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Butanvac começa a ser 
produzida no Brasil

‘REMÉDIO’ CASEIRO

CIDADES\PÁG. 4 

Para o prefeito de Niterói, Axel Grael, após 8 anos de investimentos, esse será mais um passo para a mobilidade na Região Oceânica, que terá 60 quilômetros de ciclovias

Ilustração

SG ganha Manual de Segurança
Iniciativa da prefeitura visa garantir ao servidor melhores condições de saúde no trabalho

CIDADES/PÁG.5

Vasco prepara ações com Cano
No embalo da marca alcançada pelo argentino como maior 
artilheiro estrangeiro do século pelo Vasco, a diretoria planeja ações 
de marketing envolvendo o principal ídolo da torcida. No último 
final de semana, o atacante marcou seu 29º gol pelo Cruz-maltino.

Rafael Ribeiro / Vasco

Contratado em 2020, argentino Germán Cano conquistou a torcida do Vasco com muitos gols

Niterói terá feira 
de adoção de 
pets no sábado

CIDADES\PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 5

Fla volta da 
folga de olho 
no Estadual
Depois de um dia de 
descanso após vencer 
na Libertadores, Fla se 
reapresenta hoje pensando 
na primeira semifinal do 
Carioca, sábado, contra o 
Volta Redonda. 

PÁG. 8

ESPORTES

Marcelo Cortes / Flamengo

Ceni começa a pensar no time do Fla

Vereador cobra 
prioridade para 
quem tem câncer

PANORAMA\PÁG. 2

Itaboraí: parque 
natural será 
revitalizado

O Governo Federal vai lançar 
o programa Bônus de Inclusão 
Produtiva (BIP) para atender os 
trabalhadores informais afetados 
pela pandemia de covid-19. A 
iniciativa vai ajudar os 40 milhões 
de brasileiros chamados de 
“invisíveis”, como vendedores 
ambulantes e pessoas que foram 
atendidas pelo auxílio emergencial.

CIDADES\PÁG. 4

Mostra 
coletiva e 
interativa
Escola de Artes Visuais 
inaugura a exposição 
“Hábito/Habitante”, com 
mais de 40 artistas.

CULTURA

Pedro Agilson / Divulgação

Parque inaugura exposição virtual

PÁG.2 

Vacinas da 
Pfizer chegam 
hoje ao Brasil

CIDADES\PÁG. 3

União vai ajudar 
trabalhadores 
informais

Primeiro lote da vacina 100% nacional contra a covid-19 terá 1 milhão de doses

Liberdade para as bicicletas na Região Oceânica
Prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, ontem, a ordem de início da implantação do primeiro lote do sistema cicloviário da Região Oceânica, 
que terá 21 quilômetros. O investimento nesta etapa será de R$ 4,5 milhões e a previsão de término das obras é dezembro.

CIDADES\PÁG. 3
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CARTA DO LEITOR

Restrições em Niterói
Queria entender de verdade o motivo dos bares terem 
voltado a funcionar na cidade, mas algumas aulas pre-
sencias de cursos não. Eu faço um curso caro na cidade, 
que até agora não permitiram a volta presencial e eu não 
tenho o material necessário para fazer as aulas online. Eu 
preciso dessas aulas para buscar um emprego, pois estou 
desempregada. 
Patrícia Carla

Demora dos ônibus
Algo precisa ser feito com o horário dos ônibus da cidade. 
Fico horas no terminal esperando o meu passar e percebo 
que diminuíram a frota. Com menos ônibus, mais lotação 
nos coletivos e mais chance de contrair a covid-19. 
Marli Andrade

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

Socorro 
econômico
O município de Itatiaia, no 
Sul Fluminense, está estrutu-
rando um Comitê de Socorro 
Econômico para fortalecer 
os empresários locais. O ob-
jetivo é ampliar a oferta de 
empregos para os moradores 
e iniciar uma retomada eco-
nômica em meio à pandemia 
da Covid-19.

Com apoio do prefeito 
Imberê Alves (PTRB) e do 
coordenador da bancada 
federal do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional, deputa-
do Sargento Gurgel (PSL-RJ), 
o secretário municipal de 
Trabalho, Emprego e Gera-
ção de Renda, Vander Cor-
rea, busca recursos para a 
qualificação profissional da 
população, ciente que esse é 
mais um desafio, pois cursos 
de capacitação presenciais 
estão suspensos por conta das 
medidas sanitárias impostas 
a fim de evitar a aglomeração 
de pessoas.

“O cidadão merece digni-
dade. Precisamos fortalecer os 
empreendedores, que são pe-
ças fundamentais na retoma-
da econômica pós pandemia 
com a geração de empregos”, 
justifica Vander Correa. 

Revitalização em Charitas

A Secretaria de Meio Am-
biente prometeu atender 
aos moradores de Chari-
tas e revitalizar o pomar 
urbano do bairro, ao lado 
da garagem subterrânea. O 
local é muito procurado por 
moradores e visitantes que 
assistem dali o por do sol. 
As plantas nativas do local 

Divulgação

foram devastadas por um 
trator de uma concessioná-
ria. Os moradores pediram 
ajuda e o Inea fez um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com a Águas de Nite-
rói. Foram plantadas várias 
espécies de restinga no local, 
mas logo a seguir o pomar 
acabou abandonado.

Setor naval perde 80% dos empregos
A quantidade de empregos 
no setor naval do Brasil apre-
sentou queda de 81,8%, desde 
2014. A informação foi forne-
cida pelo vice-presidente exe-
cutivo do Sindicato Nacional 
da Indústria da Construção e 
Reparação Naval e Offshore 
(Sinaval), Sérgio Bacci, durante 
reunião remota da Comissão 
da Indústria Naval, de Offshore 
e de Petróleo e Gás, da Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), realizada 
nesta semana. Segundo Bacci, 
o Governo precisa dar apoio à 
indústria naval por meio do en-
caminhamento de demandas 
aos estaleiros nacionais.

“Em 2014, a indústria naval 
brasileira chegou a ter aproxi-
madamente 82 mil empregos 
diretos e 200 mil indiretos. Se 
considerarmos que cada fa-
mília brasileira é composta por 
mais ou menos quatro pessoas, 
significa que a indústria naval 
atendia cerca de um milhão 
de cidadãos. De 2014 para cá, 
com a mudança de política 
na Petrobras, o número de 
empregos caiu, e hoje temos 

Divulgação/Sindicato dos Petroleiros

Em 2014, a indústria naval brasileira chegou a ter aproximadamente 82 mil empregos diretos e 200 mil indiretos

Expectativa para o 
Dia das Mães
Levantamento do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ) mostra que 
o Dia das Mães deve injetar 
R$ 1,2 bilhão na economia 
fluminense. Estima-se que 
cerca de 8,62 milhões de con-
sumidores devem presentear 
na data, com gasto médio 
de R$ 143,10, valor R$ 7,38 
menor que em 2020. Entre os 
itens escolhidos para presen-
tear as mães, estão: roupas 
(31,7%), perfume/cosméti-
cos (30,6%), calça/bolsa ou 
acessórios (23,1%), cestas de 
café da manhã (17,2%), flo-
res (11,8%), joias/bijuterias 
(11,3%), bolos/ chocolates 
(9,7%) e smartphones (5,9%).

menos de 15 mil empregos nos 
estaleiros do país. A Petrobras 
sempre foi a maior indutora de 
demanda da indústria naval. 
O Governo precisa dar apoio a 
esse setor, pois não há estalei-
ro que sobreviva somente de 
reparos, os estaleiros precisam 
de construção”, explicou.

Participante da reunião, o 
secretário executivo do Sinaval, 

Sérgio Leal, também reforçou 
a importância dos estaleiros 
na geração de empregos. “A 
indústria brasileira tem mui-
to a agregar em termos de 
conteúdo local e nacional, de 
materiais e equipamentos de 
alta qualidade, e muitos deles 
são incorporados a produtos 
estrangeiros, que são exporta-
dos pelas indústrias brasilei-

ras. Essa indústria brasileira, 
subsidiária do setor naval, 
multiplica o número de em-
pregos na construção naval. 
Cada local onde se constrói 
um estaleiro passa a ser um 
lugar de progresso, onde todo 
o comércio e todos os serviços 
se situam para fornecer para 
aquele núcleo industrial do 
estaleiro”, frisou. 

Covid também 
afeta animais

Pessoas com câncer 
sem prioridade

O agravamento da crise só-
cio-econômica gerada pela 
pandemia da covid-19 também 
piorou a situação de abandono 
de animais. Diante dos pedidos 
de ajuda das instituições que 
realizam trabalho voluntário 
em benefício dos pets, o depu-
tado estadual Marcus Vinícius 
(PTB) reiterou os apelos feitos 
ao governo estadual para am-
pliar a rede de assistência e 
tratamento dos bichanos, além 
de promover a castração.

Na época de apresentação 
das emendas à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA 2021), o de-
putado encaminhou emendas 
de prioridade para a Secretaria 
de Agricultura, responsável 
pela coordenadoria de defesa 
animal, implantar unidades de 
castração, atendimento clínico 
e cirúrgico emergencial para 
cães e gatos em 16 cidades das 
regiões Serrana, Norte e No-
roeste Fluminense - Areal, Bom 
Jesus do Itabapoana, Comen-
dador Levy Gasparian, Miguel 
Pereira, Paraíba do Sul, Paty do 
Alferes, Petrópolis, Porciúncula, 
Santo Antônio de Pádua, São 
João da Barra, São José de Ubá, 
Sapucaia, São Francisco do 
Itabapoana, São José do Vale 
do Rio Preto, Sumidouro e Volta 
Redonda. 

O presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara de Ni-
terói, vereador Paulo Eduar-
do Gomes (PSOL), cobrou 
esclarecimentos em sessão 
plenária para saber por que 
motivo a prefeitura deixou 
pessoas com câncer de fora da 
lista de comorbidades para a 
vacinação contra a covid-19, 
apesar de serem consideradas 
grupo prioritário pelo Plano 
Nacional de Vacinação. O ve-
reador vai encaminhar Ofício 
à prefeitura e pretende acio-
nar o Poder Judiciário caso o 
Município não contemple as 
pessoas com câncer.

Curso gratuito sobre autismo

A neuropsicóloga Bárbara 
Calmeto, diretora do Au-
tonomia Instituto, oferece 
o curso online gratuito 
“Meu Filho com Autismo?” 
dia 1º de maio. O objetivo 
da aula é oferecer ao pú-
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blico interessado além de 
conteúdo a respeito do 
Espectro do Autismo, com 
linguagem acessível, além 
de compartilhar dicas de 
atividades.

Bárbara explica que o 
diagnóstico do autismo 
não é fácil, pois não exis-
tem testes laboratoriais 
que podem detectá-lo. É 
uma avaliação clínica rea-
lizada por um médico es-
pecialista, normalmente, 
o neuropediatra ou o psi-
quiatra infantil. O curso 
acontece dia 1º de maio, 
de 14h às 16h. Inscrições 
pelo link: https://mailchi.
mp/2ab7a3fb1d06/mas-
terclass. 

Panorama RJPanorama RJ

Parque Lage: mostra 
virtual e interativa
A Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, no Rio, 
vai inaugurar, no dia 1º de 
maio, a exposição ‘Hábi-
to/Habitante’, que reúne 
obras de mais de 40 artistas 
brasileiros de diferentes 
gerações, nas Cavalariças 
e na Capelinha do parque. 
A mostra transforma os 
espaços em estúdio com 
fundo infinito e amplia 
possibilidades de inter-
venção virtual por parte 
do público que, com seus 

celulares, pode adicionar 
imagens como pano de 
fundo para os trabalhos 
apresentados. Entre os ar-
tistas em exibição estão 
Anna Bella Geiger, Cildo 
Meireles, Ernesto Neto, en-
tre outros. A curadoria de 
Ulisses Carrilho é pautada 
por conceitos discutidos 
em “1984”, livro de George 
Orwell, muito presentes em 
tempos pandêmicos. Link 
para visita virtual: www.
habito-habitante.com.br 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Esculturas
No próximo fim de semana, 
sábado e domingo, dias 1 e 
2 de maio,  a partir das 10h 
até às 16h, o escultor  Zomim  
apresenta a ‘Mostra de Arte 
Cariri’, esculpindo suas pe-
ças ao vivo, no restaurante 
Barraca da Chiquita, Icaraí. 
Fabio de Lima Nascimento, 
30 anos, mais conhecido por 
Zomim, de Aurora, cidade 
do Ceará, vem passar uma 
temporada de trabalhos 
no Rio de Janeiro.  Na Rua 
Mariz e Barros, 236. Entrada 
franca.

TEATRO - A comédia dramática “Angustia-me!” estreia 
nesta sexta (30), no YouTube. Na peça, seis persona-
gens em situações inusitadas vão compartilhar suas 
neuroses, inquietudes, vitórias e derrotas. As autoras 
buscaram referências sobre a angústia na literatura, 
nas artes plásticas, na poesia, na música, na filosofia 
e na psicanálise. Retirada de ingressos pelo Sympla.

MÙSICA - ‘Rios de Janeiro’ é álbum que traz 12 faixas 
de artistas e compositores selecionados através de 
um concurso que reuniu cerca de 140 compositores 
e 180 músicas inscritas. O projeto tem por objetivo 
celebrar os tons e sons da Cidade Maravilhosa sob o 
olhar afetuoso de novos e diversos talentos. Nas pla-
taforma digitais.

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

Pedro Agilson / Divulgação

Coletiva ‘Hábito/Habitante’, reúne obras de mais de mais de 40 artistas

Divulçação

Artista vai mostra seu processo de 
criação, ao vivo, em Icaraí
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Instituto Butantan, em SP, iniciou ontem a produção da ButanVac. Primeiro lote terá 1 milhão de doses

Vem aí vacina 100% brasileira
Apesar de ainda não ter dado 
início aos testes em huma-
nos, o Instituto Butantan 
anunciou ontem (28) o início 
da produção de uma nova 
vacina contra a covid-19, cha-
mada ButanVac. Segundo o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, o primeiro lote  
produzido dessa vacina terá 
1 milhão de doses. A previsão 
é que, até junho, sejam pro-
duzidas 18 milhões de doses 
dessa vacina.

A vacina Butanvac será 
produzida na fábrica do Bu-
tantan onde são feitas anual-
mente as vacinas contra a 
gripe, produção que já foi fi-
nalizada este ano. A ButanVac 
será produzida integralmente 
no Brasil, sem necessidade 
de importar insumos para 
a produção. Atualmente, o 
Instituto Butantan já produz 
uma vacina contra a covid-19, 
a Coronavac, que está sendo 
aplicada em todo o Brasil 
por meio do Programa Na-
cional de Imunizações (PNI). 
A Coronavac, no entanto, 
necessita da importação de 
matéria-prima da China.

A produção da ButanVac 
foi dividida em fases. Na 
primeira fase, que teve início 
ontem (28) e vai até 18 de 
maio, serão produzidos seis 
lotes, totalizando 6 milhões 
de doses da vacina. Na se-
gunda fase, entre os dias 14 
de maio e 1º de junho, serão 
produzidos mais seis lotes. 
Na terceira etapa, entre os 
dias 28 de maio e 15 de ju-
nho, mais seis lotes serão  
produzidos.

De acordo com o governa-
dor de São Paulo, João Doria, 

até o final deste ano, poderão 
ser produzidas 40 milhões de 
doses dessa nova vacina.

Pedido de testes - Na últi-
ma sexta-feira (23), o Institu-
to Butantan enviou à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) o pedido para iní-
cio dos testes em humanos da 
ButanVac, de fases 1 e 2. Após 
o pedido feito pelo Butantan, 
a Anvisa terá prazo de 72 ho-
ras para dar seu parecer. No 
entanto, na terça-feira (27), a 
Anvisa paralisou a análise do 
pedido do Butantan alegando 
que o instituto não entregou 
todos os documentos solici-
tados. “O pedido de autori-

zação do Butantan, enviado 
à agência no dia 26/3, e o 
protocolo do estudo clínico 
enviado na última sexta-feira 
(23) ainda estão incompletos 
e não atendem aos requisitos 
técnicos para autorizar pes-
quisas clínicas de vacinas em 
seres humanos”, disse o órgão 
regulador.

Segundo a Anvisa, entre os 
documentos que o Butantan 
ainda precisa enviar estão 
relatórios técnicos contendo 
dados e informações sobre 
a definição do perfil alvo de 
qualidade da vacina (subs-
tância ativa, adjuvantes, in-
teração ativo + adjuvante e 
produto terminado) e outro 

contendo informações deta-
lhadas sobre o banco de vírus 
mestre e de trabalho (fabri-
cantes, etapas de produção, 
definição de lotes, controle 
de qualidade, estabilidade, 
lotes usados até o momento 
e lotes a serem usados no 
estudo clínico). A Anvisa 
também pediu informações 
sobre o processo produtivo e 
de controle de qualidade do 
imunizante.

Os estudos clínicos - A 
fase inicial de estudos em 
humanos busca avaliar a 
segurança da vacina e sua 
capacidade de induzir uma 
resposta imunológica. Para 

uma vacina ser aplicada na 
população, ela passa por uma 
fase de estudos em labora-
tório, uma fase pré-clínica 
de testes em animais e três 
etapas clínicas de testes em 
voluntários humanos, que 
avaliam a produção de anti-
corpos, a sua segurança e a 
sua eficácia.

Os testes da ButanVac 
serão feitos em adultos. Os 
estudos deverão começar 
com 1,8 mil voluntários. Já a 
Fase 3, com maior escala de 
participantes, deverá incluir 
9 mil pessoas. Poderão fazer 
parte dos testes inclusive 
adultos já vacinados ou que 
já tiveram covid-19.

A tecnologia da ButanVac 
utiliza o vírus da Doença de 
Newcastle geneticamente 
modificado. O vetor viral 
contém a proteína Spike do 
coronavírus de forma íntegra. 
O desenvolvimento comple-
mentar da vacina será todo 
feito com tecnologia do Bu-
tantan, incluindo a multipli-
cação do vírus, condições de 
cultivo, ingredientes, adap-
tação dos ovos, conservação, 
purificação, inativação do ví-
rus, escalonamento de doses 
e outras etapas.

A Doença de Newcastle é 
uma infecção que afeta aves 

e, por isso, segundo o Butan-
tan, o vírus se desenvolve 
bem em ovos embrionados, 
permitindo eficiência produ-
tiva em um processo similar 
ao usado na vacina contra 
a Influenza do Butantan. O 
vírus da doença de Newcastle 
não causa sintomas em seres 
humanos, constituindo-se 
em alternativa muito segura 
na produção. Inativado para 
a formulação da vacina, o 
vírus facilita sua estabilidade 
e deixa o imunizante ainda 
mais seguro.

Coronavac - Ontem, o 
governador João Doria in-
formou que antecipará a 
entrega de mais 600 mil do-
ses da vacina CoronaVac ao 
Ministério da Saúde. Prevista 
inicialmente para 3 de maio, 
a entrega será feita já nesta 
sexta-feira (30).

Botucatu - A população 
adulta da cidade de Botuca-
tu, no interior paulista, será 
vacinada contra a covid-19. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, a previsão é que os 106 
mil residentes com mais de 18 
anos sejam imunizados com 
a vacina AstraZeneca.

A imunização faz parte de 
uma ação em parceria com 
a Universidade de Oxford, 
laboratório AstraZeneca, Fio-
cruz, Fundação Gates, Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp) e prefeitura de Botu-
catu. Além da vacinação, será 
feita a testagem de todos os 
casos suspeitos de covid-19. 
Também será desenvolvido 
o sequenciamento genético 
dos vírus de todos que forem 
positivos.

Imunizante 
será produzido 
integralmente 
no País, sem 
importação de 
insumos

Divulgação

Instituto estima que até junho sejam produzidas 18 milhões de doses da vacina. Testes serão feitos em adultos

Governo 
vai lançar 
programa de 
testagem 
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem 
(28) que o governo federal 
lançará um programa de 
testagem  para covid-19. 
O anúncio foi feito em 
pronunciamento após a 
terceira reunião do Comitê 
de Coordenação Nacional 
para Enfrentamento da 
Pandemia da Covid-19, no 
Palácio do Planalto. 

Segundo Queiroga, o 
objetivo é conseguir iden-
tificar os casos positivos 
e seus contactantes para 
que se possa adotar uma 
política mais efetiva de 
quarentena para os indi-
víduos afetados pela co-
vid-19 e, assim, reduzir a 
transmissão da doença. Ele 
explicou que o programa 
usará testes antígenos para 
detecção do vírus, que têm 
resultados mais rápidos do 
que o teste de RT-PCR.

O teste de antígeno é 
um exame imunológico 
rápido, que avalia a pro-
teína viral do SARS-CoV-2 
no organismo. O resultado 
demora, em média, 30 mi-
nutos e pode diagnosticar 
a infecção viral atual, mas 
não detecta os anticorpos 
adquiridos. A utilização 
desse teste é indicada nos 
primeiros 7 dias de sinto-
mas, com sensibilidade 
mais elevada do primeiro 
até o terceiro dia de sin-
tomas. O teste é coletado 
diretamente com amostras 
de swab (cotonete) de na-
sofaringe.

Queiroga também rei-
terou as recomendações 
de uso de máscaras e do 
distanciamento social. “As 
medidas não farmacológi-
cas, associadas a uma am-
pla campanha de vacina-
ção são as duas armas que 
temos para pôr fim a essa 
pandemia. É importante 
a adesão da população”, 
disse.

Capitais serão priorizadas. Estudos sobre redução na transmissão apresentam bons resultados

Pfizer: vacinas vão chegar hoje
O primeiro lote de vacinas 
da Pfizer chega hoje (29) ao 
Brasil. No total, 1 milhão de 
doses serão transportadas 
em voo que chegará ao Ae-
roporto de Viracopos, com 
aterrissagem prevista para 
as 19h. As doses serão distri-
buídas para os 26 estados e 
o Distrito Federal. Segundo 
o Ministério da Saúde, a 
orientação é que sejam prio-
rizadas as capitais devido às 
condições de armazenamen-
to da vacina, que demanda 
temperaturas muito baixas.

Conforme o Ministério da 
Saúde, os entes federados re-
ceberão de forma proporcio-
nal e igualitária. Os frascos 
serão entregues em tempe-
raturas entre -25ºC e -15ºC, 
cuja conservação pode ser 
feita apenas durante 14 dias. 
Após entrar na rede de frio, 

com temperaturas de arma-
zenamento entre 2ºC e 8ºC, 
o prazo para aplicação é de 
cinco dias.

Por essa razão, o Minis-

tério informou que enviará 
duas remessas diferentes. 
Cada uma delas terá 500 mil 
doses e será referente, res-
pectivamente, às primeira 

e segunda doses que cada 
cidadão deverá receber.  

O Ministério da Saúde 
comprou 100 milhões de 
doses do imunizante. Em 
março, em reunião com a 
farmacêutica, a pasta apre-
sentou a previsão de que até 
junho seriam entregues 13,5 
milhões de doses.

Inglaterra - As vacinas 
contra covid-19 distribuí-
das na Inglaterra podem 
diminuir a transmissão do 
novo coronavírus nos lares 
até pela metade, mostraram 
ontem (28) dados da Saúde 
Pública da Inglaterra (PHE), 
além da proteção que ofere-
cem contra infecções sinto-
máticas.

A pesquisa oferece uma 
visão de uma das maiores 
incógnitas sobre as vacina-
ções contra a covid-19, que 

é até que ponto elas evitam a 
transmissão do novo corona-
vírus, e podem dar fôlego aos 
planos do primeiro-ministro, 
Boris Johnson, de encerrar o 
lockdown inglês em junho.

“Já sabemos que as vaci-
nas salvam vidas, e o estudo 
tem os dados mais abrangen-
tes do mundo real, mostran-
do que elas também cortam 
a transmissão desse vírus 
mortal”, disse o ministro da 
Saúde, Matt Hancock.

Novas pesquisas mostram 
que as pessoas que foram in-
fectadas com o novo corona-
vírus três semanas depois de 
receber uma dose da vacina 
da Pfizer ou da AstraZeneca 
ficaram de 38% a 49% menos 
suscetíveis de transmiti-lo 
em contatos domiciliares, na 
comparação com as que não 
foram vacinadas.

Município mantém 12 pontos de imunização, dos quais quatro são no sistema drive thru

SG segue vacinação contra c-19
São Gonçalo continua va-
cinando pessoas com mais 
de 56 anos e que tenham 
comorbidades contra o co-
ronavírus. A cidade também 
vacina grávidas com comor-
bidades, idosos com mais 
de 60 anos, trabalhadores 
da saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde com 
mais de 40 anos com a pri-
meira dose. Os gonçalenses 
podem procurar os doze 
pontos de vacinação, quatro 
deles com drive thru, de se-
gunda a quinta, das 8h às 17h 
e aos sábados, das 8h às 12h. 

A cidade também imuniza 
pessoas que foram vacinadas 
com a primeira dose da co-
ronavac há mais de 21 dias e 
pessoas que tomaram a va-
cina astrazeneca há mais de 

12 semanas. Os gonçalenses 
devem observar a caderneta 
ou o comprovante de vaci-
nação para procurarem os 
locais de vacinação no dia 
indicado na anotação. Para 
a segunda dose, todos devem 
estar munidos com o com-
provante da primeira dose 
das vacinas coronavac ou 
astrazeneca aplicadas pela 
Secretaria Municipal 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 medu-
la óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunos-
suprimidos, síndrome de 
Down, câncer e obesidade 
mórbida. 

Os trabalhadores da saú-
de da linha de frente dos 
hospitais de São Gonçalo que 
ainda não se vacinaram por 
serem recém-contratados 
podem se vacinar. 

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram em 
São Gonçalo e não são da li-
nha 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 técni-
co 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 
cadastro através do email 

vacina.acamados.sg@gmail.
com. Os acamados serão 
vacinados dependendo da 
disponibilidade das equipes.  

Calendário de primeira 
dose - Hoje (29): idosos a 
partir de 60 anos, pessoas 
com comorbidades a partir 
de 56 anos, grávidas com 
comorbidades, profissionais 
de saúde a partir de 40 anos 
e trabalhadores da saúde da 
linha de frente.

Amanhã (30) e sábado 
(1º/5): idosos a partir de 60 
anos, pessoas com comor-
bidades a partir de 55 anos, 
grávidas com comorbida-
des, profissionais de saúde 
a partir de 40 anos e traba-
lhadores da saúde da linha  
de frente.

Divulgação / MarsBars

Imunizante pode ser armazenado em congelador padrão por duas semanas
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Niterói terá feira para adoção 
de animais no próximo sábado

No próximo sábado (1 de maio), 
cães e gatos resgatados das ruas 
poderão ganhar um novo lar e 
muito carinho. A Prefeitura de 
Niterói, através da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS), realiza a primeira 
edição do ano da feira “Ado-
tar É o Bicho!”. Em função da 
pandemia, a campanha será 
realizada no formato virtual. Os 
interessados poderão adotar os 
animais em uma live que será 
transmitida pela Prefeitura 
de Niterói no Facebook e pela 
página Guia de Niterói, das 10h 
às 12h.

Entre os animais que pode-
rão ser adotados estão a gatinha 
Luiza, fêmea, de seis meses, que 
adora brincar com bolinhas; 
a cadela preta Pretinha, de 
cerca de um ano e meio, que 

também é muito brincalhona; 
e Pongo, cão branco e preto, 
que tem aproximadamente 
3 anos. Todos os animais irão 
para os novos donos castrados 
e vacinados.

“Vamos fazer nossa primei-
ra live de adoção do ano e a ex-
pectativa é que seja um sucesso. 
Os tempos são outros. No mo-
mento, não podemos realizar 
a campanha presencial, então 
optamos por fazer através de 
uma rede social. O que não 
podemos é deixar nossos ami-
gos sem bons lares”, afirmou 
Marcelo Pereira, coordenador 
da Coordenadoria de Proteção 
de animais de Niterói (CCPAD).

Nos últimos quatro anos 
de campanha, mais de 1.500 
animais foram adotados. Nesta 
edição virtual, serão apresenta-
dos de 15 a 20 bichinhos, entre 

cães e gatos. Durante a live, os 
protetores estarão reunidos em 
um sítio e cada um apresentará 
e contará a história e o perfil de 
cada animal.

Os requisitos para adotar 
um animal são: ser maior de 
18 anos, apresentar original e 
cópia do RG, CPF e compro-
vante de residência e fazer 
uma entrevista com o protetor 
responsável pela adoção, que 
será realizada por chamada de 
vídeo. Se o candidato for apro-
vado, o animal será entregue 
na casa do adotante, somente 
em Niterói.

“Com o agravamento da 
pandemia, pudemos sentir 
que houve um aumento no 
número de casos de abandono 
de animais, fruto da crise social 
e econômica no país. Embora 
a problemática do abandono 

não se resuma a isso, pois mui-
tas pessoas não castram seus 
animais, gerando crias que 
acabam nas ruas. Tudo é uma 
questão de consciência”, obser-
vou Marcelo Pereira.

‘Adotar É o Bicho!’ é o nome da iniciativa, que será realizada de forma virtual
Divulgação

Nos últimos quatro anos, mais de 
1.500 animais foram adotados

Ordem de início para implantação do primeiro lote do sistema é assinado 

Região Oceânica terá 60 
quilômetros de ciclovias
  O prefeito Axel Grael assinou, 
ontem (28), a ordem de início 
da implantação do primeiro 
lote do sistema cicloviário da 
Região Oceânica, que terá 21 
quilômetros e vai contemplar 
áreas como a praia de Pirati-
ninga e as avenidas Almirante 
Tamandaré, em Piratininga, e 
Irene Lopes Sodré, no Enge-
nho do Mato. O investimento 
nesta etapa será de R$ 4,5 mi-
lhões e a previsão de término 
das obras é dezembro. O pro-
jeto consiste na implantação 
de 60 quilômetros de ciclo-
vias, ciclofaixas e ciclorrotas, 
bicicletários fechados e para 
ciclos.

“Hoje demos o primeiro 
passo para ampliar a infraes-
trutura cicloviária da Região 
Oceânica. São os primeiros 
21 quilômetros de ciclovias 
de um total de 60 quilôme-
tros que serão implantados”, 
disse o prefeito. “Nos últimos 
oito anos, a Prefeitura vem 
investindo em ciclovias e 
ciclofaixas, como as das ave-
nidas Marquês do Paraná e 
Roberto Silveira, e a cidade 
conta, atualmente, com 45 
quilômetros destinados espe-
cificamente para a circulação 
de pessoas utilizando bicicle-
tas. Com estes investimentos 
na Região Oceânica, será pos-
sível ultrapassar a marca de 
100 quilômetros de ciclovias 

na cidade”.
Responsável pela Coorde-

nadoria Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões reforçou que 
após a conclusão das obras 
dessa primeira etapa, serão 
licitadas as subsequentes, 
incluindo mais uma etapa 
de infraestrutura cicloviária, 
a requalificação urbana da 
Avenida Almirante Taman-
daré, no trecho entre o Trevo 
de Camboinhas e o shopping 

Itaipu Multicenter, e também 
a instalação de paraciclos e bi-
cicletários fechados nos mes-
mos moldes do bicicletário 
Araribóia ao longo do trajeto 
dos ônibus da TransOceânica.

“Esse é um projeto que 
vai dar mais segurança para 
quem pedala e trazer mais 
ciclistas para a Região Oceâni-
ca, dando mais opções, além 
do carro e do ônibus, para 
a circulação da população”, 

pontuou Filipe. “Nós fizemos 
reuniões participativas em 
todas as etapas do projeto, 
desde a apresentação da pro-
posta, ouvindo a opinião dos 
moradores e as incorporando 
no projeto. Nossa preocu-
pação sempre foi envolver a 
sociedade para que ela veja a 
malha cicloviária como uma 
solução efetiva para o seu dia 
a dia”.

Filipe Simões explicou, 
ainda, que nesta primeira eta-
pa serão ciclovias segregadas 
por canteiros, com alteração 
na geometria das vias. A ideia 
é que a via fique mais segura 
tanto para os pedestres, quan-
to para os ciclistas e também 
motoristas.

Este novo eixo cicloviário 
se conectará com a ciclovia 
Translagunar prevista por 
outra frente de obras, como 
a do Parque Orla de Pirati-
ninga (POP). A Translagunar 
será composta de trechos 
de infraestrutura cicloviária 
que sairão de Itaipu e Ita-
coatiara, se ligando ao Tú-
nel Charitas-Cafubá através 
do entorno das lagoas de Pi-
ratininga e Itaipu. No total, 
a Região Oceânica receberá 
60 quilômetros de ciclovias 
como parte do projeto PRO 
Sustentável financiado pela 
CAF, o Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina.

Bruno Eduardo Alves  / Prefeitura de Niterói                          

Para Axel, após 8 anos de investimentos, esse é mais um passo para a mobilidade

LI YANG*

Ninguém quer tirar dos 
Estados Unidos o título 
de ‘campeão mundial’!

Já se tornou uma das maiores 
preocupações dos políticos 
norte-americanos a possibi-
lidade de que o seu país seja 
ultrapassado pela China. Essa 
preocupação é totalmente des-
necessária, já que há alguns 
títulos de “campeão mundial” 
com os quais os Estados Unidos 
podem ficar para sempre!

Os Estados Unidos são o 
país mais democrático do mun-
do! É tão democrático que o 
povo nem consegue eleger um 
presidente sem dificuldades; 
e qualquer pormenor pode 
causar disputas sem fim entre 
o Executivo e o Legislativo, 
entre o Partido Democrata e o 
Republicano, entre o governo 
e o povo, entre a União e os 
estados federados, ou entre os 
diferentes grupos de interesse. 
Enquanto a COVID-19 já havia 
matado centenas de milhares 
de cidadãos, esse país tão de-
mocrático ainda debatia sobre a 
real existência da doença e se o 
uso de máscara era mesmo ne-
cessário! Esse tipo de “campeão 
mundial” ninguém quer ser!

Os Estados Unidos são o 
país que mais ama a paz no 
mundo!  Desde a sua inde-
pendência há mais de 240 
anos, houve apenas 16 anos 
em que os Estados Unidos não 
iniciaram nenhuma guerra 
no exterior, e algumas guer-
ras continuam até hoje. Essas 
guerras mataram, feriram e de-
sabrigaram dezenas de milhões 
de pessoas e causaram danos 
incomensuráveis à civilização 
humana! Um artigo publicado 
no site Foreign Policy in Focus, 
em 14 de abril, descreve os Esta-
dos Unidos como “uma máqui-
na de assassinato em massa”. 
O autor revela que fabricantes 
norte-americanos de armas 
não param de desenvolver 
bombas atômicas ainda mais 
poderosas para ampliar o atual 
arsenal nuclear do país que já 
conta com 3.800 ogivas. Quem 
mais, senão os EUA, gostaria 
de ser campeão neste quesito?

Os Estados Unidos são o 
país com o melhor histórico de 
direitos humanos do mundo! 
Responsável pelo genocídio 
que matou 95% de sua popu-
lação indígena, o país ainda 
vive uma “supremacia bran-
ca”, com discriminação racial 
sistêmica e casos crescentes 
de violência policial contra 
determinado grupo da popu-
lação. Uma pesquisa mostra 
que, entre janeiro e novembro 
de 2020, houve apenas 17 dias 
sem nenhuma morte causada 
pela polícia americana. Hoje, 
650 mil americanos vivem nas 
ruas e esse número pode chegar 
a 1,1 milhão em dois anos. Nin-
guém quer quebrar esse tipo de 
recorde mundial!

Os Estados Unidos são o 
país mais seguro do mundo! 
Dados estatísticos indicam que 
a venda de armas nos Estados 
Unidos em 2020 foi 40% maior 
do que em 2019, uma nova 
alta na série histórica. Apenas 
em janeiro deste ano, mais 
de 2 milhões de armas foram 
comercializadas, um aumento 
de 80% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Também 
em 2020, mais de 40 mil pessoas 
morreram vítimas de armas de 
fogo nos Estados Unidos, ou 
seja, a cada dia, em média 110 
americanos perderam a vida 
dessa forma; e o número de ti-
roteios que resultaram em mais 
de quatro mortes atingiu um 
recorde de mais de 600 casos, 
um aumento de 47% em rela-
ção ao ano anterior. Ninguém 
está interessado em ganhar esse 

título de “campeão mundial”.
Os Estados Unidos são o 

país mais empreendedor do 
mundo! Mais de 60% das drogas 
ilícitas produzidas no mundo 
são destinadas aos Estados 
Unidos, onde 8,3% da popu-
lação consome esses produtos 
e muito mais pessoas estão 
envolvidas com o tráfico de 
entorpecentes. Despois de 
quatro décadas, o combate ao 
narcotráfico foi um fracasso nos 
Estados Unidos, onde cada vez 
mais estados estão afrouxando 
o controle da maconha e de ou-
tras drogas. O país tem também 
a maior indústria pornográfica 
do mundo, com gangues se 
espalhando por todo o terri-
tório nacional. A demasiada 
financeirização da economia 
americana resultou em uma 
classe de rentistas e acentuou o 
parasitismo social! No país mais 
poderoso do universo, o que se 
vê por toda parte é corrupção 
e degradação moral. Ninguém 
quer superar os Estados Unidos 
nesse sentido!

Os Estados Unidos são uma 
referência mundial da prospe-
ridade comum! Um estudo do 
National Bureau of Economic 
Research, publicado em julho 
do ano passado, indicou que os 
0,1% mais ricos possuem quase 
20% da riqueza da sociedade 
norte-americana, quase o total 
dos bens dos 90% da população 
mais pobre. A desigualdade 
social está no seu maior nível 
desde a Grande Depressão. O 
“racismo estrutural” e a severa 
disparidade em educação, saú-
de, finanças e outras áreas estão 
causando uma série de proble-
mas sociais. É melhor deixar os 
Estados Unidos desfrutarem 
sozinhos dessa glória.

Os Estados Unidos são o 
país mais ético e moral do mun-
do! Quando estão em desvanta-
gem no comércio, impõem tari-
fas adicionais; quando perdem 
para os outros em tecnologia, 
cortam o fornecimento para 
eliminar os concorrentes. En-
quanto apregoam a defesa da 
“livre concorrência”, usam de 
meios fraudulentos tais como 
retirar empresas estrangeiras 
da bolsa de valores, forçar a 
venda de ativos das compa-
nhias estrangeiras e restringir a 
liberdade de executivos das em-
presas estrangeiras. Os Estados 
Unidos entusiasmam-se em 
atrair seus seguidores para ata-
car o adversário com sanções 
coletivas e desinformações. 
Por interesses egoístas, lançam 
ofensiva militar ou incitam “re-
volução colorida” contra outros 
países, e ainda encobrem suas 
intenções sinistras com gestos 
de “simpatia”! Nenhum outro 
país demonstra tanto cava-
lheirismo!

Os exemplos dos Estados 
Unidos como o número 1 do 
mundo não se esgotam. A Chi-
na não cobiça nenhum desses 
títulos de “campeão mundial” 
que os EUA têm. Aconselha-
mos os políticos americanos a 
não alimentarem a ilusão de 
poderem barrar o desenvolvi-
mento e a ascensão da China. 
A China está determinada em 
ser o melhor de si mesma. Isso 
significa em dar ao povo, sob a 
liderança do Partido Comunista 
da China, uma vida mais prós-
pera, agradável e feliz, tornar o 
país mais forte, mais civilizado 
e belo, e contribuir para a paz 
duradoura, prosperidade uni-
versal, segurança comum e o 
desenvolvimento sustentável 
da humanidade. 

OPINIÃO

*LI YANG
Cônsul-Geral da China no RJ
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Deck do Parque Paleontológico 
de Itaboraí será revitalizado 
Interditado desde o início de 
abril por causa de um foco 
de incêndio, o deck de visi-
tação localizado no interior 
do Parque Natural Municipal 
Paleontológico de São José, no 
distrito de Cabuçu, em Itabo-
raí, será revitalizado. O anún-
cio foi feito na terça-feira (27), 
durante a visita da primeira-
-dama do município Pâmela 
Delaroli ao sítio arqueológico, 
que foi acompanhada pelos 
secretários municipais de 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
de Cultura e de  Agricultura.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, Sheila Rodrigues, 
foi realizado um levantamento 
do material necessário para a 
revitalização do deck e a pre-
visão é começar a reforma nos 

próximos 40 dias. Além disso, 
a chefe da pasta destacou que 
pretende tirar do papel ainda 
este ano o plano de manejo do 
sítio arqueológico, cujo termo 
de execução foi assinado por 
intermédio da Secretaria de 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade (SEAS).

“É muito importante valo-
rizar os equipamentos histó-
ricos e ambientais que temos 
em Itaboraí. Precisamos fazer 
com que os munícipes enten-
dam que temos um parque de 
dimensão mundial dentro do 
município. Com a revitaliza-
ção, esperamos que as pessoas 
possam passar a frequentar 
o local para atividades de 
lazer e que possam entender 
um pouco da geologia e da 
paleontologia”, afirmou a se-

cretária.
A visita foi guiada pelo ges-

tor do parque, o biólogo Luis 
Otávio Castro, que apresentou 
todo o sítio arqueológico, 
reconhecido internacional-
mente pela relevância cientí-
fica. Acompanhada também 
dos secretários Abílio Pereira 
(Agricultura) e Roberto Costa 
(Cultura), a primeira-dama 
do município fez a pequena 
trilha de acesso ao lago e 
percorreu instalações, como 
os laboratórios de pesquisa 
e os galpões que abrigam os 
acervos científicos.

“Itaboraí já tem a honra de 
ter todo o patrimônio históri-
co que envolve o parque. A re-
vitalização desse espaço será 
importante para valorizar essa 
história e passar o ensinamen-

to para as futuras gerações. O 
parque tem grande potencial 
para voltar a receber passeios 
escolares, famílias e turistas de 
outros municípios”, destacou 
Pâmela Delaroli.

O plano de revitalização 
está sendo desenvolvido em 
uma ação integrada entre as 
secretarias de Meio Ambiente 
e Urbanismo; Agricultura; Tu-
rismo e Cultura. Em janeiro, 
a equipe técnica vistoriou as 
instalações do sítio arqueo-
lógico para levantar as prin-
cipais demandas necessárias 
para o retorno das visitações. 
O planejamento da Prefei-
tura é criar um cronograma 
de ações para formalizar os 
projetos, implementar par-
cerias e, assim, desenvolver  
a reforma.

O anúncio foi feito durante a visita da primeira-dama Pâmela Delaroli ao sítio
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Governo vai lançar programa 
para trabalhadores informais
Ministro Guedes diz que objetivo é atender brasileiros ‘invisíveis’. Em março, país gerou 184 mil empregos

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
(28) que o governo vai lançar 
o programa Bônus de In-
clusão Produtiva (BIP) para 
atender os trabalhadores 
informais afetados pela pan-
demia de covid-19. Guedes 
não deu detalhes, mas disse 
que o programa vai ajudar 
os 40 milhões de brasileiros 
“invisíveis”, como vendedo-
res ambulantes, pessoas que 
foram atendidas pelo auxílio 
emergencial do governo fe-
deral.

“Essa turma toda que está 
bloqueada, sem capacidade 
de trabalho. Queremos o 
retorno seguro ao trabalho 
desse brasileiros através da 
vacinação em massa. En-
quanto isso não ocorre, o 
BIP. Eles têm direito ao tra-
balho, nunca pediram nada 
ao Estado, a primeira vez 
que foram vistos foi durante 
a pandemia. Nós devemos a 
eles também ferramentas de 
sobrevivência nos próximos 
meses, enquanto fazemos a 
vacinação em massa”.

O anúncio foi feito duran-
te a coletiva virtual de divul-
gação dos dados de emprego 
formal de março. No mês, de 
acordo com os dados do Novo 
Caged, o Brasil registrou a 
criação de 184 mil vagas de 
trabalho formal.

Para Guedes, esses tra-

balhadores informais foram 
excluídos do mercado de 
trabalho formal “por uma le-
gislação obsoleta”, que onera 
os empresários e impede a 
criação de um mercado de 
trabalho “vigoroso, forte e 
robusto”.

O ministro defende a re-

dução da carga tributária da 
folha de pagamento. “Hoje, 
o salário é muito para quem 
paga, para quem dá o em-
prego, e é pouco para quem 
recebe porque tem uma 
cunha fiscal muito grande, 
que quase duplica o custo do 
trabalho”, argumentou.

Flexibilização temporária 
- Na terça-feira (27), o gover-
no federal também anunciou 
a flexibilização da legislação 
trabalhista para combate das 
consequências econômicas 
decorrentes da pandemia 
e a retomada do Programa 
Emergencial de Manutenção 

do Emprego (Bem), que per-
mite a empresas a realização 
de acordos para redução de 
jornada e salário de funcio-
nários ou a suspensão dos 
contratos de trabalho.

A Medida Provisória nº 
1.046/2021 que estabelece 
flexibilizações temporárias 
na legislação trabalhista, que 
poderão ser adotadas pelos 
empregadores por até 120 
dias, foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem 
(28). O objetivo do governo 
é promover a preservação 
do emprego, a sustentabili-
dade do mercado de traba-
lho e o enfrentamento das 
consequências econômicas 
decorrentes da pandemia de 
covid-19.

Guedes informou que o 
governo deve ainda relan-
çar o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), uma linha de 
crédito criada para auxiliar 
financeiramente os pequenos 

negócios.
Caged -O Brasil gerou 

184.140 novos postos de tra-
balho em março deste ano, 
resultado de 1.608.007 ad-
missões e de 1.423.867 desli-
gamentos de empregos com 
carteira assinada. Os dados 
são do Ministério da Econo-
mia, que divulgou hoje (28) as 
Estatísticas Mensais do Em-
prego Formal, o Novo Caged.

O resultado foi come-
morado pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Ele 
acredita que, com a vacina-
ção da população contra co-
vid-19, o país está retomando 
o crescimento econômico 
sustentável, com destaque 
para o setor de serviços.

“Ao contrário da primeira 
onda [da pandemia de co-
vid-19] que nos atingiu no 
ano passado e destruiu 276 
mil empregos em março, 
a nossa reação à segunda 
onda, agora, foi a criação 
de 184 mil novos empregos 
no setor formal. E o grande 
destaque é o setor que tinha 
sido mais golpeado durante 
toda a pandemia, o setor de 
serviços, com praticamente 
a metade, 95 mil empregos 
formais. O último setor da 
economia que estava no chão 
se levantou”, disse, durante 
coletiva virtual para divulgar  
os dados.

MP que 
estabelece 
flexibilização 
dos contratos 
de trabalho foi 
publicada

Rovena Rosa/Agência Brasil

Paulo Guedes não deu detalhes, mas disse que o programa vai ajudar os 40 milhões de brasileiros “invisíveis”

SG tem Manual de Segurança 
e Medicina no Trabalho
Os servidores da Prefeitura de 
São Gonçalo foram apresen-
tados, ontem (28), ao Manual 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho, em palestra no Tea-
tro Municipal. O evento, ação 
pioneira do município, visa 
destacar a importância da 
implementação do Manual 
no dia a dia do servidor. O 
município instituiu a Políti-
ca de Segurança e Medicina 
no Trabalho, e divulgou no 
Diário Oficial o Manual de 
Segurança e Medicina do 
Trabalho na Administração 
do Município.

A data para a apresenta-
ção foi escolhida no mesmo 
dia em que é celebrado o 
“Abril Verde”, criado para 
elaborar uma nova cultura de 
redução e eliminação de aci-
dentes no trabalho e doenças 
ocupacionais.

“A apresentação do Ma-
nual é uma iniciativa pio-
neira na administração de 
São Gonçalo. Queremos que 
as medidas apresentadas 
possam fazer parte da nossa 
cultura e que todos os servi-
dores se conscientizem da 
importância da implementa-
ção dessas ações”, afirmou o 
secretário de Administração, 
Bruno Cerqueira. 

Representando o prefeito 
Capitão Nelson, o secretá-
rio de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, destacou a importân-
cia da execução do Manual 
no cotidiano do servidor e 
reafirmou a ideia de intensi-
ficar as condições ideais de 
trabalho em todos os setores 
da prefeitura. 

“Entendemos a importân-
cia da Segurança e Medicina 

do Trabalho para que todos 
os servidores possam traba-
lhar em um ambiente seguro, 
e sabemos que muitas me-
didas passam pela estrutura 
física. Quando chegamos na 
prefeitura encontramos um 
problema antigo, que é falta 
de local adequado para o tra-
balho. Posso garantir que, em 
um trabalho em conjunto, 
temos buscado soluções de 
melhorias para proporcionar 
estruturas ideias para todos 
os servidores”, disse Douglas 
Ruas. 

O coordenador de Medici-
na e Segurança do Trabalho, 
André Luiz Rodrigues de 
Carvalho, ressaltou a efeti-
vação de políticas públicas 
para tratar o tema das vítimas 
de acidentes e doenças do 
trabalho.

“A Prefeitura de São Gon-

çalo está dando um passo 
em direção ao que grandes 
empresas mundiais vêm fa-
zendo. Estamos preparando 
uma cultura de segurança 
do trabalho através de uma 
política institucionalizada 
em função da saúde do tra-
balhador. Esse é um avanço 
significativo na prefeitura. O 
conceito de segurança do tra-
balho deve ser sedimentado 
com informações passadas 
da maneira correta, e esse é 
o nosso trabalho”, declarou. 

Também estiveram pre-
sentes na apresentação do 
Manual o chefe de Gabinete, 
Eugênio Abreu; o secretário 
de Governo, Fábio Araújo; e o 
secretário de Meio Ambiente, 
Carlos Afonso. O evento foi 
limitado a 50% da capacida-
de de lotação do teatro por 
conta da pandemia.

Iniciativa pioneira na administração municipal foi apresentada ontem

Mercado de trabalho: Firjan 
promove hoje encontro virtual
Aprender dicas de desenvol-
vimento de negócios inova-
dores, tecnologias e soluções 
criativas podem ser um di-
ferencial no currículo. Para 
saber mais sobre o novo ce-
nário do mercado de trabalho 
e oportunidades, hoje (29), 
às 19h, acontece o “FabLab 
Open Day”. O segundo de 
uma série de encontros vir-
tuais e gratuitos programados 
para o ano será com o tema 
“Modelagem 3D e Plotagem 
em Vinil”. O bate-papo, trans-
mitido no Youtube da Firjan 

Senai (https://firjansenai.
com.br/fablabopenday), irá 
contar com a participação de 
especialistas da instituição e 
profissionais do mercado.

O encontro vai mostrar 
tecnologias disponíveis no 
local, como: adesivação para 
criação de telas para Seri-
grafia, também conhecido 
como silk-screen ou impres-
são; soluções criativas e opor-
tunidades de mercado na 
utilização da ploter de vi-
nil e modelagem 3D; além de 
importantes ferramentas para 

desenvolvimento de negócios 
inovadores no segmento de 
adesivação.

Adilson Dantas, analista 
técnico de Educação Profis-
sional da Firjan Senai, expli-
ca que os laboratórios com 
equipamentos de última ge-
ração focam na construção 
de conhecimentos por meio 
de projetos, desenvolvimento 
da criatividade e estímulo à 
inovação. “O mundo está em 
constante transformação e a 
ideia é ajudar na formação 
de multiprofissionais para 

um mercado tão exigente. 
Por conta da pandemia, os 
encontros serão on-line. Só 
não podemos perder o foco 
em criar diferenciais no cur-
rículo”, alertou.

Um dos principais objeti-
vos do FabLab Open Day vir-
tual da Firjan Senai é mostrar 
tudo que é possível no labo-
ratório de educação para ino-
vação. Especialistas levantam 
questões como modelagem 
de ideias, fabricação digital, 
prototipagem para desafios 
reais e outras possibilidades.

Evento faz parte de série voltada para modelagem 3D e plotagem em vinil

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: 02/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Rui Barbosa - Largo da Batalha - Niterói 15063987
12:00 às 16:00 Estrada Celso Peçanha - Largo da Batalha - Niterói 15063987
12:00 às 16:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Largo da Batalha - Pendotiba - 

Niterói 
15063987

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:30 Rua Castro Faria - Rocha - São Gonçalo 15054953
08:00 às 10:30 Rua Salvatori - Fds - Rocha - São Gonçalo 15054953
08:00 às 10:30 Rua Oscar Pereira da Silva - Rocha - São Gonçalo 15054953
Dia: 03/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:00 Avenida Celso Peçanha - Piratininga - Niterói 15073893
08:30 às 12:00 Rua Francisco Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 15073893
08:30 às 12:00 Rua Doutor José Chianeli - Piratininga - Niterói 15073893
08:30 às 12:00 Travessa A - Piratininga - Niterói 15073893

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Afonso Henrique - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Argélia - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Judite Nanci - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Montevidéu - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Mossoro - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Oceania - Porto da Pedra - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Pires do Rio - Boa Vista - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Rua Wilson Costa - Porto Novo - São Gonçalo 15059293
13:00 às 17:00 Travessa Judith - Santa Catarina - Boa Vista - São Gonçalo 15059293

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rua das Esmeraldas - Itaipuaçu - Maricá 15067047
09:00 às 12:00 Rua 3 - Estrada de Itaipuaçu - Maricá 15067047
09:30 às 11:30 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 15068133
09:30 às 11:30 Ruas 36, 128, 129 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15068133
12:00 às 16:00 Ace Principal - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Avenida Cícero Romão Batista - Balneário Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Avenida Park Way - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Avenida Bambuí - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Rua Antônio Callado - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Ruas 8, 34, 48, 50, 51, 52, 67, 71, 76, 77, 83, 133, 134 - Estrada 

de Bambuí - Maricá 
15068769

12:00 às 16:00 Rua Yolanda Olivieri Cavalcante - Estrada de Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Rua Park Way - Bambuí - Maricá 15068769
12:00 às 16:00 Rua Rogério Oliviere Cavalcante - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15068769
13:00 às 17:00 Acessos 1, 3, 6 - Caxito - Condomínio Parque da Lagoa - Estrada 

Velha de Itapeba - Maricá 
15068241

13:00 às 17:00 Avenida 1 - Condomínio Praia da Lagoa - Jardim Nova Metrópole 
- Maricá 

15068241

13:00 às 17:00 Avenida João Clímaco de Figueiredo - Itapeba - Maricá 15068241
13:00 às 17:00 Condomínio Residencial Park da Lagoa Itapeba - Centro - Maricá 15068241
13:00 às 17:00 Rua das Dálias - Condomínio Mataruna - Itapeba - Maricá 15068241
13:00 às 17:00 Rua G - Estrada Velha Itapeba - Maricá 15068241
13:00 às 17:00 Rua João Clímaco de Figueiredo - Itapeba - Maricá 15068241
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 4 - Araçatiba - Estrada Velha Itapeba - Maricá 15068241
13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15068889
13:30 às 17:30 Rua Hélio Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15068889
13:30 às 17:30 Avenida Luiz Genésio - Estrada Cassorotiba - Maricá 15069171
13:30 às 17:30 Ruas 4, 5, 6, 8, 9 - Estrada Cassorotiba - Jardim Inoã - Maricá 15069171
13:30 às 17:30 Rua Carlos Rodrigues Faria - Centro - Maricá 15069171
13:30 às 17:30 Ruas 33, 74, 75, 76, 77 - Jardim Atlântico - Maricá 15069231
13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá 15069231
13:30 às 17:30 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 15069231
13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15069231
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Fla volta aos 
treinos após 
vitória na 
Libertadores

Após traba-
lhar sem fol-
ga desde que 
retornou da 
Argentina na 
semana pas-
sada, os joga-

dores do Flamengo ganha-
ram um dia de descanso. 
Depois da vitória sobre o 
Unión La Calera, pela se-
gunda rodada da Liberta-
dores, o elenco foi liberado. 
A reapresentação no Ninho 
do Urubu será hoje à tarde.

O Rubro-Negro tem dois 
compromissos importantes 
pela frente. No sábado à 
noite visitará o Volta Redon-
da para o jogo de ida das 
semifinais do Campeonato 
Carioca. Na próxima terça, 
estará em Quito, no Equa-
dor, para o duelo contra a 
LDU, na partida que vale 
a liderança do grupo G da 
competição continental.

O técnico Rogério Ceni 
declarou em sua coletiva no 
Maracanã na noite de terça, 
que manterá o rodízio de 
atletas no time.

“Jogamos sempre com o 
melhor Flamengo possível, 
buscando as vitórias e se-
guindo o planejamento do 
começo do ano, quando co-
meçamos o Carioca quase 
que com um time Sub-20. 
Usamos o time completo 
em três, quatro jogos...”, 
afirmou Ceni.

“Sabemos o quanto é 
importante ser campeão 
carioca, ser campeão pelo 
Flamengo, e vamos rodar 
o elenco, usar todos os 
jogadores. Vai depender 
da avaliação que vamos 
fazer na reapresentação. 
Faremos avaliação visando 
o jogo da altitude contra a 
LDU”, completou.

Enquanto o grupo ga-
nhou folga, o zagueiro Ro-
drigo Caio esteve no CT 
para seguir o trabalho de 
recuperação de sua lesão. 
Existe a possibilidade dele 
estar à deposição neste sá-
bado, mas o mais provável 
é que ele retorne ao time 
em Quito.

Com 29 gols, argentino é o maior artilheiro estrangeiro do clube no século

Vasco prepara ações para 
celebrar feito de Cano

A diretoria do 
V a s c o  q u e r 
a p r o v e i t a r  o 
bom momento 
do atacante ar-
gentino Germán 
Cano para lu-

crar com a imagem do atleta. 
Assim, a diretoria planejou 
ações de marketing pegando 
carona no fato de o jogador 
ter se tornado o estrangeiro 
com mais gols pelo clube 
no século, após ele marcar 
pela 29ª vez com a cami-
sa cruz-maltina, no último 
final de semana, contra o  
Resende.

Em uma das ações o Vas-
co está promovendo um des-
conto de 29% em produtos 
nas lojas físicas oficiais do 
clube e na Vasco Store. A pro-
moção vale para as camisas 
oficiais 1 e 2 da linha Kappa. 
Mas o desconto será válido 
apenas pelos próximos 14 
dias.

Além disso, o clube de-
verá divulgar nos próximos 

dias algumas ações envol-
vendo o argentino e o projeto 
de sócio torcedor.

A diretoria do Vasco tam-
bém acredita que Cano possa 
disparar em popularidade se 
o time for bem na Série B do 
Campeonato Brasileiro. As 
chances dele figurar entre os 
goleadores aumenta e pode 
representar maiores cifras 
para o clube.

Quem não poupou elo-
gios a Cano foi o zagueiro 
Ricardo Graça, que reve-
lou ser amigo do camisa 14 
desde de sua chegada, no 
ano passado. Ele celebrou a 

marca atingida pelo compa-
nheiro de equipe e elogiou o 
atacante argentino.

“Sou amigo dele desde 
que chegou ao clube. O Cano 
é um atleta excepcional, 
trabalha muito, é sempre 
um dos primeiros a chegar 
no CT e está sempre se co-
brando para melhorar ainda 
mais. Ainda bem que jogo ao 
lado dele, porque ele dentro 
da área é realmente bem 
diferenciado. Com apenas 
um toque na bola ele decide 
uma partida, precisa de ape-
nas uma chance para matar 
o jogo. Fico muito feliz em 
estar jogando ao lado dele 
e mais feliz ainda pelos gols 
marcados por ele, que isso 
ajuda bastante a gente ali 
atrás. Quando temos um 
centroavante onde sabemos 
que a qualquer momento 
ele pode decidir a partida 
e logo ele faz um gol, fica 
mais fácil para desempenhar 
nosso papel”,  comentou  
Ricardo.

Rafael Ribeiro / Vasco

O argentino Germán Cano é a principal referência do ataque cruz-maltino desde que foi contratado no ano passado

Vasco aposta 
no atacante 
argentino para 
realizar grande 
campanha na 
segunda divisão

Anselmo Ramon fica 
longe do Botafogo

Flu estuda negociar 
zagueiro Frazan

O  B o t a f o g o 
não trabalha 
mais com o 
nome de An-
selmo Ramon 
como primei-

ra opção para o ataque. 
Isso porque a Chapecoen-
se vem batendo o pé e só 
aceita liberar seu artilheiro 
por R$ 1 milhão. O Glo-
rioso não deseja colocar a 
mão no bolso para fechar o  
acordo.

A Chapecoense liberou 
Anselmo Ramon dos três 
últimos jogos para negociar 
com o Botafogo, com o jo-
gador acertou as bases sala-
riais com o Glorioso. Entre-
tanto, o clube catarinense 
não aceitou liberá-lo sem 
custos. Além disso man-
dou o atleta retornar aos 
treinos, o que aconteceu na 
última segunda-feira.

Durante a negociação, o 
Botafogo tentou usar uma 

A diretoria do 
F l u m i n e n s e 
quer reduzir a 
folha salarial 
após a chega-
da de reforços. 
Assim, estuda 

ceder alguns nomes para ou-
tros clubes. Este é o caso do 
zagueiro Frazan. O atleta está 
com 24 anos e tem contrato 
com o Fluminense até dezem-
bro de 2022.

A equipe carioca procura 
um destino para o jogador, 
que segue treinando normal-
mente no CT Carlos Castilho.

Frazan lutou na tempora-
da passada contra uma série 
de lesões, o que prejudicou 
o atleta na luta por uma vaga 
no time titular do Fluminense. 
Em sua ausência, Nino e Luc-
cas Claro assumiram a con-
dição de titulares. Além disso, 
seu quadro piorou com a che-
gada dos últimos reforços do 
Tricolor para o setor: Manoel 
e David Braz. Assim Frazan 

dívida antiga da Chape-
coense com o clube carioca, 
envolvendo o meia Marcos 
Vinícius. Além disso, An-
selmo Ramon abriria mão 
de uma dívida que o clube 
catarinense tem com ele. 
Mesmo assim, o assunto 
não avançou.

Diante dessa situação, 
o Botafogo voltou as suas 
baterias para outros no-
mes que estão no mercado. 
Dentre os nomes especu-
lados estão Rafael Moura, 
ex-Fluminense, e que es-
tava no Goiás, Fernandão, 
também do Esmeraldi-
no, e Hernane Brocador,  
ex-Flamengo.

deve deixar o Fluminense.
Na época em que tentou 

contratar Matheus Babi, ata-
cante que trocou o Botafogo 
pelo Athletico Paranaense, 
o Fluminense procurou en-
volver Frazan na transação. 
Mas o Glorioso, com mui-
tos zagueiros no elenco, não 
aceitou.

A ideia da diretoria do 
Fluminense é negociar o jo-
gador por empréstimo até o 
fim do ano. O zagueiro não foi 
completamente descartado 
pelo clube carioca. Mas há o 
entendimento que não terá 
espaços esse ano. O atleta já 
recebeu sondagens de dois 
times da Série B.

Ao retornar ao time após 
lesão, Frazan foi pouco apro-
veitado no time principal. 
Assim acabou fazendo algu-
mas partidas pelo Brasileirão 
de Aspirante, onde o Tricolor 
é representado na maioria 
das vezes por atletas do time 
sub-23.

Clube segue na 
busca por um 
centroavante 
experiente


