
Dinheiro esquecido em banco 
pode ser visto em novo site

Banco Central informa que as consultas ao Sistema Valores a Receber (SRV) serão retomadas no dia 14

VAI QUE...
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Alunos do Colégio Pedro II, no Barreto, em Niterói, fizeram ontem uma manifestação pedindo o retorno das aulas 100% presenciais, suspensas desde o início da pandemia do novo coronavírus

Foto do leitor

Pedro II: alunos 
cobram aulas 
100% presenciais

Com faixas e cartazes, alunos 
do Colégio Pedro II protestaram 

ontem (7) em frente ao campi 
de Niterói e aos campi do Rio 

de Janeiro pedindo aulas 100% 
presenciais. O colégio retomou as 
atividades em regime híbrido. Os 
manifestantes ressaltaram que as 
redes estadual e municipal do Rio 
retomaram as aulas presenciais e 

questionavam por que o Colégio 
Pedro II não fazia o mesmo. 

Através de nota, a reitoria 
alegou que a decisão ocorreu 

devido ao recrudescimento da 
pandemia da covid-19 com o 

surgimento da variante Ômicron 
do novo coronavírus, o que não 

convenceu os manifestantes.

Ladrões levam 
ar e estudantes 
passam calor

PANORAMA/PÁG. 2

Niterói recebeu ontem um dos maiores nomes da história do skate.  
O brasileiro Bob Burnquist esteve na cidade e conversou com o prefeito 
Axel Grael sobre a importância do esporte como inclusão social.

PÁG. 8

Exposição 
estreia em 
Icaraí
“Um dedo de arte - Do Di-
gital ao Orgânico” estreia 
nesta terça-feira.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Obras de Diego Moura estarão em 
exposição no Campo de S. Bento 

ESPORTES

Fla contrata 
zagueiro do 
Bragantino
Dando sequência a busca 
ao mercado por reforços, 
o Flamengo acertou com 
o zagueiro Fabrício Bruno, 
que estava no Bragantino.

Ari Ferreira / RB Bragantino

Fabrício Bruno deve fechar contrato 
até 2025 com o Rubro-Negro

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O skatista Bob Burnquist conheceu algumas pistas de skate espalhadas pela cidade de Niterói

Talento e experiência em Niterói

Mais vacinas para 
crianças chegam 
até o dia 15

CIDADES\PÁG. 3

EUA facilitam
a entrada 
de brasileiros

CIDADES\PÁG 5 

Rio reduz postos de testagem
Queda na demanda começa a fechar 17 polos de diagnóstico da covid-19 abertos em janeiro
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Lixos flutuantes
Não tem como não destacar a falta de educação de uns fre-
quentadores das praias em Niterói. Em dia de sol, areias lota-
das, famílias curtindo, tudo uma beleza, mas um povo sem 
noção consegue estragar o clima sujando completamente o 
ambiente. Percebo que algumas pessoas são incapazes de 
guardar os seus lixos em algum lugar, elas preferem fazer o 
fácil, jogar no mar. Assim somos obrigados a ficar nadando 
junto com latinhas, garrafas, plásticos. É impraticável!
Cássio Marques

Preços altos nas praias
Tudo bem que estamos vivendo um período de crise, difi-
culdade de comprar alguns alimentos, mas tem uma galera 
metendo a mão no preço de alguns produtos nas praias do Rio 
de Janeiro. Cheguei a ver ambulantes vendendo água por 9 
reais, empadas pequenas por quase 10. Estão metendo a mão.
Juliano Ávilla

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.

Diego Moura estreia 
exposição em Icaraí
Estreia, nesta terça, no Cen-
tro Cultural Paschoal Carlos 
Magno, no Campo de São 
Bento, em Icaraí, a  exposi-
ção “Um dedo de arte - Do 
Digital ao Orgânico”, o artis-
ta visual e digitalista Diego 
Moura.

São 33 obras inéditas, en-
tre elas, uma homenagem ao 
humorista niteroiense Paulo 
Gustavo - que faleceu em 
maio do ano passado, em 
decorrência de complica-
ções por causa da covid-19.

Na exposição, Diego 
também está empenhado 
em arrancar sorrisos dos 
espectadores. Outro home-
nageado do artista também 
terá uma obra exposta: o 
carnavalesco e comenta-
rista de TV, Milton Cunha, 
retratado na arte digital 
“O Esplendoroso Milton  
Cunha”.

A mostra pode ser confe-
rida de terça a domingo, das 
10h às 17h, até 11 de março. 
A entrada é franca. 

CULTURA FABIANA MAIA

Animação
Até o dia 26, o CCBB Rio 
apresenta “Um Giro pelo 
Mundo – Navegando no 
Cinema Infantil”, que reúne 
mais de 40 filmes de anima-
ção de onze países, entre 
Canadá, Alemanha, Suíça, 
Suécia, Brasil e França, 98% 
são inéditos no Brasil e al-
guns estão sendo lançados 
no país neste momento, 
como o francês Calamity. Os 
ingressos são gratuitos e po-
dem ser retirados na bilhete-
ria ou no site Eventim, onde 
está toda a programação. 

NOVIDADE – The Smile, o novo grupo formado por 
Thom Yorke e Jonny Greenwood do Radiohead, e Tom 
Skinner do Sons Of Kemet, revela uma nova faixa: “The 
Smoke” e seu lyric video, criado pelo escritor e diretor 
vencedor do BAFTA, Mark Jenkin. “The Smoke” é a 
continuação do single de estreia da banda, “You Will 
Never Work In Television Again”.

CONCERTOS – A Sala Cecília Meireles, espaço da 
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do 
Rio de Janeiro (Funarj), inicia a Temporada 2022 nos 
próximos dias 11 de março, às 19h, e 12 de março, já 
com o novo horário de sábados, às 16h, com a Série 
Orquestras. Os concertos serão presenciais, com trans-
missão pelo Youtube.

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

Divulgação

Artista visual e digitalista apresenta 33 obras inéditas no Carlos Magno 

Divulgação

O francês “Calamity” é um dos 

destaques da mostra, até o dia 26

POR JEFFERSON LEMOS

Alvos fáceis de 
criminosos
Os portadores de certificado 
CAC - Colecionador, Atirador 
Desportivo e Caçador - pode-
rão receber autorização no Es-
tado para transportarem suas 
armas de fogo municiadas. 
Essa é a proposta de projeto 
de lei apresentado pelo de-
putado Charlles Batista (PSL) 
na Alerj. O objetivo é oferecer 
maior proteção aos CACs 
que são filiados a entidades 
legalmente constituídas. O 
deputado alerta para o grave 
problema de colecionado-
res, atiradores desportivos e 
caçadores não terem meios 
de defesa em caso de serem 
atacados em seus desloca-
mentos. Atualmente, os CACs 
devem transportar suas armas 
desmuniciadas, facilitando a 
ação de criminosos que visam 
roubar armas e munições.

“A atividade de CAC é pe-
rigosa não só no Estado do 
Rio, mas em todo o Brasil 
pelo risco de execução por 
algum bandido que, ao ver a 
arma, imagina estar diante 
de um policial”, argumenta o 
deputado. 

De volta às atividades literárias

O grupo Somos Empreen-
dedoras de Niterói realiza 
hoje o primeiro encontro 
presencial do ano de seu Clu-
be do Livro, às 18h, na Casa 
Camolese, no Rio de Janeiro. 
A reunião será para escolha 
do próximo livro sobre mu-
lheres fortes, empreendedo-
ras, que será debatido pelo 
grupo. “Será um encontro 
com poucas pessoas, num 

Divulgação

local aberto, a fim de cum-
prirmos os protocolos de 
distanciamento social, mas 
que marcará nosso retorno 
às atividades em uma noite 
para deixar marcado o lan-
çamento do Clube do Livro 
2022”, conta Thais Garcia (à 
direita), uma das gestoras 
do grupo. Na foto, também 
estão Queila Moraes, Letícia 
Torzecki, e Helga Vianna.

Investindo na 
reciclagem
O programa RePET, realizado 
pelo Instituto Fecomércio 
de Sustentabilidade – IFeS, 
anuncia o lançamento de 
cinco novas máquinas de 
coleta de garrafas pet em 
cinco unidades do Sesc RJ. 
A previsão é que as inau-
gurações aconteçam até o 
 mês de abril. Nesta nova fase 
do programa, será possível 
contar, além do número de 
garrafas descartadas na má-
quina de coleta, o número 
de tampinhas descartadas 
– de forma totalmente au-
tomatizada. A expectativa é 
que, até o fim de 2022, sejam 
lançadas mais 30 máquinas 
em todo o estado, tanto  
nas unidades Sesc, Senac 
e em parceiros do Sistema 
Fecomércio RJ.

‘Reiteradamente 
ignorada’

Alerj recebe 
família de Durval

A deputada estadual Mônica 
Francisco obteve de represen-
tantes da empresa Havaianas, 
durante reunião virtual, o 
compromisso de intensificar 
a formação de combate ao 
racismo dos funcionários e 
dos franqueados da marca, 
inclusive com inserção de 
cláusula contratual para os 
franqueados quanto a neces-
sidade de treinamento e total 
compromisso ao combate a 
qualquer tipo de intolerância 
ou racismo. 

Durante o encontro vir-
tual, representantes da marca 
convidaram a deputada para 
fazer visitas tanto à loja pró-
pria da Havaianas, quanto à 
loja franqueada em que ocor-
reu o incidente que motivou 
o encontro.

A parlamentar contou que 
em 27 de dezembro foi à loja 
da marca no Rio Sul, onde foi 
“reiteradamente ignorada” 
pelas atendentes, mesmo 
portando broche de parla-
mentar. Ela também disse já 
ter sido vítima de racismo no 
TJRJ e na própria Alerj. 

As comissões de Defesa 
dos Direitos Humanos e 
Cidadania e de Combate às  
Discriminações e Precon-
ceitos de Raça, Cor, Etnia, 
Religião e Procedência Na-
cional, da Alerj receberam 
ontem, no gabinete do de-
putado Carlos Minc (PSB), 
familiares de Durval Teófilo 
Filho, morto na porta de 
casa pelo vizinho, o sargen-
to da Marinha Aurélio Alves 
Bezerra, em São Gonçalo, 
ao ser confundido com um 
ladrão. A mulher Luziane 
Teófilo, a irmã Fabiana e a 
prima Priscila receberam 
atendimento pela Comissão 
de Direitos Humanos. Muito 
abalada, Luziane falou sobre 
o difícil momento que vive 
junto com a filha de 6 anos. 

Aulas escaldantes em Niterói

Alunos e professores do 
Colégio Estadual Briga-
deiro Castrioto, em São 
Lourenço, Niterói, retoma-
ram ontem as aulas. Nas 
carteiras, muita garrafas de 
água para poder conseguir 
chegar até o fim das aulas 
sem desmaiar devido ao 
forte calor. É que no início 
do ano passado furtaram 
todos os aparelhos de ar 

Foto do leitor

condicionado da escola. 
Os ladrões também leva-
ram televisão, aparelho de 
datashow e computadores. 
Na ocasião do furto, o en-
tão secretário de educação 
prometeu a reposição e 
teve até deputado visitan-
do a unidade para oferecer 
ajuda. Mas até hoje,  cerca 
de um ano depois, nada foi 
feito. Ficou só no gogó.

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj concedeu, ontem, a 
Medalha Tiradentes ao mi-
nistro do Turismo, Gilson 
Machado. Além da maior 
honraria da Casa, o minis-
tro também recebeu o títu-
lo de Cidadão do Estado do 
Rio. O diretor-presidente 
da Agência Brasileira de 
Promoção Internacional 
do Turismo (Embratur), 
Carlos Alberto Gomes de 

Brito também foi agraciado 
com a Medalha Tiraden-
tes. As homenagens foram 
propostas pela presidente 
da Comissão de Turismo, 
deputada Alana Passos 
(PSL). Ao destacar os feitos 
do ministro e da Embratur 
para promover o setor no 
Rio, a deputada lembrou 
que o estado é porta de 
entrada de turistas no país.

Ministro é homenageado na Alerj
Divulgação

Cuidado com as ‘pegadinhas’
Divulgação

A deputada estadual Rosane 
Felix (PSD) reagiu com preo-
cupação a uma carta que teria 
sido assinada pela ministra 
do STF Cármen Lúcia com 
lideranças feministas de es-
querda, conforme veiculado 
por um jornal de São Paulo. 
Presidente da Comissão dos 
Assuntos da Criança na Alerj, 
a deputada fez um alerta aos 
conservadores para a impor-
tância de ter representantes 
em todas as instâncias de 

Poder que defendam a vida e a 
família. Segundo a deputada, 
apesar de a palavra aborto 
não constar na carta assinada 
pela ministra, o manifesto fala 
sobre expansão dos “direitos 
sexuais e reprodutivos”, que 
é um termo muito usado por 
aqueles a favor do aborto. 

“São essas pegadinhas que 
nós conservadores e cristãos 
precisamos ficar atentos, 2022 
é um ano estratégico. O próxi-
mo presidente da República 
irá indicar novos nomes nas 
vagas que serão abertas para 
o Supremo Tribunal Federal. 
É importante termos repre-
sentantes dos nossos princí-
pios também no Judiciário. 
Enquanto Deus me permitir 
estar na política lutarei por 
políticas públicas para o bem 
comum e na defesa dos prin-
cípios da vida e da família”, 
afirma Rosane Felix. 
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Decisão ocorre após queda sustentada na procura nas últimas duas semanas no município do Rio 

Testagem: Rio diminui postos  
Ao longo desta semana, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro (SMS) co-
meça a fechar os 17 polos de 
testagem para diagóstico da 
covid-19 que foram abertos 
em janeiro, em meio à alta 
procura devido à explosão 
de casos da variante Ômicron 
na cidade.

Segundo a SMS, nas últi-
mas duas semanas a procura 
tem apresentado uma queda 
sustentada e a positividade 
dos testes caiu de 46% na 
segunda semana de janeiro 
para 31% na semana passada, 
e agora está em 21%.

“A SMS-Rio segue mo-
nitorando o panorama epi-
demiológico da cidade e, 
diante dos novos índices, 
está programando a desmo-
bilização gradual dos polos 
de testagem. Essa semana 
serão desmobilizados quatro, 
que não apresentem mais 
demandas. Ao longo do mês 
de fevereiro, haverá a desmo-
bilização gradual de todos os 
polos de testagem”, informou 
a secretaria.

A pasta não informou 
quais polos serão fechados 
primeiro, mas as informações 
são atualizadas constante-
mente no site e nas redes 
sociais da prefeitura. “Após o 
fechamento dos polos, os tes-
tes continuarão a ser realiza-

dos nas unidades de Atenção 
Básica da cidade (clínicas da 
família e centros municipais 
de saúde)”, destaca a SMS.

Na primeira semana epi-
demiológica do ano, o mu-
nicípio fez 92,6 mil testes do 
tipo antígeno, subindo para 
251,4 na segunda semana e 
244,5 na terceira. Na última 
semana de janeiro o número 

caiu para 189,6 mil e na se-
mana passada foram feitos 
105,9 mil testes de antígeno 
para detecção da covid-19 na 
rede da SMS.

A SMS ressalta que tam-
bém houve redução expres-
siva na procura por atendi-
mento por síndrome gripal e 
queda também nas interna-
ções por covid-19, caindo de 

956 em janeiro para 309 no 
momento.

O número de casos de co-
vid-19 registrados este ano na 
capital já passa dos 337 mil, 
o que corresponde a 114,4% 
do total registrado em todo 
o ano passado e 154,5% do 
número de 2020, primeiro 
ano da pandemia.

Segundo o Monitora-Co-

vid-19 da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), o pico 
de casos no município, que 
chegou a 15,6 mil na média 
móvel de sete dias no dia 27 
de janeiro, caiu para 9,4 mil 
na última sexta-feira (4).

No estado do Rio de Ja-
neiro, o pico na média móvel 
ocorreu no dia 25 de janeiro, 
com 25,5 mil novos casos, 
caindo para 13,7 na sexta-fei-
ra. Os óbitos por covid-19 na 
cidade somaram 18.962 em 
2020, chegaram a 16.054 em 
2021 e este ano somam 435

Estado -Na semana pas-
sada, a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) informou 
que houve redução de 60% 
nos atendimentos por sín-
drome respiratória aguda 
grave (SRAG) nas unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
da rede estadual.

Ontem (7) a SES inau-
gurou mais um polo de tes-
tagem, ao lado da UPA de 
Campos, no Norte do Estado. 
O local terá capacidade para 
realizar 300 testes por dia, de 
segunda a domingo, das 8h 
às 17h, com agendamento 
on-line.

Segundo o secretário de 
estado de Saúde, Alexandre 
Chieppe, o contágio pela 
doença está se deslocando 
da capital para o interior do 

estado.
“Os dados de covid-19 

no estado do Rio de Janeiro 
mostram claramente um 
processo de interiorização 
e uma melhora grande dos 
indicadores epidemiológicos 
na Região Metropolitana. 
Mas na Região Norte, a gente 
vê um aumento de demanda 
por testagem. Por isso, esta-
mos abrindo junto à Unidade 
de Pronto Atendimento de 
Campos o primeiro centro 
de testagem na região Norte 
do estado”.

De acordo com a SES, a 
testagem nos polos é feita 
com testes rápidos, do tipo 
antígeno, e é recomendada 
a pessoas com sintomas le-
ves e que tiveram contato 
com pessoas que testaram 
positivo entre quatro a cinco  
dias.

“Pacientes com sintomas 
moderados a graves, como 
febre acima de 37,5 e dificul-
dades respiratórias, devem 
procurar diretamente uma 
UPA ou emergência hospi-
talar, onde realizarão o teste 
e passarão por atendimento 
médico para avaliação do 
quadro de saúde. As 28 UPAs 
do estado também estão 
realizando atendimento e 
testes para casos moderados 
e graves da doença”, informa 
a secretaria.

Walterson Rosa/MS.

A positividade dos testes caiu de 46% na segunda semana de janeiro para 31% na semana passada, e agora está em 21%

SG segue rotina 
de vacinação
A vacinação contra a co-
vid-19 em São Gonçalo se-
gue para todas as pessoas 
acima de 5 anos, nesta ter-
ça-feira (8), das 8h às 17h. 
As crianças podem receber a 
imunização em 34 pontos de 
vacinação. Já os gonçalenses 
com mais de 12 anos podem 
se vacinar em 13 locais espa-
lhados pela cidade. 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil pede para que 
a população chegue aos 
pontos de vacinação uma 
hora antes do término da 
aplicação da vacina para 
que o expediente termine no 
horário previsto.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de 
vacinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado 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 e de reforço dos 
imunossuprimidos, o com-
provante da segunda dose 
aplicada/dose adicional, 
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossu-
pressora, respectivamente.

Para a vacinação das 
crianças com comorbidades 
ou deficiência permanen-
te, os responsáveis devem 
apresentar laudo médico ou 
receita da criança. Os com-
provantes devem ter, no má-
ximo, um ano de expedição. 
Para os indígenas, deve-se 
apresentar a certidão de 
nascimento indígena emi-
tida pelo órgão responsável. 
Para todas as crianças, os 
documentos necessários 
são: certidão de nascimento 
ou identidade, cartão do 
SUS ou CPF e caderneta de 
vacinação.

Enel regulariza 
fiações em Búzios
A Enel Distribuição Rio ini-
ciou, nesta segunda-feira 
(7), ações de regularização 
na fiação de telecomunica-
ção dos postes em Arma-
ção de Búzios. O objetivo é 
inspecionar a estrutura da 
fiação dos postes, além de 
retirar cabos e equipamen-
tos de empresas provedoras 
de serviços de telefonia e 
internet, por exemplo, que 
se encontram irregulares. A 
ação foi iniciada na região 
Rua Pitangueiras, e seguirá 
para outras vias do municí-
pio, entre eles Travessa dos 
Pescadores, Rua Turíbio de 
Farias, Aldeia de Geribá e 
Rua Vieira Câmara.

Na próxima semana, a 
partir do dia 14, as inspeções 
serão feitas também em 
Maricá. A ação será reali-
zada nas ruas Conselheiro 
Macedo Soares, Ribeiro de 
Almeida, Domício da Gama 
e depois seguirá para outras 
vias do município, entre elas 

Av. Roberto Silveira, Av. Ve-
reador Francisco Sabino da 
Costa e Rua Álvares de Cas-
tro. A previsão de encerra-
mento das intervenções nas 
duas cidades é no final do 
mês de fevereiro.  “Postes so-
brecarregados prejudicam a 
qualidade do fornecimento 
de energia e comprometem 
a segurança dos clientes, 
por isso é necessário realizar 
inspeções como essa. Identi-
ficamos que muitas empre-
sas não estão cumprindo as 
normas técnicas e acabam 
sobrecarregando os postes 
da Enel. É importante des-
tacar que todas as empresas 
de telecomunicações foram 
previamente notificadas 
sobre essa iniciativa e sobre 
as normas técnicas para 
uso e compartilhamento 
dos postes”, explica Paulo 
Eugenio Chaves Monteiro, 
responsável pela área de 
Serviços Avançados de Rede 
da Enel Distribuição Rio.

Vacinas para crianças de 5 a 
11 anos chegam até o dia 15
Até o dia 15 de fevereiro, todas 
as doses para a vacinação de 
crianças entre 5 e 11 anos de 
idade contra covid-19 serão 
distribuídas. A informação foi 
dada pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em con-
versa com jornalistas na ma-
nhã de ontem (7). “Estamos 
trabalhando fortemente para 
antecipar as doses infantis 
para que os pais exerçam o 
direito de vacinar seus filhos”, 
afirmou o ministro.

No Brasil, onde 20 milhões 
de crianças podem receber 
o imunizante, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou vacinas 
pediátricas da Pfizer e a Coro-
naVac, que devem ser aplica-
das em duas doses. “Todas as 
vacinas foram desenvolvidas 
em curto espaço de tempo, 

mas temos que avançar de 
maneira sustentada trazendo 
os pais para buscar a imuni-
zação, sem obrigá-los”, desta-
cou Queiroga.

Quarta dose- Sobre a pos-
sibilidade de o Brasil começar 
a aplicar a quarta dose da 
vacina contra covid-19, Mar-
celo Queiroga disse que, por 
enquanto, não há previsão. 
Segundo o ministro da Saúde, 
os técnicos da pasta descar-
taram adotar a medida nesse 
momento, mas é possível que 
a aplicação seja a “dose de 
2022” do imunizante.

“A área técnica tem discu-
tido isso. A secretária Rosana 
[Leite de Melo, secretária 
extraordinária de Enfrenta-
mento à Covid do Ministério 
da Saúde], conversou comigo 
na sexta-feira passada e disse 

que o grupo técnico, nesse 
momento, não avalia aplicar a 
quarta dose. Mas, na prática, 
seria a dose de 2022. O que 
nós temos são doses para 
garantir que as necessárias, 
recomendadas pelos técni-
cos, sejam disponibilizadas 
para a população brasileira”, 
disse o ministro.

Distribuição - O Ministério 
da Saúde já distribuiu 430 
milhões de doses e, segundo a 
pasta, não faltará imunizante 
no caso de o país adotar a 
quarta aplicação. Marcelo 
Queiroga reafirmou que a 
vacina tem sido importante 
para que os efeitos da co-
vid-19 sejam mais brandos, 
sendo uma “grande força” no 
combate à variante Ômicron.

O ministro ressaltou ainda 

que o ministério é a favor das 
vacinas e tem sido destaque 
no enfrentamento ao novo 
coronavírus e que, por isso, 
o Brasil foi escolhido por 
consenso para representar 
as Américas no grupo criado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para discu-
tir projetos relacionados às 
pandemias junto com África 
do Sul, Egito, Holanda, Japão 
e Tailândia.

Informação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

BC cria site exclusivo para 
consulta de valores a receber
O Banco Central informou 
ontem (7) que as consultas 
ao Sistema Valores a Receber 
(SRV) serão retomadas por 
meio de um site exclusivo 
para esse fim, no próximo 
dia 14.

O objetivo é evitar que a 
grande quantidade de aces-
sos coloque em risco o site 
do próprio BC, como ocorri-
do no mês passado, quando 
a demanda inesperada de 
acessos ao SRV derrubou o 
site do BC

Com o site exclusivo, todo 
relacionamento do cida-
dão com o sistema será por 
meio do site valoresarece-
ber.bcb.gov.br, não sendo 
possível “consultar ou so-
licitar valores” na página  
principal do BC na internet, 
nem dentro do sistema Re-
gistrato.

“No momento da consul-
ta em valoresareceber.bcb.
gov.br o cidadão saberá se 
tem valor a receber e, caso 
positivo, receberá a data 
para conhecer esses valores 
e solicitar sua transferência, 
a partir do dia 7 de março 
de 2022”, informou o BC ao 
recomendar que o cidadão 
consulte a página, na data 
informada.

Caso, por algum motivo, 
o interessado perca a data, 
poderá fazer uma nova con-
sulta a qualquer momento 
para receber uma nova data 
de agendamento. No site 
há um passo-a-passo com 
todas informações neces-
sárias para o resgate dos  
valores.

“O cidadão nunca perde 
o direito sobre os valores em 
seu nome. As instituições 

financeiras guardarão esses 
recursos pelo tempo que 
for necessário, esperando 
até que o cidadão solicite a 
devolução”, diz a nota do BC.

Ainda segundo o banco, 
para acessar o Sistema Va-
lores a Receber é necessário 
que o interessado tenha um 
cadastro no site gov.br nível 
prata ou ouro. O cadastro 
pode ser feito gratuitamente 
pelo aplicativo gov.br ou por 
meio da internet. 

Alerta - O BC alerta sobre o 
risco de alguns golpes que 
podem ser aplicados. O ser-
viço não será disponibilizado 
em nenhuma outra página 
da internet. Além disso, não 
serão feitos contatos tele-
fônicos nem envio de links 
para as pessoas, para tratar 
sobre valores a receber ou 
para confirmar dados pes-
soais.

“Ninguém está autoriza-
do a entrar em contato com o 
cidadão em nome do Banco 
Central ou do Sistema Valo-
res a Receber. Portanto, o ci-
dadão nunca deve clicar em 
links suspeitos enviados por 
e-mail, SMS, WhatsApp ou 
Telegram”, informa o banco 
ao afirmar que nenhum pa-
gamento deverá ser efetuado 
para que se tenha acesso aos 
valores.

Objetivo é evitar que volume de acessos coloque em risco a página do BC

Consultas ao 
Sistema Valores 
a Receber (SRV) 
serão retomadas, 
no próximo dia 
14 deste mês

Todas as doses 
necessárias 
para vacinação 
infantil serão 
distribuídas, diz 
o Governo
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Niterói e São Gonçalo iniciam 
o ano letivo de forma híbrida
Secretarias de Educação tomam medidas para dar segurança aos estudantes, professores e funcionários

O ano letivo da Rede Muni-
cipal de Educação de Nite-
rói começou ontem (7). O 
retorno às aulas do Ensino 
Fundamental e da Educação 
Infantil foi feito no modelo 
híbrido, com revezamento, 
e a previsão é que o retorno 
100% presencial aconteça 
em março. De acordo com 
a Secretaria e a Fundação 
Municipal de Educação, as 
unidades foram preparadas 
para o retorno com obras 
de reforma e manutenção e 
também estão recebendo kits 
de material pedagógico.

Retornaram nesta semana 
as crianças de 3 a 5 anos da 
Educação Infantil, os alunos 
do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, com rodízio, 
e os estudantes do 1º ao 9º 
ano da Educação de Jovens 
e Adultos. Crianças de 0 a 
2 anos retornam em março 
tendo em vista a necessidade 
de um período especial de 
inserção e acolhimento no 
convívio escolar.

“Este é um ano de enor-
mes desafios para a educação 
pública no Brasil. E queremos 
posicionar Niterói como uma 
das cidades que melhor res-
ponderam aos efeitos da pan-
demia sobre a escola pública, 
investindo na melhoria da 

infraestrutura de nossas esco-
las, inclusão digital, projetos 
culturais e implementando 
um dos maiores programas 
de reforço escolar do país em 
2022”, afirmou o secretário de 
Educação, Vinicius Wu.

O calendário de obras nas 
escolas da rede foi intensi-
ficado no período de férias 

escolares. Desde o ano pas-
sado, cerca de 85 unidades 
já passaram por intervenção 
visando adequar as unidades 
e modernizar a infraestrutu-
ra. Já foram completamente 
reformadas as escolas mu-
nicipais Vila Costa Monteiro, 
Anísio Teixeira e Felisberto 
de Carvalho, além das UMEIs 

Prof.ª Margareth Flores, Lize-
te Fernandes Maciel e Prof. 
Hilka de Araújo Peçanha. Se-
rão entregues ainda as escolas 
municipais Eulália da Silveira 
Bragança e Horácio Pacheco.

São Gonçalo- Em formato 
híbrido e seguindo o proto-
colo contra a covid-19, come-

çaram ontem (7) as aulas na 
rede municipal de São Gonça-
lo. O secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, esteve 
na Escola Municipal Nice 
Mendonça de Souza e Silva, 
no bairro Venda da Cruz, para 
acompanhar a chegada dos 
alunos em seu primeiro dia 
de aula.

“Hoje é um dia especial 
para todos nós da Educação, 
já que podermos receber 
novamente os alunos em 
nossas escolas. Todos os pro-
cedimentos de segurança 
estão sendo tomados para 
preservar a saúde de alunos e 
profissionais. Gradativamen-
te, com o avanço da vacinação 
das crianças e autorização da 
Secretaria de Saúde, iremos 
retornar 100% de forma pre-
sencial com todos os alunos o 
mais breve possível”, afirmou 
Maurício Nascimento.

O ensino híbrido está or-
ganizado em dias alternados, 
considerando o quantitativo 
de 50% de alunos por turma, 
nos respectivos dias de aula. 
Às sextas-feiras, o horário 
presencial será parcial, ga-
rantindo a interação com os 
estudantes e considerando a 
necessidade de organização 
das atividades remotas.

A presença dos estudantes 
nas atividades é obrigatória, 
em todos os níveis e moda-
lidades de ensino, mesmo 
que em dias alternados. Os 
alunos pertencentes a grupo 
de risco para a covid-19 que 
apresentarem atestado mé-
dico poderão participar das 
atividades exclusivamente 
por meios remotos.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Em Niterói houve retorno da Educação Infantil e Ensino Fundamental, com rodízio. Em São Gonçalo, o ensino hídrido também está organizado em dias alternados

Lucas Alvarenga/Divulgação

Maricá: Águas do Rio instala 
totem de autoatendimento
A concessionária Águas do 
Rio instalou um totem de 
autoatendimento na Sub-
prefeitura de Maricá, na 
Rua Van Lerbergue, 249, em 
Itaipuaçu. No local, o cliente 
poderá consultar seus débi-
tos, emitir 2ª via da fatura, 
fazer pagamentos, além de 
parcelar a conta.

Para supervisor comercial 
da empresa, Diogo da Costa, 
é importante oferecer para a 
população canais de atendi-
mento para que ela tenha a 
oportunidade de escolher o 
que melhor se adequa ao seu 
perfil. “Além do autoaten-
dimento, o cliente também 
pode solicitar nossos servi-
ços, com mais conforto e agi-
lidade, pelo 0800 195 0 195, 
por WhatsApp ou ligações, 
acessar a agência virtual no 
site www.aguadorio.com.br 
ou baixar o aplicativo Águas 

de modo que agilize as ne-
cessidades dos moradores de 
Itaipuaçu com a prestação de 
serviços básicos, que pode-
rão ser feitos pelo consumi-
dor, sem a necessidade de se 
deslocar até o Centro. Estou 
muito satisfeito e agradeço 
pelo cumprimento e pela 
eficiência que foram presta-
dos”, concluiu.

Para atendimento pre-
sencial, a empresa te, loja 
na Rua Barão de Inoã, 287, 
no Centro.

Equipamento está disponível na sede da subprefeitura, em Itaipuaçu

Água e esgoto: nova 
empresa atua no Rio
Começaram ontem (7) as 
operações da Iguá como 
concessionária dos serviços 
de água e esgoto no Rio de 
Janeiro, em evento na Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE) da Barra da Tijuca. A 
empresa assume a atuação 
plena nas regiões de Jacare-
paguá, Barra e nas cidades 
de Miguel Pereira e Paty do 
Alferes. Com o início da ope-
ração, o estado e municípios 
receberão a segunda parcela 
da outorga, no valor de cerca 
de R$ 1,09 bilhão. 

A ação também mar-
ca o começo das obras de 
infraestrutura que benefi-
ciarão cerca de 1,2 milhão 
de pessoas nessas regiões. 
Entre as primeiras ações 
previstas, a empresa tam-
bém apoiará o programa 
Cidade Integrada recém-
-lançado pelo governador 
Cláudio Castro, oferecendo 
melhorias na comunidade 
da Muzema.

“Hoje mostramos como 
é possível fazer políticas 
públicas com prazos, trans-

parência e com absoluta 
governança. Em um ano e 
meio conseguimos tirar a 
concessão de saneamento 
do papel. Um processo de 
muito sucesso, que é fruto 
de diálogo com os poderes e 
de muito trabalho em equi-
pe. A Iguá assume hoje não 
só os serviços, mas também 
o compromisso de atingir as 
metas e levar saneamento 
para a população. Esse é 
um projeto que vai além do 
saneamento, que vai levar 
também mais qualidade 
de vida, mais saúde, mais 
empregos, valorização imo-
biliária, desenvolvimento 
e dignidade para os cida-
dãos”, disse o secretário de 
Estado da Casa Civil, Nicola 
Miccione.

A Iguá vai investir R$ 
2,7 bilhões no Estado. Em 
Miguel Pereira e Paty do 
Alferes, fará o ciclo comple-
to do saneamento básico, 
com captação, tratamento e 
distribuição de água tratada, 
assim como o esgotamento 
sanitário.

Divulgação

Cliente poderá consultar débitos, emitir segunda via e obter outros serviços

App.”, explicou.
Segundo o secretário de 

Defesa do Consumidor de 
Maricá, Felipe Paiva, a solici-
tação foi prontamente aten-
dida pela concessionária. 

“Seguindo meu comprome-
timento em disponibilizar 
um serviço de excelência 
para a população, solicitei 
junto a Águas do Rio um 
sistema de autoatendimento 

Pedido para 
instalação do 
totem foi feito 
pela Secretaria 
de Defesa do 
Consumidor

Protesto pede aulas 100% 
presenciais no Pedro II
Pais de alunos do Colégio 
Pedro II protestaram ontem 
(7) em frente a cinco cam-
pi da escola pedindo aulas 
100% presenciais. O colégio, 
que faz parte da rede federal 
de ensino no Rio de Janeiro, 
retomou ontem as aulas em 
regime híbrido.

Em nota, a reitoria expli-
cou que a decisão ocorreu de-
vido ao recrudescimento da 
pandemia da covid-19 com o 
surgimento da variante Ômi-
cron do novo coronavírus.

As manifestações ocor-
reram em frente aos campi 
Centro, Tijuca, Realengo, 

Humaitá e São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro, e no campus 
Niterói. Participaram pais, 
mães, responsáveis e os estu-
dantes, que pediam a volta às 
salas de aula.

Em cartazes, diziam que 
as redes estadual e municipal 
do Rio retomaram as aulas 
presenciais e questionavam 
por que o Colégio Pedro II 
não fazia o mesmo.

No último dia 2, o Colégio 
informou que até a reavalia-
ção do atual cenário, o ensino 
será híbrido, ou seja, será 
mantido o ensino remoto, 
composto por atividades 

pedagógicas síncronas e as-
síncronas. As aulas presen-
ciais terão como objetivo a 
complementação pedagógica 
organizada a fim de fazer 
acompanhamento e orien-
tação de alunos.

A volta presencial não é 
consenso entre os pais de 
alunos. Muitos defendem a 
decisão da escola de manter 
as aulas remotas. “Sou a fa-
vor do retorno [presencial], 
mas para isso ocorrer acho 
que o mínimo é os alunos 
estarem vacinados”, ressalta 
o servidor público federal 
Victor Hugo de Oliveira, que 

é um dos pais contrários ao 
ensino 100% presencial no 
momento.

Em nota, a reitoria do 
Colégio Pedro II diz que enca-
minhou mensagem ao Con-
selho Superior, para que seja 
tratada na Reunião Extraor-
dinária do dia 11 de fevereiro, 
uma minuta de portaria que 
determina a implementação 
de regime semipresencial 
com alternância semanal 
de 50% dos estudantes de 
cada turma em atividades 
presenciais, que é o Plano 
B que consta da Portaria nº 
2.389/2021.

Manifestação de pais e alunos aconteceu em frente a cinco campi da escola

Uerj anuncia retorno 
presencial no dia 16
A Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) anun-
ciou ontem (7) o retorno 
às atividades presenciais a 
partir do dia 16. A decisão 
se baseou em nota técnica 
da Pró-reitoria de Saúde, 
que assegura que houve 
queda da infecção pela va-
riante Ômicron do novo 
coronavírus no município e 
no estado do Rio de Janeiro, 
nas duas últimas semanas. O 
documento avalia também 
que a taxa de ocupação de 
leitos de unidades de terapia 
intensiva (UTIs) de pacien-
tes da covid-19 está dentro 
dos limites de segurança.

O reitor Ricardo Lodi 
lembrou que, durante a 
pandemia, a Uerj seguiu as 
recomendações científicas 
para promover um retorno 

seguro à sua comunidade 
acadêmica. Lodi destacou 
que a principal condição era 
o compromisso com a vida 
das pessoas. “E agora não 
poderia ser diferente quan-
do a situação da pandemia 
declina em nosso estado”, 
afirmou.

No dia 16 serão retoma-
das as atividades adminis-
trativas, de ensino, pesquisa 
e extensão, inclusive do 
Instituto de Aplicação Fer-
nando Rodrigues da Silveira 
(CAp-Uerj). Os protoco-
los de biossegurança serão 
mantidos, entre eles, o uso 
de máscaras e a apresen-
tação do comprovante de 
vacinação. O calendário 
acadêmico, que prevê ati-
vidades híbridas, continua 
em vigor.
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Exigência de visto continua, mas entrada no país pode ser mais rápida. Negociação teve início em 2013

Mais facilidade para ir aos EUA
O governo do brasileiro anun-
ciou ontem (7) a entrada em 
vigor da terceira e última fase 
do acordo assinado com o 
governo dos Estados Unidos 
(EUA) para facilitar a entrada 
de brasileiros no país.

Fruto de negociações ini-
ciadas em 2013, a adesão 
brasileira à iniciativa nor-
te-americana batizada com 
o nome de Global Entry foi 
formalizada em novembro 
de 2019, alguns meses após 
viagem oficial do presidente 
Jair Bolsonaro aos Estados 
Unidos.

Conforme decreto assi-
nado em março de 2020 pelo 
presidente Bolsonaro e pelo 
então ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, inicialmente, a inicia-
tiva seria testada com até 20 
brasileiros participantes do 
Fórum de Altos Executivos 
Brasil-EUA. Posteriormente, 
as inscrições seriam dispo-
nibilizadas para um número 
limitado de pessoas, para 
que o sistema informatizado 
desenvolvido pelo Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados (Serpro) fosse testado 
e aprimorado.

Na terceira e última fase 
de implementação do pro-
grama, a inscrição no Global 
Entry fica disponível a todo 
cidadão brasileiro interessa-

do em simplificar a passagem 
pelo controle de passaporte 
nos Estados Unidos.

Para aderir ao programa, é 
preciso pagar taxa de US$ 100 

(o equivalente a R$ 529 pelo 
câmbio atual) à autoridade 
de Proteção de Fronteiras e 
Alfândega do Departamento 
de Segurança Doméstica dos 

Estados Unidos (CBP), que 
coordena o programa. A taxa 
é válida por cinco anos, ao 
fim dos quais, precisará ser 
renovada.

O Global Entry não subs-
titui a exigência de visto, 
mas pode acelerar os proce-
dimentos de entrada e saída 
de estrangeiros autorizados 
a ingressar em território nor-
te-americano sem passar 
por filas de imigração nos 
aeroportos que dispõem de 
quiosques de atendimento 
automático que eliminam a 
necessidade de contato com 
agentes de imigração.

No caso do acordo bra-
sileiro, as inscrições no pro-
grama são analisadas pela 
Receita Federal e pela Polícia 
Federal, antes de serem ava-
liadas pelo CBP, ao qual cabe 
a decisão sobre quem pode 
receber tratamento diferen-
ciado no controle migratório.

Os interessados devem 
se inscrever na plataforma 
do programa, disponível no 
site do CBP. Até as 13h30 de 
ontem, contudo, o Brasil 
ainda não constava da lista 
de países cujos cidadãos 

estão incluídos nos acordos 
binacionais. Segundo a Casa 
Civil, a previsão era que a re-
lação fosse atualizada ainda 
pela manhã, com a inclusão 
do Brasil. Consta, na própria 
plataforma, que a última 
atualização foi feita em de-
zembro de 2017.

Em um vídeo divulgado 
pelas redes sociais, o ministro 
da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
disse que a medida estimu-
lará negócios entre os dois 
países e intensificará a inte-
ração acadêmica e o turismo, 
estreitando as relações.

“Começa a valer, hoje, 
uma novidade muito boa 
para os brasileiros que pre-
tendem viajar aos Estados 
Unidos e que, agora, podem 
se inscrever no programa 
Global Entry, que facilita o 
processo de entrada migra-
tória [nos EUA] dos viajantes 
que, após cumprir o processo 
de registro e de avaliação 
prévia, forem aprovados, 
podendo se beneficiar de 
uma entrada mais rápida  
e fácil nos aeroportos dos 
Estados Unidos”, comentou 
o ministro. Segundo Ciro 
Nogueira, a inclusão dos 
brasileiros entre os poucos 
beneficiados pela iniciativa 
“confirma o respeito da co-
munidade internacional ao 
nosso país”.

O Global Entry 
não substitui 
a exigência 
de visto, mas 
pode acelerar a 
entrada

Agencia Brasil

A adesão à iniciativa norte-americana batizada com o nome de Global Entry foi formalizada em novembro de 2019

Família de congolês é recebida 
por secretários no Guanabara

Ontem (7), 11 integrantes da 
família do jovem congolês 
Moïse Kabagambe, assas-
sinado em um quiosque na 
Barra da Tijuca, foram rece-
bidos, no Palácio Guanabara, 
pelos secretários de Desen-
volvimento Social e Direitos 
Humanos, Matheus Quintal; 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Vinícius Farah; e pela 
secretária de Assistência à 
Vítima, Tatiana Queiroz, que 
já vinham acompanhando 
família. O governador Cláudio 
Castro participou do encon-
tro por telefone por questões 
médicas.  

Durante a reunião, Viní-
cius Farah ofereceu à família 
linha de crédito por meio da 
AgeRio, para que eles possam 
dar continuidade aos projetos 
da família, além de gerir os 
quiosques Biruta e Tropicália, 
na orla da Barra da Tijuca, 

onde será feito um memorial 
em homenagem à cultura 
congolesa e africana.

“Estaremos juntos com 
vocês, queremos disponibi-
lizar recursos de forma mais 

rápida e simplificada, dar 
esperança de trabalho, co-
nhecer as atividades de todos 
para que possam investir e 
empreender”, destacou. 

O secretário de Desen-

volvimento Social e Direitos 
Humanos, Matheus Quintal, 
lamentou o ocorrido e ofere-
ceu um programa de proteção 
à família de Moïse. 

“Essa situação nos deixa 
muito tristes, o Rio de Ja-
neiro tem o Cristo Redentor 
de braços abertos para que 
todos sejam bem recebidos 
aqui. Nossa pasta trabalha 
em nome da vida, oferecemos 
para que os familiares façam 
parte do programa Provita, 
que visa proteger vítimas ou 
testemunhas que possam so-
frer ameaças”, disse Quintal. 

A secretaria de Assistência 
à Vítima já atua no atendi-
mento à família.

“Estamos fazendo os aten-
dimentos psicológicos. Nossa 
equipe está atenta às neces-
sidades da família e à dis-
posição 24 horas””, afirmou 
Tatiana.

Por questões médicas, o governador participou do encontro por telefone
 Rogerio Santana/Divulgação

 Vinicius Farah, Matheus Quintal e Tatiana Queiroz receberam os familiares

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de sessenta dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alexandre Oliveira Camacho de Franca 
- Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de sessenta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Dr. Getúlio Vargas, 2512, 4º andar, CEP: 24416-000 - Santa Catarina 
- São Gonçalo - RJ, e-mail: sgo07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/
manutenção de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0025507-24.2015.8.19.0004, 
movida por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de IOLANDA, objetivando CITAR. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu IOLANDA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no 
prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e 
de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado 
nesta cidade de São Gonçalo, aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Rosane 
Peres Teixeira - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/18723, digitei. E eu, Fatima Lobosco Bizzo 
Franco - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/26836, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de quarenta dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Euclides de Lima Miranda - Juiz Titular 
do Cartório da 3ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de quarenta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Dr. Getúlio Vargas, 2512, CEP: 24416-000 - Barro Vermelho - São 
Gonçalo - RJ, e-mail: sgo03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/
manutenção de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0025514-16.2015.8.19.0004, 
movida por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de Suellen dos Santos, objetivando a cita-
ção. Assim, pelo presente edital CITA o réu Suellen dos Santos, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, fican-
do ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC) , caso 
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, 
IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, aos três dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu, Lubia Sibajev - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/24152, digitei. 
E eu, Cristiane Mathias de Abreu - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30411, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Natascha Maculan Adum Dazzi - Juiz Titular 
do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona à Rua Getúlio Vargas, 2512, CEP: 24416-000 - Santa Catarina - São Gonçalo - 
RJ, e-mail: sgo02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção de 
posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0025678-78.2015.8.19.0004, movida por AMPLA 
ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de FABIANO, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA o réu FABIANO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de São Gonçalo, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, 
Marta Batista Barbosa - Analista Judiciário - Matr. 01/21241, digitei. E eu, Luiza Helena Quintanilha 
da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31031, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Antonio Marreiros da Silva Melo Neto - Juiz 
Titular do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Getúlio Vargas, 2512 - Santa Catarina - São Gonçalo - RJ e-mail: sgo06v-
civ@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, 
Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0040758-82.2015.8.19.0004, movida por AMPLA ENERGIA E 
SERVIÇOS S/A em face de MANOEL RICARDO DOS S. FILHO, objetivando CITAÇÃO DO RÉU. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu MANOEL RICARDO DOS S. FILHO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 
344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, 23 DE NOVEMBRO 
DE 2021. Eu, Denise Chavao Simonato - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/17922, digitei. E 
eu, Valma Lucia Domingues Souza - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/26851, o subscrevo.

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: 11/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 16801991
08:30 às 12:30 Ruas 1, 15, 51, 151 - Camboinhas - Niterói 16801991
08:30 às 12:30 Rua Achyles de Albuquerque de Oliveira - Camboinhas - Niterói 16801991
08:30 às 12:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 16801991
13:00 às 17:00 Rua Cândido Portinari - Vila Progresso - Niterói 16801327
13:00 às 17:00 Rua Managua - Vila Progresso - Niterói 16801327
13:00 às 17:00 Rua México - Vila Progresso - Niterói 16801327
13:00 às 17:00 Rua Paul Gauguin - Vila Progresso - Niterói 16801327
13:00 às 17:00 Rua Toulose Loutrec - Vila Progresso - Niterói 16801327

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Gilberto Amado - Jardim Catarina - São Gonçalo 16798427
12:00 às 16:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 16798427
12:00 às 16:00 Rua José Rosendo de Souza - Jardim Catarina - São Gonçalo 16798427
12:00 às 16:00 Rua Natalino Batista - Jardim Catarina - São Gonçalo 16798427

comercial@ofluminense.com.br

Moïse: ameaças 
serão investigadas
A Secretaria de Estado de 
Polícia Militar abriu inves-
tigação para apurar denún-
cias de parentes do congolês 
Moïse Mugenyi Kabagambe 
de intimidações por parte de 
policiais militares. A investi-
gação está sendo conduzida 
pela 2ª Delegacia de Polícia 
Judiciária (DPJM). O órgão faz 
parte da Corregedoria Geral 
da Corporação.

A secretaria afirmou que 
o procedimento é adminis-
trativo e não há definição do 
prazo de conclusão, porque 
depende do recebimento de 
informações de fora da cor-
poração. Também conforme 
a PM, no momento não é 
possível determinar qual será 
o tipo de punição, caso as 
denúncias sejam comprova-
das. Isso seria determinado 
de acordo com o que for 
apurado. “O trâmite está em 
andamento”, informou a PM 
em resposta à Agência Brasil.

A Secretaria de Estado de 

Polícia Civil (Sepol) informou 
que a investigação sob sua 
responsabilidade está em 
andamento e segue sob sigilo. 
A secretaria não confirmou o 
encaminhamento à DPJM de 
cópias do vídeo com imagens 
das câmeras de segurança 
do quiosque que mostram 
as agressões sofridas pelo 
congolês. O pedido teria sido 
encaminhado pela Correge-
doria Geral da PM.

Moïse foi espancado até a 
morte no dia 24, no quiosque 
Tropicália, na Barra da Tiju-
ca. Nas imagens da câmera 
de segurança do estabeleci-
mento se pode ver que Moïse 
foi derrubado no chão por 
um homem e na sequência 
recebeu vários golpes dos 
agressores, que continuaram 
batendo no congolês mesmo 
depois de imobilizado por 
um deles. 

Na quinta-feira, a Justiça 
manteve as prisões temporá-
rias dos três homens.
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Marcos 
Felipe ganha 
elogios após 
clássico

O Fluminen-
se derrotou o 
Flamengo no 
primeiro clás-
sico da tem-
porada, por 1 

a 0, no estádio Nilton Santos, 
no último domingo. O gol 
da vitória aconteceu no fim, 
com Jhon Arias. No entanto, 
o destaque tricolor na partida 
foi o goleiro Marcos Felipe. 
O arqueiro fez algumas boas 
defesas e salvou a equipe no 
último lance da partida, em 
cabeceio de Lázaro.

Marcos Felipe enfrenta 
forte concorrência em 2022. 
Isso porque o Fluminense 
trouxe o experiente Fábio 
para a posição.

Para piorar, Fábio teve 
boa atuação em sua estreia, 
no meio de semana, na vitó-
ria sobre o Audax. Com isso, 
o técnico Abel Braga passou a 
ser pressionado para mudar 
o titular no gol.

Após a vitória no clássico, 
Abel Braga rasgou elogios a 
Marcos Felipe. Além disso, 
destacou que o Fluminense 
está bem servido na posição. 
Por fim, revelou que quem 
escala o goleiro é o prepa-
rador.

“Nada a falar. Você não 
tem que levantar essa ques-
tão pra mim. É uma posição 
bem específica. Qualquer 
clube hoje tem treinador de 
goleiros. O importante pra 
nós é que além do Muriel, 
além do Pedro, nós temos 
dois goleiros em momen-
tos espetaculares, que são  
Fábio e Marquinhos. Eu vou 
seguir o que o André (prepa-
rador de goleiros) passar pra 
mim”, disse.

Lenda do skate conheceu ontem algumas pistas para modalidade na cidade

Burnquist visita Niterói e 
conversa com prefeito

As pistas de skate de Niterói re-
ceberam ontem um dos maiores 
nomes da história da modalida-
de. O brasileiro Bob Burnquist, 
de 45 anos, esteve na cidade 
onde conversou com o pre-
feito Axel Grael e o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Luiz Carlos Gallo. Durante o 
encontro, conversaram sobre a 
possibilidade da importância do 
 esporte como inclusão social 
e como pode ser um dos cami-
nhos para a retomada pós-pan-
demia. 

“Já conhecia a cidade há 
muito tempo, andava de skate 
aqui em 1993, quando ainda 
não tinha a pista de skate em 
São Francisco, estou muito feliz 
vendo que a cidade incentiva 
bastante o skate, o esporte está 

presente no cotidiano das pes-
soas, esses equipamentos são 
importantes para o cotidiano 
da molecada, Niterói merece”, 
afirmou o brasileiro, maior me-
dalhista da história do X-Games, 
com um total de 30. 

Lenda do skate vertical bra-
sileiro, Burnquist visitou o Skate 
Park Carlos Alberto Parizzi, em 
São Francisco, o Skatepark Duda 
Neves (terceiro maior da Améri-
ca Latina), além dos espaços no 
Horto do Fonseca e do Parque 
Esportivo e Social do Caramujo.

“É muito bom dialogar com 
atletas como o Bob, um dos 
grandes nomes do esporte no 
nosso país, ele traz aqui a expe-
riência dele, traz oportunidades 
para eventos em que todos nós 
aqui de Niterói vamos poder 

usufruir, sobretudo porque o 
skate é um dos esportes que 
vem ganhando destaques em 
nossa cidade”, disse o prefeito 
niteroiense.

O secretário Luiz Carlos Gal-
lo destacou a carreira de Bob 
Burnquist e lembrou do traba-
lho social realizado pelo atleta. 
O skatista cuida do Instituto 
Skate Cuida (ISC), com sede na 
Ilha da Gigoia, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. O projeto tem o 
objetivo de realizar ações no 
esporte, saúde e inclusão social 
em todo o Brasil.

“Bob é o maior skatista do 
mundo, além de ser medalhista 
olímpico tem vários títulos e é 
uma referência no skate. Não só 
pelo esporte, mas também pelo 
instituto dele”, lembrou.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O skatista Bob Burnquist (de camisa escura) foi recebido ontem pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, em seu gabinete

Fla contrata zagueiro 
do RB Bragantino

Zé Ricardo explica 
ausência de Nenê

O Flamengo 
i n i c i o u  s u a 
busca ao mer-
cado recente-
mente. Após 
a chegada do 

atacante Marinho, ex-San-
tos, a diretoria rubro-negra 
acertou com o zagueiro Fa-
brício Bruno, que estava no 
RedBull Bragantino. O joga-
dor vai assinar contrato até 
2025 com o clube carioca.

Fabrício Bruno tem 25 
anos e vai custar R$ 15 
milhões aos cofres rubro-
-negros. O valor é da multa 
rescisória do defensor.

A sua chegada serve para 
suprir a saída de Bruno Via-
na e a ausência de Rodrigo 

O Vasco segue 
com a boa cam-
panha neste iní-
cio de Estadual. 
Os cruz-malti-
nos passaram 
pelo Madureira, 

neste fim de semana, em 
Conselheiro Galvão, por 3 a 1.

Nesta partida, os vascaí-
nos não contaram com o 
meia Nenê. O técnico Zé 
Ricardo explicou a ausência 
do jogador.

“A ausência do Nenê se 
deu por diversos motivos. 
O principal foi para a gente 
poupar um jogador que é 
referência para nossa equi-
pe, com 41 anos, apesar do 
excelente condicionamento 
físico que tem. Aqui em Con-
selheiro Galvão, a expectativa 

Caio. O titular rubro-negro 
vem se recuperando de 
uma artroscopia no joelho e 
não tem data para retornar 
ao time.

Os dirigentes do Fla-
mengo seguem no mercado 
atrás de reforços. Um golei-
ro, um meia de criação e um 
atacante que atue pelo lado 
são as atuais prioridades da 
diretoria para a sequência 
da temporada.

Mas o próximo anún-
cio deve ser a contratação 
em definitivo do apoiador 
Andreas Pereira. O jogador 
pertence ao Manchester 
United-ING e está empres-
tado ao Rubro-Negro até a 
metade deste ano.

era de um jogo com uma tem-
peratura muito alta. A gente 
optou por dar uma segurada 
nele, para que pudesse se 
recuperar totalmente para 
o jogo do meio de semana”, 
disse.

Zé Ricardo também falou 
sobre a mudança de esquema 
tático. Contra o Madureira, 
o Vasco atuou com três za-
gueiros.

“Uma opção minha para 
essa partida também, mas a 
ideia é ter variações na ma-
neira de jogar e ser menos 
previsível para os adversários. 
Eu entendia que esse seria 
um bom momento para a 
gente trabalhar os três za-
gueiros. Talvez não tivesse 
usado antes, por uma carên-
cia na posição”, declarou.


