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Câmara de Niterói muda 
nome da Moreira César

Importante rua de Icaraí passará a se chamar Ator Paulo Gustavo. Prefeito sancionará lei nos próximos dias

FORAM 18 VOTOS CONTRA 3

PANORAMA\PÁG. 2

Programa São Gonçalo Presente: Fundo Municipal de Segurança possibilitará mais investimentos na compra de equipamentos e capacitação

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

CoronaVac:
2ª dose em 
Niterói e SG

CIDADES\PÁG. 3

Políticos se 
mobilizam para 
salvar escola

PANORAMA\PÁG. 2

Brasil passa das 430 mil mortes
Número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chega a 13.979.329

CIDADES\PÁG. 3

Independência 
para a 
segurança
Investimentos na Guarda 
Municipal, capacitação do 
efetivo municipal, ampliação do 
programa Segurança Presente e 
aquisição de equipamentos. Estes 
são os planos da Prefeitura de 
São Gonçalo, após a aprovação 
da mensagem do Executivo para 
criação do Fundo Municipal de 
Segurança Pública (Fumesp) 
e do Conselho Municipal de 
Segurança Pública (Comesp).
“Com a criação do fundo 
não seremos dependentes 
unicamente do orçamento 
público. Os empresários da 
cidade poderão contribuir”, 
destaca o prefeito Capitão Nelson.

CIDADES\PÁG. 4

A Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Firjan Senai, segue 
promovendo cursos profissionalizantes para moradores do Programa 
Casa Verde Amarela, antigo Programa Minha Casa Minha Vida. As 
inscrições estão abertas para os cursos de Eletricista Predial e Montagem 
e Manutenção de Computadores.

CIDADES\PÁG. 4

Renan Otto/Prefeitura de niterói

Cursos profissionalizantes estão sendo oferecidos em parceria com a Firjan Senai

São Gonçalo oferece qualificação

Romance no 
Municipal de 
Niterói
O Theatro Municipal 
de Niterói apresenta, de 
sexta a domingo, a peça 
“Carnaval ou uma fantasia 
de amor”, texto e direção 
de Marcell Barboza.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

“Carnaval ou Uma fantasia de amor”
está em cartaz no Municipal de Niterói

Buffon foi 
procurado 
pelo Fla
Goleiro italiano de 43 
anos, que recentemente 
deixou a Juventus, disse 
que foi procurado pelo 
Rubro-Negro, mas que 
recusou a oferta.

PÁG. 8

ESPORTES

Reprodução do Twitter / Juventus

Histórico goleiro da Itália, Buffon 
não sabe se seguirá jogando

Anvisa aprova 
novo coquetel 
para tratamento

CIDADES\PÁG. 3

Vereadora deixa 
o Brasil após 
sofrer ameaças
A vereadora trans de Niterói, Benny 
Briolly, informou ontem, pelo 
Facebook, que precisou sair do País.

PANORAMA\PÁG. 2

Pfizer detalha 
negociação por 
vacinas

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Irregularidade em São Gonçalo
O estacionamento na Rua Carlos Gianelli, em São Gonçalo, 
é propriedade nossa e estava alugado há 3 anos onde o 
inquilino não pagava aluguel e nos últimos 6 meses antes 
do despejo,  constatamos as ligações irregulares e inces-
santemente pedimos soluções sem sucesso às autoridades. 
Agora revendo a posse há 2 semanas, estamos tentando 
denunciar e registrar o boletim de ocorrência, mas esta-
mos encontrando uma resistência da Enel e Cedae até para 
fazer a vistoria da irregularidade.
Luiz Felippe Mattos

Calendário da Vacinação
É animador o governo já conseguir planejar um calendário 
de vacinação para jovens. Alimenta uma esperança de que 
dias melhores estão por vir no nosso país.
Nedyr Amaral

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.

Uma história de amor 
atemporal em cena
O Theatro Municipal de Ni-
terói apresenta, de sexta a 
domingo, o espetáculo “Car-
naval ou Uma fantasia de 
amor”. Com texto e direção 
de Marcell Barboza, uma 
paixão fulminante, típica 
de carnaval, resulta num 
triângulo amoroso com um 
final surpreendente.

As sessões acontecem 
na sexta, às 19h,  no sába-
do, às 17h e às 19h, e no 
domingo, às 17h. Os ingres-
sos gratuitos poderão ser 

retirados somente online 
através do site de vendas da 
Sympla (https://bileto.sym-
pla.com.br). Será permitida 
a retirada de 1 ingresso por 
CPF através de cadastro no 
site contendo nome, CPF e 
e-mail da pessoa. 

Na história, um jornalis-
ta encontra o grande amor 
da sua vida numa noite de 
carnaval. Porém a moça que 
o encantou hesita de embar-
car nesse romance e aceita 
os galanteios de outro. 

CULTURA FABIANA MAIA

Cinema
Até o dia 18, horror, ficção 
científica e fantasia fazem 
parte do “1º Festival de Ci-
nema Brasileiro Fantástico 
Online”. O evento, gratuito, 
exibe longas e curtas di-
vididos em três mostras: 
Retrospectiva, Realizadores 
Fluminenses e Inéditos do 
Brasil e promove lives e 
sessões comentadas. São 41 
produções brasileiras, entre 
eles, “Nada de bom acontece 
depois dos 30”. Onde: Dark-
flix/Wurlak através do site 
www.festivalfantastico.com.

ACROBACIAS – Para revelar um pouco mais sobre os 
bastidores das acrobacias, o Sesc Guarulhos promove, 
no sábado, às 18h, o bate-papo “Pelos Ares – Os Basti-
dores dos Espetáculos Aéreos”. A conversa, mediada 
por Valéria Jenaite Taveiros, traz os acrobatas Mônica 
Alla, Martin Sabatino e Ziza Brisola, que falam sobre 
o treinamento, além dos bastidores. Onde: Youtube.

JULIUS CAESAR – Até o dia 23, o Oi Futuro apresenta 
a instalação artística “Processo Julius Caesar – Uma 
experiência audiovisual”, no Centro Cultural Oi Fu-
turo, no Flamengo, com entrada gratuita. A mostra 
revela o processo criativo por trás da montagem do 
espetáculo Julius Caesar, adaptação da obra de William 
Shakespeare. 

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

Divulgação

“Carnaval ou Uma fantasia de amor” está em cartaz no Municipal de Niterói

Divulgação

O filme “Nada de bom acontece 
depois dos 30” está no festival

POR JEFFERSON LEMOS

Moreira César vira 
Paulo Gustavo

A Câmara de Niterói aprovou 
ontem a homenagem ao ator 
Paulo Gustavo. Importante rua 
de Icaraí, a Coronel Moreira 
Cesar, passa a se chamar Rua 
Ator Paulo Gustavo. Foram 18 
votos favoráveis e três contrá-
rios à homenagem.  Votaram 
contra Douglas Gomes (PTC), 
Fabiano Gonçalves (Cidada-
nia) e Casota (PSDB). O prefei-
to Axel Grael já  informou que 
sancionará o projeto nos próxi-
mos dias. Segundo a prefeitura 
nenhum dos processos muni-
cipais relativos à alteração do 
nome, como alvarás, certidão 
de logradouro e averbação do 
novo nome, têm custos para 
moradores ou lojistas.

De acordo com a Associa-
ção dos Notários e Registra-
dores do Estado, os cartórios 
não participam, em nenhum 
momento, da modificação 
do nome de rua e não haverá 
necessidade de troca ou subs-
tituição no cartório.

Mesmo assim, ontem mes-
mo o vereador Binho Guima-
rães (PDT) enviou à Câmara 
um PL que obriga a prefeitura 
a fazer a comunicação das alte-
rações referentes aos nomes de 
endereços para fins cadastrais 
em órgãos e entidades como: 
RGI de Niterói; Cartórios; Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídi-
cas; Secretaria de Fazenda do 
Município; Concessionárias; 
Bombeiros; Junta Comercial do 
Estado e Receita Federal, para 
que os cidadãos não precisem 
fazê-lo. 

Mobilização para salvar escola III

Também preocupado 
com a situação do Colé-
gio Brigadeiro Castrio-
to, o vereador de Niterói 
Paulo Eduargo Gomes 
(PSOL) está levando o 
caso para ser discutido 

Divulgação

em plenário. “É inaceitá-
vel que ocorra qualquer 
situação de violência em 
escola pública localizada 
em nossa cidade. Vamos 
apurar e buscar a dele-
gacia competente para 
verificar quais medidas 
já foram adotadas para 
identificar os responsá-
veis pelas depredações. 
Ainda, em conjunto com 
a Comissão de Educação 
da Alerj, iremos buscar o 
secretário de Educação, 
que é de Niterói, para co-
brar a recuperação total 
dos ambientes depreda-
dos. Tudo isso para que 
a escola tenha suas ins-
talações prontas quando 
pudermos retornar às 
aulas presenciais após o 
controle da pandemia na 
cidade”, disse. 

Praticidade 
na quarentena

Apostando na estratégia 
de combater a louça suja, 
uma das maiores reclama-
ções das pessoas durante a 
quarentena em casa, a rede 
de restaurantes Abbraccio, 
inspirada no lifestyle ita-
liano, está relançando no 
delivery o Abrraciio Box, 
embalagem especial, que 
conquistou bronze do Prê-
mio ABRE 2020 na catego-
ria ‘Vencedor em Mercado 
- Food Service, Delivery e 
Take Away’  pela modelagem 
inovadora, preocupação 
com o meio ambiente e por 
entregar maior conveniên-
cia ao cliente.

Desenvolvida para que 
o consumo pudesse ser 
realizado na própria emba-
lagem, a caixa, que contem-
pla uma refeição completa, 
com opções de entrada, 
prato principal e sobremesa, 
pode ser encomendada no  
delivery.

“Estamos sempre atentos 
as mudanças de hábito e 
comportamento do con-
sumidor, principalmente 
durante a pandemia, pois 
apesar de algumas pessoas 
estarem em casa, em home-
-office e ele trazer algumas 
“facilidades”, a rotina entre 
casa e trabalho pode ser 
desafiadora”, afirma Renata 
Lamarco, diretora de Mar-
keting da Bloomin’ Brands, 
empresa detentora da marca 
Abbraccio. 

Mobilização para salvar escola I

Presidente da Comissão de 
Educação da Alerj, o depu-
tado Flavio Serafini (PSOL) 
esteve no Colégio Estadual 
Brigadeiro Castrioto, em Ni-
terói, que suspendeu as aulas 
presenciais por tempo inde-
terminado devido à frequen-
tes furtos e depredações. 

“A situação da escola é 
grave com invasões frequen-
tes e ainda sem nenhum 
retorno da polícia civil. É 

Divulgação/Atilon Lima

necessário uma ação coorde-
nada das secretaria de estado 
de educação, das polícias e 
da prefeitura para garantir 
a recuperação da escola e 
a criação de condições de 
segurança na unidade e no 
entorno. Visitamos a unidade 
e estamos concluindo um 
relatório para cobrar medidas 
imediatas, tememos que a es-
cola acabe fechando [de vez] 
sem essas medidas!!”, disse. 

Panorama RJPanorama RJ

O secretário estadual de Edu-
cação, Comte Bittencourt, 
informou que a pasta está 
trabalhando para resolver a 
situação do Brigadeiro Cas-
trioto o mais rápido possível. 
“Estamos fazendo uma aná-
lise da situação com muito 
critério e cuidado”, declarou, 
lembrando que o colégio é 
referência no Ensino Médio.  
De acordo com a Secreta-
ria de Educação, a direção 

do colégio informou que a 
unidade permanece aberta 
para atividades adminis-
trativas, como a retirada de 
material pedagógico e do 
kit alimentação, além de 
entrega de documentos e 
matrícula de alunos, me-
diante agendamento prévio 
junto à direção escolar. As 
aulas estão acontecendo 
somente de forma remota, 
pelo aplicativo Applique-se. 

Mobilização para salvar escola II
Divulgação

A vereadora trans de Niterói 
Benny Briolly (PSOL) anun-
ciou ontem à noite, através 
de sua conta no Facebook, 
que precisou sair tempora-
riamente do país por conta 
de ameaças a sua integridade 
física.  Ela disse que desde 
que foi eleita são incontáveis 
as agressões que sofre no 
Legislativo, praticadas por 

adversários políticos, nas ruas 
e nas redes sociais. Ela citou 
como exemplo um e-mail 
citando seu endereço que 
exigia sua renúncia do cargo, 
caso contrário, iriam até sua 
casa para matá-la. Benny diz 
que segue acompanhando 
as sessões plenárias da Câ-
mara, que por conta da pan-
demia estão sendo virtuais.

Vereadora deixa País após ameaças
Divulgação

DivulgaçãoReprodução Facebook 
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Mais 5,7 milhões de vacinas 
são enviadas para os estados
Chegada de carregamentos da AstraZeneca e da CoronaVac permite retomada do calendário da 2ª dose no RJ

O Ministério da Saúde (MS) 
começou a enviar ontem (13) 
aos estados um novo lote de 
5,7 milhões de doses de vaci-
nas contra a covid-19. Neste 
estoque estão doses da Ox-
ford/AstraZeneca, fabricada 
pela Fiocruz, e da CoronaVac, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac.

Esta remessa é destinada 
para a segunda dose de traba-
lhadores da saúde com faixas 
etárias de 65 a 69 anos e de 85 
a 89 anos, além de povos indí-
genas, ribeirinhos e comuni-
dades quilombolas e pessoas 
com deficiência permanente.

Segundo o órgão federal, as 
pessoas devem tomar a segun-
da dose mesmo que tenha ul-
trapassado o tempo indicado. 
Essa recomendação foi dada 
em razão da falta de doses para 
a segunda aplicação devido 
à falta de matérias-primas, 
especialmente no caso da Co-
ronaVac, cuja produção teve 
atraso no envio da China de 
Ingredientes Farmacêuticos 
Ativos (IFAs) para a fabricação 
do imunizante.

As doses também são para 
gestantes e puérperas. O Mi-
nistério emitiu na quarta-feira 
novas recomendações a este 
público após a morte de uma 
gestante no Rio depois da 
aplicação de dose da Oxford/
AstraZeneca. Devem ser va-

cinadas apenas as mulheres 
deste segmento com comor-
bidades e com as vacinas da 
CoronaVac e Pfizer.

De acordo com o comitê 
de especialistas do Programa 
Nacional de Imunizações, 
ainda não foi constatada a 
relação de causalidade entre 
a vacina e a morte da gestante. 
O caso está sendo investigado. 
A suspensão para aplicar a 
dose do imunizante Oxford/
AstraZeneca foi adotada por 
cautela.

Estado - O novo carrega-
mento de vacinas contra a 
covid-19 chegou ao Rio na 
manhã de ontem (13). Coube 
ao Governo do Estado o re-
cebimento de 184 mil doses 
de CoronaVac e 54.750 mil 
de Oxford/Astrazeneca que 
serão distribuídos por todos 
os municípios.

Logo, o calendário da apli-
cação das segundas doses, que 
estava atrasado no Rio, será 
retomado. De acordo com o 
secretário estadual de Saúde, 
Alexandre Chieppe, serão re-
servadas 20 mil doses da Coro-
naVac para serem distribuídas 
para grávidas que morem fora 
do Rio.

De acordo com Alexandre, 
a ideia é garantir as duas doses 
para esse grupo nos outros 
municípios do estado, onde 
não há vacinação com a Pfizer. 

“Há um percentual reser-
vado para as grávidas. Isso 
fora do município do Rio. No 
Rio elas poderão ser vacinadas 
com a vacina da Pfizer e com 
a CoronaVac. E nos outros 91 
municípios do estados as grá-
vidas com comorbidade serão 
vacinadas com CoronaVac”, 
explicou.

Niterói - A Prefeitura de 
Niterói vai retomar, nesta sex-
ta-feira (14), a vacinação da 
segunda dose da CoronaVac 
em idosos e profissionais de 
Saúde. As gestantes e puér-
peras (mulheres que deram à 
luz nos últimos 45 dias) com 
comorbidades, desde que 

maiores de 18 anos, também 
poderão receber a vacina, 
conforme recomendação re-
cente do Ministério da Saúde. 
O município recebeu, nesta 
quinta-feira (13), novas doses 
do imunizante, repassadas 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde.

 A primeira dose contra a 

Covid-19 está sendo realizada 
com a vacina AstraZeneca/Ox-
ford nesta sexta e sábado (15) e 
está disponível para pessoas a 
partir de 35 anos que possuam 
comorbidade ou deficiência 
permanente com cadastro no 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). Na segunda 
(17) e terça (18) será a vez de 
pessoas acima de 30 anos. Pes-
soas a partir de 18 anos com 
Síndrome de Down e doentes 
renais crônicos podem receber 
a vacina a qualquer dia, inde-
pendentemente da idade.

São Gonçalo- A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo retoma a vaci-
nação dos munícipes com a 
segunda dose do imunizante 
coronavac nesta sexta (14). So-
mente quem se vacinou com 
a primeira dose entre os dias 
3 e 6 de abril podem procurar 
os doze pontos de vacinação 
espalhados pela cidade hoje, 
das 8h às 17h; e amanhã (15), 
das 8h às 12h. Aqueles que 
tomaram a coronavac entre 
os dias 7 e 9 de abril podem se 
imunizar na segunda-feira (17) 
e terça-feira (18). Os gonçalen-
ses que tomaram a primeira 
dose de CoronaVac depois do 
dia 9 de abril devem aguardar a 
chegada de mais doses. Ontem 
(13), a cidade recebeu 23.660 
doses de CoronaVac e outras 
3.180 de AstraZeneca.

Divulgação / Governo do Rio

Com novo carregamento de doses, Niterói e São Gonçalo retomam hoje a vacinação da segunda dose da CoronaVac

Covid-19: Brasil já 
tem 430.417 mortes 
O Brasil bateu a marca das 
430 mil vidas perdidas para 
a pandemia do novo corona-
vírus. Nas últimas 24 horas 
foram registradas 2.383 novas 
mortes. Com isso, o total de 
vítimas que não resistiram à 
covid-19 chegou a 430.417.

Ainda há 3.671 óbitos em 
investigação. Isso ocorre por-
que há casos em que um 
paciente morre, mas a causa 
segue sendo apurada mesmo 
após a declaração do óbito.

A quantidade de pessoas 
infectadas pelo vírus desde o 
início da pandemia alcançou 
15.433.989. Entre ontem e 
hoje, foram confirmados por 
secretarias estaduais de saúde 
74.592 novos diagnósticos po-
sitivos da doença. Até ontem, 
o sistema de informações do 
Ministério da Saúde marcava 
15.359.397 pessoas contami-
nadas desde o início.

Ainda há no país 1.024.243 
casos em acompanhamento. 
O termo é empregado para 
as pessoas infectadas e com 
casos ativos de contaminação 
pelo novo coronavírus.

O número de pessoas que 
se recuperaram da covid-19 
desde o início da pandemia 
alcançou 13.979.329. Isso 
equivale a 90,6% do total de 

pessoas que foram infectadas 
com o vírus.

Os números são em geral 
mais baixos aos domingos e 
segundas-feiras em razão da 
menor quantidade de funcio-
nários das equipes de saúde 
para realizar a alimentação 
dos dados. Já às terças-feiras 
os resultados tendem a ser 
maiores pelo envio dos dados 
acumulados.

Estados - O ranking de es-
tados com mais mortes pela 
covid-19 é liderado por São 
Paulo (102.934). Em seguida 
vêm Rio de Janeiro (47.355), 
Minas Gerais (36.753), Rio 
Grande do Sul (26.442) e Pa-
raná (24.185). Já na parte de 
baixo da lista, com menos 
vidas perdidas para a pande-
mia, estão Roraima (1.564), 
Amapá (1.606), Acre (1.607), 
Tocantins (2.693) e Alagoas 
(4.446).

Vacinação - Até o mo-
mento, foram distribuídos 
a estados e municípios 82,8 
milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19. Deste total, 
foram aplicadas 49,6 milhões 
de doses, sendo 33,6 milhões 
da 1ª dose e 15,9 milhões da 
2ª dose.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Apesar dos esforços e cuidados, a covid-19 segue avançando no país

Anvisa aprova novo coquetel 
de anticorpos para tratamento
A Diretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou 
ontem (13) o uso em caráter 
emergencial de um novo co-
quetel de anticorpos para o 
tratamento de pacientes com 
covid-19. A área técnica e os 
diretores avaliaram que o uso 
combinado dos medicamen-
tos Banlanivimabe e Etesevi-
mabe, da empresa Eli Lilly do 
Brasil, para casos em estágios 
iniciais traz benefícios, ainda 
que permaneçam algumas 
incertezas.

Os anticorpos objetivam 
neutralizar o vírus antes que 
ele entre na célula. Confor-
me análise dos técnicos da 
agência, eles têm potencial de 
eficácia maior quando empre-
gados conjuntamente do que 
no uso individual.

De acordo com as equipes 
de análise da agência, quando 
utilizados juntos, os dois me-
dicamentos podem reduzir 
em até 70% a incidência da 
covid-19. Tal eficácia se daria 
em pacientes que ainda não 
tenham evoluído para quadro 
grave e tenham alto risco de 
progressão.

O termo “alto risco” envol-
ve pessoas com condições de 
saúde como idade avançada, 
obesidade, doença cardiovas-
cular, diabetes mellitus tipos 1 
e 2, doença pulmonar crônica, 
doença renal crônica, doença 
hepática crônica ou imunos-
suprimidos.

A orientação é que a aplica-
ção seja feita em hospitais, em 
razão da estrutura disponível e 
dos profissionais que realizam 
o procedimento. A Anvisa não 

indicou o uso em pacientes 
com quadros graves, situações 
em que o coquetel pode agra-
var o problema. Os remédios 
não poderão ser comerciali-
zados.

O uso emergencial foi 
autorizado por 12 meses. O 
tempo de espera para uso do 
coquetel, após aberto, não 
pode ser superior a 24 horas 
em ambiente refrigerado e 
sete horas em temperatura 
ambiente.

“Durante a emergência de 
saúde pública, a autorização 
emergencial é instrumento 
regulatório para fomentar 
tempestivamente opções te-
rapêuticas mesmo em face 
de um produto em desenvol-
vimento clínico”, declarou a 
diretora Meiruze Freitas.

“A partir dos dados apre-

sentados, os benefícios conhe-
cidos e potenciais dos medica-
mentos quando utilizados em 
uso emergencial superam os 
seus riscos”, complementou o 
também diretor Alex Campos.

Incertezas - A indicação é 
que o coquetel seja aplicado 
a adultos. No caso de adoles-
centes, não houve compro-
vação de eficácia nos ensaios 
clínicos. A equipe técnica da 
Anvisa também apontou o 
que chama de “incertezas”, 
ou pontos não comprovados 
pelos documentos enviados 
pelo fabricante. Os técnicos 
defenderam a continuidade 
do monitoramento do uso do 
grupo de medicamentos para 
avaliar seus efeitos.

Entre as incertezas está a 
falta de ação contra a variante 
P1, existente no Brasil.

Estudos apontam benefícios em estágios iniciais da covid, mas há dúvidas

Casas de festas reabrem com 
novo decreto em Maricá
A Prefeitura de Maricá flexibi-
lizou a reabertura de casas de 
festas e sítios para eventos fa-
miliares. O novo decreto prevê 
para os ambientes fechados no 
máximo 50% da capacidade 
do local e em ambiente aberto 
no máximo 60% de sua capa-
cidade. Ainda não está permi-
tida a realização de eventos  
abertos.

Com as novas regras do-
ceiras, cozinheiras, garçons, 
fotógrafos especializados em 
eventos, além de centenas de 
pessoas que reforçam o orça-
mento doméstico confeccio-

nado enfeites para decoração, 
sem contar os proprietários de 
casas de festas e sítios, veem 
nesta mudança do decreto a 
oportunidade de recuperar o 
tempo em que ficaram sem 
poder trabalhar.

Nilda Rodrigues, 49 anos, 
atua com aluguel de decora-
ções para festas há seis anos 
e contou que teve que se rein-
ventar por conta da pandemia.

“Procuramos não parar 
dentro dos limites que temos, 
dentro das condições  deter-
minadas pela Prefeitura. Ago-
ra, com o isolamento social, a 

gente realizou várias entregas, 
onde as pessoas contratavam 
decorações simples, para as 
festas em família, às vezes de 
até quatro pessoas. O ramo de 
quem trabalha com eventos é 
uma cadeia, os noivos, aniver-
sariantes vem aqui, alugam as 
peças, locam o salão, e por aí 
vai. Esse novo decreto vai tirar 
muitos contratos da gaveta”, 
explica.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Comércio, 
Indústria, Petróleo e Portos, 
Igor Sardinha, ressaltou que o 
setor de eventos é de extrema 

importância para a cidade de 
Maricá e envolve uma cadeia 
gigante de serviços.

“Apesar dos cuidados que 
não podemos deixar de tomar 
diante de uma pandemia que 
ainda está entre nós, enten-
demos que estamos em um 
momento que permite que 
avancemos na liberação par-
cial e monitorada de algumas 
atividades. O setor de eventos 
foi um dos que mais sofreu na 
pandemia e o seu reaqueci-
mento é importante na geração 
de emprego e renda para a po-
pulação local”, disse.

O documento prevê para os ambientes fechados 50% da capacidade
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Em parceria com Firjan Senai, Secretaria de Gestão Integrada promove cursos profissionalizantes

Qualificação em São Gonçalo
A Secretaria de Gestão Integra-
da e Projetos Especiais de São 
Gonçalo, em parceria com a 
Firjan Senai, segue promoven-
do cursos profissionalizantes 
para moradores do Programa 
Casa Verde Amarela, antigo 
Programa Minha Casa Minha 
Vida. No momento, estão com 
inscrições abertas os cursos de 
Eletricista Predial e Montagem 
e Manutenção de Computado-
res, no polo parceiro localizado 
no bairro Venda da Cruz. 

“A parceria entre a Prefeitura 
e a Firjan Senai é de grande 
importância para a cidade, 
em especial aqueles que estão 
entrando no mercado de tra-
balho. Acreditamos que é uma 
excelente oportunidade para 
adolescentes e jovens de São 
Gonçalo conseguirem boas 
oportunidades de emprego, 
pois os cursos profissionali-
zantes são de excelência e têm 
reconhecimento nacional”, dis-
se Luciana Vieira, responsável 
técnica da Secretaria de Gestão 
Integrada e Projetos Especiais. 

Os cursos oferecidos são vol-
tados para a população de baixa 
renda para que possa desenvol-
ver a qualificação profissional e 
facilitar o ingresso no mercado 
de trabalho.

“O programa de capacita-
ção da Firjan Senai, tem como 
principal objetivo, a formação 
de mão de obra qualificada, 

em prol do desenvolvimento 
da indústria de São Gonçalo. 
Os cursos são práticos e com 
alto índice de empregabilidade”, 
afirma Bruno Santos Aguiar, 
coordenador operacional de 
Educação Profissional da Firjan 
Senai. 

As vagas para os cursos 
serão destinadas, preferencial-
mente, para moradores dos 

condomínios Residencial Cozu-
mel I, Residencial Cozumel II, 
Residencial Cozumel III, Re-
sidencial Aruba, Condomínio 
Parque dos Sabiás, Condomínio 
Parque das Gaivotas, Condo-
mínio Parque dos Bem Te Vis e 
Condomínio Parque das Araras, 
localizados no bairro Jockey. 

As aulas são oferecidas nos 
turnos da manhã, tarde e noi-

te. Os cursos em andamento 
atualmente são: Costureiro In-
dustrial de Vestuário, Informá-
tica para área administrativa, 
Soldador de Aço Carbono Eletro 
Revestido 6G, Auxiliar de Ope-
rações em Logística, Assistente 
Administrativo, Montagem e 
Manutenção de Computado-
res, Assistente de Produção 
Industrial e Instalação de Siste-

mas Elétricos Prediais. 
“Através dos cursos aten-

demos um público de baixa 
renda, com isso impactamos 
vidas e conseguimos aumentar 
a demanda da profissionali-
zação dos jovens da cidade. A 
qualificação profissional con-
tribui para que os jovens fiquem 
cada vez mais em evidência 
no mercado”, afirmou Isabela 

Gonçalves, pedagoga da Firjan 
SENAI responsável pelo acom-
panhamento pedagógico deste 
projeto.

Inscrições e informações 
sobre o início das aulas podem 
ser feitas pelo telefone (21) 
2476-3529 de 8h às 18h. Os can-
didatos interessados deverão 
comparecer no endereço: R. Dr. 
Nilo Peçanha, 134, Centro, São 
Gonçalo, até hoje (14), apresen-
tando os seguintes documen-
tos: RG, CPF, comprovante de 
residência, comprovante de 
escolaridade e foto 3x4. As aulas 
acontecerão no endereço: Rua 
Dr. Porciúncula, 415, Venda 
da Cruz, Niterói (Igreja Batista 
Venda da Cruz).

Ao final do curso, os alunos 
que obtiverem o mínimo de 
presença exigida pelo curso e 
o aproveitamento necessário 
receberão um certificado de 
conclusão oferecido pelo Senai, 
que poderá ser usado como 
comprovante em processos 
seletivos de trabalho.

Iniciativa é 
voltada para 
moradores do 
antigo programa 
Minha Casa 
Minha Vida

Renan Otto/Prefeitura de SG

Prazo de inscrições nos cursos profissionalizantes para moradores de São Gonçalo termina nesta sexta-feira. Objetivo é facilitar entrada no mercado de trabalho

Detran: 8 mil vagas 
em mutirão amanhã
O Detran.RJ vai oferecer 
amanhã (15) mais de 8 mil 
vagas para o mutirão de 
atendimento ao público. 
Serão oferecidos serviços 
de identificação civil, ha-
bilitação e veículos, em 
87 postos do Estado. O 
atendimento será median-
te agendamento prévio 
pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou Telea-
tendimento, nos números 
3460-4040, 3460-4041 ou 
3460-4042, das 6h às 21h. 

Pa r a  q u e m  p r e c i s a 
transferir propriedade, pri-
meira licença, troca de mu-
nicípio, troca de jurisdição, 
mudança para placa, baixa 
e inclusão de alienação, 
mudança de cor, blinda-
gem, inclusão de combus-
tível, troca de categoria, 
alteração de nome/razão 
social, inclusão de ANTT, 
alteração de características 
e 2º via do CRV, os postos 
disponíveis são Parada de 
Lucas, São Gonçalo, Santa 

Cruz, Vila Isabel, São João 
de Meriti, Queimados, Pa-
raíba do Sul, Teresópolis, 
Itaperuna, Angra dos Reis, 
Búzios, Petrópolis, Macaé e 
Casimiro de Abreu. 

Já os serviços referentes 
à habilitação serão dispo-
nibilizados nas unidades 
Américas Shopping, Angra 
dos Reis, Barra da Tijuca 
(Aerotown), Barra Mansa, 
Bom Jesus do Itabapoana, 
Campos dos Goytacazes II 
(Shopping Estrada), Itabo-
raí Plaza, Itaguaí, Itaipava, 
Itaocara, Jacarepaguá, Ja-
peri, Largo do Machado, 
Maré, Méier, Mendes, Mi-
racema, Nilópolis, Niterói 
Fonseca, Nova Iguaçu, Pe-
nha, Petrópolis, Piraí, Rio 
das Ostras, Santo Antônio 
de Pádua, São Gonçalo 
(Neves), São João de Meriti, 
São Pedro da Aldeia, Sede 
(Centro do Rio), Sulacap, 
Vassouras, Via Brasil, Vila 
Isabel, Volta Redonda e 
West Shopping.

Fundo de Segurança 
passa na Câmara
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Ordem Pública, já começa 
a articular os próximos 
passos no combate à crimi-
nalidade no município, um 
dia após a aprovação com 
ampla maioria dos votos, 
da mensagem do Executivo 
sobre a criação do Fundo 
Municipal de Segurança Pú-
blica (Fumesp) e do Conse-
lho Municipal de Segurança 
Pública (Comesp).

O prefeito Capitão Nel-
son destacou os avanços que 
irão possibilitar uma contri-
buição maior do município 
em relação ao combate à 
violência na cidade. 

“Com a criação do fundo 
não seremos dependentes 
unicamente do orçamento 
público. Os empresários da 
cidade poderão contribuir 
com o fundo, permitindo 
que o município aumente 
investimentos na compra 
de equipamentos e capa-
citação. Vamos ampliar o 
combate à violência, dando 

mais dignidade à popula-
ção”, destacou.

O Secretário de Ordem 
Pública afirma que em breve 
vai apresentar os planos de 
combate à criminalidade à 
iniciativa privada.

“A ideia inicial é realizar 
um chamamento dos em-
presários do município para 
fazer uma apresentação dos 
nossos projetos: investimen-
tos na Guarda Municipal, 
capacitação do efetivo mu-
nicipal, ampliação do pro-
grama Segurança Presente e 
aquisição de equipamentos. 
Com o fundo nós abrimos 
um leque de opções para 
que o município esteja mais 
bem equipado e preparado 
para conseguirmos efetivar 
a redução nos índices de 
criminalidade”, comentou o 
Major David Ricardo.

O Fundo Municipal de 
Segurança Pública vai pos-
sibilitar apoio financeiro a 
programas e ações volta-
das à segurança pública do  
município.

Empregos: Sine disponibiliza 
642 oportunidades no Estado
A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
disponibilizou, nesta semana, 
642 oportunidades, por meio 
do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine), para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraí-
ba, Norte e Serrana do Rio de 
Janeiro. O sistema realiza uma 
análise comparativa do perfil 
profissional de cada candida-
to cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela contra-
tante. Por isso, é importante 
que o cidadão mantenha o 
seu cadastro atualizado. 

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sine 
levando seus documentos de 
identificação civil, carteira de 
trabalho e comprovante de 
residência.

Vagas por região - Na Re-

gião Metropolitana, são ofe-
recidas 220 oportunidades. 
Destas, 115 vagas são para 
atuar como operador de te-
lemarketing, tendo como 
pré-requisito ter o Ensino 
Médio completo. Também 
há 15 vagas para técnico de 
enfermagem, além de opor-
tunidades para fiscal de loja, 
biomédico e vendedor, entre 
outras.

Moradores da Região Ser-
rana podem se candidatar a 
uma das 159 vagas oferecidas. 
Entre elas, 51 vagas para téc-
nico de suporte de TI, além de 
vagas para pedreiro, operador 
de caixa e servente de obras, 
entre outras.

Moradores da Região do 
Médio Paraíba podem se can-
didatar a uma das 240 vagas 
oferecidas. Duzentas delas 

são para operador de aten-
dimento receptivo. Também 
existem oportunidades para 
técnico de refrigeração, ven-
dedor de serviços e gerente 
de restaurantes, entre outras.

Na Região Norte Flumi-
nense são divulgadas 23 vagas 
para trabalhar embarcado, 
em Macaé, para as funções 
de chefe de cozinha e taifeiro. 

Cadastro - Para consultar 
as oportunidades e as infor-
mações sobre remuneração 
e exigências de cada função, 
o candidato deve ser cadas-
trado no programa Sine e 
realizar a consulta de maneira 
presencial em uma unidade 
da rede ou pelos seguintes 
canais digitais: empregabra-
sil.mte.gov.br ou aplicativo 
Sine Fácil.

O cadastro também pode 
ser realizado através do envio 
do currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br. Pelo 
mesmo canal é possível escla-
recer dúvidas.

Há chances em várias regiões. Maior número está no Médio Paraíba: 240

Caso de 
raiva animal 
é registrado 
no Rio
O Laboratório Municipal 
de Saúde Pública (Lasp) 
do Rio de Janeiro diag-
nosticou um caso de raiva 
animal esta semana. O Rio 
não registrava casos de 
raiva em cães e gatos desde 
1995. O caso foi encami-
nhado por um veterinário 
de Duque de Caxias, que 
prestou atendimento a um 
cão morto no dia 6 de maio.

Segundo o Instituto 
Municipal de Vigilância 
Sanitária, Controle de Zoo-
noses e Agropecuária (Ivi-
sa-Rio), a Secretaria de Es-
tado de Saúde e o Sistema 
de Informação de Agravo 
de Notificação (Sinan) fo-
ram informados e a amos-
tra retirada do animal foi 
encaminhada ao Instituto 
Pasteur para determinação 
da variante viral.

De acordo com o Ivisa-
-Rio, o animal teve contato 
direto com um morcego.

Galpão de 4 mil m2 quadrados escondia R$ 500 milhões em mercadorias

Contrabando: depósito é 
interditado em Guaratiba
A Divisão de Vigilância e Re-
pressão ao Contrabando e 
Descaminho da Receita Fe-
deral na 7ª Região Fiscal, que 
engloba os estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, inter-
ditou ontem (13) um depósito 
irregular com R$ 500 milhões 
em mercadorias. 

O depósito fica em Gua-
ratiba, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. A ação foi realizada 
em conjunto pela Receita Fe-
deral e pela Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização 
das secretarias municipais de 
Fazenda e Planejamento e de 
Ordem Pública.

O galpão de 4 mil metros 
quadrados (m²) estava repleto 
de mercadorias estrangeiras, 
entre as quais peças para 
televisão, e não possui alvará 
de funcionamento, nem está 
vinculado a alguma empresa 
ou filial.

A ação de ontem visa fisca-
lizar o funcionamento regular 

de estabelecimentos comer-
ciais e industriais no Rio de 
Janeiro, bem como verificar 
a regularidade fiscal das ope-

rações comerciais realizadas 
nesses estabelecimentos, in-
formou a Superintendência da 
Receita na 7ª Região Fiscal.

Divulgação/Receita Federal

Apreensão foi realizada pela Receita Federal e secretarias municipais do Rio

Divulgação

Operador de telemarketing é uma 
função com maior oferta de vagas
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Gerente-geral da empresa na América Latina depõe na CPI da Pandemia, que busca investigar conduta do Governo

Pfizer detalha negociação por vacinas
O gerente-geral da Pfizer na 
América Latina e ex-presi-
dente da empresa no Brasil, 
Carlos Murillo, disse nesta 
quinta-feira (13) à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia do Se-
nado que a farmacêutica 
norte-americana fez várias 
ofertas de venda de vacina 
contra covid-19 ao governo 
brasileiro. As primeiras ne-
gociações, explicou, foram 

iniciadas em março de 2020, 
mas o contrato com a farma-
cêutica foi concretizado um 
ano depois, em 21 de março 
de 2021.

Cronologia - Aos sena-
dores, Murillo ressaltou que 
o Brasil é o mercado mais 
importante da companhia 
na região da América Latina 
e detalhou o cronograma de 
vacinas sugerido para 2020 

e 2021 ao país. Segundo ele, 
a primeira oferta de vacinas 
ao Brasil foi feita em 14 de 
agosto. Pela proposta - que 
contemplava 30 milhões ou 
70 milhões de doses do imu-
nizante - seriam distribuídas 
500 mil em 2020 e o restante 
entre os quatro trimestres 
deste ano.

Já na segunda oferta, de 
18 de agosto, o número de 
doses ofertadas para 2020 

aumentou, seria um total 
de 1,5 milhão e o restante 
em 2021. Em 26 de agosto, 
ficou negociado que seriam 
3 milhões para o primeiro 
trimestre, 14 milhões no 
segundo, 26,5 milhões no 
terceiro trimestre e 25 mi-
lhões de vacinas no quarto. 
Após esse contato da Pfizer, 
Murillo disse que o gover-
no “não aceitou, tampouco 
rejeitou” a oferta feita pela 

empresa. Segundo ele, como 
a Pfizer estava em processo 
de tratativas com o governo, 
a proposta tinha validade de 
15 dias e não houve retorno 
por parte do governo brasi-
leiro.

Carta - Segundo relato do 
executivo à CPI, em setembro 
de 2020, a Pfizer enviou uma 
carta ao governo, endereçada 
ao presidente Jair Bolsonaro, 

ao vice-presidente Hamilton 
Mourão, ao então ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ao então mi-
nistro da Casa Civil, Braga 
Netto, além do embaixador 
do Brasil nos Estados Unidos, 
Nestor Forster Jr.

No documento, a Pfizer 
pedia uma resposta rápida 
do Brasil, devido à alta pro-
cura pela vacina no mundo.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58

NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 20 de abril de 2021, às 09:30 horas, na sede social da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, 
nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 2. Edital de Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro nos dias 25, 26 e 29 de março de 2021, às folhas 66, 06 e 39, respectivamente; e no Jornal O Fluminense nos dias 25, 26 e 29 de março 
de 2021, às folhas 05, 05 e 04, respectivamente. 3. Publicações: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 18 de março de 2021 às fls. 25 a 36 e no jornal O Fluminense no dia 18 de 
março de 2021, às fls. 04 a 10, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76. 4. Presenças: Acionista representando mais de 2/3 do capital social com direito a 
voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Artur Manuel Tavares Resende; 
e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, contador, inscrito no CRC: RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores Independentes, auditor 
independente da Companhia, em atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76. 5. Mesa: Presidente - Guilherme Gomes Lencastre, Secretária - Maria 
Eduarda Fischer Alcure. 6. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes; II. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; III. Fixação da remuneração global anual dos 
Administradores da Companhia; IV. Eleição, pelo acionista controlador, de membro(s) do Conselho de Administração da Companhia. V. Eleição/alteração, 
pelo acionista controlador, da suplência de membros do Conselho de Administração da Companhia. VI. Instalação do Conselho Fiscal com a respectiva 
eleição dos membros para o exercício de 2021 e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: I. Alteração dos artigos 10, 14, 17 e 18 e exclusão do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações Tomadas pelo 
Acionista Presente: Em Assembleia Geral Ordinária: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos 
colocados à disposição do acionista, foi deliberado e aprovado o seguinte: 7.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovados, pelo acionista 
presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o Relatório da Administração da Companhia e 
as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2020, acompanhado do respectivo Parecer dos Auditores Independentes. 7.2. 
Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contra e 
nenhuma abstenção, a proposta da administração da Companhia quanto à destinação do lucro líquido da seguinte forma: do lucro líquido do exercício de 
2020, no montante total de R$48.923.613,26 (quarenta e oito milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), ao 
qual, (i) foi acrescido o montante de R$216.577,53 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), referente à 
reversão de dividendos prescritos e (ii) subtraído o valor de R$2.446.180,66 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil cento e oitenta reais e 
sessenta e seis centavos) destinado à recomposição da Reserva Legal da Companhia, perfazendo, ao fim, o valor líquido passível de distribuição de 
R$46.694.010,13 (quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, dez reais e treze centavos).. Nesse sentido, foi proposto o pagamento de 
dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$11.673.502,53 (onze milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três 
centavos). Do saldo de R$35.020.507,60 (trinta e cinco milhões, vinte mil quinhentos e sete reais e sessenta centavos), remanescente após o pagamento 
de dividendos, será deduzido o valor de R$107.921.180,40 (cento e sete milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos), 
correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (perda atuarial), cuja diferença negativa, no valor de R$72.900.672,80 (setenta e dois milhões, 
novecentos mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), será absorvida pelo saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, que passará 
do valor atual de R$1.002.891.692,73 (um bilhão, dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) 
para o valor de R$929.991.019,93 (novecentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, dezenove reais e noventa e três centavos) após a 
absorção. 7.2.1. Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até 31.12.2021, em uma ou várias parcelas, sem a incidência de qualquer 
atualização monetária, conforme disponibilidade de caixa, aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 20 de abril de 2021, observada 
a seguinte distribuição: Natureza: Dividendos; Ações Ordinárias: R$ 0,07005461 por ação.As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 21 de 
abril de 2021. 7.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum 
voto contrário e nenhuma abstenção, a remuneração global anual da Administração da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar 
em 2022, no montante máximo de R$ 15.130.206,74 (quinze milhões, cento e trinta mil, duzentos e seis reais e setenta e quatro centavos). 7.3.1. 
Considerando o montante da remuneração global anual da Administração da Companhia ora aprovado, o acionista presente, aprovou, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o valor máximo de R$ 147.780,00 (cento e quarenta e sete mil, 
setecentos e oitenta reais) a ser distribuído aos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que cada membro remunerado receberá 
a título de remuneração a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, ainda, que o saldo restante, de R$ 14.982.426,74 (catorze milhões, 
novecentos e oitenta e dois reais, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) corresponderá à remuneração máxima dos membros da 
Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis. 7.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 
166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a eleição do Sr. GINO CELENTANO, italiano, divorciado, engenheiro, portador 
do passaporte italiano nº YB0553419, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 5º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-
205, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração. Nesse sentido, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: 
Membros Titulares - Cargos: Guilherme Gomes Lencastre - Presidente do Conselho de Administração; Mario Fernando de Melo Santos - Vice-Presidente 
do Conselho de Administração; Anna Paula Hiotte Pacheco - Membro efetivo; Gino Celentano - Membro efetivo; Márcia Sandra Roque Vieira Silva - 
Membro efetivo; Nicola Cotugno - Membro efetivo;. Otacilio de Souza Junior - Membro efetivo. 7.4.1. Foi informado pelo acionista controlador que o 
conselheiro ora eleito, possui as qualificações necessárias e cumpre os requisitos legais para a eleição. 7.4.2. O conselheiro ora eleito terá o mandato coincidente 
com os demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 e será investido no cargo mediante assinatura de (i) 
declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício do cargo, 
e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de 
atas do Conselho de Administração. 7.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos 
a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a eleição ou alteração, conforme o caso, da suplência de membros do Conselho de Administração da 
Companhia, da seguinte forma: (i) eleição da Sra. ANA CLÁUDIA GONÇALVES REBELLO, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de 
identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º 
andar, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, ao cargo de Membro Suplente do Sr. Gino Celentano; (ii) eleição da Sra. JANAINA SAVINO VILELLA 
CARRO, brasileira, casada, jornalista, portadora do documento de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 
088.290.577-54, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, ao cargo de Membro 
Suplente da Sra. Anna Paula Hiotte Pacheco, em substituição à Sra. Cristine de Magalhães Marcondes; (iii) o Sr. ALAIN ROSOLINO, italiano, casado, 
economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.642.077-43, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 5º 
andar, São Domingos, Niterói, RJ, CEP: 24210-205, passará a ser Membro Suplente do Sr. Guilherme Gomes Lencastre; (iv) a Sra. MARCIA MASSOTTI DE 
CARVALHO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo 
DIC/RJ, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 2º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, passará a ser Membro 
Suplente do Sr. Mario Fernando de Melo Santos; e (v) consigna a vacância do cargo de Membro Suplente do Sr. Otacílio de Souza Junior, em razão do 
falecimento do Sr. Luiz Carlos Franco Campos. Nesse sentido, a composição da suplência do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Membros 
Suplentes - Cargos: Alain Rosolino - Membro suplente de Guilherme Gomes Lencastre; Márcia Massotti de Carvalho - Membro suplente de Mario 
Fernando de Melo Santos; Janaína Savino Vilella Carro - Membro suplente de Anna Paula Hiotte Pacheco; Ana Claudia Gonçalves Rebello - Membro 
suplente de Gino Celentano; Michelle Rodrigues Nogueira - Membro suplente de Márcia Sandra Roque Vieira Silva; José Nunes de Almeida Neto - Membro 
suplente de Nicola Cotugno; Vago - Membro suplente de Otacílio de Souza Junior.7.5.1. Foi informado, pelo acionista controlador, que os conselheiros 
suplentes ora eleitos, possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos legais para a eleição. 7.5.2. Os conselheiros suplentes ora eleitos terão 
os mandato coincidentes com os demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 7.6. Quanto ao item 
(vi) da Ordem do Dia, não houve solicitação de instalação do conselho fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.7. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, 
foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, (a) a exclusão do 
cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia, com consequente alteração do caput do artigo 10, exclusão do inciso III do artigo 10, exclusão do inciso III 
do artigo 18 e renumeração dos demais incisos dos artigos 10 e 18 do Estatuto Social da Companhia; (b) a alteração da denominação do cargo de Diretor de 
Recursos Humanos e Organização para Diretor de Pessoas e Organização, com a consequente modificação do inciso VII do artigo 10 e inciso VII do artigo 
18, do Estatuto Social da Companhia; e (c) a alteração das atribuições e responsabilidades do Diretor de Operações de Infraestruturas e Redes, com a 
consequente modificação do artigo 18, II do Estatuto Social da Companhia. 7.7.1. Em decorrência da deliberação acima, os artigos 10 e 18 do Estatuto Social 
da Companhia, passarão a ter a seguinte nova redação: “Art. 10. A AMPLA será administrada por um Conselho de Administração, órgão colegiado de 
funções deliberativas, com as atribuições previstas na lei, sem prejuízo daquelas estabelecidas neste Estatuto, e por uma Diretoria composta por até 11 (onze) 
Diretores, sendo eles: I. o Diretor Presidente; II. o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; III. o Diretor de Mercado; IV. o Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores; V. o Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle; VI. o Diretor de Pessoas e Organização; VII. o Diretor de Relações 
Institucionais; VIII. o Diretor de Comunicação; IX. o Diretor de Regulação; X. o Diretor Jurídico; XI. o Diretor de Compras, e Parágrafo 1º. Os cargos de 
Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Parágrafo 2º. Os administradores da 
Companhia deverão aderir às Políticas de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia mediante 
assinatura do(s) respectivo(s) termo(s).” “Art. 18. Além de outras funções que lhe forem determinadas pelo Conselho de Administração, os Diretores terão as 
seguintes atribuições e responsabilidades: (I) Diretor-Presidente: responsável pela gestão e fiscalização das atividades da Companhia e de sua Diretoria, em 
todas as áreas; (II) Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes: responsável por assegurar o desenvolvimento, a operação e a manutenção das redes de 
distribuição, garantindo a segurança das pessoas que a operam, tornando a distribuição mais confiável e competitiva, a partir do atendimento de todas as 
demandas internas e externas, tais como: reduzir as perdas comerciais, executar obras de manutenção e expansão, incrementar a tecnologia e automação 
na distribuição de energia, realizar o atendimento às necessidades dos clientes e garantir as certificações necessárias ao negócio, aprimorando a qualidade 
e eficiência dos processos a partir da adoção das diretrizes organizacionais, políticas e procedimentos; (III) Diretor de Mercado: responsável por todos os 
canais de relacionamento com o cliente e o controle do seguimento dos grandes consumidores, definindo e realizando a estratégia comercial e de marketing 
e a comunicação comercial para cada segmento de clientes; realizar operações comerciais como faturamento, cobrança e gestão de crédito, gerenciando os 
processos de atendimento e serviço ao cliente; (IV) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: responsável pelo planejamento financeiro e pelas 
atividades de financiamento, tesouraria, risco financeiro e operações financeiras estruturadas; operações bancárias, linhas de crédito (garantias); celebração 
e gestão de contratos e obrigações financeiras, gestão de seguros; gestão das relações com instituições financeiras e com credores, investidores, acionistas, 
analistas de mercado, agências de classificação de riscos, órgãos de regulação e controle e demais instituições relacionadas às atividades envolvendo 
mercados financeiros e de capitais; (V) o Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle: responsável pelas atividades administrativas e de contabilidade, 
elaborar as demonstrações financeiras da Companhia de acordo com as normas aplicáveis; além de monitorar e apoiar os órgãos de controle interno em suas 
atividades e fazer a interface com o auditor externo; responsável pelo planejamento estratégico, execução e controle da gestão da Companhia, incluindo 
formulação, controle e acompanhamento do orçamento e dos indicadores de lucro líquido, dívida líquida, balanço e fluxo de caixa da Companhia; responsável 
pela coordenação dos assuntos de natureza tributária e fiscal da Companhia e gestão do cumprimento das respectivas obrigações de tal natureza, bem como 
pela gestão das relações com autoridades fiscais; (VI) o Diretor de Pessoas e Organização: responsável pelos assuntos afetos à área de recursos humanos, 
como definição de políticas salariais; desenvolvimento de competências profissionais; organização e relações sindicais, representando a Companhia perante 
órgãos e outras entidades do trabalho e da previdência social, além de atividades relacionadas com os fundos de pensão do Brasil e outros benefícios 
relevantes; (VII) o Diretor de Relações Institucionais: responsável pelas atividades de relacionamento institucional da Companhia com órgãos e entidades 
governamentais, da administração direta ou indireta, e com instituições de classe, bem como pela implementação de ações para preservar a imagem 
institucional da Companhia; (VIII) o Diretor de Comunicação: responsável pelo desenvolvimento da estratégia de marca da Companhia no País, coordenando 
a execução de eventos, promoções, patrocínios, campanhas de publicidade comercial e institucional e outras iniciativas de comunicação externa; e pela 
promoção das relações com a mídia nacional e emissão de comunicados de imprensa, além de desenvolver e coordenar projetos de comunicação interna e 
nas mídias sociais; (IX) o Diretor de Regulação: responsável pela definição e promoção dos interesses da Companhia em relação a assuntos e questões 
regulatórias do setor elétrico e de defesa da concorrência; representação junto aos agentes reguladores e demais órgãos do setor elétrico e da defesa da 
concorrência; (X) o Diretor Jurídico: responsável pela coordenação, execução e controle dos assuntos afetos à área jurídica, inclusive a defesa da Companhia 
em todas as esferas judiciais e/ou administrativas, exceto no que se refere a assuntos de natureza tributária e fiscal; (XI) o Diretor de Compras: responsável 
pela gestão e qualificação de fornecedores, compras de materiais, equipamentos e bens em geral e contratações de serviços em geral.” 7.8. No que tange ao 
item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, também, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção, a alteração da forma de nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, delegando a escolha ao próprio Conselho de 
Administração, com a (a) alteração do caput do artigo 12; (b) inclusão de um novo parágrafo ao artigo 12; e (c) consequente renumeração dos demais 
parágrafos do referido artigo. 7.8.1. Em virtude da deliberação, acima, o artigo 12 do Estatuto Social da companhia terá a seguinte nova redação: “Art. 12. O 
Conselho de Administração será constituído de até 07 (sete) membros e até igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 03 
(três) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-presidente, escolhidos pelo Conselho de 
Administração dentre os conselheiros, na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a respectiva eleição. Parágrafo 2º. Os empregados 
e aposentados da AMPLA e os empregados e aposentados da BRASILETROS, individualmente ou através de sociedade de participação, condomínio ou 
clube de investidores, terão direito de eleger, no seu conjunto, um membro do Conselho de Administração. Parágrafo 3º. No caso de simples ausência ou 
impedimento temporário do Presidente do Conselho, o seu substituto será o Vice-Presidente do Conselho ou, na falta deste, por outro Conselheiro indicado 
pelo Presidente do Conselho ou, não havendo tal indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho. Parágrafo 4º. Em caso de eleição de 
qualquer membro do Conselho de Administração durante o curso do mandato dos demais conselheiros, seu mandato será reduzido de forma a coincidir com 
o término dos demais.” 7.9. Ademais, com relação ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 
votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração da competência do Conselho de Administração, de modo a deixar mais clara a regra 
de contratação de operações financeiras e bancárias ou relativas ao mercado de valores mobiliários, emissão de Notas Promissórias Comerciais e debêntures 
e de outros instrumentos de crédito e títulos e valores mobiliários, bem como a contratação de garantias, com a consequente (a) modificação do inciso VIII; 
(b) inclusão do inciso IX; e (c) exclusão do antigo inciso XIX, no parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 7.9.1. Em razão da 
deliberação acima, o parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com seguinte redação: “Parágrafo 1º. No exercício 
de suas atribuições cabe também ao Conselho de Administração deliberar sobre o seguinte, sem prejuízo de outras competências que lhe são atribuídas por 
lei e por este Estatuto: I. eleição e destituição dos Diretores e fixação de suas atribuições, observado o disposto neste Estatuto; II. convocação da Assembleia 
Geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132 da Lei nº 6.404/76; III. escolha e destituição dos auditores independentes; IV. aprovação do 
orçamento anual e suas alterações; V. proposta de alteração do Estatuto Social, a ser submetida à Assembleia Geral; VI. celebração de acordos estratégicos, 
especialmente no campo da inovação e novas tecnologias; VII. contratos de venda de energia de valor superior ao equivalente em moeda corrente nacional 
a € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros); VIII. contração de operações financeiras e bancárias ou relativas ao mercado de valores mobiliários, a 
emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de distribuição de Notas Promissórias Comerciais (“Commercial Papers”) e de quaisquer outros 
instrumentos de crédito e títulos e valores mobiliários de captação pública ou privada de recursos, de uso comum no mercado nacional ou internacional, 
inclusive suas renovações, renegociações e pré-pagamentos, bem como a contratação de garantias de valores superiores ao equivalente em moeda corrente 
nacional a € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros); IX. deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de distribuição 
de debêntures, conversíveis ou não em ações, de bônus de subscrição, e de outros títulos ou valores mobiliários; X. a realização de investimentos não 
previstos no orçamento anual, de valores superiores ao equivalente em moeda corrente nacional a € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros) e 
investimentos de caráter estratégico não previstos no orçamento anual, qualquer que seja seu valor; XI. compra de materiais, equipamentos e bens em geral 
e contratações de serviços em geral, de valor superior ao equivalente em moeda corrente nacional a € 12.000.000,00 (doze milhões de euros); XII. contratação 
de investimentos imobiliários e serviços de manutenção em instalações imobiliárias da Companhia e de segurança patrimonial, de valores superiores ao 
equivalente em moeda corrente nacional a € 12.000.000,00 (doze milhões de euros); XIII. patrocínios em geral, de valor superior ao equivalente em moeda 
corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); XIV. contratação de consultorias de qualquer natureza, de valor superior ao equivalente em moeda 
corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); XV. contratação de publicidade e marketing de qualquer natureza, de valor superior ao equivalente 
em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); XVI. doações de qualquer natureza, de valor superior ao equivalente em moeda corrente 
nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); XVII. celebração de transações judiciais e extrajudiciais que impliquem desembolsos de valores superiores 
ao equivalente em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros), e de atos que importem em renúncia de direitos pela Companhia, de 
valores superiores ao equivalente em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); XVIII. quaisquer propostas, protocolos, justificativas e 
documentos similares a serem submetidos à Assembleia Geral, envolvendo operações de transformação, dissolução, fusão, cisão ou incorporação da 
Companhia ou em que a mesma seja parte; XIX. aquisição; alienação ou oneração de bens a serem ou já registrados no ativo permanente, cujo valor exceda 
a 5% (cinco por cento) do valor total do ativo permanente no último Balanço publicado”. 7.9. Ainda no que diz respeito ao item (i) da Ordem do Dia, foi 
aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração da 
competência da Diretoria para, entre outros, incluir a emissão de notas promissórias e debêntures em valor inferior ao equivalente em moeda corrente 
nacional a 50 MEUR, com a consequente modificação do caput do artigo 17, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 17. À Diretoria Executiva 
caberá assegurar o funcionamento regular da AMPLA, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens 
sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de distribuição de Notas 
Promissórias Comerciais (“Commercial Papers”) sempre observadas as disposições e os limites aqui previstos e os atos de competência exclusiva do 
Conselho de Administração previstos em lei e no artigo 14 deste Estatuto Social.” 7.10. No mais, quanto ao item (i) da Ordem do Dia, considerando as 
alterações das disposições sobre emissão de debêntures deliberadas acima, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 votos 
a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a exclusão do artigo 22 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social da Companhia, nos 
termos da tabela abaixo: Numeração Atual - Numeração Nova: 23 - 22; 24 - 23; 25 - 24; 26 - 25; 27 - 26; 28 - 27; 29 - 28; 30 - 29; 31 - 30; 32 - 31.  
8. Informações: 8.1. Foi informado que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, nos jornais: O Fluminense e Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro. 9. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para 
a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista presente Enel Brasil S.A., pelo Presidente da Assembleia e pela 
Secretária. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 20 de abril de 2021. Guilherme Gomes Lencastre - Presidente, Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Jucerja em 10/05/2021 sob o nº 00004063589. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

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: 18/05/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Central - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua do Alto - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua dos Pavões - Itaipu - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua José Gregório - Vila Colônia - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua Mário Talask - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Rua Quintino Bocaiúva - Caramujo - Niterói 15164935

08:00 às 12:00 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói 15164935

13:00 às 17:00 Cam Jerônimo Afonso - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Ruas A, B, C, D - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Rua Bezerra de Menezes - Fonseca - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Rua Bombeiro Américo da Silva - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Rua Monte Líbano - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Rua São Jerônimo - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Travessa Alberto Oliveira - Caramujo - Niterói 15164941

13:00 às 17:00 Travessa Madirce Soares Dias - Caramujo - Niterói 15164941

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua Castro Faria - Rocha - São Gonçalo 15134721

09:00 às 11:59 Rua Oscar Pereira da Silva - Rocha - São Gonçalo 15134721

09:00 às 11:59 Rua Salvatori - Rocha - São Gonçalo 15134721

09:00 às 11:59 Travessa Oscar Pereira Silva - Rocha - São Gonçalo 15134721

12:00 às 16:00 Rua Alberto Bogeia - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Ana R da Costa - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Carlos Alberto Pinto - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua General Lima Câmara - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua General Passos - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua General Lima Câmara - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Leovegildo Figueiredo - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Leovegildo Filgueiras - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Maria Isabel de Souza - Sacramento - São Gonçalo 15151807

12:00 às 16:00 Rua Passos - Sacramento - São Gonçalo 15151807

MARICÁ
09:00 às 11:30 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15164953

09:00 às 11:30 Estrada Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15164953

09:00 às 11:30 Rua 149 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15164953

09:00 às 11:30 Rua Central - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15164953

12:00 às 16:00 Rua Retiro - Retiro - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José do Imbassaí - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Ruas 1, 14 - Retiro - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Ruas A, B, C, D - Caxito - São José do Imbassaí - Estrada V. São 
José - Ponta Grossa - São José - Itapeba - Estrada V. Itapeba - Maricá 

15163509

12:00 às 16:00 Rua Dercy Gonçalves - São José do Imbassaí - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Rua Dom Felipe Laguna - São José do Imbassaí - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Rua Juscelino Kubischet de Oliveira - São José - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Rua Machado de Assis - São José do Imbassaí - Dom Felipe - Maricá 15163509

12:00 às 16:00 Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira - São José do 
Imbassaí - Maricá 

15163509

12:00 às 16:00 Rua Senhora Arley Barros G Silva - São José do Imbassaí - Maricá 15163509

13:00 às 17:00 Avenida Central - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Ruas 34, 35, 36 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Estrada de Bambuí 
- Maricá 

15151891

13:00 às 17:00 Rua Central - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15151891

13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Maricá 15151937

13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Maricá 15151937

13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 15151937

13:00 às 17:00 Ruas 80, 81 - Cordeirinho Maricá - Pr. Lagoas-Co - Boqueirão - 
Maricá 

15151937

13:00 às 17:00 Rua Antônio Santaballa Porben - Cordeirinho - Maricá 15151937

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Cordeirinho Maricá - Maricá 15151937

13:00 às 17:00 Rua Newton Estillac - Cordeirinho - Maricá 15151937

08:00 às 12:00 Avenida Padre Arlindo Vieira - Centro - Maricá 15178273

08:00 às 12:00 Ruas 3, 22, 24 - Centro - Maricá 15178273

08:00 às 12:00 Rua Vitor da Conceição - Centro - Maricá 15178273

08:00 às 12:00 Estrada do Caju - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua 10 de Dezembro - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua 10 de Outubro - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua 7 - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua A - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua Jader Moreira - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua Joel Dutra da Silva - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua Ouvidor de Souza - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Rua Ovidio Moreira de Souza - Jacaroá - Maricá 15178327

08:00 às 12:00 Avenida 2 - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Ruas 23, 32, 35, 38 - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Rua Eliete Rocha Santos - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Rua Gilka de Abreu Rangel - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Rua José de Souza - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Rua Projetada - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Rua Servidão - Boqueirão - Maricá 15178363

08:00 às 12:00 Avenida Prefeito Ivan Mundim - Araçatiba - Maricá 15178379

08:00 às 12:00 Ruas 3, 7, 20 - Araçatiba - Maricá 15178379

08:00 às 12:00 Rua Padre Arlindo Vieira - Araçatiba - Maricá 15178379

08:00 às 12:10 Rua Vitor Conceição - Boqueirão - Maricá 15178363

13:00 às 17:00 Ruas 1, 23, 24, 26, 29 - Araçatiba - Maricá 15178403

13:00 às 17:00 Avenida Odenir Francisco da Costa - Araçatiba - Maricá 15178403

13:00 às 17:00 Rua Curitiba - Araçatiba - Maricá 15178403

13:00 às 17:00 Rua Valdemiro José Viana - Araçatiba - Maricá 15178403
Dia: 19/05/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Domingos Sávio Nogueira Saad - Boa Viagem - Niterói 15168591

13:00 às 17:00 Rua Noronha Santos - Boa Viagem - Niterói 15168591

13:00 às 17:00 Rua Presidente Domiciano - Boa Viagem - Niterói 15168591

13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15181517

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:00 Rua Olindo Pereira - Porto Velho - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15148849

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Prefeito Ivan Mundim - Jacaroá - Maricá 15178519

08:00 às 12:00 Parque Lagoa Araçatiba - Jacaroá - Maricá 15178519

08:00 às 12:00 Ruas 73,74, 75, 76, 77, 100 - Jacaroá - Maricá 15178519

08:00 às 12:00 Rua Marques de Maricá - Jacaroá - Maricá 15178519

08:00 às 12:00 Rua Tenente Joaquim da Silveira - Jacaroá - Maricá 15178519

08:00 às 12:00 Ruas 58, 59, 60, 61, 62 - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Cio de Figueiredo - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Kleber Figueira - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Manoel Victor Marques - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Rua Rômulo Cavina - Araçatiba - Maricá 15178571

08:00 às 12:00 Ruas 89, 99 - Cordeirinho - Maricá 15178601

08:00 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 15178601

08:00 às 12:00 Rua Santa Sofia - Cordeirinho - Maricá 15178601

13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Pindobas - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Estrada do Retiro - Pindobas - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - Pindobas - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Pindobas - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - Pindobas - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Ser Cor - Pr. Lagoas-Co - 
Maricá 

15168559

13:00 às 17:00 Avenida Lit - P Lagoa Cordeiro - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Pr. Lagoas-Co - 
Maricá 

15168559

13:00 às 17:00 Eulina Mattos Rabelo - Cordeirinho - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Ruas 106, 107, 108 - Ponta Negra - Cordeirinho Maricá - Itaipuaçu - 
Centro - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-Co - Maricá 

15168559

13:00 às 17:00 Rua 12 - Lot Marinelândia - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Rua B - Marinelândia - Cordeirinho Maricá - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Rua Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Rua Eulina M Rabello - Cordeirinho - Maricá 15168559

13:00 às 17:00 Estrada do Retiro II - Caxito - Retiro - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José de Imbassaí - Caxito - 
Maricá 

15178631

13:00 às 17:00 Estrada Retiro Cachoeira - Caxito - São José Imbassaí - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 15178631

13:00 às 17:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José Imbassaí - Maricá 15178631

14:00 às 17:00 Ruas 62, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 103, 105, 195 - Barra de 
Maricá - Centro - Cordeirinho - Jardim Interlagos - Itaipuaçu - Est. 
de Bambuí - Maricá 

15171841

14:00 às 17:00 Rua Claudice Rosa da Costa - Jardim Interlagos - Maricá 15171841

14:00 às 17:00 Rua Projetada - Jardim Interlagos - Maricá 15171841

Perguntado sobre as difi-
culdades na negociação dos 
imunizantes no Brasil, o 
gerente-geral da Pfizer na 
América Latina afirmou que 
o armazenamento das vaci-
nas, que exige temperaturas 
muito baixas, era uma das 
principais questões a serem 
consideradas. No fim de ou-
tubro, em nova reunião, a 
Pfizer apresentou uma caixa 
que havia desenvolvido, em 
que armazenamento poderia 
ser feito com gelo seco. Diante 
da solução, o Ministério da 
Saúde, ponderou que, para 
avançar com um contrato, 
precisava do registro da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para atender 
às condições do contrato.

O executivo lembrou ainda 
que a vacina obteve o registro 
permanente na Anvisa em 22 
de fevereiro deste ano, e que 
o primeiro contrato fechado 
com o governo brasileiro foi 
celebrado em 8 de março 
de 2021 para 100 milhões de 
doses. “Nosso contrato prevê 
a entrega de 13,5 milhões de 
doses no segundo trimestre, 
mais 86 milhões no terceiro 
trimestre. Consideramos hoje 
que, no primeiro trimestre, 
seremos capazes de fornecer 
ao Brasil 15,5 milhões de do-
ses”, afirmou.

Wajngarten 
pode ser 
reconvocado 
pela CPI
O ex-secretário de Comu-
nicação da Presidência da 
República Fabio Wajngarten 
pode voltar à mira da CPI da 
Pandemia. Após o depoimen-
to de quarta-feira (12), parla-
mentares apresentaram três 
requerimentos para inves-
tigar eventuais “inverdades, 
imprecisões e relatos falsos” 
prestados pela testemunha.

O presidente da CPI, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
pede à revista Veja a gravação 
de uma entrevista concedida 
por Fabio Wajngarten em 
abril. Segundo a publicação, 
o ex-secretário de Comu-
nicação acusou “gestores 
do Ministério da Saúde” de 
“incompetência” no proces-
so de aquisição de vacinas 
oferecidas pela farmacêutica 
Pfizer. Na mesma entrevista, 
Wajngarten teria dito guardar 
e-mails, registros telefônicos 
ou minutas de contratos tro-
cados com a empresa norte-
-americana.

No depoimento à CPI da 
Pandemia, o ex-secretário 
de Comunicação negou que 
tenha acusado diretamente o 
ex-ministro Eduardo Pazuello 
de “incompetência”. Disse 
ainda que parte do material 
publicado pela Veja é fruto “de 
interpretação do jornalista”, 
que, segundo Wajngarten, 
“tem intenção de não reportar 
o que acontece”. No reque-
rimento, Omar Aziz afirma 
que a gravação da entrevista 
pode “esclarecer as versões 
que condizem com a verda-
de”.O  senador Otto Alencar 
(PSD-BA) apresentou outro 
requerimento para reconvo-
car Fabio Wajngarten e sub-
metê-lo a uma acareação com 
o jornalista Policarpo Júnior, 
responsável pela entrevista.

Dificuldades
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COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

COND. PGTO DO LEILÃO:

31/05/2021
SEG - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ
Sala comercial c/ área priv. estimada de 311m².
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada.
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335.
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).
Lance Mínimo: R$ 2.160.360,00

LEILÃO DE IMÓVEIS
RIO DE JANEIRO/RJ
SÃO PAULO/SP
IBICOARA/BA

- À vista c/10% de desconto;
- Parc. c/ sinal e o saldo em
  até 12, 36 ou 48x (exceto
  lotes 2 e 3).
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Fred vê Flu 
no caminho 
certo para 
os títulos

O Fluminen-
se chega em-
balado para 
as finais do 
Campeonato 
Carioca. Os 
tricolores es-

tão invictos há 11 jogos e 
ocupam a liderança de seu 
grupo na Libertadores.

A equipe das Laranjeiras 
vem sendo comandada 
pelo experiente Fred. O ata-
cante de 37 anos faz grande 
temporada, sendo decisivo 
em muitos jogos.

Fred admitiu que se 
sente pronto para levar o 
Fluminense à conquista 
do título.

“Eu espero que sim. Eu 
aprendi muito, principal-
mente com os meus erros. 
A gente aprende pouco 
com os acertos. Os que 
mais marcaram foram os 
erros. Espero ser eficiente 
o possível para ajudar o 
nosso time. Eu acho que o 
que vai nos levar a este tão 
sonhado título e que está 
nos trazendo nessa situa-
ção que vivemos está sendo 
essa entrega do nosso gru-
po inteiro, que está sendo 
formado a cada dia, onde 
os jogadores chegam e se 
sentem em casa. O trabalho 
que vem sendo executado”, 
disse.

O atacante afirmou que 
vê o Fluminense em cresci-
mento na temporada.

“Estamos no caminho 
certo e vamos fazer de tudo 
para podermos colaborar 
com gols, com entrega, com 
ajuda, com passes, com 
um pouco de experiência 
também”, declarou.

Porém, goleiro italiano disse que deve seguir jogando no futebol europeu

Buffon afirma ter sido 
procurado pelo Flamengo

O Flamengo vem 
sofrendo com 
as constantes 
lesões do golei-
ro Diego Alves. 
Além disso, os 
j ov e n s  Hu g o 

Souza e Gabriel Batista não 
trazem a segurança exigida no 
atual momento rubro-negro.

Por isso, a diretoria do Fla-
mengo, mesmo sem fazer alar-
de, tentou a contratação do 
veterano Gianluigi Buffon. O 
goleiro italiano revelou o fato 
em entrevista à “TNT Sports”.

“Olha, me chamaram do 
Flamengo, hein, mas eu não 
penso. Estarei muito mais per-
to (na Europa). Ou então me 
aposento”, revelou o goleiro 
italiano.

Buffon anunciou nesta 
semana que não vai permane-

cer na Juventus, da Itália. No 
entanto, o arqueiro ainda não 
decidiu se continuará atuando 
ou se vai se aposentar.

O certo é que Buffon decre-
tou que vai seguir no futebol 
europeu. Atualmente, o italia-
no tem 43 anos.

Final do Carioca - O Fla-
mengo voltou do Chile logo 
após o empate com o Unión 
La Calera. O objetivo é ter mais 

tempo de preparação para 
a partida de ida da final do 
Campeonato Carioca.

O confronto está marcado 
para a noite deste sábado, no 
Maracanã. Para esta partida, o 
técnico Rogério Ceni pode ter 
boas notícias.

Rodrigo Caio e Gerson po-
dem reforçar a equipe no fim 
de semana. Os dois jogadores 
trabalharam normalmente no 
Ninho do Urubu e se aproxi-
mam do retorno. O zagueiro já 
vem treinando há mais tempo, 
enquanto o meia iniciou os 
trabalhos no campo nesta 
semana.

Com a classificação para 
as oitavas de final da Liber-
tadores encaminhada, Ceni 
deve optar pela escalação 
de força máxima contra o  
Fluminense.

Reprodução do Twitter / Juventus

O goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 43 anos, não seguirá na Juventus e pode até se aposentar. Ele negou oferta do Fla

Flamengo vem 
sofrendo com 
seguidas lesões 
do goleiro titular 
Diego Alves nos 
últimos meses

Germán Cano revela 
ofertas da Colômbia

Sousa focado na 
decisão da Taça Rio

O Vasco vem 
t e n d o  d i f i -
culdade para 
trazer grandes 
reforços.  No 
início da tem-
porada passa-

da, no entanto, os cruz-mal-
tinos conseguiram contratar 
o atacante Germán Cano 
para acabar com os proble-
mas ofensivos da equipe.

Cano não decepcionou 
e marcou 30 gols em 59 jo-
gos pelo Vasco. Com isso, o 
argentino foi alvo de clubes 
da Colômbia, onde teve boa 
passagem pelo Indepen-
diente Medellín.

O próprio atacante reve-
lou que recebeu proposta 
de times que estão partici-

O Botafogo se 
prepara para 
as finais da 
Taça Rio, con-
tra o Vasco. A 
partida de ida 

vai acontecer no domingo, 
no estádio Nilton Santos.

Os alvinegros chegam 
para o confronto ainda ques-
tionados pelas atuações 
abaixo do esperado pela 
torcida. Por isso, o zagueiro 
Sousa admitiu que os jogos 
estão sendo encarados com 
seriedade pelo elenco.

“Importantíssimas essas 
duas partidas. É um clássico, 
uma final e estamos almejan-
do a Série B em um futuro 
próximo. Nosso maior obje-
tivo é voltar à elite, essas duas 

pando da atual edição da 
Libertadores.

“Em um momento, o 
Atlético Nacional quis a 
minha contratação. Do Ju-
nior também recebi uma 
proposta e me falaram so-
bre qual seria o salário. Eu 
sou uma pessoa de palavra. 
Quando deixei o futebol 
colombiano, afirmei que 
só voltaria para o Indepen-
diente Medellín”, disse ao 
canal colombiano “Directv 
Sports”.

Germán Cano tem con-
trato com o Vasco até o 
fim de 2022. O atacante é 
a principal esperança de 
gols cruz-maltinos para a 
final da Taça Rio, contra o 
Botafogo.

partidas vão dar uma casca 
muito boa para chegarmos 
voando na Série B”, disse.

Sousa começou a tempo-
rada como opção e chegou a 
atuar improvisado na lateral 
esquerda. Só que o jovem 
defensor ganhou seu espaço 
e assumiu a titularidade nos 
últimos jogos.

“Estou muito feliz com 
esse início de temporada, me 
adaptando bem, pegando 
experiência com os mais ve-
lhos, que são fundamentais 
no grupo. Temos melhora-
do muito no dia a dia, nos 
cobrado de time mais com-
pacto e junto, um falando 
com o outro. Estamos nos 
conhecendo e melhorando”, 
declarou.


