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Passageiros são testados 
nos aeroportos do Rio

Anvisa realiza ação para detectar pessoas contaminadas pela covid-19 no desembarque de voos originários da Índia

NOVA CEPA É MONITORADA 24 HORAS

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Sala de Leitura Júlia Dekid é a sexta aberta à comunidade em São Gonçalo

ESPORTES

Flu estreia na Copa do Brasil
Tricolor terá pela frente na noite de hoje, no Maracanã, o Bragantino, 
pelo jogo de ida da terceira fase do torneio.

Kleiton & 
Kledir fazem 
show 
Kleiton & Kledir fazem 
show, nesta quinta, no 
Teatro Claro Rio, com 
transmissão gratuita e 
ao vivo pela internet, 
para dar início oficial às 
comemorações pelos 40 
anos de carreira da dupla.

Bruno Mazzeo 
no site do 
Teatro Unimed

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Kledir se apresenta em live ao lado 
do irmão, Kleiton: muitos sucessos

Contas de 
Witzel e Castro 
rejeitadas

PANORAMA\PAG. 2

Placas instaladas pela Prefeitura de Niterói na areia da Praia de Icaraí já trazem informações como o significado da cor de cada bandeira e sobre as condições do mar

CIDADES\PAG. 3

Mailson Santana / Fluminense

Atacante Fred volta ao Fluminense hoje à noite após desfalcar time no Brasileirão

Informação 
sobre regras 
no mar
A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos 
(Seconser) firmou uma parceria 
com o Corpo de Bombeiros 
e está instalando totens 
informativos sobre as regras de 
segurança no mar em praias 
de Niterói. Em Itacoatiara, 
serão instalados cinco totens. 
Na praia de Camboinhas serão 
seis e na praia do Sossego, um. 
Piratininga contará com quatro 
e Itaipu terá dois. 
A praia de Icaraí receberá 
dois totens. As placas trazem 
informações com o significado 
da cor de cada bandeira sobre as 
condições do mar.

Brasil e Europa 
já estão ligados 
por cabo no mar

PANORAMA\PAG.2

São Gonçalo 
inaugura sala 
de leitura
A Prefeitura de São Gonçalo 
inaugurou, ontem, a Sala de 
Leitura Professora Júlia Dekid, 
no Colégio Municipal Presidente 
Castello Branco, no Boaçu. Esta é 
a sexta sala aberta à comunidade 
em São Gonçalo. O espaço é em 
homenagem à professora Júlia 
Antunes Nascimento dos Santos, 
que morreu em dezembro de 
2020.

CIDADES\PÁG. 4

Arrascaeta testa 
positivo para 
covid-19

PÁG. 8

Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta, do Flamengo, estava com a 
seleção uruguaia ao testar positivo
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Copa América no Brasil
Não entendo a velocidade do Governo brasileiro em ter 
confirmado a Copa América no nosso país e a demora 
para confirmar a compra das doces de vacinas para a 
população. Infelizmente dão importância maior a outros 
fatores do que a saúde da população.
Amanda Lima

Farinha do mesmo saco
Já não bastasse a direita se aglomerar em manifestações 
nas ruas, agora é a vez da esquerda copiar o que não presta. 
No último fim de semana mostrou que, no fim, são todos 
farinha do mesmo saco.
Mara Carvalho

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.

Comemoração pelos 
40 anos de estrada
Kleiton & Kledir fazem show, 
nesta quinta, no Teatro 
Claro Rio, com transmis-
são gratuita e ao vivo pela 
internet, para dar início 
oficial às comemorações 
pelos 40 anos de carreira da  
dupla.

A apresentação, que 
acontece às 21h, será uma 
retrospectiva de grandes 
momentos de Kleiton & 
Kledir, repleto de histórias 
e canções, e marca ainda 
o reencontro dos irmãos 

no palco, desde o início da 
pandemia. A dupla se apre-
senta ao lado dos músicos 
Adal Fonseca, André Gomes 
e Dudu Trentin 

O público pode esperar 
sucessos, mas também iné-
ditas, como “Paz e Amor”, 
single lançado na pandemia 
com o MPB4, que fala de es-
perança em meio a loucura 
que o mundo está vivendo.

Onde:Youtube, no canal 
500 da Claro TV e no canal 
do Teatro Claro Rio. 

FABIANA MAIA

Bruno Mazzeo
Nesta quinta, às 21h, gratui-
tamente, no site do Teatro 
Unimed (www.teatrouni-
med.com.br), Pathy Dejesus 
e Bruno Mazzeo estrelam 
duas novas histórias de Dez 
por Dez, uma coleção de 
monólogos originais escritos 
pelo roteirista, cineasta e 
dramaturgo Neil LaBute (de 
filmes como Na Companhia 
de Homens, Enfermeira Betty 
e Morte no Funeral), em uma 
versão brasileira dirigida pe-
los Irmãos Leme e realizada 
pela Dueto Produções.

DIVERSIDADE – O “Junho Alagoano”, idealizado pelo 
Bloco Flor de Lis, do Rio, está de volta em sua segunda 
edição e promete trazer uma amostra da diversidade 
cultural de Alagoas para todo o Brasil. A programação 
acontece entre os dias 2 a 30 de junho, a partir das 21h, 
com transmissões simultâneas nos canais do Bloco 
Flor de Lis, Secult e FMAC.

FILME – Miguel Falabella está de volta com “Veneza”, seu 
novo projeto como diretor, que será lançado no dia 17. O 
longa conta a história de Gringa, interpretada pela espa-
nhola Carmen Maura, uma cafetina cega e obcecada pela 
ideia de conhecer a famosa “cidade flutuante” e reencon-
trar nas terras e águas italianas a grande paixão de sua vida. 
Peça lida com desejos, frustrações e realização de sonho.

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

Divulgação

Kleiton & Kledir se apresentam em live, nesta quinta, às 21h

Divulgação

Bruno Mazzeo estrela novas histórias 

no “Dez por Dez”, no Teatro Unimed

POR JEFFERSON LEMOS

Contas
rejeitadas
O TCE-RJ rejeitou, ontem, 
por unanimidade, as contas 
de Wilson Witzel e Cláudio 
Castro referentes ao ano de 
2020. Entre as irregularidades 
apontadas, o governo não 
destinou para a saúde parcela 
da participação no resultado 
ou da compensação financei-
ra pela exploração de petróleo 
e gás natural.
O governo também não in-
cluiu na base de cálculo do 
Fundeb as parcelas referentes 
ao adicional de ICMS e não 
destinou 5% dos recursos do 
Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza (FECP) ao Fundo Es-
tadual de Habitação de Inte-
resse Social (FEHIS). Por fim, 
aplicou recursos vinculados 
do FECP fora dos objetivos 
do Fundo.
O parecer prévio emitido pelo 
TCE-RJ agora seguirá para a 
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj). 
De acordo com a legislação, 
cabe ao órgão o julgamento 
final das contas baseado no 
parecer técnico emitido pelo 
TCE-RJ.  

Casa da Ciência pode ser tombada

A deputada estadual Dani 
Monteiro (Psol) protocolou, 
ontem, projeto de lei para 
tombar a Casa da Ciência da 
UFRJ, no campus da Praia 
Vermelha. Desde 1995, o es-
paço promove a divulgação 
e a popularização da ciência 
e da tecnologia, favorecendo 
a cultura e a arte e fomen-

Divulgação

tando a pesquisa e a expe-
rimentação em diferentes 
linguagens e suportes.

No projeto, a deputada 
alerta para as fortes pressões 
pela demolição de prédios 
históricos que abrigam uni-
dades produtivas da UFRJ. O 
tombamento, segundo ela, é 
de caráter emergencial. 

Pets entram 
hoje em campo
As atletas de Botafogo (RJ) 
e São José (SP) entram em 
campo hoje, em partida válida 
pela 12ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Feminino, com dois objetivos 
em comum: além de buscar a 
vitória, as atletas vão levantar 
a bandeira em defesa dos 
animais.

Antes de se enfrentar em 
campo, as atletas vão parti-
cipar de campanha para in-
centivar a adoção de animais. 
Exatamente! As atletas entram 
em campo acompanhadas por 
cachorrinhos abandonados e 
resgatados do projeto @gator-
rosemapuros. A campanha da 
RJPET, é idealizada pelo secre-
tário Estadual de Agricultura, 
Marcelo Queiroz. 

Matéria 
obrigatória

Viagem 
mais segura

A Alerj vota hoje, em discussão 
única, o projeto, de autoria dos 
deputados estaduais Waldeck 
Carneiro e André Ceciliano, 
ambos do PT, para preservar 
a memória do marinheiro 
João Cândido Felisberto, líder 
da Revolta da Chibata, nas 
escolas de Educação Básica, 
públicas e privadas, do Estado. 
A proposição se associa a uma 
lei em vigor, dos mesmos au-
tores, que inscreveu seu nome 
no rol de heróis do Estado. 

“As atuais gerações desco-
nhecem o que ele represen-
tou e sua luta por direitos e 
dignidade dos marinheiros, 
cantada em prosa e verso por 
Aldir Blanc e João Bosco na 
obra ‘Mestre Sala dos Mares’. 
A ideia é que as unidades 
escolares mantenham em 
seus currículos, de forma 
transversal, observando seus 
projetos político-pedagógicos, 
com autonomia para definir 
temas, conteúdos e metodo-
logias, a memória da luta de 
João Cândido. Em novembro, 
no contexto da celebração 
da consciência negra, que se 
possa ter nas escolas uma pro-
gramação artístico-cultural 
alusiva à Revolta da Chibata. 
É um esforço para manter em 
evidência essa grande figura 
histórica que se radicou em 
São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense”, afirmou 
Waldeck. 

E como a violência não dá 
trégua nem na pandemia, o 
aplicativo 99 lançou novos 
recursos de segurança. Um 
deles é a ferramenta da Serasa 
Experian para verificar se os 
usuários são os donos dos 
CPFs informados. Além disso, 
a empresa está lançando um 
novo modelo de mapeamento 
de áreas de risco que permite 
aos condutores colaborar 
com a identificação dessas 
regiões. 

Financiamento facilitado

O prefeito de Tanguá, Ro-
drigo Medeiros, firmou, 
ontem, convênio com a 
Agência Estadual de Fo-
mento (AgeRio) com obje-
tivo de oferecer uma linha 
de financiamento facilita-
da e juros baixos aos MEIs 
e trabalhadores informais 
da cidade. Pelo acordo, a 
AgeRio vai oferecer crédito 
de até R$ 21 mil, com ju-

Divulgação

ros fixos de 0,25% ao mês 
aos pequenos negócios. A 
previsão é que o recurso 
seja liberado em até duas 
semanas. Segundo Tatiana 
Oliver, diretora de opera-
ções da AgeRio, as solici-
tações e cadastros podem 
ser feitos online, através do 
site da agência, evitando 
a necessidade do contato 
presencial. 

Panorama RJPanorama RJ

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI), Marcos Pontes, 
participou, ontem, da inau-
guração das operações do 
cabo submarino de fibra 
óptica entre Brasil e Euro-
pa, com 6 mil quilômetros 
de extensão. A cerimônia 
ocorreu em Sines, Portugal. 
O projeto, de 183,9 milhões 
de euros, foi financiado 

pela Comissão Europeia, 
pela empresa EllaLink e 
pelo Governo Federal.

A conexão liga Fortale-
za (Brasil) a Sines (Portu-
gal), com passagens pela 
Guiana Francesa, Ilha da 
Madeira, Ilhas Canárias e 
Cabo Verde, prometendo 
reduzir em até 50% o tem-
po que um pacote de dados 
leva de um ponto a outro. 

Cabo no mar liga Brasil à Europa
Ministério da Ciência; Tecnologia e Inovações (MCTI)

Agora é lei: vagas de esta-
cionamento destinadas às 
pessoas com deficiência 

Estacionamento para autistas
Divulgação

também poderão ser usadas 
por autistas em Niterói. É o 
que prevê a Lei 3.599/2021, 
do vereador Casota (PSDB), 
que foi sancionada pelo 
prefeito Axel Grael. A lei 
vale para estacionamentos 
públicos e privados e basta 
apresentar a Carteira de 
Identificação da Pessoa com 
Transtorno do EspectroAu-
tista (Ciptea).

“Isso já é realidade em 
outros municípios, como 
em São Paulo, e também 
no Distrito Federal. Muitos 
autistas não ficam bem 
quando submetidos à algu-
ma situação de estresse. Por 
isso, é importante que eles e 
seus responsáveis ou fami-
liares tenham acesso com 
mais facilidade a vagas de 
estacionamento”, justificou 
Casota. 
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São Gonçalo prorroga medidas 
restritivas contra a covid-19 
Bares, restaurantes e shoppings tiveram relaxamento no horário de funcionamento até o dia 10 de junho 

A Prefeitura de São Gonçalo 
prorrogou as medidas res-
tritivas de proteção à vida 
no combate à covid-19 até o 
dia 10 de junho, ampliando 
o horário de funcionamento 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes e estabelecimento 
congêneres, que podem fun-
cionar para consumo no esta-
belecimento e retirada de ali-
mentos entre 6h e 23h, sendo 
determinado que após este 
horário não será permitido 
a presença de mais nenhum 
cliente nos locais citados. A 
alteração foi publicada no 
Diário Oficial do município 
da última segunda-feira (31). 

Também foi alterado o 
horário de funcionamento 
de shopping centers, centros 
comerciais e galerias, inclusi-
ve praça de alimentação, que 
podem abrir às 10h e fechar 
às 22h.

Lojas de conveniência, 
podem atuar no horário com-
preendido entre 6h e 22h, 
vedada a permanência con-
tinuada e a aglomeração de 
pessoas nesses locais. Demais 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços po-
dem funcionar de 8h às 18h. 

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas; su-
permercados, padarias, mer-

cados, açougues e peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência vete-
rinária, postos de combus-
tíveis, chaveiros, locação de 
veículos e serviços funerários 
– podem funcionar com 50% 
da capacidade em horário 
normal. 

Eventos sociais em am-
bientes como salões e casas 

de festas podem ocorrer com 
a limitação de atendimento 
ao público em 50% da sua 
capacidade de lotação, no 
horário entre 11h e 22h, não 
podendo haver a presença 
de pessoas no local após 23h.

Barbearias e salões de 
beleza podem funcionar com 
50% de sua capacidade, no 
mesmo sistema que os es-

tabelecimentos comerciais 
no que diz respeito às orien-
tações de distanciamento 
mínimo obrigatório.

As academias, estúdios 
de musculação e de pilates, 
centros de ginástica podem 
funcionar com capacidade 
limitada de 50%, entre 6h e 
22h, também obedecendo 
aos protocolos de segurança.

Podem funcionar parques 
externos e internos, salas de 
jogos, cinemas, espaços de 
entretenimento externos e 
internos com capacidade 
limitada a 50% dos frequen-
tadores.

Todos os estabelecimen-
tos deverão adotar uma série 
de procedimentos para impe-
dir a aglomeração de pessoas. 
Deverão manter controle de 
acesso na porta de entrada, 
além de divulgar informações 
sobre a pandemia e medidas 
de prevenção, exigindo uso 
de máscaras e álcool em gel, 
além da aferição de tempera-
tura corporal.

Vacinação - São Gonçalo 
continua vacinando grá-
vidas e puérperas com co-
morbidades com mais de 18 
anos, profissionais da edu-
cação, guardas municipais, 
veterinários, todos a partir 
de 50 anos e que estejam 
trabalhando; estagiários da 
saúde atuando em unidade 
hospitalar e pessoas com co-
morbidades acima de 18 anos 
nesta quarta-feira (2). Todos 
devem comprovar vínculo 
com o município – ou em-
pregatício ou de residência. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil informa 
que não haverá vacinação no 
feriado de Corpus Christi na 
próxima quinta-feira (3). E na 

sexta-feira (4) e sábado (5), os 
12 pontos de vacinação vão 
funcionar das 8h às 12h.  

A cidade também vacina 
pessoas que têm doenças 
neurológicas crônicas com 
mais de 18 anos, pessoas com 
deficiência permanente com 
mais de 18 anos, idosos com 
mais de 60 anos, pessoas com 
síndrome de down acima de 
18 anos, trabalhadores da 
saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde acima 
de 18 anos. A segunda dose 
de coronavac está disponível 
para aqueles que tomaram a 
primeira dose do imunizante. 
Podem se imunizar com a 
segunda dose da astrazeneca 
pessoas que tomaram a va-
cina há mais de 12 semanas. 
Para a segunda dose, todos 
devem estar munidos com 
o comprovante da primeira 
dose da vacina aplicada no 
município. 

Vale lembrar que só as 
grávidas e puérperas têm 
exclusividade para tomar 
a vacina da pfizer. Pessoas 
com comorbidades, doen-
ças neurológicas crônicas e  
deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Esta-
do. No entanto, não há exclu-
sividade, já que estes grupos 
podem ser vacinados com a 
astrazeneca.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo segue avançando a vacinação para imunizar o máximo possível da população

Rio testar passageiros 
vindos da Índia
A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e a 
Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro começa-
ram ontem (1º) a monitorar, 
nos aeroportos da capital, 
passageiros que tenham 
passado pela Índia. O obje-
tivo é evitar a disseminação 
da variante indiana do novo 
coronavírus no estado, de-
pois da confirmação de um 
homem que, tendo viajado 
para aquele país, ingressou 
no Rio contaminado com a 
nova cepa.

O monitoramento en-
volverá vigilância 24 horas 
e testes de antígeno para 
detectar a covid-19 em pas-
sageiros que cheguem pelo 
Aeroporto Internacional 
Tom Jobim/Galeão e pelo 
Santos Dumont e que te-
nham passado pela Índia.

Caso o teste seja positivo, 
esses passageiros serão iso-
lados em um hotel do Rio, 
onde serão monitorados, e 
realizarão o teste RT-PCR. 
As amostras serão enca-
minhadas para sequencia-
mento genômico, para que 
se identifique a variante do 
coronavírus.

O homem que testou po-
sitivo para a variante indiana 
é um morador de Campos, 
no norte do estado, e está 
sendo monitorado no Rio. As 
pessoas que tiveram contato 
com ele e que chegaram da 
Índia também estão sendo 
acompanhadas pelas vigi-
lâncias municipal e esta-
dual. Segundo a Secretaria 
Estadual, até o momento 
não houve outra confirma-
ção de contaminação pela 
nova cepa.

OMS aprova vacina CoronaVac 
na lista de uso emergencial
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) aprovou a Co-
ronaVac, vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac Biotech, para uso emer-
gencial, fazendo da vacina a 
segunda produzida na China a 
obter endosso da organização, 
informou a OMS ontem (1°).

A lista de uso emergencial 
da OMS é um sinal para os 
reguladores nacionais sobre 
a segurança e eficácia de um 

produto. Ela também permite 
que a vacina seja incluída no 
esquema Covax, o programa 
global de fornecimento de 
vacinas principalmente para 
países pobres, que atualmente 
enfrenta grandes problemas 
de abastecimento devido à 
suspensão das exportações de 
vacinas pela Índia.

Em comunicado, o painel 
independente de especialistas 
recomendou a CoronaVac, 
que no Brasil é produzida 

pelo Instituto Butantan, para 
adultos com mais de 18 anos, 
com uma segunda dose entre 
duas e quatro semanas depois 
da primeira. Não houve limite 
máximo de idade, uma vez 
que os dados sugerem que é 
provável ter efeito protetor em 
pessoas idosas.

AstraZeneca - O presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, par-
ticiparam na tarde de ontem 

(1º) da cerimônia de assina-
tura do termo de colaboração 
e transferência de tecnologia 
do laboratório AstraZeneca 
com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Com o acordo, 
a Fiocruz terá acesso ao mé-
todo de produção da vacina 
AstraZeneca e do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) - 
componente fundamental das 
vacinas e que trará autonomia 
na produção do imunizantes 
para o Brasil.

Imunizante poderá fazer parte do consórcio global Covax Facility

Niterói inicia a vacinação 
contra gripe em acamados
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Niterói 
iniciou ontem (1), o agen-
damento para a vacinação 
contra a gripe Influenza em 
idosos acamados e pessoas 
com dificuldade de locomo-
ção severa que fazem parte 
do grupo prioritário. Para 
receber a vacina em casa, 
basta fazer o cadastro através 
do link www.bit.ly/acama-
dosgripeniteroi. É necessário 
preencher um questionário 
informando nome completo, 
data de nascimento, sexo, 
CPF, endereço, condição de 
saúde da pessoa a ser vaci-
nada e telefone para contato.

O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodri-
go Oliveira, destacou que a 
estratégia é atingir o maior 
número de pessoas possíveis 
do público alvo com a vacina.

“Abrimos este canal para 
garantir a vacinação daque-

les que têm dificuldade de se 
locomover. Imunizar a maio-
ria das pessoas que fazem 
parte do grupo prioritário 
é fundamental para evitar 
complicações que levem a 
internações e mortes, evitan-
do, também, uma sobrecarga 
na rede de saúde”, disse o 
secretário.

Atualmente, a vacinação 
contra a gripe está na fase 
dois, destinada aos idosos 
acima dos 60 anos e pro-
fessores das redes pública e 
privada de ensino. A terceira 
fase, que começa na próxima 
quarta-feira, 9 de junho, será 
para pessoas que têm comor-
bidades, as com deficiência 
permanente, bem como ca-
minhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo ro-
doviário urbano e de longo 
curso, trabalhadores por-
tuários, forças de segurança 
e salvamento, e integrantes 

das Forças Armadas.
A campanha de vacinação 

contra a gripe começou no 
dia 19 de abril, com a pri-
meira fase para crianças de 
6 meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, mulheres 
que tiveram filho até 45 dias, 
trabalhadores da saúde e 
povos indígenas. Quem faz 
parte desse grupo e ainda 
não foi imunizado pode pro-
curar um local de vacinação 
para receber a dose.

Postos de vacinação - Esse 
ano, a imunização contra a 
gripe está ocorrendo nos mó-
dulos do Médico de Família, 
nas Unidades Básicas e no 
Teatro Municipal. As Poli-
clínicas Regionais, os postos 
volantes e o drive-thru da 
UFF seguem com a imuni-
zação contra a Covid-19. A 
divisão é para evitar aglo-

merações.
Documentos – Para rece-

ber a dose, as pessoas que 
fazem parte dos grupos-alvo 
da campanha devem compa-
recer às unidades de saúde 
levando carteira de identida-
de e outros comprovantes, de 
acordo com os grupos a que 
pertencem: trabalhadores 
da Saúde ou da Educação 
devem apresentar identidade 
profissional ou crachá; crian-
ças de 6 meses até 4 anos, 11 
meses e 29 dias, o cartão de 
vacinação; pessoas com 60 
anos ou mais, a identidade; 
pessoas com doenças crô-
nicas (a partir de 5 anos de 
idade), a solicitação médica, 
com indicação da doença; 
as puérperas, a certidão de 
nascimento do bebê ou car-
tão do pré-natal ou cartão de 
vacinação do bebê; e as ges-
tantes só precisam declarar 
que estão grávidas.

Serviço precisa de agendamento on-line e o paciente deve comprovar sua situação

Niterói integra a 
aliança pelo clima
Niterói passou a fazer parte 
da Aliança pela Ação Climá-
tica (ACA) Brasil, coalizão 
dedicada a empreender 
medidas e aumentar o apoio 
público no enfrentamento à 
emergência climática mun-
dial. O prefeito Axel Grael 
assinou o termo de adesão 
e lembrou que Niterói tem 
boa visibilidade nacional 
no campo das ações para a 
sustentabilidade ambiental.

O convite para a adesão 
da cidade partiu da equipe 
do Local Governments for 
Sustainability (ICLEI) Bra-
sil, uma rede internacional 
da qual Niterói é membro 
desde 2017. Uma das metas 
da iniciativa é que sejam 
cumpridos os compromis-
sos pactuados no Acordo 
de Paris, assinado por 195 
países para conter o aqueci-
mento global e prevê metas 
para a redução da emissão 
de gases do efeito estufa. O 

movimento já existe nos Es-
tados Unidos, Vietnã, Méxi-
co, Argentina, Japão e África 
do Sul.

“Desde 2013, a questão 
climática é tratada com mui-
ta seriedade em Niterói. A 
Prefeitura desenvolve proje-
tos voltados para educação 
ambiental, preservação de 
parques e florestas, recupe-
ração da Lagoa de Piratinin-
ga, iniciativas de refloresta-
mento, controle da emissão 
de gases do efeito estufa, 
entre outros. Recentemente, 
criamos uma Secretaria do 
Clima que cuida das políti-
cas de prevenção, adaptação 
e mitigação de danos com 
relação às mudanças climá-
ticas. É a primeira Secretaria 
do Clima do País. Niterói se 
tornou signatária da ACA 
porque assume sua respon-
sabilidade e liderança nesse 
tema tão vital e estratégico”, 
destacou Grael.
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Histórias de 
superação

Dom José Francisco*

Dentre as várias histórias 
que valem a pena serem 
contadas, a de Lizzie Ve-
lasquez é um dos mais 
belos exemplos de força 
de vontade e superação. 

Ela ficou conhecida como 
“a mulher mais feia do 
mundo” por ter nascido 
com uma doença genética 
que impedia o ganho de 
gordura corporal: era pra-
ticamente um esqueleto 
ambulante, com menos 
de 30kg. No fim, Lizzie 
ficou cega de um olho e 
desenvolveu um frágil sis-
tema imunológico. Alvo de 
cruéis ataques de bullying, 
ela enfrentou momentos 
de forte depressão.

Mas não se deixou aba-
ter. A jovem usou a visibi-
lidade negativa que já 
estava atribuída à sua 
imagem para iniciar 
uma campa-
nha ao redor 
d e  t o d o  o 
mundo con-
tra o cyber-
bullying. E 
venceu!

Nick Vu-
j i c i c  n a s -
ceu sem os 
m e m b r o s 
super iores 
e inferiores 
e,  durante 
muitos anos, procu-
rava obter a mais sim-
ples resposta: “Por que 
eu, Deus?”. Aos 8 anos 
de idade, percebeu que a 
sua fé conseguiria superar 
todos os obstáculos.

Aos 17 anos, fundou a 
Life Without Limbs (“Vida 
Sem Membros”), uma ins-
tituição que visa ajudar 
pessoas com deficiência 
física a enfrentar as limi-
tações. Hoje, casado, e 
autor de vários livros, Nick 
viaja o mundo todo dando 

palestras motivacionais 
sobre como é importante 
ter um “sentido maior” 
para a vida. 

Todos temos a chance 
de escolher. Podemos op-
tar por ser indivíduos que 
dão importância às decep-
ções e insistem em enfati-

zar falhas e deficiên-
cias, tornando-nos 
pessoas amargas, 
raivosas ou tristes. 

O u ,  a o 
c o n t r á r i o, 
p o d e m o s 
o p t a r  p o r 
a p r e n d e r 
c o m  a  e x -
periência e 
s e g u i r  e m 
frente, assu-
mindo a res-
ponsabilida-
de por quem 
s o m o s .  O 
s e g r e d o  é 

jamais desistir de 
tentar! 

Foi assim com 
Einstein. Além da 

Teoria da Relatividade, a 
persistência e luta pelos 
próprios sonhos foi uma 
das principais lições que 
ele deixou para a huma-
nidade.

Semana que vem eu conto. 

Podemos 
optar por 

aprender com 
a experiência e 

seguir em frente, 
assumindo a 

responsabilidade 
por quem somos

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

PF prende no Rio 4 traficantes 
internacionais de armamentos

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro obteve, 
junto à 7ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro, autorização para 
que a Polícia Federal defla-
grasse, ontem (1º), a Operação 
Pneu de Ferro, que resultou na 
prisão de quatro suspeitos de 
ligação com o tráfico interna-
cional de armas de fogo.

A investigação teve iní-
cio em 2019, quando foram 
apreendidos, pela Receita Fe-
deral, no Aeroporto Internacio-
nal do Rio de Janeiro, diversos 
carregadores de fuzil escon-
didos dentro de um pneu, 
que havia sido importado 
dos Estados Unidos. Com o 
aprofundamento das diligên-
cias, chegou-se à conclusão 
de que havia uma verdadeira 
organização criminosa por trás 
dessa remessa, que enviava 
constantemente para o Brasil 
partes de armas de fogo para 
serem montadas e revendidas 
clandestinamente. O material 
era enviado, por via postal, 
das cidades de Orlando e Tuc-
son, nos Estados Unidos, e era 
destinado a abastecer facções 
criminosas brasileiras. Por isso, 
a Polícia Federal contou com o 

mais restrito às investigações 
de crimes de corrupção e co-
larinho branco, passando a 
atuar também no combate a 
organizações criminosas que 
se dedicam ao tráfico interna-
cional de entorpecentes e de 
armas de fogo, contrabando de 
cigarros, dentre outros.

Organização enviava partes de fuzis para montagem e revenda no Brasil
Arquivo/PF

Operação da Polícia Federal autorizada pela Justiça foi chamada de Pneu de Ferro. Investigação teve início em 2019

Vítima tinha 3 anos. É o segundo inquérito concluído contra o vereador 

Dr. Jairinho é indiciado por 
tortura em outra criança
A Polícia Civil do Rio de Janei-
ro informou ontem (1º) que 
a Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima (DCAV) 
concluiu o segundo inquérito 
contra Jairo Souza Santos Ju-
nior, o vereador Dr. Jairinho, 
por torturar uma criança. Na 
época do crime, a vítima tinha 
3 anos. Segundo a polícia, a 
mãe do menino tinha um re-
lacionamento com o acusado 
e foi indiciada por omissão 
e tortura imprópria. Os dois 
vão responder também por 
falsidade ideológica, por terem 
prestado informações falsas ao 
hospital.

A investigação durou me-
nos de dois meses e compro-
vou a tortura com base no Bo-
letim de Atendimento Médico, 
em documentos e depoimen-
tos de testemunhas, da vítima e 
da irmã do menino. Segundo a 
polícia, os relatos apontam que 
a criança sofreu sufocamento 
com saco na cabeça e pisões no 
abdômen. Também teve uma 
grave fratura de fêmur, causada 
por uma tentativa de fugir do 
agressor, saindo do carro.

Nos documentos anali-
sados pela delegacia, uma 
psicóloga do hospital em que 
o menino foi atendido relata 
que ele chorava e não queria 
entrar no veículo em que se 
acidentou. O casal alegou que 
a fratura e demais lesões teriam 

sido causadas por um “aciden-
te automobilístico”, ou seja, 
passaram informação falsa 
para inclusão em documento 
público.

Os médicos registraram 
que o menino tinha, ainda, 
hematomas na bochecha e 
assaduras nos glúteos, o que 
comprova outras agressões 
sofridas no mesmo dia. A mãe 
da vítima continuou vivendo 
em um imóvel que pertencia 
a Jairinho e não comunicou 

os fatos às autoridades, além 
de ter permitido que a criança 
saísse sozinha com o agressor 
em outra ocasião.

A DCAV ainda investiga Dr. 
Jairinho em outros inquéritos 
em andamento, com a possi-
bilidade de haver mais vítimas.

Caso Henry - O Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro denunciou o vereador 
Dr. Jairinho e a professora 
Monique Medeiros no dia 6 de 

maio, pela morte do filho dela, 
de 4 anos. Os dois foram acusa-
dos por homicídio triplamente 
qualificado, tortura, fraude 
processual e coação no curso 
do processo. O menino morreu 
no dia 8 de março após sofrer 
graves agressões.

O vereador foi expulso do 
partido Solidariedade após a 
prisão e passa por processo 
de cassação do mandado na 
Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro.

2019/Arquivo/Ascom/PF

Após ser indiciado pela morte do enteado, novas acusações não param de chegar contra o médico e político

Ecoponte estima passagem de 
700 mil veículos entre hoje e 2ª
A concessionária Ecoponte 
calcula que cerca de 700 mil 
veículos passarão pela Ponte 
Rio-Niterói entre esta quar-
ta-feira (dia 2) e a próxima 
segunda-feira (7). Hoje deverá 
ser o dia de maior dia de fluxo 
em direção a Niterói e Região 
dos Lagos, quando 85 mil veí-
culos cruzarão a Ponte. Para a 
volta, o domingo deverá ser o 
dia mais movimentado, com 82 
mil passarão pela rodovia em 

direção à capital fluminense.
16 meses sem mortes - A 

concessionária informa está 
há 16 meses sem registrar óbi-
tos decorrentes de acidentes 
na Ponte. A Ecoponte reitera 
as mensagens de segurança e 
orienta os motoristas a dirigi-
rem com segurança, respeitan-
do a sinalização e com atenção 
redobrada em caso de chuva.

Para uma viagem segura, 
segundo a Ecoponte, o ideal 

é que o usuário providencie 
uma revisão geral do motor 
antes de sair de casa, e checar 
itens básicos do motor como 
água, óleo, combustível, den-
tre outros. Muitas ocorrências 
podem ser evitadas com uma 
revisão prévia das condições 
do veículo.

Antes de seguir viagem, o 
motorista pode acessar infor-
mações de tráfego no perfil 
da concessionária no Twitter 

(@_ecoponte), no site (www.
ecoponte.com.br) e para saber 
mais sobre a rotina da con-
cessionária e curiosidades da 
Ponte, o usuário pode acessar 
o perfil do Instagram (@_eco-
ponte).

E por conta da pandemia, a 
Ecoponte orienta que os usuá-
rios respeitem o isolamento 
social e lembra que a utilização 
de máscara é obrigatória em 
ambientes externos.

Hoje, dia de saída para o feriado de Corpus Christi, deve ter mais movimentação

S. Gonçalo inaugura 
Sala de Leitura
A Prefeitura de São Gonça-
lo, por meio da Secretaria 
de Educação, inaugurou, 
ontem (1), a Sala de Leitu-
ra Professora Júlia Dekid, 
instalada no Colégio Mu-
nicipal Presidente Castello 
Branco, no Boaçu. Esta é a 
sexta sala aberta à comu-
nidade em São Gonçalo. O 
espaço é em homenagem 
à professora Júlia Antunes 
Nascimento dos Santos, 
que morreu em dezembro 
de 2020.

“Gostaria de parabe-
nizar a secretária Lícia 
Damasceno e todos os 
profissionais da Educação 
envolvidos nesta ação. 
Sempre digo que o alicerce 
de toda sociedade é a edu-
cação, sendo responsável 
pela formação da socie-
dade. Neste momento 
de pandemia, em que 
as pessoas estão ficando 
mais em casa, a leitura se 
faz ainda mais importan-
te, principalmente para 
as crianças, e essa sala 
será uma ferramenta fun-
damental no incentivo à 
leitura”, disse o prefeito 
Capitão Nelson.  

Uma das idealizadoras 
da homenagem, a secre-
tária de Educação Lícia 
Damasceno destacou a 
importância deste hábi-
to tão necessário para o 
desenvolvimento da so-
ciedade.

“Com muita garra, ele-
varam o nome da sala, 
contribuindo para tornar 
este sonho possível. E é 
com o coração cheio de 
alegria que falo para cada 
um de vocês: um verda-

deiro educador não joga 
palavras ao vento, mas 
as sopra ao coração dos 
seus alunos, através do 
exemplo e das suas ações, 
através da alegria e do 
prazer em saber que está 
a cada dia contribuindo 
para o engrandecimento e 
a formação de verdadeiros 
leitores. Esse espaço de 
leitura não poderia estar 
mais bem representado”, 
destacou a secretária. 

Com uma vida dedica-
da à leitura, a contadora 
de histórias Júlia Dekid 
está agora eternizada com 
o espaço para desenvolvi-
mento do saber. 

“Foi uma emoção mui-
to grande desenvolver 
tudo isso, com a ajuda da 
família e apoio da secre-
tária de Educação. Nós 
éramos muito parceiras na 
missão de democratizar 
a leitura. A Júlia sempre 
acreditou no universo 
infantil, que traz lições, 
reflexão para a vida”, disse 
a contadora de histórias 
Elaine Furlani, que com 
a ajuda do filho de Júlia 
realizou uma apresenta-
ção de um trecho do livro 
“Invisível Amigo”, que as 
duas produziram.

“Foi uma homenagem 
certa, na hora certa, em 
um ambiente que ela ama-
va. A leitura era a vida da 
minha filha e, hoje, eu a 
vejo neste espaço”, disse 
emocionada Jaira Silveira 
Antunes, que perdeu sua 
única filha e, hoje, ajuda a 
criar os netos Jully e Jonas, 
de 16 e 11 anos, respecti-
vamente.

apoio da agência de segurança 
interna norte-americana.

Também ontem foram 
presos nos EUA, pela polícia 
aduaneira norte-americana 
(ICE), dois cidadãos brasileiros 
residentes na Flórida, nos Es-
tados Unidos, que fazem par-
te da organização criminosa 

desbaratada pelas autoridades 
brasileiras.

Essa foi a primeira opera-
ção realizada pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
no Rio de Janeiro. O novo grupo 
de trabalho agora ampliou as 
suas atribuições e não ficará 
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Infectologista que defende cloroquina deixa irritados integrantes da CPI

Yamaguchi nega ter tentado 
alterar bula de remédio
A CPI da Pandemia inaugu-
rou ontem (1) uma nova fase 
de depoimentos, em que se-
rão ouvidos profissionais de 
saúde e pesquisadores. A pri-
meira a falar foi a oncologista 
e imunologista Nise Hitomi 
Yamaguchi, que defendeu 
o uso da cloroquina como 
integrante do tratamento 
inicial contra a covid-19, a 
autonomia dos médicos e a 
independência dos pacien-
tes, mas negou que tenha 
tentado alterar a bula do 
remédio.

Insatisfeito com o de-
poimento da médica, o pre-
sidente da comissão, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), já 
avisou que será necessário 
fazer uma acareação com o 
ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta ou com o 
diretor presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres. 

Mandetta havia relatado 
aos parlamentares que par-
ticipou de uma reunião no 
Palácio do Planalto, em abril 
do ano passado, quando viu 
um papel não timbrado que 
seria a minuta de um decreto 
presidencial para alterar a 
bula de modo a indicar o me-
dicamento contra a covid-19. 
Dias depois, o chefe da An-
visa, Antonio Barra Torres, 
confirmou a reunião e disse 
que Nise Yamaguchi parecia 
estar “mobilizada com essa 
possibilidade”.

Pressionada várias vezes 
pelo relator, Renan Calheiros 
(MDB-AL), e por outros sena-
dores, ela negou e esclareceu 
que a reunião foi para tratar 

da Resolução 348, da Anvisa, 
sobre novas indicações tera-
pêuticas.

“Fui convidada para uma 
reunião oficial e nessa situa-
ção não houve minuta de 
bula. Nem discuti isso. Não 
existiu nem ideia de mudan-
ça de bula por minuta ou 
decreto [...]  Sou especialista 
em regulação, isso não exis-
te”, afirmou. 

“O que foi dito pelo mi-
nistro Mandetta e por Barra 
Torres é que o documento 

estava em cima da mesa e 
não foi aceito. Diante disso, o 
ministro Braga Netto rasgou 
o papel”, afirmou Aziz

Discussões - O depoimen-
to foi marcado por interrup-
ções e discussões entre os 
parlamentares. Oposicionis-
tas e o relator alegaram que 
a médica não respondia a 
questões e a interromperam 
por várias vezes, o que pro-
vocou protestos da senadora 
Leila Barros (PSB-DF), que 

pediu respeito à testemunha. 
“Ela não consegue com-

pletar um raciocínio sequer 
e não pode se explicar”, re-
clamou Leila.  

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) chegou 
a apresentar uma questão de 
ordem para que a reunião 
fosse encerrada e a médica 
retornasse à CPI na condição 
de convocada. O presidente, 
Omar Aziz, cogitou a pos-
sibilidade, mas desistiu da 
ideia. (Agência Senado).

Divulgação

Nise Yamaguchi terá que fazer acareação com Mandetta ou com o diretor da Anvisa, avisou presidente da CPI

PIB cresce 1,2% no 
primeiro trimestre
O Produto Interno Bruto (PIB) 
- a soma dos bens e serviços 
produzidos no Brasil - cresceu 
1,2%, no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação 
com os últimos três meses 
do ano passado. É o terceiro 
resultado positivo, depois dos 
recuos de 2,2% no primeiro e 
de 9,2% no segundo trimes-
tres de 2020, quando a econo-
mia recuou 4,1%, afetada pela 
pandemia da covid-19.

Em valores correntes, o 
PIB chegou a R$ 2,048 tri-
lhões. Os dados são do Siste-
ma de Contas Nacionais Tri-
mestrais, divulgados ontem 
(1º) pelo IBGE.

Com a alta de 1,2% no 
primeiro trimestre, embora 
ainda esteja 3,1% abaixo do 
ponto mais alto da atividade 
econômica do país, alcança-
do no primeiro trimestre de 
2014, o PIB retornou ao pa-
tamar do quarto trimestre de 
2019, período pré-pandemia.

Os resultados positivos 
na agropecuária (5,7%), na 
indústria (0,7%) e nos ser-
viços (0,4%) contribuíram 
para a expansão da economia 
brasileira. A coordenadora de 
Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis, observou que 
esse crescimento ocorreu 
apesar da evolução da pan-
demia no país, “Mesmo com 
a segunda onda da pandemia 
de covid-19, o PIB cresceu no 
primeiro trimestre, já que, 
diferente do ano passado, não 
houve tantas restrições que 
impediram o funcionamento 
das atividades econômicas no 
país”, disse.

Agropecuária - Segundo o 
IBGE, a alta na agropecuária, 
foi favorecida pela melhora 
na produtividade e no de-
sempenho de alguns produ-

tos, sobretudo, a soja, que 
tem maior peso na lavoura 
brasileira e previsão de safra 
recorde este ano.

Indústria - O avanço das 
indústrias extrativas (3,2%) 
ajudou a atividade industrial, 
que também registrou cresci-
mento na construção (2,1%) e 
na atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos (0,9%).

O único resultado nega-
tivo ficou nas indústrias de 
transformação (-0,5%). “To-
dos subsetores da indústria 
cresceram, menos a indústria 
de transformação, que tem o 
maior peso, impactada pela 
indústria alimentícia, que afe-
tou o consumo das famílias”, 
comentou a coordenadora.

Serviços - De acordo com 
o IBGE, os resultados posi-
tivos nos serviços, que con-
tribuem com 73% do PIB, 
ocorreram em transporte, ar-
mazenagem e correio (3,6%), 
intermediação financeira e 
seguros (1,7%), informação e 
comunicação (1,4%), comér-
cio (1,2%) e atividades imobi-
liárias (1,0%). Outros serviços 
ficaram estáveis (0,1%).

Rebeca Palis afirmou que a 
única variação negativa ocor-
reu em administração, saúde 
e educação pública (-0,6%). 
“Não está havendo muitos 
concursos para o preenchi-
mento de vagas e trabalha-
dores estão se aposentam, 
reduzindo a ocupação do 
setor. Isso afeta a contribui-
ção da atividade para o valor 
adicionado”, ressaltou.

Consumo - A pandemia 
influenciou a estabilidade no 
consumo das famílias que 
caiu 0,1% no primeiro trimes-
tre deste ano, se comparado 
ao quarto trimestre.

Relatora do caso envolvendo ministro do Meio Ambiente é a ministra Cármem Lúcia

PGR pede ao STF abertura de 
inquérito contra Salles

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) enviou na 
noite de segunda-feira (31) 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) um pedido de abertura 
de inquérito envolvendo o 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. A relatora do 
caso é a ministra Cármen 
Lúcia.

O pedido da PGR é assina-
do pelo vice-procurador-ge-
ral da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, que 
apontou a suspeita de prática 
dos crimes de advocacia ad-
ministrativa, dificultar fisca-
lização ambiental e impedir 
ou embaraçar a investigação 
de infração penal que envol-
va organização criminosa.

O vice-procurador pediu 
a abertura de inquérito com 

base em notícia-crime já 
encaminhada ao STF pela 
Superintendência da Polícia 
Federal (PF) no Amazonas, 
em abril. No documento, 
algumas condutas de Salles 
e do presidente do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), Eduardo 
Bim, foram apontadas como 
indícios do cometimento de 
crime.

Entre as condutas apon-
tadas está a suposta pressão 
do ministro pela conclusão 
de uma perícia em uma gran-
de quantidade de madeira 
apreendida pelo PF em uma 
operação conjunta com o 
Ibama. Outro indício aponta-
do foi uma reunião, admitida 
pelo próprio Salles à PGR, 

com empresários interessa-
dos no caso. A petição ligada 
ao assunto é de relatoria de 
Cármen Lúcia.

Jacques de Medeiros pe-
diu à ministra autorização 
para colher o depoimento 
de Salles, assim como dos 
proprietários rurais e agen-
tes de fiscalização do Iba-
ma envolvidos na Operação 
Handroanthus, em que a 
madeira foi apreendida. Ele 
pediu também cópia digita-
lizada da integralidade dos 
procedimentos de fiscaliza-
ção e investigação relativos 
aos ilícitos ambientais em 
questão.

“Será uma boa oportuni-
dade para esclarecer todos 
os fatos”, disse o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA).

Receita 
recebe 34 
milhões de 
declarações
O número de contribuintes 
que declararam Imposto de 
Renda este ano superou a ex-
pectativa da Receita Federal. 
Segundo o órgão, o total de 
declarações recebidas somou 
34.168.166, crescimento de 
6,8% em relação ao ano pas-
sado. Em 2020, 31.980.146 
declarações foram enviadas 
dentro do prazo.

Na segunda-feira o Fisco 
tinha estimado que receberia 
34.089.712 declarações. De 
acordo com a Receita, a causa 
provável para o aumento é 
que mais contribuintes resol-
veram entregar a declaração 
retificadora. Quem perdeu o 
prazo será multado em 1% 
do imposto devido por mês 
de atraso (limitado a 20% do 
imposto total).

Pazuello é 
nomeado 
para cargo na 
Presidência
O ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello, que é ge-
neral da ativa do Exército, foi 
nomeado ontem (1º) para o 
cargo de secretário de Estu-
dos Estratégicos da Secretaria 
Especial de Assuntos Estraté-
gicos, vinculada à Presidência 
da República. Trata-se de 
um cargo comissionado de 
Direção e Assessoramento 
Superior (DAS).

A nomeação de Pazuello 
foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU), em portaria assinada 
pelo ministro-chefe da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Ramos.

O ex-ministro deixou a 
pasta da Saúde há pouco mais 
de dois meses e meio, subs-
tituído pelo médico Marcelo 
Queiroga.

Prova de 
vida do INSS 
volta a ser 
obrigatória
Desde ontem, a prova de 
vida para aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial  ( INSS)  que moram  
no Brasil volta a ser obriga-
tória. 
A exigência estava suspensa 
desde maio de 2020 por cau-
sa da pandemia de covid-19 
e não causava a suspensão 
do benefício. 
Com o retorno da obrigato-
riedade, os aposentados e 
pensionistas que não rea-
lizarem a confirmação do 
cadastro terão o benefício 
suspenso.

A prova de vida é obriga-
tória para todos que rece-
bem benefícios por meio de 
conta-corrente, poupança 
ou cartão magnético.
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Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.
CNPJ 01.612.234/0001-52 - NIRE 33300164316 - Companhia Fechada 

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 22.04.2021
1. Data, hora, local: 22.04.2021, 14hs, na sede Companhia, Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Melo, Rio Bonito/RJ. 
2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a elei-
ção da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimi-
dade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar a eleição de (1) João Daniel Marques da Sil-
va, brasileiro, convivente em união estável, economista, RG 092220672 IFP-RJ e CPF/MF 035.387.987-88, com endere-
ço profi ssional na Rodovia RJ 124, Km 22, Latino Mello, Rio Bonito/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (2) 
Eduardo Siqueira Moraes Camargo, brasileiro, casado, engenheiro, RG 23.818.436-5 SSP/SP e CPF/MF 148.195.698-
13, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específi ca; e (3) Guilherme Motta Gomes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
08740792-0 IFP-RJ e CPF/MF 012.980.057-01, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º An-
dar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, para o mandato de 2 anos, 
que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Or-
dinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Di-
retores ora eleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147, Lei nº 6.404/76 
(“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercerem as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento 
arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata 
será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Santa Isabel/SP, 22.04.2021. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Ca-
margo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Ca-
margo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifi co que a presente é cópia fi el do original 
lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certi cado Digital ICP 
Brasil e Roberto Penna Chaves Neto - Secretário - Assinado com Certi cado Digital ICP Brasil. JUCERJA nº 00004075184 
em 27/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
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Gabriel Jesus 
e Ederson 
chegam à 
Seleção

Gabriel Jesus e 
Ederson se apre-
sentaram à Se-
leção Brasileira 
ontem, na Granja 
Comary, comple-
tando o grupo de 

jogadores convocados pelo 
técnico Tite, que já trabalha 
desde a semana passada em 
Teresópolis, para a disputa dos 
dois próximos jogos das Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
de 2022.

Os dois atletas do Man-
chester City participaram da 
final da Liga dos Campeões no 
último sábado, ficando com o 
segundo lugar. Campeão com 
o Chelsea, o zagueiro Thiago 
Silva havia sido o último nome 
a se apresentar. Mesmo que 
ainda esteja com uma lesão na 
coxa esquerda, o defensor dos 
Blues chegou à Granja na noite 
de segunda-feira.

Tite vem comandando trei-
nos com o grupo de jogadores 
disponíveis desde a última 
sexta-feira, de olho nos com-
promissos com Equador, no dia 
4, em Porto Alegre, e Paraguai, 
no dia 8, em Assunção.

Com quatro rodadas já rea-
lizadas, o Brasil lidera as Elimi-
natórias sul-americanas com 
100% de aproveitamento. A 
Seleção Brasileira bateu Bolívia 
(5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 
a 0) e Uruguai (2 a 0).

Tricolor recebe hoje à noite, no Maracanã, o perigoso RB Bragantino

Flu tem pedreira na 
estreia da Copa do Brasil

O Fluminense 
estreia na Copa 
do Brasil hoje 
à noite, contra 
o Red Bull Bra-
gantino, no Ma-
racanã. O con-

fronto de ida pela terceira 
fase da competição nacional 
acontece às 21h30 (de Bra-
sília).

Os tricolores vão a campo 
embalados pelo bom mo-
mento na temporada. O Flu-
minense vem de classifica-
ção na Taça Libertadores da 
América e fez boa estreia no 
Campeonato Brasileiro, con-
tra o São Paulo.

O técnico Roger Machado 
vai mudar a equipe que atuou 
no fim de semana. O zagueiro 
Nino, com a Seleção olímpica, 
está fora. Manoel é o favorito 
para ser seu substituto.

A boa notícia é a volta do 
atacante Fred. O experien-
te atacante não jogou no 
Morumbi por conta de uma 
indisposição estomacal, mas 
está recuperado.

Do outro lado, o Bragan-
tino também vive boa fase. 
A equipe paulista avançou 
na Copa Sul-Americana e 
estreou com autoridade no 
Brasileiro, ao vencer a Cha-
pecoense, fora de casa.

O técnico Maurício Bar-

bieri tem desfalques para o 
confronto. O goleiro Cleiton e 
o meia Claudinho estão com 
a Seleção olímpica. Já Gabriel 
Novaes atuou pelo Bahia na 
competição.

Libertadores - Classificado 
na primeira colocação do gru-
po D, o Fluminense conheceu 
ontem seu adversário nas 
oitavas de final da Libertado-

res. O Tricolor vai enfrentar o 
Cerro Porteño, do Paraguai.

“Temos muitas chances de 
ser campeões. Mas os nossos 
torcedores têm de entender 
que os clubes que ganharam 
uma, duas vezes, jogaram a 
Libertadores 17 vezes, 18 ve-
zes, 25 vezes e estamos na sé-
tima. Se ganharmos esse ano, 
maravilha”, disse o presidente 
do Flu, Mário Bittencourt.

Mailson Santana / Fluminense

Recuperado de uma indisposição estomacal, Fred volta hoje à noite ao Flu

Arrascaeta testa 
positivo para c-19

Gerente troca Vasco 
pelo Corinthians

A Seleção Uru-
guaia informou 
ontem que o 
meia Giorgian 
De Arrascaeta, do 
Flamengo, testou 
positivo para a 

covid-19. Cortado da delega-
ção, o atleta perderá os jogos 
contra Paraguai e Venezuela, 
pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo 2022.

Segundo explicou a nota 
divulgada, na última segunda-
-feira, o jogador já havia realiza-
do um teste, que deu negativo. 
Ontem, porém, a doença foi 

A s  r e c e n t e s 
conquistas das 
equipes de base 
do Vasco fize-
ram com que os 
profissionais do 
clube fossem co-

biçados no mercado. No topo 
do ranking, está o Gerente de 
Futebol de Base, Carlos Brazil, 
no clube desde 2018.

A nova diretoria vascaína, 
comandada por Jorge Salgado, 
assumiu em janeiro e colocou 
a permanência do profissional 
como uma de suas prioridades. 
Entretanto, após seis meses, 

constatada. Agora, Arrascaeta 
se isolará do resto da delegação 
uruguaia. Para substituir o meia 
do Flamengo, o técnico Óscar 
Tabárez convocou o atacante 
Brian Ocampo, do Nacional.

O diagnóstico de covid-19 
e a desconvocação chegaram 
no mesmo dia em que o meia 
do time-rubro-negro completa 
27 anos.

Libertadores - A Conmebol 
sorteou ontem os confrontos 
das oitavas de final da Liber-
tadores e o Flamengo enfren-
tará o Defensa y Justicia, da  
Argentina.

Brazil decidiu procurar outros 
ares na carreira.

“Com muita gratidão e com 
o coração apertado dou esse 
até logo ao Vasco. Houve es-
forços de todas as partes para o 
prosseguimento deste vínculo, 
mas também foi entendido 
que este momento de novos 
desafios seria importante em 
minha trajetória profissional. 
Reafirmo admiração e confian-
ça em todo trabalho desenvol-
vido pela nova diretoria que 
certamente está colocando o 
Vasco em seu devido lugar”, 
declarou Carlos Brazil.

Segundo governo federal, as sedes da competição serão RJ, MT, GO e DF

Copa América é confirmada
O ministro-chefe da Casa Civil, 
Luiz Eduardo Ramos, anunciou 
ontem que o Brasil vai sediar 
os jogos da Copa América, que 
começa no próximo dia 13. Ele 
informou que o torneio será 
sediado nos estados de Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e 
no Distrito Federal.  

“Confirmada a Copa Améri-
ca no Brasil. Venceu a coerência! 
O Brasil que sedia jogos da 
Libertadores, Sul-Americana, 
sem falar nos campeonatos es-

taduais e brasileiro, não poderia 
virar as costas para um campeo-
nato tradicional como este. As 
partidas serão em MT, RJ, DF e 
GO, sem público”, publicou em 
sua conta oficial no Twitter.

Mais cedo, ao participar de 
uma cerimônia no Ministério 
da Saúde, o presidente Jair 
Bolsonaro também comentou 
sobre a decisão de receber o 
evento esportivo.

“Decidimos que, no que 
dependesse do governo federal, 

seguindo os mesmos protoco-
los, nós estávamos em condição 
de receber a Copa América no 
Brasil. Faltava escolhermos as 
sedes. Escolhemos as sedes em 
comum acordo com as sedes”, 
afirmou.

Volante deixou o Mirassol e jogará Série B pelo time de General Severiano

Luís Oyama exalta Botafogo

O Botafogo so-
freu com a fal-
ta de volantes 
nesta tempo-
rada, principal-
mente após a 

saída de Zé Welisson. Com 
isso, a diretoria foi atrás de 
reforços.

Luís Oyama, que foi des-
taque do Mirassol no Cam-
peonato Paulista, acertou 
empréstimo até o fim da tem-
porada. O volante chega para 

ser uma opção no setor para 
o técnico Marcelo Chamusca.

“Sou um volante de bas-
tante intensidade, tenho 
bom passe e gosto de pisar 
bastante na área. Podem es-
perar bastante entrega, sou 
um atleta aguerrido. Não vai 
faltar motivação e entrega 
para dar bastantes alegrias 
para o torcedor botafoguen-
se”, disse.

Luís Oyama afirmou estar 
confiante que o Botafogo 

terá uma ótima temporada: 
“A expectativa é a melhor, 
motivação lá em cima, vim 
muito feliz, só ouvi coisas 
boas sobre o clube. Venho 
motivado e feliz para buscar 
os objetivos”, declarou.

O novo reforço deve fazer 
sua estreia neste sábado, 
quando o Botafogo terá pela 
frente o Coritiba, no Nilton 
Santos. O jogo é válido pela 
segunda rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro.

Competição 
começa no 
próximo dia 13


