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Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o disposto no artigo 12 do Estatuto Social e com o 
artigo 132 da Lei n 6.404/76, ficam os senhores acionistas da NUCLEBRÁS 
EQUIPAMENTOS PESADOS S/A – NUCLEP convocados a comparecer 
à Assembleia Geral Ordinária da sociedade, a ser realizada no próximo dia 20 
de abril de 2017, às 11:30h, em primeira convocação, ou às 12h em segunda 
convocação, na sede social, situado na Praça XV de Novembro, nº 20, sala 
1002, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, para apreciação e votação dos 
seguintes itens da ORDEM DO DIA:- 1) Aprovação da Prestação de Contas 
da Diretoria, do Balanço e demais Demonstrações Financeiras do exercício 
encerrado em 31.12.2016 (acompanhadas do Relatório da Administração, 
Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos);  2) Eleição 
dos Conselheiros de Administração para o triênio de 2017/2019: Sr. Tarcísio 
Bastos Cunha e Simião Estelita Sá de Oliveira; 3) Eleição do Conselheiro 
Fiscal com mandato de 1 ano: Sr. Josmar Teixeira de Resende 4) Fixação 
da remuneração dos Administradores e dos membros efetivos do Conselho 
Fiscal. Ficam os senhores acionistas informados que se encontram à sua 
disposição na sede social a documentação de suporte ao assunto objeto da 
Ordem do Dia. Rio de Janeiro/RJ, 12 de abril de 2017. Carlos Henrique Silva 
Seixas -  Presidente Interino.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
NIRE 3330011576-5

CNPJ 42.515.882/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80.400.462

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA

E INOVAÇÃO

CIMENTO TUPI S.A.
CNPJ/MF N.° 33.039.223/0001-11 - NIRE 33300164502

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam 
os Senhores acionistas da Cimento Tupi S.A. (“Companhia”) convocados 
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
02 de maio de 2017, às 10:30 horas, na sede da Companhia, na Av. das 
Américas, nº 500, Bloco 12, salas 205 e 206, Barra da Tijuca, CEP 22.640-
100, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
contábeis auditadas, o relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016; 2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 3) deliberar sobre remuneração 
dos administradores. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017. Carlos Alberto 
Palhano Martins Ribeiro - Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2017 – ASL-DP
Objeto: “AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS”.

Data da etapa de lances: 02/05/2017 Horário: 10:30

Endereço eletrônico: www.caixa.gov.br

Valor Estimado: R$ 133.419,00

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site  
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel xerográfico tamanho A4 - 
75g/m2, Av. Presidente Vargas, nº 2.655 – Térreo - Sala de Licitações 
- Cidade Nova - Rio de Janeiro, telefone: 2332-3827, no horário de 09h às 
12h e de 14h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS S.A.
CNPJ nº 10.285.590/0001-08 - NIRE 33.3.0031538-1

18ª Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, horário e local: 06/02/2017, 
às 10h, na sede social, na Rua São Cristóvão, 786 Galpão - São Cristóvão/RJ. 
Convocação: dispensada na forma do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme 
alterada. Presença: (i) acionistas representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Roberto 
Luiz Jatahy Gonçalves, Presidente, e Marcello Ribeiro Bastos, Secretário. 
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) abertura de 1 filial; (ii) as novas redações dos 
Arts 2º e 3º do Estatuto Social da Cia.; (iii) a consolidação do Estatuto Social 
da Cia.. 1. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) abertura de 1 filial, 
no endereço: Rua Rincão, 505, Bairro Operário, Novo Hamburgo – RS, CEP: 
93310-460 (ii) da redação dos Arts 2º e 3º, Cap. I- Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração do Estatuto Social, tendo em vista a alteração de endereço, 
que será refletida na consolidação do Estatuto Social, anexa à presente Ata;  
(iii) em razão das deliberações retro aprovadas, resolvem os acionistas aprovar 
e consolidar o Estatuto Social da Cia. Jucerja nº 3015782 em 09/03/2017.

LIBRA TERMINAL RIO S.A.
CNPJ Nº 02.373.517/0001-51 - NIRE 33.300.167.269 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Em 
14/03/17, às 16h30min, na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, 
Caju/RJ, CEP 20931-670. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S/A”), em razão da presença do único Acionista 
representando a totalidade do capital social da Cia. 3. Mesa: Presidente: 
José Antônio Cristóvão Balau; Secretário: José Alfredo de Freitas. 4. 
Ordem do Dia e Deliberações: O Acionista, sem quaisquer restrições ou 
ressalvas: 4.1. Reelegeu como membros do Conselho de Administração da 
Cia, a partir desta data, os Srs. José Antônio Cristóvão Balau, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 3.812.813 SSP/SP e CPF nº 606.834.908-00, 
José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado judicialmente, bacharel em 
ciências contábeis, RG n° 17.505.568-3 SSP/SP e CPF n° 073.327.678-48 e 
Roberto Teller, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 11.795.113 
SSP/SP e CPF nº 076.821.048-80, todos com endereço comercial na Av. 
das Nações Unidas, nº 11.541, 10º andar, conj. 101, Brooklin Paulista/SP, 
CEP 04578-907, todos com mandato unificado até 13.03.2018. 4.1.1. Os 
membros do Conselho de Administração ora reeleitos declararam não 
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer as atividades para as quais foram eleitos, nos termos do art. 
147 da Lei das S/A, e tomam posse de seus respectivos cargos, nesta 
data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, 
conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I. 4.2. Em virtude 
das deliberações acima, consignou a atual composição do Conselho 
de Administração da Cia, a partir desta data, a saber: (i) José Antônio 
Cristovão Balau; 13.03.2018. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi 
encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, 
como faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S/A, a presente ata. 6. Assinaturas: 
Mesa: José Antônio Cristóvão Balau - Presidente; José Alfredo de Freitas - 
Secretário. Jucerja nº 3018963 em 17/03/17.

VIAÇÃO ACARI S/A
CNPJ: 33.197.120/0001-80

CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores acionistas convocados para se reu-
nirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, conjuntamente, no 
dia 25/04/2017, às 9:00 horas em primeira convocação com a totalidade 
dos acionistas, ou às 9:30 horas em segunda convocação, em nossa sede 
social na Rua Miguel Rangel,493, Cascadura, RJ, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Assembleia Ordinária - a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; b) destinação 
do resultado do exercício; c) eleição da diretoria e a fixação de seus hono-
rários; Assembleia Extraordinária - a) discutir e deliberar sobre aporte 
para aumento do capital social da Companhia firmado em AGE instalada 
em 17.03.2016; b) assuntos gerais em comum as duas assembleias. Infor-
mamos que documentos a que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, encon-
tram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da sociedade. Rio 
Janeiro, 11 de abril de 2017 – A Diretoria.

FÁBRICA DE VIDROS SÃO DOMINGOS S.A.
CNPJ  00.103.493/0001-95 - NIRE 333.001.4937-6

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem 
em A.G.O./E., cumulativas, às 9h., do dia 03/05/2017, na R. do Acre, 77, 
s/ 1008 - Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1 - Tomada das Contas dos Administradores, Exame, Discussão 
e Votação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo 
em 31.12.2016; 2 - A destinação do resultado do exercício e distribuição 
de dividendos; 3 - Eleição da Diretoria e fixação de sua remuneração;  
4 - Aumento de capital mediante capitalização; 5 - Reforma do Estatutos - 
Do Capital e Ações; 6 - Assuntos gerais. RJ, 10/04/2017.

PMJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 07.440.775/0001-27 - NIRE 33.3.0029390-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de abril de 
2017. 1. Data, Horário e Local: No dia 11 de abril 2017, às 10h30min, na 
sede da PMJ Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 
138, Bloco 1, Loja 201, Botafogo, CEP 22.270-010. 2. Presenças: Acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
registro e assinatura constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3. 
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no artigo 124, §4°, da Lei nº 6.404/1976, em razão da presença 
do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 
4. Mesa: Presidente: Paulo Junqueira Moll - Secretário: Mauro Teixeira 
Sampaio. 5. Deliberações tomadas pelo acionista representando a totalidade 
do capital social: 5.1. DESTITUIÇÃO DE DIRETOR ESTATUTÁRIO. Nos 
termos do inciso II do artigo 122 da Lei 6.404/1976, foi decidido, por 
unanimidade, destituir na presente data, o Sr. SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA 
SILVEIRA, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 
5.2. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do 
artigo 130; §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida, foi aprovada e assinada 
pelos membros da Mesa e pela única acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia. 7. Assinaturas: Paulo Junqueira Moll - 
Presidente da Mesa; Mauro Teixeira Sampaio - Secretário; e a acionista 
Rede D’Or São Luiz S.A., representada por seu Diretor, o Sr. Paulo 
Junqueira Moll. Confere com o original lavrado no livro próprio. Rio de 
Janeiro, 11 de abril de 2017. Mauro Teixeira Sampaio - Secretário.

CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/MF nº 11.114.284/0001-63 - NIRE nº 33.3.0029179-2

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da Casa & Vídeo Rio de Janeiro S.A. (“Com-
panhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 20/04/2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada à Rua Ria-
��������������������������������������������������������������������������������
(i) o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) mediante a emissão de novas ações ordinárias, 
nominativas, de classe única, sem valor nominal; e (ii) a nomeação e contrata-
ção de empresa para elaborar o laudo de avaliação da Companhia, que servi-
����������������������������������������������������������������������������

Rio de Janeiro, 11/04/2017. 
Marcos Duarte Santos - Presidente do Conselho de Administração.

MLog S.A.
CNPJ/MF Nº 13.444.994/0001-87 - Cia.Aberta 

Convocação. O Presidente do Conselho de Administração da MLog S.A., com sede 
na R. Lauro Muller 116, sala 2601, Botafogo,  22290-906, RJ/RJ, na forma do Art. 9º do 
Estatuto, convoca os acionistas a se reunirem, em 1ª convocação, no 28/4/17, na sede 
da Cia, em AGOE a ser realizada às 14 h (hor. de Brasília), para deliberarem sobre: Em 
AGO: (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações 
Financeiras, o Relatório da Administração, bem como ciência do Parecer dos Auditores, 
relativos ao exercício findo em 31/12/16; (ii) Eleger os membros do Conselho de Admi-
nistração da Cia e fixar a remuneração global da Administração; e (iii) Aprovar a proposta 
de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/16. Em AGE: (iv) Homolo-
gar a redução do capital bem como alterar a redação referente ao capital expressa no 
Estatuto; (v) Alterar a remuneração global da Administração aprovada pela assembleia 
de acionistas em 30/4/16; e (vi) Adequar e Consolidar o Estatuto da Cia. Os documen-
tos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGOE  encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Cia, bem como na página www.cvm.gov.br, em 
conformidade com a Lei 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução CVM 481/09. Os 
acionistas deverão apresentar, com até 48 h de antecedência  procuração, devidamen-
te regularizada na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. O acionista 
ou seu representante legal deverá comparecer munido de documentos que compro-
vem sua identidade e, no caso de representa-ção de acionista pessoa jurídica, os do-
cumentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga de 
procurações, se for o caso). No mesmo prazo, os detentores de ações escriturais ou em 
custódia deverão depositar cópias do respectivo extrato de ações emitido pelo menos 2 
dias úteis antes da AGOE. Por fim, ressaltamos que nos termos do Art. 3º da Instrução 
CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação 
no capital votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para 
eleição dos membros do Conselho é de 5%, e deverá ser requerido no prazo de até 48 
h antes da realização da Assembleia. RJ, 12/4/17. Otávio Paiva, Presidente do Conselho.

De acordo com lobista, havia uma ‘intensa agenda legislativa liderada e 
patrocinada’ em favor do grupo que tinha o senador como figura central

Jucá era o principal interlocutor 
no Congresso, afirma delator

O lobista da Odebrecht 
no Congresso, Clau-
dio Melo Filho, de-
talhou à força-tarefa 

da Operação Lava Jato o pa-
pel central do senador Rome-
ro Jucá como representante 
do PMDB na distribuição de 
recursos não contabilizados e 
detalhou sua “intensa agenda 
legislativa liderada e patrocina-
da” em favor do grupo.

“Romero Jucá era o meu 
principal interlocutor no Con-
gresso Nacional. O relevo da 
sua figura pode ser medido por 
dois fatos objetivos: a intensi-
dade da sua devoção aos plei-
tos que era do nosso interesse 
e o elevado valor dos pagamen-
tos financeiros que foram fei-
tos ao senador ao longo dos 
anos”, detalhou Melo, em 
um de seus anexos de dela-
ção, entregues à Procurado-
ria-Geral da República (PGR).

Nesse anexo, o delator 
disse ter pago R$ 20 milhões 
para Jucá, líder do governo 
Michel Temer no Senado e pre-
sidente nacional do PMDB, e 
detalhou ainda as medidas pro-
visórias, projetos e outros itens 
que tiveram atuação do sena-
dor em favor da Odebrecht.

“Pelo menos no que toca a 
Odebrecht, nos temas afetos a 
mim, a importância de Romero 
Jucá no PMDB transcendia a 
mera liderança política, pois 
ele concentrava a arrecadação 
e distribuição dos recursos des-
tinados ao partido”, afirmou 
Melo Filho, um dos 78 dela-
tores da Odebrecht.

Jucá, ao lado do presidente 
nacional do PSDB, senador 
Aécio Neves (MG), tem o 

maior número de inquéritos 
na Lista de Fachin, cinco cada. 
Ele afirmou que está “a dis-
posição” e ainda que criou-se 
uma “calúnia coletiva”. “O que 
está em xeque, o que está em 
discussão, o que está sendo 
passado a limpo, é o modelo 
político”, disse afirmando que 
o partido “vai responder com 
toda tranquilidade” as inves-
tigações.

O delator registrou em 
seu anexo que “ao longo dos 
anos que mantive interlocu-
ção com o senador Romero 
Jucá, participei de pagamentos 
a ele que hoje superam R$ 22 
milhões. Como tive conheci-
mento, esses valores eram cen-
tralizados no senador Romero 
Jucá e posteriormente redis-
tribuído dentro de seu grupo 
no PMDB”.

Segundo Jucá, o modelo era 
contatar empresas e pedir doa-
ções, sem saber a origem dos 
recursos, e que elas doavam 
“movidas por diversos inte-
resses”, tudo dentro da legisla-
ção vigente. “Você não ia falar 
com a empresa e perguntar se 
o dinheiro era do lucro liquido 
legal da empresa ou é do lucro 
em cima de uma obra super-
faturada? Alguém perguntou 
isso a uma empresa na histó-
ria política do Brasil? Não.”

No depoimento prestado 
aos procuradores da Lava Jato, 
Melo Filho detalhou ainda a 
atuação de Jucá em nome 
do senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), outro alvo das 
investigações abertas à partir 
da Lista de Fachin. 

O delator afirma ainda que 
a empresa atendeu pedido de 

Renan Calheiros (PMDB- 
AL) para abastecer a campa-
nha eleitoral de Renan Filho 
(PMDB) ao governo de Ala-
goas. O pedido de Renan foi 
feito ao final de uma reunião 
em que executivos relatavam 
dificuldades na área de energia 
e a empresa queria contar com 
a atuação do peemedebista a 
favor de interesses do grupo.

“O pedido foi atendido por 
isso. A gente estava ali na dis-
cussão de fazer um pedido 
a ele. Na hora que vem um 
pedido de volta para cá é de 
bom tom para o atendimento 
daquilo que você está pedindo 
tentar equacionar o outro 
lado”, disse o delator a pro-
curadores da República.

Cláudio Melo disse que na 
época, em 2014, a crise ener-
gética ameaçava o funciona-
mento de plantas da Braskem 
- braço petroquímico da Ode-
brecht - no Nordeste. Por isso, 
procuraram apoio de Renan 
Calheiros. No ano seguinte, o 
governo editou a medida pro-
visória 677, que foi bem rece-
bida pelo setor.

Ele disse que “não sabe-
ria dizer” se a MP seria edi-
tada e aprovada mesmo sem o 
apoio ao filho de Renan Calhei-
ros, mas afirma que o senador 
poderia atrapalhar os planos 
da empresa. “Ele poderia fazer 
alguma ação que prejudicasse. 
Se chegasse uma MP, ele era 
presidente da Casa, ele não 
botasse para andar. Ele pode-
ria, ele teria esse predicado”, 
disse o delator.

Cláudio Melo relata que a 
questão da energia já havia 
sido tratada com Renan, em 

2012, em conversa sobre con-
tratos da área na região Nor-
deste. A conversa resultou, 
segundo a Procuradoria-Geral 
da República (PGR), na con-
versão da MP 579 em lei.

O relato do delator emba-
sou a abertura de um dos 
inquéritos que tem Renan e 
Renan Filho como alvos por 
suposta prática de corrupção 
passiva. A PGR considera que 
o ex-presidente do Senado é 
uma “figura proeminente para 
aprovação das medidas legis-
lativas de interesse do grupo 
Odebrecht, tanto que sua 
participação fora descrita na 
aprovação de pelo menos mais 
outras 5 medidas provisórias”.

De acordo com o ex-diretor 
da Odebrecht, outros três exe-
cutivos da Braskem estavam 
presentes na reunião em que 
Renan solicitou o apoio à can-
didatura de seu filho. A emprei-
teira procurou Renan por uma 
reunião “de caráter técnico”, 
segundo o delator, em razão 
da preocupação caso o forne-
cimento de energia fosse inter-
rompido ou majorado.

“Um homem público sabe 
que pode ser investigado. Mas 
isso não pode significar uma 
condenação prévia ou um ates-
tado de que alguma irregulari-
dade foi cometida”, disse, em 
nota, o senador, depois que a 
lista foi divulgada. “Acredito 
que esses inquéritos serão 
arquivados por falta de pro-
vas como aconteceu com o pri-
meiro deles”, completou. O 
governador Renan Filho foi 
procurado, mas até a publica-
ção deste texto não foi encon-
trado. 
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Gripe: campanha de 
vacinação deve alcançar 
54 milhões de pessoas

O Ministério da Saúde lan-
çou ontem, em Brasília, a Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe. A mobiliza-
ção começará um pouco mais 
cedo em relação ao ano pas-
sado, tendo início na próxima 
segunda-feira (17) e se esten-
dendo até o dia 26 de maio.

No período, o Ministério da 
Saúde estima que 54,2 milhões 
de pessoas serão vacinadas em 
todo o país. Uma das metas é 
atingir 90% da população con-
siderada de risco para compli-
cações por gripe. Este ano, os 
professores das redes pública e 
privada foram incluídos entre 
os alvos prioritários da cam-
panha.

A partir de segunda, os pro-
fessores poderão se dirigir aos 
postos de saúde com o docu-
mento de identificação, mas 
nos dias 2 e 3 de maio a vaci-
nação dos docentes ocorrerá 
nas escolas. A estimativa do 
Ministério da Educação é de 
que 2,3 milhões professores 
devem ser vacinados.

“Os professores sempre 
solicitaram inclusão no grupo 
preferencial, pelo fato de terem 
contatos com dezenas de alu-
nos diariamente e estarem 
mais expostos à contamina-
ção”, explicou o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros.

Idosos, trabalhadores de 
saúde, crianças de seis meses 
até 5 anos, gestantes, mulhe-
res no período pós-parto, indí-
genas, população privada de 
liberdade, inclusive os ado-
lescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, e 
pessoas com doenças crônicas 
continuam como público-alvo 
da vacinação.

O principal objetivo da 
campanha é reduzir as hospita-
lizações e a ocorrência de mor-
tes relacionadas à influenza. 
Segundo o Ministério da 

Saúde, estudos demonstram 
que a vacinação pode reduzir 
entre 32% a 45% o número de 
internações por pneumonia e 
de 39% a 75% a mortalidade 
por complicações da gripe.

Desde 2009, quando teve 
início a epidemia de gripe, a 
maior incidência foi no ano 
passado. O Ministério da 
Saúde lembrou que, em 2016, 
houve uma antecipação da 
ocorrência de infecções, a par-
tir de janeiro, e mais de 2.200 
pessoas morreram por proble-
mas relacionadas à gripe.

O primeiro trimestre deste 
ano registrou número bem 
menor de casos com 48 casos 
de óbitos, mas o ministério 
alerta para a chegada da esta-
ção fria e seca e orienta que as 
pessoas busquem se imunizar 
o quanto antes para garantir a 
proteção efetiva.

“Por mais que estejamos 
numa sazonalidade tranquila, 
com a ocorrência de pou-
cos casos, é importante que 
a população não deixe para 
vacinar no fim da campanha, 
reduzindo as chances de ficar 
protegida”, disse Carla Domin-
gues, coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções do Ministério da Saúde.

A vacina protege contra os 
três principais tipos de vírus 
que circularam em 2016 nos 
países do hemisfério sul. A 
duração da vacina é de um ano. 
O ministério ressalta que as 
reações adversas são leves e 
que a única contraindicação 
é para pessoas alérgicas a ovo.

O Dia D de mobilização 
nacional será no dia 13 de 
maio, quando 84% das doses 
já estarão disponíveis na rede 
pública de saúde. Ao todo, os 
65 mil postos de saúde do país 
receberão 60 milhões de doses, 
número 11% maior que o dis-
tribuído em 2016.


