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Violência fecha escola 
pública em Niterói

Aulas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado após invasões, furtos e depredações

COLÉGIO ESTADUAL BRIGADEIRO CASTRIOTO PEDE SOCORRO

PANORAMA\PÁG. 2

Reitor afirma que mesmo com a aprovação de orçamento suplementar pelo congresso conforme prevê a Lei Orçamentária Anual (LOA), ainda assim os recursos serão insuficientes para chegar até o final do ano

Divulgação

Justiça barra 
cobrança de 
foro e laudêmio

CIDADES\PÁG. 4

Empresa Cidadã 
inscreve só 
até amanhã

CIDADES\PÁG. 3
Estímulo para novos negócios
Niterói lança plataforma digital gratuita para facilitar a vida dos empreendedores da cidade

CIDADES\PÁG. 4

Ontem, no Dia Internacional da Enfermagem, Niterói e São Gonçalo 
celebraram os profissionais que vêm se desdobrando no serviço à população, 
em meio à pandemia seja na linha de frente, como na retaguarda, caso de 
Jéssica Mendonça, que atua na vacinação em dois dos principais pólos 
sanitários de São Gonçalo. 

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

No Dia Mundial da Enfermagem, Jéssica Mendonça foi uma das homenageadas em São Gonçalo

Heróis na luta contra o coronavírus 

Rômulo 
aprova jovens 
do Vasco
Volante, que retornou a 
São Januário após quase 
dez anos, elogiou a mescla 
de jogadores jovens com 
experientes e diz que o 
Vasco é favorito na Série B.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

UFF diz ter verba 
para funcionar só 
até o meio do ano

O reitor da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Antônio 
Cláudio Lucas da Nóbrega, 

informou ontem que o orçamento 
só permite manter as despesas 

da universidade até o meio desse 
ano. A UFF teve um corte de 

R$ 32,9 milhões e um bloqueio 
orçamentário de R$ 23 milhões, o 
que ameaça a interrupção de boa 

parte dos serviços prestados, bem 
como o pagamento de contratos 

essenciais, energia, água, limpeza 
e manutenções básicas.

CIDADES\PÁG. 5

Homenagem 
a Paulo 
Gustavo
O Reserva Cultural de 
Niterói faz, esta semana, 
um tributo a Paulo 
Gustavo, com uma série de 
homenagens e exibição de 
filmes do artista.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

O artista niteroiense morreu devido 
à complicações da covid-19

Rômulo elogiou a estrutura que o 
Vasco oferece aos atletas
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Descaso com a covid-19
Não vou citar o nome, mas cansei de ver o povo da mesma 
academia em Niterói malhando sem máscara, nem aí para 
o risco de contágio do coronavírus. O pior é que os instru-
tores do local fazem pouco caso ou também não ligam 
para isso. Já vi uns inclusive usando máscaras no queixo 
e ignorando todos os protocolos de saúde. Se a academia 
não tiver organização, vai virar a casa do vírus!
Igor Motta

Missa de Paulo Gustavo
Foi emocionante a Missa de Sétimo Dia de Paulo Gustavo. 
Uma homenagem à altura da grande pessoa que foi. Só 
desejo muita força para a mãe dele passar por essa perda 
tão difícil, não só para ela, mas para todo Brasil.
Ana Carla

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.

Reserva faz tributo 
a Paulo Gustavo
O Reserva Cultural de Ni-
terói faz, esta semana, um 
tributo a Paulo Gustavo, 
com uma série de home-
nagens e exibição de filmes 
que marcaram a história do 
artista niteroiense. 

Esta é uma oportunidade 
dos fãs relembrarem seus 
personagens hilários e as ce-
nas carregadas de emoção e 
verdades presentes em seus 
filmes. Artista de múltiplos 
talentos, divertido e caris-
mático, com o seu humor 

irreverente e capacidade de 
nos fazer rir, Paulo Gustavo 
trouxe o público de volta às 
salas de cinema para ver fil-
mes nacionais e fez Niterói 
ser reconhecida por todo o 
Brasil.

“Ele que nos brindou 
tantas vezes com a sua pre-
sença e alegria de viver. Nós 
acreditamos que a melhor 
maneira de homenagear 
um artista é manter viva a 
sua memória através da sua 
obra”, diz Jean Thomas. 

CULTURA FABIANA MAIA

Tamara Veiga
A cantora e atriz niteroien-
se Tamara Veiga lança sua 
primeira canção na língua 
inglesa em estilo Dance, 
sobre a chegada de tempos 
melhores, intitulada “We’ll 
be back someday”. Além da 
música, a artista também 
produziu um videoclipe, em 
parceria com a Fênix Vídeos 
de São Gonçalo, represen-
tada por Márcio Oliveira. A 
música está disponível em 
todas as plataformas digitais 
e o videoclipe no canal ofi-
cial do Youtube da cantora.

TRADICIONALIDADES – Até o domingo, acontece o I 
Festival Tradicionalidades – um evento que reúne dez 
grupos culturais de diferentes regiões do Rio. A ideia é 
valorizar o patrimônio imaterial dessas comunidades 
que resistem ao tempo, bem como preservar suas me-
mórias. A transmissão é gratuita e acontece, a partir 
das 20h, pelo Instagram @sementelivreproducoes.

MUSEHUM – O Oi Futuro reabriu o Centro Cultural e o 
Museu de Comunicações e Humanidades (Musehum), 
no Rio, para atividades presenciais. A visitação segue 
todos os protocolos de segurança e deve ser agendada 
por meio do site https://oifuturo.org.br/agendamen-
tocentrocultural/ ou por telefone: (21) 3131-3060. A 
entrada é gratuita. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Espaço faz exibição de filmes que marcaram a história do ator niteroiense

Divulgação

Cantora e atriz niteroiense lança 
canção na língua inglesa

Kombis liberadas nas comunidades

Símbolo do movimento 
hippie, as charmosas Kom-
bis vão poder circular na 
cidade do Rio fazendo o 
transporte público nas 
comunidades. Ontem, o 
prefeito Eduardo Paes as-
sinou decreto autorizando 
que elas possam operar em 
caráter especial, desde que 

Divulgação

fabricadas a partir de 2009. 
Por determinação da Secre-
taria de Transporte, apenas 
os “cabritinhos” fabricados 
em 2013 podiam circular 
no Rio, o que restringia 
ainda mais a quantidade 
de veículos utilizados no 
transporte de passageiros 
nas comunidades. 

Violência fecha 
escola em Niterói

Viagem aos 
países lusófonos

Mal foram retomadas as au-
las presenciais e a violência 
já fechou, por tempo inde-
terminado, uma escola em 
Niterói. Trata-se do Colégio 
Brigadeiro Castrioto, em São 
Lourenço, referência no Eni-
no Médio e parceiro da UFF. 
Segundo relatos de pais de 
alunos, o colégio, vizinho da 
Favela do Sabão, vem sofren-
do frequentes invasões, furtos 
e depredações, com ameaças 
a funcionários. Eles cobram 
providências do Governo do 
Estado e da Prefeitura, que 
desde a gestão passada assu-
miu também a responsabili-
dade pela segurança pública 
na cidade. A direção da esco-
la, em comunicado aos pais, 
confirmou o fechamento por 
tempo indeterminado e infor-
mou que após cada invasão 
registrou boletim de ocor-
rência e comunicou o fatos à 
Secretaria de Educação, que 
prometeu reformas e reparos 
nos locais depredados.

A Mauricio de Sousa Produ-
ções (MSP), em parceria com 
o escritor mineiro José San-
tos, lança o livro “Turma da 
Mônica: Viagem aos países de 
Língua Portuguesa”. A obra, 
em formato digital, editado 
pela Imeph e distribuído pela 
Bookwire, faz uma viagem aos 
países que possuem o por-
tuguês como língua oficial e 
apresenta as diferenças entre 
seus vocabulários. O lança-
mento virtual será amanhã, 
às 11 horas, no horário de 
Brasília, e 15 horas no horário 
de Lisboa, na Universidade de 
Coimbra, em uma entrevista 
que o desenhista Mauricio 
de Sousa dará aos estudantes 
dessa renomada instituição 
de Portugal, pelo canal do 
YouTube do Grupo de Estudos 
Brasileiros Maria Quitéria. 
“Turma da Mônica - Viagem 
aos países de Língua Portu-
guesa” já está disponível nas 
principais livrarias on-line, 
como Amazon e Kobo.

POR JEFFERSON LEMOS

Tragédia anunciada

A Comissão da Região Me-
tropolitana da Alerj fará 
amanhã, às 10h, por meios 
digitais, uma audiência pú-
blica virtual para discutir o 
projeto de implantação de 
uma central de abastecimen-
to e outros empreendimen-
tos associados no Campo 
do Quilombo do Bomba, 

Brunno Dantas / TJRJ

em Duque de Caxias. “Esta 
área vem sendo questionada 
como adequada para abrigar 
esta central, pois, no passa-
do, já foi palco de inúmeras 
inundações”, afirma o depu-
tado Waldeck Carneiro, pre-
sidente da comissão. O caso, 
inclusive, é analisado pelo 
Ministério Público Federal.

Big Brother nas polícias

O deputado Carlos Minc 
(PSB-RJ) finalmente con-
seguiu aprovar ontem, 
na Alerj, depois de seis 
anos de tramitação, o PL 
265/2015 que determina 
instalação de câmeras nos 
uniformes das polícias 
Civil e Militar. O projeto 
foi aprovado com 34 votos 
positivos e 16 contrários, 
e segue para a sanção do 

Divulgação/Alerj

governador Cláudio Cas-
tro, que afirmou apoiar  
a lei.
Minc argumenta que além 
de proteger o cidadão, 
o PL também defende 
o bom policial de falsas 
acusações de bandidos 
e traficantes. “Queremos 
mais transparência, e se-
gurança, e menos trucu-
lência”, frisa o deputado. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj poderá conceder a 
Medalha Tiradentes “post 
mortem” ao inspetor da 
Polícia Civil André Leonar-
do de Mello Frias, morto 
em ação no Jacarezinho, 
na última quinta (6). A 
proposta da maior hon-
raria do estado ao agente 
foi feita pelo deputado 
Anderson Moraes (PSL). 
O inspetor, de 48 anos, 

era casado e tinha um 
enteado de 10 anos. Fi-
lho único, deixou a mãe, 
que precisa de cuidados 
médicos por causa de um 
AVC. Para ajudar a família, 
amigos fazem vaquinha 
na internet para arrecadar 
dinheiro e doações. Nesta 
semana, André Leonardo 
recebeu promoção póstu-
ma por bravura.

Homenagem na Alerj
Reprodução

E apesar do resultado da 
consulta pública feita pela 
Prefeitura de Niterói, a Rua 
Coronel Moreira César, em 
Icaraí, pode não mudar de 
nome. É que para atender 
à grande demanda de pes-
soas contrárias à iniciativa, 
equipes que organizam 
abaixo-assinado contra a 

mudança precisaram mon-
tar novos pontos para cole-
tar assinaturas no bairro. O 
movimento é liderado pelo 
deputado federal Carlos 
Jordy (PSL), que defende 
que o ator Paulo Gustavo 
seja homenageado com o 
nome de um centro cultu-
ral no antigo Cine Icaraí.

Consulta pública em xeque
Divulgação



Cidades 3Quinta-feira, 13/5/2021 ofluminense.com.br

Profissionais de Niterói e São Gonçalo seguem incansáveis em meio à pandemia que assola o Brasil

Enfermagem: heróis da vida real
Ontem foi comemorado o 
Dia Internacional da Enfer-
magem. Anualmente a data 
homenageia o trabalho e 
contribuição dos enfermei-
ros e seus respectivos técni-
cos e auxiliares na proteção 
da saúde. Atualmente, a Pre-
feitura de Niterói conta com 
mais de 2 mil profissionais 
da área atuando em hos-
pitais, unidades de pronto 
atendimento, policlínicas, 
unidades básicas, programa 
médico de família e SAMU. 
São equipes dedicadas que 
executam um trabalho in-
cansável, inclusive na pan-
demia de Covid-19.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, lembrou a data 
e agradeceu a cada profis-
sional da categoria que vem 
se desdobrando no serviço à 
população de Niterói.

“Gostaria de agradecer a 
todos e todas que se dedicam 
diariamente nesta batalha 
pela vida em nossa cidade, 
por meio de um ofício hu-
manizado, com carinho e 
respeito com cada cidadão. 
Além do histórico trabalho 
de preservação da vida ao 
longo dos anos, as equipes 
de enfermagem têm sido 
fundamentais para salvar 
a vida de milhares de nite-
roienses nesta pandemia 
que estamos enfrentando. 
Tem sido um período muito 
cansativo, mas o trabalho 
exemplar dos profissionais 
da rede municipal de saúde 
marcará para sempre as nos-
sas vidas”, enalteceu.

Também reconhecendo 
e elogiando a classe, o se-
cretário municipal de Saúde 

de Niterói, Rodrigo Oliveira, 
destacou a importância dos 
profissionais.

“A enfermagem é essen-
cial para garantir prevenção 
e promoção à saúde e para 
salvar vidas. No dia inter-
nacional da enfermagem, 
quero parabenizar todos os 
profissionais dessa categoria 
fundamental para a saúde 
da população e para o SUS. 
Quero agradecer o trabalho 
incansável que cada um de 
vocês dedica para melhor 
atender a população de Nite-
rói”, agradeceu o secretário.

SG - Com uma carga de 
trabalho exaustiva desde o 
início da pandemia, esses 
profissionais, que sempre 
foram fundamentais, são 

indispensáveis na luta contra 
o coronavírus. 

“Gostaria de agradecer 
a todos os profissionais de 
enfermagem de São Gonçalo, 
que têm trabalhado diaria-
mente para cuidar e imu-
nizar a nossa gente. Ainda 
estamos na batalha contra a 
covid, mas esses incansáveis 
profissionais já garantiram 
um papel de destaque nesta 
luta”, agradeceu o prefeito 
Capitão Nelson.

Na frente de batalha para 
cuidar dos pacientes do Hos-
pital Retaguarda Gonçalen-
se, referência no tratamento 
da covid-19, a enfermeira e 
coordenadora de CTI, Ales-
sandra Ribeiro Fernandes, 
lembra dos desafios diários 
e da satisfação de contribuir 

diretamente nesta batalha.
“A enfermagem sempre 

teve a sua importância, mas 
com a pandemia ficamos 
no foco, pela necessidade 
deste profissional hoje ser 
indispensável no hospital. A 
satisfação de ajudar na cura 
de um paciente é imensu-
rável e, no final, você ver 
o reencontro dele com a 
família, não tem preço e pra 
gente é muito gratificante 
saber que a nossa luta não 
está sendo em vão. Temos 
sofrido com esses pacientes 
e suas famílias, mas o nosso 
objetivo é devolver todos eles 
para os seus lares”, comenta 
Alessandra, entendendo que 
esse capítulo será passado 
para as próximas gerações.

“Seremos grandes perso-

nagens nesse contexto disso 
tudo que está acontecendo 
e será muito gratificante 
saber que fizemos parte 
desse momento na história 
da saúde mundial”, disse  a 
profissional.

Enquanto alguns profis-
sionais batalham pela vida 
na linha de frente, outros 
atuam na tão aguardada 
imunização, como é o caso 
da dupla Rita de Cássia e 
Jéssica Mendonça, que atua 
em dois dos principais pólos 
sanitários de São Gonçalo.

“A enfermagem se resu-
me em amor, cuidamos das 
pessoas como se fosse um 
parente nosso e tenho muito 
orgulho do meu papel na so-
ciedade”, disse a enfermeira 
Rita de Cássia, que há três 

anos cuida do gonçalenses 
no Pólo Sanitário Washing-
ton Luiz e que jamais ima-
ginou uma situação como a 
que se enfrenta hoje.

“Eu jamais pensei que ia 
viver para ver isso. Estamos 
em uma guerra, contra um 
inimigo que não se vê e que 
tem devastado milhares de 
pessoas. Estamos imuni-
zando o maior número de 
pessoas possível e dando o 
máximo de nós para minimi-
zar os impactos da covid-19 
no nosso município. Os pa-
cientes reconhecem o nosso 
trabalho e isso é muito grati-
ficante, já que fazemos com 
muito amor e dedicação para 
levar o melhor para a popu-
lação”, comentou a técnica 
de enfermagem, que avalia 
a relação com os pacien-
tes como uma verdadeira  
troca.

O sentimento que move 
esses profissionais é com-
partilhado por outros tantos 
que representam a categoria.

“Sempre quis ser enfer-
meira. É uma profissão no-
bre! Sempre tive a noção da 
nossa responsabilidade, mas 
em tempos de pandemia, ve-
mos o quanto estamos sendo 
essenciais e determinantes”, 
avaliou a enfermeira Jéssica 
Mendonça, que atua no Polo 
Sanitário Hélio Cruz e apro-
veitou a data para parabe-
nizar todos os profissionais.

“Gostaria de parabenizar 
todos da enfermagem neste 
dia tão simbólico e que não 
desistam e sigam firmes 
em frente pois nós vamos 
juntos, vencer essa batalha”, 
finalizou.

Terceira fase do projeto terá investimento de cerca de R$ 39 milhões 

Inscrições para Empresa Cidadã

A Prefeitura de Niterói segue 
com inscrições abertas até o 
dia 14 de maio para a terceira 
fase do programa Empresa 
Cidadã. A nova etapa vai 
beneficiar empresas, entida-
des religiosas, organizações 
sindicais, clubes e entidades 
filantrópicas que tenham até 
49 empregados com o paga-
mento de um salário mínimo, 
pelos próximos três meses, 
para até nove empregados. 
Espera-se, com a medida, 
proteger mais 12 mil postos 
de trabalho, totalizando 24 
mil empregos garantidos no 
município.

Para participar, é preciso 
acessar o site https://em-
presacidada.niteroi.rj.gov.br 
, clicar em ‘solicitar adesão’,  
preencher o formulário de 
inscrição; anexar os docu-
mentos exigidos (GFIP re-

lativa a março de 2021; GRF 
relativa a março de 2021; 
Contrato social da empresa; 
RG do administrador e CPF 
do administrador) e aceitar 
o termo de adesão. Os do-
cumentos serão conferidos 
e, caso tudo esteja correto, 
o empregador receberá um 
e-mail com o protocolo de 
atendimento e a confirmação 
da solicitação.

A secretária municipal 
de Fazenda, Marília Ortiz, 
explicou que as empresas 
deverão se comprometer a 
manter os postos de trabalho 
cadastrados pelo período de 
seis meses consecutivos à 
adesão. Dúvidas já podem ser 
tiradas pelo e-mail duvidas.
beneficios@fazenda.niteroi.
rj.gov.br.

“A ampliação do Empre-
sa Cidadã era uma grande 

demanda dos empresários 
da cidade. Como resposta, 
o prefeito mandou para a 
Câmara o projeto de lei apro-
vado na semana passada para 
duplicarmos o número de 
empregos garantidos. Come-
çamos agora o processo de 
chamamento para entrada 
no Novo Empresa Cidadã, que 
vai injetar mais R$ 39 milhões 
para proteger aproximada-
mente mais 12 mil postos de 
trabalho. É um grande esforço 
para mantermos os empre-
gos, o salário e a dignidade 
de milhares de niteroienses, 
além de fomentar a economia 
da nossa cidade”, pontuou a 
secretária.

Para se habilitarem, em-
presas, entidades religiosas, 
organizações sindicais, clu-
bes e entidades filantrópicas 
precisam ter suas atividades 

suspensas, ainda que par-
cialmente, por determinação 
de ato do Poder Público em 
virtude do período de iso-
lamento social para evitar a 
disseminação da Covid-19; 
ter alvará de funcionamento 
ativo em Niterói, ter até 49 
(quarenta e nove) emprega-
dos contratados pelo regime 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) em 1º de mar-
ço de 2021 e comprometer-se 
a observar rigorosamente 
as medidas de isolamento e 
sanitárias estabelecidas pelo 
Poder Executivo.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Rita de Cássia é técnica de enfermagem do Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Teresa Cristina atua na Policlínica Carlos Antônio, em Niterói

Podem se vacinar no município pessoas que apresentem comorbidades e tenham a partir de 49 anos

SG segue imunizando contra c-19
Pessoas com comorbidades 
de mais de 49 anos podem 
procurar os doze pontos de 
vacinação, quatro deles com 
drive thru, nesta quinta-feira 
(13), para se vacinarem contra 
o coronavírus em São Gon-
çalo. Além das pessoas com 
comorbidades, a Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo vacina com o imuni-
zante astrazeneca idosos com 
mais de 60 anos, trabalhadores 
da saúde da linha de frente de 
qualquer idade e profissionais 
da saúde com mais de 30 anos 
que estão atuando. A vacinação 
para grávidas com comorbida-
des e puérperas está suspensa 
por determinação da Anvisa. 
A vacinação com coronavac 
continua suspensa até que a 
secretaria receba nova remessa 

do imunizante. A cidade dispo-
nibiliza 12 pontos de vacinação, 
quatro deles com drive thru, das 
8h às 17h.  

A cidade também imuniza 
pessoas que tomaram a vaci-
na astrazeneca há mais de 12 
semanas. Os gonçalenses de-
vem observar a caderneta ou o 
comprovante de vacinação para 
procurarem os locais de vacina-
ção no dia indicado na anota-
ção. Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com o 
comprovante da primeira dose 
da vacina astrazeneca aplicada 
pela Secretaria Municipal de 
São Gonçalo. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante de 
outra cidade, não serão imu-
nizados.  

O município vacina as pes-

soas com mais de 49 anos que 
têm as seguintes comorbidades: 
diabetes mellitus, hipertensão 
arterial grave, doença pulmo-
nar obstrutiva crônica, doença 
renal crônica, doenças cardio-
vasculares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados de 
órgão sólido ou de medula ós-
sea, anemia falciforme, cirrose 
hepática, imunossuprimidos, 
síndrome de down, câncer e 
obesidade mórbida. 

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospitais 
de São Gonçalo que ainda não 
se vacinaram por serem recém-
-contratados podem se vacinar. 
Os trabalhadores dos serviços 
de saúde públicos e privados da 
linha de frente são aqueles que 
estão envolvidos diretamente 
na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados 
de covid-19 – tanto da urgên-
cia e emergência quanto da 
atenção básica. Neste grupo 
estão todos os trabalhado-
res envolvidos na unidade de 
saúde (faxineiros, atendentes, 
recepcionistas, maqueiros, 
médicos, enfermeiros, copeiras, 
cozinheiras, técnicos…).

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram em 
São Gonçalo e não são da linha 
de frente com mais de 30 anos 
também podem se vacinar com 
a primeira dose. São eles: técni-
co em radiologia, enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, fo-
noaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assistente 
social, biomédico e auxiliar e 

técnico de saúde bucal. 
Acamados com mais de 60 

anos que são atendidos pela 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) estão sendo vacinados em 
casa. Parentes e responsáveis de 
acamados ou com mobilidade 
reduzida, com mais de 60 anos, 
que não são atendidos pelo pro-
grama, podem procurar unida-
des de saúde mais próximas de 
suas residências para cadastrar 
a pessoa para receber a vacina 
em casa ou podem fazer o ca-
dastro através do email vacina.
acamados.sg@gmail.com. Os 
acamados serão vacinados de-
pendendo da disponibilidade 
das equipes.  Os locais de vaci-
nação recebem as pessoas que 
chegam até as 16h30, para que 
os mesmos sejam atendidos 
até 17h, nos dias de semana e 

11h30 aos sábados. A popula-
ção pode acompanhar o site 
www.saogoncalo.rj.gov.br e as 
redes sociais da Prefeitura, que 
informam sobre a vacinação e 
quem tem prioridade.

Balanço – Desde o início da 
campanha, a cidade vacinou 
com a primeira dose 185.676 
pessoas, sendo 25.573 trabalha-
dores da saúde, 131.141 idosos 
com mais de 60 anos, 1.692 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas de 
residências terapêuticas, dois 
indígenas, 24.466 pessoas com 
comorbidades e 2.697 acama-
dos. Até as 16h desta quarta-fei-
ra (12), 80.316 pessoas tinham 
sido imunizadas com a segunda 
dose.

Governo: campanha 
contra a pandemia
O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, lançou ontem 
(12) a Campanha de Cons-
cientização sobre Medidas 
Preventivas e Vacinação 
contra a Covid-19, em ce-
rimônia no Teatro do Cen-
tro Cultural do Banco do 
Brasil (CCBB), em Brasília. 
Também foi apresentada a 
Secretaria Extraordinária 
de Enfrentamento à Co-
vid-19. A nova secretária é 
médica infectologista Luana  
Araújo.

“O governo tem o objeti-
vo de reforçar cada vez mais 
a campanha e alertar sobre 
medidas não farmacológi-
cas, como uso de máscaras”, 
disse o ministro durante o 
lançamento da campanha 
em Brasília.

Segundo ele, a ideia é dar 
qualidade à comunicação 
com a sociedade, tendo por 
base “mensagens calcadas 

em evidências científicas”. 
Para tanto, a estratégia é a 
de atuar de forma conjunta 
com outras pastas, de forma 
a buscar “mais eficiência na 
luta contra essa emergência 
sanitária que afeta o Brasil e 
o mundo”.

Também presente na 
cerimônia, a ministra da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Dama-
res Alves, defendeu o uso 
de máscaras também por 
crianças. 

Segundo ela, para lidar 
com a pandemia “é todo 
mundo cuidando de todo 
mundo”, argumento que 
foi corroborado pelo mi-
nistro da Cidadania, João  
Roma.

“O enfrentamento da 
pandemia é de todos. Sem 
dúvida nenhuma vamos 
vencer esse momento de 
dificuldade”, disse Roma.

Objetivo é 
preservar mais 
de 12 mil postos 
de trabalho
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STJ garante anulação do recolhimento do imposto. Decisão beneficia donos de imóveis em todo o litoral do RJ

Foro e laudêmio sem cobrança
O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) negou o recurso da 
União Federal contra o pedi-
do de anulação da cobrança 
de foro e laudêmio, o que vai 
beneficiar donos de imóveis 
em todo o litoral do Estado 
do Rio. Este é o resultado do 
processo iniciado em 2007, 
quando o então vereador 
Felipe Peixoto presidia a 
Comissão Especial de Foro e 
Laudêmio na Câmara Muni-
cipal de Niterói e apresentou 
ação ao Ministério Público 
solicitando a anulação da co-
brança irregular aplicada na 
Região Oceânica. Na época, 
Felipe preparou um relatório 
com as irregularidades na 
demarcação da Secretaria 
de Patrimônio da União, que 
suspendeu a cobrança em 
todo o estado. No entanto, 
algum tempo depois muitos 
proprietários começaram a 
receber correspondência co-
brando o pagamento da taxa.

O advogado Leonardo 
Honorato explica que, com 
a anulação da taxa, todos os 
donos de imóveis atingidos 
pela cobrança de foro e lau-
dêmio serão convocados e 
terão a oportunidade de con-
testar a linha do chamado 
preamar médio, como defen-
dido por Felipe na Câmara 
dos Vereadores há quase  
15 anos.

“A ação inclui milhares 
de imóveis na faixa de terra 
de 33 metros a partir de uma 
linha imaginária com base 
na média de marés altas (a 
preamar média) não só da 
Região Oceânica, mas de 
todo o litoral fluminense. O 
resultado vai beneficiar mu-
nicípios do litoral Sul, como 
Parati e Coroa Grande; da 

região das Baixadas Litorâ-
neas, como Arraial do Cabo, 
Búzios e São João da Barra; 
e até o complexo da Lagoa 
de Marapendi, na Barra da 
Tijuca”, detalhou o advogado.

Julgada procedente em 
primeira instância, a ação 
foi também confirmada pelo 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. Mas a União Fede-

ral recorreu da decisão, com 
o julgamento acontecendo 
no último dia 4 de maio, 
resultando na negação do 
recurso e mantendo o pedido 
de anulação da cobrança da 
taxa.

“Essa é uma grande vitó-
ria. A justiça foi feita. Foram 
quase 15 anos de lutas ju-
diciais e muitos prejuízos. 

Estamos falando de prejuí-
zos causados a milhares de 
donos de imóveis nas proxi-
midades de lagoas e mares 
que não tinham segurança 
jurídica em relação a suas 
propriedades, assim como 
prejuízos para a União, que 
ficava impedida de cobrar a 
taxa de ocupação e de even-
tual laudêmio, incidente nas 
transações imobiliárias”, 
destaca Felipe.

Saiba mais sobre foro 
e laudêmio - A questão de 
foro e laudêmio tem dois 
séculos de história. Em 1831, 
a Coroa estipulou que imó-
veis em áreas consideradas 
fundamentais para a defesa 
nacional contra um possível 
ataque pelo mar (os chama-
dos terrenos de Marinha) 
deveriam pagar anualmente 
taxa de ocupação ou foro 
(quando o imóvel está sob 
regime de aforamento, sen-
do o sujeito passivo o titular 
do domínio útil), e mais um 

percentual no caso de ven-
da, o laudêmio. Para isso, 
foi delimitada uma faixa de 
terra de 33 metros a partir 
de uma linha imaginária com 
base na média de marés altas 
daquele ano.

Mudanças na legislação e 
nas marés, e também na ocu-
pação irregular e construção 
de aterros ao longo de praias 
e lagoas puseram de ponta-
-cabeça a localização desses 
terrenos. Com isso, a partir 
de 2001 milhares de morado-
res foram surpreendidos com 
dívidas de foros e laudêmios 
atrasados de imóveis que, 
em alguns casos, nem ficam 
próximo ao mar. A cobrança 
veio após uma revisão carto-
gráfica realizada entre 1996 
e 2000, com base em um de-
creto lei de 1946 que inclui na 
demarcação propriedades às 
margens de rios e lagoas com 
influência de marés.

A partir daí, sem estudo 
mais aprofundado, a empre-
sa contratada para refazer o 
traçado incluiu milhares de 
moradias fora do contexto, 
como as do entorno das la-
goas de Piratininga e Itaipu. 
A lista dos que passariam a 
receber a cobrança foi pu-
blicada por edital no Diário 
Oficial da União, mas a maio-
ria só ficou sabendo disso na 
hora de vender o imóvel.

Com a anulação 
da taxa, donos 
de imóveis 
poderão 
contestar a 
cobrança

Divulgação

Hoje deputado estadual, Felipe Peixoto apresentou ação ao MP em 2007, quando era vereador em Niterói

Niterói: hoje é Dia 
de Bike ao Trabalho
A Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta promove, hoje (13), 
o Dia de Bike ao Trabalho 
2021. A iniciativa é voltada 
para os servidores da Pre-
feitura de Niterói para que, 
neste dia, eles pedalem até 
o trabalho no lugar de pegar 
o carro ou o ônibus. Para 
aqueles que não se sentem 
à vontade para pedalar so-
zinhos no trânsito, serão 
formados pequenos grupos 
com o apoio da equipe do 
coletivo Bike Anjo.

“Sou um entusiasta do 
uso de bike como meio de 
transporte sustentável e 
iniciativas como essa em 
nossa cidade me dão mui-
to orgulho. Niterói saiu do 
zero na malha cicloviária 
e, hoje, já somos referência 
na mobilidade ativa. O uso 
da bicicleta gera inúmeros 
benefícios, não só para os 
ciclistas, mas também para 
quem não pedala, através da 
redução do tráfego e da po-
luição ambiental. O futuro é 
multimodal”, disse o prefeito 

Axel Grael. 
O responsável pela Coor-

denadoria Niterói de Bici-
cleta, Filipe Simões, destaca 
que a bicicleta, além de 
contribuir com boas prá-
ticas para a saúde e para o 
meio ambiente, é um meio 
de transporte seguro dentro, 
principalmente, do con-
texto de pandemia do co-
ronavírus. De acordo com 
Simões, esta iniciativa é a 
participação de Niterói em 
uma campanha global que 
busca demonstrar a quem 
não possui o hábito de pe-
dalar, o quão prática, rápida 
e segura pode ser a bicicleta 
no dia a dia.

Com o apoio da equipe 
do coletivo Bike Anjo, pe-
quenos grupos de servidores 
partirão de pontos estraté-
gicos com hora marcada. 
Neste caso, os interessados 
podem se inscrever aces-
sando o formulário dispo-
nível no link https://cutt.ly/
ebYoymp para que seja pos-
sível organizar as saídas.

Divulgação/Marinha do Brasil

Acidente, em junho de 2009, é considerado o pior na história da Air France

Plataforma digital gratuita Novos Negócios foi lançada ontem pela Prefeitura de Niterói. Objetivo é desburocratizar

Mais facilidade para novos negócios
A Prefeitura de Niterói está 
disponibilizando uma pla-
taforma digital gratuita para 
desburocratizar e ajudar no 
desenvolvimento de novos 
empreendimentos na ci-
dade. Chamada de Novos 
Negócios, a ferramenta que 
foi lançada ontem (12), per-
mite que o empreendedor 
pesquise uma série de dados 
relativos à abertura e à viabi-
lidade do seu futuro negócio, 
contribuindo para a tomada 
de decisões com mais segu-
rança. A plataforma pode ser 
acessada pelo https://arcg.
is/iH8Wj.

Por meio desta aplicação, 
construída pela equipe do 
Sistema de Gestão da Geoin-
formação (SIGeo), do Escri-
tório de Gestão de Projetos 
do Município, os interessa-
dos em iniciar um negócio na 
cidade poderão consultar as 
informações remotamente 
para uma análise preliminar, 

sem precisar se deslocar até 
a Prefeitura.

Os dados disponíveis 
contemplam zoneamentos, 
legislações, localização de 
empresas e equipamentos 
públicos e privados, possi-
bilitando ao empreendedor 
potencial o apoio necessário 
ao seu estudo de viabilidade 
para abertura de uma em-
presa na área escolhida atra-
vés de uma consulta avan-
çada à legislação municipal 
vigente e aos seus dados  
geográficos.

A ferramenta vem sendo 
aperfeiçoada desde 2019. 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enfatizou que a pla-
taforma ajudará o empreen-
dedor neste momento de 
retomada econômica, após 
o período de pandemia.

“Ao acessar esta platafor-
ma, será possível ter infor-
mações sobre ruas, leis e em-
presas que existem na região 

com a parceria de institui-
ções como o Sebrae, a Firjan 
e a CDL na divulgação desta 
iniciativa”, diz.

A ferramenta tem como 
finalidade a consulta e cru-
zamento de dados espaciais 
georreferenciados do banco 
de dados do SIGeo, e conta 
com informações atuali-
zadas das Secretarias de 
Urbanismo, Fazenda, Meio 
Ambiente, Desenvolvimen-
to Econômico, entre outras. 
Novos Negócios traz também 
um site contendo o story 
map da cidade, que tem a 
apresentação de informa-
ções mais dinâmicas para 
usuários que não conhecem 
Niterói, fazendo com que 
tenham acesso a estatísticas 
da cidade, principalmente 
nos setores motores de de-
senvolvimento.

“A aplicação de Novos Ne-
gócios vem a colaborar com 
o Plano de Retomada Econô-

mica na cidade, já que faci-
lita a pesquisa do mercado 
local, através de informações 
georeferenciadas, e também, 
municia o empreendedor de 
informações fundamentais 
para abertura do negócio. 
Além disso, o SIGeo poderá 
oferecer mais de cem cama-
das de informações quanto 
à infraestrutura de Niterói, 
informações valiosas para 
quem deseja investir na ci-
dade”, reforça a secretária 
do Escritório de Gestão de 
Projetos, Valéria Braga.

Para facilitar o uso da fer-
ramenta, estão disponíveis 
também tutoriais com o ob-
jetivo de auxiliar o manuseio 
das buscas, aplicação de fil-
tros e extração das análises. 
A plataforma não substitui a 
extração de um documento 
oficial de viabilidade na im-
plementação dos processos 
para a abertura de um em-
preendimento.

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Prefeito Axel Grael participou do lançamento da plataforma Novos Negócios

pesquisada, além de dados 
econômicos e informações 
relacionadas a infraestrutura 
do local. Se você quiser abrir 

uma padaria, por exemplo, 
saberá qual é a localização 
mais estratégica para o ne-
gócio. Também contaremos 

Air France e Airbus vão ser 
julgadas por queda do voo 447

A Air France e a Airbus irão a 
julgamento por causa do aci-
dente com o voo AF447, entre 
o Rio de Janeiro e Paris, em 
2009, que matou 228 pessoas. 
As empresas serão julgadas 
por “responsabilidade indi-
reta no acidente”. A decisão 
foi tomada ontem (12) por 
um tribunal de apelações na 
capital francesa, Paris.

A medida reverte uma 
decisão de 2019, de não apre-
sentar acusações contra ne-
nhuma das empresas em 
reação à tragédia, na qual os 
pilotos perderam o controle 
do Airbus A330 depois que 
o gelo bloqueou sensores da 
aeronave. As caixas-pretas 
da aeronave só foram en-
contradas dois anos depois, 
a quase 4.000 metros de pro-
fundidade.

A Airbus e a Air France 

divulgaram que planejam 
apelar da sentença em uma 
instância superior.

“A decisão do tribunal, 
que acaba de ser anuncia-

da, não reflete de maneira 
nenhuma as conclusões da 
investigação”, disse a Airbus, 
em comunicado.

A Air France “insiste que 

não cometeu nenhum erro 
criminoso no cerne deste 
acidente trágico”, disse um 
porta-voz da companhia aé-
rea, parte do grupo Air Fran-
ce-KLM.

O voo Air France 447, do 
Rio de Janeiro a Paris, caiu 
no dia 1º de junho de 2009 no 
Oceano Atlântico, matando os 
228 passageiros e membros 
da tripulação. No avião havia 
pessoas de 34 nacionalida-
des, entre elas 58 brasileiros, 
alguns moradores ou com 
famílias em Niterói.

Investigadores franceses 
descobriram que a tripula-
ção não lidou corretamente 
com as leituras de perda de 
velocidade de sensores, blo-
queados por gelo, e causou 
estol (perda de sustentação) 
ao manter o nariz da aeronave 
alto demais.

Avião caiu no mar em 2009, depois de decolar no Rio, matando 228 pessoas
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UFF: corte de R$ 32,9 milhões 
e bloqueio de R$ 23 milhões
Reitor confirma que, com redução no orçamento, universidade só pode manter despesas até meio do ano
Um dia depois da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) anunciar a possibi-
lidade de fechamento por 
falta de repasse de verba fe-
deral, a Universidade Federal 
Fluminense (UFF) também 
afirmou estar em crise. O 
atual orçamento da UFF só 
permite manter as despesas 
da universidade até o meio 
desse ano.

O reitor da instituição, 
professor Antônio Cláudio 
Lucas da Nóbrega, confir-
mou a situação por meio de 
nota, na manhã de ontem 
(12). Segundo informações, a 
universidade teve um corte 
de R$ 32,9 milhões e um blo-
queio orçamentário de R$ 23 
milhões, sendo esta redução 
gravíssima, e que ameaça a 
interrupção de boa parte dos 
serviços prestados pela UFF, 
bem como o pagamento de 
contratos essenciais, energia, 
água, limpeza, manutenções 
básicas, etc.

“Esta é uma redução mui-
to grave que ameaça a in-
terrupção de boa parte dos 
serviços prestados pela UFF, 

bem como o pagamento de 
contratos essenciais, energia, 
água, limpeza, manutenções 

básicas, etc. Mesmo com 
a aprovação de orçamento 
suplementar pelo congresso 

conforme prevê a Lei Orça-
mentária Anual - LOA, ainda 
assim os recursos serão in-

suficientes para chegar até 
o final do ano. O atual orça-
mento só permite manter as 
despesas da Universidade 
até o meio do ano”, disse 
Nóbrega.

Ainda após a aprovação de 
orçamento suplementar pelo 
Congresso conforme prevê 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), os recursos serão in-
suficientes para chegar até o 
final do ano.

“No momento, a nossa 
solução é lutar pela recom-
posição do orçamento e ten-
tar reverter esta situação. 
Não aceitar passivamente 
a diminuição de nenhum 
serviço público. Em tempos 
de crise, valorizar a pesqui-
sa, a ciência e a inovação é 

essencial. As universidades 
federais possuem um papel 
fundamental para a garantia 
do desenvolvimento nacio-
nal, na formação de capital 
humano e profissional, redu-
ção das desigualdades e para 
o desenvolvimento social, 
econômico e tecnológico do 
país”, comentou o reitor da 
UFF.

Situação na UFRJ - A Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) apresentou 
em coletiva, ontem (12), a si-
tuação orçamentária da insti-
tuição. A maior universidade 
federal do país afirma correr o 
risco de ter de fechar no meio 
do ano por falta de verba.

Segundo dados da asses-
soria de imprensa da UFRJ, o 
orçamento discricionário da 
universidade caiu R$ 340 mi-
lhões em 10 anos: de R$ 639 
milhões em 2011 para R$ 299 
milhões em 2021. Essa verba 
reservada para pagamentos 
com gastos como água, luz, 
segurança, estrutura física 
das unidades, além de ali-
mentação e alojamento de 
alunos.

Segundo Antônio 
Claudio, a 
redução ameaça 
interromper 
boa parte dos 
serviços 

Divulgação

O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega confirmou a situação de fragilidade orçamentária que vive a UFF

Ex-secretário de Comunicação 
evita fazer críticas a Bolsonaro
O ex-secretário de Comu-
nicação da Presidência da 
República Fabio Wajngarten 
confirmou ontem (12) à CPI 
da Pandemia, que o Palácio do 
Planalto demorou dois meses 
para responder uma carta 
em que a farmacêutica Pfizer 
prometia fornecer doses de 
vacinas contra o coronavírus. 
Ele, no entanto, eximiu o 
presidente Jair Bolsonaro de 
responsabilidade, evitou crí-
ticas ao ex-ministro Eduardo 
Pazuello e - ao contrário do 
que foi publicado em entre-
vista à revista Veja - negou 
guardar e-mails, registros 
telefônicos ou minutas de 
contratos trocados com a em-
presa norte-americana.

Em entrevista à Veja em 
abril, Wajngarten afirma que 
o acordo com a Pfizer não 
prosperou por “incompetên-
cia e ineficiência” da “equipe 
que gerenciava o Ministério 
da Saúde”. Sem citar nomes, 
voltou a reclamar da “incom-
petência” e da “burocracia” 

do setor público. Mas, ques-
tionado pelo relator da CPI da 
Pandemia, senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), negou que 
tenha havido procrastinação 
do presidente para a compra 
das vacinas.

Calheiros também inqui-
riu Wajngarten sobre declara-
ções de Bolsonaro contrárias 

à imunização. Mais uma vez, 
o ex-secretário de Comu-
nicação poupou críticas ao 
presidente. Disse não con-
corda “com todas as frases” 
de Bolsonaro, mas ponderou 
que, se estivesse na posição 
dele, eventualmente faria 
exatamente o mesmo.

 Wajngarten disse “jamais” 

ter sofrido pressão de Bolso-
naro para direcionar o teor 
das campanhas de conscien-
tização sobre a pandemia 
e afirmou “desconhecer” a 
existência de “um ministé-
rio paralelo” para orientar o 
presidente sobre o enfrenta-
mento da covid-19. Disse que 
o então ministro Pazuello foi 
“corajoso” ao assumir a Saúde 
durante a pandemia de coro-
navírus.

Em um momento da re-
união, o presidente da CPI, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), 
advertiu Wajngarten para que 
respondesse diretamente os 
questionamentos dos par-
lamentares. Segundo Aziz, o 
ex-secretário estaria “tangen-
ciando” perguntas dos inte-
grantes da comissão. O pre-
sidente ameaçou dispensar o 
depoimento da testemunha, 
requisitar à Veja a transcrição 
da entrevista e reconvocar o 
ex-secretário. O relator da CPI, 
Renan Calheiros, chegou a su-
gerir a prisão de Wajngarten.

Atitude de Wajngarten contrariou declarações dadas por ele à Veja, em abril

O relator da proposta da 
reforma tributária na Co-
missão Mista do Congres-
so Nacional, Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB), apresentou 
ontem (12) o parecer final. 
O parecer da PEC 45/19 
tem como foco a substi-
tuição de tributos como 
PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS 
pelo Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS), será agora 
encaminhado para o pre-
sidente do Congresso, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG). 

O relatório foi lido na 
semana passada, quando 
foi aberto pelo presiden-
te da comissão, senador 
Roberto Rocha (PSDB-
-MA),  vista coletiva e  
prazo para deputados e 
senadores sugerirem mu-
danças.

A apresentação do pa-
recer ocorreu uma se-
mana após o presidente 
da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), extinguir o cole-
giado.

Reforma tributária: parecer final

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Postura de Fábio Wajngarten levou à advertência por parte dos senadores

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: 16/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Leonor da Glória - Largo da Batalha - Niterói 15147377

12:00 às 16:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Largo da Batalha - Niterói 15147459

12:00 às 16:00 Rua Leonor da Gloria - Largo da Batalha - Niterói 15147459

12:00 às 16:00 Rua Leopoldo Mylaert - Largo da Batalha - Niterói 15147459

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Ouvídio Luiz de Moura - Jockey Club - São Gonçalo 15136843

08:00 às 12:00 Rua Clodomiro Antunes da Costa - Arsenal - São Gonçalo 15137019

08:00 às 12:00 Rua Luiz Henrique Fonseca - Jockey Club - São Gonçalo 15137039

08:00 às 12:00 Rua Pedro José de Souza Jardim - Arsenal - São Gonçalo 15137079

08:00 às 12:00 Condomínio Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Estrada Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Estrada Condomínio Topázio - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Estrada do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua 8 - Jockey Club - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Doutor Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Francisco Souza Marmelo - Arsenal - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua General Mouzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Gramado do Anaia - Anaia - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Morzart de Andrade - Arsenal - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Walter Werneck - Arsenal - São Gonçalo 15137151

08:00 às 12:00 Rua Cedigio Pereira Rocha - Arsenal - São Gonçalo 15137209

08:00 às 12:00 Rua Francisco Espargoli - Arsenal - São Gonçalo 15137209

08:00 às 12:00 Rua Genésio Basson - Arsenal - São Gonçalo 15137209

08:00 às 12:00 Travessa Médici - Jockey Club - São Gonçalo 15137209

08:00 às 12:00 Rua Alcides José Eleotério - Anaia Pequeno - São Gonçalo 15175791
Dia: 17/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15161977

13:30 às 17:30 Rua Guaranis - São Francisco - Niterói 15162269

13:30 às 17:30 Rua Tamoios - São Francisco - Niterói 15162269

13:30 às 17:30 Rua Tupis - São Francisco - Niterói 15162269

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Sebastião Leme - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Almirante Jaceguai - Laranjal - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Cardeal Sebastião Paes Leme - Laranjal - Lagoinha - São 
Gonçalo 

15143937

12:00 às 16:00 Rua Gregório Matos Gama - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Itatiaia - Laranjal - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua João Capistrano Abreu - Amendoeira - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Padre Labarte - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 15143937

12:00 às 16:00 Rua Renato Bazin - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 15143937

13:00 às 17:00 Rua dos Rubis - Jardim Catarina - São Gonçalo 15143987

13:00 às 17:00 Rua Marcos Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 15143987

MARICÁ
10:00 às 11:00 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15152027

10:00 às 11:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15152027

10:00 às 11:00 Ruas 61, 62, 63, 64, 70 - Boqueirão - Caju - Cordeirinho - Guaratiba 
- Pr. Lagoas-Gu - Maricá 

15152027

13:00 às 17:00 Avenida D - Estrada de Bambuí - Maricá 15162079

13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Jardim B Bambuí - Maricá 15162079

13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 37, 38 - Estrada de Bambuí - Maricá 15162079

13:00 às 17:00 Rua Antônio Calado - Bambuí - Maricá 15162079

13:30 às 17:00 Avenida 1 - Estrada de Bambuí - Maricá 15151655

13:30 às 17:00 Rua B - Estrada de Bambuí - Maricá 15151655

13:30 às 17:00 Ruas 83, 120, 121, 125 - Estrada de Bambuí - Maricá 15151655

13:30 às 17:00 Avenida Albina Arandas Rego - Balneário Bambuí - Maricá 15151691

13:30 às 17:00 Avenida E - Estrada de Bambuí - Maricá 15151691

13:30 às 17:00 Ruas 86, 89, 90, 118, 119 - Estrada de Bambuí - Maricá 15151691

13:30 às 17:00 Rua Luiz Carlos Gonçalves - Bambuí - Maricá 15151691

13:30 às 17:00 Rua Maria Helena Rosa - Bambuí - Maricá 15151691

13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora de Fátima - Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 15162301

13:30 às 17:30 Estrada Cassorotiba - Est.cassorotiba - Jardim Inohan - Maricá 15162301

13:30 às 17:30 Estrada/Rua dos Piloes - Estrada Cassorotiba - Maricá 15162301

13:30 às 17:30 Rua 30 - Santa Paula - Maricá 15162301

14:00 às 18:00 Avenida Lagomar - Araçatiba - Maricá 15182437

14:00 às 18:00 Ruas 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - Araçatiba - Maricá 15182437

14:00 às 18:00 Rua Thomas Cunha - Araçatiba - Maricá 15182437
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PLENA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 09.439.168/0001-72 - NIRE n° 33.3.0030853-9
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 30/04/2021. (Ata lavrada sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, § 1o, da Lei n° 6.404/76). 1 - 
DATA HORA E LOCAL: Em 30/04/2021, às 10h, na sede 
social da Sociedade, na Estrada Velha de Maricá, 249–parte, 
Várzea das Moças, na Cidade de São Gonçalo, no Estado do 
RJ, CEP: 24.753-511. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensadas as formalidades de convocação haja vista a 
presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, em 
conformidade com o Artigo 124, § 4o, da Lei n 6.404/76. 3 - 
MESA: Presidente: Sr. Marcelo Chagas Viana. Secretária: 
Sr. Danyelle Cruz Lopes. 4 - ORDEM DO DIA E DELIBE-
RAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE SEM QUAL-
QUER RESSALVA OU EMENDA: 4.1. Aprovar, sem qual-
quer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, publicados no Jornal O Fluminense e no Diário 
Oficial do Estado do RJ, nas edições do dia 30/04/2021. 4.2. 
Aprovar a destinação do lucro liquido do exercício, no valor 
de R$ 16.440.745,15 (dezesseis milhões, quatrocentos e 
quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quinze 
centavos) e de R$ 8.225.024,90 (oito milhões, duzentos e 
vinte e cinco mil, vinte e quatro reais e noventa centavos) 
do saldo de reservas para convalidar a Distribuição de 
Dividendos aos Acionistas, no valor de R$ 24.665.770,05 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e setenta reais e cinco centavos. 4 3 Fixação da 
remuneração anual global dos administradores em até R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser distribuída pelo 
Conselho de Administração. 4.4. Convalidar as decisões 
adotadas pela administração de sua subsidiária integral, 
PERFIL X CONSTRUTORA S.A., a: 4.4.1. Aprovar, sem 
qualquer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contá-
beis da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020, publicados no Jornal A Tribuna e no Diário 
Oficial do Estado do RJ, nas edições do dia 26/04/2021. 
4.4.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no 
valor de R$ 18.400.716,52 (dezoito milhões, quatrocentos 
mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centa-
vos) e de R$ 8.710.008 59 (oito milhões, setecentos e dez mil 
e oito reais e cinquenta e nove centavos) do saldo de reserva 
de lucro para contingência para convalidar a Distribuição de 
Dividendos aos Acionistas, no valor de R$ 27.110.725,11 
(vinte e sete milhões, cento e dez mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e onze centavos). 4.4.3. Fixação da remuneração 
anual global dos administradores da PERFIL X CONSTRU-
TORA S.A. em até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
4.5. Convalidar as decisões adotadas pela administração 
de sua controlada, L1 M3 PUBLICIDADE LTDA., a: 4.5.1. 
Aprovar por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou res-
trições, o balanço patrimonial e a demonstração de resulta-
dos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, 
conforme registros nos livros contábeis da sociedade. Não 
havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presiden-
te agradeceu a participação de todos. Ficam arquivados na 
sede da Companhia e à disposição de qualquer Acionista 
todos os documentos submetidos à apreciação desta As-
sembléia Geral Extraordinária referidos nesta ata. Aprovada 
a lavratura da ata das deliberações tomadas em Assembléia 
sob a forma de sumário, como facultado no art. 130, § 1o, da 
Lei n° 6.404/76. 5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada, e assinada por todos os presen-
tes. São Gonçalo (RJ), 30/04/2021. Certifico que a presente 
é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Danyelle Cruz 
Lopes - Secretária; Jucerja nº 4061586 em 06/05/2021.
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Fla teme 
perder 
atletas para 
seleções

As convoca-
ções já estão 
t i r a n d o  o 
sono do téc-
nico do Fla-
mengo, Ro-
gério Ceni. O 

mês de junho terá rodada 
pelas Eliminatórias Sul-A-
mericanas para a Copa do 
Mundo de 2022. A Seleção 
Brasileira, por exemplo, 
vai enfrentar Equador e 
Paraguai entre os dias 4 e 8 
de junho.

O Flamengo conta em 
seu plantel com seis con-
vocáveis para a Seleção 
Brasileira. Nomes que Tite 
já convocou ou já elogiou. 
Dois deles dificilmente 
aparecerão na lista dos 
convocados que será di-
vulgada nesta sexta-feira. 
São eles o zagueiro Rodrigo 
Caio e o volante Gérson. 
Ambos estão lesionados e 
mesmo provavelmente vol-
tando aos gramados antes 
de junho, suas chamadas 
não seriam bem aceitas.

Éverton Ribeiro, Bruno 
Henrique, Gabigol e Pedro 
são nomes que estão na 
boca de Tite. Mas o meia 
não vem na sua melhor 
temporada. Além disso, 
difi cilmente ele chamaria 
os dois centroavantes em 
uma mesma convocação. 
Mas sempre existe a preo-
cupação.

Vale lembrar que o Fla-
mengo não sofre apenas 
com as vontades de Tite. 
Isso porque o lateral-direito 
Isla e o meia De Arrascaeta 
são fi guras constantes nas 
seleções de Chile e Uru-
guai, respectivamente.

Experiente volante afi rma que clube tem bons jogadores vindos da base

Animado, Rômulo vibra 
com promessas do Vasco

O Vasco trouxe 
a l g u n s  e x p e -
rientes jogado-
res para mesclar 
com os muitos 
garotos da base 
que foram trazi-

dos para os profi ssionais. Um 
velho conhecido da torcida 
acertou seu retorno: o volan-
te Rômulo.

Rômulo falou sobre sua 
chegada a São Januário após 
anos fora do clube carioca.

“Chego ao Vasco diferente 
após esses anos de experiên-
cia fora. O clube tem uma 
boa estrutura”, disse ao “Es-
portes News Mundo”.

O volante exaltou a quali-

dade dos jogadores do meio 
que subiram recentemente 
aos profi ssionais.

“E s t á  s e n d o  a t é  u m 
aprendizado para mim. Vejo 
a qualidade desses garotos. 
Essa mescla é muito boa 
para a equipe. Os mais ex-
perientes vão tentar ajudar 

esses meninos a desenvolver 
seu melhor futebol”, decla-
rou.

Por fi m, Rômulo admitiu 
que o Vasco é um dos times 
favoritos para a Série B do 
Campeonato Brasileiro. No 
entanto, o jogador pregou 
humildade e trabalho para 
chegar ao objetivo, que é o 
acesso.

“Pela grandeza do clube, 
por tudo que representa, 
somos um dos favoritos. 
Mas aqui dentro, sabemos 
que vamos ter que batalhar 
muito. Vamos colocar os pés 
no chão, com muita humil-
dade, para conquistar esse 
objetivo”, fi nalizou.

Rafael Ribeiro / Vasco

Contratado recentemente, Rômulo afi rmou que o Vasco é um dos favoritos no Campeonato Brasileiro da Série B

Criado em São 
Januário, Rômulo 
elogiou a atual 
estrutura que o 
Vasco oferece aos 
jogadores

Ronald comemora 
chance no Botafogo

Miguel não se 
reapresenta ao Flu

O  t é c n i c o 
Marcelo Cha-
musca vem 
buscando a 
melhor for-
m a ç ã o  d o 

Botafogo na temporada. 
Na classifi cação para a fi -
nal da Taça Rio, o treina-
dor fez mais mudanças, 
principalmente no setor 
ofensivo.

Quem teve a chance 
de começar a partida foi o 
atacante Ronald. O jogador 
comemorou a oportunida-
de e lembrou que sofreu 
com uma lesão no início da 
temporada.

“Queria agradecer o 
apoio de todo o grupo, 
porque iniciei jogando. 

O Fluminense 
foi pego de sur-
presa na última 
sexta-feira com 
a informação 
de que o meia 
Miguel entrou 

na Justiça pedindo a rescisão 
de contrato. O jogador alega 
o não pagamento de reajuste 
salarial e parcelas do FGTS.

Desde então, Miguel não 
se reapresentou ao Fluminen-
se. O atleta espera a decisão da 
Justiça para negociar seu novo 
destino.

A situação lembra a de 
Gustavo Scarpa que ficou 
praticamente um ano sem 
atuar após também entrar na 
Justiça contra o Fluminense. 
Após acordo, o meia foi para 

Infelizmente, no início do 
campeonato, tive uma le-
são e, consequentemen-
te,  isso me atrapalhou 
um pouco com condicio-
namento físico, mas graças 
a Deus fui voltando aos 
poucos. 

Com a ajuda dos meus 
c o m p a n h e i r o s  f o m o s 
bem. Essa vitória é muito 
importante, para cami-
nharmos para a fi nal e para 
o começo da Série B. Esta-
mos juntos. Vamos, Fogão!”, 
disse.

O Botafogo sofreu para 
vencer o Nova Iguaçu no 
Nilton Santos. Mesmo as-
sim, Marcelo Chamusca 
viu evolução alvinegra nos 
confrontos.

o Palmeiras.
O técnico Roger Macha-

do foi questionado sobre a 
atitude de Miguel, mas pre-
feriu deixar o assunto com a 
diretoria.

“Eu vou te pedir desculpa, 
mas como não é uma questão 
técnica, é uma ação adminis-
trativa, foge à minha alçada 
comentar um assunto que 
foge da questão do campo. O 
que posso dizer é que existem 
outros meninos na base que 
estão há bastante tempo espe-
rando a oportunidade e para a 
vaga de um jogador que saiu 
vamos buscar um outro atleta 
lá da fábrica de Xerém”, disse.

A situação de Miguel vem 
sendo acompanhada por 
grandes clubes europeus.


