representantes, em 
Recife, envolvidos em um es-
quema de oferta fraudulenta 
de lotes da vacina AstraZe-
neca/Oxford para imuniza-
ção da Covid-19 a diversos 
municípios brasileiros. A 
ação, realizada com apoio da 
Polícia Civil de Pernambuco e 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), teve por finalidade 
apreender aparelhos de tele-
fone celular, computadores, 
contratos e outros documen-
tos relacionados ao crime.

Os envolvidos responde-
rão pelos crimes de organi-
zação criminosa e estelio-
nato contra a administração 
pública.

Segundo as investigações, 
a empresa alvo da operação 
ofertava os lotes da vacina 
por meio de uma empresa 
americana pelo valor de 7,90 
dólares. Entre os municípios 
que receberam a oferta es-

tão Duque de Caxias e Barra 
do Piraí, municípios do Rio 
de Janeiro, e Porto Velho, 
em Rondônia. De acordo 

com contrato apresentado 
pela empresa, as cidades 
deveriam realizar o paga-
mento antecipado por meio 

de “Swift” (remessa interna-
cional) ou carta de crédito 
no momento da suposta 
postagem das doses em Lon-

dres. De acordo com nota 
do laboratório AstraZeneca, 
todas as doses em produção 
estão destinadas a consór-

cios internacionais como o 
Covax Facility e contratos 
com países e não há doses 
remanescentes para serem 
comercializadas com esta-
dos, municípios ou entidades 
privadas.

De acordo com o delegado 
Thales Nogueira, titular da 
DCC-LD, a investigação co-
meçou por meio do compar-
tilhamento de informações 
entre setores da inteligência 
da unidade policial, da Coor-
denadoria de Recursos Espe-
ciais (Core) e da PRF. Os agen-
tes verificaram que a empresa 
americana, além de ser recém 
criada, utiliza como endereço 
um escritório de co-worker 
e, ainda, oculta os dados de 
registro de seu site.

“Com autorização judicial 
da 1ª Vara Especializada da 
Comarca da Capital, a Polícia 
do Rio realizou a gravação 
de uma reunião em que os 
sócios da empresa oferecem 
as doses para a prefeitura 
de Barra do Piraí e utilizam 
como exemplo o município 
de Porto Velho, em que já 
houve o pagamento e atraso 
na entrega das doses prome-
tidas”, disse o delegado.

Diego Reis / Governo do Estado

Os envolvidos no esquema de oferta fraudulenta responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato contra a administração pública

Estado oferece 253 
vagas de emprego
A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
divulgou, esta semana, 253 
oportunidades nas regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba 
e Serrana do estado. As vagas 
são oferecidas por meio do 
Sistema Nacional de Emprego 
(Sine). 

Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 168 oportuni-
dades. Entre elas 105 vagas 
são para operador de telemar-
keting ativo, 20 para fiscal de 
prevenção de perdas, entre 
outras.

Moradores da Região Ser-
rana podem se candidatar a 
uma das 73 vagas oferecidas, 
entre as opções destacam-se 
vagas para açougueiro, oficial 
de serviços gerais, pedreiro, 
repositor de supermercados, 
entre outras.

Moradores da Região do 
Médio Paraíba podem se 
candidatar a uma das 12 vagas 
oferecidas. 

Entre as funções, existem 
oportunidades para ana-
lista de recursos humanos, 
garçom, torneio mecânico, 
analista de crédito, entre  
outras.

Cadastro
O sistema realiza uma 

análise comparativa do perfil 
profissional de cada candi-
dato cadastrado com o perfil 
da vaga disponibilizada pelo 
contratante. Por isso, é impor-
tante manter o cadastro atua-
lizado. Para se inscrever ou 
atualizar o cadastro já feito, é 
necessário ir a uma unidade 
mais próxima, portando seus 
documentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e 
comprovante de residência.

Para consultar as oportu-
nidades e as informações so-
bre remuneração e exigências 
de cada função, o candidato 
deve ser cadastrado no pro-
grama Sine e realizar a con-
sulta de maneira presencial 
em uma unidade da rede ou 
através dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil.

C-19 altera festa de São Jorge 
pelo segundo ano seguido
A pandemia da covid-19 alte-
rou, pelo segundo ano conse-
cutivo, a tradicional festa do 
dia de São Jorge, no Rio de 
Janeiro, comemorado em 23 
de abril. As celebrações cos-
tumavam reunir milhares de 
devotos do santo guerreiro, 
como é chamado, tanto na 
Igreja Matriz, em Quintino, 
zona norte, como na Igreja 
de São Gonçalo Garcia e São 
Jorge, na Praça da República, 
no centro da cidade.

Ontem (22), a programa-
ção já antecipou um pouco as 
celebrações com horários de 
missas devocionais ao longo 
do dia. Durante a missa na 

Igreja da Praça da República, 
transmitida pelo Facebook, o 
padre Antônio Sobrinho lem-
brou das vítimas da covid-19 
e pediu proteção do santo às 
famílias para que não sejam 
atingidas pela doença. “Que 
São Jorge possa auxiliar-nos 
neste tempo tão difícil. Que 
São Jorge nos guarde e nos 
proteja da pandemia”, disse 
o padre.

Foi permitida a presença 
de público durante as missas, 
mas a frequência é limitada a 
70 pessoas, que devem estar 
de máscaras, com higieniza-
ção com álcool em gel e res-
peitando o distanciamento. 

Além da missa das 9h, houve 
celebração às 12h e o dia ter-
minou com a missa das 17h, 
celebrada pelo padre Wagner 
Toledo.

Para ele, que nos últimos 
anos conduzia a tradicional 
alvorada de São Jorge, às 5h, 
com grande número de fiéis, 
este é um momento sofrido. 
O religioso lembrou que 
muitas pessoas chegavam 
no dia anterior para guardar 
um lugar na fila e participar 
da cerimônia. 

Pelos números da Polícia 
Militar, segundo o padre, 
houve anos em que mais de 
150 mil pessoas passaram 

pelo templo no Dia de São 
Jorge para saudar o santo. 
“A gente lembra que era de 
4 horas o tempo que um 
fiel permanecia na fila para 
conseguir entrar na igreja. 
Seria uma irresponsabilidade 
muito grande da nossa parte 
realizar qualquer evento 
provocando aglomeração 
dessa maneira desmedida”, 
completou.

Mesmo com a tristeza de 
não ter tantos fiéis nas ce-
lebrações, o padre mandou 
um recado para os devo-
tos de que não é momento 
de abrir a guarda para o  
coronavírus.

As celebrações costumavam reunir milhares de devotos do santo guerreiro

Oportunidades são 
oferecidas por meio 
do Sistema Nacional 
de Emprego 

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 27/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Visconde do Rio Branco - Centro - Niterói 15040749
12:00 às 16:00 Estrada Muriqui Pequeno - Muriqui - Niterói 15040749
12:00 às 16:00 Rua B - Muriqui - Niterói 15040749
12:00 às 16:00 Avenida Pre Silvio Picanco - São Francisco - Niterói 15041015
12:00 às 16:00 Rua Clotilde Maria Linhares Pinsky - Charitas - Niterói 15041015
12:00 às 16:00 Rua Praia Preventorio - Charitas - Niterói 15041015
12:00 às 16:00 Rua Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15041015
12:00 às 16:00 Travessa Santa Cândida - Charitas - Niterói 15041077
13:00 às 17:00 Rua Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói 15040309
13:00 às 17:00 Travessa 1 - Itaipu - Niterói 15040309
13:00 às 17:00 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 15040309
13:00 às 17:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 15040309
13:00 às 17:00 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 15040309
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo Alves - Banca de Jornal - Ingá - Niterói 15041097
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15041347

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 27, 28, 34 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15038501
09:00 às 12:00 Rua Martins - Itaipuaçu - Maricá 15038501
09:00 às 12:00 Rua São Martinho - Itaipuaçu - Maricá 15038501
09:00 às 12:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15038501
Dia: 28/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Estrada General Eurico Gaspar Dutra - Jurujuba - Niterói 15042383
09:00 às 12:00 Rua Adjair da S Nogueira - Jurujuba - Niterói 15042383
09:00 às 12:00 Rua Gaspar Dutra - Jurujuba - Niterói 15042383
09:00 às 12:00 Rua São Jerônimo - Jurujuba - Niterói 15042383
09:00 às 12:00 Travessa Itabira - Jurujuba - Niterói 15042383
09:00 às 12:00 Travessa São Gerônimo - Jurujuba - Niterói 15042383
12:00 às 16:00 Avenida Carlos Ermelindo Marins - Jurujuba - Niterói 15040377
12:00 às 16:00 Travessa Almerinda - Jurujuba - Niterói 15040377
12:00 às 16:00 Travessa Augustinho - Jurujuba - Niterói 15040377
12:00 às 16:00 Travessa José Bento - Jurujuba - Niterói 15040377
12:00 às 16:00 Travessa Percilio Santos - Jurujuba - Niterói 15040377
12:00 às 16:00 Rua Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 15042677
12:00 às 16:00 Rua Leonardo Vilas Boas - São Francisco - Niterói 15042677
12:00 às 16:00 Rua Oiapoque - São Francisco - Niterói 15042677
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 15043127
12:00 às 16:00 Rua Ascendino Pereira - São Francisco - Niterói 15043127
12:00 às 16:00 Rua Brito - Cachoeiras - Niterói 15043127
12:00 às 16:00 Rua Fernando da C Machado - Pendotiba - Niterói 15043127
12:00 às 16:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 15043127
12:00 às 16:00 Rua Santo Inácio - Cachoeiras - Niterói 15043127
13:30 às 17:30 Estrada Bento Pestana - Baldeador - Niterói 15042459

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Exp Antônio Farias - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Exp Belmiro F da Silva - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Exp Clovis Fontes Lira - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Exp Cosme F. Lira - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Exp Fonte Cosme Lira - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Exp José Custódio Sampaio - Colubandê - Mutondo - São 

Gonçalo 
15026121

13:00 às 17:00 Rua Expedicionário - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Jandira Mendes Cotta - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua José C Sampaio - Colubandê - São Gonçalo 15026121
13:00 às 17:00 Rua Manoel Lino de Paiva - Qd 5 - Colubandê - São Gonçalo 15026121

MARICÁ
12:30 às 16:30 Ruas 34, 44, 45 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15052321
12:30 às 16:30 Rua Delio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15052321
12:30 às 16:30 Rua Nossa Senhora Senhora da Paz - Itaipuaçu - Maricá 15052321
12:30 às 16:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15052321
12:30 às 16:30 Rua Vila Bela - Jardim Atlântico - Maricá 15052321

Dia: 29/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:30 Rua Machado Coelho - Caramujo - Niterói 15054003
09:00 às 11:30 Rua Pastor José Gomes de Souza - Caramujo - Niterói 15054003
13:00 às 17:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15054031
13:30 às 17:30 Rua Costa Monteiro - Ititioca - Niterói 15058563
13:30 às 17:30 Ruas A, B, C - Ititioca - Niterói 15058563
13:30 às 17:30 Rua Pe B - Ititioca - Niterói 15058563

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Eugênio Borges - Rio do Ouro - Arsenal - São Gonçalo 15032305
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Rio do Ouro - São Gonçalo 15032305
12:00 às 16:00 Travessa Rene - Rio do Ouro - São Gonçalo 15032305

MARICÁ
09:00 às 10:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Avenida Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Rua Marques de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Ruas 36, 37, 50, 53 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Jardim 

Atlântico Central - Maricá 
15054025

09:00 às 10:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 15054025
09:00 às 10:00 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 15054025
13:30 às 17:30 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Ruas 34, 35, 87, 88, 89, 110, 187, 189 - Itaipuaçu - Jardim 

Atlântico - Cordeirinho Maricá - Maricá 
15053781

13:30 às 17:30 Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Darcy Roque da Silveira - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Delio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua dos Professores Antiga - Itaipuaçu - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Gov Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Hilário Cisneiros - Itaipuaçu - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Jardim Atlântico - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua São José - Jardim Atlântico - Maricá 15053781
13:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Itaipuaçu - Maricá 15053781
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Getulinho: hospital zero carbono
Niterói terá primeira unidade hospitalar municipal que neutraliza emissão do gás que causa efeito estufa

A Prefeitura de Niterói vai ela-
borar, ao longo deste ano, um 
projeto para transformar o 
Hospital Getúlio Vargas Filho, 
o Getulinho, no primeiro hos-
pital municipal neutro em car-
bono do Brasil. O projeto Getu-
linho Zero Carbono foi lançado 
ontem (22), em celebração ao 
Dia da Terra. A Secretaria Mu-
nicipal do Clima vai traçar um 
diagnóstico de gases de efeito 
estufa da unidade e, a partir 
daí, desenhar estratégias para 
mitigar e neutralizar essa emis-
são. A destinação de resíduos, 
plantio de árvores e utilização 
de fornecimento sustentável de 
energia devem integrar o plano 
de ação, que deve ser concluído 
ainda este ano.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, ressaltou que o municí-
pio vem trabalhando, ao longo 
dos últimos anos, na agenda 
do clima. Em 2017, a Prefeitura 
de Niterói recebeu o selo de 

elaboração do inventário das 
emissões de gases de efeito 
estufa (GEE), concedido pelo 
Iclei (Governos Locais pela 
Sustentabilidade).

“O Getulinho Zero Carbono 
é um ótimo exemplo do que 
pensamos quando criamos a 
Secretaria do Clima: um órgão 
que dialoga de forma trans-
versal com as demais áreas 
do governo para estruturar e 
fazer avançar a agenda climá-
tica municipal. Fazer dessa 
unidade pediátrica o primeiro 
hospital municipal neutro em 
carbono do Brasil confirma a 
tradição de vanguarda, inova-
ção e compromisso de Niterói 
com a sustentabilidade”, defen-
deu o prefeito.

Em diálogo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, equi-
pes da secretaria do Clima já 
fizeram vistorias no hospital 
para entender o funcionamen-
to da unidade. Nesta quinta, 

durante visita à unidade para 
lançar o projeto, o secretário 
do Clima, Luciano Paez, expli-
cou que o primeiro passo do 
projeto é calcular a quantida-
de de gases que o Getulinho 
emite para funcionar durante 
um ano.

“Com esse diagnóstico em 
mãos, vamos traçar ações efe-
tivas para diminuição de emis-
sões do hospital e melhoria 
do ambiente e do microclima 
local. São alguns caminhos 
possíveis. Temos já em mente 
o objetivo de estabelecer um 
processo de economia circu-
lar, por exemplo. Transformar 
parte do resíduo produzido 
aqui em adubo para ser usado 
na horta do hospital, realizar o 
plantio de mudas, com cons-
cientização da comunidade do 
Getulinho. Além de verificar a 
possibilidade de usar outros 
tipos de fornecimento do ener-
gia”, detalhou.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Os secretários Luciano Paez e Rodrigo Oliveira em visita ao Getulinho, localizado no Fonseca, na Zona Norte

Local foi multado em mais de R$ 1 milhão por descumprir a legislação ambiental

Prefeitura de Mangaratiba 
interdita terminal da Vale
O Terminal da Ilha da Guaí-
ba ( TIG), da Vale S.A., foi 
interditado pela Prefeitura 
de Mangaratiba, através da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
pela terceira vez em menos 
de dois anos, e multado em 
mais de R$ 1 milhão por 
descumprir a legislação am-
biental.

Responsável por expor-
tar 40 milhões toneladas de 
minério de ferro por ano, 
que chegam de trem e são 
levados de navio ao Porto de 
Sepetiba para exportação, 
o TIG vem operando sem 
licença, motivo pelo qual 
sofreu ontem a nova punição 
por parte da SMMA. A última 
licença obtida pela Vale foi 
a Licença de Operação Inea 
LO nº IN001318 (fl. 23 a 25), 
emitida em 1 de fevereiro de 
2010 e com validade até 28 de 
dezembro de 2011. Ou seja, a 
empresa opera há quase 10 
anos sem respaldo legal na 
legislação ambiental vigente.

“Para operar, a Vale se 
utiliza de uma Carta Inea de 
31 de janeiro de 2019, isto é, 
emitida há mais de dois anos. 
Mas, não pode uma carta 
produzir mais efeitos que a 
licença, sob pena de abrir 
perigosíssimo precedente 

para a empresa Vale S/A para 
daqui a mais uma década 
continuar se valendo de uma 
simples carta declaratória. 
Isso é um meio de burlar a 
legislação ambiental que a 
obriga a ter licença e não car-
ta”, diz o prefeito Alan Costa.

Essa não é a primeira vez 
que a Vale é interditada pela 
Prefeitura de Mangaratiba. O 
terminal já havia sido inter-
ditado no dia 31 de janeiro, 
quase uma semana após o 
rompimento da barragem da 

Vale em Brumadinho (MG), 
que resultou em centenas 
de mortes. 

Em março do mesmo ano, 
a empresa precisou recorrer 
a uma decisão liminar auto-
rizando o restabelecimento 
das atividades.

Mesmo assim, segundo 
a prefeitura, passados mais 
de dois anos, a Vale não se 
adequou às normas ambien-
tais o que levou a uma nova 
ação da Secretaria de Meio 
Ambiente.

Divulgação

Essa não é a primeira vez que o espaço é interditado pela prefeitura

Pix pode ser
agendado a 
partir de 
1º setembro
A partir de 1º de setembro, 
as instituições financeiras 
serão obrigadas a oferecer 
o serviço do Pix Agendado, 
que é a possibilidade de o 
usuário pagador marcar o 
procedimento para uma data 
futura com o uso da chave Pix 
ou dados bancários de quem 
vai receber o dinheiro.  A Di-
retoria Colegiada do Banco 
Central (BC) aprovou a nova 
alteração no Regulamento 
do Pix.

Segundo o BC, tal medida 
visa ampliar ainda mais a 
comodidade dos pagado-
res, garantindo que todos 
os usuários, independen-
temente da instituição em 
que tenham conta, possam 
agendar um Pix.

As instituições bancá-
rias também ganharam mais 
prazo para se adequar ao Pix 
Cobrança, que será lançado 
em 14 de maio. A ferramenta 
permitirá cobranças com 
vencimento em datas futuras 
por meio da geração de um 
QR Code (versão avançada do 
código de barras).

RJ repassa R$ 454 
milhões a municípios
O Governo do Estado repas-
sou nesta semana R$ 454 
milhões para os 92 municí-
pios fluminenses. O depósito 
feito pela Secretaria de Fa-
zenda refere-se ao montante 
arrecadado no período de 
12 a 16 de abril. Os valores 
correspondem à distribui-
ção de parte da arrecadação 
dos tributos ICMS e IPVA às 
administrações municipais.

O total depositado no 
mês de abril, até o dia 20, foi 
de R$ 724 milhões. Desde o 
início deste ano, ao adicionar 
as cotas-parte e os repasses 
relacionados às transferên-
cias federais e à receita di-
retamente arrecadada pelo 
Estado, os municípios rece-
beram um total acumulado 
de R$ 4,9 bilhões.

Os depósitos semanais 
são feitos por meio da Secre-
taria de Fazenda, conforme 
prevê a Lei Complementar nº 
63, de 11 de janeiro de 1990. 
As consultas dos valores dos 
exercícios anteriores podem 
ser feitas no Portal do Tesou-
ro do site da Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br).

Os  va l o re s  s e m a n a i s 
transferidos aos municípios 

fluminenses variam em fun-
ção dos prazos fixados na 
legislação vigente. Depen-
dendo do mês, pode haver 
até cinco datas de repasses. 
As variações destes depó-
sitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os prazos 
de recolhimento tributá-
rio e o volume dos recur-
sos arrecadados. A agenda 
de recolhimento tributá-
rio pelos contribuintes está 
concentrada no dia 10 de  
cada mês.

Os repasses aos muni-
cípios da arrecadação de 
royalties do petróleo e dos 
tributos IPI e ICMS são li-
berados de acordo com os 
respectivos Índices de Par-
ticipação dos Municípios 
(IPM), apurados anualmente 
para aplicação no exercício 
seguinte, conforme determi-
na a Constituição Federal e 
observado o disposto na Lei 
Complementar Federal nº 
63, de 11 de janeiro de 1990, 
nas Leis Estaduais nº 2.664, 
de 27 de dezembro de 1996, e 
nº 5.100, de 04 de outubro de 
2007, e no Decreto Estadual 
nº 47.432, de 29 de dezembro 
de 2020.
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Arrascaeta 
fala sobre sua 
situação no 
Flamengo

Titular absoluto 
e multicampeão 
pelo Flamengo, 
Arrascaeta ain-
da não tem seu 
futuro definido 
no Rubro-Ne-

gro. Com contrato até dezem-
bro de 2023, o uruguaio passa 
por um processo conturbado 
de renovação com a equipe 
carioca.

Em entrevista à rádio uru-
guaia “Sport 890”, Arrascaeta 
falou pela primeira vez sobre 
seu futuro no atual campeão 
brasileiro.

“Ainda estamos conver-
sando sobre a renovação. A 
gente já vem falando há muito 
tempo. O importante é que 
o clube quer que eu fique, 
e eu estou muito feliz aqui. 
Esperamos que tudo possa 
ser resolvido”, revelou.

Autor do gol da vitória 
por 3 a 2 sobre o Vélez Sar-
sfield na partida de estreia 
da Libertadores, Arrascaeta 
ainda celebrou o resultado 
positivo sobre os argentinos 
fora de casa e destacou que a 
expectativa sobre o Flamengo 
dentro da competição é alta.

“Sabemos que somos um 
dos elencos mais fortes da 
América, e que todos esperam 
que o clube chegue ao menos 
às quartas ou semifinais”, 
disse.

Duelo pelo grupo D disputado ontem à noite, no Maracanã, terminou 1 a 1

Flu empata com River na 
estreia da Libertadores

Fluminense e 
River Plate em-
pataram por 1 a 
1 ontem à noite 
na estreia das 
duas equipes na 
Copa Liberta-

dores. O jogo, no Maracanã, 
levou os times a um ponto no 
grupo D. Fred fez o gol após 
Montiel abrir o marcador.

O River Plate abriu o pla-
car aos 13 minutos graças a 
uma infelicidade do goleiro 
Marcos Felipe. Borré foi lan-
çado em velocidade, mas ia 
em direção à linha de fundo 
quando foi derrubado pelo ar-
queiro de forma infantil. Isso 
porque o lance não oferecia 
tanto risco. Mas corretamente 
o árbitro chileno Roberto To-
bar anotou a penalidade, que 
Montiel converteu.

O Fluminense então ten-
tou responder rapidamente 
e quase conseguiu em uma 
cabeçada de Luccas Claro no 
lance seguinte. Mas Armani 
fez boa defesa.

Na volta para o segundo 
tempo o quadro não se alte-
rou. Além disso, os argentinos 
quase ampliaram aos nove 
minutos, quando Marcos 
Felipe fez boa defesa em uma 
conclusão de Borré.

Mas como não é só o Flu-
minense quem pode errar, o 

Tricolor se aproveitou para 
empatar aos 20 minutos jus-
tamente de um erro do River. 
O time argentino perdeu a 
bola no campo de ataque e 
Fred puxou contra-ataque, 
acionando Cazares na esquer-
da. O equatoriano avançou e 
devolveu para Fred, de dentro 
da área, fuzilar o goleiro.

O Fluminense se animou 
e por muito pouco não vi-
rou aos 32 minutos. Lucca 
foi lançado, botou a bola na 
frente, mas deslocou o goleiro 
mandando a bola para fora. 
Os tricolores reclamaram de 
pênalti, que não existiu. As-
sim o confronto ficou mesmo 
no 1 a 1.

Lucas Merçon / Fluminense

O atacante uruguaio Abel Hernández estreou ontem com a camisa tricolor

Niteroiense Chay na 
mira do Botafogo

Bruno César pode 
retornar ao Vasco

O  B o t a f o -
go acelerou a 
busca por re-
forços para a 
temporada. O 
objetivo é tra-

zer novos nomes para o 
técnico Marcelo Chamusca 
ter tempo de trabalhar an-
tes do início da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Os 
alvinegros estão próximos 
do acerto com dois atacan-
tes: Anselmo Ramon e Chay. 
Ambos já vêm sendo ventila-
dos há algumas semanas em 
General Severiano.

O  Va s c o  v e m 
reformulando 
seu elenco nes-
ta temporada. 
Com isso,  al-
guns jogadores 
que estavam há 

muito tempo no clube foram 
dispensados ou negociados. 
Só que um jogador pode 
retornar ao Vasco no próxi-
mo mês. Bruno César tem 
contrato de empréstimo com 
o Penafiel-POR até o fim de 
maio e pode voltar após a 
data.

O diretor-executivo Ale-

O niteroiense Chay vem 
sendo um dos destaques 
da Portuguesa no Campeo-
nato Carioca. O meia-ata-
cante está em negociações 
com os alvinegros, mas só 
deve ser confirmado após o  
Estadual.

Já Anselmo Ramon ficou 
distante após a Chapecoen-
se pedir o pagamento de 
R$ 1 milhão para liberar o 
jogador. Só que o atacante 
vem negociando com os ca-
tarinenses para diminuir o 
valor em detrimento de uma 
dívida.

xandre Pássaro falou da pos-
sibilidade de contar com o 
meia.

“Vamos pensar nisso tão 
logo acabe o contrato dele 
com o time português. Pode 
ser que ele continue lá. Da 
parte financeira, ele não 
interessa. Sem haver renego-
ciação, nem olharemos para 
a parte técnica”, disse.

Um possível retorno de 
Bruno César pode fazer o 
Vasco desistir da contratação 
de um meia de criação para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Presidente da Uefa confia na realização dos jogos semana que vem

Semi da Champions garantida

O presidente da Uefa, o es-
loveno Aleksander Ceferin, 
afirmou que as semifinais da 
Liga dos Campeões da Euro-
pa, que começam na próxima 
semana, estão confirmadas, 
apesar de três equipes partici-
pantes estarem envolvidas na 
fracassada tentativa de cria-
ção da Superliga Europeia, 
competição que rivalizaria 
com o torneio organizado 
pela entidade que comanda 
o futebol no continente.

“Há relativamente poucas 
chances das partidas (das 
semifinais da Liga dos Cam-
peões) não serem disputadas, 
mas no futuro será diferente”, 
disse o dirigente numa longa 
entrevista concedida à “Pop 
TV”, da Eslovênia.

“O fundamental é que 
a temporada já começou. 
Se cancelarmos os jogos, as 
redes de televisão vão exigir 
indenização”, explicou.

A Uefa havia alertado as 

equipes fundadoras da Su-
perliga (12 grandes times 
europeus) que elas pode-
riam ser excluídas de todas 
as competições nacionais e 
internacionais se levassem à 
frente a iniciativa.

Os ingleses Manchester 
City e Chelsea e o espanhol 
Real Madrid estão nas semi-
finais da atual Liga dos Cam-
peões e participaram do gru-
po que anunciou a criação da 
competição independente.

Tricolor paulista encara hoje o Santo André pelo Campeonato Estadual

SP defende invencibilidade

O São Paulo recebe o Santo 
André hoje, às 20h (de Brasí-
lia), no Morumbi, pela sexta 
rodada do Campeonato Pau-
lista. Vindo de cinco vitórias 
consecutivas, a equipe co-
mandada por Hernán Cres-
po terá a missão de manter 
a invencibilidade desde a 
retomada das competições.

Por causa do agravamen-
to da pandemia do novo 
coronavírus, o Campeona-
to Paulista foi paralisado 

por quase um mês. Neste 
período, Crespo e seus co-
mandados aproveitaram 
para realizar uma espécie de 
pré-temporada e, pelo visto, 
estas quatro semanas de 
preparação surtiram efeito.

Para o duelo com o Santo 
André, o São Paulo pode 
contar com o retorno de 
Hernanes e Igor Vinícius. 
Ambos vêm treinando com 
o restante do elenco há al-
guns dias e, sem qualquer 

limitação, devem voltar a 
ficar à disposição do técnico 
Hernán Crespo. Já Orejuela 
e Gabriel Sara ainda se li-
mitam a trabalhos no Reffis.

Por causa da dura mara-
tona de jogos neste início de 
temporada, há a possibilida-
de de o Tricolor entrar em 
campo com uma formação 
alternativa, já que no domin-
go o time já entra em campo 
novamente, desta vez contra 
o Ituano, fora de casa.


