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País ultrapassa marca de 
400 mil mortes por covid
Brasil enfrenta o pior momento. Nos últimos 36 dias 100 mil pessoas perderam a vida para a doença 
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A primeira-dama de Niterói, Christa Grael, recebeu as doações entregues pela concessionária. Ela convocou a população a continuar contribuindo

Luciana Carneiro/Divulgação Prefeitura de Niterói

RJ: 5º estado 
em geração de 
empregos
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Vistoria de táxis 
começa na 
segunda-feira 
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Rio: quase 500 mil fora da escola
Unicef divulga balanço sobre exclusão escolar durante pandemia e defende escolas abertas

PANORAMA\PÁG. 2

Concessionária 
doa toneladas 
de alimentos
A Campanha Niterói Solidária 
recebeu ontem a doação de mil 
kits de alimentos arrecadados 
pela concessionária Águas 
de Niterói, somando 12,5 
toneladas. No total, a campanha 
ultrapassou a marca de 
30 toneladas de alimentos 
arrecadados. Desse total, já 
foram distribuídos 400 kits, 
somando aproximadamente 
cinco toneladas de alimentos 
entregues à população mais 
vulnerável por conta da 
pandemia do novo coronavírus. 
A primeira-dama de Niterói, 
Christa Grael, recebeu as doações 
entregues pela concessionária.

CIDADES\PÁG. 3

A Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou ontem projeto de decreto 
legislativo para suspender o leilão da Cedae. Mesmo assim, o governo do 
estado manteve o certame, que acontece hoje, alegando que deputados 
não podem sustar o leilão, pois a concessão é dos municípios.

CIDADES\PÁG. 4

Tomaz Silva/Agência Brasil

Apesar da decisão contrária da Alerj, Governo do Estado resolve manter de pé o leilão da Cedae

Governo mantém leilão da Cedae

Dos palcos 
para as 
redes
Nesta sexta-feira tem o 
encontro literário “Maria 
Clara Machado: Vida, 
tablado e protagonismo 
das crianças”, nas redes do 
Solar do Jambeiro.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Evento virtual homenageia a 
dramaturga Maria Clara Machado

Alto astral na 
volta ao Rio 
de Janeiro
Após heroica vitória na 
quarta-feira na Colômbia 
pela Libertadores, o 
Fluminense desembarcou 
ontem no Rio já pensando 
na semifinal do Carioca.

PÁG. 8

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Delegação tricolor voltou ontem da 
Colômbia após vitória na Liberta

Secretário 
de Saúde de 
Itatiaia é preso

CIDADES\PÁG. 5

Cartão de 
vacinação pode 
ser on-line
A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem o PL que cria o 
Cartão Nacional de Vacinação 
Online, que será vinculado ao 
CPF. 

CIDADES\PÁG. 5

CPI aprova 115 
pedidos de 
informação

CIDADES\PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Home office necessário
É assustador o número de pessoas que pegaram a covid-19 
no ambiente de trabalho em 2020. Ainda sim, muitas 
empresas obrigam seus funcionários a comparecerem às 
sedes mesmo com a possibilidade de adotarem o acesso 
remoto e a utilização do home office. Tenho conhecidos 
que estão com sintomas de covid-19 e mesmo assim 
foram colocados para trabalhar presencialmente. Isso é 
um absurdo!
Mateus dos Santos

Dia das mães à distância
Mais um dia das mães que não posso passar com a minha 
por conta desse vírus. Será tudo online, mas por uma 
boa causa. O amor nos une independente da distância. 
Espalhem amor por todos os meios digitais, mas fiquem 
em casa!
Simone Maria

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

Witzel será 
julgado hoje
O Tribunal Especial Mis-
to ( TEM) - composto por 
cinco desembargadores e 
cinco deputados estaduais- 
julga hoje, às 9h, o pedido 
de impeachment contra 
o governador afastado do 
Rio de Janeiro Wilson Wit-
zel, processado por crime 
de responsabilidade. São 
necessários dois terços dos 
dez votos (sete votos) para 
que o réu seja condenado. O 
presidente do TEM só votará 
em caso de empate. A sessão 
será realizada no Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro  
(TJRJ).

Caso o tribunal decida 
pela condenação, Wilson 
Witzel será destituído do 
cargo e poderá ficar im-
possibilitado de exercer 
função pública por até cinco 
anos. Sendo absolvido, ele  
reassume o cargo imedia-
tamente. 

O relator do processo 
contra o governador afas-
tado é o deputado Waldeck 
Carneiro (PT). 

Encontro petista

Políticas Públicas foram as 
pautas do bate-papo que 
rolou esta semana entre 
Priscilla Canedo (PT), úni-
ca vereadora de São Gon-
çalo, com o prefeito petista 
de Maricá, Fabiano Horta. 
A conversa reuniu ainda 

Divulgação

o secretário de Governo, 
João Maurício, presidente 
regional do Partido dos 
Trabalhadores. Maricá é 
vizinha de São Gonçalo, 
cidade governada pelo bol-
sonarista Capitão Nelson 
do Partido Liberal (PL).

Unicef defende escolas abertas
Nos últimos anos, o Brasil vi-
nha avançando, lentamente, 
no acesso de crianças e ado-
lescentes à escola. Com a pan-
demia da covid-19, no entanto, 
o País regrediu. Em novembro 
de 2020, mais de 5 milhões de 
crianças e adolescentes de 6 a 
17 anos não tiveram acesso à 
educação no Brasil - número 
semelhante ao que o País tinha 
no início dos anos 2000. É o 
que releva o estudo “Cenário 
da Exclusão Escolar no Brasil - 
um alerta sobre os impactos da 
pandemia da covid-19 na Edu-
cação”, lançado nesta quinta-
-feira pelo Unicef, em parceria 
com o Cenpec Educação.

Com escolas fechadas por 
causa da pandemia, em no-
vembro de 2020, quase 1,5 
milhão de crianças e ado-
lescentes de 6 a 17 anos não 
frequentavam a escola (remota 
ou presencialmente). A eles, 
somam-se outros 3,7 milhões 
que estavam matriculados, 
mas não tiveram acesso a ati-
vidades escolares e não conse-
guiram se manter aprendendo 
em casa. No total, 5,1 milhões 
tiveram seu direito à educação 
negado em novembro de 2020. 

Agencia Brasil

Pandemia contribuiu para aumentar a exclusão escolar, que chegou a níveis alarmantes no Rio e em todo o País

Dado corresponde a 13,9% das 
meninas e dos meninos de 6 
a 17 anos do País. No Rio de 
Janeiro, foram 458 mil (17,2%).

A exclusão escolar atingiu 
sobretudo crianças de faixas 
etárias em que o acesso à es-
cola não era mais um desafio. 
Dos 5,1 milhões de meninas 
e meninos sem acesso à edu-
cação no Brasil em novembro 
de 2020, 41% tinham de 6 a 10 

anos de idade; 27,8% tinham 
de 11 a 14 anos; e 31,2% tinham 
de 15 a 17 anos - faixa etária 
que era a mais excluída antes 
da pandemia.

“Crianças de 6 a 10 anos 
sem acesso à educação eram 
exceção no Brasil, antes da 
pandemia. Essa mudança 
observada em 2020 pode ter 
impactos em toda uma gera-
ção. São crianças dos anos ini-

ciais do ensino fundamental, 
fase de alfabetização e outras 
aprendizagens essenciais às 
demais etapas escolares. Ciclos 
de alfabetização incompletos 
podem acarretar reprovações 
e abandono escolar. 

É urgente reabrir as esco-
las, e mantê-las abertas, em 
segurança”, defende Florence 
Bauer, representante do Unicef 
no Brasil. 

Novo quer 
anular votação

Argumento da 
sustentabilidade

Ortopedia e 
traumatologia

Os deputados Alexandre Freitas 
e Adriana Balthazar, da bancada 
do partido Novo, ingressaram 
com um mandado de segurança 
no Tribunal de Justiça (TJ-RJ)  
pedindo a anulação da votação 
que aprovou a suspensão do lei-
lão da Cedae, realizada ontem, 
na Alerj.

Por 35 votos a favor, 24 con-
trários e duas abstenções, a 
Alerj aprovou a proposta do 
presidente da Casa, André Ceci-
liano (PT), que suspende o leilão 
da companhia, previsto para 
hoje. O PDL revoga o decreto 
47/2020, de autoria do governa-
dor em exercício Cláudio Castro, 
que fixou prazo de 35 anos da 
concessão.

O mandado de segurança 
do partido Novo apresentado 
à Justiça (Processo 0029592-
55.2021.8.19.0000) pede ur-
gência para suspender os efei-
tos decorrentes da votação e 
aprovação do Projeto de De-
creto Legislativo nº 57/2021. 
Os deputados alegam vício 
de inconstitucionalidade da 
proposta, argumentando que a 
Assembleia não tem competên-
cia para tratar dessa matéria em 
PDL, já que, pela Constituição 
Estadual e pelo Regimento In-
terno, projetos do tipo só podem 
tratar de assuntos exclusivos do 
legislativo, sem necessidade de 
sanção do governador. 

Após ver seu megaempreendi-
mento em área de preservação 
ambiental em Maricá ser bar-
rado por liminar da Justiça, a 
Maraey anunciou que pretende 
investir R$ 1 bilhão nos próxi-
mos nove anos, o que represen-
ta, 10% do valor total do projeto 
em ações que atenderão a uma 
combinação de indicadores 
de economia, meio ambiente, 
responsabilidade social e de go-
vernança. E segue confiante de 
que o Inea vai liberar a Licença 
de Instalação (LI) do projeto e de 
que a Justiça voltará atrás.

A Rede Adventista Silvestre 
de Saúde inaugurou neste 
mês a emergência do Ser-
viço de Ortopedia e Trau-
matologia em sua unidade 
localizada na cidade de 
Itaboraí.O serviço de or-
topedia, que começou a 
funcionar há cinco meses, 
já é considerado como uma 
referência para a população 
no tratamento das lesões 
ortopédicas e prevenção, 
com profissionais titulados 
pela Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT). O novo serviço é o 
primeiro em uma unidade 
privada de saúde e pre-
tende absorver a demanda 
de Itaboraí e e também  
de Rio Bonito, município 
vizinho.

Joaquim Távora debaixo d’água

Moradores da Rua Joaquim 
Távora, em Icaraí, ficaram 
ilhados com as últimas 
chuvas que inundaram 
a via. Na foto, sem poder 
andar pela calçada alagada, 
uma mulher se agarra e ten-
ta caminhar pela mureta de 

Divulgação/Bia Paes Leme

um edifício, se pendurando 
nas grades para não cair 
dentro d’água. Segundo 
moradores, os bueiros es-
tavam entupidos e não su-
portaram o volume d’água 
que caiu do céu. E olha que 
nem foi tanto assim...

Panorama RJPanorama RJ

Vai ter samba no Dia 
do Trabalhador
No próximo sábado (1), 
feriado do Dia do Trabalho, 
Moacyr Luz e Samba do 
Trabalhador presenteiam 
o público com uma live 
diferente. 

Além de cantar, o grupo 
responsável por uma das 
rodas de samba mais tra-
dicionais do país irá dividir 
com o público um pouco 
das experiências vividas 
no período, contar história 
inéditas e trazer novidade.
Tudo isso, claro, costurado 

com os grandes sucessos. 
A live, que acontecerá na 
Casa da Glória, no Rio de 
Janeiro, será transmitida a 
partir das 16 horas, no ca-
nal de Youtube do Moacyr 
Luz. Entre as músicas, não 
faltarão clássicos como 
“Toda Hora”, “Saudades da 
Guanabara”, “Cabô, Meu 
Pai”,  entre outros,  que 
serão interpretados pelo 
grupo em formato acús-
tico. Ingressos solidários  
via Pix. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Homenagem
Nesta sexta (30), às 18h, 
acontece, virtualmente, o 
Encontro Literário “Maria 
Clara Machado: Vida, ta-
blado e protagonismo das 
crianças”, nas redes do Solar 
do Jambeiro (@solardojam-
beiro). Evento tem como 
objetivo reunir poetas para 
dialogar sobre suas obras. 
Esta edição acontece em 
homenagem à Maria Clara 
Machado, importante escri-
tora e dramaturga brasileira 
que completaria 100 anos 
em abril deste ano.

LIVRO - Em tempos como o que estamos vivendo, 
mensagens de esperança tornam-se ainda mais ne-
cessárias. Em “Flores para alma” (Editora Planeta), 
a autora espírita do best-seller “Violetas na janela”, 
Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, traz grandes obras 
e ensinamentos de espíritos psicografados por ela. O 
livro traz reflexões sobre temas como amor e oração. 

INFANTIL - Neste sábado (1), as cantoras, instrumen-
tistas e compositoras Flávia, Lúcia e Marina Ferraz,do 
grupo vocal Amaranto, apresentam “A Menina dos 
Olhos Virados”, espetáculo musical com contação de 
história. A montagem fala sobre Aroma, menina consi-
derada diferente por ser muito criativa.Transmissão ao 
vivo, às 15h, no YouTube e no Instagram (@sescaovivo).

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

Divulgação

Samba do Trabalhador: experiências pessoais e grandes sucessos 

Divulgação

Evento virtual do Solar do Jambeiro 
homenageia Maria Clara Machado
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Em meio à triste marca atingida, presidente da Anvisa rebate críticas após vetar uso da vacina Sputnik

Brasil: 400 mil mortes por covid
Sem cenário muito otimista 
para as próximas semanas, 
o Brasil ultrapassou nesta 
quinta-feira a triste mar-
ca de 400 mil mortes por 
covid-19 desde o início da 
pandemia. O assustador nú-
mero revela a lentidão no 
combate ao coronavírus no 
país e mostra que o ritmo de  
mortes pela doença quadru-
plicou.

Segundo o levantamen-
to das secretarias estaduais 
de Saúde, foram registrados 
400.021 óbitos causados pelo 
vírus até ontem. O Brasil 
havia ultrapassado 300 mil 
mortes por Covid-19 no dia 
24 de março. 

Intenso como nunca an-
tes, os números desvendam 
que entre março e abril, foram 
100 mil mortes registradas 
em apenas 36 dias, ou seja, 
uma em cada quatro pessoas 
que morreram pela doença 
no Brasil perdeu a vida nesse 
período.

Vale lembrar, que o Brasil 
é o segundo país em óbitos 
acumulados, atrás apenas dos 
Estados Unidos da América 
(cerca de 575 mil), e também 
o segundo no registro de no-
vas ocorrências da Covid-19 
na última semana, ranking 
liderado agora pela Índia. A 
taxa de letalidade mais que 
dobrou, de 2% no final de 

2020, para 4,4% na semana 
passada.

Em contrapartida, dife-
rentemente do mês passado, 
quando a média de mortes 
estava com tendência de alta, 
neste final de abril, a média de 
mortes está em queda, após 
vários estados terem adotado 

medidas mais duras de restri-
ção em meio à segunda onda 
da Covid-19.

Apesar disso, o número 
diário de mortes permanece 
num patamar muito elevado, 
com mais de 2 mil vítimas 
diárias da Covid há mais de 
40 dias.

Vacina - O presidente da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
Antônio Barra Torres, fez um 
pronunciamento ontem por 
meio das redes sociais do 
órgão questionando críticas 
feitas pelos laboratórios e 
instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento da vacina 
Sputnik V.

O pedido de importação 
de 66 milhões de doses do 
imunizante foi negado na 
segunda-feira (26). A Anvisa 
apontou uma série de proble-
mas, entre eles, a presença ou 
não de adenovírus com capa-
cidade de replicação no corpo 
dos pacientes que receberem 
doses da vacina.

Ontem pela manhã, a con-
ta oficial dos responsáveis 
pela vacina no Twitter comu-
nicou a intenção de judiciali-
zar a análise feita pela agência 
brasileira. “Após a admissão 
do regulador brasileiro Anvisa 
de que não testou a vacina 
Sputnik V, a Sputnik V está 
iniciando um processo judi-
cial de difamação no Brasil 
contra a Anvisa por espalhar 
informações falsas e impre-
cisas intencionalmente”, diz 
a mensagem.

No pronunciamento, a 
Anvisa buscou rebater o argu-

mento da Sputnik V e reforçar 
a análise realizada por sua 
equipe técnica, bem como a 
decisão de negativa da im-
portação. O presidente da 
agência e o gerente-geral de 
Medicamentos do órgão, Gus-
tavo Mendes, disseram que a 
informação da presença de 
adenovírus com capacidade 
de replicação foi admitida nos 
documentos entregues pelo 
laboratório.

“A Anvisa foi acusada de 
mentir, de atuar de maneira 
antiética e de produzir fake 
news sobre a identificação 
do adenovírus replicante em 
documentos que tratam da 
vacina Sputnik V. As informa-
ções sobre a presença de ade-
novírus replicantes constam 
dos documentos entregues à 
Anvisa pelo desenvolvedor da 
vacina Sputnik V”, disse Barra 
Torres.

Gustavo Mendes defen-
deu a equipe responsável 
pela análise de vacinas, que, 
segundo ele, tem experiência 
no assunto. O gerente-geral 
argumentou que o exame das 
propostas é orientado sobre-
tudo pela avaliação acerca da 
segurança da vacina. Na aná-
lise, a equipe teria encontrado 
nos documentos e durante 
testes sinais da presença de 
adenovírus com possibilidade 
de replicação.

Dos 400 mil 
óbitos, 100 mil 
ocorreram em 
apenas 36 dias, 
nos meses de 
março e abril

Reprodução/TV Brasil

Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, fez um pronunciamento  para rebater críticas do laboratório russo

São Gonçalo libera 
eventos sociais
A Prefeitura de São Gonçalo 
prorrogou as medidas restri-
tivas no combate à covid-19 
até o dia 9 de maio. De acordo 
com decreto publicado nesta 
quinta-feira (29), foi liberada 
a realização de eventos sociais 
em ambientes como salões 
e casas de festas, limitando o 
atendimento ao público em 
50% da sua capacidade de 
lotação, no horário entre 11h 
e 22h, não podendo haver a 
presença de pessoas no local 
após 23h.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assistenciais 
de saúde e óticas; supermer-
cados, padarias, mercados, 
açougues e peixarias, centros 
de abastecimento de alimen-
tos, assistência veterinária, 
postos de combustíveis, cha-
veiros, locação de veículos e 
serviços funerários – podem 
funcionar com 50% da capa-
cidade em horário normal. 

Lojas de materiais de cons-
trução e serviços de mecânica 
e comércio de autopeças po-
dem funcionar, das 9h às 19h,  
também com 50% da capa-
cidade.

Shoppings centers, centros 
comerciais e galerias, incluin-
do praças de alimentação, 
podem abrir, exclusivamente, 
entre 11h e 22h, desde que 
limitem a capacidade de uti-
lização a 50% da capacidade 
de mesas e assentos. A mesma 
regra vale para uso de estacio-
namento. Fica permitida a en-
trada de crianças menores de  
três anos.

Niterói retorna ao 
estágio amarelo
Niterói voltou, nesta semana, 
ao estágio amarelo do Plano 
de Transição para o Novo 
Normal. Depois de um mês 
de restrições mais intensas 
implementadas pela Prefei-
tura de Niterói no Período 
Emergencial de Prevenção à 
Covid-19, o indicador síntese 
de monitoramento do Muni-
cípio caiu para 9,00. Desde 
o dia 22 de março, a cidade 
vinha em estágio laranja, de 
atenção máxima, com o in-
dicador chegando a 12,88 no 
início de abril.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael,  antecipou algumas 
atividades que serão reto-
madas na cidade e informou 
que será publicado no Diário 
Oficial deste sábado (1º), com 
a relação de todas as ativida-
des permitidas neste período 
com os respectivos horários 
de funcionamento.

Entre os exemplos citados 
pelo prefeito estão os quios-
ques, que poderão funcionar 
das 8h às 18h, os bares e res-
taurantes buffet e a là carte, 
das 11h às 24h. As feiras de 

artesanato também poderão 
retomar atividades e o comér-
cio terá horário de funciona-
mento ampliado. A prática 
de voo livre individual e em 
dupla será liberada de terça 
a sexta-feira, das 7h às 18h. 
Já aos sábados e domingos, 
apenas os voos individuais 
estarão autorizados no pe-
ríodo das 7h às 14h. As igrejas 
poderão abrir com ocupação 
de 30% da capacidade. O 
retorno das aulas presenciais 
será autorizado para todos os 
setores da educação.

Segunda dose suspen-
sa - Por conta do atraso no 
repasse de imunizantes pelo 
Governo do Estado, Nite-
rói suspendeu a vacinação 
hoje, da segunda dose da 
CoronaVac. Niterói segue a 
imunização da primeira dose 
da AstraZeneca em pessoas 
a partir de 60 anos e traba-
lhadores de saúde a partir de 
18 anos, nesta sexta-feira. A 
vacinação da segunda dose 
também da AstraZeneca está 
mantida.

Paes diz que não deve faltar 
vacina para a segunda dose
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, disse ontem (29) que, 
pelo menos por enquanto, não 
deve faltar vacina para aplicar 
a segunda dose na população 
da cidade. Segundo ele, mes-
mo com a autorização, em 
março, dada pelo Ministério 
da Saúde, para o uso já para 
a primeira dose do estoque 
de 50% da quantidade de 
imunizantes originalmente 
destinados para completar a 
vacinação, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde fez uma reserva 
técnica, o que agora permite a 
continuidade das aplicações 
da segunda dose.

“A população do Rio de 
Janeiro pode ficar tranquila, 
principalmente aqueles que 
já receberam a primeira dose. 
Nós tivemos o cuidado de 
ter reserva para a segunda 

dose. É óbvio que ela é uma 
reserva técnica. Confirman-
do a chegada da AstraZeneca 
na segunda-feira, a gente 
segue normalmente com a 
vacinação. Temos sempre 
uma cobertura, uma gor-
dura que, mesmo que haja 
algum atraso, faz com que a 
gente não tenha que parar a 
vacinação”, afirmou durante 
a inauguração de mais um 
posto de vacinação, agora na 
Base Aérea do Galeão, na Ilha 
do Governador, zona norte do 
Rio, em uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, a Força Aérea Brasileira e 
o Comando Conjunto Leste. 
Segundo o prefeito, com este 
já são sete os postos de vaci-
nação abertos pelas Forças 
Armadas na capital.

“A nossa lógica aqui [na 

cidade] é a seguinte: chegou 
a vacina, a gente quer aplicar. 
Quanto mais gente a gente 
vacinar, melhor. A Fiocruz está 
regularizando a sua produção, 
acho que produzindo quase 
um milhão de vacinas por dia. 
Se seguirmos nesse ritmo, a 
gente só quer dar boa notícia, 
antecipar, acelerar mais idade, 
mais gente nesse esforço per-
manente”, completou.

O posto da Base Aérea do 
Galeão, que tem atendimento 
no sistema drive-thru, funcio-
nará de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sábados, 
de 8h ao meio-dia. “Com uma 
rapidez enorme várias inicia-
tivas e mobilizações foram 
feitas pelas Forças Armadas 
para colaborar com o Progra-
ma Nacional de Imunização. 
É um esforço de todos. É uma 

tarefa que cabe a todos os 
brasileiros, aqueles que enten-
dem que este é um momento 
difícil que precisa da união de 
todos nós”, detalhou.

Grupos prioritários - “O 
Rio vai bem. Atingimos 100% 
da população idosa da cidade, 
é uma vitória por si só. Agora, 
avançamos para grupos prio-
ritários. Se essa regularidade 
de entrega da vacina passar a 
se dar de maneira mais ade-
quada, se Deus quiser muito 
em breve a gente vai estar com 
todos os cariocas vacinados”, 
afirmou o prefeito.

Ontem foi a primeira vez 
que Eduardo Paes participou 
de agenda externa, depois de 
cumprir período de isolamen-
to por causa da reinfecção da 
covid-19.

Segundo o prefeito do Rio, Secretaria Municipal de Saúde fez reserva técnica

Luciana Carneiro/Divulgação Prefeitura de Niterói

Águas de Niterói doa toneladas de alimentos para a Campanha Niterói Solidária

Concessionária de Niterói entrega 
kits de alimentos para campanha

A Campanha Niterói Solidária 
ultrapassou ontem a marca 
de 30 toneladas de alimentos 
arrecadados. A campanha 
recebeu hoje a doação de mil 
kits de alimentos arrecadados 
pela concessionária Águas de 
Niterói, somando 12,5 tone-
ladas. Do total arrecadado, já 
foram distribuídos 400 kits, 
somando aproximadamente 
cinco toneladas de alimentos 
entregues à população mais 
vulnerável por conta da pan-
demia do novo coronavírus.

A primeira-dama de Ni-
terói, Christa Grael, recebeu 
as doações entregues pela 
concessionária.

“Estamos muito felizes re-
cebendo essa grande doação 
da Águas de Niterói. Espera-
mos que esse gesto motive 
outras empresas a nos ajudar. 
A campanha vai muito bem, 

já conseguimos superar as 
30 toneladas de alimentos 
arrecadados”.

O superintendente da 
Águas de Niterói, Felipe Tu-

ron, reforçou a importância 
para a empresa de contribuir 
para amenizar as dificuldades 
enfrentadas pela população 
mais carente da cidade nesse 

momento crítico da pande-
mia. Ele lembrou ainda que, 
no ano passado, a conces-
sionária já se mobilizou para 
doar produtos de higiene e 
limpeza.

“Não só a Águas de Niterói, 
mas o Grupo se mobilizou 
com esse objetivo, e eu acho 
que isso é o resultado de um 
esforço da empresa em par-
ticipar e ajudar a amenizar 
a dor das famílias que estão 
passando fome nesse mo-
mento. Essa campanha não 
para por aí. Reforçaremos 
as campanhas internas de 
doação voluntária, para que a 
gente consiga arrecadar mais 
alimentos, agasalhos, e outros 
itens que são fundamentais 
para que a gente consiga 
ultrapassar esse momento 
de uma forma mais suave”, 
ressaltou.

Empresa arrecada 12,5 toneladas que serão destinadas à população vulnerável

Salões e casas 
de festa podem 
abir de 11h as 
22h limitando 
a lotação a 50% 
da capacidade
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Integridade 
em Niterói

Cristiane Mara Marcelino*

Niterói tem a melhor ges-
tão fiscal do estado segun-
do a Firjan e conquistou 
excelentes posições em 
rankings independen-
tes de transparência, tais 
como o MPF e CGU, além 
de uma série de outros 
reconhecimentos. Qual 
é a explicação para esse 
sucesso na gestão? Na mi-
nha avaliação, o sucesso 
deve-se a uma atuação 
íntegra, que está relacio-
nada a ética, ao compro-
metimento e zelo com os 
recursos públicos e com a 
busca por resultados sus-
tentáveis no longo prazo.

Neste sentido, a criação 
da Controladoria Geral do 
Município de Niterói, em 
2017, muito contribuiu 
para êxitos administrati-
vos da cidade, com a agre-
gação de inúmeros valores 
à gestão. Nossa atuação 
é pautada em 4 prin-
cipais macrofunções 
que dizem 
respeito às 
atividades 
de controle 
interno; de 
a u d i t o r i a ; 
d e  e s c u t a 
do cidadão 
e incremen-
to à transpa-
rência e de 
correição.

At ra v é s 
das atividades de con-
trole interno, agrega-
mos valores à gestão 
pública, pois atuamos 
de forma planejada e tem-
pestiva, nos antecipando 
aos fatos. Nosso maior 
objetivo é que nossas reco-
mendações em auditorias, 
por exemplo, possam ser 
incorporadas ao produ-
to final. Além disso, pre-
viamente à realização de 
licitações e contratações 
identificamos os princi-
pais riscos que possam ser 
prejudiciais ao alcance de 
certos objetivos. Identi-
ficando riscos, também, 
atuamos para que o mu-

nicípio tenha contas re-
gulares e aprovadas junto 
ao TCE-RJ.

Atualmente estamos 
focados no planejamento 
de planos de integridade 
a serem elaborados e im-
plementados em toda a 
prefeitura. Trata-se de um 
conjunto de mecanismos 
e procedimentos internos 

de prevenção, de-
tecção e correção 
de práticas de cor-
rupção, fraudes, su-

bornos, irre-
gularidades 
e  d e s v i o s 
éticos e de 
conduta, ou 
seja, é um 
c o n j u n t o 
organizado 
de medidas 
e boas prá-
t i c a s  q u e 
será imple-
m e n t a d o 
e m  c a d a 

um dos órgãos e 
entidades do mu-
nicípio.

Dessa maneira, sinte-
tizam uma série de ações 
que expressam o compro-
metimento de Niterói com 
o combate à corrupção em 
todas as formas e contex-
tos, bem como com a in-
tegridade, a transparência 
pública e o controle social. 
Nosso maior objetivo é a 
promoção da cultura da 
integridade no município. 

Criação da 
Controladoria 

Geral do 
Município, em 

2017, contribuiu 
para os êxitos 

administrativos 
da cidade

OPINIÃO

*Cristiane Mara Marcelino 
é Controladora Geral do 
Município de Niterói-RJ

Divulgação

O Governo do Estado 
repassou nesta semana 
R$ 240 milhões para 
os 92 municípios flu-
minenses. O depósito 
feito pela Secretaria de 
Fazenda refere-se ao 
montante arrecadado 
de 19 a 23 de abril. Os 
valores correspondem 
à distribuição de par-
te da arrecadação de 
royalties do petróleo e 
dos tributos IPI, ICMS e 
IPVA às administrações 
municipais.

O total depositado 
em abril, até o dia 27, foi 
de R$ 965 milhões. Des-
de o início deste ano, os 
municípios receberam 
um total acumulado de 
R$ 5,19 bilhões.

 Verbas para 
municípios

Devido à pandemia da c-19, procedimento não será obrigatório neste ano

Táxis: Niterói inicia vistoria 
na próxima segunda-feira

A Subsecretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes 
de Niterói inicia, na segun-
da-feira (3), o período de 
vistoria de táxis e veículos 
que atuam no transporte 
de passageiros na cidade. 
A vistoria não é obrigatória 
este ano por causa da pan-
demia da Covid-19, mas po-
derá ser feita por empresas 
e motoristas que precisam 
regularizar a situação do veí-
culo. É o caso, por exemplo, 
de taxistas que trocaram de 
carro este ano.

Poderão ser levados para 
a vistoria os táxis, ônibus 
dos consórcios Transnit e 

Transoceânico, veículos do 
transporte escolar, de frete e 
carga privada mediante fre-
tamento, transporte comu-
nitário, turístico e cultural.

Para a vistoria, os moto-
ristas devem comparecer à 
Rua Jornalista Rogério Coe-

lho Neto, s/nº, no Caminho 
Niemeyer, com a documen-
tação exigida.

A relação dos documen-
tos necessários para a visto-
ria está disponível na sede 
da Subsecretaria de Trânsito 
e Transporte ou pode ser 
baixada no site www.urba-
nismo.niteroi.rj.gov.br. No 
ato da vistoria são checados 
itens de segurança e con-
servação do veículo. Para 
táxis, a vida útil exigida é 
de até 10 anos da data de  
fabricação.

Todos os veículos visto-
riados receberão um selo de 
aprovação.

Governo mantém leilão da Cedae 
após Alerj aprovar suspensão
A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou 
ontem o projeto de decreto 
legislativo sustando o leilão 
da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae), 
marcado para hoje. Porém, o 
governo do estado divulgou 
nota mantendo o certame, 
sob a alegação de que a me-
dida legislativa não poderia 
suspender o leilão, pois a 
concessão do serviço é dos 
municípios atendidos pela 
companhia.

O decreto legislativo, de 
autoria do presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT), foi apro-
vado por 35 votos a 24 contrá-
rios, com duas abstenções. 
A medida revoga o Decreto 
47.422/20, do governador em 
exercício, Cláudio Castro, que 
autorizou a abertura do pro-
cesso de licitação dos serviços 
de saneamento no estado. 
O decreto legislativo vai ser 
promulgado pelo presidente 
da Alerj e publicada no Diário 
Oficial nos próximos dias.

Conforme o texto aprova-
do, o leilão só poderá ocorrer 
após a prorrogação do Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), 
acordo homologado em 2017 
entre o estado do Rio e o go-

verno federal para suspensão 
temporária do pagamento de 
dívidas com a União.

A venda das ações da 
Cedae foi posta como uma 
contrapartida do estado no 
acordo, que deveria ter sido 
renovado por mais três anos 
em setembro de 2020. Em ja-
neiro deste ano, o Ministério 
da Economia, por meio da 
Lei Complementar Federal 
178/21, criou um novo pro-
grama de ajuste fiscal para os 
estados, sugerindo que a re-
novação do acordo com o Rio 
seja feita sob novos termos, 
que preveem o congelamen-
to de salários por quase dez 
anos.

O presidente da Comissão 
de Meio Ambiente da Alerj, 
Gustavo Schmidt (PSL), que 
votou favoravelmente à me-
dida, criticou a gestão das 
empresas privadas, dizendo 
que, desde os anos 2000, vá-
rios países reestatizaram os 
serviços de saneamento. “Por 
que o Rio de Janeiro iria na 
contramão do mundo?”, in-
dagou o parlamentar.

Governo - Logo após a 
votação, o governo do estado 
divulgou nota argumentando 

que o decreto legislativo apro-
vado pela Alerj não tem efeitos 
práticos sobre a realização 
do leilão, na B3, a bolsa de 
valores do Brasil, sediada em 
São Paulo.

“O leilão da concessão 
da prestação dos serviços de 
saneamento dos municípios 
está mantido para esta sexta-
-feira, às 14h, na B3, em São 
Paulo. Conforme publicado 
em Diário Oficial Extraordi-
nário desta quinta, a decisão 
tem como base o fato de que 
a concessão dos serviços é 
dos municípios e da Região 
Metropolitana, que apenas 
delegaram a condução do 
processo ao estado, na quali-
dade de mandatário”, explicou 
o governo, em nota.

O decreto legislativo, se-
gundo a nota, cria para o go-
verno do estado “uma obriga-
ção que ele não pode cumprir, 
já que não é o titular do ser-
viço público a ser concedido, 
conforme define a Lei Federal 
8.987/95”.

Por outro lado, a bancada 
do partido Novo entrou no 
Tribunal de Justiça (TJ) com 
mandado para anular votação 
que suspende leilão da Ce-
dae. Os deputados Alexandre 

Freitas e Adriana Balthazar 
alegam vício de inconstitu-
cionalidade da proposta, ar-
gumentando que a Alerj não 
tem competência para tratar 
da matéria em decreto legisla-
tivo, já que, pela Constituição 
Estadual e pelo Regimento 
Interno, projetos do tipo só 
podem tratar de assuntos 
exclusivos do Legislativo, sem 
necessidade de sanção do 
governador.

A Firjan também divulgou 
uma nota sobre a concessão 
da Cedae: “No ritmo atual de 
investimentos em saneamen-
to da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro, seriam necessários 
no mínimo 140 anos para uni-
versalizar a coleta e tratamen-
to de esgotos. Isso é imoral. É 
inaceitável. São essas as ra-
zões que levaram a Diretoria 
da Firjan a defender e apoiar, 
desde o início, o processo de 
concessão dos serviços de co-
leta e tratamento de esgotos e 
de distribuição de águas para 
a iniciativa privada. Essa é a 
única solução para resolver 
essa enorme dívida social, 
que afeta exatamente a par-
cela mais pobre da população 
de nosso estado”.

Palácio Guanabara diz que medida não suspende certame e mantém venda

Em março, foram 13.097 postos de trabalho. Setor de Serviços contrata mais

RJ é o 5º estado com mais 
geração de emprego no País
 O Estado do Rio de Janeiro 
gerou 13.097 empregos for-
mais em março deste ano e 
chegou ao 5º lugar no ranking 
do Novo Cadastro Geral de 
Empregos e Desempregados 
(Caged). No comparativo com 
o mesmo período do ano pas-
sado, houve um crescimento 
de 138% na empregabilidade. 
Todos os cinco setores de 
atividade econômica anali-
sados apresentaram saldos 
positivos, com destaque es-
pecial para Serviços, com 
7.595 novas vagas. Foram 
gerados 2.270 empregos no 
setor de Comércio, 1.869 na 
Indústria e 1.164 em Constru-
ção. A Agropecuária também 
cresceu e fechou o mês com 
1.869 vagas. 

“Os números representam 
o contínuo crescimento na 
geração de empregos no Rio 
de Janeiro. O setor de Comér-
cio manteve uma estabilidade 
no número de novos empre-
gos, mesmo com a pandemia 
da Covid-19. Acredito que nos 
próximos meses essa curva de 
crescimento continue”, disse 
o subsecretário de Trabalho e 
Renda, Julio Saraiva.

Os jovens, entre 18 e 24 

anos, se destacaram nas vagas 
preenchidas. No total, 7.304 
profissionais nesta faixa etá-
ria entraram ou retornaram 
ao mercado de trabalho. No 
recorte por grau de instrução, 
quase 80% dos postos foram 
para pessoas que têm o Ensi-

no Médio Completo.
Saldo de 80 mil no acumu-

lado dos últimos seis meses 
- No acumulado dos últimos 
seis meses, de outubro de 
2020 a março de 2021, o Rio 
de Janeiro apresentou saldo 
de 80.555 postos formais. Já 

nos seis meses anteriores, 
entre abril de 2020 e setem-
bro de 2020, houve um saldo 
negativo de 141.459. O último 
semestre apresentou um cres-
cimento de 156,9% no saldo 
de empregos em relação ao 
ano anterior.

Philippe Lima/Divulgação Palácio Guanabara

No setor de Comércio, foram criados 2.270 empregos. Estabilidade foi mantida mesmo com a pandemia de covid-19

SG sinaliza espaços 
como pontos de apoio
A Subsecretaria de Defesa 
Civil de São Gonçalo atuali-
zou os pontos de apoio que 
atendem às 25 sirenes do 
sistema de alerta e alarme 
no município. Os locais es-
tão identificados por uma 
placa com a informação 
“Ponto de Apoio para chu-
vas Fortes”. Os pontos de 
apoio são locais seguros si-
nalizados pela Defesa Civil, 
para onde os moradores de 
áreas de risco a desastres 
devem se dirigir em caso de 
chuvas fortes e acionamen-
tos das sirenes.

“É muito importante que 
os moradores já tenham se-
parado um kit de emergên-
cia com documentos, remé-
dios, calçados (sem salto e 
antiderrapante), material de 
higiene, água e alimentos”, 

alertou o coronel Fernando 
Rodrigues, subsecretário de 
Defesa Civil de São Gonçalo.

É possível encontrar os 
pontos de apoio nos seguin-
tes bairros: Arsenal, Barro 
Vermelho, Boa Vista, Co-
vanca, Engenho Pequeno, 
Gradim, Itaúna, Laranjal, 
Lindo Parque, Mutuaguaçu, 
Nova Grécia, Novo México, 
Patronato, Porto Novo, Sete 
Pontes, Tenente Jardim, 
Venda da Cruz e Zumbi.

Quando a sirene emi-
te o aviso de mobilização, 
significa que há o risco de 
deslizamento. Assim, o mo-
rador deve ficar atento, pois 
ao ouvir a sirene, sua ação 
deve ser automática: reunir 
a família, pegar o kit de 
emergência e ir ao ponto 
de apoio.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

É possível encontrar os pontos de apoio em 18 bairros de São Gonçalo

Inspeção pode 
ser realizada por 
quem precise 
regularizar a 
situação do 
veículo
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Deslocamentos de Bolsonaro 
na mira da CPI da Pandemia
Planilha de gastos dos governos estaduais também foi pedida. Ao todo, são 115 pedidos de informação 

Após acordo entre senadores 
do governo e da oposição, a 
CPI da Pandemia aprovou em 
votação em bloco de 115 pe-
didos de informação direcio-
nados a ministérios, governos 
estaduais, empresas e outras 
instituições. Os deslocamen-
tos do presidente do presi-
dente Jair Bolsonaro, pelo 
comércio de Brasília e entorno 
do Distrito Federal durante 
a pandemia de covid-19 e os 
gastos dos governos estaduais 
são alguns dos temas que es-
tão na mira da CPI.

O pedido em relação aos 
deslocamentos de Bolsonaro 
partiu do senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE). No re-
querimento, ele solicita que 
a Presidência da República 
envie uma planilha contendo 
os registros (data, local) e tam-
bém os nomes da autoridades 
envolvidas nos deslocamen-
tos que provocaram aglome-
rações no Distrito Federal. 

Na justificativa, Girão 
aponta que a CPI tem como 
um de seus objetos apurar as 
ações e omissões do governo 
federal no enfrentamento 
da pandemia e, segundo o 
senador, as informações re-
quisitadas servirão para a 
“elucidação de diversos as-
pectos relacionados ao objeto 
de investigação da comissão”. 

A CPI também quer que o 
Facebook disponibilize vídeo 

de reunião de terça-feira (27) 
do Conselho de Saúde Suple-
mentar em que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afir-
mou que “o chinês inventou 
o vírus” da covid-19. O vídeo, 
que estava disponível na pá-
gina do Facebook do Minis-
tério da Saúde, foi removido. 
Segundo o autor do reque-
rimento, senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP) a fala de 
Guedes se soma a “inúmeras 
declarações preconceituosas 
e inverídicas de membros do 
alto escalão do governo contra 
a China e o povo chinês”, o que 
tem dificultado a relação com 
o país, do qual o Brasil impor-
ta vacinas e insumos.

“Declarações anteriores 
causaram graves atritos nas 

relações entre o Brasil e a 
China. Portanto, diante desses 
fatos, apresento o presente 
requerimento para que o 
Facebook Brasil disponibilize 
o vídeo dessa reunião, que 
foi removido do ar, para que 
possa ser analisado por esta 
Comissão”, justifica o senador. 

A pedido do senador An-
gelo Coronel (PSD-BA), a CPI 

solicitou acesso a informações 
sobre a oferta de vacinas feita 
pela farmacêutica Pfizer ao 
governo brasileiro. Ele pede 
que a empresa encaminhe 
informações sobre o contato 
feito em 2020.

“Seriam 70 milhões de do-
ses ofertadas ainda em mea-
dos de 2020. No entanto, tal 
negociação não avançou por 
negativas do governo federal. 
É primordial para os trabalhos 
da CPI ter acesso ao histórico 
desta negociação e conhecer 
seus termos e motivações 
para a negativa”, aponta o re-
querimento do senador. 

Convocações confirma-
das - Numa reunião marcada 
por embates entre aliados do 
governo e o relator, Renan 
Calheiros (MDB-AL), a CPI da 
Pandemia confirmou ontem 
(29) a convocação do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, e 
dos outros três ex-titulares da 
pasta na gestão do presidente 
Jair Bolsonaro: Luiz Henrique 

Mandetta, Nelson Teich e 
Eduardo Pazuello. 

Os dois primeiros a falar 
serão Mandetta, na terça-fei-
ra (4/5), a partir das 10h, e 
Teich, à tarde. A quarta-feira 
(5/5) será dedicada ao ge-
neral Eduardo Pazuello. Na 
quinta-feira (6), será a vez de 
Marcelo Queiroga. Também 
foi aprovada convocação do 
diretor-presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres. Todos 
vão comparecer na condição 
de testemunhas.

Renan permanece - O mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou ontem (29) o pe-
dido de senadores governistas 
para tirar o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) do cargo 
de relator da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia. 

Na quarta-feira (28), os 
senadores Marcos Rogério 
(DEM-RO), Jorginho Mel-
lo (PL-SC) e Eduardo Girão 
(Podemos-CE) protocolaram 
mandado de segurança no Su-
premo para afastar o relator. 
Para os parlamentares, con-
gressistas com parentesco em 
primeiro grau com possíveis 
alvos da investigação devem 
ser considerados impedidos. 
Renan Calheiros é pai do 
governador de Alagoas, um 
possível investigado. (Com 
Agências Senado e Brasil).

 CPI também 
quer vídeo com 
declarações 
de reunião em 
que Guedes 
fez afirmações 
contra a China

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Votação de requerimentos de informação mobilizou integrantes da CPI. Após acordo, houve votação em bloco

Secretário de Saúde de Itatiaia 
é preso sob suspeita de fraude
O secretário de Saúde de Ita-
tiaia, Marcos Vinícius Gomes, 
foi preso ontem (29), em casa, 
na Operação Apanthropia 
contra fraudes na compra de 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) para uso hos-
pitalar, principalmente para 
o combate à pandemia da 
covid-19. Ele foi levado para 
a 99ª DP, que começou as in-
vestigações em conjunto com 
o Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
após receber denúncias sobre 
possíveis irregularidades em 
contrato emergencial envol-
vendo a secretaria. Também 
foram cumpridos quatro 
mandados de prisão, entre 
eles o de um ex-secretário de 
Planejamento da cidade, que 
foi encontrado em casa, em 
um condomínio do Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro. 
Foram cumpridos ainda 

17 mandados de busca e 
apreensão em endereços 
ligados a integrantes do gru-
po e a pessoas próximas aos 
denunciados, todos  expe-
didos pela 1ª Vara Criminal 
Especializada da capital.

De acordo com a Polícia 
Civil, as apurações mos-
traram que “notas fiscais 
relativas ao contrato tinham 
sido atestadas sem o efetivo 
recebimento dos produtos 
constantes nos documentos’’. 
“As investigações evoluíram 
e foram reveladas evidências 
de diversos crimes praticados 
por grupo criminoso, incluin-
do estelionato, extorsão e fal-
sidade ideológica”, informou 
a Polícia Civil.

O MP informou que junto 
com o secretário de Saúde e 

o ex-secretário de Planeja-
mento, foram denunciados 
um PM, mais dois homens 
e duas mulheres. De acordo 
com o MP, dos sete integran-
tes da organização, apenas 
as mulheres “não tiveram a 
prisão preventiva solicitada, 
uma vez que não represen-
tam risco à ordem pública, 
à instrução processual e à 
aplicação da lei penal”.

O Gaeco/MPRJ apurou 
que nos contratos identifica-
dos entre as duas empresas 
e vários entes públicos do 
Estado do Rio de Janeiro, o 
total alcançava R$ 7 milhões, 
“mesmo se tratando de em-
presas de fachada, que não 
possuíam estrutura mínima 
para honrar os contratos ce-
lebrados”.

Também segundo o MP, 
ao longo das investigações, 

os envolvidos tentaram ce-
lebrar outros contratos en-
volvendo recursos da Saúde  
municipal. 

“Somados ao contrato de 
compra de EPI’s totalizaram 
aproximadamente R$ 25 mi-
lhões, o que não se consu-
mou em razão de 4 (quatro) 
ações cíveis ajuizadas pelo 
MPRJ, tendo o Poder Judi-
ciário suspendido todos os 
procedimentos administrati-
vos respectivos, impedindo a 
consumação de novos danos 
ao erário”. 

A prefeitura de Itatiaia 
informou em nota que o 
processo para a aquisição de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) foi feito em 
consonância com a legisla-
ção especial para compras 
no período da pandemia da 
covid-19.

Operação Apanthropia, do MP, investiga compra de EPIs de uso hospitalar

Cartão Nacional de Vacinação 
Online é aprovado na Câmara
A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (29) o projeto 
de lei que cria o Cartão Nacio-
nal de Vacinação Online. O 
documento será vinculado ao 
CPF dos respectivos titulares. 
A matéria segue para análise 
do Senado.

O sistema informatizado 
da Carteira Digital de Vaci-
nação deverá avisar automa-
ticamente quando o titular 
precisar comparecer a uma 
unidade de saúde para atua-
lização das vacinas. Os dados 
de vacinação permitirão a 

emissão do Certificado Inter-
nacional de Vacinação, con-
forme a legislação vigente.

Na carteira digital deverão 
constar dados como o nome 
completo do titular, a filiação, 
a data de nascimento, o ende-
reço, telefone para contato e 
CPF, além das informações 
sobre as vacinas aplicadas 
com o nome comercial, o lote 
e a data de validade. O cartão 
poderá ser acessado por apli-
cativo de celular ou por meio 
de site na internet.

Caberá ao estabeleci-

mento de saúde, público ou 
privado, onde foi realizada 
a vacinação registrar as in-
formações no sistema. De 
acordo com um dos autores, 
o deputado Luizinho (PP-RJ), 
onde não houver sistema de 
acesso aos dados, o cadastra-
mento será feito por meio de 
formulários enviados à uni-
dade de saúde mais próxima 
em que haja tal acesso.

“O governo federal já en-
viou cerca de 50 milhões de 
doses de vacinas para estados 
e municípios. Mas nós não 

temos informação em tempo 
real de doses aplicadas”, dis-
se o deputado. “Porque sai 
da unidade de saúde aquela 
informação, do posto de vaci-
nação, e vai para ser lançada 
numa unidade básica de saú-
de. O tempo médio do delay é 
de 15 dias, o que atrasa muito 
o conjunto da informação”, 
argumentou.

Segundo o deputado Lui-
zinho, a carteira de vacinação 
online também vai desburo-
cratizar a necessidade de re-
gistro de vacinas em papel.

Documento será vinculado ao CPF e sistema permitirá controle das vacinas

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: 04/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Ititioca - Niterói 15140003
13:00 às 17:00 Rua Ricardino Osório - Ititioca - Niterói 15140003
13:00 às 17:00 Travessa C - Ititioca - Niterói 15140003

MARICÁ
09:00 às 10:15 Avenida Zumbi dos Palmares - Itaipuaçu - Maricá 15140171
09:00 às 10:15 Rua 37 - Itaipuaçu - Maricá 15140171
09:00 às 10:15 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 15140171
13:15 às 14:30 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 15140211
13:15 às 14:30 Ruas 37, 46, 136, 137, 138 - Itaipuaçu - Maricá 15140211
13:15 às 14:30 Rua Benvindo T Horta Junior - Itaipuaçu - Maricá 15140211
15:00 às 16:00 Ruas 36, 125, 126 - Itaipuaçu - Maricá 15140317
15:00 às 16:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Itaipuaçu - Maricá 15140317
15:00 às 16:00 Rua Manoel Figueiredo - Itaipuaçu - Maricá 15140317

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Colatina - Trindade - São Gonçalo 15067171
12:00 às 16:00 Rua Juazeiro - Trindade - São Gonçalo 15067171
12:00 às 16:00 Condomínio Monte Verde - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Estrada  Cafuca Santa Izabel - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Estrada  de Ipiiba - Santa Izabel - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Estrada  Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Estrada Sacramento - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Caminho do Cafuba - Santa Luzia - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua General Dalton Filho - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua General Lima Câmara - Santa Luzia - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua General Segadas Viana - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua General Seixas Viana - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua General Zenóbio da Costa - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Jonas Peixoto - Santa Izabel - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Leovegildo da C. Figueiras - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Paulo Medeiros - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Thomaz Peixoto - Sacramento - São Gonçalo 15067227
12:00 às 16:00 Rua Zenóbio da Costa - Sacramento - São Gonçalo 15067227
Dia: 05/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

09:00 às 12:00 Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Icaraí - Niterói 15069635
09:00 às 12:00 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15069635
12:00 às 16:00 Avenida Carlos e Marins - Charitas - Niterói 15084709
12:00 às 16:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 15084709
12:00 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15084709

MARICÁ
09:30 às 12:00 Rua 81 - Bambuí - Maricá 15132417
09:30 às 12:00 Rua Park Way - Bambuí - Maricá 15132417
13:30 às 17:30 Rua 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52 - Jardim Atlântico - Estrada 

itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 
15085345

13:30 às 17:30 Rua Carlos Ribas Perdigão - Jardim Atlântico - Maricá 15085345
13:30 às 17:30 Rua Eliza Vieiras Vera - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15085345
13:30 às 17:30 Rua Miltaer Soares - Jardim Atlântico - Maricá 15085345
13:30 às 17:30 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 15085345
13:30 às 17:30 Rua Professor Cardoso de Menezes - Jardim Atlântico - Maricá 15085345

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Estrada Monte Formoso - Monte Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Águias - Monte Formoso - Rec Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Andorinhas - Sacramento - Rec Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Antônio Galvão - Sacramento - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Beija Flor - Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Canários - Monte Formoso - Sacramento - Rec Formoso - 

São Gonçalo 
15067277

12:00 às 16:00 Rua Hernani Silva - Sacramento - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Luiz Souza Campos - Sacramento - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Pardais - Monte Formoso - Rec Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Sabiás - Rec Formoso - Monte Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Tucanos - Rec Formoso - São Gonçalo 15067277
12:00 às 16:00 Rua Francisco José da Cunha - Monte Formoso - São Gonçalo 15067289
12:00 às 16:00 Rua José F. Cunha - Monte Formoso - São Gonçalo 15067289
12:00 às 16:00 Rua José R. Cunha - Monte Formoso - São Gonçalo 15067289
13:00 às 17:00 Estrada Mato Virgem - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Aurélio V Sampaio - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Benoni Falcão Gouvea - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Diogo Lacerda - Tribobó - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário  Benoni F Gouveia - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário  Capitão Aurélio V Sampaio - Tribobó - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário  João Lopes Assumpção - Nova Grécia - Maria 

Paula - São Gonçalo 
15065049

13:00 às 17:00 Rua Francisco Batista Rios - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Francisco Paula M Neto - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Francisco Paula M Neto - Tribobó - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Baeta da Cruz - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua Honório Corrêa de Oliveira - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua João Lopes de Assunção - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua José Guilherme Silva - Nova Grécia - São Gonçalo 15065049
13:00 às 17:00 Rua M - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo 15065049
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Esportes

Classificados

Campello 
corre risco 
de punição 
no Vasco

A eleição no 
Vasco conti-
nua dando o 
que falar no 
clube. Hoje, a 
Comissão de 
Inquérito do 

clube vai analisar a atuação 
do ex-presidente Alexandre 
Campello e de ex-presiden-
tes de poderes do clube em 
relação a denúncias envol-
vendo a última eleição.

A comissão foi instalada 
pelo presidente do Conselho 
Deliberativo do Vasco, Carlos 
Fonseca, para analisar a lista 
de sócios aptos a votar na 
última eleição. Seis associa-
dos pediram em fevereiro a 
apuração sobre a lista. Além 
disso, ganharam o apoio 
de nove conselheiros, que 
passaram a analisar com 
profundidade as denúncias.

Hoje os membros vão se 
reunir para verificar se vão 
abrir denúncia contra Cam-
pello e os demais dirigentes 
ou se vão arquivar o caso. A 
principal acusação reside no 
descumprimento do estatu-
to vascaíno na exclusão de 
sócios anistiados e na inclu-
são de não recadastrados na 
relação de votantes.

Caso decida apresentar 
a denúncia, o Conselho do 
Vasco vai dar um prazo para 
os acusados se defenderem. 
Eles podem ser punidos com 
suspensão por até seis meses 
ou eliminação do quadro 
social.

Tricolor chegou ao Rio ontem à noite após heroico triunfo na Colômbia 

Flu celebra vitória em meio 
à viagem desgastante

Primeiro, o Flu-
minense teve 
problemas para 
conseguir viajar 
para a Colôm-
bia para enfren-
tar o Indepen-

diente Santa Fe. Depois, com 
a mudança do local do jogo 
de Bogotá para Armênia, até 
avião teve que ser vetado 
de última hora. Mas os jo-
gadores conseguiram dar a 
resposta positiva em campo 
e na noite de quarta-feira 
venceram os colombianos 
por 2 a 1.

Os jogadores valorizaram 
o esforço após o triunfo que 
colocou o time na liderança 
do grupo D da Taça Liberta-
dores da América, ao lado do 
River Plate.

“Foi uma viagem dura. A 
diretoria teve que fretar dois 
aviões. Mas o mais legal foi 
que tivemos personalidade. 
Não é fácil vir aqui na Colôm-
bia. O Santa Fe é um adver-
sário duro. Só podemos para-
benizar o clube pelo esforço 
feito. O desgaste feito com 
essas viagens todas. Demos 
um passo muito importante 
para a classificação”, disse 
Fred, autor dos dois gols.

O artilheiro reconheceu 
que o esforço foi grande 
também em campo.

“A gente sabia que o Santa 
Fe ia imprimir um ritmo mui-
to forte. O objetivo era mar-
car bem, e tentar agredi-los. 

Conseguimos abrir 2 a 0. Mas 
o gol deles deu ânimo e aca-
bou acordando o time deles. 
A expulsão (do lateral tricolor 
Egídio) agravou ainda mais o 
quadro, mas conseguimos”, 
disse ele.

O Fluminense volta a 
campo pela Libertadores 
na próxima quinta-feira, 
quando visita o Junior Bar-
ranquilla, novamente na 
Colômbia, às 19h (de Brasí-
lia). Na véspera, o Santa Fe 
recebe o River Plate. Antes 
disso, no domingo, às 16h (de 
Brasília), o Tricolor encara a 
Portuguesa pela rodada de 
ida das semifinais do Cam-

peonato Carioca. O jogo será 
no Estádio Luso-Brasileiro, 
na Ilha do Governador e o 
desgaste físico é a maior  
preocupação.

“Estou começando a pen-
sar nas semifinais pois estava 
envolvido no jogo contra o 
Santa Fe. Quero poder con-
tar com todos que puderem 
estar à disposição para esse 
jogo tão importante do cam-
peonato estadual, mas a gen-
te vai avaliar a recuperação 
dos jogadores. Sabemos que 
a sequência é grande e que 
o jogo contra o Santa Fe foi 
muito desgastante com um 
a menos”, disse Roger.

Lucas Merçon / Fluminense

Fred surgiu ontem na cabine do avião com uma enorme bandeira tricolor

Domenèc critica 
direção do Flamengo

Volante do Mirassol 
interessa ao Bota

Cinco meses 
após ser de-
mitido do Fla-
mengo, Domè-
nec Torrent fa-
lou sobre sua 
experiência no 

Rubro-Negro. O treinador 
espanhol elogiou o clube e a 
torcida do time, mas fez críti-
cas a uma parte dos dirigen-
tes, afirmando que “alguns 
queriam Dome como trei-
nador, outros Jurgen Klopp”.

“O Flamengo é o maior 
e mais importante clube da 
América do Sul, com 40 mi-
lhões de torcedores. Se você 
perder um jogo, tudo será 
um desastre. Os dirigentes 
tinham ideias diferentes. 
Alguns queriam Dome como 

O  B o t a f o g o 
está estudan-
do apresentar 
uma proposta 
pelo volante 
Luís Oyama, 

que vem se destacando pelo 
Mirassol no Campeonato Pau-
lista. Os direitos federativos do 
jogador pertencem ao clube 
do interior de São Paulo.

Aos 24 anos, o jogador tem 
sido um dos mais regulares 
do Mirassol. Ele, que tem ci-
dadania japonesa, disputou 
oito partidas com a camisa 

treinador, outros Jurgen Klo-
pp ou outra pessoa”, disse ao 
site alemão “Spox”.

Torrent ainda relembrou 
a campanha que obteve 
com o Flamengo e lamen-
tou a falta de tempo que os 
técnicos têm para trabalhar 
no futebol brasileiro, o que, 
segundo ele, “tem pouco a 
ver com motivos esportivos”.

“As coisas são diferentes 
no Brasil e na Europa. Você 
não tem paciência com os 
treinadores lá. Se você olhar 
as estatísticas, verá que os 
clubes no Brasil trocam de 
técnico a cada três ou quatro 
meses. Infelizmente, isso é 
normal lá. E geralmente tem 
pouco a ver com motivos 
esportivos”, declarou.

do clube paulista no Estadual.
A ideia do Botafogo é pro-

por o empréstimo até o fim da 
Série B sem custos, mas com 
o Glorioso arcando com os 
salários integrais. Além disso, 
teria a opção de compra em 
definitivo dos direitos federa-
tivos em dezembro.

O Mirassol ainda não foi 
procurado, mas não deve se 
opor ao negócio. O técnico 
Marcelo Chamusca aprovou a 
contratação do jogador. Assim 
novidades podem acontecer 
nos próximos dias.


