
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.383  |  R$ 2,00

Niterói, quarta-feira,14 de julho de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Detro já autuou mais de mil 
veículos de transporte público

Descumprimento das regras sanitárias está entre as principais irregularidades encontradas nos ônibus

CORONAVÍRUS PEGA CARONA EM 2021

CIDADES\PÁG. 4

Governador Cláudio Castro e secretário Alexandre Chieppe concedem entrevista coletiva para falar sobre a decisão do governo em antecipar a segunda dose da Astrazeneca

Carlos Magno/Palácio Guanabara

Papa deve deixar 
hospital em breve, 

afirma Vaticano
CIDADES\PÁG. 5

Risco de novas 
cepas e de 
desperdício
A decisão do Governo do 
Estado em autorizar todos 
os municípios fluminenses a 
anteciparem de 12 para oito 
semanas a aplicação da segunda 
dose da vacina Astrazeneca 
contra covid-19 levou em 
consideração aspectos como 
a quantidade de doses que as 
cidades já têm em estoque para 
completar o esquema vacinal da 
população e também a entrada 
de novas variantes da covid-19 
no estado. “Há uma preocupação 
com armazenamento pelos 
municípios para não haver 
perda de doses”, reconheceu 
Cláudio Castro. Segundo ele, a 
decisão foi tomada em conjunto 
com o Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosems).

CIDADES\PÁG. 3

Rio não diminuirá 
intervalo entre 
as duas doses

CIDADES\PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 5

Bolsonaro indica 
André Mendonça para 

o Supremo

Após brilhar por anos com a camisa rubro-negra como jogador, Renato 
Gaúcho estreia hoje no comando do Flamengo, contra o Defensa y 
Justicia, na Argentina, pela Taça Libertadores da América.

PÁG. 8

Esculturas 
são expostas 
no MAC
A exposição “Boca 
Banguela”, da artista 
niteroiense Duda Oliveira, 
será aberta, para o público 
nesta sexta, no MAC 
Niterói, com esculturas em 
grandes formatos de ferro 
e metais fundidos

PÁG.2 

CULTURA

Lorenna Barcellos/Divulgação

A exposição “Boca Banguela” entra 
em cartaz no MAC, na sexta

Fiocruz só deve 
concluir entrega de 
vacinas em agosto

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Chamusca 
com filme 
queimado
Treinador não resistiu 
aos maus resultados do 
Botafogo na Série B e teve 
a demissão confirmada 
na tarde de ontem. Clube 
busca por substituto.

Vitor Silva / Botafogo

O técnico Marcelo Chamusca ficou 
26 jogos à frente do Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

Longe há mais de 40 dias servindo a Seleção, Gabigol volta hoje ao Fla na estreia de Renato Gaúcho

‘Professor’ Renato estreia no Fla

Gurgel e Castro 
anunciam redução 
de jornada

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Mascarados para sempre
Tem gente que ainda nem conseguiu tomar a primeira 
dose da vacina contra o coronavírus e já estão fazendo 
teste para começar a disponibilizar a terceira dose, que 
garante mais proteção contra as novas variantes que 
causam a covid-19. Pelo jeito vamos usar máscaras pro 
resto da vida.
Gabriela Andrade

Obras no caminho
Esta semana passei pela Rodovia RJ-104 e fiquei parado 
um tempão na pista sentido Niterói devido a uma obra na 
pista. Na pista sentido contrário, quase não passava carro. 
Por que não fizeram uma pista reversível? Falha de plane-
jamento dos engenheiros ou descaso com os motoristas?
Pinho Rabêlo

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.

MAC: Duda Oliveira 
traz explosão de cores
Nesta sexta, a partir das 9h, 
a exposição “Boca Bangue-
la”, da escultora niteroiense 
Duda Oliveira, será aberta, 
para o público, no MAC 
Niterói, com curadoria de 
Carlos Leal.

A mostra, que fica em 
cartaz até 15 de agosto, 
apresenta esculturas em 
grandes formatos de ferro 
e metais fundidos, que re-
velam um colorido a mais 
para a paisagem. Com isso, 
a população ganhará mais 

um belo motivo para visitar 
o pátio do Museu.

O nome da mostra faz 
referência a uma parte da 
música ‘O Estrangeiro’, de 
Caetano Veloso, que cita o 
antropólogo Claude Levis- 
Strauss, referindo-se a baía 
de Guanabara como uma 
“Boca Banguela”.

A explosão de cores não 
é apenas uma exposição de 
arte, mas um cenário onde o 
público pode conviver com 
as esculturas. 

CULTURA FABIANA MAIA

Caminhada em Maricá
Neste domingo, o Circuito Ecológico vai promover uma 
caminhada de nível médio pesado, com trechos de subida 
em corda. Serão 4 horas (ida e volta), até a Pedra de Itaocaia, 
em Itaipuaçu. Encontro: às 8h, no antigo Posto Golfinho.

CINECARIOCA – Nesta quinta, o CineCarioca Méier, 
instalado no Centro Cultural João Nogueira – Impera-
tor, será reaberto, depois de mais de um ano fechado 
em razão da pandemia. As três salas do complexo vão 
receber o público com a adoção de protocolos de se-
gurança contra a covid-19 e funcionarão com 40% da 
capacidade para a prevenção contra a doença.

CARROS – Todas as segundas terças-feiras deste mês, 
das 19h às 22h, o Itaboraí Plaza está com programação 
garantida: “Car Meeting, Bate papo dos Grudados”. O 
evento é uma parceria com o grupo Grudados no Asfal-
to que realiza encontros automotivos destinados para 
quem curte carros customizados como rebaixados, 
Dub Tuning, Low, Custom, Turbos, Racing e raridades.

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

Lorenna Barcellos/Divulgação

A exposição “Boca Banguela” entra em cartaz no MAC, na sexta

Clarildo Menezes/Divulgação

Caminhada em Itaipuaçu é promovida pelo projeto Circuito Ecológico 

POR JEFFERSON LEMOS

Orientação não 
é vulgaridade

A deputada Rosane Felix 
(PSD) reforçou a importância 
do ECA, que ontem comple-
tou 31 anos. Presidente da 
comissão que trata de temas 
relacionados aos menores de 
idade na Alerj, ela defende a 
realização de uma Campa-
nha de Orientação, Valoriza-
ção e Preservação Sexual na 
Adolescência, em todas as 
unidades de saúde, de ensino 
e demais repartições públicas 
frequentadas por adolescen-
tes. “É importante evitar toda 
forma de apologia a erotiza-
ção infantil e a banalização 
em relação ao sexo”, ressalta.

Colaboração em projetos

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, recebeu o cônsul-ge-
ral da República da Coreia, 
Insang Hwang, nesta ter-
ça-feira (13). O consulado 
coreano está atuando hoje 
em sete estados brasileiros: 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato 

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Grosso e Mato Grosso do 
Sul. No encontro com o 
representante estrangeiro, 
o prefeito apresentou o 
potencial turístico e eco-
nômico de Niterói, além 
de discutir a colaboração 
em projetos relacionados 
ao conceito de cidades 
inteligentes.

Na contramão 
da produção
A Firjan emitiu nota critican-
do a proposta do governo para 
reforma tributária. Segundo a 
entidade, ela  vai na contra-
mão do setor produtivo. A 
Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro cobra também 
uma reforma administrativa 
e defende um maior debate 
sobre o tema.

“A proposta de reforma 
do Imposto sobre a Renda 
apresentada pelo Governo 
Federal vai na contramão dos 
anseios do setor produtivo. 
Aumenta a carga tributária e 
a burocracia, exigindo níveis 
ainda maiores de controle 
contábil dos contribuintes”, 
diz trecho na nota. 

Apoio aos autistas

Agora não 
tem desculpa

São Gonçalo agora tem o Dia 
do Autista. A lei apresentada 
pela vereadora Priscilla Cane-
do (PT) e aprovada no último 
mês pela Câmara de Vereado-
res foi agora sancionada pelo 
prefeito. A iniciativa visa dar 
maior visibilidade ao autis-
mo. Estima-se que a cidade 
tenha mais de dez mil pessoas 
com o Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). “Agora o 
Dia 2 de abril será um março 
para dar visibilidade, assim 
como incentivar e intensificar 
os projetos em apoio ao au-
tismo”, destacou a vereadora. 

Que tal ajudar uma causa 
nobre e ainda ganhar um cho-
pe? A partir de hoje, todos os 
restaurantes niteroienses da 
rede receberão doações para 
a ação “Locomotiva do Bem”, 
do RioSolidario, que levará 
alimento para mais de mil 
entidades beneficentes que 
enfrentam a fome causada 
pela pandemia. Quem doar 
dois quilos de alimentos não 
perecíveis ou R$ 10,90, por 
meio de um QR Code, ganha 
um chope Bionda (Pilsen) de 
300 ml. A cervejaria doou um 
barril de 50 litros para cada 
uma das casas participantes, 
e a expectativa é arrecadar 
mais de uma tonelada de ali-
mentos. A ação vai até 14 de 
agosto ou enquanto durarem 
os barris. 

Redução de jornada garantida

O governador Claudio Castro 
prometeu editar em decreto 
garantindo a redução da 
jornada de trabalho dos PMs 
e bombeiros responsáveis 
por pessoa com alguma de-
ficiência. O anúncio foi feito 
ao lado do deputado federal 
Sargento Gurgel (PSL-RJ), 
que entregou um ofício a 
Castro solicitando a edição 
de um projeto de lei para 

Reprodução de vídeo

garantir esse benefício aos 
servidores.

“Assim que voltar o reces-
so do Legislativo, eu já vou 
mandar um projeto de lei 
para a assembleia e enquan-
to isso eu vou editar um de-
creto para que vocês tenham 
total condições de cuidar dos 
seus filhos”, afirmou o gover-
nador em um vídeo gravado 
ao lado de Gurgel. 

Panorama RJPanorama RJ

Depois de ser aprovado na 
Câmara de São Gonçalo, o 
projeto de lei “Programa 
Municipal Domingo do Es-
porte e Lazer, do vereador 
Nelsinho Ruas (Avante), 
que permite o fechamento 
de vias públicas da cidade 
para a prática de ativida-
des esportivas ao ar livre, 
aos domingos, foi sancio-
nado pelo prefeito nesta 

semana.
Segundo a lei sancio-

nada, o bloqueio deve ser 
realizado entre 8h e 18h. 
O governo está autorizado 
a firmar parcerias com 
empresários e instituições 
públicas e privadas para a 
realização de atividades. 
Agora só falta o Executivo 
definir quais ruas serão 
fechadas. 

Ruas fechadas para o lazer
Divulgação

Em sessão solene na noite 
desta segunda-feira (12) 
no plenário da Câmara de 
Niterói, Ciro Gomes, que 
é pré-candidato do PDT à  
Presidência da República, 
recebeu a medalha José 
Clemente Pereira. E o pre-
sidente nacional do partido, 
Carlos Lupi, foi agraciado 

com o título de cidadão 
niteroiense. A iniciativa de 
conceder as honrarias foi 
do vereador Binho Guima-
rães (PDT), que presidiu a 
sessão. O evento reuniu o 
prefeito Axel Grael e o re-
cém-lançado pré-candidato 
ao Governo do Rio, Rodrigo 
Neves, do mesmo partido. 

Homenagens em Niterói
Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Autorização para antecipar segunda dose da AstraZeneca no Estado visa evitar reinfecção pela covid

Bloqueio contra as variantes
O governador Cláudio Castro 
afirmou, ontem (13), que 
a decisão do Governo do 
Estado em autorizar todos 
os municípios fluminenses 
a anteciparem de 12 para 
oito semanas a aplicação 
da segunda dose da vacina 
Astrazeneca contra Covid-19 
foi tomada em conjunto com 
o Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde (Co-
sems). Segundo Castro, foram 
levados em consideração 
aspectos como a quantidade 
de doses que as cidades já 
têm em estoque para com-
pletar o esquema vacinal da 
população e a entrada de 
novas variantes da Covid-19 
no estado.

“Essa não é uma decisão 
monocrática do Estado e sim, 
pactuada com o Conselho de 
Secretarias Municipais. Há 
uma preocupação com arma-
zenamento pelos municípios 
para não haver perda de do-
ses. Não há nenhum prejuízo 
nessa antecipação. Nosso 
objetivo é que tenhamos 
pessoas imunizadas mais 
rápido para evitar a infecção 
pela Covid-19 entre as duas 
doses. Por causa das novas 
variantes, a decisão foi bem 
pensada e debatida”, afirmou 
o governador Cláudio Castro.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) do Rio de Janeiro 

não vai repetir, com a vacina 
da Pfizer, pelo menos no 
momento, a autorização para 
que os municípios diminuam 
de 12 para 8 semanas o perío-
do de intervalo entre as duas 
doses. Segundo o secretário 
Alexandre Chieppe, o as-
sunto não chegou nem a ser 
discutido na pasta até agora. 
Chieppe disse que a decisão 

de antecipar a segunda dose 
da AstraZeneca levou em 
consideração o risco de dis-
seminação da variante delta, 
também conhecida como 
indiana.

Tal variante vem causando 
novas ondas de transmissão 
na Europa e tem caracte-
rística de menor letalidade, 
mas com um número signi-

ficativo de casos, informou 
o secretário. “Com a entrada 
da variante delta, não teria 
sentido ficar esperando dois 
ou três meses, agora, com 
vacinas guardadas podendo 
imunizar efetivamente as 
pessoas, diminuindo o risco 
de disseminação da variante. 
Com a Pfizer não tem esse 
cenário no momento, e ainda 

não se fez essa discussão.”
Um dos motivos para a 

decisão de antecipar a se-
gunda dose da AstraZeneca 
foi a quantidade de doses do 
imunizante armazenadas à 
disposição dos municípios. 
O governador Cláudio Castro 
destacou a preocupação com 
a possibilidade de perda de 
vacinas e disse que existem 
estudos garantindo não haver 
prejuízo para quem tomou 
a AstraZeneca em diminuir 
de 12 para oito semanas o 
intervalo para aplicação da 
segunda dose.

De acordo com o secre-
tário, não houve mudan-
ça nas regras de vacinação. 
“Fizemos uma antecipação 
de semanas do que está pre-
visto na instrução de uso do 
fabricante. Alguns estados 
já tomaram essa decisão. 
No Ministério da Saúde, a 
discussão pode, ou não, ser 
ampliada para todo o país. 
Não houve descumprimento 

de nenhuma regra do Progra-
ma Nacional de Imunização, 
não foi incluído nenhum 
grupo novo, não foi mudada 
nenhuma característica do 
processo de vacinação. Tudo 
foi feito com base técnica e 
científica e com base também 
no que o fabricante preconi-
za”, afirmou.

“Em português mais claro, 
como a gente não mudou 
a regra, não precisou pe-
dir autorização nenhuma”, 
acrescentou o governador, 
explicando que não foi neces-
sário consultar o Ministério 
da Saúde.

Castro apelou à popula-
ção para que se vacine sem 
escolher o imunizante. “Con-
tinuamos na total crença de 
que a vacina é a nossa espe-
rança da retomada total, de 
vencermos a covid, e pedindo 
à população que não faça 
escolha por vacina X, Y ou 
Z. Qualquer vacina é impor-
tante. Neste momento, o que 
precisamos é ter a população 
vacinada.” O governador 
pediu também que quem já 
recebeu a primeira dose pro-
cure tomar a segunda na data 
programada. Ele infomrou 
que o estado pretende fazer 
campanhas publicitárias 
para incentivar as pessoas a 
completarem a imunização 
com as duas doses.

Explicação 
foi dada pelo 
governador do RJ 
e pelo secretário 
estadual de 
Saúde

Carlos Magno/Palácio Guanabara

Governador Cláudio Castro e secretário Alexandre Chieppe concederam entrevista sobre antecipação da segunda dose 

Defasagem no número 
da população atrapalha
Sobre a disparidade de ca-
lendários entre as cidades, 
Claudio Castro disse que 
isso, em parte, pode ser 
por causa do número de 
habitantes de cada uma, 
que hoje é diferente dos do 
último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), que é levado 
em conta no Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
para a distribuição de doses.

“Esse censo, em algumas 
cidades, está bastante desa-
tualizado. A gente segue a 
regra do PNI mas há cons-
ciência de que algumas cida-
des acabam padecendo pela 
questão do censo já não tra-
duzir a população atual. Isso 
pode dar alguma diferença”, 
observou o governador. Ele 
destacou ainda que pode 
haver impacto de pessoas 
acabarem se imunizando 
em municípios diferentes 
daqueles em que moram, 
por questão de deslocamen-
to para o trabalho.

“É um cruzamento que 
eu cobrei da secretaria e já 
estão fazendo para a gente 
entender o número oficial 
nas cidades exportadoras de 
mão de obra. Em São Gon-
çalo, por exemplo, há uma 
grande possibilidade de 
terem tomado a vacina em 
Niterói ou no Rio de Janeiro”.

Além disso, segundo ele, 
existe o efeito das pessoas 
que se recusam a tomar 
a vacina, o que também 
influencia os números do 
município, como também 
das pessoas que escolhem 
vacinas e das que não vol-
tam para a segunda dose.

Para o governador, quan-
do houver a conclusão da 
primeira etapa da vacina-
ção contra a covid-19 vai 
ser possível ter um painel 
mais próximo da realida-
de. “Quando a gente fizer 
a repescagem vai dar uma 
primeira arrumada grande 
e, nesse cruzamento, vai dar 
outra arrumada”.

Fiocruz só concluirá 
entregas em agosto
O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Bio-Manguinhos/ Fiocruz) 
deve concluir em agosto a 
entrega das 100 milhões de 
doses de vacinas contra co-
vid-19 previstas no acordo 
de encomenda tecnológica 
assinado com a farmacêu-
tica AstraZeneca. Ante-
riormente, a previsão era 
de que essas doses seriam 
entregues até este mês.

Em nota, a Fiocruz infor-
mou que o ajuste no prazo 
não trará impactos ao Plano 
Nacional de Imunizações 
(PNI). Isso porque as entre-
gas de vacinas vão ocorrer 
de forma contínua até o fim 
do ano, já que foram con-
tratadas mais 70 milhões 
de doses e também está em 
andamento a produção dos 
primeiros lotes nacionais 
do ingrediente farmacêuti-
vo ativo (IFA).

A fundação afirma que a 
AstraZeneca vem cumprin-
do o contrato com o envio 

do IFA, principal compo-
nente usado na produção 
da vacina. O insumo é pro-
duzido pelo laboratório 
chinês WuXi Biologics, e 
enviado a Bio-Manguinhos 
em lotes mensais ou quin-
zenais.

“Em razão das primeiras 
entregas terem ocorrido em 
março, pelas dificuldades 
iniciais do envio do insu-
mo, e pela Fiocruz ter con-
seguido escalonar muito 
rapidamente a sua capaci-
dade de produção, acima do 
calendário de envio de IFA 
previsto, o marco das 100 
milhões de doses entregues 
deve ocorrer em agosto”, 
diz a nota divulgada pela 
Fiocruz.

Desde a primeira entre-
ga, realizada em março, a 
Fiocruz já disponibilizou 
cerca de 70 milhões de do-
ses ao PNI sendo 4 milhões 
de doses importadas pron-
tas da Índia e 65,9 milhões 
de doses produzidas por 
Bio-Manguinhos.

Rio não vai reduzir o intervalo 
de 12 semanas entre as doses
A prefeitura do Rio resolveu 
não reduzir o intervalo para 
aplicação entre as duas do-
ses da vacina AstraZeneca. 
O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, disse 
que a maioria dos países que 
antecipou o complemento 
da imunização contra a co-
vid-19, já tinha vacinado os 
idosos e as pessoas com co-
morbidades com o intervalo 
de 12 semanas.

De acordo com o secretá-
rio, a AstraZeneca, pela bula, 
tem 80% de eficácia quando 
faz o intervalo superior a 12 
semanas. Com o intervalo de 
oito semanas cai para 59%. 
“A gente nesse momento não 
recomenda a antecipação 
para oito semanas e garantir 
a eficácia da vacina”, afirmou 
Soranz em entrevista à Agên-

cia Brasil.
O secretário admitiu que 

após a conclusão das apli-
cações da primeira dose 
na população acima de 18 
anos, pode haver uma nova 
avaliação sobre a redução 
do intervalo. Por enquanto, 
a secretaria segue “alinhada 
ao Ministério da Saúde,  e 
também alinhada com a  
bula”.

Segundo Soranz, a deci-
são não depende da chegada 
de mais doses da vacina. 
“Isso é uma questão de efi-
cácia e não de quantidade 
de doses. A eficácia de 80% é 
muita coisa. Não dá para co-
locar isso em risco. Se fosse 
um paciente meu, eu não re-
comendaria”, observou, após 
participar da inauguração de 
mais um posto de vacinação 

na capital. Dessa vez é no 
Teatro Municipal Carlos Go-
mes, na Praça Tiradentes, no 
centro do Rio.

O teatro tem na sua his-
tória apresentações de des-
taque ao longo de décadas 
da cultura carioca. O posto 
vai funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, e 
conta com o apoio da Orga-
nização Não Governamental 
Core (Esforço de Ajuda Orga-

nizado pela Comunidade, na 
sigla em inglês). Hoje estão 
recebendo a vacina homens 
de 39 anos. Está sendo feita 
ainda a repescagem para 
pessoas com deficiência 
permanente.

Caxias - Em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, a prefeitura vai ante-
cipar a aplicação da segunda 
dose da vacina AstraZene-
ca para todas as pessoas 
que tomaram a primeira  
dose até o dia 17 de maio, ou 
seja, oito semanas e dois dias 
antes do prazo inicialmen-
te estabelecido. Para essa 
vacinação, a prefeitura vai 
disponibilizar 16 unidades 
de saúde que funcionarão 
de quinta-feira (15) até o 
domingo (18).

Secretário argumenta que eficácia é maior quando é respeitado espaçamento

Cadastro 
retirada de 
pertences 
de prédio
Os moradores do Edifício 
Nossa Senhora da Con-
ceição, popularmente co-
nhecido como “Prédio da 
Caixa”, terão até sexta-fei-
ra (16), às 17h, para mani-
festar interesse no apoio 
logístico da Prefeitura de 
Niterói para retirada de 
objetos de seus imóveis. 
Os interessados devem 
comparecer à sede da Se-
cretaria Municipal de Di-
reitos Humanos (SMDH), 
na Rua Professor Plínio 
Leite, 86, no Centro, ou 
enviar uma mensagem 
pelo Zap da Cidadania (21) 
96992-9577. A convocação 
foi publicada ontem (13). 
Quem for retirar os per-
tences por conta própria, 
precisa entrar em conta-
to com a Secretaria para 
acessar o prédio. A decisão 
judicial autoriza a retirada 
de pertences até o dia 28 
de julho.

Venda da Cruz, Centro e Alcântara tiveram atividades sobre o estatuto

ECA: 31 anos são lembrados 
com ações em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social,  promo-
veu uma série de ações de 
conscientização em come-
moração aos 31 anos do  
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, celebrado on-
tem (13). 

O secretário de Assistên-
cia Social, Edinaldo Basílio, 
participou de uma roda de 
conversa, no auditório da 
Guarda Municipal, no bairro 
Venda da Cruz, que reuniu 
profissionais das secretarias 
de Saúde, Educação, Esporte 
e Lazer, Desenvolvimento 
Econômico, além de mem-
bros dos Conselhos Tutelares 
e do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente. Foram abordadas 
políticas públicas de pro-
teção às crianças e adoles-
centes, além da construção 
de uma rede de serviços em 
torno da integração das pas-

tas no objetivo de cumprir as 
normas do Estatuto. 

“O objetivo da Assistência 
Social é integrar, de forma 
intersetorial, as redes de pro-
teção às crianças e adoles-
centes com foco a garantir os 
seus direitos sociais”, ressalta 

o secretário. 
Os agentes da Assistência 

Social também promoveram 
ações de conscientização e 
atividades lúdicas na Praça 
Doutor Luiz Palmier, no 
Centro, e no Calçadão de 
Alcântara.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Assistentes sociais lembraram importância de proteger crianças e adolescentes

Segundo Daniel 
Soranz, pela 
bula, a eficácia 
cai de 80% para 
59% no prazo 
mais curto
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Religião e 
Mundo Moderno

Dom José Francisco*

Hoje em dia, houve um 
real movimento de recon-
dução às práticas religio-
sas. Da programação ves-
pertina da TV aos grandes 
encontros midiáticos, a 
religião vem ocupando 
um lugar de relevância 
sincera.  

No entanto, olhando de 
perto, as coisas não são 
bem assim!

O censo de 1970, registrou 
em 91,1% o número de 
pessoas religiosas. Esse 
percentual decaiu a 64,6%, 
em 2010. Ou seja, em 40 
anos, houve uma queda de 
27%, idêntica ao fenôme-
no religioso global atual.

A pós-modernidade re-
forçou o processo de 
secularização desenca-
deado anteriormente 
pela ruptura entre ra-
zão e religião 
nos campos 
econômico 
e  cultural . 
R u p t u r a 
ainda mais 
d r a m á t i c a 
a c o n t e c e u 
n o  c a m p o 
da política. 
Pio IX con-
denava a de-
mocracia, e 
a democra-
cia triunfou. Pio XII 
diante da catástrofe 
do nazismo e do fas-
cismo, terminou por 
reconhecê-la: em suma, 
o poder já não vinha de 
Deus, mas do povo, pelo 
povo e para o povo.

Na cultura, cortou-se mais 
fundo ainda. A razão ilu-
minista se declarou in-
dependente e autônoma 
da religião. No Ocidente, 
a religião foi perdendo 
espaço na sociedade, e 
este foi só um pedaço do 

fenômeno da seculariza-
ção que prossegue ainda 
em nossos dias.

Ao mesmo tempo, surgiu 
um aumento na religião 
pessoal, sem se ligar a 
nenhuma religião institu-
cional. O sujeito pós-mo-
derno pratica sua religião 

onde se sinta me-
lhor. Escolhe, pelo 
cardápio, a igreja, o 
templo, a sua casa: 

serve qual-
quer lugar 
carregado de 
mística para 
se exercitar 
r e l i g i o s a -
mente. 

Alguns bus-
cam respos-
t a s  à s  n e -
cessidades, 
o u t r o s  s e 
re s s e n t e m 

da falta de paz e 
sentido para a vida. 
Assim, as religiões 
se impõem ao ofe-

recerem produtos que 
satisfaçam a desejos e ne-
cessidades. Como na lei da 
oferta-e-procura, as que 
mais crescem são aquelas 
cujas ofertas encontram as 
maiores demandas.

Mas era, mesmo, para ser 
assim?

O sujeito pós-
moderno pratica 

sua religião 
onde se sinta 

melhor. Escolhe, 
pelo cardápio, a 
igreja, o templo, 

a sua casa

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Eventos virtuais movimentam a 
área de Educação hoje e sexta

A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação de Nite-
rói organizam dois eventos 
virtuais nesta semana. Nesta 
quarta (14), acontece a estreia 
do CineDebate NuCini, que 
vai debater o filme “O bei-
jo no asfalto”, dirigido pelo 
ator Murilo Benício. Já na 
sexta-feira (16), a Biblioteca 
Popular Municipal Cora Co-
ralina comemora 16 anos em 
uma live com a participação 
de Maria Felisberta Trindade, 
professora emérita da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF) e ex-secretária de Edu-
cação de Niterói. As trans-
missões serão realizadas pelo 
Facebook Educação Niterói. 

A estreia do CineDebate 
terá como tema a obra do 
escritor Nelson Rodrigues, 
com a versão mais nova de 
“O beijo no asfalto”, nesta 
quarta-feira, às 18h. A obra foi 
exibida ontem, em parceria 
com a distribuidora ArtHou-
se, no canal do NuCini no 

YouTube, e ficará disponível 
por 24 horas, no link: https://
bit.ly/3hmamcj. Será exibido 
ainda no debate um vídeo 
gravado por Lázaro Ramos, 
um dos atores do filme.

O evento é organizado 

pelo Núcleo de Cinema e 
Educação de Niterói/Núcleo 
de Cineclubes de Niterói (Nu-
CiNi), vinculado à Subsecre-
taria de Projetos Transversais, 
Cooperação e Articulação 
Institucional. Os convidados 

para o debate são Tânia Bas-
tos, professora e bibliotecária 
da rede municipal, e Mário 
Jorge de Paiva, doutor em 
Ciências Sociais na PUC-RIO. 
A mediação será do cineasta 
e jornalista Miguel Vasconcel-
los, coordenador do NuCiNi. 

Já a comemoração dos 16 
anos de criação da Biblioteca 
Popular Municipal Cora Cora-
lina contará com uma roda de 
conversa e leitura, na sexta-
-feira (16), às 18h, com recor-
dações dos principais eventos 
do espaço. A professora Emé-
rita da UFF e ex-secretária de 
Educação de Niterói, Maria 
Felisberta Trindade, parti-
cipará do encontro ao lado 
de Penha Maria Machado 
Diegues, criadora da Primeira 
Biblioteca do Professor na 
FME e primeira diretora da 
BPM Cora Coralina.

A transmissão será reali-
zada pelo Facebook da Secre-
taria Municipal de Educação 
(www.facebook.com/educa-
caonit).

Além da estreia do CineDebate, Biblioteca Cora Coralina promove live
Divulgação

Cena de “O beijo no asfalto”, dirigido por Murilo Benício, com Lázaro Ramos

Desenvolvimento do plano museológico quinquenal terá participação popular

MAC Niterói: webnário 
debate o futuro do museu
 Símbolo da cidade, patri-
mônio nacional e conside-
rado uma das maravilhas 
arquitetônicas do mundo, o 
Museu de Arte Contempo-
rânea de Niterói (MAC) vai 
adotar uma estratégia de 
ampla participação popu-
lar para o desenvolvimento 
do seu plano museológico. 
O processo de construção 
desse documento, que terá 
vigência de cinco anos, co-
meçou nesta semana, com 
cinco seminários abertos ao 
público, transmitidos pelas 
redes sociais do MAC.

Nos painéis, serão de-
batidos, entre outras ações, 
os eixos temáticos: linha de 
curadoria, plano educativo, 
acervo e eventos. A equipe 
de museólogos responsável 
pelo plano receberá as pro-
postas apresentadas pelos 
participantes, para serem 
incorporadas e consolidadas 
em sua versão definitiva. A 
ação é promovida pela Pre-
feitura de Niterói, por meio 
da Secretaria Municipal das 
Culturas e da Fundação de 
Arte de Niterói (FAN). O plano 
museológico estabelece prio-
ridades, diretrizes, formas de 
avaliação e acompanhamen-
to de projetos. 

“Com essa iniciativa, va-
mos garantir para artistas e a 

sociedade as formas de aces-
so ao MAC e à arte ali exposta. 
Vamos reforçar a identidade 
desse espaço cultural tão 
importante para a cidade”, 
disse o prefeito Axel Grael. 
“O Plano Museológico é uma 
ferramenta de planejamento 
estratégico que contribui 
para o fortalecimento institu-
cional e potencializa a gestão 
do museu”. 

Segundo o diretor do MAC, 

Victor de Wolf, por meio do 
Plano Museológico é possível 
definir prioridades, indicar os 
caminhos a serem tomados, 
acompanhar as ações e ava-
liar o cumprimento dos obje-
tivos por um período de até 5 
anos. Após esse tempo, o do-
cumento deverá ser revisado. 
É a partir dele que as ações 
administrativas, técnicas e 
políticas são sistematizadas, 
tanto no âmbito interno, 

quanto na sua atuação ex-
terna. Assim, o Plano permite 
que a instituição utilize todo 
o seu potencial para realizar 
seu trabalho e alcançar seus 
objetivos de forma mais orga-
nizada e eficaz.

“A ideia principal é que o 
MAC assegure a representati-
vidade do território, a identi-
dade cultural, e as expectati-
vas do povo de Niterói”, infor-
ma Victor de Wolf. “Com isso, 
conseguimos mostrar para o 
mundo, a potência cultural 
que temos na cidade”.

Para o secretário das Cul-
turas, Leonardo Giordano, o 
plano é um passo fundamen-
tal para a democracia cultural 
da cidade.

“Trazer a população para 
pensar sobre o Museu que 
deseja, e ter isso estabeleci-
do como política pública  é 
uma concretização da cultura 
enquanto Direito”, afirma 
Giordano.

O webnário “Vamos jun-
tos pensar o futuro do MAC” 
acontece até 14 de julho  com 
transmissão online e ao vivo 
às 14h e às 16h na página do 
facebook do MAC Niterói. 
As lives ficarão salvas e dis-
poníveis em nas redes. Mais 
informações na página: www.
facebook.com/macniteroi.
OFICIAL.

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

MAC: símbolo da cidade e uma das maravilhas arquitetônicas do mundo

Detro: 1.183 veículos 
autuados em 6 meses
O Detro-RJ registrou 1.183 
autuações em todo o Estado 
no primeiro semestre. Deste 
total, 596 multas foram apli-
cadas em ônibus intermu-
nicipais e 152 em vans. Além 
disso, a fiscalização atuou e 
apreendeu 435 veículos que 
faziam transporte de passa-
geiros sem autorização.

“Nossa missão também 
é coibir o transporte irre-
gular, que coloca a vida dos 
passageiros em risco. Além 
do trabalho de inteligência, 
contamos com a ajuda da 
população para denunciar 
irregularidades”, disse o 
diretor técnico-operacional 
do Detro, coronel Alexandre 
Pimenta.

Entre os ônibus, as prin-
cipais irregularidades en-
contradas foram referentes 
a mau estado de conser-
vação, descumprimento 
de horário, das normas de 

acessibilidade e sanitárias, 
além de documentação 
irregular. Já nas vans, os 
agentes flagraram o desem-
barque de passageiros em 
local não permitido, exces-
so de lotação e itinerário 
alterado.

Além das ações de in-
teligência, as reclamações 
recebidas pela Ouvidoria 
ajudam a nortear as opera-
ções. Os cidadãos podem 
encaminhar denúncias so-
bre transporte intermunici-
pal pelo e-mail ouvidoria@
detro.rj.gov.br, pelo telefo-
ne (21) 3883-4141 ou pelo 
whatsapp (21) 98596-8545.

Mais de 5 mil ônibus 
vistoriados - Dos mais de 10 
mil coletivos registrados, o 
Detro-RJ vistoriou 5.944 no 
primeiro semestre, chegan-
do a um total de 228 empre-
sas, entre linhas regulares e 
as que fazem fretamento.

Divulgação/Detro

Ônibus: fiscais observaram documentação e estado de conservação

Concurso para a Saúde de 
Niterói tem 90 novas vagas
 A Prefeitura de Niterói vai 
abrir inscrições para 90 novas 
vagas em cinco novos cargos 
no concurso da Fundação 
Estatal de Saúde de Niterói 
(FeSaúde), que foi lançado 
no ano passado e suspenso 
devido a pandemia de Co-
vid-19. Os novos postos são 
para auxiliar de saúde bucal 
no programa Consultório na 
Rua, cuidador em saúde men-
tal, oficineiro em saúde men-
tal, agente redutor de danos e 
acompanhante territorial em 
saúde mental para o quadro 
da Rede de atenção psicos-
social. O edital suplementar 

foi publicado no sábado (10).
O Diário Oficial também 

traz a retificação do edital 
original do concurso, que 
agora disponibiliza 20% das 
vagas para candidatos negros. 
O candidato já inscrito no 
concurso e cujo pagamento 
foi confirmado pela rede ban-
cária que desejar concorrer às 
vagas reservadas para negros 
no mesmo emprego para o 
qual se inscreveu, deverá, até 
o final do período de inscri-
ção, acessar seu requerimen-
to no site www.coseac.uff.br/
concursos/fesaude/2020 e 
solicitar a alteração da opção 

do tipo de vaga.
Os inscritos cujo paga-

mento foi confirmado, mas 
que desejarem concorrer às 
vagas de cotas e mudar de 
cargo, devem realizar novo 
cadastro e pagamento. A isen-
ção da taxa será mantida aos 
concorrentes que já tinham 
obtido o benefício na pri-
meira inscrição e que, agora, 
optarem por mudar de vaga.

As pessoas que se ins-
creveram e não efetuaram o 
pagamento, devem realizar 
novo cadastro, optar pela 
cota e quitar a taxa. Também 
é possível se inscrever pela 

primeira vez no concurso, 
apenas para as vagas de cotas 
ou para os 90 novos cargos. 
Mais informações no site 
www.coseac.uff.br/concur-
sos/fesaude/2020.

O período de inscrição 
para os candidatos negros e 
para as novas vagas do edi-
tal suplementar inicia em 2 
de agosto, a partir das 12h,  
e termina em 12 de agosto, 
às 12h. Os salários variam de 
R$1,1 mil a R$13,8 mil.  De 
acordo com o novo calendá-
rio, as provas serão realizadas 
a partir de outubro deste 
ano.

Chances são para cinco novos cargos. Salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 13,8 mil
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Barros e Miranda na mira do 
Conselho de Ética da Câmara
Foram instaurados novos processos para avaliar a conduta deles. E Daniel Silveira terá censura escrita

O Conselho de Ética da Câma-
ra dos Deputados instaurou 
ontem (13) três novos proces-
sos para avaliar condutas dos 
deputados Ricardo Barros (PP-
-PR) (líder do governo na Câ-
mara), Diego Garcia (Pode-PR) 
e Luis Miranda (DEM-DF). O 
presidente do conselho, de-
putado Paulo Azi (DEM-BA), 
disse que anunciará os nomes 
dos relatores em breve.

Processo 30/21- A repre-
sentação 10/21, do PT contra 
o deputado Diego Garcia, 
baseia-se na conduta do de-
putado durante reunião da 
comissão especial que discu-
te a liberação do plantio de 
cannabis para uso medicinal, 
industrial e comercial no País. 
A comissão especial analisa o 
Projeto de Lei 399/15.

O PT argumenta que Gar-
cia avançou sobre a mesa di-
retora dos trabalhos e agrediu 
fisicamente o presidente do 
colegiado, deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), sem qualquer 
motivação. Garcia informou 
que já apresentou defesa pré-
via ao colegiado.

Foram sorteados como 
possíveis relatores do caso 
os deputados João Marcelo 
Souza (MDB-MA), Adolfo Via-
na (PSDB-BA) e Sérgio Brito 
(PSD-BA).

Processo 31/21- A repre-
sentação 11/21, do Psol contra 
o deputado Ricardo Barros, 

decorre do depoimento do 
deputado Luis Miranda na CPI 
da Pandemia, no Senado. Se-
gundo Miranda, o presidente 
Jair Bolsonaro teria dito que 
Barros queria fazer “rolo” no 
Ministério da Saúde.

Ao pedir a cassação do 
mandato de Barros, o Psol 
explica que a menção ao líder 
do governo foi feita por Bol-

sonaro durante a reunião no 
Palácio do Planalto em que o 
deputado Luis Miranda e seu 
irmão, Luis Ricardo Fernandes 
Miranda, servidor de carreira 
do Ministério da Saúde, rela-
taram ao presidente da Repú-
blica uma “pressão atípica” 
para acelerar a importação da 
vacina indiana Covaxin. 

Barros nega participação 

nas negociações da Covaxin e 
quer ser ouvido pelos senado-
res da CPI.

Para o caso, foram sortea-
dos como possíveis relatores 
os deputados Tiago Mitraud 
(Novo-MG), Cezinha de Ma-
dureirra (PSD-SP) e Luis Car-
los Mota (PL-SP).

Processo 32/21 -A repre-
sentação 12/21, do PTB contra 

o deputado Luís Miranda, 
considera que o parlamentar 
agiu de má-fé ao denunciar 
“um suposto crime cometido 
por agente do Estado, apon-
tando suposto superfatura-
mento a fim de prejudicar a 
imagem e imputar crime ao 
presidente da República e ao 
Ministro da Saúde à época, o 
general Eduardo Pazuello”.

O PTB, que pede a cassação 
do mandato do deputado, 
alega que, ao apontar erros na 
primeira fatura apresentada 
pela empresa que interme-
diou o negócio de compra da 
vacina Covaxin, Miranda des-
considerou que, dias depois, o 
documento foi corrigido.

Miranda sustenta publica-
mente que os erros materiais 
no invoice (fatura de compra) 
só foram corrigidos porque 
houve a denúncia de irregu-
laridades.

Foram sorteados como 
possíveis relatores do caso 
os deputados Darci de Matos 
(PSD-SC), Gilberto Abramo 

(Republicanos-MG) e Ivan 
Valente (Psol-SP).(Agência 
Câmara)

Daniel Silveira- O Conse-
lho de Ética da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem, 
por 11 votos a 5, a aplicação 
de censura escrita ao deputa-
do Daniel Silveira (PSL-RJ). O 
parlamentar responde, nesta 
representação, pela acusação 
de ter ameaçado manifestan-
tes contrários ao governo, por 
meio de postagem em uma 
rede social em 2020. 

É a terceira representação 
contra Silveira no Conselho 
de Ética. A pena de censura 
escrita foi proposta pelo depu-
tado Diego Garcia (Pode-PR), 
relator da representação. O 
parlamentar foi escolhido 
após a rejeição, por 10 votos 
a 9, do parecer proposto pela 
deputada Professora Rosa 
Neide (PT-MT), que previa 
a suspensão do mandato de 
Silveira por três meses.

Neste caso, a representa-
ção contra Silveira foi movida 
pelos partidos Rede, PSOL 
e PSB. Por se tratar de pena 
considerada branda, a decisão 
não precisa ser votada pelo 
plenário. A Mesa Diretora 
da Câmara deverá definir se 
a pena será apenas lida no 
plenário ou publicada direta-
mente no Diário da Câmara 
dos Deputados e transmitida 
ao parlamentar.

No caso do 
parlamentar 
do Rio, a 
representação 
é por ter feito 
ameaças

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Paulo Azi, presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, designará os relatores dos processos

Bolsonaro indica nome de 
André Mendonça para o STF
O presidente Jair Bolsonaro 
oficializou a indicação do 
advogado-geral da União, 
André Mendonça, para a 
vaga de ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Bol-
sonaro já havia anunciado 
a sua decisão e a indicação 
foi publicada ontem (13) no 
Diário Oficial da União. No 
documento, o presidente 
encaminha o nome de Men-
donça para apreciação do 
Senado Federal.

Se aprovado pelos sena-
dores, ele vai ocupar a vaga 
do ministro Marco Aurélio 
Mello, que foi aposentado 
compulsoriamente, segun-
da-feira (12), ao completar 
75 anos de idade. 

Em nota, Mendonça agra-
deceu o presidente pela con-
fiança e se colocou à dispo-
sição do Senado. “De forma 
respeitosa, buscarei contato 
com todos os membros, que 
têm a elevada missão de 
avaliar meu nome. Por fim, 

ao povo brasileiro, reafirmo 
meu compromisso com a 
Constituição e o Estado De-
mocrático de Direito. Deus 
abençoe nosso país!”, diz a 
nota.

Na noite de segunda-feira 
(12), ao deixar o STF, após 
visita ao presidente da Corte, 
ministro Luiz Fux, Bolsonaro 
disse que Mendonça já vem 

conversando com os parla-
mentares e “existe sim, uma 
grande possibilidade de ser 
aceito.”

Perfil cristão - Esta é a 
segunda indicação que o 
presidente faz para um cargo 
no Supremo. Na primeira, 
em 2020, os senadores apro-
varam o nome Kassio Nunes 
Marques, que era desembar-
gador do Tribunal Regional 
Federal da 1° Região, para 
a vaga do ex-ministro Celso 
de Mello.

Na ocasião, Bolsonaro 
disse que, para esta segunda 
vaga, indicaria um jurista 
de perfil cristão. Ontem, 
ele afirmou que Mendonça 
é um “homem equilibrado, 
religioso, respeitador, que 
tem os seus princípios”. “Ele 
é sim extremamente evangé-
lico, ele é pastor evangélico. 
Só faço um pedido para ele, 
que uma vez por semana ele 
comece a sessão [do STF] 
com uma oração. Indepen-

dente do meu pedido, tenho 
certeza de que os demais 10 
ministros, caso [o nome de 
Mendonça] seja aprovado 
no Senado, não vão se opor 
a isso, muito pelo contrário, 
vão se sentir com a alma 
bem mais leve para fazer 
o seu julgamento”, disse  
Bolsonaro.

Questionado sobre o fato 
do Estado brasileiro ser laico 
(que não adota uma religião 
oficial e separa assuntos 
religiosos da administração 
pública), para o presidente 
isso significa apenas “não 
impedir outras religiões em 
prol de uma só”. “O público 
evangélico, que é em torno 
de 40% [da população do 
país] merece uma pessoa 
aqui dentro [do STF]. E além 
de ser evangélico e pastor, 
ele tem profundo conhe-
cimento das questões jurí-
dicas”, afirmou Bolsonaro, 
destacando o currículo de 
Mendonça.

 Advogado-geral da União se colocou à disposição do Senado para sabatina

Vaticano afirma que Papa 
deixará hospital em breve
O papa Francisco continua seu 
tratamento e sua reabilitação 
após uma cirurgia intestinal há 
dez dias e deixará o hospital o 
mais rapidamente possível, 
informou o Vaticano nesta 
terça-feira.

O boletim médico diário 
do Vaticano sobre a saúde do 
papa de 84 anos, que teve par-
te de seu cólon removido no 
dia 4 de julho, também afirma 
que ele se reuniu com muitos 
pacientes durante sua inter-

nação no Hospital Gemelli, 
mas sentiu-se particularmente 
próximo “daqueles que estão 
acamados e não podem voltar 
para casa.”

Hoje, por exemplo, o pon-
tífice visitou a unidade de 
oncologia do hospital, no mes-
mo andar onde se encontra 
internado. No local, Francisco 
saudou as crianças, médicos e 
enfermeiros.

O boletim não dá mais 
detalhes sobre a condição 

do papa. O Vaticano disse 
ontem que ele ficaria mais 
alguns dias hospitalizado, 
além dos sete dias de inter-
nação inicialmente previstos, 
para “otimizar suas terapias 
médicas e de reabilitação”. No 
domingo, Francisco fez sua 
primeira aparição pública des-
de a cirurgia, ficando de pé por 
cerca de 10 minutos enquanto 
discursava da varanda de sua 
suíte no hospital.

Ele não tem compromissos 

marcados para o restante do 
mês, exceto suas bênçãos do-
minicais, embora o Vaticano 
esteja fazendo planos para 
uma visita papal à Eslováquia e 
à capital da Hungria, Budapes-
te, em meados de setembro.

Bispos escoceses anun-
ciaram ontem que o papa 
participará da Conferência 
das Nações Unidas sobre o 
Clima (COP26) em Glasgow, 
em novembro, caso sua saúde 
permita.

Pontífice está se recuperando de cirurgia intestinal ocorrida no último dia 4

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

 André Mendonça foi indicado para 
a vaga de Marco Aurélio Mello

Câmara: combate a 
supersalários tem ok
A Câmara dos Deputados apro-
vou o Projeto de Lei 6726/16, 
do Senado, que regulamenta 
quais tipos de pagamentos 
podem ficar de fora do teto 
do funcionalismo público, 
aplicando-se para servidores 
civis e militares, magistratura 
e detentores de mandato. De-
vido às mudanças, a matéria 
retornará ao Senado.

De acordo com o substi-
tutivo aprovado, do deputado 
Rubens Bueno (Cidadania-PR), 
30 tipos de pagamentos são 
considerados indenizações, 
direitos adquiridos ou ressarci-
mentos. Entretanto, há limites 
em algumas delas, geralmente 

relacionados à remuneração 
do agente público.

As regras se aplicam aos 
agentes públicos de todas as 
esferas de governo (federal, es-
tadual, distrital e municipal) e a 
todas as esferas de Poder (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário), 
incluindo-se Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, contra-
tados temporários, emprega-
dos e dirigentes de empresas 
públicas que recebem recursos 
dos governos (dependentes) 
para pagar salários e custeio, 
militares e policiais militares, 
aposentados e pensionistas.

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias.

A CPI da Pandemia ouve 
hoje (14), a partir das 9h, os 
depoimentos de Francisco 
Emerson Maximiano, só-
cio-administrador Precisa 
Medicamentos, e de Ema-
nuela Medrades, diretora 
da mesma empresa. In-
vestigados pela comissão, 
ambos conseguiram no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) o direito de ficarem 
calados nos depoimentos. 
Isso levou ao presidente da 

CPI, Omar Aziz (PSD-AM) 
a suspender a sessão e 
pedir ao tribunal expli-
cação sobre o alcance da 
decisão e o depoimento 
de Emanuela acabou não 
ocorrendo ontem (13). À 
noite, depois de mais de 
cinco horas de suspensão, 
a sessão foi retomada, mas 
Aziz acabou atendendo ao 
pedido de adiamento feito 
pela diretora da Precisa, 
que alegou estar “exausta”.

CPI: sessão suspensa 
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Ídolo como jogador, treinador estreia no comando rubro-negro em partida pela Libertadores

Novo capítulo entre Renato e Fla
O Flamengo vai 
estrear nas oi-
tavas de final 
da Taça Liberta-
dores da Amé-
rica hoje,  em 
Buenos Aires, 

na Argentina. O duelo por 
uma vaga na próxima fase 
será contra o Defensa y Jus-
ticia, no Estádio Norberto 
Tomaghello, às 21h30 (de 
Brasília).

A partida marcará o reen-
contro do Rubro-Negro com 
o técnico Sebastián Becca-
cece. Em 2020, no coman-
do do Racing, o treinador 
eliminou o Flamengo nesta 
mesma fase da competição 
continental.

Mas se no ano passado o 
Flamengo tinha Rogério Ceni 
à beira do gramado, desta vez 
a equipe tem um novo trei-
nador. Renato Gaúcho, ex-í-
dolo como jogador nos anos 
80 e 90, assumiu o comando 
na última segunda-feira e 
fará sua estreia.

Para a primeira partida 
no posto, Renato terá vários 
desfalques importantes. En-
tregues ao departamento 
médico, Rodrigo Caio, Diego 
Ribas e Bruno Henrique se 
recuperam de lesões. Além 
disso, Willian Arão está sus-
penso por uma expulsão na 
penúltima rodada da fase de 
grupos, contra a LDU.

São, portanto, quatro titu-

lares ausentes, fora a perda 
de Gerson para o futebol 
francês. Assim, o novo trei-
nador deve repetir a dupla de 
zaga que atuou no domingo 
contra a Chapecoense, com 
Gustavo Henrique e Léo Pe-
reira. No meio, Thiago Maia 
e João Gomes devem entrar 
ao lado de Arrascaeta, com 
Everton Ribeiro, Gabigol e 
Vitinho formando a linha de 
frente.

Do lado argentino, Becca-
cece também perdeu peças 
importantes para o confron-
to. Dois de seus principais 
jogadores, o jovem meia 
Enzo Fernández e o atacante 
Braian Romero se transferi-
ram para o River Plate.

Tenista alega dores no joelho para desistir de defender a Suíça no evento

Roger Federer anuncia estar 
fora das Olimpíadas de Tóquio

O suíço Roger Federer tor-
nou-se o mais recente grande 
nome do tênis a desistir de 
disputar as Olimpíadas de 
Tóquio depois que o 20 vezes 
campeão do Grand Slam disse 
ontem ter sofrido uma lesão 
no joelho durante a tempo-
rada de grama.

Federer, que faz 40 anos 
no mês que vem, passou por 
duas cirurgias no joelho em 
2020 que exigiram mais de 
um ano de reabilitação, com 
o suíço voltando à atividade 
em março - 13 meses após 
sua eliminação na semifinal 
do Aberto da Austrália no ano 
passado.

Ele abandonou Roland 
Garros no mês passado, ape-
sar de vencer sua partida 
de terceira rodada para se 
poupar para a temporada de 
grama, onde buscou o nono 
título em Wimbledon, mas foi 
derrotado nas quartas de final 
por Hubert Hurkacz.

“Durante a temporada de 
quadras de grama, infeliz-
mente tive um contratempo 
com o joelho, e aceitei que 
preciso desistir dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio”, escre-
veu Federer no Twitter. “Estou 
imensamente decepcionado, 
já que foi uma honra e o pon-
to alto de minha carreira toda 

vez que representei a Suíça”. 
“Já comecei a reabilitação na 
esperança de voltar ao circui-
to mais adiante neste verão. 
Desejo a toda a equipe suíça 
toda a sorte e estarei torcendo 
muito à distância.”

Federer conquistou a me-
dalha de ouro de duplas nos 
Jogos de Pequim de 2008, 
quando fez parceria com 
Stan Wawrinka, enquanto 
ele teve de se contentar com 
uma medalha de prata de 
simples quatro anos depois 
em Londres, quando foi der-
rotado pelo britânico Andy 
Murray na quadra central de  
Wimbledon.

COB confirma 
delegação dos Jogos
O Brasil terá 301 represen-
tantes nas competições dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
A definição da delegação 
foi anunciada ontem em 
entrevista coletiva realiza-
da pelo COB (Comitê Olím-
pico do Brasil).

O país irá contar com 
161 homens e 140 mulhe-
res. Em complemento da 
delegação, estarão dispo-
níveis também 18 atletas 
como substitutos, caso 
ocorra alguma eventuali-
dade.

Dos 301 atletas, uma 
representante segue aguar-
dando a liberação para os 
Jogos Olímpicos. Trata-se 
de Fernanda Borges, que 
alcançou sua classificação 

no lançamento de disco. 
Ela está suspensa provi-
soriamente por doping e 
passará por julgamento na 
próxima semana.

Em Tóquio, o Time Bra-
sil contará com a participa-
ção de 31 medalhistas olím-
picos, sendo 18 campeões: 
Arthur Zanetti, da ginástica 
artística; Thiago Braz, do 
atletismo; Rodrigo Pessoa, 
do hipismo saltos; Kahena 
Kunze, Martine Grael e 
Robert Scheidt, da vela; 
Bruninho, Douglas Souza, 
Fernanda Garay, Lucão, 
Lucarelli, Maurício Borges, 
Maurício Souza, Natália, 
Tandara e Wallace, do vôlei; 
Alison e Bruno Schmidt, do 
vôlei de praia.

Mau início 
na Série 
B derruba 
Chamusca

Marcelo Cha-
musca não é 
mais o técni-
co do Botafo-
go. Em nota 
oficial divul-

gada ontem, o Alvinegro 
informou o desligamento 
do treinador, do auxiliar 
Caio Autuori e do prepara-
dor físico Roger Gouveia.

Chamusca deixa o Bo-
tafogo na décima posição 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. Em 10 partidas 
foram três vitórias, quatro 
empates e três derrotas. 
Marcelo Chamusca assu-
miu o clube em fevereiro, 
não conseguiu chegar às 
semifinais do Campeonato 
Carioca e também foi eli-
minado precocemente da 
Copa do Brasil.

O Botafogo ainda não 
anunciou oficialmente 
quem será o novo técni-
co do time profissional 
do clube. Segundo fon-
tes de General Severiano, 
Vanderlei Luxemburgo é o 
nome mais cotado entre os  
dirigentes.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Marcelo Chamusca foi 
demitido ontem do Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

Novo dono da bola, Renato terá desfalques para encarar o Defensa y Justicia


