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Empréstimo consignado 
para servidor é retomado

A partir de hoje, interessados já podem simular e solicitar o crédito diretamente pela internet

PARA QUEM PRECISA DE DINHEIRO

CIDADES PÁG. 5

As crianças que voltaram ontem às aulas presenciais em Niterói foram recebidas com atividades culturais, realizadas pela equipe de professores do programa Aprendiz Musical

Afac vai abrir 
faculdade este 
ano em Niterói

CIDADES\PÁG. 5

Artista plástico 
Claudio Valério 
morre aos 72

PANORAMA\PÁG. 2

Rubro-Negro conquistou ontem à noite sua segunda vitória consecu-
tiva na Taça Libertadores da América ao bater o Unión La Calera, do 
Chile, por 4 a 1, no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo segue na 
liderança isolada do grupo G com seis pontos. 

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol, mais uma vez, foi o destaque do Fla marcando duas vezes na vitória sobre o La Calera 

Fla 100% na Libertadores

Flu busca 
1ª vitória no 
grupo D
Após empatar na estreia 
com o River Plate no Rio de 
Janeiro, o Flu desembarca 
na Colômbia para 
enfrentar o Independiente 
Santa Fe pela 2ª rodada da 
Libertadores.

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

Tributo 
à arte de 
Gonzaguinha
Espetáculo “Gonzaguinha: 
o eterno aprendiz – 30 
anos de saudades” terá 
transmissão on-line. Em 
2021 a morte do artista 
completa 30 anos. 

PÁG. 2

CULTURA
 Marcelo Castello Branco / Divulgação

Rogério Silvestre sobe ao palco 
para homenagear o compositor

Experiência de Nenê será importan-
te para o Flu vencer na Colômbia

Sputnik: Estados cobram explicações
Governadores que já haviam negociado milhões de doses da vacina russa criticam veto da Anvisa

CIDADES\PÁG. 3

Niterói: aulas 
presenciais na 

rede pública

CIDADES\PÁG. 3

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Após 405 dias de escolas fechadas 
devido à pandemia, ontem alunos 

da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental de sete escolas 
da rede municipal de Niterói 

voltaram às aulas presenciais, no 
sistema híbrido. As crianças foram 

recebidas com atividades culturais, 
realizadas pela equipe de 

professores do programa Aprendiz 
Musical. O ensino híbrido não 

é obrigatório no município, 
uma vez que o formato remoto 
continuará sendo oferecido. As 

aulas presenciais terão a duração 
reduzida, totalizando três horas 

diárias, e limitação máxima de 
50% de lotação.
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Buracos e vazamentos
A Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca, a cada 
dia que passa ganha novos buracos. Um deles, fica bem 
próximo ao posto do Detran. Nesta terça, também foi 
registrado um vazamento de água no meio da rua. A pre-
feitura deveria dar atenção ao asfalto das ruas do bairro. 
Regina Guimarães

Baia interditada
Desde o final do ano passado a baia de ônibus na Alameda 
São Boaventura próxima ao Horto do Fonseca continua 
fechada. Quem mora na região e precisa de condução 
tem que fazer longas caminhadas. O mesmo acontece 
com quem frequenta o parque e precisa caminhar até um 
ponto distante. Um absurdo que até hoje não tenha sido 
feito nada. É muita irresponsabilidade das autoridades.
Rogério Duarte

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

Apostando 
em parcerias
À frente da  Secretaria de 
Agricultura e Pesca de São 
Gonçalo, o ex-deputado fe-
deral Roberto Sales  estreitou 
laços com o secretário Esta-
dual de Agricultura, Pecuá-
ria, Pesca e Abastecimento, 
Marcelo Queiroz, em busca 
de projetos que possam ser 
desenvolvidos em parceria. 
Segundo Sales, São Gonçalo 
tem grande atuação na agri-
cultura familiar, atividade que 
pode ser potencializada após 
a pandemia.

A pasta já prepara convê-
nio com a Emater e com o In-
cra. Além disso, Sales solicitou 
acordo de cooperação com a 
presidente do Iterj, Landijara 
Duarte, e com a Companhia 
Docas do Rio.

Buscando recursos para 
o município, o secretário 
também visitou Brasília, onde 
se reuniu com o diretor de 
produção do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
Helder Melillo Lopes Cunha 
Silva. 

Elogios ao Capitão Nelson

Depois de muito criticar 
o prefeito de Niterói, Axel 
Grael, por ter fechado as 
lojas da cidade, contri-
buindo para a falência de 
empresários e a demissão 
de funcionários, o presi-
dente do Sindilojas Nite-
rói, Charbel Tauil,  esteve 
ontem, acompanhado 
de Alexis Japiassum, res-
presentante de micro e 
pequenos empresários da 

Maria Costa/Prefeitura de São Gonçalo

Cidade Sorriso, na sede da 
Prefeitura de São Gonçalo. 
Lá, ele elogiou Capitão 
Nelson, prefeito da cidade 
vizinha, pelas medidas 
tomadas pelo Executivo, 
que preservou comer-
ciantes e trabalhadores 
durante a pandemia. 
O secretário de Ordem 
Pública, David Ricardo, 
também participou da 
reunião.

Professor vira celebridade no TikTok 
Com a permanência do ensino 
remoto, os professores estão se 
reinventando para ministrar os 
conteúdos nas salas virtuais, 
deixando-os mais atrativos 
para os alunos. Esse foi o caso 
do docente de História do 
Colégio Abel, em Niterói, João 
Pedro Rangel Diniz, que já se 
tornou famoso na rede social 
TikTok.

Para segurar a atenção dos 
estudantes do 7º ano na aula 
sobre sistema feudal, o profes-
sor criou uma cidade virtual no 
famoso jogo eletrônico Mine-
craft. “Para tornar esse apren-
dizado mais interessante, eu 
construí uma representação 
histórica de um feudo me-
dieval nesse jogo eletrônico. 
Assim, eu consegui apresentar 
para eles em um mundo tridi-
mensional, como era o local 
onde essas pessoas viviam, em 
um jogo que eles gostam mui-
to. Dessa forma, conseguimos 
debater sobre vários aspectos 
da vida medieval, se aprofun-

Esperança 
nas escolas
Hoje, Dia da Educação, o 
Laboratório Inteligência de 
Vida (LIV), programa de edu-
cação socioemocional, realiza 
às 18h, em parceria com o 
Porvir, o webinar “Esperança 
nas escolas em tempos de in-
certeza”. O objetivo é debater 
a importância do estímulo 
da esperança no ambiente 
escolar como um caminho 
possível para crianças e jo-
vens aprenderem e valori-
zarem a educação. O evento 
contará com a participação 
do filósofo Renato Noguera; 
da coordenadora pedagógica 
do LIV, Renata Ishida; e da di-
retora do Porvir Tatiana Klix, 
que fará a mediação. O evento 
é gratuito e será transmitido 
através do canal do Porvir 
no YouTube. As vagas são 
limitadas! Inscrições no link: 
https://bit.ly/3sesjmp.

dando nas curiosidades que a 
turma apresentava”, explica.

O que João Pedro, docen-
te desde 2019, não esperava 
era o sucesso da aula. Um 
dos estudantes gravou parte 
da aula e postou o vídeo na 

plataforma TikTok, tendo até 
o momento mais de 450 mil 
visualizações. “Estou achan-
do incrível essa visibilidade! 
Está sendo uma possibilidade 
única de poder inspirar essas 
práticas em outros locais e di-

vulgar o trabalho. Agora estou 
construindo uma polis grega 
para usar nas aulas”, afirma 
professor, que disponibilizou o 
mapa da cidade medieval para 
download e uso para demais  
profissionais. 

Dicas para quem 
busca emprego

Ministro inaugura 
obra no Rio

Jovens em busca do primeiro 
emprego ou adultos que pro-
curam uma recolocação no 
mercado de trabalho poderão 
participar, gratuitamente, 
de uma live sobre emprega-
bilidade. O evento on-line 
acontece hoje e trará diver-
sas dicas aos participantes 
sobre como conquistar uma 
oportunidade profissional ou 
reciclar seus conhecimentos.

Durante o evento, serão 
transmitidas aos jovens de 
todo o Brasil orientações 
sobre como elaborar o cur-
rículo e melhor forma de se 
apresentar em uma entrevista 
de emprego, além de dicas 
comportamentais e uso das 
redes sociais. Os participan-
tes também concorrerão a 
prêmios como kindle, apa-
relho de celular, pendrive e 
fones de ouvido, que podem 
contribuir na busca por uma 
nova oportunidade de tra-
balho.

A live será transmitida a 
partir das 17h, pelo canal da 
Enel no YouTube. As inscri-
ções devem ser feitas no link: 
bit.ly.com/oportunidade.

“O evento é uma ótima 
oportunidade para quem está 
em busca de uma vaga de 
emprego”, afirma Karla Cha-
gas, gestora do projeto Enel 
Compartilha Oportunidade. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
inauguram hoje a Avenida 
Portuária do Rio de Janeiro. 
A obra, que liga a Avenida 
Brasil, em Manguinhos, ao 
portão 32 do Porto do Rio, faz 
parte dos investimentos rea-
lizados pela concessionária 
Ecoponte. A obra custou cerca 
de R$ 450 milhões e gerou cer-
ca de 1,5 mil empregos diretos 
e 500 indiretos. A solenidade 
de inauguração acontece às 
12h30, no Pátio do Arsenal de 
Guerra do Rio, no Caju

Morre Claudio Valério, aos 72

O professor, pintor e críti-
co de arte Claudio Valério 
Teixeira, morreu ontem, 
aos 72 anos, no Complexo 
Hospitalar de Niterói. Re-
centemente ele havia ven-
cido uma batalha contra 
a covid-19 e atualmente 
vinha se tratando de um 
câncer de pulmão. Cláudio 
Valério foi foi professor 

Reprodução

de Belas Artes da UFRJ e 
responsável pela coorde-
nação da restauração de 
vários prédios tombados, 
como o Teatro Munici-
pal João Caetano, o Solar 
do Jambeiro, o Palácio 
Arariboia, a Igreja de São 
Lourenço, a Capela de São 
Pedro (no Maruí), além 
de obras no Brasil e no 
exterior.

Claudio Valério, que 
mantinha seu ateliê em 
São Francisco, foi secretá-
rio de Cultura de Niterói, 
membro do Comitê Bra-
sileiro e Internacional de 
Críticos de Arte e respon-
sável pela recuperação do 
painel “Guerra e Paz”, de 
Cândido Portinari exposto 
na ONU, em Nova York. Ele 
deixa mulher e três filhos. 

Panorama RJPanorama RJ

‘Mostra Melhores 
Filmes’, em maio
A pandemia tem sido um 
obstáculo para projetos e 
mostras. O evento anual 
“Melhores Filmes do Ano”, 
da Associação de Críticos 
de Cinema do Rio de Janei-
ro (ACCRJ), que acontece 
desde 2003, também sofreu 
as consequências, mas, por 
sua importância e atenden-
do a pedidos de cinéfilos, 
não deixará de acontecer. 
Para compensar o atraso, a 
ACCRJ vai programar, junto 
com os “Melhores Filmes do 

Ano de 2020”, uma retros-
pectiva de seus eventoem 
“Mostras Cariocas - Recortes 
de Cinema em uma Década 
do Olhar da ACCRJ”. De 3 a 
17 de maio no cinema João 
Uchoa, na Universidade 
Estácio de Sá, no Rio Com-
prido. Ingressos gratuitos, 
respeitando os protocolos 
de segurança. Para a aber-
tura, dia 3, a ACCRJ exibirá 
“Rio Babilônia”, de Neville 
D’Almeida, com a presença 
do cineasta para um debate.

CULTURA ULISSES DÁVILA

Tributo
O Teatro Rival Refit recebe 
o tributo “Gonzaguinha: o 
eterno aprendiz – 30 anos de 
saudades” com transmissão 
on-line, no dia 29 de abril, 
às 19h30. A apresentação é 
justamente quando se com-
pletam 30 anos da morte do 
artista. No repertório, estão 
grandes sucessos do saudo-
so cantor e compositor que 
vão emocionar os fãs. Entre 
eles, clássicos como “Explo-
de coração” e “Começaria 
tudo outra vez”. R$ 15, na 
Plataforma Sympla.

CURTA NITERÓI I -A 1ª Mostra Curta Niterói, reali-
zada pela Fundação de Arte de Niterói, por meio do 
selo Niterói Filmes, estará com inscrições abertas, 
por meio de uma ficha do Google forms, no facebook 
(facebook.com/mostracurtaniteroi) e no Instagram (@
mostracurtaniteroi), entre os dias 12 de abril e 14 de 
maio, para o recebimento de curtas-metragens.

CURTA NITERÓI II - As inscrições são para filmes de 
até 20 minutos, de todos os gêneros e produzidos a 
qualquer ano. Serão selecionados 12 curtas, 4 filmes 
para cada um dos seguintes temas: realizados sobre 
Niterói ou em Niterói, sobre a pandemia e sobre te-
mas livres. As produções selecionadas serão exibidas 
gratuitamente, em formato virtual.

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

Divulgação

Festival exibirá “Rio Babilônia”, com a presença do diretor Neville D’Almeida

 Marcelo Castello Branco / Divulgação

Rogério Silvestre sobe ao palco com 
músicos para interpretar o artista

Divulgação

Cidade criada no Minecraft por professor para mostrar sistema feudal viraliza e já tem quase meio milhão de visualizações
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Escolas públicas retomam as 
aulas presenciais em Niterói
Foram mais de 405 dias com os colégios fechados. Formato remoto continua a ser oferecido na rede

Alunos da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental de 
sete escolas da rede muni-
cipal de Niterói voltaram às 
aulas presenciais, no sistema 
híbrido, ontem (27), após 
405 dias de escolas fecha-
das devido à pandemia. De 
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
e a Fundação Municipal de 
Educação (FME), a reabertu-
ra das escolas seguiu todos 
os protocolos de segurança 
estabelecidos pelo Plano de 
Retomada das Aulas, como o 
uso obrigatório de máscara, 
aferição de temperatura e o 
distanciamento entre as me-
sas e cadeiras. No primeiro 
dia, as crianças foram rece-
bidas com atividades cultu-
rais, realizadas pela equipe 
de professores do programa 
Aprendiz Musical.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou a preocu-
pação com o cumprimento 
das normas sanitárias e a 
retomada segura para alunos 
e profissionais da educação.

“A volta às aulas em Ni-
terói está acontecendo de 
forma gradual e muito cui-
dadosa, com todos os equi-
pamentos e precauções para 
proteger tanto as crianças 
quanto os profissionais de 
educação. Estrategicamente, 
estamos iniciando com algu-
mas escolas com pequenos 

grupos e, aos poucos, vamos 
abrindo mais turmas nas 
unidades que já estão abertas 
e reabrindo outras escolas. 
O dia de hoje é de emoção. 
Vimos os professores emo-
cionados por reencontrar os 
alunos e as crianças felizes 
por voltarem ao ambiente 
escolar. O esforço de Niterói 
para que a gente volte o mais 

rápido possível ao cotidiano 
escolar está acontecendo e 
vamos dar toda prioridade 
para isso”, disse o prefeito.

O secretário municipal 
de Educação, Vinicius Wu, 
ressaltou a importância do 
vínculo entre os alunos e a 
escola, respeitando as regras 
sanitárias recomendadas pe-
los órgãos de saúde. Desde o 

começo do ano, o combate à 
evasão escolar, a adequação 
das unidades e a mitigação 
dos efeitos da pandemia são 
prioridades da secretaria 
para elevar a qualidade da 
educação pública de Niterói.

“O cenário pandêmico 
causou enormes desafios na 
educação e estamos imple-
mentando ações para superá-

-los. Reabrimos hoje (ontem) 
as escolas com muita cautela 
e protocolos para garantir a 
segurança de nossos alunos 
e profissionais. Foi emocio-
nante acompanhar a entrada 
das crianças nas salas de aula, 
eles estavam animados e an-
siosos pelo encontro com os 
colegas e professores”, disse.

O vereador Binho Guima-
rães, presidente da Comissão 
de Educação na Câmara de 
Vereadores, frisou que a de-
cisão da Secretaria Municipal 
de Educação foi muito posi-
tiva, por colocar as crianças 
no centro do debate de volta 
às aulas.

“As crianças estão muito 
impactadas com essa sus-
pensão que já dura mais de 50 
semanas. Pude atestar aqui 
o respeito aos protocolos 
sanitários, com a preservação 
das crianças e dos profis-
sionais da educação com os 
equipamentos de proteção. 
Isso sinaliza um caminho 
de retomada das aulas que, 

com a vacinação em massa, 
a gente consegue voltar com 
o presencial e com esperança 
de dias melhores”, avaliou.

O presidente da FME, 
Fernando Cruz, ressaltou 
que, desde o começo do ano, 
as unidades passaram por 
obras, limpezas e sanitização, 
processo que será repetido 
a cada três meses. A moder-
nização da infraestrutura da 
rede é uma das prioridades 
para o ano letivo de 2021.

“As escolas passaram por 
reforma e manutenção para 
receber os alunos e professo-
res. Investimos na compra de 
equipamentos de segurança 
para uso individual e coletivo 
e readequação de nossas es-
truturas, priorizando a saúde 
dos nossos profissionais e 
estudantes no cumprimento 
dos protocolos”, completou.

O programa Renda Bá-
sica Temporária continuará 
valendo para as famílias que 
possuem, ao menos, um filho 
matriculado na rede, inde-
pendentemente do modelo 
escolhido.

O ensino híbrido não é 
obrigatório no município, 
uma vez que o formato re-
moto continuará sendo ofe-
recido. As aulas presenciais 
terão a duração reduzida, 
totalizando três horas diárias, 
e limitação máxima de 50% 
de ocupação da sala.

Atividades foram 
retomadas 
seguindo os 
protocolos de 
segurança contra 
a covid-12

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Ambiente arejado, distanciamento entre mesas e cadeiras, tudo foi preparado para a volta dos estudantes às escolas

Sputnik: estados 
querem explicações
Os governadores do Norte 
e do Nordeste se reuniram 
ontem (27) com represen-
tantes do governo russo para 
discutir a tentativa de im-
portação da vacina Sputnik 
V. Na segunda-feira (26), a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) negou 
o pedido de importação do 
imunizante.

Os administradores es-
taduais já negociaram 66 
milhões de doses da vacina 
russa. Diante da decisão da 
Anvisa, a reunião teve como 
objetivo discutir os proble-
mas apontados pela equipe 
técnica da Agência, como a 
falta de comprovações sobre 
a segurança da vacina e dos 
processos de fabricação.

Segundo o coordenador 
do Fórum de Governadores 
do Nordeste, o governador 
do Piauí, Wellington Dias, no 
encontro com representan-
tes do Instituto Gamaleya 
(responsável pelo desen-
volvimento da vacina) e do 
Ministério da Saúde russo, 
as autoridades daquele país 
reiteraram sua garantia de 
segurança do imunizante.

“Os técnicos afirmaram 
que é uma vacina segura, 
com baixos efeitos colate-
rais, é uma vacina eficaz, 
tem capacidade de imuniza-
ção, já aplicada em milhões 
de pessoas em 62 países 
do mundo”, disse Dias, em 
vídeo divulgado pela asses-
soria do consórcio.

O governador do Piauí 
acrescentou na mensagem 
que a expectativa dos go-
vernadores é que o governo 
russo possa responder aos 
pontos levantados pela An-
visa. “Os pontos levantados 
no relatório da Anvisa di-
zem o contrário [do que foi 
afirmado pelo governo rus-
so]. Precisamos saber agora 
quem está com a verdade”, 
completou.

Reprodução da internet

Vacina Sputnik: na segunda-feira, Anvisa negou pedido de importação

São Gonçalo vacina maiores 
de 56 com comorbidades
Pessoas com mais de 56 anos 
e que tenham comorbidades 
podem procurar os 12 pontos 
de vacinação de São Gonçalo, 
quatro deles com drive thru, 
das 8h às 17h, hoje (28) e 
amanhã (29) para receberem 
a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus. A cidade 
também continua vacinando 
grávidas com comorbidades, 
idosos com mais de 60 anos, 
trabalhadores da saúde da 
linha de frente e profissionais 
da saúde com mais de 40 anos 
com a primeira dose. 

A cidade também imuniza 
vacinados com a primeira 
dose da Coronavac há mais 
de 21 dias e pessoas que to-
maram a vacina Astrazeneca 
há mais de 12 semanas. Para 
a segunda dose, todos devem 
estar munidos com o com-
provante da primeira dose 

das vacinas Coronavac ou 
Astrazeneca aplicadas pela 
Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade não serão 
imunizados. 

O município vacina as 
pessoas com mais de 56 anos 
e grávidas que têm as seguin-
tes comorbidades: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial 
grave, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, doença renal 
crônica, doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados de 
órgão sólido ou de medula 
óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunossu-
primidos, síndrome de Down, 
câncer e obesidade mórbida. 

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…).

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram 
em São Gonçalo e não são da 
linha de frente com mais de 40 
anos também podem se vaci-
nar com a primeira dose. São 

eles: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico e auxiliar e técnico 
de saúde bucal. 

Acamados com mais de 60 
anos que são atendidos pela 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) estão sendo vacinados 
em casa. Parentes e respon-
sáveis de acamados ou com 
mobilidade reduzida, com 
mais de 60 anos, que não são 
atendidos pelo programa, 
podem procurar unidades de 
saúde mais próximas de suas 
residências para cadastrar a 
pessoa para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do email vaci-
na.acamados.sg@gmail.com

Trabalhadores da saúde com mais de 40 anos também recebem 1ª dose

Pessoas com autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down serão atendidas

Vacinação especial começa 
no drive-thru do Maracanã

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) instalou um posto 
de vacinação especial con-
tra a Covid-19 no Estádio de 
Atletismo Célio de Barros, 
no Maracanã,  para atender 
exclusivamente pessoas com 
mais de 18 anos que tenham 
autismo, paralisia cerebral 
e síndrome de Down. Em 
formato drive-thru, o serviço 
começa a funcionar hoje (28), 
direcionado a residentes da 
capital. Haverá também um 
posto de acolhimento, com 
atendimento multiprofissio-
nal. O objetivo é imunizar 
esses pacientes vulneráveis, 
muitas vezes com dificuldade 

de usar máscara ou seguir 
protocolos de etiqueta respira-
tória. A ação será levada para 
outras regiões do estado.

O drive-thru do Maracanã 
vai vacinar até 200 pessoas 
por dia, mediante agenda-
mento prévio, que começou 
a ser feito ontem (27), pelo 
formulário disponível no site 
Vacinação Covid-19 (https://
vacinacaocovid19.saude.rj.
gov.br/). O paciente receberá a 
primeira dose e terá a segunda 
dose agendada automati-
camente após a vacinação.  
A data será informada por 
mensagem SMS no celular 
cadastrado.

Grávidas - O Ministério 
da Saúde incluiu as grávidas 
e puérperas (mulheres no 
período pós-parto) no gru-
po prioritário para receber 
a vacina contra a covid-19, 
informou a coordenadora do 
Programa Nacional de Imuni-
zação do ministério, Franciele 
Francinato. 

Em audiência ontem na 
Câmara dos Deputados, a 
coordenadora disse que a 
medida foi tomada em razão 
da situação preocupante da 
pandemia no Brasil e visto 
que grávidas e puérperas têm 
risco maior de hospitalização 
por covid-19.

Três novas variantes do 
novo coronavírus foram 
confirmadas em São 
Paulo por testes reali-
zados pelo Instituto Bu-
tantan. As novas cepas 
foram encontradas na 
Baixada Santista e nas 
cidades de Itapecerica 
da Serra e Jardinópo-
lis. Em Itapecerica da 
Serra, foi confirmada 
a presença da variante 
B.1.318, encontrada na 
Suíça e no Reino Unido. 
Já na Baixada Santista 
foi encontrada a varian-
te sul-africana B.1.351, 
já identificada ante-
riormente na cidade de 
Sorocaba. E em Jardinó-
polis foi encontrada a 
N9, uma mutação da va-
riante amazônica P1.

Novas variantes 
em São Paulo

Governadores 
do Norte e do 
Nordeste se 
reuniram com 
representantes do 
governo russo
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Precisamos 
pensar mais

Dom José Francisco*

Ainda há quem acredite 
que os primeiros discí-
pulos queriam apenas 
proclamar fraternidade 
e amor entre os homens. 
Nesse sentido, a morte e a 
ressurreição de Cristo se-
riam apenas o catalisador 
da mensagem. Porém, nas 
narrativas de Lucas e Pau-
lo, a questão controversa 
era a de que os apóstolos 
proclamavam ao povo a 
ressurreição dos mortos.  

O centro da mensagem 
dos discípulos era ocu-
pado pelo testemunho da 
Ressurreição. Seria falso o 
testemunho deles? Real-
mente, teriam roubado 
o corpo para produzir 
uma fé numa suposta res-
surreição? Mas mesmo 
que tivessem engana-
do o mundo, não te-
riam reconhecido em 
si próprios 
que o  que 
p r e g a v a m 
e r a  f a l s o ? 
Por que, en-
tão, dariam 
s u a s  p r ó -
prias vidas, 
de horrendas 
formas,  se 
soubessem 
que a base 
da sua fé era 
uma menti-
ra? Pessoas dão a vida 
por uma causa quando 
acreditam na causa. O 
preço que os discípu-
los pagaram por espalhar 
a sua mensagem foi alto 
demais. Você pagaria tal 
preço pessoal para propa-
gar uma estória falsa?

“Em tudo somos atribula-
dos, perplexos, persegui-
dos, abatidos nas aflições, 
nas privações, angústias, 
açoites, prisões, tumultos, 
trabalhos, vigílias, jejuns. 
Castigados, entristecidos, 

pobres, nada tendo…” 
(Da Primeira carta aos 
Coríntios.)

O heroísmo das suas vidas 
torna impossível que não 
acreditassem na men-
sagem que eles mesmos 
proclamavam.  

Mas é o silêncio 
dos inimigos que 
fala mais alto. As 

testemunhas 
hostis pou-
co tentaram 
mostrar que 
os discípu-
los estavam 
errados. Isso 
f ica  subli-
n h a d o  n a 
c o n f i a b i -
l i d a d e  d o 
testemunho 
sobre a Res-
s u r r e i ç ã o, 

apresentada nas 
sinagogas frente à 
oposição de exa-
minadores hostis 

que certamente podiam 
ter destruído o caso, se 
os fatos fossem de outro 
modo.

Nossa dificuldade de en-
tender não invalida o en-
tendimento. Se queremos 
saber, precisamos ir mais 
a fundo!

Pessoas dão a vida 
por uma causa 

quando acreditam 
nela. O preço que os 
discípulos pagaram 

por espalhar a 
sua mensagem 
foi alto demais

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Secretaria de Conser-
vação de Serviços Públi-
cos (Seconser)  de Nite-
rói está modernizando 
o serviço Disque Luz. 
Segundo a prefeitura, a 
partir de agora, quem 
buscar o serviço pelo 
telefone será atendido 
por uma atendente vir-
tual. O novo número 
de contato é o 0800 94 
02 550. O contribuinte 
poderá escolher entre 
as alternativas lâmpada 
apagada ou lâmpada 
acesa, e depois de um 
sinal sonoro, informar o 
nome e o endereço. Há 
também a opção de falar 
com a atendente caso a 
solicitação seja feita no 
horário comercial.

Disque-Luz 
modernizado

Donativos podem ser entregues em postos de vacinação de SG

Campanha ‘Juntos contra a 
fome’ arrecada alimentos

 A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de Assis-
tência Social, segue distribuin-
do os alimentos arrecadados 
durante a campanha “Juntos 
contra a Fome”. Durante a 
manhã de ontem  (27), famílias 
inscritas no programa Criança 
Feliz receberam os donativos 
no Cras de Vista Alegre. Ao 
todo, o programa atende 600 
famílias de São Gonçalo. Du-
rante a entrega dos alimentos, 
os agentes do Criança Feliz 
também distribuíram másca-
ras de proteção facial para as 
famílias.

A campanha, que tem o ob-
jetivo de atender pessoas afe-

tadas pela crise causada pela 
pandemia, segue arrecadando 
alimentos não perecíveis e ma-
teriais de higiene pessoal nos 
pontos de vacinação contra a 
covid-19 da cidade. Mais de 
uma tonelada de alimentos já 
foi recolhida desde o início da 
campanha. 

Os pontos de vacinação que 
recebem as doações são: Polo 
Sanitário Dr. Washington Luiz, 
no bairro Zé Garoto; Ginásio 
do Clube Mauá, no Centro; 
Umpa Nova Cidade; Clínica 
Gonçalense do Mutondo; Polo 
Sanitário Dr. Hélio Cruz, em 
Alcântara; Clínica da Família 
Dr. Zerbini, no Arsenal; Polo 

Sanitário Rio do Ouro; PAM 
Coelho; Centro de Tradições 
Nordestinas, em Neves; Cras 
de Vista Alegre, e Umpa do 
Pacheco. Os alimentos podem 
ser entregues de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, e 
sábado, das 8h às 12h.

Estado já tem 64 meios de 
hospedagem ‘pet friendly’

 Donos de pequenos animais 
têm cada vez mais opções 
de locais para passearem 
e se hospedarem com seus 
bichos no estado do Rio de 
Janeiro. Pousadas e hotéis do 
Sul Fluminense já receberam 
o selo Pet Friendly e, ao todo, 
nove estabelecimentos de 
Penedo, Itatiaia e Resende 
já aderiam ao programa da 
Subsecretaria de Proteção e 
Bem Estar animal (RJPET), 
que é vinculada à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento.

A empresária Leda Maria 
Fernandes, da Pousada Mo-
ria, em Visconde de Mauá, 
Resende, disse que solicitou 
o selo, pois a vontade já era 
antiga.

“Certa vez meu filho via-
jou e não pôde se hospedar 
no hotel que queria pois este 
não aceitava pets. Ele teve 
um grande transtorno por 
conta disso. Resolvemos, 
então, mudar a realidade 
da nossa pousada para que 
nossos hóspedes não tives-

sem que passar por situações 
semelhantes”, explicou Leda, 
que completou: “Ter o prazer 
de receber essas criaturas 
maravilhosas aqui, ter conta-
to com eles e proporcionar a 
liberdade que normalmente 

eles não têm, por morarem 
em metrópoles, é maravilho-
so”, comenta a empresária.

O Estado do Rio de Janeiro 
já conta 64 hotéis “Pet Frien-
dly”. Segundo a Secretaria de 
Agricultura, o selo cumpre 

um papel importante para o 
turismo fluminense.

“O projeto tem como 
principal objetivo tornar 
o Estado do Rio de Janeiro 
uma referência mundial 
nas instituições de políticas 
para animais de estimação”, 
disse o secretário Marcelo 
Queiroz.

De acordo com a subse-
cretária estadual de Proteção 
Animal, Camila Costa, o se-
tor hoteleiro foi o primeiro 
a receber a certificação. Em 
seguida, bares, restaurantes 
e o comércio de uma forma 
geral. A ideia é expandir a ini-
ciativa para outros setores.

“Até o momento 64 ho-
téis, 31 bares e restaurantes, 
e mais de 500 lojas já foram 
certificados. Isso é motivo 
de muito orgulho, pois o 
selo existe há três meses, e 
os pedidos não param de 
chegar. O projeto já alcançou 
todas as regiões do estado, 
e nossa meta é levar o selo 
para todos os municípios”, 
explicou Camila.

Selo foi criado há três meses, e pedidos de adesão não param de chegar
Divulgação/Palácio Guanabara

Zenilha Nunes se hospedou com a família e o cão Digdin em hotel pet friendly

Encontro entre autoridades municipais e estaduais foca a retomada econômica

Articulação para abertura da 
Casa do Trabalhador em SG
Com o foco na retomada 
econômica de São Gonçalo 
no cenário pós-pandemia, 
o prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, se reuniu, 
ontem (27), com o subse-
cretário de Estado de Traba-
lho e Renda, Julio Saraiva; 
o secretário municipal de 
Assistência Social, Wagner 
Ventura; e o secretário muni-
cipal de Políticas Sobre Álcool 
e Drogas, Wanderson Dias. O 
encontro colocou em pauta 
a implementação da Casa do 
Trabalhador no município, 
além da renovação do con-
trato do termo de cooperação 
técnica da unidade do Siste-
ma Nacional de Empregos 
(Sine) de São Gonçalo com 
o Governo do Estado, pelos 
próximos dois anos.

Através da parceria com o 
Estado, o Sine de São Gonçalo 
tem atuado como um facilita-
dor entre as empresas e quem 
precisa trabalhar. O muni-
cípio auxilia na captação de 
vagas e, a partir do perfil que 
as organizações procuram, 
faz o encaminhamento dos 
candidatos. A implantação 
da Casa do Trabalhador visa 
fortalecer ainda mais a pro-
fissionalização, geração de 
emprego e renda, principal-
mente após a crise provocada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. O espaço também 

será cenário de debates de 
políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento eco-
nômico. 

“Em visita à Prefeitura, 
iniciamos o projeto para 
trazer a Casa do Trabalhador 
para São Gonçalo, através de 
uma parceria com o Governo 
do Estado. O objetivo é aten-
der a população, não só na 
questão da qualificação para 
geração de vagas de emprego, 
atendimento ao pequeno 
e médio empresário e aos 

formadores de economia 
solidária, mas a toda cadeia 
que gera emprego e renda no 
município. Esperamos que a 
Casa do Trabalhador seja um 
grande espaço para ajudar 
diretamente a melhorar a 
empregabilidade na cidade”, 
comentou o subsecretário de 
Estado de Trabalho e Renda, 
Julio Saraiva. 

O encontro foi o pontapé 
inicial para o desenvolvimen-
to da proposta e, a partir de 
então, serão definidos a data 

e o local para operar, além de 
todos os detalhes técnicos. 
O prefeito Capitão Nelson vê 
com otimismo a parceria. 

“Estamos muito felizes e 
confiantes com esse projeto. 
A parceria com o Governo do 
Estado no Sine já rende bons 
frutos para o nosso municí-
pio e tenho certeza que, com 
a Casa do Trabalhador, a cida-
de irá gerar mais emprego e 
renda, reforçando ainda mais 
a economia gonçalense”, de-
clarou o prefeito.

Lucas Alvarenga/Divulgação Prefeitura de São Gonçalo

 Wanderson Dias, Julio Saraiva, prefeito Capitão Nelson, vereador Claudinei Sirqueira e secretário Wagner Ventura

Cerco à pesca ilegal 
de camarão 
Em operação de fiscali-
zação marítima realizada 
ontem (27), a Prefeitura de 
Mangaratiba, através das 
Secretarias de Segurança e 
de Meio Ambiente, com o 
apoio do Grupamento de 
Proteção Ambiental e da 
Marinha do Brasil, inter-
romperam a pesca ilegal 
de camarão (com redes de 
arrasto) dentro da Área de 
Proteção Ambiental (APA) 
do Boto Cinza, em Itacuru-
çá. Uma embarcação foi no-
tificada e as redes e pescado 
apreendidos.

De acordo com a Lei 
Federal 9.695/98 e a Lei 
Municipal 1.209/19, a pesca 
com rede de arrasto dentro 
de APAs é considerada cri-
me ambiental. Além disso, 
a captura do camarão está 
proibida em todo o Territó-
rio Nacional até 31 de maio. 
A determinação é da Reso-

lução n° 189/08 do Ibama e 
refere-se ao período anual 
de defeso da espécie. Em 
toda a vigência desta nor-
mativa, apenas a espécie 
camarão branco pode ser 
capturada e por meio de 
pesca artesanal. 

Todo o camarão apreen-
dido na operação será doa-
do para comunidades ca-
rentes do município. 

Translados náuticos -A 
Prefeitura de Mangaratiba, 
através da Subsecretaria de 
Fiscalização de Transporte 
Marítimo, realizou ontem 
(27) um encontro com os 
representantes dos serviços 
de translados náuticos que 
atuam no cais de Concei-
ção de Jacareí, para deba-
ter assuntos referentes à 
operação de Ordenamento 
Turístico que vem sendo 
realizada diariamente no 
local.

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Repressão à pesca ilegal de camarão visa proteger APA do Boto Cinza

Famílias 
inscritas no 
programa 
Criança Feliz 
receberam 
donativos
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Servidores do Estado já podem simular e solicitar o empréstimo através de um portal criado na internet

Crédito consignado é retomado
O Governo do Estado retoma 
o serviço de crédito consig-
nado, hoje (28), e lança o 
RJeConsig, novo portal de 
empréstimos para servidores 
ativos, inativos, pensionistas 
e beneficiários do Previ-Banerj 
(veja abaixo como acessar). A 
tecnologia mostra a margem 
consignável e um ranking 
com as melhores taxas de vá-
rias instituições financeiras, 
permitindo a contratação da 
modalidade de crédito direto 
pelo site ou pelo aplicativo 
eConsig. Ao todo, serão 440 
mil beneficiados.

“Neste momento de pan-
demia, há uma grande de-
manda por parte dos servi-
dores para terem acesso ao 
consignado, que é um emprés-
timo mais acessível. Trabalha-
mos muito para chegar a esta 
solução e acreditamos que a 
plataforma digital chega para 
facilitar a vida das pessoas”, 
afirmou o governador em 
exercício Cláudio Castro.

Após um período de im-
plantação de cerca de 30 dias, 
o serviço está sendo retomado. 
O servidor poderá também 
renegociar consignados e 
fazer a portabilidade para o 
portal. Além disso, o Governo 
do Estado vai regularizar os 
descontos consignados dos 
servidores. Os débitos serão 
realizados a partir da próxima 

folha de pagamento, segundo 
os contratos firmados com os 
bancos, visando a reduzir a 
inadimplência por conta do 
tempo de inatividade.

“Sabemos da urgência dos 
servidores e, com este serviço, 
eles vão voltar a ter acesso 
a taxas mais baixas e prazos 
mais confortáveis”, explicou 
o secretário de Estado da Casa 

Civil, Nicola Miccione.
No novo portal, o servidor 

deverá buscar a “Senha Pro-
visória” no site www.servidor.
rj.gov.br, na opção “Contra-
cheque”. Já os inativos e pen-
sionistas do RioPrevidência 
deverão acessar o site www.
rioprevidencia.rj.gov.br e con-
sultar também na área de 
Contracheque.

Com a senha provisória, é 
só entrar no Portal RJeConsig 
através do linkhttps://portal.
econsig.com.br/rjeconsig/
servidor e fazer o login com 
CPF. Para ex-participantes e 
beneficiários do Previ Banerj, 
o acesso é pelo endereço ht-
tps://portal.econsig.com.br/
previbanerj/servidor

As informações sobre a re-

tomada do crédito consignado 
estão disponíveis em www.
servidor.rj.gov.br.

Auxílio emergencial - Cerca 
de 206,1 mil trabalhadores 
informais que corrigiram in-
formações no cadastro foram 
incluídos na nova rodada do 
auxílio emergencial, anun-
ciou a Caixa Econômica Fe-

deral nesta terça-feira (27). 
Os contemplados receberão 
o benefício a partir de 16 de 
maio, junto com o pagamento 
da segunda rodada, quando 
serão creditadas duas parcelas 
nas contas poupança digitais.

Após a segunda parcela, 
esse público será incorporado 
ao calendário tradicional e 
receberá a terceira e a quarta 
parcelas nas datas estabeleci-
das. A relação dos beneficiados 
pode ser consultada no portal 
consultaauxilio.cidadania.gov.
br, no site auxilio.caixa.gov.br 
ou pelo telefone 111.

Segundo o Ministério da 
Cidadania, foram aprovados 
206.126 novos benefícios. 
Desse total, 142.531 têm di-
reito à cota de R$ 150 (pessoas 
que moram sozinhas), 39.719 
receberão R$ 250 e 23.876 
mulheres chefes de família 
que sustentam a casa sozinhas 
receberão R$ 375.

O trabalhador que teve o 
pedido processado, mas conti-
nuou com o benefício negado, 
terá dez dias para contestar a 
decisão.

Marcello Casal/Agência Brasil

Credito consignado é retomado para servidores ativos, inativos, pensionistas, beneficiários do Previ-Banerj e já pode ser solicitado através da internet

Empresa Cidadã: 
inscrições até dia 14
 A Prefeitura de Niterói abriu na 
segunda-feira (26) as inscrições 
para a terceira fase do programa 
Empresa Cidadã. A nova etapa 
do programa, que vai beneficiar 
empresas, entidades religiosas, 
organizações sindicais, clubes 
e entidades filantrópicas que 
tenham até 49 empregados 
com o pagamento de um sa-
lário mínimo, pelos próximos 
três meses, para até nove em-
pregados. Espera-se, com a 
medida, proteger mais 12 mil 
postos de trabalho, totalizando 
24 mil empregos garantidos no 
município.

As inscrições ficarão aber-
tas até o dia 14 de maio. Para 
participar, será preciso acessar 
o site https://empresacida-
da.niteroi.rj.gov.br , clicar em 
‘solicitar adesão’,  preencher o 
formulário de inscrição; anexar 
os documentos exigidos (GFIP 
relativa a março de 2021; GRF 
relativa a março de 2021; Con-
trato social da empresa; RG do 
administrador e CPF do admi-
nistrador) e aceitar o termo de 

adesão. Os documentos serão 
conferidos e, caso tudo esteja 
correto, o empregador receberá 
um e-mail com o protocolo de 
atendimento e a confirmação 
da solicitação.

Para se habilitarem, as em-
presas, entidades religiosas, 
organizações sindicais, clubes 
e entidades filantrópicas preci-
sam ter suas atividades suspen-
sas, ainda que parcialmente, 
por determinação de ato do 
Poder Público em virtude do 
período de isolamento social 
para evitar a disseminação do 
covid-19; ter alvará de fun-
cionamento ativo em Niterói, 
ter até 49 (quarenta e nove) 
empregados contratados pela 
CLT em 1º de março de 2021 
e comprometer-se a observar 
rigorosamente as medidas de 
isolamento e sanitárias estabe-
lecidas pelo Executivo.

Os empregados escolhidos 
pelas empresas para serem 
remunerados pelo programa 
devem, preferencialmente, ter 
residência em Niterói.

Degase: RAS é instituído 
como caráter indenizatório
O governador em exercí-
cio Cláudio Castro assinou, 
ontem (27), o decreto que 
instituiu como caráter inde-
nizatório o Regime Adicional 
de Serviços (RAS) para os 
agentes do Departamento 
Geral de Ações Socioeduca-
tivas (Degase). O RAS insti-
tucionaliza o trabalho dos 
agentes de segurança em dias 
de folga e/ou férias, de forma 
a complementar a renda dos 
profissionais, reforçando o 
patrulhamento no estado.

Antes, o RAS era remune-
ratório, incidindo descon-
tos do Imposto de Renda de 
Pessoa Física (IRPF) no valor 
recebido. Atualmente, os 
servidores do Departamento 
que cumprem o Regime, tra-
balham em turno de 12 horas 
com remuneração extra. Com 

o caráter indenizatório, o ser-
vidor não sofrerá descontos, 
podendo ter um ganho de 
até 40%. 

“É uma grande alegria 
corrigir injustiças e instituir 
esse benefício aos agentes 
de segurança socioeducati-
va.  Ações como esta são um 
investimento na melhoria de 
todo um sistema. Estamos 
construindo um futuro bem 
mais bonito para o servidor e 
para o nosso estado. É impor-
tante destacar a especificida-
de do Degase de juntar duas 
pautas tão importantes, que 
são Educação e Segurança 
Pública.  Essas duas questões 
andam juntas e são priorida-
de”, enfatizou Castro.

Durante a assinatura do 
decreto, o diretor do De-
partamento Geral de Ações 

Socioeducativas, Márcio de 
Almeida Rocha, falou sobre 
o papel desempenhado pelo 
Degase.

“Agradeço ao governador 
Cláudio Castro porque esse 
benefício vai muito além 
de um reconhecimento dos 
servidores, significa a valo-
rização das nossas funções 
na sociedade. Nosso Depar-
tamento tem a incumbência 
de conduzir adolescentes que 
cumprem medidas socioedu-
cativas para a escola, ativi-
dades profissionalizantes, e 
os agentes são fundamentais 
para que essa rotina aconte-
ça”, destacou.

Secretário de Estado de 
Educação, Comte Bittencourt 
também enfatizou a impor-
tância dos agentes de segu-
rança socioeducativa.

“Além da conquista da 
categoria, quero ressaltar que 
esse é um setor de agentes 
públicos que não pararam 
de trabalhar durante a pan-
demia. Acima de tudo, são 
agentes que têm um papel 
fundamental em um país com 
tantas desigualdades, que é 
o de devolver esses jovens à 
sociedade”, disse.

Agente socioeducativo do 
Degase há oito anos, Glauber 
Almeida, de 35 anos, come-
mora a conquista.

“Esse benefício para a 
nossa categoria é um passo 
importante para melhorar a 
nossa condição de trabalho. 
Temos uma grande dedicação 
pelo que fazemos e isso é uma 
motivação para seguirmos 
sempre em frente, sem medir 
esforços”, afirmou.

Agentes poderão complementar renda em dias de folga ou férias

Flanelinhas 
presos no 
acesso ao 
Corcovado
A Delegacia Especial de 
Atendimento ao Turista 
(Deat) e várias unidades es-
pecializadas da Polícia Civil 
realizaram, ontem (27), a 
Operação Redentor contra 
flanelinhas que cobram es-
tacionamento de forma ex-
torsiva na Praça São Judas 
Tadeu, no Cosme Velho, no 
acesso ao Corcovado, Zona 
Sul do Rio. Cinco pessoas 
foram presas. A ação teve 
como objetivo cumprir 
mandados de prisão.

De acordo com as in-
vestigações, os acusados 
agiam no local cobrando 
estacionamento de visitan-
tes do Cristo Redentor por 
meio de coação, violência 
e ameaças. Por conta dis-
so foram indiciados e de-
nunciados por associação 
criminosa e extorsão. A 
primeira fase da operação 
aconteceu em setembro do 
ano passado.

Entidade completa 90 anos em maio com uma série de projetos 

Afac terá faculdade, centro 
de estudos e espaço cultural

Instituição filantrópica mais 
antiga de Niterói e a única no 
Estado do Rio a ter uma produ-
ção própria de bengalas, lentes 
esclerais e próteses oculares, a 
Associação Fluminense de Am-
paro aos Cegos (AFAC) comple-
ta 90 anos em 1º de maio. Para 
celebrar a data, a instituição 
promete ampliar seus serviços 
para a população. Estão previs-
tos um espaço cultural aberto 
ao público, a criação de uma 
faculdade de ensino superior 
de terapia ocupacional e a am-
pliação do centro de estudos 
Louis Braille, que será voltado 
para pesquisa e inovação, algo 
inédito no município.

Os trâmites burocráticos 
para a implantação da facul-
dade, que funcionará na sede 
da instituição, no Fonseca, já 
estão em fase final de aprovação 
pelo Ministério da Educação. A 
previsão é de que até o fim deste 
semestre tudo esteja pronto, 
com possibilidade, inclusive, de 

realização do primeiro vestibu-
lar. O Instituto Superior da AFAC 
(ISAFAC), assim denominado, 
também oferecerá cursos de 
extensão e pós-graduação.

Já o centro Louis Braille será 
redimensionado através de 
parcerias com as universidades, 
cuja meta é ser um polo de ati-

vidades técnico-científicas para 
atuar também em conjunto 
com a ISAFAC. 

Ambas as iniciativas têm o 
propósito de atender a pessoa 
com deficiência, mas também 
estarão à disposição do público 
e daqueles que tiverem interes-
se em pesquisar esse campo.

Divulgação

Instituição voltada para os cegos quer ampliar seus serviços para a população

Também 
é possível 
renegociar e fazer 
portabilidade

Ontem (27), policiais mi-
litares da Subsecretaria de 
Inteligência (SSI) e do 14º 
BPM (Bangu) localizaram 
uma central de recarga e 
fabricação de munição e 
de manutenção de fuzis 
no Jardim Vinte e Cinco 
de Agosto, em Duque de 
Caxias. As informações vi-
nham sendo monitoradas 
há dois meses, com cruza-

mento de dados feito pelos 
agentes da SSI. No local, 
que vinha sendo utilizado 
para manutenção, monta-
gem de fuzis e fabricação 
de canos para reparos no 
arsenal empregado por 
criminosos no Rio de Ja-
neiro, foram apreendidos 
três fuzis, três espingardas, 
uma garrucha espanhola e 
um revólver calibre 45.

Polícia estoura paiol do tráfico
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ELEA DIGITAL TITAN HOLDING S.A.
- Cia Fechada - CNPJ/ME: 23.076.721/0001-80 - NIRE: 33.3.0033704-1

Ata da AGE realizada em 16/04/2021: 1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 hs do dia 16/04/2021, na 
sede da Elea Digital Titan Holding S.A. (“Cia”), localizada na Cidade do RJ, Estado do RJ, na Rua Lauro Muller, 
nº 116, 41º andar, sala 4103 (parte), Botafogo, CEP 22.290-160. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco 
Girardi e secretariados pelo Sr. Claudio Cornetti de Castro.  4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar 
a respeito das seguintes matérias: (i) retificação e ratificação das deliberações aprovadas na AGE da Cia, 
realizada em 09/03/2021, às 10:00 (“AGE”) que deliberou, dentre outras matérias, acerca da aprovação para 
a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e 
com garantia adicional fidejussória, de emissão da Cia (“Debêntures”), em duas séries, no montante total de 
R$258.587.000,00 (“Emissão”), nos termos do art. 59 da termos da Lei das S.A., de forma que seja alterado 
os itens “XIII” e “XXII” da deliberação 5.2 da AGE para constar que as debêntures serão registradas para 
negociação em mercado organizado; (ii) a ratificação de todos os demais termos, condições e características 
da Emissão, conforme já aprovados por meio da AGE, bem como de todos os atos já praticados, relacionados 
às deliberações acima; e (iii) a autorização para a Diretoria da Cia a tomar todas as providências necessárias 
a celebração e cumprimento, pela Cia, do 3º Aditamento à Escritura de Emissão (conforme definido abaixo). 
5. Deliberações: Pelos acionistas representando 100% do capital social votante da Cia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5.2. Aprovar e au-
torizar a retificação dos itens XIII e XXII da deliberação 5.2. aprovada na AGE, as quais serão implementadas, 
detalhadas e reguladas por meio da celebração do “3º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e 
com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, da Elea Digital Titan Holding S.A.” (“3º Aditamento à 
Escritura de Emissão”). Os itens XIII e XXII, ora retificados, da deliberação 5.2. da AGE terão as seguintes no-
vas redações: “XIII. Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma 
nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins e efeitos, a titularidade 
das Debêntures será comprovada por meio do livro de registro de debêntures arquivado na sede da Cia, 
sendo considerado “Debenturista”, inclusive para fins da Escritura de Emissão (mas com os direitos sobre a 
Série aplicável), as Pessoas que estiverem ali registradas. Com relação às Debêntures que estiverem custo-
diadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista. 
Adicionalmente, as informações obtidas através dos serviços escriturais do Escriturador serão reconheci-
das como comprovante de titularidade das Debêntures, se e quando as Debêntures estiverem registradas 
nos sistemas do Escriturador. Sem prejuízo, caso solicitado pelo novo Debenturista, a Escritura de Emissão 
deverá ser aditada, na forma do Anexo V à Escritura de Emissão, e aos demais Documentos da Operação 
em até 10 Dias Úteis contados da solicitação do novo Debenturista, para deixar mais explícito o adquirente 
de Debêntures como parte desta Escritura e dos demais Documentos da Operação” “XXII. Negociação. As 
Debêntures poderão ser depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21– Títulos 
e Valores Mobiliário, administrado e operacionalizado pela B3, e, se o caso, as negociações serão liquidadas 
financeiramente perante a B3.” 5.3. Ratificar todos os demais termos, condições e características da Emissão 
não alterados por meio da presente e já aprovados por meio da AGE, bem como todos os atos relativos à 
Emissão e às deliberações tomadas acima e que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Cia, 
inclusive a outorga de procurações. 5.4. Autorizar a Diretoria da Cia a tomar todas as providências necessá-
rias a celebração e cumprimento, pela Cia, do 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 6. Encerramento: Não 
havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata 
na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. RJ, 16/04/2021. 
Assinaturas: Marco Girardi – Presidente. Claudio Cornetti de Castro – Secretário. Acionistas: Piemonte Hol-
ding de Participações S.A. e Alessandro Lombardini. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro 
de Atas de Assembleias Gerais da Elea Digital Titan Holding S.A. Mesa: Marco Girardi - Presidente;  Claudio 
Cornetti de Castro - Secretário. 

ELEA DIGITAL TITAN HOLDING S.A.
- Cia Fechada - CNPJ/ME: 23.076.721/0001-80 - NIRE: 33.3.0033704-1

Ata da AGE realizada em 15/04/2021: 1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 hs do dia 15/04/2021, na sede da 
Elea Digital Titan Holding S.A. (“Cia”), localizada na Cidade do RJ, Estado do RJ, na Rua Lauro Muller, nº 116, 41º 
andar, sala 4103 (parte), Botafogo, CEP 22.290-160.  2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Girardi e secretariados 
pelo Sr. Claudio Cornetti de Castro. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes 
matérias: (i) retificação e ratificação das deliberações aprovadas na AGE da Cia, realizada em 09/03/2021, às 
10 (“AGE”) que deliberou, dentre outras matérias, acerca da aprovação para a realização da 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adi-
cional fidejussória, de emissão da Cia (“Debêntures”), em duas séries, no montante total de R$258.587.000,00 
(“Emissão”), nos termos do artigo 59 da termos da Lei das S.A., de forma que seja incluído o Banco Bradesco 
S.A. na qualidade de escriturador e banco liquidante no âmbito da Emissão, bem como todas as demais altera-
ções decorrentes desta inclusão; (ii) a ratificação de todos os demais termos, condições e características da 
Emissão, conforme já aprovados por meio da AGE, bem como de todos os atos já praticados, relacionados às 
deliberações acima; e (iii) a autorização para a Diretoria da Cia a tomar todas as providências necessárias a ce-
lebração e cumprimento, pela Cia, do 2º Aditamento à Escritura de Emissão (conforme definido abaixo).  5. 
Deliberações: Pelos acionistas  representando 100% do capital social votante da Cia, foram tomadas as seguin-
tes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5.2. Aprovar e autorizar a 
retificação das seguintes características e condições da Emissão, conforme aprovadas na AGE, as quais serão 
implementadas, detalhadas e reguladas por meio da celebração do “2º Aditamento ao Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, da Elea Digital Titan Holding S.A.” (“2º Adita-
mento à Escritura de Emissão”): “VIII. Garantia Real. Em garantia do integral e pontual cumprimento de todas 
as obrigações da Cia, dos Garantidores e/ou qualquer Pessoa Sujeita (conforme definido abaixo) nos termos da 
Escritura de Emissão e nos demais Documentos da Operação, incluindo, sem limitar, o pagamento de quais-
quer valores, principais ou acessórios, devidos pela Cia, Garantidores e/ou qualquer Pessoa Sujeita nos termos 
da Escritura de Emissão e nos demais Documentos da Operação, tais como o Valor Nominal Unitário, a Remu-
neração (conforme definido abaixo), o Prêmio de Prazo Mínimo, os Encargos Moratórios (conforme definido 
abaixo), multa convencional e quaisquer outros acréscimos, inclusive os encargos decorrentes de eventuais 
ações judiciais, independentemente de quaisquer outras garantias que o Debenturista tenha recebido ou ve-
nha a receber, bem como eventuais honorários do Debenturista e todo e qualquer custo ou despesa compro-
vadamente incorrido pelo Debenturista em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas 
judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntu-
res, da Escritura de Emissão e/ou dos Documentos da Operação (“Obrigações Garantidas”), deverá ser consti-
tuída em favor do Debenturista: (a) Alienação Fiduciária de Ações da Cia. (a.1) Alienação fiduciária da totalida-
de das ações, presentes e futuras, de emissão da Cia (“Ações Cia”), e de todos os direitos econômicos inerentes 
às Ações Cia (“Alienação Fiduciária Ações da Cia”), nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de 
Garantia de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado na data de assinatura da Escritu-
ra de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Cia”); (b) Alienação Fiduciária de Ações Dram-
men. (b.1) Alienação fiduciária, sob condição suspensiva, da totalidade das ações, presentes e futuras, de 
emissão da Drammen (“Ações Drammen”), e de todos os direitos econômicos inerentes às Ações Drammen 
(“Alienação Fiduciária de Ações da Drammen”), (b.2) cessão fiduciária de todos os direitos, presentes ou futu-
ros, de titularidade da Cia no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Ações; e (b.3) cessão fiduciária de 
conta vinculada de titularidade da Cia, na qual deverão ser pagos quaisquer direitos creditórios inerentes às 
Ações Drammen, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária 
de Ações e Outras Avenças” , a ser celebrado na data de assinatura da Escritura de Emissão (“Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações Drammen”); (c) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada da Cia. Cessão Fiduciária 
dos direitos da Cia oriundos da Conta Corrente nº115096-5, Agência 1, perante o Banco BTG (“Conta Vinculada 
da Cia”) (“Cessão Fiduciária de Conta Vinculada da Cia”), nos termos do “Instrumento Particular de Constitui-
ção de Garantia de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada”, a ser celebrado na data de assinatura da Escritura de 
Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada da Cia”); (d) Alienação Fiduciária de Equipamen-
tos Drammen. Alienação fiduciária dos ativos, presentes e futuros, detidos pela Drammen, que compõem ou 
irão compor a UPI Data Center (“Alienação Fiduciária de Equipamentos Drammen”), na forma do “Instrumento 
Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, cujo mo-
delo encontra-se no Anexo I da Escritura de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos 
Drammen”), que deverá ser assinado na Data de Integralização; (e) Alienação Fiduciária de Imóvel. Alienação 
fiduciária do Imóvel SIG (conforme abaixo definido), com todas as suas acessões, construções, benfeitorias e 
instalações, presentes e futuras (“Alienação Fiduciária Imóvel”), nos termos da Lei 9.514 de 20/11/1997, con-
forme alterada, e legislação aplicável, na forma do “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fidu-
ciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, cujo modelo encontra-se no Anexo II da Escritura de Emissão 
(“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel”), que deverá ser assinado na Data de Integralização; e (f) Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios Drammen. Cessão Fiduciária (f.1) de certos direitos creditórios, presentes ou 
futuros, de titularidade da Drammen, bem como os direitos creditórios que sobejarem à excussão da Aliena-
ção Fiduciária Imóvel (em conjunto, os “Direitos Creditórios UPI Data Center”), (f.2)  de contas vinculadas de 
titularidade da Drammen, na qual deverão ser pagos os Direitos Creditórios UPI Data Center, (f.3) de contas 
corrente de titularidade da Drammen; e (f.4) a totalidade do caixa e aplicações financeiras da Drammen na 
Data de Integralização, no valor mínimo de R$13.300.000,00 e de quaisquer créditos ou valores mobiliários de 
sua titularidade, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de 
Recebíveis”, cujo modelo encontra-se no Anexo III da Escritura de Emissão, que deverá ser assinado na Data de 
Integralização (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Contrato de 
Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, “Contratos Drammen”, 
e as garantias deles objeto, “Garantias Drammen”) (os Contratos Drammen, em conjunto com o Contrato de 
Alienação Fiduciária das Ações da Cia, do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Drammen, o Contrato 
de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada da Cia e qualquer outros contratos de garantia, real ou fiduciária, ce-
lebrado por qualquer Pessoa Sujeita que venha a garantir qualquer Obrigação Garantida, os “Contratos de 
Garantia” e, as garantias objeto de todos eles, as “Garantias Reais”).” “XIII. Forma, Tipo e Comprovação de Ti-
tularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou 
certificados. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada por meio do livro de 
registro de debêntures arquivado na sede da Cia, sendo considerado “Debenturista”, inclusive para fins da Es-
critura (mas com os direitos sobre a Série aplicável), as Pessoas que estiverem ali registradas. Adicionalmente, 
as informações obtidas através dos serviços escriturais do Escriturador serão reconhecidas como comprovante 
de titularidade das Debêntures, se e quando as Debêntures estiverem registradas nos sistemas do Escritura-
dor. Sem prejuízo, caso solicitado pelo novo Debenturista, as Partes comprometem-se a celebrar aditamento 
à Escritura de Emissão, na forma do Anexo V à Escritura de Emissão, e aos demais Documentos da Operação 
em até 10 Dias Úteis contados da solicitação do novo Debenturista, para deixar mais explícito o adquirente de 
Debêntures como parte desta Escritura e dos demais Documentos da Operação.” “XVI. Remuneração. Sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 7,50% (sete inteiros e cin-
quenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em 
conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), observado que, caso haja e permaneça qualquer descumprimento 
de quaisquer das Obrigações Garantidas e, portanto, apenas enquanto tais Obrigações Garantidas estejam 
inadimplentes, o percentual da sobretaxa aplicável será de 10,00% , ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, durante o período em que as 
Obrigações Garantidas estejam inadimplentes (exclusive), sendo certo que, em ambos os casos, qualquer alte-
ração na Sobretaxa deverá sempre ser comunicada à B3 imediatamente pelo Debenturista, em conjunto com 
a Cia, após a alteração da Sobretaxa, com 3 Dias Úteis de antecedência da data de início do próximo Período de 
Capitalização (abaixo definido). Mediante comunicação do Debenturista à B3 quanto à alteração da Sobretaxa 
para a taxa de 10,00% descrita acima, tal alteração deverá entrar em vigor a partir do próximo Período de Ca-
pitalização, com a incorporação da Remuneração não paga ao Valor Total da Emissão. Após a comunicação do 
Debenturista à B3, caso o descumprimento das Obrigações Garantidas em questão seja devidamente sanado, 
anteriormente ao término do Período de Capitalização (abaixo definido) em questão, deverá ser considerada 
a sobretaxa de 10,00% descrita acima até o fim de tal Período de Capitalização (abaixo definido), sendo que no 
Período de Capitalização (abaixo definido) subsequente, voltará a ser aplicada a Sobretaxa de 7,50% . A Remu-
neração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, sobre 
o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data de Integralização 
até a data de seu efetivo pagamento, e deverá ser incorporada ou paga, conforme previsto no item XVII abaixo, 
ao final de cada Período de Capitalização (abaixo definido). Para fins de cálculo da Remuneração, define-se 
“Período de Capitalização” o intervalo mensal de tempo que se inicia na Data de Integralização (inclusive), no 
caso do primeiro Período de Capitalização, e termina na Data de Incorporação (conforme abaixo definida) 
subsequente (exclusive), e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na 
Data de Incorporação imediatamente anterior (inclusive), e termina na Data de Incorporação subsequente, ou 
na data de eventual declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento, 
ou na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido), ou na eventual data de 
um Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido abaixo) e/ou na eventual data de uma Amortização 
Extraordinária Obrigatória (conforme abaixo definida), o que ocorrer primeiro (exclusive). Cada Período de 
Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento.” “XVII.Pagamento da 

Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo (conforme 
abaixo definido), ou Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido abaixo), ou Amortização Extraordiná-
ria Obrigatória, ou Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, 
casos em que o pagamento da Remuneração deverá ser apurado e pago em tais datas, a Remuneração das 
Debêntures será incorporada ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
sempre no dia 12 de cada mês (“Data de Incorporação”), sendo a primeira Data de Incorporação realizada em 
12/04/2021, exceção feita à Remuneração devida no final do último Período de Capitalização, período com-
preendido entre 12/08/2021 (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive), que será devidamente paga pela 
Emissora na Data de Vencimento conforme indicado na tabela a ser disposta na Escritura de Emissão. O paga-
mento da Remuneração deverá ser feito pela Emissora diretamente ao Debenturista, na conta bancária por ele 
indicada na Escritura de Emissão, ou de acordo com os procedimentos do Banco Liquidante ou B3 consideran-
do que as Debêntures estejam registradas em nome do respectivo titular na B3, conforme o caso.” “XVIII. Local 
de Pagamento. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos 
pela Cia ou Garantidores, nos termos da Escritura, dos Contratos de Garantia e/ou dos demais Documentos da 
Operação, serão realizados pela Cia ou Garantidores na conta bancária indicada diretamente pelo Debenturis-
ta na Escritura de Emissão, ou de acordo com os procedimentos do Banco Liquidante ou B3 considerando que 
as Debêntures estejam registradas em nome do respectivo titular na B3, conforme o caso.” “XIX. Prorrogação 
dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa 
às Debêntures, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente 
comercial ou bancário no Local de Pagamento ou na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem nenhum 
acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio 
da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado de-
clarado nacional, sábado ou domingo.” “XXI. Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subs-
critas e integralizadas à vista, fora do âmbito da B3, em uma mesma data, em moeda corrente nacional, no ato 
da subscrição (“Data de Integralização”), pelo Valor Nominal Unitário, para a conta bancária da Cia, a ser infor-
mada pela Cia, sendo certo que as Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário na Data de 
Integralização das Debêntures.” “XXV. Resgate Antecipado Facultativo. A Cia poderá, a seu exclusivo critério, a 
qualquer momento, desde que com aviso prévio ao Debenturista, por meio de notificação por correio eletrô-
nico, nos termos da Escritura de Emissão, com, no mínimo, 5 Dias Úteis de antecedência da data do evento, 
realizar o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o conse-
quente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento (i) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, (ii) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Integralização, ou a Data de Incorporação imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pa-
gamento (exclusive); (iii) do Prêmio de Prazo Mínimo (conforme abaixo definido), nos termos abaixo indicados, 
se aplicável, e (iv) de eventuais Encargos Moratórios e outros valores devidos, vencidos ou a vencer (se houver) 
(sendo os valores dos itens “(i)”, “(ii), “(iii)” e “(iv)” denominados em conjunto como “Valor de Resgate Faculta-
tivo” e, o resgate antecipado facultativo total, o “Resgate Antecipado Facultativo”). Referido aviso prévio ao 
Debenturista será irrevogável e irretratável e deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado 
Facultativo, incluindo (a) a data efetiva do resgate antecipado, que deverá ser um Dia Útil; e (b) demais infor-
mações necessárias à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures. Será devido o pagamento de 
prêmio em caso do Resgate Antecipado Facultativo, caso este ocorra antes do prazo de 90 dias contados da 
Data de Emissão (“Prêmio de Prazo Mínimo”), sendo devido (i) um prêmio flat de 2,74% incidente sobre o Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, observado 
os termos da Escritura de Emissão, e de eventuais Encargos não pagos, caso o Resgate Antecipado Facultativo 
ocorra em até 30 dias contados da Data de Emissão (exclusive); (ii) um prêmio flat de 1,99%  incidente sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, ob-
servado os termos da Escritura de Emissão, e de eventuais Encargos não pagos, caso o Resgate Antecipado 
Facultativo ocorra entre 30 (inclusive) a 60 dias (exclusive) contados da Data de Emissão, e (iii) um prêmio flat 
de 1,13% incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
acrescido da Remuneração, observado os termos da Escritura de Emissão, e de eventuais Encargos não pagos, 
caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre 60 (inclusive) a 90 dias (exclusive) contados da Data de 
Emissão. O Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado de acordo com os procedimentos adotados 
pela B3, caso as Debêntures estejam registradas em nome do respectivo titular na B3, ou de acordo com os 
procedimentos adotados pelo Banco Liquidante, para as Debêntures que não estiverem registradas em nome 
do respectivo titular na B3. Adicionalmente, a Cia deverá comunicar a B3 sobre a realização do Resgate Anteci-
pado Facultativo, com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data definida para realização do Resgate Ante-
cipado Facultativo” “XXVI. Amortização Extraordinária Obrigatória ou Resgate Antecipado Obrigatório. Caso, 
após a subscrição e integralização das Debêntures e a qualquer momento durante a sua vigência (inclusive em 
caso de prorrogação da Data de Vencimento por exclusiva faculdade do Debenturista), a Cia, os Fiadores Pes-
soa Física, quaisquer dos Garantidores, a Elea Digital S.A. (”Elea”), a EL01 Digital S.A. (“EL01”), a Drammen, GBT 
S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI (“GBT”) (quando e se Controlada) e/ou 
quaisquer Pessoas (i) Controladas, direta ou indiretamente, no presente ou futuro, pela Cia, Elea, EL01, GBT 
(quando Controlada) e/ou Drammen, ou (ii) Controladores, diretos ou indiretos, no presente ou futuro, da Cia 
(“Pessoas Sujeitas”) receba(m), sob qualquer forma, recursos por quaisquer pessoas, incluindo, mas não se li-
mitando, por meio de empréstimo, financiamento, emissão de valores mobiliários conversíveis ou não em 
capital, aumento de capital, adiantamento para futuro aumento de capital e/ou qualquer outra forma (“Novos 
Recursos”), a Cia deverá realizar (e fazer com que a respectiva Pessoa Sujeita entregue os Novos Recursos à Cia 
para que ela realize) a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures, ou o resgate antecipado obriga-
tório, neste último caso na hipótese dos Novos Recursos serem iguais ou superiores ao Valor Nominal Unitário 
das Debêntures e ao valor da Remuneração devida, observado em qualquer caso o pagamento do Prêmio de 
Prazo Mínimo e devendo também, em qualquer caso, a totalidade dos Novos Recursos ser obrigatoriamente 
utilizada para tal fim (“Amortização Extraordinária Obrigatória” e “Resgate Antecipado Obrigatório”). Sem 
prejuízo do constante acima, excepcionalmente e em caráter exclusivo, não serão utilizados para essa finalida-
de os valores decorrentes de eventual aporte de recursos no capital social da (a) Cia, desde que, cumulativa-
mente: (i) realizado por (x) uma instituição financeira de primeira linha de forma direta, ou através de um veí-
culo de investimento Controlado pela Piemonte, ou (y) de investidor qualificado, em ambos os casos, 
previamente aprovados pelo Debenturista e Banco BTG, cuja aprovação não deverá ser injustificadamente 
negada (observado que será considerada desde já uma justificativa razoável a eventual ou potencial alegação 
de conflito de interesses de tal instituição financeira ou investidor qualificado com o Banco BTG, assim como 
quaisquer questões reputacionais (inclusive mídia negativa) e/ou relativas a Leis Anticorrupção relacionadas a 
tais instituições financeiras ou investidores), (ii) sejam respeitados os mesmos termos e condições aprovados 
e previstos no Acordo de Obrigações Adicionais, para o Aporte Investidor ali já previamente aprovado e defini-
do, e (iii) referido aporte seja realizado em até 6 meses contados da Data de Emissão (“Aporte Aprovado Cia”); 
ou (b) da Drammen, desde que, cumulativamente, (i) exclusivamente para capitalização de créditos detidos 
atualmente pela Cia contra a Piemonte no valor de R$42.000.000,00; e (ii) as ações resultantes de tal capitali-
zação e os créditos capitalizados sejam dados para garantir as Obrigações Garantidas, nos termos da Alienação 
Fiduciária de Ações Drammen e Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (“Aporte Aprovado 
Drammen” e, em conjunto com o Aporte Aprovado Cia, os “Aportes Aprovados”). Para fins da Escritura de 
Emissão, o termo “Pessoa Sujeita” deverá sempre incluir, exceto se de outra forma expressamente indicado, a 
Drammen, ainda que a Aquisição Drammen não tenha sido consumada na Data de Integralização. Os paga-
mentos eventualmente realizados a título de Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures, em 
qualquer caso limitada a 98,0% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, das Debêntures e que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, serão destinados ao 
pagamento, (i) da parcela do respectivo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
o caso, a ser amortizada, acrescida (ii) da Remuneração, de forma proporcional ao valor da parcela objeto de 
amortização, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou a Data de Incorporação imediata-
mente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória; (iii) de eventu-
ais Encargos Moratórios e outros valores devidos, vencidos ou a vencer (se houver) e (iv) do Prêmio de Prazo 
Mínimo. No caso de Resgate Antecipado Obrigatório, o resgate deverá ocorrer para a totalidade (sendo vedado 
o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o paga-
mento (i) do Valor Nominal Unitário ou ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, (ii) da Remunera-
ção, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou a Data de Incorporação imediatamente 
anterior, conforme o caso,  até a data do efetivo pagamento (exclusive), observado também o pagamento do 
Prêmio de Prazo Mínimo, nos termos da Escritura de Emissão, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios e outros 
valores devidos, vencidos ou a vencer (se houver) (sendo os valores dos itens “(i)”, “(ii) e “(iii)” denominados em 
conjunto como “Valor de Resgate Obrigatório”). O Resgate Antecipado Obrigatório e a Amortização Extraordi-
nária Obrigatória deverão ser realizados de acordo com os procedimentos adotados pela B3, caso as Debêntu-
res estejam registradas em nome do respectivo titular na B3, ou de acordo com os procedimentos adotados 
pelo Banco Liquidante, para as Debêntures que não estiverem registradas em nome do respectivo titular na 
B3. Adicionalmente, a Cia deverá comunicar a B3 sobre a realização do Resgate Antecipado Obrigatório ou da 
Amortização Extraordinária Obrigatória, com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data definida para reali-
zação do Resgate Antecipado Obrigatório ou da Amortização Extraordinária Obrigatória”5.3. Ratificar todos os 
demais termos, condições e características da Emissão não alterados por meio da presente e já aprovados por 
meio da AGE, bem como todos os atos relativos à Emissão e às deliberações tomadas acima e que tenham sido 
praticados anteriormente pela Diretoria da Cia, inclusive a outorga de procurações. 5.4. Autorizar a Diretoria 
da Cia a tomar todas as providências necessárias a celebração e cumprimento, pela Cia, do 2º Aditamento à 
Escritura de Emissão. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por 
encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por 
todos os presentes. RJ, 15/04/2021. Assinaturas: Marco Girardi – Presidente. Claudio Cornetti de Castro – Se-
cretário. Acionistas: Piemonte Holding de Participações S.A. e Alessandro Lombardini. Confere com o original 
que se encontra lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Elea Digital Titan Holding S.A. Mesa: Marco 
Girardi-Presidente; Claudio Cornetti de Castro-Secretário. Jucerja Reg 4051056, em 19/04/2021.
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Flu vai atrás 
do primeiro 
triunfo no 
grupo D

O Fluminen-
se visita o In-
dependien-
te Santa Fe 
hoje, às 21h 
(de Brasília), 
no Estádio 

Centenário, em Armênia, 
na Colômbia, pela segun-
da rodada do grupo D 
da Taça Libertadores da 
América. A partida estava 
marcada para Bogotá, mas 
teve seu local alterado por 
conta de medidas sanitá-
rias devido à pandemia da 
covid-19.

Após estrear empa-
tando por 1 a 1 com o 
River Plate, o Fluminense 
tenta ser líder da cha-
ve. Isso porque o grupo 
está embolado, haja vista 
que também foi 1 a 1 o 
choque entre o Junior  
Barranquilla, outro co-
lombiano da chave, e o 
Santa Fe. 

No mesmo horário, 
o River Plate recebe o 
Junior no Estádio Mo-
numental de Núñez, em 
Bu e n o s  A i re s.  A s s i m , 
uma vitória é fundamen-
tal para o Fluminense,  
mesmo na condição de 
visitante.

Roger Machado, téc-
nico do Fluminense, viu a 
equipe mostrar um bom 
futebol na estreia contra 
o Santa Fe. Além disso, 
no fim de semana, com 
reservas, o Tricolor go-
leou o Madureira por 4 a 
1 pelo Campeonato Ca-
rioca, mostrando que o 
elenco está encorpado 
para a Libertadores.

“É importante termos 
variações de jogada e mui-
tas opções, pois sabemos 
que a Libertadores exige 
isso dos seus adversários. 
Estamos preparados para 
fazermos um grande jogo 
contra o Santa Fe”, disse 
Roger.

O treinador não reve-
lou a escalação que vai a 
campo. Mas vai manter a 
base que atuou contra o 
River Plate.

Rubro-Negro vence time chileno por 4 a 1 e lidera grupo G da competição

Fla bate La Calera e segue 
100% na Libertadores

O Flamengo go-
leou o Unión La 
Calera, do Chile, 
por 4 a 1, on-
tem à noite, no 
Maracanã, pela 
segunda rodada 

do grupo G da Taça Libertado-
res da América. Com o resul-
tado, o Rubro-Negro chegou 
aos seis pontos e lidera com 
100% de aproveitamento. 
Gabigol marcou duas vezes. 
Arrascaeta e Pedro também 
deixaram a sua marca. Sáez 
descontou.

O time carioca tem dois 
pontos a mais que o segundo 
colocado, a LDU-EQU, que 
derrotou o Vélez Sarsfield, 
em Quito.

O Fla começou o jogo 
tentando impor um ritmo 
alucinante. Logo no primeiro 
minuto Bruno Henrique ar-
riscou chute de fora da área e 
o goleiro Alexis Arias chegou 
a soltar a bola, agarrando em 
dois tempos. Aos 9, foi a vez 
de Everton Ribeiro lançar Isla 
na direita da área. O lateral to-
cou para o meio e encontrou 
Diego, que bateu de primeira, 
mas para fora.

Aos poucos, o La Calera 

foi se acalmando e chegou 
a assustar aos 16 minutos. 
Valencia recebeu na área e 
tentou o chute, mas Bruno 
Viana salvou. Entretanto, o 
Flamengo continuava mais 
presente no campo de ataque.

De tanto insistir o Rubro-
-Negro abriu o marcador aos 
30. Gérson lançou Arrascaeta 
pela esquerda e ele cruzou na 
medida para o complemento 
de Gabigol. Três minutos de-
pois o Fla já estava ganhando 
por 2 a 0. Gabigol lançou 
Bruno Henrique que acio-
nou Arrascaeta. O uruguaio 
entrou na área e chutou sem 
chances para Arias.

Na volta para o segundo 
tempo, o Flamengo tirou o pé 
e o jogo ficou sonolento. Com 
a entrada de Valdivia, ex-Pal-
meiras, no meio-de-campo 

e do perigoso atacante Saez, 
o La Calera se tornou mais 
ofensivo e foi premiado com 
um gol aos 11 minutos. Sáez 
recebeu em profundidade no 
meio da defesa, invadiu a área 
e deslocou Diego Alves.

O gol foi a senha para o 
Flamengo voltar a pressionar. 
Aos 13 minutos Arias salvou 
o La Calera em cobrança de 
falta de Arrascaeta. Já aos 20 
foi a vez de Everton Ribeiro 
fazer a bola raspar a trave em 
um chute.

Após desperdiçar algumas 
chances e levar sustos em 
contra-ataques, o Flamengo 
ampliou aos 33 minutos. Após 
saída errada da defesa chile-
na, Bruno Henrique avançou 
e rolou para Gabigol chutar 
sem chances para o goleiro.

Mas o melhor estava por 
vir. Pedro marcou um golaço 
aos 40. Vitinho avançou em 
contra-ataque e acionou o 
atacante. Ele se livrou de dois 
e com um toque com nojo na 
bola encobriu o goleiro. Era a 
certeza de mais uma vitória.

O Fla volta a campo pela 
Libertadores na próxima ter-
ça-feira, quando visita a LDU, 
no Equador.

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Unión La Calera, ontem, no Maracanã, pela Libertadores

Na próxima 
rodada, dia 4 de 
maio, o Rubro-
Negro encara a 
LDU, em Quito, 
no Equador

Lateral Zeca quer o 
título da Série B

Jonathan aposta no 
período de treino

O Vasco está 
se preparando 
para seus dois 
maiores obje-
tivos do ano, o 
Campeonato 
Brasileiro da 

Série B e a Copa do Brasil. 
Rebaixado para a segunda 
divisão, a missão do time 
é estar novamente na elite 
em 2022. O lateral Zeca 
garante que a equipe vai 
entrar na competição para 
brigar pelo título.

Zeca chegou ao Vasco 
nesta temporada e assumiu 
a condição de titular na 
lateral esquerda. O ex-jo-
gador de Santos, Interna-
cional e Bahia, foi campeão 
olímpico com a Seleção 
Brasileira em 2016.

“Nosso pensamento 
principal é subir para a Sé-
rie A, porém, quando você 
disputa um campeonato, 
você quer ser campeão. A 
gente quer fazer campa-

O Botafogo foi 
a única equi-
pe das quatro 
g r a n d e s  d o 
Rio que utili-
zou sua equi-

pe principal desde o início 
da temporada.

Entretanto, embora te-
nha disputado mais jogos, 
foi justamente este ponto 
que pode ter prejudicado 
mais o trabalho de Marcelo 
Chamusca.

Com muitos jogos e pou-
cos dias de treino, o treina-
dor teve dificuldades para 
implantar sua filosofia de 
jogo. 

O resultado em campo 
não veio e com isso também 
os questionamentos. Fora 
das semifinais do Carioca e 
eliminado da Copa do Brasil, 
a equipe terá cinco semanas 
para se preparar para a es-
treia na Série B.

Neste período, esta-

nha, subir, mas para ser 
campeão. O trabalho que 
está sendo feito é para isso. 
Essa camisa é pesada, é 
gigante e a gente entra em 
tudo que é campeonato 
para ser campeão. Esse é 
o pensamento diário e o 
trabalho está sendo feito  
em cima disso. A gente vai 
brigar para ser campeão”, 
afirmou Zeca em entrevista 
ao “Esporte News Mundo” 
ontem.

Além da Segundona, o 
Vasco está na terceira fase 
da Copa do Brasil. Após 
eliminar a dupla mineira 
Caldense e Tombense, o 
próximo adversário é um 
velho conhecido, o Boa-
vista.

As duas equipes se en-
frentaram pelo Campeona-
to Carioca há pouco mais 
de uma semana. A partida 
foi bastante disputada e 
terminou com um empate 
por 2 a 2.

rá disputando a Taça Rio, 
com jogos uma vez por 
semana. Serão de dois a 
quatro jogos conforme o 
desempenho em campo.  
Chamusca, portanto, terá 
pelo menos cinco semanas 
livres para dar sua cara ao 
time.

“Tivemos muitos jogos 
em pouco tempo de traba-
lho. Temos que trabalhar, 
não é momento de falar 
muito, para evoluir indivi-
dualmente e também como 
grupo, para ser uma equipe 
sólida. 

Temos um bom tempo 
para trabalhar, o professor 
terá semanas para imple-
mentar a filosofia de traba-
lho”, afirmou o lateral-di-
reito Jonathan, em coletiva 
ontem.

O jogador chegou ao Bo-
tafogo como um dos refor-
ços para 2021 e assumiu a 
condição de titular.


