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Servidor: pagamento 
vai ser antecipado

Governo do RJ quita salários antes do décimo dia útil do mês para reforçar as compras para o Dia das Mães

PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO

Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Luiz Henrique Mandetta, na CPI da Pandemia, criticou presidente da República

ESPORTES

Clima nada amistoso na Liberta
O Flu viajou ontem para pegar o Junior Barranquilla, na 
Colômbia, em meio a protestos contra o governo local.

‘Festival Fixe’ 
traz maratona 
cultural
Desta quinta até domingo, 
artistas de diversos 
países se encontram 
vitualmente no “Festival 
Fixe” para celebrar o mês 
da lusofonia e a riqueza 
e pluralidade de todas as 
culturas.

MAM reabre 
ao público 
nesta quinta

PÁG. 2

Divulgação

Shows do rapper indígena Kunumi 
MC fazem parte do “Festival Fixe”

Delivery chega 
de fato às 
favelas

PANORAMA\PÁG. 2

Alexandre Souza de Almeida, de 63 anos, foi a primeira pessoa vacinada com imunizante da Pfizer no Rio de Janeiro. Dose foi aplicada pelo secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz

CIDADES\PÁG. 4

Mailson Santana / Fluminense

Delegação tricolor embarcou ontem para a Colômbia onde joga pela Libertadores

Cidade do Rio 
começa a aplicar 
vacina da Pfizer
A cidade do Rio começou ontem 
a vacinação contra a covid-19 
com as doses da fabricante norte-
americana Pfizer. A Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) recebeu 46,8 
mil doses na noite de segunda-
feira e, seguindo a orientação do 
Ministério da Saúde, destinou 
todo o lote à capital do estado. 
O intervalo entre a primeira e 
segunda doses da vacina da Pfizer 
é de 12 semanas. O imunizante 
precisa ser armazenado entre -25ºC 
e -15ºC, podendo ficar até cinco 
dias sob uma temperatura entre 
2ºC e 8ºC.

CIDADES\PÁG. 3

Bebê é deixado 
em garagem de 
hospital em SG

CIDADES\PÁG. 5

Mandetta põe 
a culpa em 
Bolsonaro
Durante depoimento à CPI da 
Pandemia, o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta 
disse ontem que o País deveria 
ter demonstrado “fala única” 
sobre as medidas de combate 
à covid-19, como o isolamento 
social e culpou o presidente Jair 
Bolsonaro pelo fato da sociedade 
receber “uma informação dúbia” 
sobre como lidar com a doença.

CIDADES\PÁG. 5

Futebol francês 
pode tirar 
Gérson do Fla

PÁG. 8

Alexandre Vidal / Flamengo

Gérson é uma peça importante no Fla e 
interessa a vários clubes da Europa
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Tragédia em Santa Catarina
Como que algum ser humano tem coragem de fazer o 
que esse criminoso fez com as crianças em uma creche 
em Santa Catarina? Uma das piores tragédias da história 
do Brasil, com certeza. Muita força para os parentes das 
vítimas nesse momento tão difícil.
Vitória Silva

Fake News
É triste ver as redes sociais espalhando notícias falsas 
sobre a morte de Paulo Gustavo antes de qualquer con-
firmação, isso é um desrespeito sem tamanho com os 
familiares do ator e uma falta de sensibilidade absurda.
Mauro Soido

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.

Delivery nas favelas

Os 100 mil moradores 
de Paraisópolis, segunda 
maior favela de São Paulo, 
já podem agora receber 
compras feitas nos e-com-
merces da B2W Digital 
(Americanas, Submarino, 
Shoptime e Sou Barato) 
na porta de casa, mes-
mo nos becos e vielas de 

Divulgação

difícil acesso. Através de 
parcerias com as startups 
G10 Favelas e Favela Bra-
sil Xpressum, de logística 
participativa os habitantes 
locais deixam de depender 
dos pontos de retirada. 
Rocinha e Rio das Pedras 
podem ser as primeiras a 
ter o serviço no Rio. 

Cobrança abusiva 
nas escolas

Relator de projeto 
emergencial

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio (Alerj) apro-
vou, ontem, Projeto de Lei 
3.107/20, do deputado Brazão 
(PL), que proíbe as institui-
ções privadas de ensino de 
cobrarem taxa pela emissão 
da primeira via da declaração 
de frequência.

A medida altera a Lei 
7.202/16, que já previa a proi-
bição da cobrança de taxas de 
prova, de repetência, sobre 
disciplina eletiva, da primeira 
via do comprovante de ma-
trícula e do histórico escolar. 
Em caso de descumprimento, 
devem ser adotadas punições 
previstas pelo Código de De-
fesa do Consumidor.

“O ensino privado é de 
alto custo, portanto não há 
que se cobrar adicionais por 
documentos inerentes ao 
estudante. Existe, inclusive, 
informações no sentido de 
que tal cobrança já foi consi-
derada abusiva em legislação 
federal”, explicou Brazão. 

O deputado federal Ch-
ristino Áureo (PP-RJ) foi 
escolhido para ser o rela-
tor da a Medida Provisória 
1045/2021, que institui o 
Novo Programa Emergen-
cial de Manutenção do Em-
prego e da Renda que será 
pago pelo Governo Federal 
nas hipóteses de suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho ou redução pro-
porcional de jornada de 
trabalho e de salário. 

Em seu primeiro man-
dato de deputado federal, 
Christino Áureo tem sido já 
foi relator em outros temas 
ligados ao combate ao de-
semprego. Como foi o caso 
da Medida Provisória 905 
e da Lei 14. 130/21, recém 
sancionada, que instituiu 
o Fiagro - Fundo de In-
vestimento no Agro, que 
poderá dobrar a oferta de  
crédito para a produção 
rural e agroindustrial no  
País. 

Maratona cultural 
no ‘Festival Fixe’ 
Desta quinta até domingo, 
artistas de Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe se encon-
tram vitualmente no “Fes-
tival Fixe” para celebrar o 
mês da lusofonia e a riqueza 
e pluralidade de todas essas 
culturas.

A programação é total-
mente gratuita, repleta de 
música, teatro, cinema, lite-
ratura, artes visuais, gastro-
nomia e moda. As atrações 

podem ser conferidas no 
site https://www.festivalfi-
xe.com.br/.

Entre as atrações, desta-
cam-se shows do rapper in-
dígena Kunumi MC, da etnia 
Mbyá-Guarani; da cantora 
portuguesa Amaura, uma 
das vozes mais promissoras 
da música soul desse país; 
do rapper queer brasileiro 
Rico Dalasam; e da moçam-
bicana Selma Uamusse, que 
mistura ritmos de sua terra-
-natal com eletrônica. 

CULTURA FABIANA MAIA

Reabertura
O MAM Rio será reaberto ao 
público, nesta quinta, com 
a maior exposição de escul-
turas do acervo já montada 
pela instituição: “Estado 
Bruto”. Mostra reúne mais 
de 120 esculturas com obras 
de artistas de diferentes épo-
cas, geografias e linguagens. 
Também seguem em cartaz 
as exposições “Fayga Ostro-
wer” e “Marcos Chaves: as 
imagens que nos contam”. A 
programação de reabertura 
conta com atividades gratui-
tas até domingo.

ANNA MEL – Um baile de formatura nos anos 70 e uma 
história caricata com show de luzes e cores compõem 
o cenário perfeito para o lançamento “Dentro do Seu 
Abraço”, da cantora Anna Mel, uma das artistas mais 
promissoras de sua geração. O single e clipe, que conta 
com a participação especial de Malía, estreia em todas 
as plataformas digitais pela gravadora Universal Music. 

HOMENAGEM – O Duo Gisbranco, formado pelas 
pianistas e compositoras Bianca Gismonti e Claudia 
Castelo Branco, lança seu quinto trabalho “Pássaros – 
Ao Vivo”. São seis poemas de Chico César musicados, 
três músicas com arranjos inéditos, um arranjo de 
música instrumental (que foi gravado no CD ‘Flor de 
Abril’) e uma música com participação de Chico César.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Shows do rapper indígena Kunumi MC fazem parte do “Festival Fixe”

Fabio Souza/Divulgação

“Estado Bruto” reúne mais de 120 

esculturas de diferentes épocas

POR JEFFERSON LEMOS

Diferença de preços

Para ajudar a economizar 
na compra do presente 
para o Dia das Mães, no do-
mingo, o Procon Estadual 
levantou preços dos 22 
produtos mais procurados 
em 95 lojas do Rio, Niterói, 
Região Serrana, dos Lagos, 
Baixada e lojas virtuais. No 
município do Rio, a maior 

Divulgação

diferença entre perfumes 
foi de 43%, na Zona Oeste. 
Em relação às flores e celu-
lares, as maiores oscilações 
foram na Zona Norte, com 
200% no buquê e 46% no 
eletrônico. Nas lojas vir-
tuais foram 91% nos perfu-
mes, 41% nas flores e 50% 
nos celulares. 

O lado imunizado da Força

Quem foi ontem se vacinar 
no Planetário do Rio contra 
a covid-19 encontrou a 
presença ilustre de Darth 
Vader. O cosplayer do icô-
nico personagem esteve na 
unidade em celebração ao 
“Dia de Star Wars”, como 
é conhecido pelos fãs da 
saga o dia 4 de Maio. Darth 
Vader abriu as portas do 
planetário e cumprimen-

Marcelo Piu / Prefeitura do Rio de Janeiro

tou quem aguardava a sua 
dose, chamando os presen-
tes para o lado imunizado 
da Força. 

Servindo como um dos 
polos de vacinação na Gá-
vea, Zona Sul, o Planetário 
tem como missão difundir 
a astronomia e as ciências 
afins, integrando ciência, 
educação e cultura de for-
ma inovadora na cidade. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, visitou on-
tem, com os beneficiados, 
o condomínio Residencial 
Viver Melhor Itaboraí, no 
bairro da Esperança, que 
está em fase final de cons-
trução. Com 371 apar-
tamentos, a obra é um 
empreendimento do Pro-
grama Morar Melhor, com 
financiamento da Caixa, 

através do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.
O secretário municipal 
de Habitação e Serviços 
Sociais, Uilton Viana, o 
secretário municipal de 
Saúde, Sandro Ronquetti, e 
a  primeira-dama, Pâmela 
Delaroli, também acompa-
nharam a visita. Os futuros 
moradores já visitaram os 
imóveis que ocuparão. 

Minha Casa, Minha Vida
Divulgação

Os 90 anos da Associação 
Fluminese de Amparo aos 
Cegos (Afac), completados 
no último sábado, ren-
deram ontem a primeira 
homenagem oficial à insti-
tuição. Durante visita esta 
semana à sede da Afac, o 
vereador Jhonatan Anjos 
entregou moção de aplau-

so ao consultor do projeto 
do Instituto Superior da 
Afac (ISAFAC), Omar Luis 
Rocha da Silva, pelos ser-
viços prestados a Niteroi. 
Um das ações da asso-
ciação para comemorar a 
data é ter uma faculdade 
de terapia ocupacional até 
o fim do ano. 

Reconhecimento pelo trabalho
Divulgação
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Covid-19: Estado estende as 
medidas restritivas até dia 18
Decreto com a prorrogação foi publicado ontem e governo estadual segue na luta contra o coronavirus

Foi publicado na edição des-
ta terça-feira (4) do Diário 
Oficial do estado do Rio de 
Janeiro o Decreto n° 47.594, 
que prorroga as medidas 
de restrição para conter a 
propagação do novo coro-
navírus até o dia 18 de maio. 
A situação de emergência no 
estado foi reconhecida em 
decreto no dia 16 de março 
de 2020.

Continuam suspensas as 
atividades de casas de show, 
espetáculos, boates e are-
nas, espaços de recreação e 
casas de festa infantis. Estão 
permitidas com restrição de 
capacidade os eventos de 
negócios, como feiras, ex-
posições, eventos corporati-
vos, congressos, encontros, 
seminários, conferências e 
workshops.

Também podem ocorrer 
com capacidade reduzi-
da eventos sociais como 
casamentos, formaturas, 
confraternizações e coque-
téis, bem como eventos em 
ambientes abertos como 
parques e praças. Estão 
permitidas as atividades 
esportivas individuais ao ar 
livre e as de alto rendimento 
sem a presença de público.

Bares, restaurantes, lan-
chonetes e congêneres po-
dem funcionar com até 40% 
da capacidade de atendi-
mento ao público, assim 

como os shoppings centers. 
As feiras livres de gêneros 
alimentícios devem respei-

tar o distanciamento de 1,5 
metro entre as barracas e 
disponibilizar preparações 

sanitizantes aos clientes e 
feirantes.

Estão autorizados os sa-

lões de beleza e barbea-
rias com agendamento dos 
clientes, o comércio de rua 

e galerias, vendedores am-
bulantes autorizados, hotéis 
e pousadas e as academias 
com até 40% da capacidade. 
Museus, galerias de arte, 
bibliotecas, cinemas, salas 
de concerto e zoológicos 
podem funcionar até as 
22h, com planejamento para 
acesso e saída do público de 
modo a evitar aglomerações.

Estão vedadas as rodas 
de samba, rodas de rima, 
atividades em quadras de 
escolas de samba e nas se-
des dos blocos carnavales-
cos.

O uso de máscara é obri-
gatório em locais públicos, 
como transporte coletivo, 
ruas, parques e hospitais, 
bem como em ambientes 
privados de acesso públi-
co, como supermercados, 
farmácias e agências ban-
cárias.

Permanece suspensa a 
visita a pacientes com co-
vid-19 internados na rede 
pública e privada.

Continuam 
suspensas as 
atividades de 
casas de shows, 
espetáculos, 
boates e arenas

Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Com o imunizante da Pfizer, a cidade do Rio conta agora com três tipos de vacina

SG amplia testagem 
de covid-19
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo vai 
comprar mais 300 mil testes 
para confirmar se os gon-
çalenses estão com a covid-19 
ou não. Na cidade, já foram 
feitos 430.553 mil exames, 
sendo 356.704 testes rápidos 
e outros 73.849 RT-PCR, des-
de o início da pandemia, um 
total de 39% da população 
do município. Deste total, 
foram confirmados 65 mil 
casos. O objetivo da compra é 
dar continuidade à testagem 
maciça da população como 
uma das medidas de combate 
à disseminação do novo coro-
navírus, sendo esta também 
uma das recomendações 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Os 300 mil testes – entre 
rápido e RT-PCR – serão rea-
lizados nos 12 locais de ‘porta 
aberta’ existentes na cidade, 
além das unidades hospita-
lares. Atualmente, a secretaria 
realiza uma média de 3,5 mil 
exames por semana. A OMS 
orienta que a quantidade 
de testes realizados em uma 
cidade deve ser de, pelo me-
nos, 10 vezes o número de 
infectados que o município 
possui. Atualmente, a cidade 
tem 65 mil casos confirmados. 

“Cabe ressaltar que, além 
da testagem em massa, é im-
portante manter o isolamento 
social para conseguirmos 
diminuir a disseminação do 
vírus. Pois, identificando os 
infectados e isolando-os, po-
demos evitar a transmissão, 
tornando uma das medidas 
mais eficientes no combate 
à pandemia da covid-19. A 
cidade atua no sentido de 
dar continuidade às ações de 
prevenção, diagnóstico e tra-
tamento da pandemia”, disse 
a enfermeira Gláucia Oliveira, 
coordenadora do setor de 
Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Os exames para detectar a 
doença podem ser feitos por 
aqueles que estão com sinto-
mas do coronavírus ou com 
quem teve contato com quem 

está com a doença. Os tipos de 
exames realizados em cada 
indivíduo depende do tempo 
que está com os sintomas ou 
que teve contato com pessoa 
infectada.

Para quem está com sin-
tomas há mais de sete dias, 
o indicado é o teste rápido 
– disponível em 12 unidades 
de saúde. Já para quem está 
com sintomas há menos de 
sete dias, a indicação é a rea-
lização do teste RT-PCR ou 
swab, que pode ser realizado, 
com demanda espontânea, 
no Centro de Triagem, que 
fica no Zé Garoto, e funciona 
diariamente, das 8h às 18h, 
para maiores de 12 anos e na 
Clínica da Criança, de segun-
da-feira a sexta-feira, das 8h às 
17h, para menores de 12 anos.   

Os principais sintomas do 
coronavírus são febre, tosse 
seca, coriza, dificuldade de 
respirar e falta de olfato e 
paladar. “Todos que estão 
com os sintomas da covid-19, 
principalmente falta de olfato 
e paladar, podem procurar as 
unidades de saúde para rea-
lizarem os exames. E outras 
pessoas que tiveram contato 
com alguém com a doença 
e que esteja assintomático, 
é aconselhável a testagem”, 
finalizou Gláucia.

Locais - Centro de Tria-
gem ao Coronavírus, no Zé 
Garoto, diariamente, das 8h 
às 18h; PAM Coelho, PAM 
Neves, PAM Alcântara; Clínica 
Municipal Gonçalense Barro 
Vermelho;  Polo Sanitário Rio 
do Ouro; Polo Sanitário Jorge 
Teixeira de Lima, no Jardim 
Catarina; Polo Sanitário Hélio 
Cruz, no Alcântara e Polo Sa-
nitário Paulo Marques Rangel, 
no Porto do Rosa, de segunda 
a sexta, das 9h às 16h; Clínica 
da Criança (0 a 12 anos), de 
segunda a sexta, das 9h às 17h; 
Clínica Municipal Gonçalense 
do Mutondo: de segunda a 
sexta, das 8h às 20h; e sábado, 
das 8h às 13h;

O Hospital Franciscano 
Nossa Senhora das Graças, 
Lagoinha, diariamente, 24h.

Primeiras vacinas da Pfizer 
são aplicadas na cidade do Rio

O Município do Rio de Janeiro 
iniciou ontem (4) a vacinação 
contra a covid-19 com as doses 
da fabricante norte-americana 
Pfizer. A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) recebeu 46,8 mil 
doses na noite de segunda-fei-
ra e, seguindo a orientação do 
Ministério da Saúde, destinou 
todo o lote à capital do estado.

Com isso, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) come-
çou a aplicação da primeira 
dose na Clínica da Família 
Estácio de Sá, no Rio Comprido, 
Zona Norte da cidade, seguin-
do o cronograma dos grupos 
prioritários.

De acordo com o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
a vacina contra a covid-19 será 
aplicada em pessoas com co-
morbidades, gestantes e puér-
peras e pessoas com deficiência 
permanente.

O intervalo entre a primeira 
e segunda doses da vacina da 
Pfizer é de 12 semanas. O imu-
nizante precisa ser armazenado 
entre -25ºC e -15ºC, podendo 
ficar até cinco dias sob uma 
temperatura entre 2ºC e 8ºC.

Alexandre Souza de Almei-
da, de 63 anos, acordou cedo 
e foi o primeiro a ser vacinado 
nesta unidade. O secretário de 
Saúde, Daniel Soranz, esteve 
no local, atendeu a imprensa 
e passou todas as informações 
sobre a nova vacina, que ain-
da está sendo distribuída na 
cidade.

“Toda as vacinas são boas e 
protegem contra casos graves 
de covid-19. Nossa recomen-
dação é que ninguém fique 
escolhendo a vacina nas unida-
des quando chegar seu dia de 
imunização. Tome a que tiver”, 
destacou Soranz.

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu 46,8 mil doses na noite de segunda

Vale ressaltar que o cumprimento do calendário depende do envio de mais doses 

Niterói tem novo calendário 
para a 2ª dose da Coronavac

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói ajustou o 
calendário de aplicação da 
segunda dose da vacina Co-
ronavac contra a Covid-19. 
hoje (5) e amanhã (6), pode-
rão completar a imunização 
idosos com mais de 67 anos 
que tomaram a primeira dose 
em uma unidade de saúde da 
cidade. Na sexta-feira (7) e 
sábado (8) serão imunizados 
idosos com mais de 66 anos. O 
cumprimento do calendário 
depende do envio de mais 
doses da vacina por parte do 
Ministério da Saúde, já que o 
estoque do município segue 
reduzido.

A aplicação da segunda 
dose da Coronavac vai ocor-
rer, de segunda a sexta-feira, 
na Policlínica de Itaipu, Po-
liclínica da Engenhoca e no 
drive thru da UFF, no Gragoa-
tá, das 8h às 17h. A entrada é 
permitida até 16h. No Campo 
de São Bento o horário é das 
9h às 16h. No sábado, a imu-
nização ocorrerá nas policlí-
nicas do Largo da Batalha e 
da Engenhoca e no drive thru, 
das 8h às 12h.

Para receber a segunda 
dose, é preciso levar um do-
cumento de identidade com 
foto e data de nascimento e o 
comprovante de vacinação. A 

aplicação da segunda dose é 
restrita às pessoas que rece-
beram a primeira na cidade.

A segunda dose da vacina 
AstraZeneca está sendo apli-
cada normalmente, em todos 
os postos. De segunda a sexta, 
das 8h às 17h, com entrada 
até 16h, nas policlínicas do 
Vital Brazil, Barreto, Itaipu, 
São Lourenço, Fonseca, Pira-
tininga e Engenhoca, no drive 
thru no campus do Gragoatá 
da UFF, e nos postos volantes 
no Colégio Gomes Pereira, no 
Largo da Batalha, e no Clube 
Central, em Icaraí. No Campo 
de São Bento, a vacinação 
acontece entre 9h e 16h.

Após concluir a vacina-
ção do grupo prioritá-
rio da Fase 1 do Plano 
Nacional de Imuniza-
ções (PNI), a Prefeitura 
de Itaboraí promoverá 
mais uma repescagem 
para idosos acima de 
60 anos, nesta quarta-
-feira (5). Assim, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde (SEMSA) inicia, 
a partir de quinta-feira 
(6), a vacinação para 
novo público-alvo da 
próxima fase.

No site da Prefei-
tura de Itaboraí está 
disponível informa-
tivo com a classifica-
ção das comorbidades 
no link (https://bit.ly/ 
3nMTrkN).

Repescagem 
em Itaboraí

O Estado do Rio de Janeiro, que tem uma vocação turística e de lazer muito forte, mantém esforço de readaptação nesse difícil momento de pandemia

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Mudança de 
paradigma

Dom José Francisco*

Neste tempo Pascal, toda 
atenção converge para o 
Senhor Ressuscitado. As 
primeiras impressões dos 
discípulos são fundamen-
tais para a fé cristã. 

Embora o Ressuscitado 
já tivesse aparecido a Pe-
dro e aos dois discípulos de 
Emaús, ele ainda não ha-
via aparecido aos outros: 
os Onze. É quando Lucas 
conta uma intervenção do 
Ressuscitado repentina, 
misteriosa e avassalado-
ra. Com eles trancados 
e comentando o que se 
passou, Jesus transparece 
no meio deles e os saúda. 
Todos ficam assustados e 
com medo: pensam num 
fantasma. Jesus, então, 
lhes mostra mãos e pés 
perfurados, os con-
vida a tocá-lo e come 
um pedaço 
de peixe em 
sua presen-
ça. 

D e p o i s 
de 20 sécu-
los de pre-
gação inin-
terrupta, de 
p ro d u ç õ e s 
culturais, so-
bretudo, na 
pintura e no 
cinema, de 
procissões do Ressus-
citado com sua ban-
deira branca balan-
çando na madrugada, 
parece que nos tornamos 
anestesiados com a notí-
cia, e falamos dela com a 
certeza e a banalidade de 
quem espera encontrar 
pão na padaria. Mas não 
foi assim naqueles primei-
ros dias. 

Embora haja em Jesus 
algo diferente, que leva as 
pessoas a associarem sua 
presença a um espírito, 
o Ressuscitado é um ser 
corporal: ele, realmente, 

foi levantado dentre os 
mortos. Ao comer o peixe, 
ele não deixa ninguém 
esquecer do episódio em 
que alimentou cinco mil 
pessoas com cinco pães e 
dois peixes. Observem que 

os dois de Emaús o 
reconheceram no 
partir do pão, e os 
Onze, quando ele 

come o pei-
xe no meio 
deles.

O  p r o -
blema todo 
é que o Pla-
n o  D i v i n o 
i m p l i c a v a 
s o f r i m e n -
to e morte, 
e essa visão 
subvertia as 
expectativas 
messiânicas 

dos discípulos. 
Não foi  fáci l 

para eles entende-
rem e aceitarem 

que o Ressuscitado era 
o mesmo que havia sido 
Crucificado. Quem estava 
preparado para tamanha 
mudança de paradigma? 
Quem já está?

A Páscoa é a nossa 
chance de efetuar mu-
danças de paradigmas. Se 
não, agora, quando?

Não foi fácil para 

eles entenderem 

e aceitarem que 

o Ressuscitado 

era o mesmo 

que havia sido 

Crucificado. 

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

O governador Cláudio Cas-
tro nomeou Nelson Rocha 
como novo secretário de 
Fazenda e Alexandre Chie-
ppe para o cargo de secre-
tário de Saúde. Os técnicos 
assumem as pastas nos lu-
gares de Guilherme Mercês 
e Carlos Alberto Chaves, 
respectivamente. Agora, 
Chaves passa a coordenar 
a logística de distribuição 
de vacinas da SES. As no-
meações serão publicadas 
no Diário Oficial desta 
quarta-feira (05/05).

“Este é um momento 
crucial para o Estado do 
Rio. Temos diversos desa-
fios, entre eles a pandemia 
e a situação econômica 
do Rio”, ressaltou o gover-
nador.

Rio: dança 
das cadeiras

São 13 hospitais de referência e 59 marcas distribuídas em 900 unidades

CHN passa a se chamar Dasa 
e integra maior rede do Brasil

 O Complexo Hospitalar de Ni-
terói (CHN) mudou de marca 
após integração à Dasa que, 
juntamente com a Rede Ím-
par e a GSC, tornam-se uma 
só empresa e passam a usar 
uma só marca, Dasa, tornan-
do a companhia a maior rede 
de saúde integrada do Brasil, 
com 13 hospitais de referên-
cia e mais de 59 marcas entre 
medicina diagnóstica e hos-
pitais, distribuídas em mais 
de 900 unidades no país, além 
da coordenação de cuidados 
e inovação assistencial que 
se posicionam no centro do 
negócio.

“A mudança e a unificação 

ao ecossistema Dasa repre-
sentam um novo momento 
para o hospital, que reforça 
seu posicionamento como 
referência em medicina de 
alta complexidade, mas que, a 
partir de agora, também agre-
ga todas as etapas do cuidado 
ao paciente, viabilizando a 
melhor alternativa terapêu-
tica em toda a sua jornada e 
momentos da vida ao olhar 
principalmente para a saúde, 
e não só para a doença. Os 
médicos e pacientes perma-
necem no centro das decisões, 
mas teremos foco na gestão da 
saúde e no cuidado integral 
como uma única empresa”, 

afirma o doutor Marcus Vini-
cius Ribeiro de Souza Martins, 
diretor-geral do CHN. Hoje, 
o hospital está entre os dez 
melhores do Brasil e em 48º 
da América Latina, segundo 
a revista AméricaEconomía 
Intelligence.

O novo ecossistema é um 
modelo integrado de ges-
tão assistencial baseado em 
tecnologia e inteligência de 
dados que beneficia médicos 
e pacientes com a unificação 
de históricos de saúde. Quem 
usufruir dos serviços da rede 
Dasa terá seus dados conso-
lidados e disponíveis em uma 
só plataforma.

1ª Feira Virtual de Empregos 
tem mais de mil oportunidades
Já está acontecendo a 1ª Feira 
Virtual de Emprego da Secre-
taria de Estado de Trabalho e 
Renda (Setrab). São mais de 
mil oportunidades de empre-
go no Estado. Durante este 
mês, o Governo do Estado, 
por meio da Setrab, realiza 
diversas ações para melhorar 
a empregabilidade.

“A 1ª Feira Virtual da Secre-
taria busca adaptar a neces-
sidade das pessoas que estão 
em busca de um emprego à 
nova realidade da pandemia. 
O ambiente on-line também 
facilita o acesso da população 
às oportunidades, evitando 
custos com o deslocamento”, 
disse o secretário de Trabalho, 
Capitão Paulo Teixeira.

Os interessados em con-
correr a uma das vagas da Fei-
ra de Empregos devem fazer 
um cadastro no link n8qhg.
app.goo.gl/UruJ e identificar 
qual oportunidade se encaixa 
no seu perfil. A equipe espe-
cializada da Secretaria de Tra-
balho analisa as informações 
e encaminha para as oportu-

nidades disponíveis. Entre as 
empresas participantes estão 
Ambev, McDonald’s e Sinaf.

As oportunidades estarão 
disponíveis até sexta-feira (7). 
A Feira Virtual oferece vagas 
para o primeiro emprego, 
para pessoas com deficiên-

cia e para o programa Jovem 
Aprendiz, além daquelas de 
ampla concorrência. Mais 
de 9.500 pessoas fizeram 
inscrições para as vagas no 
primeiro dia da feira.

Geração Prateada - Nesta 

semana, a Setrab também 
lançou a cartilha Geração 
Prateada, que foi elaborada 
para incentivar a inserção de 
pessoas com mais de 60 anos 
no mercado de trabalho. O 
material é destinado tanto a 
idosos em busca de emprego 
como a empresários interes-
sados em abrir vagas a profis-
sionais mais experientes.

O material pode ser aces-
sado pelo link http://www.
rj.gov.br/secretaria/Default.
aspx?sec=TRABALHO

Posto Sine - A rede de 
atendimento do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) foi 
ampliada com a reabertura 
de um posto no Centro do 
Rio de Janeiro. Gerida pela 
Setrab e localizada no prédio 
do Ministério da Economia 
(Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 251), a unidade ofere-
ce serviços de intermediação 
de mão de obra, solicita-
ção de seguro-desemprego e 
orientação sobre Carteira de 
Trabalho Digital.

Durante este mês, Estado realiza diversas ações para a empregabilidade
Rafael Campos/Palácio Guanabara

Rio busca retomada econômica depois dos impactos da pandemia

Capitão Nelson conferiu de perto novo acionamento via radiofrequência

S. Gonçalo reforça comunicação 
com comunidades pelas sirenes
 As 25 sirenes do Sistema de 
Alerta e Alarme da Defesa 
Civil de São Gonçalo vão 
operar com novo dispositivo 
para que a comunicação com 
as comunidades onde estão 
instaladas seja garantida em 
caso de desastres. A Subsecre-
taria de Defesa Civil realizou 
testes de comunicação com 
os aparelhos, que passarão a 
funcionar também por siste-
ma via rádio.

Por meio de videocon-
ferência, o prefeito Capitão 
Nelson conferiu de perto, 
durante reunião com a Defesa 
Civil na tarde de ontem (4), o 
funcionamento do sistema, 
que transmite as mensagens 
enviadas às sirenes de forma 
imediata. Os primeiros testes 
já foram realizados em campo 
na segunda-feira e, na tarde 
desta terça, o sistema foi apre-
sentado ao prefeito.

“Essa agilidade é muito 
importante. A transmissão 
via rádio possibilita a co-
municação imediata com a 
população, um fator que é 
primordial para preservar 
vidas e orientar a população 
em casos de emergência”, 
destacou o prefeito Capitão 
Nelson.

O subsecretário de Defesa 
Civil, Coronel Fernando Ro-
drigues, reforçou os benefí-
cios da implantação do novo 

sistema.
“O uso da radiofrequência 

para a comunicação com as 
sirenes traz dois benefícios 
principais: o primeiro é a 
garantia que a mensagem 
vai chegar até as pessoas, 
independente das condições 
meteorológicas, já que não 
depende de internet para ser 
operado. A segunda é a agili-
dade e autonomia de como 
isso é feito”, explicou.

Na segunda-feira (3), os 
testes foram realizados na 
sirene de Boa Vista. O novo 
sistema já está disponível em 
dois bairros – Boa Vista e Ar-
senal. Mas dentro de um mês, 
as outras 23 sirenes terão o 
mesmo serviço. Acompanha-
ram os testes, o subsecretário 
coronel Fernando Rodrigues, 
o coordenador regional da 
Defesa Civil da Região Me-
tropolitana, tenente-coronel 

Mozart Martins; o diretor do 
Centro Estadual de Monito-
ramento e Alerta de Desas-
tres Naturais (Cemaden/RJ), 
tenente-coronel Anthony 
Barrera; o coordenador ope-
racional da Defesa Civil de 
São Gonçalo, Raphael Garcez 
e o chefe do Departamento de 
Mapeamento da Defesa Civil 
municipal, Ricardo do Vale.

“Esse novo sistema é mui-
to inovador e vai usar uma 
rede própria da Defesa Civil 
por radiofrequência. É mais 
uma forma de acionamento 
das sirenes que a cidade ga-
nha. Se não tiver internet ou 
ela falhar, os profissionais não 
precisam ir até as sirenes para 
acioná-las mecanicamente. 
Agora, há a possibilidade de 
fazer este serviço através do 
rádio e a comunicação pode 
ser em tempo real, sem ne-
cessitar de gravação”, disse 
Anthony Barrera.

Normalmente, as sirenes 
têm cinco gravações de aviso: 
teste, simulado, chuva, mobi-
lização e desmobilização. 

As 25 sirenes ficam ins-
taladas nos bairros Itaúna, 
Nova Grécia, Zumbi, Engenho 
Pequeno, Novo México, Boa 
Vista, Venda da Cruz, Patro-
nato, Sete Pontes, Porto Novo, 
Covanca, Gradim, Vila Três, 
Barro Vermelho, Mutuagua-
çu, Arsenal e Lindo Parque.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Os primeiros testes já foram realizados em campo no início desta semana

Servidor: Governo 
do RJ paga na sexta
O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, através da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz), vai antecipar 
para sexta-feira (7) os salá-
rios de abril para 464.842 
servidores ativos, inativos 
e pensionistas. Esta é a 6ª 
vez, desde que o governador 
Cláudio Castro assumiu o 
comando do estado, que 
os pagamentos são deposi-
tados antes do décimo dia 
útil previsto no calendário 
oficial. O valor líquido da 
folha de abril é de R$ 1,85 
bilhão. Os pagamentos se-
rão efetuados ao longo do 
dia, mesmo após o fim do 
expediente bancário.

O pagamento dos salá-
rios em dia é um dos com-
promissos firmados pelo 
governador Cláudio Castro 
com os servidores do Estado 
do Rio de Janeiro. 

“Gestão austera e res-
ponsável dá resultado. É 
compromisso do nosso 

governo pagar os servidores 
em dia. E quando consegui-
mos antecipar os salários, 
esse é um reconhecimento 
à dedicação e empenho do 
funcionalismo público. Os 
servidores merecem todo 
o nosso respeito. E, além 
disso, os salários ajudam 
a movimentar a economia 
fluminense”, destaca o go-
vernador.

“Assumimos a Sefaz com 
a previsão de atraso de salá-
rios. Salário em dia e adian-
tado é um grande resultado 
para os servidores. Em breve 
vamos voltar a pagar todos 
no início do mês, o que não 
acontece desde 2017”, diz o 
secretário de Estado de Fa-
zenda, Guilherme Mercês.

A antecipação do paga-
mento dos servidores esta-
duais chega às vésperas do 
Dia das Mães, comemorado 
no domingo (9), a segunda 
data mais importante do 
ano para o comércio.

A Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
(SMDH), em parceria com 
o Detran/RJ, vai viabilizar 
a emissão de documentos 
básicos, como identifi-
cação civil e certidão de 
nascimento, para grupos 
vulneráveis a partir desta 
terça-feira (4). O serviço 
será oferecido no Centro 
de Cidadania (Cecid) atra-
vés do Zap da Cidadania, 
no número (21) 96992-
9577. A medida é emer-

gencial e visa contemplar, 
prioritariamente, o públi-
co atendido pelo Cecid: 
pessoas com denúncias 
de intolerância religiosa, 
trabalho escravo, racismo, 
homofobia, abuso infan-
til, prisões harbitrárias, 
migrantes e refugiados.

A identidade civi l 
(Carteira de Identidade 
ou Registro Geral – RG) e 
a emissão de documen-
tação básica é um direi-
to de todo cidadão.

Niterói: emissão de documentação
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Ex-ministro diz que Bolsonaro contribuiu para que população tivesse informações dúbias sobre a pandemia

Mandetta abre o verbo na CPI
O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta disse 
ontem (4) ter sido “publi-
camente confrontado” pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
durante o enfrentamento 
inicial da pandemia de co-
ronavírus. Em depoimento à 
CPI da Pandemia, Mandetta 
afirmou que o Brasil deveria 
ter demonstrado “unidade” e 
“fala única” sobre as medidas 
de combate à covid-19, como 
o isolamento social. No en-
tanto, segundo Mandetta, o 
presidente contribuiu para 
que a sociedade recebesse 
“uma informação dúbia” so-
bre como lidar com a doença.

“O Ministério da Saúde foi 
publicamente confrontado, 
e isso dava uma informação 
dúbia à sociedade. O objetivo 
do Ministério da Saúde era 
dar uma informação, e o pre-
sidente dava outra informa-
ção. Em tempos de epidemia, 
você tem que ter a unidade. 
Tem que ter a fala única. Com 
esse vírus, o raciocínio não 
pode ser individual. Esse vírus 
ataca a sociedade como um 
todo. Ele ataca tudo”, disse.

Mandetta ficou à frente 
do Ministério até 16 de abril 
de 2020. Em 28 de março, ele 
diz ter entregue uma “carta 
pessoal” a Bolsonaro. No 
texto, ele “recomenda expres-
samente que a Presidência 

reveja o procedimento ado-
tado” para evitar “colapso do 
sistema de saúde e gravíssi-
mas consequências à saúde 
da população”.

De acordo com o ex-mi-
nistro, Bolsonaro foi direta-
mente comunicado sobre 
a escalada da pandemia no 
Brasil. Antes de deixar a pas-
ta, Mandetta apresentou ao 

presidente, uma estimativa 
de que o país poderia chegar 
a 180 mil mortos no final 
de 2020. A previsão acabou 
sendo superada, e o Brasil 
encerrou o ano passado com 
quase 195 mil óbitos.

“Todas as recomendações 
as fiz com base na ciência, na 
vida e na proteção. As fiz em 
público, em todas as minhas 

manifestações. As fiz nos 
conselhos de ministros. As fiz 
diretamente ao presidente e a 
todos os que tinham de algu-
ma maneira que se manifestar 
sobre o assunto. Sempre as 
fiz. Ex-secretários de saúde e 
parlamentares falavam publi-
camente que essa doença não 
ia ter 2 mil mortos. Acho que, 
naquele momento, o presi-

dente entendeu que aquelas 
outras previsões poderiam ser 
mais apropriadas”, afirmou.

Mandetta afirmou acre-
ditar que Bolsonaro recorria 
a “outras fontes” e a um “as-
sessoramento paralelo” para 
buscar informações sobre a 
pandemia de coronavírus.

“Isso não é nenhuma no-
vidade para ninguém. Havia 
por parte do presidente um 
outro olhar, um outra decisão, 
um outro caminho. Todas as 
vezes que a gente explicava, 
o presidente compreendia. 
Ele falava: ‘Ok, entendi’. Mas, 
passados dois ou três dias, 
ele voltava para aquela si-
tuação de quem não havia 
talvez compreendido, acre-
ditado ou apostado naquela 
via. Era uma situação dúbia. 
Era muito constrangedor para 
um ministro da Saúde ficar 
explicando porque estávamos 
indo por um caminho se o 
presidente estava indo por 
outro”, afirmou.

Questionado pelo relator 
da CPI da Pandemia, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), o 
ex-ministro da Saúde criticou 
o uso da cloroquina como 
um tratamento preventivo 
contra a covid-19. Embora o 
presidente Bolsonaro defen-
da publicamente o uso da 
substância pela população, 
Mandetta lembrou que, no 
enfrentamento de outras 
doenças, a droga é utilizada 
em ambiente hospitalar. 

“A cloroquina é uma droga 
que, para o uso indiscrimi-
nado e sem monitoramento, 
a margem de segurança é 
estreita. É um medicamento 
que tem uma série de reações 
adversas. A automedicação 
poderia ser muito, muito pe-
rigosa”, afirmou.

Pazuello - O depoimen-
to do ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello foi remar-
cado para o dia 19 de maio. O 
presidente do colegiado, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
sugeriu a data e a submeteu à 
votação simbólica dos mem-
bros. Pazuello seria ouvido 
hoje (5) mas um oficío da 
Secretaria-Geral do Exército 
informou que o ex-ministro 
teve contato com dois servi-
dores Executivo que foram 
diagnosticados com covid-19. 
Com isso, a participação dele 
na CPI foi remarcada.

Em depoimento, 
Mandetta 
afirmou que o 
Brasil deveria ter 
uma ‘fala única’ 
sobre a covid

Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro a prestar depoimento na CPI da Pandemia, no Senado

Cinco mortos em 
creche de SC
Um jovem de 18 anos inva-
diu, ontem (4), uma creche 
na cidade de Saudades (SC) 
com um facão e matou ao 
menos três crianças e duas 
professoras. Uma tercei-
ra criança ferida está sob  
cuidados médicos em um 
hospital.

A identidade do agressor 
e os nomes das vítimas não 
foram confirmados por fon-
tes oficiais. Segundo a Polícia 
Militar de Santa Catarina, 
após cometer os crimes, o 
rapaz tentou suicídio e foi le-
vado a um hospital da cidade 
de Pinhalzinho.

Policiais militares e servi-
dores da prefeitura estão no 
local atendendo à ocorrên-
cia. Segundo o subcoman-
dante do batalhão da PM 
em Chapecó, major Rafael 
Antônio da Silva, o crimino-
so foi contido por populares 
até a chegada dos primeiros 
policiais e bombeiros.

“Infelizmente, ao chega-
rem, os bombeiros se depa-
raram com pessoas já mor-
tas, não podendo nem mais 
conduzi-las ao hospital”, 
disse Silva à Agência Brasil. 
O agressor, por sua vez, cor-

tou o próprio pescoço com o 
facão que usou para atacar a 
suas vítimas e foi socorrido 
em estado grave.

De acordo com o sub-
comandante, ainda não se 
sabe o motivo do crime. As 
primeiras informações dão 
conta de que o rapaz não tem 
nenhum vínculo com a cre-
che, onde estudam crianças 
de 6 meses a 2 anos de idade.

“Ele mora na cidade e 
entrou no estabelecimen-
to portando o facão que 
usou contra as vítimas. Uma 
professora e duas crianças 
morreram no próprio local. 
Outra professora, grave-
mente ferida, morreu no  
hospital e ao menos uma 
criança ferida está interna-
da”, explicou Silva. (Agência 
Brasil).

Henry: casal é indiciado por 
homicídio duplamente qualificado
A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro indiciou por homicídio 
duplamente qualificado - 
impossibilidade de defesa 
da vítima e pelo emprego de 
tortura - o vereador Jairo Sou-
za Santos Júnior, conhecido 
como Dr. Jairinho (sem par-
tido), e a professora Monique 
Medeiros, padrasto e mãe de 
Henry Borel, de 4 anos.

Laudo do Instituto Médico 
Legal revelou que o menino, 
morto no dia 8 de março, 
sofreu 23 lesões, três delas 
na cabeça, e morreu devido 
a uma hemorragia no fígado 
provocada por ação violenta.

Além do homicídio, Jairi-
nho também foi indiciado por 
dois episódios de crime de 
tortura ocorridos em fevereiro 
e Monique, por tortura por 
omissão, porque, segundo as 

investigações, ela sabia que o 
filho estava sendo torturado e 
não agiu para evitar o crime.

O inquérito foi enviado 
para o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro que 
vai decidir se denuncia ou 
não o casal pelos crimes.

Nova versão - Durante 
seu depoimento à polícia, 
Monique disse que Henry 
tinha caído da cama. Depois, 
em cartas escritas na prisão, 
ela mudou sua versão e disse 
que mentiu porque tinha 
medo de Jairinho e afirmou 
ter sido manipulada. A defesa 
quer que a polícia tome novo 
depoimento da professora.

“Sobre o argumento [da 
defesa] de calar a Monique, 
isso é absolutamente desca-
bido. Ela foi ouvida por horas. 

Por lei, ela terá oportunidades 
para se manifestar em juízo: 
na presença de seus advoga-
dos, promotor de justiça e juiz 
de direito. A única pessoa que 
foi calada nessa situação toda 
foi o Henry. Ele foi calado. Ele 
pediu ajuda e não foi ouvido. 
Ela teve oportunidade de se 
manifestar”, disse ontem (4) 
o titular da 16ª DP (Barra da 
Tijuca), delegado Henrique 
Damasceno, que conduziu as 
investigações.

Defesa - A defesa de Jairi-
nho disse que houve muito 
açodamento para a conclu-
são do inquérito e que não 
há dúvida de que a mesma 
celeridade ocorrerá da parte 
do Ministério Público. “Esta 
pressa não é aconselhável em 
um processo de alta comple-

xidade. A pressão da opinião 
publica não pode interferir 
sob pena do cometimento 
de erros graves”, informou a 
defesa.

Os advogados de Monique 
Medeiros disseram que ela 
é inocente “neste hediondo 
crime que vitimou seu filho”. 
Para a defesa, o inquérito 
policial foi finalizado prema-
turamente com erros investi-
gativos. “Foram reinquiridas 
várias pessoas e admitida 
mudança de seus relatos. 
Monique não teve igual di-
reito, em ‘dois pesos e duas 
medidas’”, diz a nota.

“A defesa vai trabalhar com 
objetivo de fazer prevalecer a 
verdade na Justiça. Tratar 
Monique como coautora do 
crime é erro injustificável!”, 
afirmou a defesa.

Laudo do Instituto Médico Legal revelou que o menino sofreu 23 lesões

Ibama vai 
contratar 
até 1.659 
temporários
Portaria conjunta dos mi-
nistérios da Economia e 
do Meio Ambiente publi-
cada ontem (4) no Diário 
Oficial da União autoriza 
o Ibama a contratar, por 
tempo determinado, até 
1.659 profissionais para 
o atendimento de emer-
gências ambientais. Os 
contratos terão validade 
de até seis meses e o va-
lor da remuneração será 
definido pelo órgão. De 
acordo com a Portaria 
nº46, há previsão para 
contratar até 912 briga-
distas; 160 chefes de es-
quadrão; e 71 chefes de 
brigada “normal”. Já para 
as brigadas especializadas 
foi autorizada a contrata-
ção de 393 brigadistas; 53 
chefes de esquadrão; e 25 
chefes de brigada. Serão 
contratados também 40 
gerentes estaduais e cinco 
gerentes federais.

Criança foi deixada no estacionamento do Hospital Municipal Luiz Palmier

Bebê abandonado em SG já 
está com família acolhedora

O bebê recém-nascido que foi 
abandonado na última terça-
-feira (27), no estacionamento 
do Hospital Municipal Doutor 
Luiz Palmier, no bairro Zé Ga-
roto, já está sob os cuidados de 
uma família acolhedora.

A criança, que tem ape-
nas uma semana de vida, 
foi acolhida por uma famí-
lia cadastrada no Serviço de 
Acolhimento Familiar de São 
Gonçalo, uma modalidade de 
atendimento prevista em lei, 
destinada ao atendimento de 
crianças e adolescentes que 
precisam ser afastados de sua 
família de origem em caráter 
provisório e excepcional.

Essas famílias são selecio-
nadas, capacitadas e acom-
panhadas pela equipe técnica 
do Serviço de Acolhimento. 
O serviço conta atualmente 
com 30 famílias cadastradas 
voluntariamente no Servi-
ço de Acolhimento Familiar, 
com a função de acolher em 

seu convívio, pelo tempo que 
for necessário, a criança que 
estiver necessitada. Essas fa-
mílias não podem ter o desejo 
de adotar a criança, acolhem 
a criança temporariamente.

A família acolhedora é 
cadastrada pela Justiça, para 
resguardar a integridade da 
criança até que seja definida 
a guarda. São famílias capa-
citadas e qualificadas para 
acolhimento de crianças em 
situação de desproteção so-
cial.

Abandono – Na manhã da 
última terça-feira (27), o re-
cém-nascido foi abandonado 
no estacionamento do Hospi-
tal Municipal Doutor Luiz Pal-
mier (HLP). Por volta das 7h, 
funcionários da unidade de 
saúde encontraram a criança, 
que ainda estava com placenta 
e cordão umbilical. A criança 
foi encaminhada para receber 
atendimento emergencial no 

Pronto Socorro Infantil (PSI) 
Darcy Vargas, unidade de 
saúde que fica ao lado do HLP.

No pronto socorro infantil 
a criança foi acolhida, teve o 
cordão umbilical removido e 
recebeu os primeiros atendi-
mentos médicos, que atesta-
ram sua boa saúde. Posterior-
mente ela foi encaminhada 
para a Maternidade Municipal 
Dr.Mário Niajar, no Mutondo, 
onde passou por exames com-
plementares.

A Polícia Militar foi acio-
nada e encaminhou o caso 
para a Polícia Civil, que vai 
investigar o caso. O Hospital 
Municipal Dr. Luiz Palmier 
possui câmeras de segurança 
que podem ajudar a polícia a 
identificar a mãe do recém-
-nascido. A partir da identi-
ficação da mãe, poderão ser 
investigados os motivos que 
levaram ao abandono. A mãe 
poderá inclusive responder 
por abandono de incapaz.

Segundo a PM de 
Santa Catarina, 
após os crimes, 
o rapaz tentou 
suicídio e foi levado 
a um hospital 

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: 08/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15110911
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City bate PSG 
e garante 
vaga na final 
da Champions
O Manchester City fez histó-
ria ontem. Depois de vence-
rem o jogo de ida da semifinal 
da Liga dos Campeões da Eu-
ropa por 2 a 1, na França, os 
Citizens voltaram a derrotar 
o Paris Saint-Germain, dessa 
vez por 2 a 0, na Inglaterra. 
Com o resultado, o time do 
técnico Pep Guardiola dis-
putará pela primeira vez na 
história a final do torneio 
continental.

A partida começou com o 
gramado do Etihad Stadium 
repleto de gelo. Isso porque, 
horas antes do embate, caiu 
uma forte tempestade de gra-
nizo na cidade de Manches-
ter. Apesar das adversidades 
climáticas, o confronto foi 
bem movimentado. Os ten-
tos decisivos saíram dos pés 
de Mahrez, um aos nove da 
etapa inicial e o outro aos 17 
do segundo tempo.

“Acho que foi merecido 
(resultado) nos dois jogos, 
merecemos passar, fomos 
capazes de ser eficientes 
quando necessário e fize-
mos a diferença. Hoje no 
primeiro tempo estivemos na 
média. No segundo tempo, 
conseguimos elevar o nos-
so nível, e poderíamos ter 
marcado mais três ou qua-
tro gols”, declarou Mahrez à  
“RMC Sport”.

Na grande decisão, os 
ingleses encaram o vencedor 
de Real Madrid x Chelsea, 
que se enfrentam hoje, às 
16 horas (de Brasília), em 
Londres. Na ida, houve um 
empate de 1 a 1, em Madri. 
A final está marcada para o 
próximo dia 29, no estádio 
Olímpico Ataturk, em Istam-
bul, na Turquia.

País vem sendo palco de protestos violentos

Flu terá clima 
tenso na Colômbia

O Fluminense 
vai enfrentar o 
Atletico Junior, 
em Barranquil-
la, amanhã. O 
duelo na Co-
l ô m b i a  s e r á 

pela terceira rodada do gru-
po D da Libertadores. O 
país vizinho, entretanto,  
vive um momento social 
conturbado.

Uma reforma tributária 
está gerando uma onda de 
protestos pelo país, com 
conflitos que já causaram a 
morte de 21 pessoas. Assim, 
nem o futebol está escapan-
do da tensão social.

Ontem, uma torcida or-
ganizada do Junior, a “Frente 
Rojiblanco Sur 1998”, emitiu 

nota pedindo a suspensão 
ou adiamento do confronto. 
Os torcedores, inclusive, 
ameaçaram agir se não fo-
rem atendidos, e impedir 
a chegada dos ônibus dos 
jogadores ao estádio.

Apesar da situação e das 
ameaças, o Fluminense em-
barcou para a Colômbia. A 
partida está programada 
para às 19 horas (de Brasí-
lia) de amanhã, no Estádio 
Romelio Martinez, em Bar-
ranquilla.

O Tricolor lidera o grupo 
G com uma vitória e um 
empate, enquanto o Junior 
somou uma derrota e um 
empate. A partida é decisiva 
para as chances de classifica-
ção dos colombianos.

Mailson Santana / Fluminense

Fluminense, de Roger Machado, enfrentará o Barranquilla pela Libertadores

Com dívidas de R$ 1 bi, 
Bota corta despesas

Voltaço pode ir à 
Justiça contra o Vasco

A diretoria do 
B o t a f o g o  n a 
gestão do pre-
sidente Durcé-
sio Mello está 
encarando se-

riamente a situação financei-
ra do clube. O desequilíbrio 
financeiro do Alvinegro é 
grave e a situação se aproxi-
ma da insolvência.

O corte de despesas fará 
parte da gestão responsá-
vel que pode melhorar a 
condição do clube no fu-
turo. Assim, em nota on-
tem o Botafogo informou  
sobre a demissão de funcio-
nários.

“Para dar seguimento 
com responsabilidade ao 
plano de reestruturação in-

O Vasco divul-
gou seu balan-
ço e externou a 
enorme dívida 
com credores. 
Os dir igentes 
buscam recur-

sos para tornar o clube viável 
e poder diminuir os débitos.

Os graves problemas fi-
nanceiros têm feito o clu-
be sofrer diversas tentativas 
de penhora. Em um futuro 
recente, os cruz-maltinos 
podem ter mais problemas 
com isso.

O Volta Redonda está dis-
posto a entrar na Justiça para 
obter o valor da venda do 
atacante Marrony. 

O Vasco negociou o joga-
dor com o Atlético-MG por  

terna, a atual gestão do Bo-
tafogo não viu outra alterna-
tiva que não adotar medidas 
mais duras, sendo necessário 
o desligamento de colabo-
radores. Todos os departa-
mentos, sem exceções, foram 
impactados pelos cortes”, 
informou o clube.

Em outra ação, o Bota-
fogo encerrou as atividades 
do vôlei, modalidade de tra-
dição no Alvinegro, segundo 
informações do repórter 
Leonardo Bessa.

Em seu último balanço, 
o Botafogo divulgou o cres-
cimento de sua dívida, que 
alcançou mais de R$ 1 bilhão 
em 2020. Em contrapartida, 
o faturamento foi de apenas 
R$ 151 milhões.

R$ 20 milhões.
Os cruz-maltinos tinham 

70% dos seus direitos e fica-
ram com 14%. Já o Voltaço 
passou de 20% para 6%. O 
restante pertencia a um em-
presário da região Sul Flumi-
nense.

Pela transação, o Volta Re-
donda teria direito a receber 
R$ 5 milhões, mas até agora o 
Vasco não repassou o dinhei-
ro. Assim, os dirigentes do 
Voltaço cogitam entrar na Jus-
tiça para penhorar verbas do 
vascaínos para obter o valor.

O Vasco ainda não se ma-
nifestou sobre o assunto. 
Os dirigentes já adiantaram 
que buscam novas formas 
de renda para impedir as  
penhoras.

Meia Gérson 
desperta 
interesse do 
Lyon-FRA

O Flamengo tem 
convivido com o 
assédio de clubes 
do exterior sobre 
seus principais 
jogadores. Um 
deles é o meia 

Gerson, que se tornou um dos 
destaques da equipes desde 
que chegou ao Rubro-Negro.

Gerson teve seu nome vin-
culado nas últimas janelas 
europeias no Benfica-POR, 
treinado por Jorge Jesus. Mas 
nenhuma negociação foi aber-
ta entre os clubes.

Desta vez, o jogador teve 
recentemente seu nome vin-
culado ao Barcelona. No en-
tanto, novamente não houve 
conversas.

Só que mais um europeu 
está de olho em Gerson. O 
Lyon-FRA apareceu como mais 
um postulante a contar com o 
futebol do jogador rubro-ne-
gro.

O Flamengo já adiantou que 
não libera Gerson por menos 
que a multa rescisória, de 75 
milhões de euros (R$ 492 mi-
lhões). Por outro lado, o pai do 
jogador já adiantou que uma 
proposta na casa dos 30 mi-
lhões de euros (R$ 195 milhões) 
poderia balançar o meia.

Gerson deve receber ainda 
nesta temporada uma pro-
posta de extensão de contrato 
pelo Flamengo. O jogador tem 
vínculo até 2023 e teria uma 
valorização de seu salário.

Gérson chegou 
ao Flamengo em 
julho de 2019


