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O caso ocorreu curso de administração e será investigado como falta disciplinar. Ele poderá
pode ser advertido ou expulso.

A Universidade Federal de
Santa Catarina abrirá processo
contra aluno que mostrou cenas de sexo em aula on-line.

B CRISE EM BRASÍLIA

Deputados
gastaram R$ 27
milhões em
combustíveis

CPI quer convocar Guedes
Comissão que apura atuação
do governo na pandemia
mira 15 nomes do Planalto
Júlia Lindner
julia.lindner@oglobo.com.br

B A minuta do plano de traba-

lho da CPI da Pandemia, ao
qual o EXTRA teve acesso,
prevê oitivas com pelo menos
15 integrantes do governo
Bolsonaro que ocuparam postos de comando na crise da
Covid-19. Na lista, o chamado
grupo independente, que é
maioria no colegiado, incluiu
o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar do auxílio emergencial e verificar se o
valor gasto com o programa
foi suficiente para atender a
população vulnerável durante a crise sanitária.
O texto já sugere a possibilidade de realização de acareações entre as testemunhas em
determinados casos. A lista

também contempla o ex-secretário de Comunicação da
Presidência, Fábio Wajngarten; o secretário especial da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio
Rocha; o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal; e
o ex-comandante do Exército,
Edson Pujol.

passes a estados e municípios
e a fiscalização de contratos
firmados pelo Ministério da
Saúde. Como era previsto, devem ser convocados o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros da da pasta Eduardo Pazuello, Nelson
Teich e Luiz Henrique Mandetta. Na mesma área, são listados os secretários Mayra Isa-

bel Correa (Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde),
Luiz Otávio Franco (Atenção
especializada) e Hélio Angotti
Neto (Ciência, tecnologia e insumos estratégicos). Os três
secretários e Pazuello foram
denunciados pelo Ministério
Público Federal do Amazonas
(MPF) por improbidade administrativa.

Outro ex-ministro que deve
ser ouvido é Ernesto Araújo,
de Relações Exteriores. O foco, neste caso, é a atuação do
Brasil em âmbito internacional para verificar quis foram as
ocasiões em que a pasta atuou
para conseguir vacinas e insumos para o país e se “questões
ideológicas provocaram o insucesso da empreitada”.
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Paulo
Guedes,
ministro da
Economia,
responderá
sobre auxílio

ALVOS EM DISCUSSÃO

A proposta para o plano de
trabalho, que ainda precisará ser aprovada pela CPI, é dividida em quatro subrelatorias: compra vacinas e medidas de contenção do vírus;
colapso no sistema de saúde
em Manaus (AM); insumos
para tratamento de enfermos; e emprego de recursos
federais, o que envolve os re-

B De janeiro de 2019 a dezem-

bro de 2020, os 513 deputados
federais gastaram juntos mais
R$ 367 milhões. Somente em
combustíveis, foram R$ 27 milhões. O cálculo é da operação
Tanque Furado, realizada por
um instituto especializado em
ações de combate à corrupção.
Segundo reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, o Observatório Político Socioambiental(OPS) lidera um grupo com
mais de 200 colaboradores.
O deputado Daniel Silveira, do PSL, é o campeão em
abastecimentos únicos. Ele
declarou à Câmara a compra
de mais de mil litros de gasolina num único abastecimento. O tanque teria que ser
maior do que uma caixa
d'água. O deputado foi preso
em flagrante, em fevereiro,
após fazer ataques a ministros do STF. Hoje, cumpre
prisão domiciliar. Os casos
foram encaminhados ao Ministério Público.
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Criança morre após picada de escorpião
B PIRES DO RIO (GO) - Um
menino de 4 anos morreu
após ser picado por um escorpião em casa, segundo a Vigilância Sanitária de Pires do
Rio, no sul de Goiás. De acordo com o órgão, o inseto
acertou a vítima na cabeça e a

picada levou a nove paradas
cardíacas durante o atendimento médico, e não resistiu.
O acidente aconteceu anteontem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) da cidade, Davi Lucca
Ferreira Borges “foi admitido

no ponto socorro, choroso,
vomitando, com hiperglicemia”. Durante o atendimento, o menino teve três paradas cardíacas que foram revertidas pela equipe médica.
Renata Ferreira Cardoso,
de 28 anos, mãe do menino,

disse que ele acordou de madrugada com episódios de vômitos e reclamava de dor de
cabeça. “Ele vomitava sem
parar, tipo uma secreção com
espuma. Ele foi medicado e
voltou para casa. Em casa, ele
dormiu, mas estava muito ge-

lado e delirando, falando coisas sem nexo. Então voltamos
para o hospital e o quadro se
agravou”, contou a mãe.
Internado em Unidade de
Terapia Intensiva, ele teve
outra parada cardíaca e não
resistiu. DO G1
T
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O caso foi levado ao MPF

B INTERNACIONAL
NURI VALLBONA/ REUTERS

Seis mortes em
ataques a tiros nos
Estados Unidos
B Dois

tiroteios nos estados
americanos de Wisconsin e
Texas deixaram ao menos 6
mortos ontem. Segundo autoridades locais, não há relação
entre os casos. O primeiro
aconteceu durante a madrugada após uma briga de bar no
Condado de Kenosha, em Wisconsin. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas. A
polícia local informou que um
homem atirou nas pessoas que
estavam nesse bar depois de
ser convidado a deixar o local.
O atirador conseguiu fugir e
ainda não foi localizado. Ao
comentar o caso, o governador de Wisconsin, Tony Evers,
disse rezar pelas famílias dos
envolvidos, e prometeu investigar o que chamou de “tragédia sem sentido”.
O segundo tiroteio aconteceu em Austin, no Texas, e re-

sultou em três mortes. A polícia de Austin identificou Stephen Broderick, de 41 anos, como autor dos disparos, mas
ele permanece foragido.
Na semana passada, oito funcionários da empresa de logística FedEx foram mortos
em Indianápolis. Os casos intensificaram o debate sobre No Texas, o atirador foi identificado mas ainda está foragido
medidas de controle à venda
JON CHERRY / AFP
Homenagem
de armas nos Estados Unidos.
às vítimas
O presidente americano, Joe
do atentado
Biden, quer restringir o acescontra a
so a armas. Ele anunciou meFedEx em
didas para tentar controlar o
Indianápolis
que chamou de "epidemia de
violência com armas de fogo"
no país. Biden quer dificultar
o acesso às “armas fantasmas” que podem ser montadas em casa e não têm número de rastreio.
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AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO 034/2021
A Pregoeira comunica aos interessados que ﬁca alterado o termo de referência, item 2, onde
se lê: Sensibilidade: 97,4% (IgG) e 86,8% (IgM); Especiﬁcidade: 99,3% (IgG) e 98,6%(IgM)
e Precisão: 98,9% (IgG) e 96,1% (IgM), leia-se: Sensibilidade: Superior a 96%; Especiﬁcidade: Superior a 98% e Precisão: Superior a 97% - Início do recebimento das propostas:
20/04/2021, às 17h30. Encerramento de recebimento de Propostas: 30/04/2021, às 09h.
Abertura das Propostas: 30/04/2021, às 09h01. Início do Pregão: 30/04/2021, às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411 ou edital@barramansa.rj.gov.br
e coordenadoria.compras@gmail.com.
Angelita dos Santos Halfeld
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

SENAI
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para a prestação
de serviços de recuperação de títulos de terceiros,
componentes das carteiras de recebíveis de pessoas
Física e Jurídica do SENAI, do SESI e do IEL, no
âmbito extrajudicial amigável em conformidade com
a legislação em vigor.

Objeto: Contratação de empresa especializada para
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
das subestações consumidoras e quadros gerais
de baixa tensão (QGBT’s) em diversas Unidades do
SENAI e do SESI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

Disputa de lances: 27/04/2021, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

Oito vagões saíram dos trilhos e resgate teve 55 ambulâncias

ONDA DE VIOLÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ

SENAI SESI IEL

MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Disputa de lances: 04/05/2021, às 14h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

Trem descarrila
no Egito e deixa
11 mortos e 98
pessoas feridas
B Um

acidente envolvendo o
descarrilamento de trem na
província de Qaliubia, norte
do Cairo, no Egito, deixou 11
mortos e ao menos 98 feridos
ontem. As causas do acidente
estão sendo investigadas. Oito vagões de trem descarrilaram e cerca de 55 ambulâncias foram acionadas para socorrer as vítimas. A polícia local prendeu o engenheiro da
locomotiva, o assistente do

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 06/2021 - SMS
Processo Administrativo nº 14433/2020
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de assistência domiciliar - Home Care, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de
Maricá.Data da realização do certame: 05/05/2021, às 14h. Os interessados em retirar
o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro - Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma,
das 08h às 16h30, solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou realizar o download
no site pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes em andamento>>editais. Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, telefones 3731-2067 |
2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208

engenheiro, e mais outras
pessoas envolvidas na operação ferroviária.
No mês passado, pelo menos 32 pessoas morreram e 66
ficaram feridas após a batida
entre dois trens de passageiros
em Sohag, sul do país. O Egito
tem um histórico de acidentes
rodoviários e ferroviários, provocados por falta de respeito
às regras de trânsito, uma frota antiga de veículos.
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FIRJAN/SENAI/SESI/IEL/CIRJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de serviço de recepção para
atendimento ao SESI, SENAI, FIRJAN, CIRJ e IEL.
Abertura das propostas: 28/04/2021, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através de sua Diretoria
de Normas e Habilitação das Operadoras - DIOPE, convoca os usuários
de planos de saúde intermediados pela empresa LP ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ sob o nº 28.958.857/0001-38, que possuam contraprestações
(mensalidades) com vencimento nos últimos 60 dias, a encaminharem cópias
dos comprovantes de pagamento.
E solicita, ainda:

ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.953.638/0001-35 | NIRE 33.300.276.165
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação - Ficam convidados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, na rua Lopes Quintas, 303 - 10º andar - Jardim
Botânico, Rio de Janeiro/RJ, às 14h do dia 28 de abril de 2021, a ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício; e
(c) demais assuntos de interesse da Companhia.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. Assinatura: Conselho de Administração.

1. Aos credores, enviarem cópias de notas ﬁscais, faturas ou outros documentos
comprobatórios de eventuais créditos;
2. a outros interessados a prestarem as informações que julgarem oportunas.
As informações e/ou documentos deverão ser encaminhados para
Gerência-Geral de Acompanhamento Especial e de Regimes de Resolução
- GGAER/DIOPE/ANS pelo site da ANS (www.ans.gov.br) em ANSDigital usuários externos – protocolo eletrônico, no prazo de 07 (sete) dias.
PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO
Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras

