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RJ vai ter novo concurso 
para PM no ano que vem
Governador Cláudio Castro fala em reabertura da seleção durante formatura de 400 novos soldados

SEGURANÇA PÚBLICA

CIDADES\PÁG.4 

A câmera pode filmar até 12 horas seguidas. As imagens são passadas para uma nuvem e podem ficar armazenadas por até um ano. O equipamento não permite edição nem manipulação de imagens

Eliane Carvalho/Divulgação

PANORAMA\PÁG. 2

Polícia já testa 
câmeras nos 
uniformes
Foi lançado ontem o programa 
de câmeras operacionais por-
táteis, no Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC), na 
Cidade Nova. Os equipamentos 
serão instalados em uniformes 
de agentes de segurança públi-
ca, fiscalização, licenciamento 
e defesa civil, registrando ati-
vidades e abordagens. A utili-
zação das câmeras começará 
no fim do ano, reforçando a 
segurança no bairro de Copa-
cabana, que recebe um grande 
fluxo de turistas nesse período. 
Policiais do 19º BPM já estão em 
treinamento para utilização da 
tecnologia. Posteriormente, os 
equipamentos serão distribuí-
dos em um cronograma a ser 
definido. 

CIDADES\PÁG. 4

MPRJ vai fazer 
perícia no 
Salgueiro

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4

São Gonçalo faz 
ação contra 

propaganda irregular

Panorama 
do teatro
contemporâneo
Vai até quarta (15) a pro-
gramação da 14ª edição do 
“Festival Niterói em Cena”

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Artistas niteroienses se apresentam 
gratuitamente em São Domingos

TSE apresenta 
novo modelo de 
urna eletrônica

CIDADES\PÁG. 5

O Fluminense apresentou ontem seu primeiro reforço para a temporada 
2022. O volante Felipe Melo, recentemente campeão da Libertadores so-
bre o Flamengo, assinou contrato até dezembro de 2023.

PÁG. 8

ESPORTES

Bota quer 
repatriar o 
meia Elkeson
Jogador, que teve boa pas-
sagem pelo Glorioso, está 
livre no mercado desde o 
fim de seu clube, o Guang-
zhou Evergrande.

Divulgação / Botafogo

Elkeson é um sonho de consumo 
do Botafogo para o ano de 2022

Mailson Santana / Fluminense

O experiente volante Felipe Melo, de 38 anos, vestirá a camisa 52 em sua passagem pelo Flu

‘Pitbull’ reforça Time de Guerreiros

São Gonçalo 
inicia reforço 
da Janssen

CIDADES\PÁG. 3

Alerj pode derrubar 
licença para obra no 

Santos Dumont
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Hospitais lotados
Fiquei assustada ao levar meu sobrinho no hospital na 
última semana. A emergência lotada e a grande maioria 
com a mesma queixa, sintomas de gripe! Talvez um dos 
surtos mais fortes dos últimos meses. Todos estão vulne-
ráveis. É importantíssimo que a população se vacine para 
que os sintomas sejam brandos, caso contrário, ela está 
baqueando de verdade!
Cláudia Soido

Felipe Melo no Flu
Não sei se gostei ou odiei a vinda de Felipe Melo para o 
Fluminense. Ele como jogador é excelente, embora esteja 
em uma idade mais avançada, mas o que mais me preo-
cupa é que o “Pitbull” é uma bomba relógio. Ele pode ser 
expulso em qualquer partida.
Mateus Teles

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

‘Democracia em 
Disputa’ no MAC
O Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói recebe, 
a partir desta quarta, às 
16h, na praça, a exposição 
“Democracia em Disputa”, 
que conta, por meio de 
fotografias, a história da 
democracia no Brasil. São 
imagens que narram mais 
de meio século de episódios 
cruciais para a construção 
das instituições políticas e 
para o fortalecimento do 
Estado de direito. Na oca-
sião, haverá, ainda, DJ e 

intervenção cênica.
No centro da mostra, 

que fica em cartaz até o dia 
27 de março, totens com 
37 fotografias selecionadas 
tanto por seu valor artístico 
e cultural. 

Em paralelo, uma ex-
posição digital apresenta 
vídeos com especialistas 
discutindo questões con-
temporâneas.

A praça do MAC funciona 
diariamente, das 9h às 18h. 
A entrada é gratuita. 

CULTURA FABIANA MAIA

Festival
Até quarta, a Sala Nelson 
Pereira dos Santos segue 
com a programação da 14ª 
edição do “Festival Niterói 
em Cena”, com a ‘Mostra 
Palco’. Nesta terça, às 20h, 
tem o espetáculo “O ombro 
de uma mulher, o mundo 
não era para debutantes”. 
Com atrações plurais que 
traçam um panorama do 
teatro contemporâneo, o 
evento, pretende auxiliar a 
classe artística local. Serão 
distribuídas senhas 1 hora 
antes do espetáculo. 

WEST REIS – O cantor e compositor West Reis, lança 
sua mais nova faixa de trabalho, a música “Cobertor”. O 
single é uma composição autoral. Trazendo uma letra 
que fala sobre a saudade de quem ama, a canção foi 
inspirada em um relacionamento já vivido pelo cantor.  
A canção já está disponível em todas as plataformas 
digitais.

HECTOR MARKS – O cantor e compositor Hector Mar-
ks, que é destaque na cena do pagode nacional, lança 
seu mais novo single, “Roda Gigante”, lançamento que 
fecha com chave de ouro o ano de 2021. A faixa, que 
já está disponível em todas as plataformas digitais, 
chega acompanhada de um visualizer no canal do 
Youtube do cantor.

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

Divulgação

No centro da mostra, que inaugura nesta quarta, totens com 37 fotografias

Divulgação

Hoje, às 20h, “O ombro de uma 

mulher...”, no Niterói em Cena

POR JEFFERSON LEMOS

Alerj pode passar 
por cima do Inea
A Alerj vota em discussão úni-
ca, nesta quinta-feira (16), o 
Projeto de Decreto Legislativo 
65/21, de autoria do deputado 
André Ceciliano (PT), presi-
dente da Casa, que cancela 
a Licença Prévia IN052107, 
emitida pelo Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea), para 
ampliar as pistas de pouso 
e decolagem do Aeroporto 
Santos Dumont. O pedido de 
urgência na tramitação do 
projeto foi publicado ontem, 
no Diário Oficial.
A derrubada da licença faz par-
te da mobilização da Alerj para 
que seja reavaliado o modelo 
de concessão do aeroporto do 
Centro da capital. Ceciliano 
considera prejudicial para a 
economia do estado por esva-
ziar o Aeroporto Internacional 
Tom Jobim (Galeão). Ele critica 
a instalação de estacas nas 
pontas das pistas sobre a Baía 
de Guanabara para superva-
lorizar a privatização do aero-
porto, que poderá operar voos 
internacionais e ter a grade 
de voos nacionais ampliada, 
afirmando que é ilegal. 

Arquibancada cheia no Caio Martins

As finais da “V Copa Gerson 
de Futebol” (categorias sub-
11, sub-13, sub-15 e sub-17) 
aconteceram no sábado (11), 
no Caio Martins, em Icaraí. 
Com a arquibancada cheia, o 
“Canhotinha de Ouro” desta-
cou a importância do “Proje-
to Gerson - Instituto Canhoti-
nha de Ouro” para os jovens 
de Niterói. Com 10 núcleos e 
mais de 1,2 mil alunos entre 6 

 Luis Alvarenga/Divulgação

a 17 anos, o projeto tem apoio 
da Coordenadoria da Juven-
tude. Estiveram presentes o 
vice-prefeito, Paulo Baguei-
ra, o deputado federal Dr. 
Luizinho, o coordenador de 
Juventude, Eduardo Oliveira, 
os técnicos das categorias 
de base do Botafogo, Cauê 
Dias e João Paulo, além dos 
agentes FIFA Érica e Ricardo 
Moreira. 

Magalu no São 
Gonçalo Shopping
Na próxima quinta-feira, 16, o 
Magalu inaugura loja no São 
Gonçalo Shopping. A cele-
bração da abertura do ponto, 
no segundo piso, vai contar 
com ações divertidas, como 
interação com robô na frente 
da loja e distribuição de balões 
nos corredores do shopping. A 
unidade vai funcionar como 
hub da empresa na cidade, para 
garantir entregas mais rápidas 
na cidade.
“Onde temos lojas físicas ven-
demos mais no e-commerce. 
Além disso, o ponto cria uma 
relação da companhia com a 
cidade”, afirma Fabrício Garcia, 
vice-presidente de operações 
do Magalu. “Com a loja, inves-
timos em infraestrutura local 
e geramos empregos, diretos e 
indiretos”. 

Firjan alerta para 
catástrofe do gás

Marília Mattoso 
em Santa Rosa

Preocupada com a perspectiva 
de um substancial aumento 
das tarifas a partir de janeiro, 
a Firjan encaminhou cartas às 
autoridades dos Três Poderes 
pedindo a manutenção dos 
contratos vigentes de gás na-
tural. Em nota intitulada “Por 
que o Rio não encontra com-
petitividade no gás natural?”, a 
entidade alertou para prejuízos 
que podem ser catastróficos 
para a sociedade e a economia 
fluminense, como desconsi-
derar investimentos realizados 
pelas empresas, colocando em 
risco empregos e rendas gerados 
com o combustível; desestimu-
lar o consumo e a expansão do 
uso do gás natural no estado, 
além de criar um ambiente de 
insegurança e instabilidade e 
prejudicar a continuidade dos 
avanços ambientais obtidos 
com a expansão do uso do gás 
natural em sua participação no 
processo de descarbonização 
imposto pela pauta global. “De 
modo emergencial, propomos 
que o contrato vigente seja man-
tido por seis meses, com possi-
bilidade de renovação por mais 
seis meses, visando garantir que 
o novo mercado de gás esteja de 
fato capaz de atender, de modo 
isonômico, todos os estados”, diz 
trecho do documento enviado 
aos seguintes órgãos MME, ANP, 
CADE, Governo do Estado do 
Rio, Petrobras, Agenersa e Alerj. 

E fechando a coluna com mais 
uma inauguração, o Marília 
Mattoso, tradicional colégio de 
Niterói, anuncia nova unidade 
no município, agora no Jardim 
Icaraí. As obras de revitalização 
da escola estão adiantadas para 
receber os estudantes já em 
2022 e, além da fachada, com 
jardins suspensos, o prédio 
contará com bicicletário, am-
plos espaços de convivência e 
ambientes internos contempo-
râneos, inspirados em moder-
nos centros de estudos. 

Marinha homenageia governador

O governador Cláudio Cas-
tro recebeu, ontem, a Me-
dalha Mérito Tamandaré 
durante evento realizado 
na Casa do Marinheiro, na 
Penha, Zona Norte do Rio. 
A cerimônia militar foi rea-
lizada pelo comando do 1° 
Distrito Naval em comemo-
ração ao Dia do Marinheiro, 
celebrado em 13 de de-
zembro. O comandante da 

 Luis Alvarenga/Divulgação

Marinha, almirante Almir 
Ganier Santos, e o presiden-
te Jair Bolsonaro, enviaram 
mensagens, que foram lidas 
durante a cerimônia. Além 
do governador, o presidente 
do TJRJ, Henrique Carlos de 
Andrade Figueira, e o pro-
curador-Geral de Justiça, 
Luciano Oliveira Mattos de 
Souza, também receberam 
a honraria. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual Mar-
cus Vinícius (PTB) apresen-
tou indicação ao Governo 
do Estado solicitando a im-
plantação de uma Delega-
cia Especial de Apoio ao 
Turismo em Angra dos Reis, 
um dos principais destinos 
turísticos da costa verde 
fluminense. Em novembro, 
a cidade voltou a receber um 
grande volume de visitantes 
que chegam a bordo dos 
navios transatlânticos. Até 

abril de 2022, estão previstas 
48 paradas na cidade, sendo 
quatro no Centro e o restan-
te na Ilha Grande.

Com o avanço da va-
cinação, a prefeitura de 
Angra dos Reis publicou, 
no final de setembro, um 
decreto permitindo novas 
flexibilizações nas áreas de 
turismo e eventos, incluin-
do a liberação de 100% de 
ocupação em hotéis, pou-
sadas e hostels. 

Delegacia para o turista em Angra
Divulgação

A Proposta de Emenda 
Constitucional para evitar 
cortes no orçamento voltado 
para idosos será votada em 
primeira discussão, hoje, 
na Alerj. A PEC 59/2021 foi 
apresentada pela deputada 
estadual Rosane Felix (PSD). 
O objetivo é incluir o Fundo 
Estadual de Defesa da Pessoa 

Idosa (Fundepi) entre os 
fundos que não podem ser 
remanejados, protegendo os 
recursos destinados às políti-
cas públicas voltadas para a 
população da terceira idade. 
A PEC 59/2021 obteve 35 as-
sinaturas, 11 a mais do que as 
necessárias para tramitar no 
legislativo fluminense. 

PEC garante verba para idosos
Divulgação/Alerj
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Município segue vacinando população contra o coronavírus em 14 pontos de imunização

SG inicia reforço da Janssen
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
vacina contra o coronavírus 
toda a população com mais 
de 12 anos com a primeira e 
segunda dose, que está sendo 
aplicada com intervalo de 21 
dias. A dose de reforço está 
disponível para todos com 
mais de 18 anos e que tenham 
tomado a segunda dose há 
mais de cinco meses. A dose 
adicional dos imunossupri-
midos está sendo aplicada 
naqueles que têm mais de 28 
dias de intervalo da segunda 
dose. A cidade conta com 14 
pontos de vacinação. Doze 
vacinam das 8h às 17h. As clí-
nicas gonçalenses do Muton-
do e Dr. Zerbini, no Arsenal, 
vacinam até 21h.

A partir de amanhã (15), a 
cidade inicia a aplicação da 
dose de reforço da Janssen 
para os gonçalenses com 
mais de 18 anos e que te-
nham o intervalo de mais 
de dois meses da aplicação 
da dose única. As gestantes 
e puérperas que tomaram 
dose única da Janssen terão 
que realizar o reforço com a 
Pfizer. Ontem (13), a cidade 
retirou da Coordenação Geral 
de Armazenamento (CGA) no 
Barreto, em Niterói, um total 
de 3.070 doses. A aplicação 
da Janssen só será feita nos 
polos sanitários Dr. Washin-

gton Luiz, Zé Garoto; Dr. 
Hélio Cruz, Alcântara; Rio do 
Ouro; Paulo Marques Rangel, 
Portão do Rosa; Jorge Teixeira 
de Lima, Jardim Catarina; e 
nas clínicas gonçalense do 
Mutondo, Dr. Zerbini, no Ar-
senal, Barro Vermelho e Clube 
Mauá, no Centro.

São Gonçalo realiza o in-
tercâmbio de vacinas depen-
dendo da necessidade e doses 
disponíveis em cada local de 
vacinação. Para a aplicação 
da primeira dose, as pessoas 
com mais de 18 anos preci-
sam levar carteira de vacina-
ção e cartão do SUS ou CPF. 

Os menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 

comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço é necessário levar 
identidade e comprovante 
de segunda dose. Para a dose 
adicional dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada, 
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossu-
pressora.

Variante mata no Reino 
Unido- Ao menos um pacien-
te morreu no Reino Unido 
depois de contrair a variante 
Ômicron do coronavírus, dis-
se o primeiro-ministro Boris 
Johnson ontem (13).

“Infelizmente, foi confir-
mado agora que ao menos 
um paciente morreu com 
Ômicron”, informou Johnson 
aos repórteres.

“Então, acho que a ideia 
de que esta é, de alguma 
maneira, uma versão mais 
branda do vírus é algo que 
precisamos deixar de lado e, 
simplesmente, reconhecer 

o ritmo intenso com que ela 
se dissemina entre a popu-
lação.”

Johnson impôs restrições 
mais duras desde que os 
primeiros casos da Ômicron 
foram detectados no país em 
27 de novembro e, no domin-
go (12), pediu às pessoas que 
recebam vacinas de reforço 
para evitar sobrecarregar o 
sistema de saúde.

O secretário britânico da 
Saúde, Sajid Javid, disse que 
a Ômicron está se dissemi-
nando em um “ritmo feno-
menal” e que, no momento, 
representa cerca de 40% das 
infecções em Londres.

A variante Ômicron, do 
coronavirus, já detectada em 
mais de 60 países, representa 
risco global “muito alto”, com 
evidências de que foge à pro-
teção vacinal, mas os dados 
clínicos sobre sua gravidade 
continuam limitados, disse 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A Ômicron está rodeada 
de incertezas consideráveis. 
Detectada pela primeira vez 
no mês passado na África do 
Sul e em Hong Kong, ela tem 
mutações que podem levar 
à maior transmissibilidade 
e a mais casos de covid-19, 
informou a OMS em resumo 
técnico divulgado no domin-
go (12).

Reino Unido 
anuncia 
primeira morte 
em decorrência 
da variante 
Ômicron

Renan Otto/Prefeitura de SG

Apesar da melhora no quadro epidemiológico do município, a cidade de São Gonçalo segue no combate contra a covid

Niterói divulga 10 
pontos de fogos

A Prefeitura de Niterói já 
definiu os 10 pontos que 
vão receber a queima de 
fogos de baixo estampido 
no Réveillon, permitindo 
que o cidadão niteroiense 
acompanhe de qualquer 
bairro, sem precisar se des-
locar. São eles: Barreto (ETE 
do Barreto); Vila Ipiranga/ 
Fonseca / Engenhoca (Escola 
Municipal Marilza Medina); 

Caramujo (Parque Esportivo 
e Social); Santa Rosa (Monu-
mento de Nossa Senhora Au-
xiliadora); Ingá (Macquinho 
/ Morro do Palácio);  Morro 
do Cavalão (Reservatório); 
Jurujuba (Forte do Pico); 
Badu/ Pendotiba (Reservató-
rio); Camboinhas/Piratinin-
ga (Reservatório) e Itaipu/
Boa Vista (Praça Boanerges 
Evangelista).

Ciclismo agita 
Casimiro de Abreu
Velocidade, asfalto e muita 
adrenalina. Foi assim que foi 
realizada no último final de 
semana a Etapa do Campeo-
nato Estadual de Ciclismo, 
no distrito de Professor Sou-
za, em Casimiro de Abreu. A 
prova, organizada pela Fede-
ração Estadual de Ciclismo 
do Rio de Janeiro (Fecierj), 
com apoio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, somou pon-
tos para o ranking estadual 
da modalidade.

No sábado (11) ocorreu 
a prova Contra Relógio com 
a participação de 150 atle-
tas divididos em diferentes 
categorias num percurso de 
20 quilômetros pela rodovia 
BR-101 . O competidor larga 
sozinho onde vence o atleta 
que fizer o percurso estipu-
lado no menor tempo. Na 
elite masculina o vencedor 
foi o atleta Fagner Batista 
Paes. 

Já no domingo (12) a pro-
va de Estrada reuniu cerca 
de 250 atletas num circuito 
oval de 124 quilômetros.  

Todo o evento contou com o 
apoio da Polícia Rodoviária 
Federal. Os campeões da 
etapa na elite masculina e 
feminina foram os atletas 
Maicke Renê Monteiro e 
Ruth Corrêa da Silva.

“O evento superou todas 
as nossas expectativas. Foi 
uma competição de altís-
simo nível técnico. Tenho 
certeza que em 2022 iremos 
retornar a Casimiro de Abreu 
realizando outras etapas do 
Estadual. Os atletas ficaram 
muito contentes com a pro-
va sendo realizada numa das 
rodovias mais importantes 
do país”, disse Adair Tuchê, 
presidente da Fecierj.

Niterói vai anunciar um pacote 
de iniciativas para a educação

A Prefeitura de Niterói vai 
anunciar um pacote de ini-
ciativas para a área da educa-
ção na sexta-feira (17). Entre 
as medidas está o novo mo-
delo de educação integral, 
com a criação do projeto 
Escolas Nova Geração. Além 
disso, o prefeito Axel Grael 
vai sancionar a lei de amplia-
ção do programa Poupança 
Escola para alunos a partir 
do 6º ano.

Com o objetivo de redu-
zir os efeitos da pandemia e 
combater a evasão escolar, 
a prefeitura deu início a um 
esforço transversal e interse-
torial, envolvendo diversos 
órgãos de governo no desen-
volvimento de projetos edu-
cacionais. O projeto Escolas 
Nova Geração é um desdo-
bramento deste empenho 

e será uma parceria entre a 
Secretaria de Educação e o 
Espaço Nova Geração.

“O projeto busca estabe-
lecer uma estratégia para os 
próximos anos de ampliação 
da oferta de educação inte-
gral e de elevação da quali-
dade do ensino através de 
uma ampla articulação, en-
volvendo diferentes políticas 
públicas desenvolvidas em 
Niterói, possibilitando que 
a escola se torne também 
um território de afirmação 
do direito à cidade. Além 
disso, queremos também 
enfrentar o desafio da reto-
mada de vínculos e de trazer 
novamente os nossos alunos 
e alunas para o convívio es-
colar enfrentando a evasão e 
mobilizando a comunidade 
escolar para o processo de 

matrícula do ano que vem”, 
afirmou o secretário de Edu-
cação, Vinicius Wu.

O projeto será imple-
mentado inicialmente em 
duas escolas municipais: a 
E.M Dom José Pereira Alves, 
no Fonseca, e a E.M Infante 
Dom Henrique, na Engenho-
ca, que vão passar a oferecer 
educação em tempo integral 
a partir do próximo ano. 
As duas escolas receberão 
intervenções na infraes-
trutura física, que tornarão 
possível a instalação dos 
Ambientes Nova Geração, 
inspirados no projeto que 
funciona nos bairros do 
Fonseca e Cantagalo. Estes 
ambientes serão utilizados 
no desenvolvimento de ati-
vidades culturais, esportivas 
e de formação em diferen-

tes áreas. Ambas as escolas 
ofertarão atividades curri-
culares e extracurriculares,  
formação artística e cultural, 
etc.

Segundo o secretário, as 
demais unidades que fun-
cionam em horário integral 
serão integradas ao novo 
modelo. 

O Espaço Nova Geração 
faz parte do Pacto Niterói 
Contra a Violência. O progra-
ma municipal oferece 1.200 
vagas gratuitas em cursos 
como teatro, inovação tec-
nológica, trabalhos manuais, 
além de práticas esportivas 
no contraturno escolar para 
crianças e jovens de 6 a 29 
anos. Funciona nos Cieps 
municipalizados Anísio Tei-
xeira, no Fonseca; e Ester 
Botelho, no Cantagalo.

Objetivo é reduzir os efeitos da pandemia e combater a evasão escolar

Divulgação

O Projeto Social de Taekwondo, acontece no bairro Porto das Caxias

Projeto de Taekwondo em 
Itaboraí recebe novos materiais

Parceria entre a Prefeitura 
de Itaboraí, através da Se-
cretaria de Esporte e Lazer, e 
o projeto social Taekwondo 
do técnico olímpico Diego 
Ribeiro, em Porto das Caixas, 
encerrou o ano com a entrega 
de novos materiais. Ontem 
(13), o secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Lenon 
Coutinho, acompanhado da 
subprefeita de Itambi, Jaque-
line Leite, compareceram à 
sede do projeto para entregar 
os novos equipamentos para 
dar continuidade aos treinos 
dos atletas.  

O evento também reuniu 
seis medalhistas recentes do 
projeto, que foram homena-
geados, alunos e instruto-
res. Celeiro de atletas de alto 
rendimento, cinco alunos 
do projeto retornaram com 
medalhas no último Super 

Campeonato Brasileiro, dis-
putado em novembro, no Rio 
de Janeiro. E o atleta Henri-
que Marques, 17 anos, acaba 
de retornar dos Jogos Pan 
Americanos da Juventude, na 
Colômbia, com a medalha de 

bronze na categoria até 80 kg.
Com dois núcleos em ativi-

dade, um em Porto das Caxias 
e outro na Reta, o projeto de 
Taekwondo ensina o esporte  
para cerca de 200 alunos, que 
podem ainda acompanhar o 

treinamento de atletas olím-
picas, como a paulista Milena 
Titoneli , 23 anos, quinto lugar 
na última edição dos Jogos 
Olímpicos no Japão e atual 
campeã pan americana na 
categoria adulto até 67 kg; e 
Gabriela Siqueira, de 27 anos, 
campeã pan americana e dé-
cima do ranking mundial na 
categoria adulto mais de 67 kg.

“Quero agradecer em 
nome de toda a equipe. Evo-
luímos muito esse ano, a base 
está vindo forte. Estamos dan-
do o nosso melhor e contamos 
com o apoio de Itaboraí”, 
declarou Gabriela Siqueira ao 
falar do sentimento de todos 
os atletas. 

O secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Lenon Cou-
tinho, confirmou a intenção 
do Executivo de expandir o 
projeto.

Evento também reuniu medalhistas do projeto, que foram homenageados

Cidade recebeu, 
neste fim de 
semana, a Etapa 
do Campeonato 
Estadual da 
modalidade

Divulgação 

Ao invés da tradicional queima em Icaraí, a festa será espalhada pela cidade
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RJ lança câmeras portáteis 
para as ações de segurança 
A utilização dos equipamentos começará por Copacabana, que recebe um grande fluxo de turistas
O governador Cláudio Castro 
lançou, ontem (13), o progra-
ma de câmeras operacionais 
portáteis. Em evento no Cen-
tro Integrado de Comando e 
Controle (CICC), na Cidade 
Nova, Castro explicou que os 
equipamentos serão instala-
dos em uniformes de agentes 
de segurança pública, fiscali-
zação, licenciamento e defesa 
civil, registrando atividades e 
abordagens. A utilização das 
câmeras começará no fim do 
ano, reforçando a segurança 
em Copacabana, que recebe 
um grande fluxo de turistas 
nesse período. Policiais mili-
tares do 19º BPM já estão em 
treinamento para utilização 
da tecnologia.

A aquisição das 21.571 
câmeras corporais foi a maior 
licitação já feita no país desse 
tipo de equipamento e faz 
parte do Programa Estadual 
de Transparência em Ações 
de Segurança Pública, Defesa 
Civil, Licenciamento e Fis-
calização. Além de proteger 
os servidores em casos de 
falsas acusações, o uso do 
equipamento vai aumentar a 
transparência e a fiscalização 
das ações policiais, reforçou o 
governador.

“O Rio entra em uma nova 
fase da segurança pública, 
levando mais proteção ao po-
licial e também à população. 
É um orgulho para o Governo 
do Estado esse grande avanço. 

Vamos começar utilizando as 
câmeras em situações me-
nos conflituosas até que as 
polícias tenham a curva de 
aprendizagem necessária 
para que se implante essa 
tecnologia também em ope-
rações de mais risco. Já no fim 
do ano teremos as câmeras à 
disposição. Posteriormente, 

os equipamentos serão distri-
buídos em um cronograma a 
ser definido”, explicou Cláu-
dio Castro.

Participaram do lança-
mento do programa o secretá-
rio de Polícia Militar, coronel 
Luiz Henrique Marinho Pires, 
o secretário de Polícia Civil, 
Allan Turnowski, o secretário 

de Fazenda, Nelson Rocha, o 
secretário de Turismo, Gusta-
vo Tutuca, e o presidente do 
Detran, Adolfo Konder.

Coordenada pela Secreta-
ria de Estado da Casa Civil, a 
licitação levou em conta o me-
nor preço unitário por item. 
A vencedora foi a L8 Group, 
empresa curitibana especia-

lizada em desenvolvimento 
de tecnologia para cidades 
inteligentes e cibersegurança, 
que apresentou a proposta de 
R$ 296 por unidade. O pregão 
eletrônico foi realizado no dia 
21 de setembro e conseguiu 
alcançar um valor 70% mais 
baixo do que a média estima-
da na pesquisa de preços.

Para ter acesso ao equi-
pamento, o agente vai até 
uma central de recarga e ar-
mazenamento de imagens, 
onde é feita a leitura facial. 
Um compartimento se abre 
e a câmera portátil é retirada 
e colocada no uniforme do 
agente. A gravação se inicia 
automaticamente quando o 
equipamento é liberado, e a 
câmera filma 12 horas segui-
das. As imagens geradas são 
passadas para uma nuvem 
e podem ficar armazenadas 
por até um ano. As câmeras 
não permitem edição e nem 
manipulação de imagens.

Treze órgãos participam 
desse programa: Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Defesa Civil, 
Operação Segurança Presente 
(Secretaria de Governo), Lei 
Seca (Secretaria de Gover-
no), Operação Foco (Casa 
Civil), fiscais da Secretaria 
de Fazenda, Detran, Procon, 
Instituto de Pesos e Medidas, 
Departamento de Recursos 
Minerais, Instituto Estadual 
do Ambiente e Detro.

Policiais 
militares do 19º 
BPM já estão 
em treinamento 
para utilização 
da tecnologia

Carlos Magno/Divulgação

O governador Cláudio Castro durante o evento de lançamento da tecnologia, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, no Rio

São Gonçalo 
combate 
propaganda 
irregular
A Secretaria de Ordem Pú-
blica, através da Subsecre-
taria de Fiscalização de Pos-
turas, iniciou na manhã de 
ontem (13), uma ação para 
retirar propaganda irregu-
lar afixada nos viadutos e 
postes de iluminação de 
São Gonçalo.  A ação, que 
visa garantir a organização 
pelas vias do município, 
teve início no bairro de Al-
cântara e já recolheu mais 
de 50 placas irregulares.

Os trabalhos iniciaram 
às 9h e o Centro também foi 
contemplado com a ação 
ao longo do dia. As fisca-
lizações serão realizadas 
duas vezes por semana em 
áreas de concentração de 
comércio e de circulação 
de pedestres, em todos os 
bairros de São Gonçalo. A 
ação contará com equipes 
para retirar as publicidades 
e fiscalizar os locais que já 
receberam as vistorias da 
subsecretaria.

Os infratores que insisti-
rem na prática ilegal serão 
multados em 10 Ufisg  ( R$ 
379,40) por área ou cartaz 
retirado.

As ações têm sido reali-
zadas com base no Código 
de Posturas (Art. 205 inciso 
IV ). É proibido escrever, 
pendurar faixas ou colar 
cartazes de qualquer espé-
cie sobre colunas, fachadas 
ou parede cega de prédios, 
muros, postes ou árvores 
de logradouro público. O 
artigo ainda inclui viadutos, 
monumentos, pontes ou 
qualquer outro local que 
seja exposto ao público, 
incluindo calçadas e pistas 
de rolamento.

Ontem houve formatura de 400 soldados e no dia 23 será feita nova chamada da lista de espera

PM: concursos reabrem em 2022

A Polícia Militar do Rio de 
Janeiro ganhou mais 400 sol-
dados, já capacitados para 
atuar no policiamento pre-
ventivo e ostensivo após um 
ano de curso. Eles colocarão 
em prática o aprendizado 
adquirido no Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento 
de Praças, local onde a ceri-
mônia de formatura ocorreu 
ontem (13).

“O policial militar é pa-
trimônio do Estado do Rio 
de Janeiro. Investir na sua 
formação, na infraestrutura 
da corporação e em melho-
res condições de trabalho 
é obrigação do governo. 
Parabéns aos formandos 
pela conquista depois do 
trabalho árduo na Academia 
e bom trabalho na defesa 

da sociedade fluminense”, 
disse o governador Cláudio 
Castro.

O governador anunciou 
que, no próximo dia 23, será 
feita nova chamada da lista 

de espera do Curso de For-
mação de Soldados (CFSD) 
2014. Além disso, Castro 
informou a reabertura de 
concursos para a PMERJ 
em 2022 e apresentou os 
novos uniformes que serão 
usados - mais leves e pro-
porcionando mais conforto 
aos agentes.

Já o secretário da Secreta-
ria de Estado da PM, coronel 

Luiz Henrique Marinho Pi-
res, fez questão de lembrar 
que só em 2021 quase 1.500 
novos policiais militares fo-
ram formados.

“Eles ingressaram em 
uma legião de 45 mil homens 
e mulheres que se ocupam a 
servir e proteger a sociedade, 
garantindo o direito de ir e 
vir das pessoas com deste-
mor, competência e digni-
dade”, disse o coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires.

A turma graduada ontem 
ganhou o nome de Paulo 
Roberto dos Santos, poli-
cial morto em 2020 durante 
abordagem a um veículo 
suspeito na rodovia Washin-
gton Luiz. O pai e o irmão do 
oficial receberam a home-
nagem.

São Gonçalo realiza sua quinta 
Conferência de Saúde Mental
A coordenação de Saú-
de Mental da Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo (Semsa) e o Conse-
lho Municipal de Saúde vão 
realizar, quinta-feira (16), a 
5ª Conferência Municipal de 
Saúde Mental no auditório 
da Universo, na Trindade, 
das 9h às 17h. O tema será 
“A política de saúde mental 
como direito: pela defesa do 
cuidado em liberdade, rumo 
a avanços e garantia dos ser-
viços da atenção psicossocial 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS)”. O objetivo é propor 
diretrizes para a formulação 
da Política Nacional de Saúde 
Mental e o fortalecimento dos 
programas e ações de saúde 

mental.
A etapa municipal terá 

por objetivo analisar as prio-
ridades e elaborar propostas 
para o fortalecimento dos 
programas e ações de saúde 
mental. Após a reunião no 
município, as propostas serão 
apresentadas na conferência 
estadual e em sequência, na 

conferência nacional.
“As equipes que trabalham 

com saúde mental na cidade 
vão apresentar e avaliar as 
metas e propostas que serão 
levadas para a reunião esta-
dual”, disse o coordenador 
de Saúde Mental da Semsa, 
Edmilson Pereira. 

Entre os temas relacio-
nados à atenção da saúde 
mental serão discutidos o 
fechamento dos hospitais 
psiquiátricos e ampliação 
das residências terapêuticas; 
redução dos danos e atenção 
às pessoas que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras 
drogas; saúde mental na in-
fância e adolescência com 
atenção integral e o direito 

à convivência familiar e co-
munitária; saúde mental no 
sistema prisional; prevenção 
e pósvenção do suicídio e in-
tegralidade no cuidado.

Ainda serão avaliados os 
sistemas de gestão, financia-
mento público, qualificação 
dos profissionais envolvidos 
na atenção da saúde mental, 
garantia dos serviços, acesso 
à informação e uso de tecno-
logias e garantia do acesso 
universal em saúde mental.

“A saúde mental na pande-
mia e pós-pandemia – tanto 
da população quanto dos 
profissionais de saúde en-
volvidos com a saúde mental 
– também estará em pauta”, 
finalizou Edmilson.

Evento acontece nesta quinta-feira (16), na Universo, na Trindade

O Ministério Público 
Federal (MPF) contes-
tou a decisão judicial 
de não abrir ação con-
tra condôminos de um 
edifício construído no 
Centro de São Pedro da 
Aldeia que viola o tom-
bamento da Igreja dos 
Jesuítas e seu entorno 
pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). 
Em recurso especial, o 
MPF na 2ª Região (RJ/
ES) atacou decisões de 
1ª e 2ª instância por 
não terem observado 
normas e parâmetros 
legais – incluindo laudo 
técnico do Iphan – em 
favor do Município, que 
autorizou a construção 
com quatro andares à 
revelia do bem histórico 
tombado, que é uma das 
primeiras igrejas ergui-
das no Brasil.

Tombamento 
em pauta

Também foram 
apresentados os 
novos uniformes 
da corporação, 
mais leves e 
confortáveis

Objetivo é propor 
diretrizes para 
a formulação 
da Política 
Nacional de 
Saúde Mental 

Philippe Lima/Divulgação

A turma graduada recebeu o nome de um policial morto em 2020
Na 1ª manhã 
foram recolhidas 
50 placas
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MPRJ vai fazer perícia hoje no 
Complexo do Salgueiro, em SG
Em 22 de novembro foram encontrados nove corpos num manguezal, nas Palmeiras, após ação do Bope
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) 
realizará, hoje (14), perícia 
no Complexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo, onde nove 
corpos foram encontrados, 
em um manguezal, no bair-
ro das Palmeiras, no dia 22 
de novembro, após ação do 
Batalhão de Operações Es-
peciais (Bope) da Polícia Mi-
litar. O objetivo é fotografar e 
fazer um estudo topográfi co 
da região para confrontar 
com as informações rece-
bidas através de denúncias 
feitas por moradores das 
comunidades. 

As esquipes estarão con-
centradas a partir das 8h, no 
7° Batalhão de Polícia Militar, 
localizado no bairro Alcânta-
ra, em São Gonçalo. Partici-
parão agentes do Grupo de 
Atuação Técnica e Especia-
lizada (GATE), da Divisão de 
Evidências Digitais e Tecnolo-
gia (DEDIT), ambos do MPRJ; 
além de peritos criminalistas 
da PMERJ. Promotores de 
Justiça que atuam perante a 
Auditoria Militar também es-
tão presentes acompanhando 
as análises.

Até o momento, a Promo-
toria de Justiça Militar já ou-
viu 10 policiais militares que 
declaram ter participado da 
operação no Salgueiro no dia 
20 de novembro e ouviu, on-
tem, mais quatro PMs, além 

de moradores da região. O 
MPRJ ressalta que no decorrer 
das investigações podem ser 
necessárias novas oitivas de 
testemunhas para esclareci-
mentos dos fatos ocorridos.

Denunciados -  Ministério 
Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ) denunciou, 
ontem (13), junto à Auditoria 
da Justiça Militar, um capitão, 
um sargento e três cabos da 
Polícia Militar por modifi-
carem a cena no local onde 
Kathlen de Oliveira Romeu 
foi morta, em 8 de junho, 

no Complexo do Lins, zona 
norte do Rio. A jovem, de 24 
anos, era designer de modas 
e estava grávida de três meses. 
Ela tinha mudado da comuni-
dade há um mês por causa da 
violência. Todos os militares 
eram lotados na UPP de Lins 

de Vasconcelos.
De acordo com a denún-

cia, os militares retiraram, 
antes da chegada da perícia, o 
material que lá se encontrava, 
acrescentando 12 cartuchos 
de pistola calibre 9mm de-
fl agrados e um carregador de 

fuzil 556, com 10 munições 
intactas, que foram apresen-
tados mais tarde na 26ª De-
legacia de Polícia, no bairro 
de Todos os Santos. Ainda de 
acordo com o documento, o 
capitão, “estando no local dos 
fatos e podendo agir como 
superior hierárquico para 
garantir sua correta preserva-
ção, omitiu-se quando tinha 
por lei o dever de vigilância 
sobre as ações de seus co-
mandados”.

Um trecho da denúncia 
diz que “ato contínuo, en-
quanto deveriam preservar 
o local de homicídio, aguar-
dando a chegada da equipe 
de peritos da Polícia Civil, 
os denunciados o alteraram 
fraudulentamente, realizando 
as condutas acima descritas, 
com a intenção de criar ves-
tígios de suposto confronto 
com criminosos”.

Os quatro policiais mili-
tares subalternos foram de-
nunciados por duas fraudes 
processuais e por dois crimes 
de falso testemunho. Já o 
capitão foi denunciado por 
fraude processual na forma 
omissiva.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que o inquérito 
policial militar (IPM) relativo 
ao caso [da jovem Kathlen] 
foi remetido para o Minis-
tério Público da Auditoria 
Militar.

Divulgação/MP-RJ

Objetivo é fotografar e fazer um estudo da região para confrontar com as informações recebidas através de denúncias feitas por moradores das comunidades

TSE: novo modelo de urna 
eletrônica é apresentado

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) apresentou ontem (13) o 
novo modelo de urna eletrôni-
ca que será usado nas eleições 
de 2022. O lançamento foi 
feito em Manaus, na fábrica da 
Positivo Tecnologia, empresa 
responsável pela produção dos 
equipamentos.

Conforme a licitação feita 
pelo TSE, serão fabricadas 225 
mil urnas do novo modelo. No 
total, 577 mil serão utilizadas 
nas eleições. A entrega está 
prevista para maio do ano que 
vem. A vida útil do equipamen-
to é de dez anos.

Entre as novas funcionali-
dades, está a maior duração das 
baterias, processadores mais 
rápidos e o terminal do mesário 
com comandos sensíveis ao 
toque (tela touch). Segundo o 
TSE, essa tecnologia permitirá 
mais rapidez na identifi cação 

do eleitor na seção eleitoral. 
Enquanto um eleitor vota, o 
terminal poderá identifi car os 
próximos que vão votar, di-
minuindo o tempo de espera 

nas fi las.
Durante o evento, o pre-

sidente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, reforçou que 
a urna eletrônica e o sistema de 

votação são seguros.
“Estamos trabalhando para 

proteger os sistemas do TSE 
quase por uma questão de ima-
gem, porque, quanto ao con-
teúdo, não tem como fraudar 
as eleições. Nós todos estamos 
nos aperfeiçoando com os me-
canismos de proteção. Isso se 
tornou um problema relevante 
nos últimos dois, três anos. Na 
verdade, ataques cibernéticos 
do porte que temos visto são fe-
nômenos recentes”, afi rmou.

Serão fabricados 225 mil novos equipamentos. Entrega será em maio

É a primeira redução depois de 35 semanas consecutivas de alta

Infl ação: previsão para IPCA 
cai de 10,18% para 10,05%

A previsão do mercado fi nan-
ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada 
a infl ação ofi cial do país, di-
minuiu de 10,18% para 10,05 
neste ano. Essa é a primeira 
redução depois de 35 sema-
nas consecutivas de alta.

A estimativa está no Bo-
letim Focus de ontem (13), 
pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), em Brasília, com a 
expectativa das instituições 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação, do Focus, mante-

ve-se em 5,02%. Para 2023, 
a previsão apresentou uma 
redução de 3,50% para 3,46%. 
Em 2024 registrou uma pe-
quena variação de 3,10%, 
para 3,09%.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022 e 2023, as metas são 3,5% 
e 3,25%, respectivamente, 

também com intervalo de to-
lerância 1,5 ponto percentual.

Para alcançar a meta de 
infl ação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 9,25% ao ano 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom), na última 
reunião do Copom deste ano, 
na semana passada.

Para o fi m de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica 
chegue a 11,50% ao ano (na 
semana passada a estimativa 
era de 11,25%). E para 2023 
e 2024, a previsão é de Selic 
em 8% ao ano e 7% ao ano, 
respectivamente.

As chuvas fortes que 
atingem a Bahia já dei-
xaram pelo menos 10 
mortos. Segundo o ba-
lanço da Defesa Civil 
estadual, nas regiões 
mais afetadas cerca de 
15.199 pessoas estão 
desalojadas e 6.371 de-
sabrigadas. A população 
atingida chega a mais de 
220 mil pessoas.

Os temporais fize-
ram rios transbordarem, 
casas foram inunda-
das, e com estradas e 
pontes destruídas al-
gumas cidades estão 
ilhadas. O governador 
Rui Costa declarou si-
tuação de emergência 
em pelo menos 51 mu-
nicípios.

Chuva mata 
na Bahia

Tecnologia 
permitirá mais 
rapidez na 
identifi cação do 
eleitor na seção 
de votação

TSE

Nova urna eletrônica foi apresentada ontem na fábrica, em Manaus

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 17/12/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
14:30 às 17:00 Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói 16406897
14:30 às 17:00 Rua Barão de Mauá - Ponta da Areia - Niterói 16406897

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Canal - Vila Lage - São Gonçalo 16400759
09:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16397399
12:00 às 16:00 Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Rua Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Vila Lage - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo 16400311
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16400411
12:00 às 16:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 16400411
12:00 às 16:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 16400411
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Neves - São Gonçalo 16400439
12:00 às 16:00 Travessa Fatori - Vila Lage - São Gonçalo 16400439
13:00 às 17:00 Rua Doutor Getúlio Vargas - Santa Catarina - São Gonçalo 16400121
13:00 às 17:00 Avenida Paiva - Porto Velho - São Gonçalo 16400567

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada do Caju - Caju - Maricá 16405715
13:00 às 17:00 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá 16405715
13:00 às 17:00 Rua 71 - Caju - Servidão Francisco Manoel - Jacaroá - Maricá 16405715
13:00 às 17:00 Rua Francisco Pereira - Caju - Maricá 16405715

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4

AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.,  sociedade por ações com registro de companhia aberta perante 
a Comissão de Valores Mobiliários sob o código nº 00305-0, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, Sala 701, parte, Santo Cristo, 
CEP 20220-297, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 33.050.071/0001-58 
(“Companhia”), comunica os titulares das debêntures em circulação da sua 10ª (décima) Emissão 
(“Debenturistas”) que, nos termos da cláusula 5.19 do “Instrumento Particular de Escritura da 10ª (décima) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Ampla Energia e Serviços 
S.A.”, celebrado com a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade 
de agente fiduciário representando a comunhão dos interesses dos Debenturistas em 27 de fevereiro 
de 2019 (“Escritura da 10ª Emissão”), pretende exercer o seu direito de resgate antecipado da totalidade 
das Debêntures de Série Única em circulação com código de ativo AMPLA0, em 29 de dezembro de 
2021 (“Data de Resgate”). Na Data de Resgate, a Companhia efetuará o pagamento de acordo com a 
cláusula 5.19.3 da Escritura da 10ª Emissão, correspondente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures 
devidamente atualizado até a Data de Resgate, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata 

temporis, desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a Data de Resgate, e 
(ii) de prêmio de resgate equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para as Debêntures da 
Série única. O pagamento será realizado utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (B3). No caso de Debenturistas que não sejam vinculados ao CETIP21 - Títulos e Valores 
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, o pagamento será realizado através do banco 
mandatário, Bradesco S.A. Os termos aqui utilizados, exceto se de uma outra forma definidos, terão o 
significado atribuído a eles na Escritura de Emissão. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

(21) 99954-3069

(21) 99612-7354
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Flamengo 
planeja 
reformular 
elenco

O Flamengo 
terminou a 
t e m p o r a d a 
de forma de-
cepcionante 
com a perda 

dos títulos do Campeonato 
Brasileiro e da Taça Liber-
tadores da América. Isso 
pode ter sido o estopim 
para a reformulação do 
elenco.

Do atual grupo, 15 jo-
gadores têm contrato até 
o fim de 2022. Os primeiros 
a deixar o Ninho do Urubu 
devem ser o goleiro César 
e o lateral-direito João Lu-
cas, com vínculo até 31 de 
dezembro.

Já no meio do ano, mais 
três jogadores que estão 
emprestados vão encerrar 
seus contratos. São eles 
os volantes Thiago Maia e 
Andreas Pereira, além do 
atacante Kenedy.

No fim de 2022, nove 
jogadores terão que nego-
ciar sua permanência no 
Flamengo: Diego Alves, 
Gabriel Batista, Isla, Ro-
dinei, Filipe Luís, Renê, 
David Luiz, Diego, Píris da 
Motta e Vitinho.

A tendência é a de que 
alguns deles sejam nego-
ciados se receberem boas 
propostas, como o goleiro 
Gabriel Batista, o lateral-
-direito Rodinei e o volante 
Píris da Motta.

O pensamento dos 
dirigentes do Flamengo 
é rejuvenescer o elenco 
pensando nas próximas 
temporadas. Por isso, o 
clube já reservou uma boa 
quantia do orçamento para 
reforços em 2022.

Experiente jogador de 38 anos assinou por duas temporadas com o clube

Felipe Melo é o 1º reforço 
do Fluminense para 2022

O Fluminense 
anunciou ontem 
a contratação de 
Felipe Melo, com 
vínculo válido 
até dezembro de 

2023. O volante de 38 anos, 
que estava no Palmeiras desde 
2017, vai usar a camisa número 
52, em alusão à conquista da 
Copa Rio de 1952 pelo Tricolor.

“Eu sou um cara que sou 
leal a quem é leal comigo, a 
quem me dá oportunidade. 
Então a minha lealdade é total 
ao Fluminense, um clube que 
me abriu as portas e isso para 
mim não tem preço. Poder 
chegar a um clube de tamanha 
grandeza como é o Fluminense 
e gerar expectativa é muito 
importante, motivo de muito 

orgulho. O que eu posso falar 
para o torcedor do Flumi-
nense é que jamais vai faltar 
empenho e vontade. Hoje o 
Fluminense é a minha casa e 
vou fazer, sem dúvida nenhu-
ma, com que a camisa do Flu-
minense seja minha segunda 
pele”, declarou o jogador.

O Palmeiras optou por não 
renovar o contrato com Felipe 

Melo para a temporada de 
2022. Com a camisa alviver-
de, o jogador conquistou um 
Campeonato Brasileiro, uma 
Copa do Brasil, um Campeo-
nato Paulista e duas Liberta-
dores.

O Fluminense será a quarta 
equipe que Felipe Melo de-
fenderá no futebol Brasileiro. 
Além do Palmeiras, foi reve-
lado pelo Flamengo em 2001, 
tendo participado das con-
quistas do Carioca e da Copa 
dos Campeões daquele ano. 
No Cruzeiro, levantou as taças 
do Brasileirão, Copa do Brasil 
e do Mineiro, todas em 2003. 
Por último, no Grêmio, em 
2004, não teve muito sucesso, 
já que o clube foi rebaixado na 
época.

Mailson Santana / Fluminense

Observado pelo presidente Mario Bittencourt, o volante Felipe Melo assina contrato de dois anos com o Fluminense

Volante se 
apresentou ao 
Flu prometeu 
fazer da camisa 
tricolor sua 
‘segunda pele’

Botafogo monitora 
situação de Elkeson

Vasco pode receber 
dinheiro por joia

O  Bo t a f o g o 
quer se orga-
nizar para fa-
zer uma boa 
t e m p o r a d a 
e m  2 0 2 2 .  A 

diretoria vem realizando 
mudanças no elenco para 
abrir espaço na tentativa 
de trazer reforços.

De acordo com infor-
mações, os alvinegros ini-
ciaram conversa com o ata-
cante Elkeson, que já vestiu 
a camisa do Botafogo e tem 
chance de retornar ao fute-
bol brasileiro. Ele também 
vem sendo monitorado 
pelo Palmeiras.

E l k e s o n  e s t a v a  n o 
Guangzhou Evergrande-
-CHI, que encerrou suas 

O Vasco tem 
convivido com 
a crise finan-
ceira nas últi-
mas tempora-
das. Com isso, 
a diretoria tem 

encontrado dificuldade para 
trazer reforços de qualidade 
para a equipe.

Só que os cruz-maltinos 
podem ganhar um reforço 
nos cofres nos próximos me-
ses. Isso porque o atacante 
Talles Magno pode atingir 
um objetivo no New York 
City. O atacante foi campeão 
da MLS pela equipe ameri-
cana e chegou próximo da 
meta de partidas disputadas.

O jogador precisa atuar 
mais três vezes com a camisa 

atividades nesta tempora-
da. O atleta vê com bons 
olhos a volta ao país.

Na última temporada, 
Elkeson disputou 13 parti-
das e marcou 11 gols pelo 
Guangzhou Evergrande.

O Botafogo vem bus-
cando recursos para a che-
gada de reforços. O obje-
tivo é dar um elenco forte  
ao técnico Enderson Mo-
reira já no Campeonato 
Carioca.

Um jogador que pode 
render uma boa quantia 
aos cofres alvinegros é o 
zagueiro Marcelo Bene-
venuto. O defensor fez boa 
Série A pelo Fortaleza e já 
externou sua vontade de 
seguir no clube cearense.

do New York City para cum-
prir a meta estabelecida em 
contrato. Com isso, o Vasco 
receberá 1 milhão de dólares 
(R$ 5,7 milhões).

Talles Magno foi negocia-
do pelo Vasco com o grupo 
City no início da temporada 
passada. O clube carioca 
recebeu R$ 42 milhões pelo 
jogador de 18 anos.

Cruz-maltino 
deve levar mais 
R$ 1 milhão 
pela meta 
atingida por 
Talles Magno


