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PAINELPETROBRAS PRORROGA TRABALHO REMOTO ATÉ 31 DE MARÇO

ALTA NOS CASOS
DE COVID-19 AFETA
ATENDIMENTO EM
HOSPITAIS
PÁGINA 5

DONA DE CASA
DESAPARECE APÓS
DEIXAR CASA DO
FILHO NO BARRETO
PÁGINA 6

‘A CIDADE PODE ESPERAR UM
PREFEITO QUE TRABALHA MUITO’

Dois policiais militares do
7º Batalhão (São Gonça-
lo) jamais serão esqueci-
dos pelos pais da peque-
na Lavínia, nascida terça-
feira em Niterói. Eles aju-
daram a abrir o caminho
para o casal, que ficou
preso em um engarrafa-
mento enquanto a mãe
estava em trabalho de par-
to, fazendo com que che-
gassem a tempo na ma-
ternidade e o parto corres-
se sem problemas. P.6

GOVERNADOR
EM EXERCÍCIO
SE ENCONTRA
COM BOLSONARO
PÁGINA 3

Eleito com 151.846 votos e
62,56% da preferência dos
eleitores, Axel Grael será o
novo prefeito de Niterói a
partir de 1º de janeiro. Em
entrevista para A TRIBUNA,
Grael fala sobre como vai
colocar em prática os com-
promissos assumidos na
campanha, como a prorro-
gação do programa Renda
Básica e a expansão do Ni-
terói Presente para todas as
regiões da cidade. Para re-
solver um dos maiores pro-
blemas do município, o trân-
sito, o prefeito eleito preten-
de implantar o VLT, que já
está em fase de estudos.
Sem adiantar nomes, Axel
garantiu que seu secretaria-
do terá um perfil técnico. P.4

SAÚDE DE NITERÓI REABRE CONCURSO COM 793 VAGAS
PÁGINA 5

MOTORISTA MORTO POR POLICIAL É SEPULTADO EM SG
Diego Soares Barone Campelo
Sampaio, de 37 anos, foi morto
na noite de terça-feira por um
policial militar de folga após
uma discussão em um posto de
combustível no bairro de Pen-
dotiba, em Niterói. O sargento
da PM, lotado no 12º BPM (Ni-
terói) teve a arma apreendida.
O caso está sendo investigado
pela Delegacia de Homicídios
de Niterói, São Gonçalo, Itabo-
raí e Maricá (DHNSG). P.6

ESCOLTA
DO BEM

CIDADES

MINISTÉRIO PÚBLICO
ENTRA COM AÇÃO
CONTRA EX-SECRETÁRIO
DE SAÚDE

TERESÓPOLIS

NOVAS PLACAS DE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
SÃO INSTALADAS EM
DOIS BAIRROS

BÚZIOS

INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA AUXÍLIO PARA
PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE CULTURA

RIO BONITO

FLÁVIO RICCO

MARIANA WEICKERT
RETORNA AO ‘DOMINGO

ESPETACULAR’
PÁGINA 7
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 Cartas
No próximo dia 29 mais uma vez o eleitor

de São Gonçalo vai sofrer com enormes filas
em frente a zonas eleitorais e a velha boca
de urna. Por mais que se faça campanhas
tentando orientar, parace que não adianta.
No último dia 15, vários locais de votação
apresentaram enormes filas em São Gonça-
lo, onde não se respeitou distanciamento.
Como se não bastasse, carros passavam com
ocupantes jogando panfletos de candidatos,
espalhando muito lixo em vários pontos da
cidades. Quando é que vamos agir como um
povo civilizado. Isso é falta de educação.

Carlos Miranda
Porto Novo – São Gonçalo

FILAS E TUMULTO

OTACILIO BARROS

*é jornalista
Email: otacilio.barros@hotmail.com

QUE DEUS NOS AJUDEQUE DEUS NOS AJUDEQUE DEUS NOS AJUDEQUE DEUS NOS AJUDEQUE DEUS NOS AJUDE
As pessoas que fazem política no dia-a-dia demonstram

preocupação com a indiferença e a revolta da população com
os candidatos a cargos eletivos. É de admirar? Claro que não.
Os  escândalos envolvendo deputados federais, senadores,
prefeitos, governadores, juízes, desembargadores, empresári-
os, enfim, grande parte da chamada sociedade organizada,
aumentaram o descrédito da maioria, até mesmo não só nos
homens, mas nas instituições. É público e notório que os bra-
sileiros, os homens de bem, os que pagam seus impostos cor-
retamente, apesar desses impostos serem escorchantes, es-
tão cansados de tantas falcatruas, de tanta bandidagem, de
tanta impunidade. As maracutaias se espalharam por todo o
país, se entranharam como pragas destruidoras em gente que
se vale da política para ser servido, para enriquecer e não
para servir, já que essa é a função principal do “servidor”
público. Isso ficou claro, mais uma vez, com essa pandemia
de Corona Vírus que ainda assola o país. Muita corrupção nas
compras para equipamentos e medicamentos na área de saú-
de em vários Estados brasileiros. Já tem gente presa e, acredi-
to eu, vem mais prisões por aí. Já tem até gente chamando os
militares de volta. Será necessário? Então, vamos contar com
quem? Ora, vamos tentar contar com os menos ruins, com os
que ainda não se locupletaram, com alguns que tentam hon-
rar seus mandatos, seja no Senado, na Câmara Federal, seja
nas Assembléias Legislativas ou nas Câmaras de Vereadores.
Vamos escolher políticos que se dizem comprometidos com as
causas populares e esquecer os vendilhões da Pátria, que,
como dizia o Sílvio Santos fazem “tudo por dinheiro”. É preci-
so não esquecer que estamos novamente diante de uma cam-
panha para prefeitos e vereadores e que os próximos a serem
eleitos, sejam eles quem forem, precisam contar com o apoio
do povo, senão não vão conseguir governar. É só recordar um
pouco. De onde vocês acham que surgiu o famoso “Mensa-
lão”? Pois é, foi exatamente da necessidade do apoio que o
presidente Lula precisou na Câmara e no Senado para apro-
var os projetos do Governo. Vamos fazer agora um exercício
de futurologia. Os prefeitos eleitos nas eleições deste ano vão,
mais uma vez, precisar de maioria nas casas legislativas, ou
seja, nas Câmaras de vereadores. Se faz necessário que esses
novos prefeitos não tenham que fazer acordos espúrios com
os novos eleitos para os legislativos municipais. É bom lem-
brar, que no atual sistema eleitoral vigente no país, quem
quer que seja eleito para prefeito terá esses mesmos proble-
mas. Toco, mais uma vez, portanto, na tecla de que se a
sociedade não exigir as reformas urgentemente vamos conti-
nuar com os mesmos problemas de sempre, que nos acompa-
nham desde a “Velha República”. No mais, vida que segue
nessa quinta-feira, com muita gente ainda sofrendo com essa
pandemia causada pelo vírus chinês.

“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me
coloca em nível mais alto do que o de qualquer político”coloca em nível mais alto do que o de qualquer político”coloca em nível mais alto do que o de qualquer político”coloca em nível mais alto do que o de qualquer político”coloca em nível mais alto do que o de qualquer político”

(Charles Chaplin)

PREFEITOS TEM DE BUSCARPREFEITOS TEM DE BUSCARPREFEITOS TEM DE BUSCARPREFEITOS TEM DE BUSCARPREFEITOS TEM DE BUSCAR
A  INTEGRAÇÃO REGIONALA  INTEGRAÇÃO REGIONALA  INTEGRAÇÃO REGIONALA  INTEGRAÇÃO REGIONALA  INTEGRAÇÃO REGIONAL

Em tempos de acelerada ocupação urbana, não atende a modernidade a
divisão administrativa limitada à União, estados e municípios. Os prefeitos
têm desafios que não devem ser enfrentados apenas com a visão municipal.
As conurbações impõem soluções regionais e para isto é necessário a
integração, através de consórcios regionais, com mais poder de formular
projetos e buscar soluções objetivas para a presença do Estado, detentor
das principais receitas geradas pela produção nas cidades.

O Estado tem regiões diversificadas como a grande concentração
domiciliar em cidades da já reconhecida Região Metropolitana, já tendo
contado com um órgão operacional, após a fusão GB-RJ, denominada
Fundação da Região Metropolitana, com o erro de ser gerida pelo Estado
sem a sensibilidade e poder de influência das autoridades municipais. Estas
estão mais perto das pessoas, conhecendo as particularidades locais – físicas
e humanas - mais do que os técnicos então planejadores em pranchetas
localizadas na solidão de gabinetes e sem a alma dos locais visados para
seus trabalhos técnicos.

Na diversidade fluminense temos características especiais em
conglomerados de municípios, com a mesma identidade produtiva, quase
limitada à agropecuária e alguma prestação de serviços. Elas são carentes do
“meio-termo”, carentes de algumas específicas atividades vinculadas à
indústria e agropecuária.

São regionais questões como a segurança, saúde, ensino superior,
transporte intermunicipal, geração de empregos, regularização da relação
produção comercialização, etc.

Precisamos de uma nova divisão regional para unir iguais na busca de
soluções além dos limites municipais.

Os novos prefeitos precisam firmar pacto suprapartidários e atrair as
cabeças pensantes da região para se associarem a outros bons gestores para
melhor o desempenho da administração em prol das pessoas e não só da
imagem de seus municípios.

JOURDAN AMÓRA

* É * É * É * É * É jornalistajornalistajornalistajornalistajornalista

Aberta consulta pública
de especificações técnicas

de mobiliário escolar

AS PROVAS da edição 2020 do exame estão marcadas a partir de 17 de janeiro
de 2021

Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) iniciou a capacitação de
colaboradores que irão atuar na apli-
cação do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). As provas da edição
2020 do exame estão marcadas para
os dias 17 e 24 de janeiro de 2021
(versão impressa) e 31 de janeiro e 7
de fevereiro de 2021 (versão digital). 

Estão sendo treinadas aproximada-
mente 30 mil pessoas que atuarão como
coordenadores estaduais, municipais,
coordenadores de local, assistentes de
aplicação, chefes de sala, aplicadores,
fiscais de banheiros e fiscais volantes.
O treinamento é realizado de maneira
remota, por meio de transmissões ao
vivo. Para abrir os trabalhos, duas li-
ves institucionais foram realizadas,
cada uma com a participação de cerca
de 15 mil colaboradores. O presidente
do Inep, Alexandre Lopes, encaminhou
uma mensagem dando as boas-vindas
aos colaboradores e ressaltando a im-
portância do papel de cada aplicador
do Enem. 

As transmissões contaram com a
participação do diretor de Tecnologia
e Disseminação de Informações Edu-
cacionais e presidente substituto do
Inep, Camilo Mussi; do diretor de
Gestão e Planejamento, Murillo Gamei-
ro; da coordenadora-geral de Desen-
volvimento da Aplicação, Andréia
Gonçalves; do coordenador de As-
suntos Institucionais da Fundação
Cesgranrio, Gabriel Lima; e da geren-
te executiva de Projetos da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), Patrícia Werner,
no painel virtual que representou a
mesa de abertura do evento. 

Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) abriu
nesta terça-feira, 17, a Consulta Pú-
blica nº 03/2020, destinada a apresen-
tar as especificações técnicas preli-
minares de mobiliário escolar e infan-
til. O objetivo é receber críticas e su-
gestões para aprimorar as especifi-
cações e atender melhor estudantes
e professores da educação básica
pública de municípios, estados e Dis-
trito Federal.

O documento com as especifica-
ções preliminares está disponível em 
Consulta Pública nº 3/2020 – Mobiliá-
rio Escolar e Infantil. Os interessados
podem enviar suas contribuições para
o endereço eletrônico  dpcon@
fnde.gov.br até o próximo sábado (21).
O caderno de especificações técnicas
prevê modelos de conjuntos para alu-

nos, formados por mesas e cadeiras
individuais, de acordo com a altura
dos estudantes. Também há modelos

A CONSULTA PÚBLICA é destinada a apresentar as especificações técnicas de
mobiliário escolar e infantil

de conjuntos coletivos, mobiliário para
professores e mesa acessível para pes-
soa em cadeira de rodas.

Divulgação

Durante a capacitação, os cola-
boradores do Enem aprendem os
procedimentos de aplicação do exa-
me, desde o recebimento do malote,
passando pela preparação do local
de provas, a identificação dos parti-
cipantes, a distribuição dos cader-
nos de questões até a finalização do
exame. O treinamento tem duração
total de oito horas, dividido em três
momentos distintos. As capacita-
ções seguem até o mês de janeiro de
2021.  Todos os anos, o Inep refor-
mula a metodologia da capacitação,
buscando temas para passar o con-
teúdo e envolver os colaboradores
na capacitação. Neste ano, o tema
será “Enem como indutor de trans-
formação social. Colaborador, qual é
o seu papel ?” 

O diretor de Gestão e Planejamen-
to, Murillo Gameiro, destacou a es-
colha da temática. “O tema deste ano

é muito especial e foi uma excelente
escolha da equipe da Coordenação-
Geral de Desenvolvimento da Aplica-
ção (CGDA) do Inep. O Enem é extre-
mamente relevante por trazer a possi-
bilidade de uma transformação positi-
va na vida de milhões de famílias bra-
sileiras, por meio do acesso à educa-
ção superior pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), o Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni) e o Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies)”,
afirmou o diretor. 

Para Camilo Mussi, presidente
substituto do Inep, a participação dos
colaboradores é parte essencial na
aplicação do exame. “Os colaborado-
res do Enem são nosso ponto de con-
tato com os participantes. São eles que
estão na ponta, resolvendo os pro-
blemas, atendendo, dando toda a aten-
ção para que o Enem seja um suces-
so”, explicou.

Divulgação

Inep capacita
colaboradores para
aplicação do Enem
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PETROBRAS PRORROGA TRABALHO
REMOTO ATÉ 31 DE MARÇO

A Petrobras decidiu prorrogar o teletrabalho para atividades viáveis re-
motamente até 31 de março de 2021. Em comunicado divulgado ontem, a
empresa afirma que o adiamento se dá em caráter excepcional, e visa à
proteção da saúde de seus colaboradores e a prevenção da covid-19.

“A companhia continuará monitorando os cenários interno e externo,
com avaliação constante das decisões tomadas, tendo sempre como foco
a prevenção e a segurança das pessoas. Em função de uma possível
mudança de cenário da pandemia e dos locais em que a Petrobras atua,
as condições de retorno poderão ser alteradas”, disse a empresa.

A estatal pondera, no entanto, “que, algumas atividades, por sua natu-
reza e essencialidade, não podem prosseguir de forma remota”. Para
esses trabalhadores, o retorno ao trabalho presencial será comunicado
com antecedência e ocorrerá de “forma segura e gradual”.

“Nas áreas operacionais, bem como para todas as instalações onde o
retorno ao trabalho presencial já vem acontecendo, a companhia segue
aprimorando as medidas preventivas que buscam proteger a saúde das
pessoas que precisam manter o trabalho presencial para garantir a pres-
tação de serviços essenciais à sociedade”.

Entre outras ações de prevenção, a Petrobras já realizou mais de
320 mil testes de Covid-19, inclusive no pré-embarque para suas
plataformas, e distribuiu mais de 11 milhões de máscaras faciais em
suas unidades operacionais.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve em Niterói para dar pessoal-
mente os parabéns ao prefeito eleito, Axel Grael. Acompanhado de Axel e do prefeito
Rodrigo Neves, Lupi almoçou no tradicional restaurante Seu Antônio, no Cafubá, na
Região Oceânica. O local é praticamente um “diretório gastronômico” do trabalhismo
na cidade, inclusive com pinturas de Brizola e Darci Ribeiro nas paredes.

Nas redes sociais, Rodrigo Neves explicou a escolha do local para celebrar a
vitória no primeiro turno.

“Fizemos uma avaliação do resultado do PDT no Estado e no país, e tam-
bém sobre o segundo turno nas cidades do Rio de Janeiro. Eu não poderia
deixar de estar muito feliz e orgulhoso com a vitória retumbante de Grael. Niterói
é a fortificação do trabalhismo no Brasil. Estamos indo para 35 anos de gover-
nos trabalhistas e elegemos a maior bancada de vereadores, com quatro pede-
tistas, sendo um deles o mais votado de Niterói. Viva a Niterói e viva ao PDT!”,
afirmou, para a alegria de Lupi.

A LONGA PANDEMIA

O dia 17 marcou o 11º mês do
registro do primeiro caso de Covid
em Niterói.

Há quem preveja que o vírus
ainda fará vítimas por mais um ano.

Nota-se que o isolamento soci-
al está sendo mais marcante no tur-
no da noite, acentuadamente nas
épocas de chuva e frio. O mesmo
não acontece nas zonas comerci-
ais centrais da cidade. Fora a capi-
tal, São Gonçalo e Niterói apare-

ALMOÇO DA VITÓRIA
PAGAMENTO DO ESTADO
Havia a previsão de dificuldades

para o Estado pagar os vencimentos
dos servidores a contar de setembro
passado.

Os vencimentos de outubro só fo-
ram pagos na antevéspera da elei-
ção, com uma semana de atraso.

Para tranquilizar os servidores e
animar o comércio, foi marcado para
o dia 1º de dezembro o pagamento
dos vencimentos de novembro e qui-
tação do 13º salário no dia 15 de de-
zembro, uma terça-feira.

Haverá tempo para movimentar o
comércio com o reforço do bônus sa-
larial, pois a véspera do Natal será
na quinta-feira da semana seguinte.

O Senado aprovou, ontem, o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 133/
2020, que trata da reposição de per-
das de arrecadação dos estados em vir-
tude da Lei Kandir, de 1996. Trata-se
de um assunto antigo, que tem coloca-
do estados e União em lados opostos,
em uma briga que chegou ao Supremo
Tribunal Federal (STF).  A matéria se-
gue para a Câmara dos Deputados.

O projeto prevê o pagamento de R$
62 bilhões da União para os estados, a
título de compensação pelas perdas de
arrecadação na época da Lei Kandir,
de 1996. O acordo tem objetivo de fa-
zer o ressarcimento de R$ 58 bilhões
até 2037. Os outros R$ 4 bilhões fi-
cam condicionados à realização do lei-
lão de petróleo dos blocos de Atapu e
Sépia, na Bacia de Santos (SP).

Entre 2020 e 2030 serão R$ 4
bilhões ao ano. A partir de 2031, ha-
verá uma redução de R$ 500 milhões
ao ano até zerar a entrega a partir de
2038. Os estados ficarão com 75%
dos recursos, e os municípios, com os
25% restantes. Outros 3,6 bilhões,
que totalizaria R$ 65,5 bilhões, serão
repassados caso a Proposta de Emen-

Projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados

SENADO APROVA VERBA DE R$ 62 BI
DA LEI KANDIR A ESTADOS E MUNICÍPIOS

O ACORDO tem objetivo de fazer o ressarcimento de R$ 58 bilhões até 2037

FORÇA PARA O PSB
Embora não tenha conseguido atingir

o quociente para eleger o seu candida-
to a vereador mais votado, Rafael Ado-
nis, que conquistou 2.328 votos, o PSB
caminha para se fortalecer. O partido
presidido pelo deputado Alessandro Mo-
lon deverá indicá-lo para ser o secre-
tário municipal de Assistência Social com
aval de uma pessoa muito influente no
esquema oficial.

da à Constituição (PEC) do Pacto
Federativo seja aprovada.

O tema chegou a ser discutido no
plenário do Senado em agosto, mas
não houve acordo. Vários líderes fo-
ram contrários a um artigo que extin-
gue o Fundo Social, cuja principal fonte
de recursos é a parcela do óleo exce-
dente devida à União nos contratos
de partilha de produção do petróleo
nas áreas do pré-sal.

O Fundo Social seria, originalmen-
te, o financiador dessa reparação, já
que parte desse fundo fica armaze-
nada para amenizar o déficit fiscal da
União e outra parte é usada para fi-
nanciar o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).

Como muitos senadores se mos-
traram contrários à extinção do Fundo
Social, o relator da matéria, Antonio
Anastasia (PSD-MG), decidiu excluir
o artigo que previa essa extinção, man-
tendo o Fundo Social. Assim, foi pos-
sível aprovar o texto.

No início de novembro, o Congres-
so aprovou um projeto de lei do Con-

GOVERNADOR DISCUTE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO
A renovação do Regime de Re-

cuperação Fiscal e os projetos que
podem alavancar o crescimento
econômico do estado foram os as-
suntos tratados no encontro entre o
governador em exercício do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro,

e o presidente Jair Bolsonaro,
ocorrido ontem. Também estavam
presentes o secretário-chefe da
Casa Civil, Nicola Miccione, e o mi-
nistro-chefe da Secretaria de Go-
verno, Luiz Eduardo Ramos.

“O Rio de Janeiro trabalha hoje
em duas frentes: o regime que está
em vigor e o proposto por meio do
PLP 101/20. O texto é a salvação
de um país inteiro, atingindo não
somente os estados em situação di-

fícil. O presidente se mostrou bem
sensível ao tema”, disse o governa-
dor em exercício.

Entre os demais projetos discuti-
dos na reunião, estão a continuação
da construção do Arco Metropolitano,
as duplicações da Serra das Araras
e da Rodovia BR-040 (Rio – Belo
Horizonte) e a ampliação da RJ-118
até o Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj) e o Porto do
Açu.

“São obras estruturantes para o
Rio de Janeiro. A meta é que o esta-
do seja um hub logístico. Apresenta-
mos ao presidente as nossas pro-
postas para que possamos caminhar
com as próprias pernas e tirar a de-
pendência do petróleo. Temos bus-

cado abrir o Rio de Janeiro para no-
vas perspectivas”, complementou
Cláudio Castro.

O governador em exercício ressal-
tou ainda a necessidade de manter o
presidente da República informado
sobre os assuntos discutidos com os
ministros:

“Mais uma vez pedi ao presidente
que nos ajude com essas pautas. Os
projetos estão com o ministro de In-
fraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com
o ministro-chefe da Casa Civil, Braga
Netto, e são fundamentais para o de-
senvolvimento econômico e a gera-
ção de empregos no Rio de Janeiro.
É importante para o presidente saber
o que estamos dialogando, pois ele
tem a palavra final”. ENTRE os projetos discutidos, estão a construção do Arco Metropolitano

cem com destaque nos dados ofici-
ais, com a soma de 33 mil casos e
de perdas de 1.400 vidas.

As duas cidades somam 1,5 mi-
lhão de habitantes, com grande con-
centração populacional.

Um quadro bem diferente de
quase 30 municípios do Centro Nor-
te e do Noroeste Fluminense que,
na soma, estão muito distantes des-
tes números. Trajano de Moraes, por
exemplo, não registrou um só óbito.

A Secretaria sempre foi dirigida ou
influenciada pela vereadora reeleita Ve-
rônica Lima (PT), que aspira ser candi-
data a deputada estadual apoiando para
a Câmara Federal a deputada e colega
de partido Zeidan, de Maricá.

Outra esperança do PSB é conse-
guir a filiação do deputado Waldeck
Carneiro, para ser candidato, desta
vez, à Câmara Federal.

NO ENTANTO...
Giovana Victer entrou em contato com a coluna para ressaltar que participa de

um grupo político e gestão que conquistou o reconhecimento retumbante com a
vitória do prefeito eleito Axel Grael, no primeiro turno, com mais de 62% dos votos.
“Sou filiada ao PDT e confio integralmente no projeto do prefeito eleito Axel Grael e
na liderança política do prefeito Rodrigo Neves. Estarei à disposição das missões
que o grupo a mim confiar. Portanto, não há fundamento falar em eleições futuras”.

FERIADO POR ZUMBI
A sexta-feira, dia 20, é marcada

pelo feriado estadual em comemora-
ção ao Dia da Raça Negra.

Em Niterói a data era emenda-
da com a comemoração pelo ani-
versário de Niterói, 22 de novem-
bro, mas no início do ano o prefeito
Rodrigo Neves atendeu ao comér-
cio pondo fim ao feriado municipal.
Também não haverá a tradicional
feijoada e a feira artesanal que a
vereadora Verônica Lima promovia
no bairro de São Domingos, sem-
pre com as presenças de Washing-
ton Quaquá e da deputada marica-
ense Zeidan.

O pessoal aqui de “A Tribuna”
verá passar duas datas significa-
tivas, sem comemorações.

O jornal chegar aos 84 anos
de circulação, no dia 26, mas
amanhã, dia 20, tem de render
homenagens ao dinamismo e
competência de Gustavo Santa-
na Amóra que chega aos 47 anos
de idade, 33 dos quais dedica-
dos ao jornal, dirigido por ele e
pelo irmão Luis Jourdan, já su-
cedendo aos pais, recolhidos ao
lar em função da pandemia e de
suas idades.

Em janeiro o semanár io
“Jornal de Icaraí” comemorará
48 anos.

DUAS DATAS

gresso (PLN) que alterou a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) vigente,
autorizando o pagamento desses valo-
res caso o PLP 133 seja aprovado.

HISTÓRICO
Em 1996, os estados exportado-

res abriram mão do ICMS sobre os
produtos exportados, para estimular
esse tipo de comércio e tornar os pro-

dutos nacionais mais competitivos no
exterior. A lei leva o nome do então
ministro do Planejamento, Antônio
Kandir. Os estados deveriam ter sido
ressarcidos como contrapartida, mas
isso não ocorreu.

Em 2003, a Constituição sofreu
uma emenda que previa a aprovação
de uma lei complementar com critérios
para que a União compensasse a per-

da de arrecadação dos estados. Dez
anos depois, em 2013, a lei comple-
mentar ainda não havia sido aprovada.

Foram anos de impasse entre a
União e os estados. Esse impasse
foi desfeito após um acordo mediado
pelo STF, que determinou o paga-
mento de R$ 58 bilhões até 2037. A
determinação do Supremo consta no
PLP 133/2020.

Divulgação
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A Tribuna - O senhor foi elei-
to com 62,56% dos votos, uma vo-
tação bastante expressiva. Sinal
de que a população de Niterói
deseja a continuidade das políti-
cas públicas atuais. Qual será o
primeiro ato do teu governo?

Axel Grael - Fiquei muito feliz
e orgulhoso com os números da
eleição. Isso é coerente com o ní-
vel de aprovação que o governo do
Rodrigo Neves tem, que é acima de
80%. Se as pessoas aprovam esse
governo é porque eles reconhecem
que o governo fez as entregas que
elas esperavam. E vamos continuar
avançando com os projetos que fi-
zemos para Niterói. O primeiro ato
do meu governo será prorrogar o
Renda Básica até que haja uma vaci-
na contra o coronavírus.

AT - O seu partido se coligou
com 15 siglas, de diferentes cor-
rentes ideológicas. Na Câmara, o
senhor terá maioria. Como será
a relação com esses partidos? Já
há conversas sobre cargos?

Axel Grael - A conversa sobre
cargos ainda não aconteceu, mas
não condicionamos esses apoios a
cargos. O nosso objetivo é construir
uma união em torno da cidade. A gen-
te olha para o país e vê muita confu-
são na política, muita polarização.
Com esse objetivo nós construímos
esse conjunto de partidos em torno
de um projeto para a cidade. Vamos
manter o mesmo clima de diálogo
com o parlamento.

AT - O senhor já escolheu al-
gum nome para o primeiro esca-
lão do governo? Qual será o cri-
tério para a escolha do secreta-
riado?

Axel Grael - Ainda estamos de-
finindo isso. Mas vai ser um secre-
tariado com um perfil mais técnico.

AT - A Educação é sempre uma
preocupação, principalmente nas
camadas mais pobres da socieda-
de. Hoje ainda há um déficit de
vagas em creches.
É possível solucio-
nar este problema?

Axel Grael - É
possível e nós avan-
çamos muito nessa
agenda. Foram 25
escolas entregues na
gestão do Rodrigo
Neves, cinco mil va-
gas de matrículas
oferecidas. Nós va-
mos continuar fazen-
do escolas em luga-
res que tem necessi-
dade. Nossa priori-
dade é a qualidade. Já
subimos 40% na
nota do IDEB e va-
mos continuar avan-
çando na qualidade
da educação em Niterói.

AT - Em relação à pandemia,
como será a questão das aulas pre-
senciais? O senhor é a favor de um
retorno imediato?

Axel Grael - Eu sou a favor de
um retorno seguro das aulas. Tem
que estar respaldado pelas autorida-
des sanitárias. Não podemos fazer
isso de uma forma irresponsável.
Outras cidades que retornaram es-
tão com dificuldade de ter até a con-
fiança das famílias dos alunos. Va-

mos continuar seguindo as orienta-
ções das autoridades de saúde.

AT - Uma educação de quali-
dade passa pela valorização dos
professores e demais profissio-
nais da educação. O que o senhor
pretende fazer em relação a estes
profissionais?

Axel Grael - Na gestão do pre-
feito Rodrigo Neves nós criamos a
gestão de cargos e carreiras, que hoje
tem um dos maiores reconhecimen-
tos e um dos melhores planos de sa-
lário do Estado. Vamos continuar
buscando reconhecer e proteger o
trabalho dos profissionais e educa-
ção. E investir nos recursos didáti-
cos e tecnológicos nas
escolas.

AT - A combina-
ção de educação e es-
porte sempre traz
bons resultados. Na
tua gestão, essa jun-
ção será colocada em prática?

Axel Grael - Nós vamos traba-
lhar de uma forma integrada: educa-
ção, esporte, cultura e assistência
social. Queremos avançar na infra-
estrutura esportiva nas escolas.
Caso não seja possível, por exem-
plo, a construção de uma quadra na
escola, vamos identificar nas proxi-
midades um local onde essas ativi-
dades possam ser desenvolvidas. Na
cultura, vamos possibilitar o aces-
so desses alunos aos museus, tea-
tros. Na área da assistência social,
nosso objetivo é que a escola seja
um local com mais identidade em
relação à comunidade.

AT - A atual gestão foi reco-
nhecida internacionalmente pelo
combate à pandemia. Teme-se
uma possível segunda onda de Co-
vid. Niterói está preparada?

Axel Grael - Niterói, hoje, tem
indicadores muito positivos. Dife-
rente de outras cidades. Temos lei-
tos com baixa ocupação, temos uma
capacidade de resposta no atendi-

mento dos pacientes,
muito rápida. Outras ci-
dades adotaram o Hospi-
tal de Campanha, nós ti-
vemos o Hospital Oceâ-
nico, que salvou cerca de
500 vidas. Não temos
como adivinhar o futuro,
mas hoje, isso não é mo-
tivo de preocupação para
o município, pois conta-
mos com uma ótima es-
trutura de atendimento.

AT - Um dos gran-
des acertos foi o arren-
damento do Hospital
Oceânico. Quais os
planos para este hospi-
tal?

Axel Grael - A prio-
ridade do hospital nesse momento é
atender a demanda da Covid. A equi-
pe da Secretaria de Saúde vai avaliar
o caso de continuarmos com o Hos-
pital Oceânico. Se você comparar Ni-
terói com outras cidades do mesmo
porte, nenhuma outra tem cinco hos-
pitais como nós temos. Para você in-
cluir o Hospital Oceânico na nossa
estrutura, precisamos redesenhar a
nossa estrutura hospitalar. E é isso
que estamos avaliando no momento.

AT - Tanto na Saúde como na

Educação, o senhor pretende re-
alizar concursos públicos?

Axel Grael - Nós fizemos vári-
os concursos no governo do Rodri-
go Neves. Fizemos para a área de
educação, fizemos para o meio am-

biente, que nunca
teve. Fizemos concur-
so também na área da
Guarda Municipal,
que quase dobrou o
efetivo.

AT - A segurança
pública foi um dos temas mais
discutidos durante a campanha.
Como prefeito, como o senhor
pretende lidar com esta questão?
O Programa Niterói Presente
será ampliado?

Axel Grael - Um dos meus com-
promissos é a ampliação do Niterói
Presente para todas as regiões da ci-
dade. É um programa de sucesso, re-
conhecido pela população. E isso
também está expresso nas estatísti-
cas de segurança da cidade. Os índi-
ces de criminalidade caíram muito.
Nós vamos continuar investindo na
guarda e em tecnologia, como o CISP,
que monitora o cotidiano da cidade.
Fizemos um investimento no cerca-
mento eletrônico que permite, por
exemplo, que um veículo suspeito
seja monitorado através das caracte-
rísticas dele. Não é necessário nem
a placa desse veículo. Tudo isso per-
mitiu que melhorasse muito a eluci-
dação dos casos em Niterói. A chan-
ce do bandido ser pego dentro da ci-
dade é muito maior.

AT – O senhor falou em inves-
tir na Guarda Municipal. Esse in-
vestimento inclui armar a Guar-
da ou o senhor é contra isso?

Axel Grael - Niterói teve a co-
ragem de fazer um plebiscito e pe-
dir a opinião a população. Eles de-
cidiram por não armar a Guarda.
Então  isso está superado.

AT - Apesar dos avanços na
área, a mobilidade urbana ainda
é um problema que atormenta os
niteroienses. Há solução para os
engarrafamentos?

Axel Grael - Esse é o problema
de todas as cidades grandes. Hoje o
nível de dependência dos automó-
veis é grande e a estrutura da cidade
não foi programada pra isso. Nós fi-
zemos alguns investi-
mentos no governo do
Rodrigo para desafo-
gar isso. O túnel Cha-
ritas-Cafubá, a Transo-
ceânica, toda a estraté-
gia da implantação de
ciclovias. Nós conclu-
ímos uma obra impor-
tante que foi a obra da
Marques de Paraná. E
agora estamos fazendo
a obra da Paulo Alves,
no Ingá, que vai ajudar
também. Nós fizemos
um plano de mobilida-
de urbana, que identi-
fica os grandes gargalos no trânsito
e estabelece estratégias para que
possamos encontrar soluções. Eu
coordenei os estudos para a implan-

tação do VLT que vai ligar Charitas
até o Terminal, no Centro, e depois
até o Barreto. Também assumimos
o compromisso de uma obra na Ala-
meda para reestruturar o local em
termos de urbanização. Vamos en-
terrar a fiação, tirar os postes, abrir
mais espaço para o pedestre. Tere-
mos também um terminal no Cara-
mujo, que vai ser interligado ao Ter-
minal no Centro.

AT - O que a população de Ni-
terói pode esperar do prefeito
Axel Grael?

Axel Grael - A população pode
esperar um prefeito que trabalha
muito. Nesses oito anos que estive
ao lado do Rodrigo (Neves) eu tra-
balhei muito, me dediquei, viajei

para o exterior, vi ex-
periências de outras
cidades para implantar
aqui. Ao longo da ges-
tão ajudei muito a es-
truturar todas as ações
na área da mobilidade
e sustentabilidade. Na
questão das políticas
públicas eu também
ajudei muito. Estou
preparado para dar con-
tinuidade a esse traba-
lho, e fazer com que a
cidade continue avan-
çando cada vez mais
para que Niterói seja a

cidade do bem viver. Sabemos que
não será fácil, mas temos a experi-
ência e o conhecimento dos princi-
pais desafios.

‘A população pode esperar um
prefeito que trabalha muito’

ENTREVISTA AXEL GRAEL | PREFEITO ELEITO DE NITERÓI

O prefeito eleito com 62,56% dos votos em Niterói, Axel Grael (PDT),
falou com A TRIBUNA sobre suas prioridades ao assumir o comando
do município em janeiro de 2021. Ele garante que vai manter o progra-
ma Renda Básica até que haja uma vacina contra a Covid-19.

Ao assumir o mandato, Axel contará com a maioria dos votos
da bancada do governo da Câmara. Na última legislatura, o PDT
tinha apenas um vereador, e agora elegeu quatro, a maior repre-
sentação partidária no Legislativo.

Axel também falou sobre a ligação que pretende fazer entre es-
porte, educação e cultura. Um dos maiores problemas de Niterói, o
trânsito, o prefeito eleito pretende resolver com a implantação do
VLT que já está em fase de estudos.

ALAN BITTENCOURT E CAMILLA GALEANO

“Estou preparado
para fazer com
que a cidade
continue
avançando
cada vez mais.
Sabemos que
não será fácil,
mas temos a
experiência e o
conhecimento
dos principais
 desafios

“

“Vamos manter o
mesmo clima
de  diálogo com
o parlamento

“
“Sou a favor

de um retorno
seguro das aulas.
Tem que estar
 respaldado pelas
autoridades
sanitárias.
Não podemos
fazer isso de
uma forma
irresponsável

“
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Objetivo é preencher cargos para o Programa Médico de Família (PMF) e para a rede de Saúde Mental
A Fundação Estatal de Saú-

de da Prefeitura de Niterói (Fe-
Saúde) anunciou que irá reali-
zar, já no primeiro trimestre do
ano que vem, um concurso pú-
blico com 793 vagas, além de
formação de cadastro reserva,
para cargos de todos os níveis
de escolaridade. O objetivo é
preencher cargos para o Progra-
ma Médico de Família (PMF)
e para a rede de Saúde Mental.
Os salários variam entre R$
1.317 e R$ 13,8 mil, de acordo
com o nível de escolaridade.

O certame seria realizado
no início deste ano, porém,
foi adiado por causa da pande-
mia do coronavírus. Os inte-
ressados poderão se inscrever
de 4 a 13 de janeiro, pelo site
da Coordenação de Seleção
Acadêmica da Universidade
Federal Fluminense (Coseac/
UFF), organizadora do con-
curso: www.coseac.uff.br/

concursos/fesaude/2020.
Os candidatos que já havi-

am efetuado as inscrições e o
pagamento da taxa de inscri-
ção no início deste ano não
precisaram se inscrever nova-
mente. A orientação é seguir
acompanhando o site do con-
curso, onde serão publicadas
todas as informações.

Serão reservadas vagas
para deficientes. As vagas são
para agente comunitário de
saúde, enfermeiro, técnico de
enfermagem, diversas espe-
cialidades médicas, assisten-
te social, psicólogo, além de
cargos administrativos, ana-
lista, assistente e contador,
entre outros. As provas obje-
tivas vão acontecer em duas
datas: 21 de fevereiro de
2021, para os empregos de
nível fundamental e médio
(exceto agente comunitário
de saúde); e 7 de março de

Rio de Janeiro - 128.834
Niterói - 17.224
São Gonçalo - 15.422
Duque de Caxias - 11.349
Belford Roxo - 11.302
Macaé - 10.234
Campos dos Goytacazes - 8.779
Teresópolis - 8.493
Nova Iguaçu - 8.230
Volta Redonda - 8.138
Angra dos Reis - 6.669
Itaboraí - 5.022
Magé - 4.902
Nova Friburgo - 4.173
São João de Meriti - 4.143
Maricá - 4.120
Barra Mansa - 3.991
Três Rios - 3.586
Itaperuna - 3.355
Resende - 3.324
Cabo Frio - 3.260
Petrópolis - 3.178
Itaguaí - 2.846
Queimados - 2.737
Rio das Ostras - 2.516
Guapimirim - 2.335
Rio Bonito - 2.237
Araruama - 1.897
Mesquita - 1.857
Nilópolis - 1.633
São Pedro da Aldeia - 1.466

CASOS

São João da Barra - 1.451
Barra do Piraí - 1.306
Saquarema - 1.305
Santo Antônio de Pádua - 1.302
Mangaratiba - 1.288
Paraíba do Sul - 1.215
Casimiro de Abreu - 1.166
Tanguá - 1.014
Paraty - 1.011
Iguaba Grande - 975
Seropédica - 956
Vassouras - 950
Bom Jesus do Itabapoana - 912
Piraí - 902
Paracambi - 896
Conceição de Macabu - 861
Porciúncula - 820
Valença - 818
Varre-Sai - 792
Cachoeiras de Macacu - 768
Sapucaia - 718
Natividade - 693
São Francisco de Itabapoana - 664
Japeri - 620
Quissamã - 615
Pinheiral - 608
Armação dos Búzios - 590
Miracema - 566
S. José do Vale do Rio Preto - 515
Porto Real - 502
Cantagalo - 468

Itaocara - 468
Cardoso Moreira - 465
Cordeiro - 452
Itatiaia - 451
Carapebus - 442
Italva - 366
Rio Claro - 365
Silva Jardim - 358
Laje do Muriaé - 354
Miguel Pereira - 328
Mendes - 311
Areal - 295
São Fidélis - 291
Carmo - 268
Engenheiro Paulo de Frontin - 262
Arraial do Cabo - 250
Cambuci - 227
Bom Jardim - 224
Paty do Alferes - 222
Sumidouro - 221
Aperibé - 207
Quatis - 186
Comendador Levy Gasparian - 173
São José de Ubá - 155
Macuco - 133
Santa Maria Madalena - 126
São Sebastião do Alto - 96
Duas Barras - 79
Trajano de Moraes - 76
Rio das Flores - 26

Rio de Janeiro - 12.793
Duque de Caxias - 811
São Gonçalo - 807
Nova Iguaçu - 722
Niterói - 554
São João de Meriti - 507
Campos dos Goytacazes - 454
Belford Roxo - 343
Petrópolis - 283
Magé - 265
Volta Redonda - 252
Itaboraí - 240
Nilópolis - 219
Angra dos Reis - 214
Mesquita - 195
Teresópolis - 189
Macaé - 186
Barra Mansa - 182
Cabo Frio - 180
Nova Friburgo - 164
Itaguaí - 142
Maricá - 142
Resende - 121
Itaperuna - 88
Saquarema - 88
Rio das Ostras - 87
Araruama - 76
Guapimirim - 74
Queimados - 74
Seropédica - 74
Três Rios - 73

ÓBITOS

Rio Bonito - 66
Barra do Piraí - 64
São Pedro da Aldeia - 62
Tanguá - 46
Mangaratiba - 44
Japeri - 43
Cachoeiras de Macacu - 39
Paracambi - 39
Iguaba Grande - 38
Paraty - 34
Itaocara - 33
Casimiro de Abreu - 32
São Fidélis - 32
Sapucaia - 31
Porciúncula - 29
Vassouras - 28
Paraíba do Sul - 25
Valença - 25
Bom Jesus do Itabapoana - 23
Santo Antônio de Pádua - 23
São Francisco de Itabapoana - 23
Quissamã - 20
S.José do Vale do Rio Preto - 19
Pinheiral - 18
Porto Real - 18
Armação dos Búzios - 17
Rio Claro - 17
Miguel Pereira - 16
Conceição de Macabu - 15
Piraí - 15
Sumidouro - 14

Ítala - 12
Itatiaia - 12
São João da Barra - 12
Areal - 9
Silva Jardim - 9
Aperibe - 7
Cambuci - 7
Arraial do Cabo - 6
Paty do Alferes - 6
Bom Jardim - 5
Miracema - 5
Natividade - 5
Santa Maria Madalena - 5
Carapebus - 4
Carmo - 4
Comendador Levy Gasparian - 4
Engenheiro Paulo de Frontin - 4
Rio das Flores - 4
São Sebastiao do Alto - 4
Cantagalo - 3
Cardoso Moreira - 3
Duas Barras - 3
Macuco - 3
Mendes - 3
Quatis - 3
São José de Ubá - 3
Cordeiro - 2
Laje do Muriaé - 2
Varre-Sai – 2

AUMENTO NOS CASOS DE COVID
AFETA HOSPITAIS PARTICULARES

Os casos de Covid-19
estão aumentando em todo o
Estado. Hospitais das cida-
des de Niterói e São Gonça-
lo já tomam medidas para
tentar conter o avanço da se-
gunda onda de contaminação
e algumas unidades particu-
lares optaram por suspender
as cirurgias eletivas com o
objetivo de proteger os pa-
cientes e liberar leitos.

De acordo com o Sindi-
cato dos Hospitais, Clínicas
e Casas de Saúde de Niterói
e São Gonçalo (SINDHLES-
TE), em uma semana a taxa
dos hospitais particulares de
Niterói passou de 31% de
ocupação dos leitos de quar-
tos reservados para Covid
para 56%, entre os dias 10
e 17 de novembro.

Já a ocupação dos leitos
de UTI reservados para a
doença subiu de 29% para
52% no mesmo período.

O Hospital  Geral  do
Ingá, em Niterói já enviou
um comunicado assinado
pelo diretor médico, Luiz

Otávio Nazar, informando a
suspensão das cirurgias ele-
tivas a partir da próxima se-
gunda-feira (23) em virtude
da nova onda de Covid-19.
Procurada, a direção do hos-
pital não retornou os conta-

FESAÚDE DE NITERÓI REABRE
CONCURSO COM 793 VAGAS EM 2021

NÚMERO DE CASOS DÁ SALTO NO RIO
A Secretaria de Estado de Saú-

de do Rio de Janeiro informou que,
até ontem, 332.396 casos confir-
mados e 21.698 óbitos por coro-
navírus no estado. Há ainda 371
óbitos em investigação e 2.211 fo-
ram descartados. Entre os casos
confirmados, 304.705 pacientes se

recuperaram da doença.
A SES esclarece que os 224 óbi-

tos registrados não aconteceram to-
dos ontem, mas ocorreram entre as
semanas epidemiológicas 36 e 46. A
divulgação dos óbitos apenas ontem
é reflexo dos seis dias em que os da-
dos ficaram represados no sistema do

Ministério da Saúde, que a secreta-
ria baixa para fazer o boletim.

O Rio de Janeiro tem o maior
número de óbitos registrados:
12.793. Em seguida vêm Duque de
Caxias (811), São Gonçalo (807),
Nova Iguaçu (722), Niterói (554),
São João de Meriti (507), Campos

dos Goytacazes (454), Belford
Roxo (343), Petrópolis (283),
Magé (265), Volta Redonda (252) e
Itaboraí (240).

A cidade do Rio de Janeiro tam-
bém tem disparado o maior número
de contaminados pela Covid-19,
com 128.834 casos. Na sequência

aparecem Niterói (17.224), São
Gonçalo (15.422), Belford Roxo
(11.302), Duque de Caxias (11.349),
Macaé (10.234), Campos dos
Goytacazes (8.779), Nova Iguaçu
(8.230), Teresópolis (8.493), Volta
Redonda (8.138), Angra dos Reis
(6.669) e Itaboraí (5.022).

AS OPORTUNIDADES são para cargos de todos os níveis de escolaridade

2021, para os empregos de
nível superior e para as vagas
de agente comunitário de saú-
de. O resultado final do con-
curso será publicado no dia
31 de março de 2021.

O novo calendário propos-
to pela Coseac/UFF leva em
conta a necessidade do preen-
chimento dos postos de traba-
lho e possibilita que a organi-
zação do concurso faça o pla-
nejamento dos locais para a
realização das provas objeti-
vas. Em função das novas re-
gras de convívio e distancia-
mento social impostas pela
atual pandemia de Covid-19,
será necessário um número
muito mais elevado de pontos
de aplicação de provas. Todo
planejamento está sendo fei-
to com base em protocolos de
segurança, visando garantir a
saúde de candidatos e pessoal
de aplicação.

TAXA de ocupação nas unidades particulares aumentou mais de 50% em uma semana

tos até o fechamento desta
edição.

A Unimed Leste Flumi-
nense informou que o aten-
dimento aos casos da Covid
em seu hospital próprio, a
Unimed Leste Fluminense

não atende pacientes com a
doença por não ter UTI adul-
ta. No entanto, nos hospitais
da rede credenciada demons-
tram um pequeno incremen-
to na quantidade de casos
nos últimos dias.

CAMILLA GALEANO E
RAQUEL MORAIS

NOVO PROCEDIMENTO DA
ANVISA DEVE ACELERAR

REGISTRO DE VACINA
A Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa)
definiu os procedimentos de
submissão contínua de da-
dos técnicos para o registro
de vacinas contra a covid-19.
A Instrução Normativa nº 77/
2020 foi aprovada terça-feira
pela diretoria colegiada do ór-
gão e publicada ontem no
Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, os di-
retores também dispensa-
ram a análise de impacto re-
gulatório e consulta públi-
ca para o registro devido ao
grau de urgência da vacina e
gravidade da doença.

“A medida possibilitará
acelerar a disponibilização à
população brasileira de vaci-
nas contra o novo coronaví-
rus, desde que demonstradas
qualidade, segurança e eficá-
cia conforme os requerimen-
tos técnicos e regulatórios
vigentes”, informou a agên-
cia, em comunicado.

No procedimento de sub-
missão contínua, os dados
técnicos deverão ser encami-
nhados à Anvisa conforme
forem gerados. Assim, as em-
presas interessadas no regis-

tro de vacinas não precisam
ter em mãos todos os docu-
mentos reunidos para apre-
sentá-los ao órgão regulador.

Esse procedimento será
normatizado apenas para as
vacinas contra covid-19 a
serem registradas no país.
Segundo a Anvisa, outras
autoridades regulatórias de
referência, como a dos Es-
tados Unidos, da Europa, da
Suíça e da China, já utilizam
a submissão contínua em
situações específicas.

A proposta da Anvisa pre-
vê o atendimento a dois crité-
rios para uso desse procedi-
mento diferenciado. Um de-
les se refere à exigência de um
dossiê de desenvolvimento
clínico de medicamento refe-
rente à vacina proposta, pro-
tocolado na agência. Outro
critério é que a pesquisa este-
ja em fase 3 de desenvolvi-
mento clínico.As vacinas que
tiverem a análise iniciada pelo
procedimento de submissão
contínua poderão ser subme-
tidas ao pedido de registro
formal após a conclusão da
análise do último aditamento
protocolado.

Divulgação

Divulgação
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Motorista de aplicativo morto por
PM é sepultado em São Gonçalo

Diego tinha 37 anos e foi atingido por dois tiros em um posto de gasolina

Uma discussão em um posto de
combustível localizado na Estrada
Caetano Monteiro, em Pendotiba,
acabou em morte na noite de terça-
feira. O motorista de aplicativo Di-
ego Soares Barone Campelo Sam-
paio, de 37 anos, foi morto após ser
atingido por dois tiros disparados
pelo policial militar  Giovani Peça-
nha de Athaíde, lotado no 12º Bata-
lhão (Niterói).  A vítima chegou a ser
levada para o Hospital Estadual Al-
berto Torres (HEAT), no Colubandê,
em São Gonçalo, mas não resistiu
aos ferimentos. De acordo com o
comandante do 12º Batalhão, coro-
nel Sylvio Guerra, o caso é acompa-
nhado por um supervisor da unidade
e será aberto um processo adminis-
trativo para a apuração dos fatos

Nas imagens registradas por câ-
meras de segurança do posto é pos-
sível ver quando o motorista de
aplicativo tenta aplicar uma voado-
ra no sargento e recebe os dispa-
ros. O caso é investigado pela De-
legacia de Homicídios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).
O policial já prestou depoimento

O clima no 7º Batalhão de
Polícia Militar de São Gonça-
lo (BPM) foi de felicidade e
muito orgulho durante todo o
dia de ontem. Assim definiu o
tenente-coronel Gilmar Tra-
montini, comandante da unida-
de, ao saber que seus coman-
dados ajudaram uma família no
momento mais importante: o
nascimento de um bebê. Dois
policiais abriram caminho, no
congestionado trânsito de São
Gonçalo, até a maternidade para
que a pequena Lavínia chegas-
se ao mundo com segurança.

O assunto ganhou notori-
edade após uma postagem nas
redes sociais do pai da recém-
nascida, o enfermeiro Adria-
no Macedo de 32 anos. Sua
esposa, a também enfermeira
Beatriz Lopes, de 32 anos,
estava com a cesária marcada
para as 18h30min da terça-
feira (17) em uma maternida-
de de Niterói, no bairro de
São Francisco. Mas a peque-
na Lavínia não aguentou espe-
rar e deu sinal que queria sair
logo da barriga da mamãe.

“A bolsa da minha esposa
estourou e nos preparamos
para sair de casa. Entramos no
carro e fomos de Silva Jardim
para Niterói. Mas quando es-
távamos em São Gonçalo, na
BR-101, o trânsito estava mui-
to congestionado e vi que pre-
cisava tomar uma atitude mais
enérgica”, contou.

Beatriz estava com muitas
dores, perdendo muito líquido
e tendo contrações de três em
três minutos.

“Eu parei e falei com os
dois policiais que precisava de
ajuda para chegar ao hospital,
senão minha esposa ia parir
dentro do carro. Eles pronta-
mente seguiram na nossa fren-
te abrindo o trânsito. Algumas
pessoas tentaram seguir a via-
tura e eu tive que gritar algu-
mas vezes que minha mulher
estava em trabalho de parto.
Eles nos deram essa ajuda até
a maternidade”, lembrou.

Adriano ficou tão grato com
a ajuda dos militares que pediu
a autorização de uma fotogra-
fia com os policiais e postou na
internet um texto agradecendo
a atitude dos militares.

“Solicitamos ajuda para rea-
lizar um batedor para conseguir-
mos chamar a tempo de realizar
o parto com a equipe médica.
Prontamente os soldados Luiz e
Arantes o fizeram e consegui-
mos chegar bem e a tempo na
maternidade. Meus eternos
agradecimentos e respeito para
estes dois profissionais e toda a
polícia militar que foi muito so-
lícita e atenciosa conosco”, di-
zia parte da postagem nas redes
sociais de Adriano.

O soldado Luis Coelho,
que participou junto com o sol-
dado Arantes da ‘ocorrência’,
disse ter ficado emocionado
com o trabalho inusitado.

“Foi a primeira vez que pas-
sei por uma situação como
essa. Estou há dois anos traba-
lhando como policial militar e
isso me emocionou muito.
Também fiquei muito contente
pela homenagem que recebi,
junto com o meu colega, pelo
pai. Nós não conhecíamos a
área de Niterói e a ideia princi-
pal era fazer a abertura do ca-
minho até a primeira viatura do
batalhão de Niterói. Não encon-
tramos e resolvemos, na hora

mesmo, ir até a maternidade
para ajudar o casal”, lembrou.

O comandante do 7º BPM
São Gonçalo felicitou o ocor-
rido e ressaltou o nível de pro-
fissionalismo e comprometi-
mento dos militares.

“Eles foram fundamentais
para tudo ocorrer bem. Sinto
muito orgulho deles. Essa
ocorrência é mais uma ocor-
rência que demonstra o nível
de profissionalismo e com-
prometimento de servidores
públicos com a sua vida a ten-
tar resolver questões que a so-
lução não passa pela mão de-
les. A mobilidade urbana de
São Gonçalo não é responsa-
bilidade da polícia militar mas
os militares resolveram esse
problema naquele momento”,
comemorou.

Adriano e Beatriz estão ca-
sados há cinco anos e Lavínia
veio ao mundo com 3.380 qui-
los e 48 centímetros para so-
mar na família, que já tem o
Otávio de cinco anos.

“Só tenho a agradecer ao
Senhor por mais esse milagre.
Eu ainda quero agradecer de
novo aos policiais que nos aju-

APÓS o susto,  Lavínia veio ao mundo com 3.380 quilos e 48 centímetros

GESTANTE DÁ A LUZ A BEBÊ EM
SÃO GONÇALO COM AJUDA DE PMs

BRIGA aconteceu em um posto de combustíveis e ação foi registrada por câmeras de segurança

na especializada e também na De-
legacia de Polícia Judiciária Mili-
tar e foi liberado. Testemunhas
também foram ouvidas e a perícia
no local foi realizada. A arma usa-
da foi apreendida pela polícia.

O policial afirmou a colegas de
trabalho que a sua intenção era con-
ter a situação quando efetuou os dis-

KAROLINE MARTINS
Reprodução

paros. A Polícia Militar emitiu uma
nota sobre o episódio.

“Um policial militar apresentou-
se à guarnição. Segundo narrado pelo
policial militar, houve um desenten-
dimento entre ele e a pessoa ferida,
que era condutor de outro veículo.
O motorista desembarcou do carro
na intenção de agredir o policial. A

ordem de parada dada foi desrespei-
tada, O policial realizou disparo de
arma de fogo na intenção de conter
a situação”, informou a PM, acres-
centando que Giovani segue traba-
lhando na parte administrativa do
batalhão onde é lotado e que estava
de folga no momento dos disparos.

Mulher de Diego, a auxiliar de

enfermagem Hellen Cristina, de 33
anos, disse à polícia que não viu que
o policial estava armado e que quan-
do o seu marido se aproximou do
agente recebeu os disparos. Ainda
segundo ele, o marido costumava
abastecer no posto de combustíveis
e quando viu uma discussão entre o
PM e um frentista teria intervindo na
situação. Ela contou que assim que o
companheiro recebeu os disparos
caiu no chão. Nas imagens é mostra-
do a mulher pedindo ao policial para
que ele não disparasse novamente. A
auxiliar também disse sobre ter pe-
dido para o policial retirar o carro
dele de onde estava. Além da mulher,
Diego deixa uma filha de oito anos.
O enterro aconteceu ontem, às 17h,
no Cemitério Parque Nicteroy, no
Laranjal, em São Gonçalo.

Irmão de Diego, o também mo-
torista Leandro Barone, de 42 anos,
declarou que o policial militar po-
deria ter dado um tiro de alerta para
o alto em vez de disparar na direção
do seu irmão. Ele relatou que não
imaginou precisar enterrar o irmão
e que independente da punição ou
não do policial, o seu irmão não vol-
tará à convivência com a família.

RAQUEL MORAIS

daram. Estamos acostumados a
ver muitas notícias negativas que
envolvem policiais e essa é uma
notícia e uma experiência mara-
vilhosa que a gente teve”, finali-
zou. Adriano ainda reforçou que
ainda não foi feito nenhum con-
tato dos policiais para conhece-
rem a sua filha, mas se eles qui-
serem será uma felicidade mui-
to grande.

Esta não foi a primeira vez
que policiais do 7º BPM ajuda-
ram no nascimento de crianças.
No início desse ano, em 13 de
janeiro, outros dois policiais mi-
litares de São Gonçalo ajudaram
uma mulher em trabalho de par-
to, mas no caso de Caroline de

Amorim, de 24 anos na épo-
ca, o parto aconteceu dentro
do veículo. O dia era de chu-
va e o trânsito também estava
congestionado. Enzo Gabriel
nasceu nas mãos dos milita-
res com 4,8 kg e 53 cm.

Em 24 de maio de 2019
foi vez da gestante Pâmela
Balbino da Conceição tam-
bém ter ajuda da corporação
de São Gonçalo. Os polici-
ais ajudaram abrindo cami-
nho na RJ-104, altura do Jar-
dim Catarina, até um hospi-
tal no Fonseca, em Niterói.
A pequena Sabrina nasceu
minutos depois sem nenhu-
ma complicação.

DONA DE CASA DE 52 ANOS
DESAPARECE NO BARRETO

POLÍCIA IDENTIFICA PM COMO UM DOS
ASSASSINOS DE FERNANDO IGGNÁCIO

O assassinato do contra-
ventor Fernando Iggnácio
ganhou mais um capítulo.
Ontem, a Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DH)
revelou a identidade de um
dos quatro homens que teri-
am executado o genro e her-
deiro do bicheiro Castor de
Andrade. De acordo com as
investigações, o acusado é o
cabo da Polícia Militar Ro-
drigo da Silva das Neves, que
está foragido.

Os agentes concederam
uma entrevista coletiva rea-
lizada na tarde de ontem e
mostraram as quatro armas
que teriam sido apreendidas
no apartamento do PM, num
condomínio em Campo
Grande, na Zona Oeste do
Rio. Inclusive um fuzil FAL
já foi identificado pela perí-
cia, em exame de confronto
de balística, como uma das
armas utilizadas no crime. O

O CABO Rodrigo da Silva
das Neves é considerado
foragido da Justiça

Divulgação

Familiares da dona de
casa Elizabeth de Castro
Vidal, de 52 anos, passam
por um drama desde a ma-
drugada do último sábado
(14), quando ela desapare-
ceu após deixar a residên-
cia de um de seus quatro
filhos, no Barreto, Zona
Norte de Niterói. Ela tra-
java um vestido na cor la-
ranja, sandálias e estava
com uma bolsa branca.

Parentes, que já per-
correram hospitais, dele-
gacias, e até o Instituto
Médico Legal (IML), in-
formaram que Elizabeth
saiu de sua residência, em
Itaipu, para visitar um de
seus filhos no dia do ani-
versário dele, que mora na
Rua General Castrioto.

Familiares informaram
ainda que Elizabeth não esta-
va com aparelho celular e
souberam que ele deixou o
local em direção ao Centro

de Niterói, de onde regres-
saria para casa. No entanto,
não foi mais vista. Os paren-
tes procuraram, na tarde de
ontem, o Setor de Descober-
ta de Paradeiros da Delega-
cia de Homicídios de Nite-
rói, São Gonçalo, Itaboraí e
Maricá (DHNSG) para re-
gistrar o desaparecimento.
Qualquer informação pode
ser fornecida através do te-
lefone 98144-9447.

homicídio ocorreu no último
dia 10, no Recreio dos Ban-
deirantes, também na Zona
Oeste da capital.

Segundo o delegado titu-
lar da DH, Moysés Santana,
até o momento não há provas
da participação do grupo cri-
minoso conhecido como Es-
critório do Crime.

“O policial militar é lota-
do no 5ºBPM (Praça da Har-
monia). Paralelamente à es-
pera da perícia das armas,
aguardamos exames da papi-
loscopia no armamento para
identificar os outros autores
por meio das digitais”, decla-
rou o policial.

O secretário de Polícia
Civil, Allan Turnowski, que
também participou da cole-
tiva, revelou que assim que
descobriram sobre a possi-
bilidade do PM ter participa-
do do assassinato, a corpo-
ração foi avisada.

“A Corregedoria da PM
está nos auxiliando e já hou-
ve a revista no armário do po-
licial”, disse o secretário de
Polícia Civil.

Além do FAL, mais três
fuzis estão sendo analisadas:
dois AK-47 e um AR-15. A
polícia segue uma linha de in-
vestiga que aponta que um
dos AK-47 também tenha
sido usado no crime. Assim
como o FAL, o armamento
tinha camuflagem presa na
sua ponta, justamente para
não ser visto em área de mata.
Havia uma densa vegetação
no terreno baldio onde os
criminosos aguardavam o
contraventor.

Além da apreensão, a DH
tenta identificar os outros
três envolvidos no homicídio.
Fernando Ignnácio era genro
de Castor de Andrade, um dos
bicheiros mais famosos do
Estado, e foi morto a tiros

quando retornava de Angra dos
Reis, na Costa Verde, durante
uma emboscada. Testemunhas
relataram terem ouvido mui-
tos tiros no local logo após a
chegada de um helicóptero.
Os assassinos estavam escon-
didos num terreno, situado ao
lado do heliponto.

Reprodução
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C´EST FINI

C´EST FINI  - A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais  anunciou ontem o longa que vai representar o Brasil na
disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2021.
Trata-se do documentário “Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou”, de Bárbara Paz.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

PRODUTORAS DE CONTEÚDO PREVEEM 2021 INTENSO E ATÉ FALTA DE EQUIPES
As principais produtoras de conteúdo do

País, casos de Paranoid, Floresta, Formata,
Mixer, Endemol, O2 Filmes... foram obrigadas
a paralisar dezenas de trabalhos e adiar vári-
os outros, por causa da pandemia. Filmar nas
condições atuais, seguindo à risca os proto-
colos de saúde, poderia comprometer a qua-
lidade de determinados roteiros. Só para 2021,
enfim, é que se imagina um melhor cenário.

Mas existe um problema! Com tantos pro-
jetos “represados” e aguardando a vez, corre-
se o risco de faltar mão de obra especializada.

É sempre válido destacar que qualquer
uma dessas empresas opera simultanea-
mente, e em frentes bem diferentes, para o
streaming, TV paga e TV aberta.

Essa questão, importante, já preocupa exe-
cutivos de produtoras independentes. “Vai em-
bolar tudo ano que vem”, aposta um deles,
“em especial os que envolvem dramaturgia”.

Em um mercado que promete ficar ain-
da mais aquecido, as chances de quem se
organizar melhor e a partir de agora, serão
muito maiores.

DETALHES
“Fera Ferida” comple-

tou 27 anos e seu autor,
Aguinaldo Silva, contou al-
gumas curiosidades em
rede social. “Era para ser
uma minissérie. Mas quan-
do o mago Jorge Adib leu
a sinopse, foi até o Boni e
falou: ‘isso daqui é uma no-

Erika Januza em cena de ‘Arcanjo Renegado’, exibida na Globoplay
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LIMA
O “Metrópolis,” da TV Cultura,

nesta sexta-feira às 19h40, entre-
vista Lima Duarte.

O ator fala sobre a vida, os 90
anos, dos 70 anos da TV e a ex-
posição que marca sua trajetória
no Itaú Cultural.

AO TRABALHO
Mariana Weickert (foto)

está de volta ao “Domingo Es-
petacular”, na Record, após
cumprir licença-maternidade, e
deve reaparecer na próxima
edição do programa.

Em junho, Mariana deu
à luz ao seu segundo filho,
Felipe.

VEM AÍ
A propósito de “Domingo

Espetacular”, Roberto Cabrini
já aparece com destaque em
um teaser divulgado na pro-
gramação da Record.

Cabrini, integrado à equi-
pe, está desenvolvendo a
sua reportagem de estreia,
que poderá acontecer a qual-
quer momento. Até neste
próximo final de semana.

OUTRA CURIOSIDADE
Aguinaldo e seus cola-

boradores decidiram que a
mocinha de “Fera Feriada”,
Linda Inês (Giulia Gam) não
seria virgem. “Afinal, ela mo-
rara sozinha na capital du-
rante alguns anos, era dona
do próprio nariz, era firme
e decidida...”.

vela, caraco!’”.
E revelou mais: “o título

original era Nova Califórnia,
o mesmo do conto de Lima
Barreto no qual me inspirei.
Mas Boni resolveu mudar
para ‘Fera Ferida’ por cau-
sa da música de Roberto
Carlos...”, relata Aguinaldo.

“Houve algum trauma
quanto a isso, mas, no fi-
nal, nossa teoria prevale-
ceu e, a partir dali, as mo-
cinhas das novelas deixa-
ram de ser virgens obri-
gatoriamente. Acho que
hoje em dia nenhuma de-
las é mais”, conclui.

FOTOGRAFIA
Ana Maria Braga foi fotografa-

da para a exposição “A Cara de
São Paulo”, trabalho de Catarina
Machado e Bruno Sereno.

A curadoria é do maestro João
Carlos Martins e da própria Ana
Maria.

Reprodução Instagram

RÁDIO
A Play FM 92.1, do Grupo Ban-

deirantes, estreia nesta sexta-fei-
ra, às 19h30, o programa “Replay”,
com apresentação de Luciana Dias
e Zeca Camargo.

Os dois falando sobre bastido-
res de grandes shows e contando
histórias da música brasileira e inter-
nacional, anos 1980, 1990 e 2000.

TEM NOME
“Boa Noite Brasil” é o título

escolhido para o novo progra-
ma do Geraldo Luís na Record.

Estreia em janeiro, como for-
mato de temporada. E o apre-
sentador também prepara para
a ocasião, a sua nova cabeleira.

EM DISCUSSÃO
Nunca se falou tanto em Olimpíada nos programas esportivos.

E com razão.
A próxima, no Japão, já tem datas e até “cenários” para sua

realização, como as “bolhas” da NBA. Mas o fato é que muitos
ainda entendem que os Jogos Olímpicos não deveriam ser feitos,
mesmo no ano que vem, por causa da pandemia. Nem condições
para a preparação dos atletas ainda existem.
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Ele e mais quatro pessoas são acusadas de  irregularidades na contratação de serviços para a UPA da cidade

BÚZIOS INSTALA NOVAS
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

A Prefeitura de Armação de
Búzios instalou duas placas por
motivos dieferentes. Uma nova
placa foi colocada na Ponta da
Lagoinha e outra na Praia de
Geribá. A ação na Lagoinha tem
como finalidade informar aos
moradores e turistas a impor-
tância histórica do local. A co-
locação da sinalização ocorreu
através da parceria entre Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente e Pesca, Universdade do
estado do Rio de Janeiro
(Uerj), Governo do Estado do
Rio de Janeiro, DRM-RJ, Geo
Parque e o Projeto Caminhos
Geológicos.

A sinalização de pontos
turísticos é uma forma de for-
talecer a atividade turística,
assim os visitantes conhecem
os destinos atrativos da cida-
de e obtém informações so-
bre o local. 

Há 520 milhões de anos a
região que hoje abriga o muni-
cípio de Armação dos Búzios
fazia parte de uma cadeia de
montanhas, semelhantes ao Hi-
malaia. Este “Himalaia Brasi-
leiro” foi gerado durante a co-
lisão entre blocos continentais
da América do Sul e da África,
formando o paleocontinente
Gondwana. Há 130 milhões de
anos, no período Cretáceo, o
Gondwana começou a se frag-
mentar dando origem ao Ocea-
no Atlântico e separando nova-
mente Brasil e África. 

A Ponta da Lagoinha pos-
sui evidências que o local já
fez parte de uma paisagem hi-
malaiana. Para saber mais so-

bre esta história geológica
que formou o cenário do mu-
nicípio, visite este e outros
pontos de interesse geológi-
co no balneário.

PLACA DA BALEIA
Com o objetivo de orien-

tar e alertar banhistas sobre o
encalhe de uma baleia da es-
pécie Jubarte, ocorrido no úl-
timo dia 31 na Praia de Geri-
bá, a Secretaria de Meio Am-
biente de Búzios promoveu a
sinalização do local. A área
está cercada e uma placa in-
formativa foi instalada.

Medindo 11 metros de
comprimento e pesando entre
25 e 30 toneladas, o animal,
trazido pelas correntes mari-
nhas, chegou ao local em
avançado estado de decompo-
sição e não pode ser removi-
do, sendo enterrado em pro-
fundidade segura.

A Prefeitura de Búzios
monitora o local e solicita aos
banhistas que mantenham dis-
tância da área cercada. Em par-
ceria com a Fiocruz, o Insti-
tuto Estadual do Ambiente, a
Universidade de São aulo
(USP), Uerj e o Ministério
Público Estadual, a Prefeitu-
ra de Búzios elabora um pro-
tocolo especial a ser aplica-
do em caso de encalhe de ba-
leia na orla do município. So-
mente este ano, onze baleias
mortas apareceram no mar de
Búzios, sendo que três desses
animais encalharam nas prai-
as de Geribá e da Brava, e no
Mangue de Pedras.

O Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da
2ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva do Núcleo Teresópolis, entrou
com uma ação civil pública por impro-
bidade administrativa contra contra o
ex-secretário de Saúde de Teresópolis
Julio Cesar de Oliveira Ambrosio e
mais quatro pessoas e uma Organiza-
ção Social (OS), acusados de irregula-
ridades na contratação de serviços para
a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Teresópolis e o Programa
Saúde da Família do município.

De acordo com as investigações,
em 2016, ao assumir o cargo de se-
cretário municipal de Saúde de Te-
resópolis, Julio Cesar de Oliveira
Ambrosio promoveu licitação para a
contratação de uma OS com vistas a
gerir a UPA e o Programa Saúde da
Família, sob o pretexto de conferir
maior controle qualitativo e quanti-
tativo do serviço prestado. No entan-
to, no edital de convocação só havia
indicação das unidades de saúde de
família existentes e da quantidade de
atendimentos que ocorriam em mé-
dia, sem estabelecimento de metas
por parte da OS vencedora do pleito.

Além disso, em que pese alerta do
Conselho Municipal de Saúde de Te-
resópolis, o ex-secretário não verifi-

cou que a organização social escolhi-
da, a Associação Brasileira de Bene-
ficência Comunitária (ABBC), repre-
sentada pelo réu Jeronimo Martins de
Sousa, enfrentava problemas em ou-
tros contratos de gestão, havendo in-
clusive ajuizamento de ação de im-
probidade administrativa em face da
mesma no município de Bragança Pau-
lista. Após a contratação, mesmo ha-
vendo previsão legal de criação de
Comissão para aferição da qualidade
do contrato, formada pelos réus Vi-
tor Manuel Lopes Ferreira, Sonia
Maria Rodrigues Vieira e Filipe da
Silva Lima, a mesma atuou de manei-
ra pro forma, não exercendo a fiscali-
zação devida no referido contrato.

Ainda nas irregularidades consta-
tadas, os relatórios de prestação de
contas mostram que as folhas de paga-
mento eram apresentadas por amostra-
gem, não havendo a apresentação de
todos os servidores que trabalhavam
para a ABBC, não tendo sido, ainda,
encontrados pela municipalidade as
prestações de contas referentes à UPA,
o que demonstra a sua inexistência.

Desta forma, a peça destaca que,
ao contrário das justificativas apre-
sentadas pelo ex-secretário para a es-
colha de um contrato de gestão como
forma de aprimorar a prestação de

Foram prorrogadas as ins-
crições para “Prêmio São Pe-
dro da Aldeia Cultura Viva”. A
seleção faz parte dos recursos
da Lei Aldir Blanc, de auxílio
emergencial, e vai conceder
prêmios de R$ 5 mil a
R$28.064,08 para projetos
promovidos por agentes cul-
turais do município, que te-
nham atuação comprovada em
qualquer segmento artístico
cultural reconhecido. As ins-
crições agora seguem até o dia
6 de dezembro pelo email
inscricao.culturaspa@gmail.com
ou diretamente na sede da Se-
cretaria Adjunta de Cultura.

Podem se inscrever no prê-
mio para concorrer às premi-
ações pessoas físicas (maio-
res de 18 anos) e jurídicas
com comprovação de atuação
social ou profissional, de no
mínimo um ano, nas áreas ar-
tísticas e culturais. Para a efe-
tivação da inscrição, é neces-
sário o preenchimento de for-
mulários, disponíveis em ane-
xo ao Edital, e o envio corre-
to de todos os documentos
solicitados.

Para sanar dúvidas e auxi-
liar esse público na elabora-
ção e escrita dos projetos para
o edital, a Comissão Munici-
pal de Agentes Culturais da
Lei Aldir Blanc e a Secretaria
Adjunta de Cultura promove-

INVESTIGAÇÕES apontaram supostas fraudes também  no Programa Saúde da Família do município

Divulgação

AS INSCRIÇÕES seguem até o dia 6 de dezembro pela internet

ram, na última semana, uma
oficina online gratuita, via
Sympla Streaming.

Ao todo, 44 projetos cul-
turais serão contemplados
com prêmios em dinheiro, dis-
tribuídos nas categorias Pro-
grama de Desenvolvimento
das Artes Cênicas, Programa
de Desenvolvimento da Músi-
ca, Programa de Formação e
Incentivo Cultural, Programa
de Desenvolvimento do Patri-
mônio Material e Imaterial,
Programa de Desenvolvimen-

to da Cultura Popular I e Pro-
grama de Desenvolvimento da
Cultura Popular II, sendo as
duas últimas voltadas ao tema
natalino.

Os proponentes poderão
executar suas propostas em
plataformas virtuais, que se-
jam de hospedagem aberta
para compartilhamento do ví-
deo, como YouTube, Vimeo,
Instagram, ou de maneira pre-
sencial, de acordo com a ne-
cessidade do projeto, desde
que respeitem os protocolos

de segurança da Covid-19.
Serão aceitas propostas vol-

tadas às Artes Visuais, Artesa-
nato, Carnaval, Dança, Teatro,
Circo, Música, Literatura, Au-
diovisual, Cultura Afro, LGB-
TQIA+, Produção Cultural e
Artes Integradas, dentre outras
áreas relevantes ao movimen-
to cultural do município – seg-
mentos que tiveram suas ativi-
dades diretamente impactadas
pelas medidas de distancia-
mento social adotadas durante
a pandemia do coronavírus.

serviços de saúde, o que ocorreu foi
a simples quarteirização dos serviços
de saúde, já que a administração mu-
nicipal outorgou a contratação de
médicos e outros profissionais para a
gestão dos dois programas e a OS efe-
tuou contratações de médicos de Te-
resópolis para a realização do contra-
to de gestão, muitos deles, inclusive,
contratados através da criação de pes-

soas jurídicas fictícias.
Após a exoneração a pedido de Ju-

lio Cesar, no início de 2017, iniciou-
se um trabalho visando à aferição da
qualidade dos serviços prestados pela
organização social e análise dos pa-
gamentos efetuados. A tomada de con-
tas especial verificou um prejuízo to-
tal à municipalidade de R$
3.796.379,75, referentes ao contrato

referente à gestão do programa saúde
da família e R$ 7.259.333.02, refe-
rentes ao contrato de gestão da UPA.
Os valores são objeto de ACP ajuiza-
da pela Prefeitura de Teresópolis, que
versa sobre o ressarcimento ao erário,
razão pela qual a ação ajuizada pelo
MPRJ volta-se à imposição das demais
sanções previstas na Lei de Improbi-
dade Administrativa aos envolvidos.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA AUXÍLIO
EMERGENCIAL DA CULTURA DE RIO BONITO

Foram abertas ontem as
inscrições no Edital de Cha-
mamento Público da Lei Al-
dir Blanc em Rio Bonito para
artistas, coletivos e empresas
que atuam no setor cultural.
Os interessados devem aces-
sar o site da Prefeitura https:/
/cutt.ly/Ag5z0CD. A Lei tem
o objetivo de auxiliar finan-
ceiramente de forma emer-
gencial fazedores e fazedoras
de cultura do país; e em Rio
Bonito, a Lei também terá o

A SINALIZAÇÃO de pontos turísticos fortalece a atividade

objetivo de fomentar a cultu-
ra da cidade.

Nesta etapa, as pessoas
poderão participar em duas
modalidades, Premiação e
Projetos. A Premiação abran-
ge as seguintes categorias:
Fotografia, Música Autoral,
Contos, Crônicas e Poesias,
Artesanato, Curta e Monólo-
go, e Arte e Cultura. Já a mo-
dalidade Projetos é compos-
ta pelas categorias Mapa Cul-
tural Turístico de Rio Boni-

to, Dança Popular do Passi-
nho, Audiovisual, Arte Urba-
na, e Capoeira.

Mas segundo a secretária
de Cultura e Turismo de Rio
Bonito, Carmen Motta, só po-
derá participar da Lei Aldir
Blanc em Rio Bonito quem se
inscreveu no Cadastro Cultu-
ral da cidade.

“Com o encorajamento do
prefeito José Luiz Mandiocão,
nos empenhamos ao máximo
para prepararmos essa Chama-

da Pública para contemplar
todos os fazedores e fazedo-
ras de cultura de Rio Bonito
da melhor forma possível, mas
tudo em parceria do Conselho
Municipal de Políticas Públi-
cas Culturais. Estamos com a
sensação de que estamos tri-
lhando o caminho certo, ape-
sar de tudo que a cidade pas-
sou e está passando com a pan-
demia, em deixar esse cenário
cultural para os rioboniten-
ses.”, disse Carmen.

Divulgação

Divulgação

MPRJ entra com ação contra ex-
secretário de Saúde de Teresópolis

PRÊMIO TEM INSCRIÇÕES
PRORROGADAS EM SÃO PEDRO


	AT Pagina 1-VALENDO
	AT Pagina 2
	AT Pagina 3
	AT Pagina 4
	AT Pagina 5
	AT Pagina 6 POLÍCIA
	AT Pagina 7 ATOS
	AT Pagina 8 ATOS
	AT Pagina 9 ATOS
	AT Pagina 10

