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Enel vai dar desconto 
de 40% para devedores

Acordo vale para pagamento à vista de contas vencidas há mais de 180 dias. Negociação vai só até 1º de junho

LUZ NO FIM DO TÚNEL PARA OS INADIMPLENTES
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Berg Silva/Prefeitura de Niterói

“Vim com um pequeno grupo de amigos que também trabalham na Prefeitura, aproveitando as ciclovias da nossa cidade”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael, após pedalada até o trabalho

MPRJ faz ação contra fraudes
Ex-prefeito de Saquarema e ex-presidente da CVB estão entre os alvos de operação

CIDADES\PÁG.5

Na torcida para o Coringa ficar
Com uma proposta tentadora do futebol francês, o meia 
Gérson pode trocar o Flamengo pelo Olympique de Marselha. 
No entanto, o técnico Rogério Ceni disse estar na torcida pela 
permanência do apoiador, um dos destaques do time.
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ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

O Fla recebeu uma proposta de R$ 193 milhões do Olympique de Marselha por Gérson

CULTURA

Projeto reúne 
grandes 
artistas

O projeto “Cultura nas 
Estações”, reúne neste fim de 
semana, às 16h, no Youtube, 
Elba Ramalho, Preta Gil, 
Sandra de Sá, Vanessa da Mata, 
Negra Li e Fernanda Abreu, no 
Caminho Niemeyer.

PÁG. 2

Divulgação

Elba Ramalho e Preta Gil são atrações do evento neste fim de semana

Aumento no 
tíquete do 
Degase

CIDADES\PÁG. 5

Governador veta 
lei da ‘Escola 
sem Mordaça’

PANORAMA\PÁG. 2

Axel Grael 
pedala até a 

prefeitura
O Dia de Bike ao Trabalho 2021 
mobilizou ontem servidores da 

Prefeitura de Niterói. A iniciativa, 
promovida pela Coordenadoria 

Niterói de Bicicleta, incentivou a 
pedalada até o trabalho no lugar 

de carro ou ônibus. O prefeito Axel 
Grael foi pedalando até a Prefeitura. 

“Vim com um pequeno grupo de 
amigos que também trabalham 

na Prefeitura, aproveitando as 
ciclovias da nossa cidade. Niterói 

tem vocação para a bicicleta, 
temos um clima agradável e um 

relevo propício”, disse. Além 
dos 45 quilômetros destinados 

especificamente para a circulação 
de pessoas utilizando bicicletas, o 
município ainda conta com mais 

de 1220 paraciclos espalhados pela 
cidade. São cerca de 150 nas áreas 

próximas à Prefeitura.

Fiocruz para 
produção de 
vacinas

CIDADES\PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Rua Paulo Gustavo
Amei a homenagem para o Paulo Gustavo. A placa ficou 
linda demais!! Fico orgulhosa da minha cidade ter re-
conhecido o quanto o ator foi importante para colocar 
o nome de Niterói na boca dos brasileiros. Quem acom-
panhou a vida dele e seus filmes sabia bem o quanto ele 
amava Niterói.
Adriane Mello

Horário dos ônibus
Há algumas semanas tenho reparado que a quantidade 
de ônibus diminuíram em Niterói aos fins de semana. Eu 
que trabalho todo sábado e domingo no horário noturno 
me sinto prejudicado. tenho que esperar muito tempo para 
o 31 passar na minha rua.
Matheus dos Santos

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.

‘Cultura nas Estações’ 
reúne grandes nomes
O projeto “Cultura nas 
Estações”, neste sábado 
e domingo, reúne nomes 
como Elba Ramalho, Preta 
Gil, Sandra de Sá, Vanessa da 
Mata, Negra Li e Fernanda 
Abreu, no Caminho Nieme-
yer. A transmissão será ao 
vivo e gratuita pelo Youtube, 
a partir das 16h.

No sábado, sobem ao 
palco Elba Ramalho, Preta 
Gil e Sandra de Sá. No do-
mingo, é a vez de Vanessa da 
Mata, Negra Li e Fernanda 

Abreu. Toni Garrido será 
o mestre de cerimônias 
nos dois dias de lives. Os 
atores Rafael Zulu e Juliana 
Knust ficarão no comando 
da transmissão, interagindo 
com o público.

Além de curtir os shows, 
o público de casa poderá 
realizar doações, por meio 
de um QR Code que ficará 
disponível na tela durante 
as lives para o movimento 
‘Cidadania Contra a Fome’ 
da Firjan/Sesi. 

CULTURA FABIANA MAIA

Beneficente
Alcione e Criolo se juntam 
em uma live inédita e be-
neficente, neste sábado. 
Preparem-se para um reper-
tório emocionante e cheio 
de surpresas, com muito 
samba, a partir das 21h30. 
A transmissão acontece pelo 
Youtube e tem a missão de 
arrecadar doações para a 
ONG Ação da Cidadania, 
auxiliando no combate à 
fome. Para fazer sua parte, o 
público pode acessar um QR 
Code disponível na tela du-
rante toda a apresentação. 

MUMUZINHO – Com mais de 2.5 milhões de ouvintes 
mensais no Spotify, Mumuzinho  lança a segunda parte 
do projeto “Playlist 2”. O novo trabalho traz seis faixas 
e com participação especial: Primeiro feat sertanejo de 
carreira ao lado de Matheus & Kauan, com a música 
“Tomara”. Ainda no EP, Mumuzinho aproveita para 
homenagear, também, as vozes femininas do pagode.

K-POP – O Triller se juntou ao Youtube e ao o Gang-
nam-gu, o bairro mais rico de Seul, na Coreia do Sul, 
para hospedar o “Ontact G*K-POP Concert 2021”. Os 
shows serão online e vão acontecer, aos sábados, a 
partir das 8h, até o fim do mês, com transmissão na 
TVTriller. Nomes como Newkidd, Loona, Weeekly, Vic-
ton, Ciipher e LABOUM estão na programação.

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

Divulgação

Elba Ramalho e Preta Gil são atrações do evento neste fim de semana

Divulgação

Alcione e Criolo fazem live para 

arrecadar doações para ONG

Série de homenagens

Moradores de Icaraí se de-
pararam ontem, ao saírem 
cedo de casa, com as novas 
placas que a Prefeitura de 
Niterói instalou na antiga 
Rua Coronel Moreira César 
e que passou a se chamar 
Ator Paulo Gustavo. Ao todo, 
46 foram trocadas durante 
uma operação relâmpago. 

Divulgação

A cidade também prepara 
circuito cultural e estátua 
em homenagem ao artista 
no Campo de São Bento. E 
tramita ainda em Brasília 
projeto para trocar o nome 
da Ponte Presidente Costa e 
Silva, mais conhecida como 
Ponte Rio-Niterói, pelo do 
humorista.  

Castro volta atrás 
e republica DO

Piso salarial para 
enfermagem

O governador Cláudio Castro ve-
tou ontem o PL 4496/21, conheci-
do como “Escola sem mordaça”, 
que ele já havia sancionado. 
Momentos antes dele voltar atrás, 
a deputada bolsonarista Alana 
Passos (PSL) havia informado 
que o chefe do Executivo ligou 
para pedir que ela não acionasse 
a Justiça, como havia divulgado.

Alana já havia iniciado cam-
panha pedindo o veto da propos-
ta de autoria de André Ceciliano 
(PT), e Carlos Minc (PSB). Em 6 
de maio, Alana gravou vídeo com 
Castro, onde ele se comprometia 
a barrar o projeto caso tivesse 
algum ponto ideológico.

Segundo ela, apesar da pres-
são, o governador sancionou o 
projeto no DO de terça (19), com 
a prerrogativa de garantir a livre 
expressão de pensamentos e 
opiniões a professores, estudan-
tes e funcionários no ambiente 
escolar, porque não tinha visto 
as “pegadinhas do projeto”. Na 
republicação do DO foi alegado 
vício de iniciativa. 

O vereador Paulo Eduardo Go-
mes (PSOL) apresentou Projeto 
de Lei para fixar o piso salarial 
para os profissionais de enfer-
magem da rede municipal de 
Niterói no valor de R$ 7.315. A 
proposta, construída em par-
ceria com representantes da 
Associação dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Saúde e 
do Sindsprev Regional Niterói, 
apoia-se nos valores propostos 
pelo Senado da República, a par-
tir das tratativas com a categoria 
a nível nacional. 

“Em Niterói temos um Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) totalmente incompa-
tível com a real importância 
dos profissionais de saúde e 
com a realidade econômica do 
país, fazendo com que a imensa 
maioria dos trabalhadores, que 
estão tendo atuação fundamen-
tal no combate à pandemia de 
covid-19, sigam sendo extre-
mamente desvalorizados”, diz 
o projeto, que é de coautoria da 
Bancada do PSOL. 

POR JEFFERSON LEMOS

Inconformada com votação

A vereadora Priscilla Canedo 
(PT) não gostou da atitude 
dos colegas, que nesta se-
mana confirmaram o veto 
do prefeito de São Gonçalo 
ao PL 006/2021 que inclui 
profissionais da Educação e 
da Segurança Pública entre 
os prioritários para vacinação 
contra a covid-19. O projeto, 
de sua autoria junto com Pro-

Divulgação

fessor Josemar, Romário Regis, 
Pablo da Água, Glauber Poubel 
e Felipe Guarany havia sido 
aprovado por 19 votos a três, 
mas foi considerado inconsti-
tucional pelo Executivo. Aliás, 
na mesma sessão, apesar do 
voto contrário da vereadora 
os colegas também aprovaram 
as contas do ex-prefeito José 
Luiz Nanci. 

Variante indiana preocupa

O presidente da Comissão de 
Seguridade Social e Família, 
deputado, Dr. Luizinho (PP-
-RJ), reforçou que a maior 
preocupação, no momento, 
é com a variante  detectada 
pela primeira vez na Índia 
(B.1.617).

“A terceira onda é uma 
preocupação constante. Mas, 
a preocupação maior é com a 
variante indiana. Ainda não 

Divulgação

tem estudos sobre o que signi-
fica, quais as vacinas têm efi-
cácia para a variante indiana”, 
disse o deputado. O governo 
do Maranhão confirmou, nes-
ta quinta-feira (20), os primei-
ros casos de covid-19 provoca-
dos pela variante indiana. Ela 
foi identificada em tripulantes 
do navio Mv Shangon Da Zhi, 
ancorado no estado, que saiu 
da África do Sul. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, foi eleito na manhã 
de ontem, um dos vice-pre-
sidentes da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP). Em uma 
reunião com mais de 130 
prefeitos de todo o País, ele 
assumiu a pasta dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). O prefeito de 
Niterói falou sobre a impor-
tância de o desenvolvimento 

econômico caminhar junto 
à defesa do Meio Ambiente. 
“Este é um caminho sem 
volta”, disse Axel Grael.

A eleição de Axel Grael se 
deu durante a 80ª Reunião 
Geral da FNP. Antes da eleição 
e da solenidade de posse, os 
prefeitos debateram e alinha-
ram as pautas prioritárias 
para serem mobilizadas pela 
FNP. 

Grael é um dos vices na FNP
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Com objetivo de alterar o 
local da praça do pedágio da 
RJ-116 na divisa entre Itabo-
raí e Cachoeiras de Macacu, 
o vice-prefeito e secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Louri-
val Casula, acompanhado 
da subsecretária de Pro-
gramas Socioeconômicos, 
Márcia Lessa, se reuniram 

com o presidente da Age-
transp, Murilo Leal. A pro-
posta atende reivindicação 
de lideranças empresariais, 
comunitárias, produtores 
rurais, comerciantes e ci-
dadãos. Ficou acertado que 
haverá uma negociação com 
a concessionária Rota 116 
para ver as possibilidades de 
mudança. 

Praça do pedágio em discussão
Divulgação
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Fiocruz paralisa produção de 
vacinas e só retoma na terça
Fabricação só poderá ser reiniciada com a chegada amanhã de ativo farmacêutico proveniente da China 

O Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) suspendeu, 
ontem (20), a produção da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
contra a covid-19 e deve reto-
má-la na próxima terça-feira 
(25).

“Não há ainda previsão de 
que a interrupção temporária 
possa impactar entregas futu-
ras. Caso haja impacto, isso 
será avaliado e comunicado 
mais à frente”, informou a 
fundação em comunicado 
publicado na Agência Fiocruz 
de Notícias.

Segundo a Fiocruz, a pro-
dução poderá ser retomada 
na semana que vem graças 
à chegada de novos carre-
gamentos do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA), pre-
vista para amanhã (22). O 
insumo é o componente mais 
importante da vacina e tem 
sido trazido da China, onde 
é produzido pelo laboratório 
Wuxi Biologics. Ao chegar, o 
IFA ainda precisa ser checado 
e descongelado. 

Apesar da paralisação na 
linha de produção, Bio-Man-
guinhos fará hoje (21) uma 
nova entrega de doses ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). As 5,3 milhões 
de doses que serão liberadas 
começaram a ser produzidas 
semanas atrás e estavam em 

processo de controle de qua-
lidade.

Desde fevereiro, a Fiocruz 
já produziu 50 milhões de 
doses da vacina, cerca de 
metade das 100,4 milhões 
de doses previstas no acordo 
de encomenda tecnológica 
assinado com a farmacêutica 
europeia AstraZeneca. Com 
a entrega de amanhã, 36,2 

milhões de doses produzi-
das em Bio-Manguinhos já 
terão sido disponibilizadas 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). As demais estão em 
diferentes etapas do processo 
de controle de qualidade e 
liberação, que chega a durar 
quatro semanas. Atualmente, 
Bio-Manguinhos tem capaci-
dade de produzir 1 milhão de 

doses por dia. 
Além das doses produzi-

das no Brasil, 4 milhões foram 
importadas prontas da Índia, 
onde foram produzidas pelo 
Instituto Serum. Com isso, 
chegará amanhã a 40 milhões 
o total de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca recebido 
pelo PNI 

Chegada do IFA - A Fiocruz 

prevê receber neste sábado 
(22) um carregamento de IFA 
suficiente para produzir 12 
milhões de doses de vacinas, 
o que vai assegurar as en-
tregas ao SUS até a terceira 
semana de junho. A entrega 
incluirá duas remessas de 
IFA, já que um carregamento 
que estava previsto para o 
próximo dia 29 teve seu envio 
antecipado. 

Enquanto produz as doses 
do acordo de encomenda tec-
nológica com a AstraZeneca, 
que prevê a importação do 
IFA, a fundação também tra-
balha no processo de trans-
ferência de tecnologia para 
produzir o insumo no Brasil. 
Segundo a Fiocruz, todas as 
informações técnicas neces-
sárias à transferência de tec-
nologia já foram repassadas 
pela AstraZeneca à Fiocruz.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
já concedeu a certificação 
das condições técnico-opera-
cionais das instalações (CTO) 

que produzirão o IFA, após 
vistoria realizada neste mês.

IFA - A Comissão Externa 
da Câmara dos Deputados de 
Enfrentamento da Covid-19 
discutiu ontem (20) a situação 
do abastecimento dos Ingre-
dientes Farmacêuticos Ativos 
(IFAs), matéria-prima fun-
damental para a fabricação 
de doses de vacinas contra o 
coronavírus.

Na ocasião, foram relata-
das as dificuldades na entrega 
de IFAs pela China para o 
imunizante Coronavac, do 
Instituto Butantan, feito em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac, e para a 
vacina Oxford/AstraZeneca, 
em parceria com a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Os problemas ocasionaram 
atrasos nos cronogramas de 
entregas de doses.

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, con-
firmou que estão ocorrendo 
“problemas no fornecimento 
de insumos da China”. Em 
maio, o órgão deveria receber 
10 mil litros de IFA, mas só 
terá repasse para 3 mil doses, 
no dia 25, e não há perspecti-
va de nova remessa. Por conta 
disso, as finalizações do pri-
meiro contrato de 46 milhões 
de doses e o início do segundo 
contrato de 54 milhões de do-
ses estão sofrendo atrasos.

As 5,3 milhões 
de doses que 
serão liberadas 
começaram a 
ser produzidas 
semanas atrás

Divulgação / Ministério da Saúde

O insumo é o componente mais importante da vacina Oxford/AstraZeneca e tem sido trazido da China, onde é produzido

Anvisa alerta para as 
reações da vacina
A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) voltou a 
alertar para a importância de 
profissionais de saúde e cida-
dãos comunicarem eventuais 
reações adversas causadas pelo 
uso de medicamentos ou trata-
mentos, incluindo vacinas.

Segundo a gerente de far-
macovigilância da autarquia, 
Helaine Capucho, a pandemia 
da covid-19 conferiu ainda 
mais importância à farmacovi-
gilância, já que a urgência tem 
obrigado autoridades sanitárias 
dos diversos países a, excepcio-
nalmente, encurtarem prazos 
de processos e analisarem, em 
tempo recorde, pedidos de uso 
de medicamentos desenvolvi-
dos em curto espaço de tempo.

“Isto aumenta os riscos e a 
necessidade de farmacovigi-
lância”, disse Helaine, durante 
seminário virtual que a Anvisa 
realizou na manhã de hoje (20), 
no qual foi discutido o monito-
ramento de medicamentos e os 
desafios para a vigilância sani-
tária em tempos de pandemia.

“Para trazer as respostas de 
que precisamos, os prazos para 
realização de estudos [cientí-
ficos] estão sendo encurtados. 
Em alguns casos, há também 
uma redução do número de 
participantes e do tempo de 
acompanhamento destes parti-
cipantes”, acrescentou a geren-
te, mencionando também o uso 
dos chamados medicamentos 
off-label, ou seja, de produtos 
que os médicos, a partir da ob-
servação clínica, passam a pres-
crever para fins não previstos 
pelo fabricante e que, portanto, 
não constam da bula.

“Além disso, há também 
os casos em que, pesando os 
riscos e os benefícios, são em-
pregados alguns medicamentos 
que já não mais vinham sendo 
utilizados”, disse Helaine, ad-
mitindo que o uso de remédios 
off-label, bem como de outros 
considerados menos eficazes 
que os mais modernos, pode 
ser uma resposta ao risco de 
desabastecimento.

“Por isso, a Anvisa vem con-
versando com as produtoras e 
importadoras destes medica-

mentos, para tentar evitar o de-
sabastecimento”, disse Helaine, 
reforçando a importância de ci-
dadãos e profissionais de saúde 
relatarem quaisquer efeitos co-
laterais causados por remédios 
ou tratamentos. O que pode 
ser feito por meio do VigiMed, 
sistema gratuito de informações 
que pode ser acessado a partir 
da página da Anvisa, na internet.

“Temos produtos novos e 
precisamos monitorar o que 
está acontecendo. Muitas vezes, 
ficamos sabendo dos efeitos 
adversos pela mídia”, comentou 
Helena, destacando a neces-
sidade dos hospitais acompa-
nharem com atenção os efeitos 
de medicamentos aprovados 
para uso em pacientes com a 
covid-19.

Atualmente, apenas o Rem-
desivir e o uso combinado dos 
medicamentos Banlanivimabe 
e Etesevimabe contam com 
o aval da Anvisa, para uso em 
algumas situações.

“É muito importante que 
estes medicamentos entrem na 
monitoração intensiva por parte 
dos hospitais que os adotarem. 
Que eles monitorem intensiva-
mente [o emprego conforme 
recomendado] e notifiquem 
[eventuais reações adversas]. 
Até porque, isso pode subsidiar 
futuras decisões”, explicou a 
gerente da Anvisa, pedindo 
aos profissionais de saúde que 
sempre orientem seus pacien-
tes a relatarem possíveis efeitos 
adversos de qualquer medica-
mento ou tratamento.

“Os cidadãos devem ser 
orientados a reportar efeitos 
adversos a qualquer tempo. Se 
[for um efeito] grave, a pessoa 
provavelmente vai voltar a pro-
curar a instituição de saúde, 
mas é importante orientar as 
pessoas a notificarem também 
as reações menos graves; a 
informarem [a vigilância sa-
nitária] o que tomou, quando 
tomou, quando começaram os 
sintomas e de que tipo foram”, 
alertou Helena, lembrando que 
quem não é médico também 
pode utilizar o sistema VigiMed 
para notificar eventuais reações 
colaterais.

São Gonçalo aplica segunda 
dose da vacina CoronaVac

Pessoas que tomaram a vacina 
coronavac até o dia 14 de abril 
podem procurar um dos doze 
pontos de vacinação nesta 
sexta-feira (21) para se imu-
nizar contra o coronavírus em 
São Gonçalo. Pessoas com co-
morbidades acima de 42 anos 
também podem se vacinar a 
partir desta sexta-feira (21) 
com a primeira dose da vacina 
astrazeneca. Os munícipes po-
dem procurar os doze locais de 
vacinação da cidade, quatro 
deles com drive thru, das 8h 
às 17h, nesta sexta-feira (21) e 
das 8h às 12h, no sábado (22).

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
ainda vacina idosos com mais 
de 60 anos, trabalhadores da 
saúde da linha de frente de 
qualquer idade, pessoas com 
síndrome de down acima de 
18 anos e profissionais da saú-

de com mais de 25 anos que 
estão atuando com a primeira 
dose. Podem se imunizar com 
a segunda dose da astrazeneca 
pessoas que tomaram a vacina 
há mais de 12 semanas. 

Os gonçalenses devem 
observar a caderneta ou o 
comprovante de vacinação 
para procurarem os locais de 
vacinação nos dias divulgados 
pelas redes sociais e site da 
Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina aplicada 
pela Secretaria. Aqueles que 
não levarem o comprovante 
ou apresentarem comprovan-
te de outra cidade não serão 
imunizados.  

Saúde - Os profissionais 
de saúde que atuam na cida-

de, que têm mais de 25 anos 
e podem se vacinar com a 
astrazeneca são: técnico em 
radiologia, enfermeiro, téc-
nico e auxiliar de enferma-
gem, médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, 
fonoaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assistente 
social, biomédico e auxiliar e 
técnico de saúde bucal. 

Comorbidades - O muni-
cípio vacina as pessoas com 
mais de 42 anos que têm 
as seguintes comorbidades: 
diabetes mellitus, hiperten-
são arterial grave, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, 
doença renal crônica, doenças 
cardiovasculares e cerebro-
vasculares, indivíduos trans-
plantados de órgão sólido 
ou de medula óssea, anemia 
falciforme, cirrose hepática, 

imunossuprimidos, câncer e 
obesidade mórbida. 

Linha de frente – Os tra-
balhadores da saúde da linha 
de frente dos hospitais de 
São Gonçalo que ainda não 
se vacinaram por serem re-
cém-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/refe-
rência para os casos suspeitos 
e confirmados de covid-19 – 
tanto da urgência e emergên-
cia quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 
maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinheiras, 
técnicos…).

Quem tomou primeira dose até 14 de abril pode procurar os postos

Os testes desta semana se concentraram na variante indiana

BioNTech diz que vacina é de 
70% a 75% eficaz contra variante 
O presidente executivo da 
BioNTech SE, Ugur Sahin, 
disse ontem (20) que a vacina 
que sua empresa desenvolveu 
com a Pfizer Inc deve ser de 
70% a 75% eficaz na preven-
ção de infecções da variante 
da covid-19 detectada primei-
ramente na Índia.

“Até agora, tivemos a 
chance de testar nossa vacina 
contra mais de 30 variantes 
do vírus. Ela se mostra eficaz 
contra mutações até agora”, 
disse Sahin, cientista alemão 
de pais turcos que falou em 
turco nos comentários tele-
visionados.

Os testes desta semana 

se concentraram na variante 
indiana, disse. “Acreditamos 
que (a vacina) protege de 
70% a 75% contra infecções”, 
disse  depois de participar 
virtualmente de uma reunião 
do Conselho de Ciência do 
governo da Turquia.

O diretor regional da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) disse ontem que as 
vacinas contra a covid-19 
utilizadas na Europa, inclu-
sive a da Pfizer-BioNTech, 
parecem capazes de proteger 
de todas as variantes que 
estão circulando e causando 
preocupação.

Sahin falou durante uma 

conversa televisionada com 
o ministro da Saúde turco, 
Fehrettin Koca, que disse se-
paradamente que seu país re-
gistrou menos de 10 mil casos 
diários novos de coronavírus 
pela primeira vez desde 1º de 
março.

A vacinação contra Co-
vid-19 em Itaboraí foi 
ampliada para atender 
novas faixas etárias com 
comorbidades. Pessoas 
com idades a partir de 35 
anos poderão se vacinar 
nesta sexta-feira (21) e na 
próxima segunda-feira 
(24), nos 16 polos estra-
tégicos espalhados pelo 
município.

Cabe ressaltar que 
agora, na Fase 2 do Plano 
Nacional de Imunizações 
(PNI), o requisito idade 
deverá ser acompanhado 
pelo requisito comor-
bidade. No site da Pre-
feitura de Itaboraí está 
disponível informativo 
com a classificação das 
comorbidades.

Vacinação 
em Itaboraí

Até agora, 
a vacina foi 
testada contra 
mais de 30 
variantes do 
vírus
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Pelo nono mês seguido menores empreendimentos geraram mais empregos formais: 28 mil vagas no 1º trimestre

A força das pequenas empresas
Levantamento do Sebrae Rio 
com base nos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
aponta que pelo nono mês 
seguido, as micro e peque-
nas empresas geraram mais 
empregos formais que as 
médias e grandes empresas 
do Estado do Rio de Janeiro. 
No primeiro trimestre deste 
ano, mais de 28 mil vagas 
com carteira assinada foram 
criadas. No comparativo com 
os três primeiros meses do 
ano passado, os números 
mostram um resultado bem 
diferente. Naquele período 
foram fechadas mais de 41,7 
mil vagas formais de trabalho.

“Na nossa última pesqui-
sa, um dos pontos de preocu-
pação dos empreendedores 
era manter o seu quadro de 
funcionários. A retomada da 
economia passa diretamente 
pelo apoio que as micro e 
pequenas empresas recebam 
para continuar gerando em-
pregos e movimentando o po-
der de consumo. Apenas no 
mês de março, os pequenos 
negócios foram responsáveis 
por 71% dos empregos com 
carteira assinada no estado. 
O cenário parece promissor 
para os próximos meses, mas 
o rumo econômico vai depen-
der do ritmo da vacinação em 
massa”, explica Simone Mou-

ra, analista do Sebrae Rio.
O setor de serviços, um 

dos mais abalados pela pan-
demia, encabeça a criação 
de empregos pelas micro e 

pequenas empresas, tanto no 
mês de março, quanto no acu-
mulado do ano. No primeiro 
trimestre, o setor de serviços 
liderou a geração de empre-

gos formais com 13,7 mil. A 
indústria criou 7,5 mil vagas 
e o comércio abriu 2,7 mil no-
vos postos de trabalho. Já as 
atividades que mais geraram 

vagas com carteira assinada 
foram comércio varejista de 
produtos farmacêuticos (849 
vagas), construção de edifí-
cios (795 vagas), hotéis (691 
vagas), obras de montagem 
industrial (667 vagas) e mini-
mercados e mercearias (645 
vagas).

Em 2021, as micro e pe-
quenas empresas de cinco 
municípios lideram a estatís-
tica de geração de empregos. 
A capital (7,5 mil empregos 
formais), seguido por Nova 
Friburgo (1,1 mil), Campos 
dos Goytacazes (1,1 mil ), 
Niterói (1 mil) e Nova Iguaçu 
(996 vagas)são as principais 
responsáveis por resultado 
positivo.

Negociações salariais - A 
maioria das negociações sala-
riais no mês de abril não repôs 
a inflação, mostra o Boletim 
Salariômetro da Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe). No período, 

59,7% das negociações não 
repuseram a inflação medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC).

O reajuste mediano ficou 
em 6%, enquanto a inflação 
ficou em 6,9%. Apenas 14% 
ficaram acima do INPC, re-
presentando um ganho real 
para as categorias.

O levantamento mostra 
ainda o piso médio em abril, 
que ficou em R$ 1.335. No 
cálculo anual, o valor médio 
é de R$ 1.319. E nos últimos 
12 meses, de R$ 1.407.

Teletrabalho - Sobre as 
condições de teletrabalho, as 
negociações mostram avanço 
na autorregulamentação. En-
tre as cláusulas negociadas, 
27% detalharam questões 
como equipamentos forne-
cidos pelo empregador. Em 
seguida, com 8,5%, estão 
questões relacionadas à pre-
venção e promoção da saúde 
ocupacional, ergonômica e 
mental.

Entre os benefícios conce-
didos, a ajuda de custo para 
manutenção do equipamento 
também ganhou relevância, 
com alta de 18,9% entre as 
cláusulas negociadas. Nos as-
suntos sindicais, a reivindica-
ção de direitos idênticos aos 
dos trabalhadores presenciais 
teve alta de 7,4%.

Levantamento é 
do Sebrae, com 
base em dados 
do Caged. Em 
Niterói, foram 
1 mil empregos

Clarildo Menezes/Divulgação

Setor de serviços lidera a criação de empregos pelas micro e pequenas empresas. No comércio, foram 2,7 mil vagas

RJ tem 360 ofertas 
de emprego
A Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda (Setrab) dispo-
nibiliza, nesta semana, 360 
oportunidades, por meio do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine), para as regiões Me-
tropolitana, Médio Paraíba, 
Centro-Sul e Serrana do Rio 
de Janeiro. Na Região Metro-
politana, são oferecidas 199 
oportunidades. Destas, 100 
vagas são para atuar como 
operador de telemarketing, 
tendo como pré-requisito ter 
o Ensino Médio completo. 
Também existem vagas para 
assistente administrativo, 
mecânico, entre outras. 

 Moradores da Região 
Serrana podem se candidatar 
a uma das 138 vagas ofereci-
das. Entre elas, 51 vagas são 
para técnico de suporte de TI, 
19 vagas para programados 
de sistemas de computador. 
Há também oportunidades 
para recepcionista, vigia, 
entre outras.

 Moradores da Região 
do Médio Paraíba podem 
se candidatar a uma das 15 

vagas oferecidas. São opor-
tunidades para técnico de 
enfermagem, motorista de 
caminhão, auxiliar de lim-
peza, analista de recursos 
humanos, entre outras.

 Na Região Centro-Sul 
Fluminense são divulgadas 
8 vagas. Entre as opções, 
existem oportunidades para 
ajudante e auxiliar de cozi-
nha, garçom, comprador e 
motorista de caminhão. 

Para consultar as opor-
tunidades e as informações 
sobre remuneração e exigên-
cias de cada função, o can-
didato deve ser cadastrado 
no programa Sine e realizar 
a consulta de maneira pre-
sencial em uma unidade da 
rede ou pelos seguintes ca-
nais digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil.

O cadastro também pode 
ser realizado por envio do 
currículo para o e-mail va-
gas@trabalho.rj.gov.br. Pelo 
mesmo canal é possível es-
clarecer dúvidas.

Mutirão de 
atendimento 
para retirar 
documentos
Para reduzir a demanda 
represada em função da 
pandemia, o Detran.RJ 
vai promover mais um 
mutirão neste sábado, dia 
22, em todas as regiões do 
estado do Rio. Serão ofe-
recidas 7.420 vagas para 
serviços de habilitação, 
veículos e identificação 
civil, em 94 postos de aten-
dimento. Este será o 26º 
mutirão realizado pelo 
Detran, que desde o início 
da pandemia já atendeu 
mais de 110 mil pessoas 
aos sábados.

O atendimento será 
realizado mediante agen-
damento prévio para evitar 
aglomerações. O usuá-
rio deve marcar o serviço 
pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou pelo 
serviço de teleatendimen-
to, nos números (21) 3460-
4040, 3460-4041 ou 3460-
4042, das 6h às 21h.

Painel eletrônico com câmeras foi instalado na sede do departamento

Detran: funcionamento dos 
postos já está monitorado

O Detran.RJ inaugurou uma 
sala de monitoramento infor-
matizada, na sede do departa-
mento, no Centro do Rio. De 
lá, será possível acompanhar, 
em tempo real, o atendi-
mento prestado nos postos 
de todo o Estado. A sala de 
monitoramento será operada 
por funcionários das princi-
pais diretorias de serviços do 
departamento – Registro de 
Veículos, Habilitação e Iden-
tificação Civil – e conta com 
um grande painel eletrônico 
com imagens de câmeras de 
TV, que registram a movi-
mentação nas unidades, além 
de gráficos com informações 
sobre o status de funciona-
mento dos postos.

O presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder, ressaltou que 
a nova sala de monitoramen-
to contribuirá para a melhoria 
do atendimento.

“Neste ambiente serão 
produzidos dados fundamen-

tais para que possamos ana-
lisar onde e como é possível 
melhorar os serviços presta-
dos. Um sistema como este 
vai nos ajudar a ter um olhar 
mais moderno sobre o serviço 
público”, disse Konder.

Para centralizar o trabalho, 
o Detran.RJ criou a Comissão 

Especial de Monitoramento 
das Unidades de Serviço. Na 
nova sala, a comissão poderá 
acompanhar em um dos ma-
pas coloridos do painel ana-
lítico, as unidades que estão 
funcionando normalmente e 
as que enfrentam problemas 
no atendimento.

Marcio Leandro/Palácio Guanabara

Presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder inaugurou sala de monitoramento

Divulgação

Camila Farani é fundadora da G2 Capital, Investidora Anjo e Tubarão no Shark Tank

Mulheres de destaque em vários segmentos participam de evento sobre liderança, entre elas Camila Farani

G10 homenageia empreendedoras
O Grupo de Empresários do 
Brasil  G10, Grupo Identidade, 
Alterdata Software, Lab245, 
Avaya, Stefanini e Revista Va-
lores e Negócios, promovem 
nesta sexta (21), às 17h30, o 
evento Liderança Empreen-
dedora Feminina, que reunirá 
mulheres de destaque em 
seus segmentos e por sua 
contribuição para a respon-
sabilidade social, educação, 
inovação e tecnologia. 

Na ocasião, serão homena-
geadas como personalidades 
empreendedoras  Lilian Lean-
dro, diretora de Expansão do 
Grupo Mulheres do Brasil; 
Andrea Clemente, da Regio-
nal Europa do Grupo Mulhe-
res do Brasil; Fabiana Bentes, 
presidente e fundadora da 
Organização Sou do Esporte; 
Alessandra Frisso, empresária 
e presidente do Comitê de 
Mulheres da Câmara Árabe 
Brasileira; Claudia Yazigi, 
sócia da construtora Yazigi 

e diretora da Câmara Árabe; 
Ladmir Carvalho, presidente e 
fundador da Alterdata Softwa-
re; e Letícia de Freitas e Cas-
tro, vice-presidente do Grupo 
G10 e CEO do Grupo Identi-
dade. A abertura do evento 
será feita pela  presidente da 
Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, Angela Costa, que 
falará sobre ‘A importância da 
mulher empreendedora no 
Brasil”. Na ocasião, ela será 
homenageada por Antônio 
Florêncio de Queiroz, presi-
dente da Fecomércio-RJ. 

O evento terá, ainda, a 
participação de convidadas 
especiais, que se destacam 
em seus segmentos de atua-
ção, como Camila Farani, 
sócia fundadora da Boutique 
G2 Capital e fundadora da 
Innovaty e Investidora Anjo 
e hoje Tubarão no programa 
Shark Tank Brasil; Alcione 
Albanesi, empresária e pre-
sidente do projeto Social 

Amigos do Bem; Claudia 
Amado, diretora de Serviços 
da Avaya Brasil; Jaqueline 
Neves, gerente Senior na Área 
de Inteligência de Operações 
na Mercedes Benz Brasil; Ju-
liana Alencar, diretora sócia 
e CCO da StartS. Todas serão 
homenageadas com o título 
Empreendedoras do Ano.

Erasmo Carlos - A atra-
ção musical ficará por conta 
do cantor Erasmo Carlos e 
apresentação da empresária 
Elienai Pereira, palestrante 
na área de Inteligência Emo-
cional e  diretora de Novos 

Projetos do Grupo G10. Tam-
bém haverá participação de 
Simone Soares, diretora de 
Marketing e Comercial do 
G10 e CEO da Revista Valores 
e Negócios

Oportunidade de refle-
xão - Para o presidente do 
Grupo G10, professor Marcos 
Oliveira, “esse evento traz a 
reflexão do empreendedoris-
mo feminino e também é uma 
ação de empoderamento, que 
mostra a necessidade atual de 
mais espaço,  oportunidades e 
visibilidade para as mulheres, 
para avaliarmos as questões 
de gênero que nos cercam. 
Por isso, é importante olhar 
todas as formas de potencial 
da mulher, como ela é capaz 
de gerar mudanças para a 
sociedade e economia”.

A transmissão será pelos 
canais do Youtube Identida-
des de Sucesso e Alterdata 
Software.

Abertura do 
encontro será 
feita pela 
presidente da 
Associação 
Comercial do Rio



Cidades 5Sexta-feira, 21/5/2021 ofluminense.com.br

Segundo o ex-ministro da Saúde, o governo não teve responsabilidade na crise de oxigênio da Amazônia

Pazuello nega culpa do governo 
O ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello culpou a 
empresa White Martins e o 
Governo do Amazonas pelo 
colapso de oxigênio no esta-
do em janeiro deste ano. No 
segundo dia de depoimento 
à CPI da Pandemia, Pazuello 
disse que a companhia não 
prestou informações claras 
ao poder público e a Secreta-
ria da Saúde não fiscalizou o 
nível de estoque do insumo. 
Para o ex-ministro, o governo 
federal não teve responsabi-
lidade no episódio.

“A empresa White Martins, 
que é a grande fornecedora, 
já vinha consumindo sua 
reserva estratégica e não fez 
essa posição de forma cla-
ra. O contraponto disso é o 
acompanhamento da Secre-
taria de Saúde, que não o fez. 
Se tivesse acompanhando, 
teria descoberto que estava 
sendo consumida a reserva 
estratégica. A responsabilida-
de quanto a isso é clara: é da 
Secretaria de Saúde do Ama-
zonas. Da nossa parte, fomos 
muito proativos”, afirmou.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) rebateu. O par-
lamentar lembrou que apre-
sentou um pedido formal 
de intervenção no sistema 
de saúde do Amazonas. Mas 
o pedido foi negado pela 
União.

“O Ministério da Saú-
de não tomou providencias 
para resolver o problema 
de oxigênio. Por que não foi 
feita intervenção? Pedimos a 
intervenção na saúde publica 
do Amazonas para salvar vi-
das. Mas o governo não quis 
fazê-lo”, disse Braga.

O ex-ministro admitiu que 
o tema foi levado ao Palácio 

do Planalto. Segundo ele, 
a possibilidade de inter-
venção foi discutida com o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, o governador do 
Amazonas, Wilson Lima, e 
um grupo de ministros.

“Essa decisão não era mi-
nha. Foi levada na reunião de 
ministros com o presidente. 
O governador se explicou. 

Foi decidido pela não inter-
venção. A argumentação em 
tese do governador era de que 
o estado tinha condição de 
continuar fazendo a resposta 
dele. Ele teria de continuar 
fazendo frente à missão”, 
relatou.

“Cobaia” - Pazuello foi 
questionado sobre a plata-

forma TrateCOV, lançada 
pelo Ministério da Saúde 
em Manaus. O aplicativo 
recomendava o uso de medi-
camentos sem eficácia com-
provada contra a covid-19 
para pacientes com sintomas 
da doença.

Segundo o ex-ministro, 
o programa nunca chegou a 
ser lançado oficialmente. O 
software teria sido “roubado” 
e “hackeado” enquanto ainda 
estava em fase de desenvol-
vimento.

“Embarcamos para Ma-
naus e apresentamos o mo-
mento de desenvolvimento 
dele. Foi feito um roubo dessa 
plataforma. Foi hackeado 
por um cidadão. Existe um 
boletim de ocorrência e uma 
investigação que chega nes-
sa pessoa. Ele alterou dados 
e colocou na rede púbica. 
Quem colocou foi ele. No dia 
que descobri que foi hackea-
do, mandei tirar do ar”, disse.

O presidente da CPI da 

Pandemia, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), contestou 
Eduardo Pazuello. Ele disse 
que o TrateCOV chegou a ser 
lançado oficialmente, com 
recomendação para uso de 
cloroquina em gestantes e 
crianças. Para Aziz, Manaus 
foi usada como “cobaia”.

“Tudo aquilo que pode-
riam ter feito com o povo 
do Amazonas para testar, 
para usar de cobaia, para 
fazer experiências foi feito 
lá. Inclusive, um suposto 
programa para supostamente 
identificar se estava com co-
vid ou não. Por que primeiro 
Manaus?”, questionou.

Governadores - O sena-
dor Marcos Rogério (DEM-
-RO) apresentou durante a 
reunião um vídeo em que 
os governadores João Doria 
(São Paulo), Wellington Dias 
(Piauí), Flavio Dino (Mara-
nhão), Renan Filho (Alagoas) 
e Helder Barbalho (Pará) ad-
mitiam o uso de cloroquina 
em ambiente hospitalar para 
pacientes já diagnosticados 
com covid-19. Segundo o 
parlamentar, o conteúdo do 
clipe é um indício de que a 
CPI direciona a investiga-
ção contra o presidente Jair 
Bolsonaro, mas não apura 
declarações e condutas dos 
gestores estaduais.

O ex-ministro 
culpou a 
empresa privada 
pela falta de 
fiscalização no 
estoque 

Jefferson Rudy / Agência Senado

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no segundo dia de depoimento à CPI da Pandemia

Dívidas: Enel dará 
desconto de 40%
A Enel Distribuição Rio está 
oferecendo 40% de desconto 
para pagamento à vista de 
contas de luz vencidas há 
mais de 180 dias. A negocia-
ção extraordinária oferecida 
pela companhia nesse mo-
mento de pandemia vai até 
1º de junho e é válida para 
todas as classes de consumo, 
inclusive os clientes indus-
triais e comerciais.

O objetivo da ação é fa-
cilitar o pagamento dos 
débitos pelos consumidores 
inadimplentes, possibilitan-
do que voltem a ficar regula-
rizados com a concessioná-
ria. A diretora de Mercado da 
Enel Brasil, Márcia Sandra 
Vieira Silva, explica que o 
desconto vai incidir sobre 
o total da dívida do cliente 
com a Enel Distribuição 
Rio, vencida há mais de 180 
dias, incluindo juros, multa 
e atualização monetária.

“Estamos vivendo um 

momento desafiador. Sen-
síveis ao atual momento, 
vamos flexibilizar este mês 
a negociação dos débitos 
de nossos clientes para que 
possam ficar em dia com a 
companhia”, afirma.

Os clientes da conces-
sionária podem negociar os 
seus débitos pela Central de 
Atendimento 0800 28 00 120 
ou presencialmente, nas lo-
jas de atendimento (através 
de agendamento prévio pelo 
link: https://www.enel.com.
br/pt/agende-seu-atendi-
mento-presencial.html).

Agentes do Degase 
terão reajuste
Profissionais do sistema so-
cioeducativo do estado do Rio 
de Janeiro tiveram uma ótima 
notícia nesta semana. Foi pu-
blicada no Diário Oficial de 
terça-feira, dia 18, por meio 
do decreto 47.610/2021, a dis-
posição que altera a conces-
são e majoração do auxílio-a-
limentação aos servidores do 
Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase).

Diferentemente do valor 
fixo de R$ 160 para todos os 
profissionais, o auxílio agora 
deve variar entre R$ 299,40 e 
R$ 598,80, conforme a carga 
horária semanal de trabalho 
de cada servidor, que vai de 
20h a 40h. A previsão é que o 
servidor já perceba o benefí-
cio no salário referente ao mês 
de maio.

Titular da pasta a qual o 
Degase é vinculado, o secre-
tário estadual de Educação, 
Comte Bittencourt, afirma 
que o reajuste do benefício foi 

um esforço fiscal do governo 
para valorizar os servidores.

“Em uma organização das 
finanças da Secretaria de Esta-
do de Educação, conseguimos 
gerar uma economia de R$ 
110 milhões este ano para 
que fizéssemos frente a esses 
profissionais, no sentido de 
valorizá-los, especialmente 
aqueles que atuam na ponta 
do sistema socioeducativo”, 
explica o secretário.

O diretor-geral do Degase, 
Márcio Rocha, agradeceu o 
empenho das secretarias de 
Educação e Casa Civil para 
que o reajuste saísse do papel. 
Para ele, isso representa um 
ganho significativo no orça-
mento de cada profissional da 
socioeducação estadual.

“O benefício já havia sido 
concedido aos professores 
da rede e agora contem-
pla todas as categorias de 
profissionais do quadro do 
Degase”, finaliza Márcio.

Ex-prefeito de Saquarema 
é alvo de operação do MP
Uma operação deflagrada 
ontem (20) pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) tem como 
alvo o ex-prefeito de Saqua-
rema Antonio Peres Alves, na 
região dos lagos fluminense, 
atual secretário Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Infraestrutura da 
cidade, e o ex-presidente da 
Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV ), Ary Graça 
Filho, atual presidente da 
Federação Internacional de 
Voleibol (FIVB).

Foram cumpridos 14 man-
dados de busca e apreensão 
na capital e em Saquarema, 
em endereços ligados aos dez 
denunciados pelo MPRJ. Os 
mandados foram expedidos 
pela 1ª Vara de Saquarema. 
Segundo as investigações, a 
organização criminosa prati-
cava fraudes tributárias, lava-
gem de dinheiro e falsidade 

ideológica no município de 
Saquarema.

A operação é feita pelo 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco) do MPRJ, 
com o apoio da Coordena-
doria de Segurança e Inteli-
gência (CSI), e parceria com a 
Polícia Civil, por meio do De-
partamento Geral de Com-
bate à Corrupção, ao Crime 
Organizado e à Lavagem de 
Dinheiro (DGCOR-LD).

De acordo com a denún-
cia do Gaeco, as Leis Comple-
mentares 16/2004, 17/2005 
e 20/2007, editadas durante 
o mandato de Antonio Pe-
res (2000/2008), concediam 
benefícios fiscais abaixo do 
piso previsto na Constitui-
ção. Para o Gaeco, isso teria 
fomentado a criação de vá-
rias empresas fantasmas em 
Saquarema, promovendo 
um “aumento exponencial 

e irregular da arrecadação 
no Município”, além de uma 
grande evasão fiscal em ou-
tras cidades.

A denúncia aponta que 
“as empresas que participa-
ram do esquema de declarar 
falsamente o local de suas 
sedes, deixaram de recolher 
tributos nos municípios onde 
efetivamente eles eram devi-
dos”, segundo nota do MPRJ.

O MPRJ afirma que o téc-
nico em Planejamento e 
Tributação nomeado por 
Peres, Sergio Ricardo Lopes 
de Moraes, era seu sócio na 
empresa Saquarema Busi-
ness Center e “participou 
ativamente da edição das 
leis”, além de administrar 
as “frentes de obtenção de 
vantagens econômicas pelo 
grupo criminoso”.

“O esquema de fraude tri-
butária era orquestrado pela 
Saquarema Business Center, 

que também tinha como 
sócia a denunciada Livia Ma-
chado Cabral, e JOMI, cujo 
sócio majoritário é o denun-
ciado João Miguel Lima Es-
tephanio. As duas empresas 
sublocavam seus endereços 
para aqueles que quisessem 
obter os benefícios fiscais e, 
enquanto Antonio Peres an-
gariava vantagens políticas 
ao aumentar de forma irregu-
lar a arrecadação municipal, 
o grupo obtinha vantagem 
econômica através do paga-
mento pelos contratos falsos 
de sublocação”, diz o MPRJ.

A denúncia aponta, ainda, 
que o ex-presidente da CBV, 
Ary Graça Filho, manejava o 
patrocínio do Banco do Brasil 
à entidade em favor próprio 
e do grupo criminoso, “cele-
brando contratos com em-
presas recém-criadas, sem 
estrutura de pessoal e estabe-
lecidas em sedes fictícias”.

Ação na Região dos Lagos atingiu inclusive ex-dirigentes da CBV

A negociação 
extraordinária 
nesse momento 
de pandemia
 vai até 1º de 
junho

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: 25/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 15195233
09:00 às 12:00 Rua Jornalista Sebastião Costa - Piratininga - Niterói 15195233
09:00 às 12:00 Rua Professor Manoel José Ferreira - Piratininga - Niterói 15195233
12:30 às 16:30 Rua Bernardino Osório - Ititioca - Niterói 15193841
12:30 às 16:30 Rua Bispo Dom João da Mata - Ititioca - Niterói 15193841
12:30 às 16:30 Rua Ricardino Ozório - Ititioca - Niterói 15193841
12:30 às 16:30 Travessa C - Ititioca - Niterói 15193841

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua Agostinho Cardoso Araújo - Neves - Vila Lage - São Gonçalo 15180299
13:00 às 17:00 Rua Jaime de Almeida - Vila Lage - São Gonçalo 15180299
13:00 às 17:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 15180299
13:00 às 17:00 Rua Professor Oswaldo de Souza - Vila Lage - São Gonçalo 15180299
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Neves - Vila Lage - São Gonçalo 15180299

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Avenida Vitória Regia - Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Mariguella - Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Ruas 2, 13, 14 - Costa Verde - Recanto Itaipuaçu - São Bento da 

Lagoa - Itaipuaçu - Maricá 
15194895

13:30 às 17:30 Lot Praia de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora Aparecida - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Rua São José - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15194895
13:30 às 17:30 Avenida Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Avenida João Saldanha - Zacarias - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Rua 1 - Pr. Lagoas-BA - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Rua Capitulino José Marins - Barra de Maricá - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Rua Projetada - Pr. Lagoas-BA - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Rua Teodoro José Marins - Pr. Lagoas-ZA - Maricá 15195283
13:30 às 17:30 Rua Zero - Centro - Maricá 15195283
14:00 às 18:00 Rua 3 - Estrada V. Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Ruas A, B, C - Estrada V. Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua Cecilio Rodrigues de Souza - Nova Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua Euclídes José Pires - Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua José Floriano Pires - Estrada V. Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua Manoel da Costa Marins - Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua Vereador Aloísio Rangel de Freitas - Itapeba - Maricá 15196979
14:00 às 18:00 Rua Waldemiro Dias Galvão - Itapeba - Maricá 15196979
Dia: 26/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Visconde de Moraes - Ingá - Niterói 15150747
12:30 às 16:30 Ruas 6, 7, 8 - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua Darci Vargas - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua Doutor Custódio Esteves Neto - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua Jandira Pereira - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua José Pureza - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara - Niterói 15200709
12:30 às 16:30 Rua Luiz Oscar Mangeon - Santa Bárbara - Niterói 15200709
13:30 às 17:30 Rua do Rumo - Engenhoca - Niterói 15198219
13:30 às 17:30 Rua Iguaçu - Engenhoca - Niterói 15198219
13:30 às 17:30 Rua Monteiro Lobato - Engenhoca - Niterói 15198219
13:30 às 17:30 Travessa Gonçalves - Engenhoca - Niterói 15198219

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua Fonte - Paraíso - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Rua Visconde de Itaúna - Paraíso - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Rua Waldemar Garcia - Paraíso - Parada 40 - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Travessa Loanda - Paraíso - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Travessa Luanda - Paraíso - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Travessa Mira - Paraíso - São Gonçalo 15192803
13:00 às 17:00 Rua Theofilo Otoni - Portão do Rosa - São Gonçalo 15192867
13:00 às 17:00 Rua Riachuelo - Nova Cidade - São Gonçalo 15194581
13:00 às 17:00 Rua Walter da Costa Dias - Itaúna - Nova Cidade - São Gonçalo 15194581

MARICÁ
08:00 às 12:00 Estrada Var Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15200603
08:00 às 12:00 Rua da Penetração - Ponta Negra - Maricá 15200603
08:00 às 12:00 Rua Manoel Ribeiro Barbosa - Ponta Negra - Estrada de Bambuí 

- Maricá 
15200603

08:00 às 12:00 Rua Mateus Ribeiro Barbosa - Estrada do Jaconé - Maricá 15200603
08:00 às 12:00 Rua Variante P/ Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 15200603
13:00 às 17:00 Rua A - Jardim Atlântico - Manoel Ribeiro - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Estrada da Fazenda São Bento - Bananal - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Estrada Bananal - Bananal - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Estrada de Acesso - Estrada Espraiado - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Gleba A - Estrada Espraiado - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Lot 16 Gleba A - Boqueirão - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Rua 5 - Itaipuaçu - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Rua Antônio de Souza - Estrada Espraiado - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Rua São Bento - Bananal - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Sítio Nossa Senhora da Conceição - Bananal - Maricá 15200635
13:00 às 17:00 Avenida Governador Roberto Silveira - Graciena - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Avenida Uirapurus - Colinas Maricá - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua Abraão Noberto Cabral - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua Arlete Alcantara Melo - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua Concessa Colasso - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua das Garças - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua G - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua J J Bitencourt - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua João dos Santos Mendes - Flamengo - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua José Luiz da Costa - Jardim Vera Cruz - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua Protassio Peres - Graciena - Maricá 15200643
13:00 às 17:00 Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha - Flamengo - Maricá 15200643
13:30 às 17:30 Rua Central - Pr. Lagoas-PN - Maricá 15198631
13:30 às 17:30 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Maricá 15198631
13:30 às 17:30 Ruas 14, 137, 138 - Itaipuaçu - Pr. Lagoas-PN - Maricá 15198631
13:30 às 17:30 Rua A Almeida - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15198631
13:30 às 17:30 Rua Joaquim Almeida - Pr. Lagoas-PN - Maricá 15198631
14:00 às 18:00 Avenida Governador Roberto Silveira - Flamengo - Maricá 15197453
14:00 às 18:00 Ruas A, C, F, G - Flamengo - Maricá 15197453
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Grupo City 
pode levar 
outra joia do 
Fluminense

O  F l u m i -
nense con-
firmou que 
o  a t a c a n t e 
Kayky foi ne-
gociado com 
o Grupo City. 

O atacante de 17 anos fica 
no clube carioca até o fim 
da temporada.

Outro jogador do sub-
17 está próximo de seguir 
os mesmos passos. Trata-
-se do volante Metinho, 
que já vem negociando 
com o Grupo City. Segun-
do o jornalista italiano 
Fabrizio Romano, de “Sky 
Sports” e “The Guardian”, 
a empresa teria chegado 
a um acordo com o Flu-
minense.

De acordo com o jor-
nalista, Metinho será ven-
dido por 5 milhões de 
euros (R$ 32,3 milhões). 
No entanto, o valor pode 
subir caso o atleta atin-
ja metas estipuladas em 
contrato.

Diferentemente  de 
Kayky, que tem chance de 
ir direto para o Manches-
ter City em 2022, Metinho 
deve ser emprestado ao 
Troyes, da França, em sua 
primeira temporada na 
Europa.

Metinho atuou no iní-
cio do Campeonato Ca-
rioca pelo profissional do 
Fluminense – jogou 24 
minutos na derrota para a 
Portuguesa, por 3 a 0, em 
7 de março. 

Com a volta dos jo-
gadores experientes do 
elenco, o volante passou 
a trabalhar com a equipe 
de aspirantes.

Treinador revelou que pediu três reforços para a diretoria do Flamengo

Rogério Ceni torce pela 
permanência de Gérson

O Flamengo tem 
visto seus prin-
cipais jogadores 
sofrerem com o 
interesse de clu-
bes estrangeiros. 
Porém, desta 

vez, os rubro-negros podem 
perder um de seus destaques.

O meia Gerson negocia sua 
saída para o Olympique de 
Marselha-FRA. O Flamengo 
tem feito jogo duro para re-
ceber cerca de 30 milhões de 
euros (R$ 193 milhões).

O técnico Rogério Ceni foi 
questionado sobre o assunto e 
admitiu que torce pela perma-
nência de Gerson.

“Converso com ele todos 

os dias. Quero que ele fique, 
é uma peça imprescindível. 
Entendo as necessidades, mas 
desde que chegamos não tive-
mos contratações. A manuten-
ção do Gerson é importante 
se quisermos ser campeões. 
Mas eu não pago as contas e 
não entro nesse mérito”, disse.

Além disso, o comandante 
rubro-negro revelou que tem 
conversado com a diretoria 
para a chegada de reforços.

“Pelo meu interesse, que-
ro não só a manutenção do 
Gerson como a chegada de 
três jogadores que já estamos 
debatendo há algum tempo. 
Mas tem pandemia, crise... o 
clube se esforça para ter tudo 
em dia”, declarou.

Pelas recentes entrevistas 
de Ceni, o Flamengo estaria 
atrás de um goleiro experien-
te para ser reserva de Diego 
Alves, além de dois meias de 
criação para serem as som-
bras de Arrascaeta e Éverton 
Ribeiro.

Alexandre Vidal / Flamengo

Um dos principais nomes do elenco rubro-negro, Gérson desperta o interesse do Olympique de Marselha, da França

Gérson chegou 
ao Fla em 2019 e 
rapidamente se 
tornou em um 
dos pilares do 
time rubro-negro

Vasco 
confirma 
contratação 
de Galarza

A venda de 
Talles Magno 
ao New York 
City já ren-
deu as  pr i-
meiras mo-
vimentações 

da diretoria do Vasco. O 
presidente Jorge Salgado 
confirmou, ontem, que o 
clube carioca acertou a 
compra do volante Matías 
Galarza. 
O contato é válido até o 
fim de 2025.

“O Vasco chegou a um 
entendimento em relação 
ao Galarza. O Matías já e 
nosso jogador. Já efetiva-
mos o pagamento. Agora 
60% do Matías já são do 
Vasco. Muito feliz por ter 
o Matías integrado ao 
nosso clube”, afirmou o 
presidente cruz-maltino, 
Jorge Salgado.

O paraguaio de 19 anos 
está no Vasco desde a tem-
porada passada, quando 
atuou pelo sub-20, e subiu 
aos profissionais em 2021. 
Galarza se tornou um dos 
destaques da equipe sob 
o comando de Marcelo 
Cabo. 

Neste ano, disputou 
11 partidas – marcou dois 
gols e deu duas assistên-
cias.

Galarza pertencia ao 
Olimpia, do Paraguai, 
que queria US$ 1 milhão 
(cerca de R$ 5,2 milhões) 
por  60% dos  direi tos  
e c o n ô m i c o s  d o  j o g a -
dor. O Vasco corria para 
acertar a compra, pois 
o  volante  vem sendo 
monitorado por clubes  
europeus.

Botafogo 
perto de 
mais dois 
reforços

O Botafogo 
a i n d a  n ã o 
a n u n c i o u 
oficialmen-
te, mas vai 
contar com 

o lateral-direito Daniel 
Borges e o volante Luís 
Oyama para o restante da 
temporada. O Mirassol 
confirmou a ida dos dois 
jogadores para o clube 
alvinegro.

Tanto Daniel Borges 
e Luís Oyama chegam ao 
Botafogo por empréstimo 
até o fim de 2021. Ambos 
já estão no Rio de Janeiro 
para realizar exames médi-
cos e assinar contrato.

Daniel Borges chega 
para disputar vaga com 
Jonathan como titular na 
lateral direita. A chegada 
do reforço alivia a falta de 
opções no setor, que teve o 
atacante Warley improvisa-
do nos últimos jogos.

No meio, Luís Oyama 
deve ocupar a vaga de titu-
lar como primeiro volante 
do Botafogo. O jogador 
era pretendido pelos alvi-
negros desde o início da 
temporada.

Tanto Daniel Borges 
quanto Luís Oyama terão 
uma semana para traba-
lhar com o elenco do Bo-
tafogo antes do início da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Dupla já está no 
Rio para acertar 
com o Glorioso


