
Novos saldos esquecidos 
podem aparecer em maio

Banco Central vai incluir novos resíduos e quem não achou dinheiro deverá repetir consulta em três meses

MAIS UMA CHANCE

CIDADES\PÁG.5

Ambulância do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrer o homem baleado em frente à estação das barcas na Praça Arariboia, mas ele não resistiu ao ferimento. O caso é investigado pela DH

Reprodução de rede social

CIDADES\PÁG. 5

DH investiga 
morte em frente 
às barcas
A polícia está investigando um 
assassinato, ontem, em frente 
à estação das barcas, na Praça 
Arariboia, em Niterói, que gerou 
pânico e correria. Segundo a PM, 
um agente à paisana teria reagido 
a uma tentativa de assalto, mas a 
família do morto contesta a ver-
são e afirma que ele era trabalha-
dor e que estava vendendo balas 
para levantar dinheiro para a fes-
ta de 2 anos da filha, nesta sema-
na. O caso está com a Delegacia 
de Homicídios (DH) de Niterói. O 
homem, segundo investigadores, 
tinha 10 passagens pela polícia. 
Depois do crime houve manifes-
tação em frente à estação, que 
terminou em confronto. Vários 
comerciantes fecharam as portas.

CIDADES\PÁG. 3

Denúncia de 
racismo em 
restaurante

CIDADES\PÁG. 3

PANORAMA\PÁG. 2

Pais poderão ser 
denunciados por não 
vacinarem seu filhos

Magia 
da arte 
circense
“Semana do circo em Nite-
rói” terá programação es-
pecial gratuita.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação/ Cultura niterói

Programação terá mágicas, 
malabares, palhaços  e muito mais

Saldo comercial do 
Rio de Janeiro é o 
maior em 11 anos

CIDADES\PÁG. 5

Ainda buscando adequar o time do Flamengo em seu modelo de jogo, 
o treinador português Paulo Sousa exaltou a goleada rubro-negra 
sobre o Nova Iguaçu no domingo.

PÁG. 8

ESPORTES  Berg Silva/Divulgação

Escultura de São Francisco de 
Assis no Campo de São Bento

 Marcelo Cortes

O treinador português destacou as impressões positivas deixadas na vitória de domingo 

Goleada agrada Paulo Sousa

Maricá terá 
teleporto para 
satélites

CIDADES\PÁG. 4

Bolsonaro viaja para 
se encontrar com 
Putim na Rússia

Santo é nova 
atração 
em Niterói
Foi inaugurada ontem, no 
Campo de São Bento, uma 
escultura em madeira de 
São Francisco de Assis, con-
feccionada por artista baia-
no em tronco remanescen-
te de árvore ameaçada.

CIDADES\PÁG. 4
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População refém
Fala sério! As quadras das escolas de samba de Niterói, que são 
locais fechados, estão lotadas de gente sem máscara e na pegação. 
E a prefeitura ainda quer proibir o carnaval de rua, que acontece ao 
ar livre? Pensam que somos idiotas? Muita gente que fatura com o 
comércio durante o carnaval vai continuar dependente da esmola 
que o governo dá e chama de auxílio. É isso o que querem, deixar 
a população refém.
Luciano Ramos

Latrina de Itaipu
Quem esteve neste último fim de semana na Lagoa de Itaipu não 
aguentou o cheiro de esgoto na água escura da lagoa. Tava muito 
sujo mesmo. O local quer era lindo, se transformou numa verdadeira 
latrina. E pior, tem muita gente que ainda se banha nas águas da 
lagoa, porque são mais calmas e também para fugir das grandes 
aglomerações na praia. A prefeitura devia proibir, porque é certo o 
risco de alguém pegar alguma doença e até morrer. Vidas importam.
Cátia Marlene Soares

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.

Pré-estreia da 
‘Semana do Circo’ 
Nesta quinta, às 19h, vai ter 
a pré-estreia da “Semana 
do circo em Niterói”, com a 
apresentação da Cia. Mala 
de Mão, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, em São 
Domingos.

O dia do circo acontece 
em março. Então, trata-se 
de uma prévia das come-
morações, que acontecerão 
no mês que vem. Na progra-
mação, exibição de filmes da 
trilogia ‘O maior (des)espe-
táculo da Terra - o fIlme’ e 

presença de diversos artistas 
circenses com atrações ao 
vivo, com números de má-
gica, malabares e equilíbrio.

A atividade é gratuita, 
mas será lançado o chapéu 
virtual para potencializar a 
contribuição voluntária da 
plateia. É necessário apre-
sentar o comprovante de 
vacinação em dia.

Endereço: Av. Visconde 
do Rio Branco, 880, São Do-
mingos. A entrada será feita 
por ordem de chegada. 

CULTURA FABIANA MAIA

Bailão
MPB, jazz, reggae e afrobeat 
estão reunidos para compor 
“Clube da Fumaça”, o novo 
álbum da Zé Bigode Or-
questra. Segundo disco da 
banda, trata-se do primeiro 
grande projeto com letra e 
voz e seu principal objetivo é 
fazer todos cantarem juntos 
e “convidar o público para 
dançar um verdadeiro bailão 
rítmico de groove”. O lança-
mento já está disponível nas 
plataformas de streaming, e 
o show acontece no sábado, 
no Circo Voador.

LANÇAMENTO – Em uma sequência de singles, Pablo 
lança mais uma faixa inédita: “Borboleta”. A música 
em questão faz parte do álbum “Eu não te Superei” e  
traz uma mistura de arrocha com o trap com versos 
rimados e idealizados com parceria de Mikael Lucas, 
famoso pela composição de grandes hits. A canção 
ganha também um videoclipe.

‘SESC VERÃO’ – Depois de uma temporada no formato 
on-line, o evento Sesc Verão retoma o modelo presen-
cial e promete agitar São Gonçalo. O Sesc São Gonçalo 
receberá dezenas de atividades no dia 20. Para parti-
cipar do evento, o público deverá retirar os ingressos 
na bilheteria da Unidade, de 15 a 18 de fevereiro. As 
vagas são limitadas.

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

Heitor Muniz/Divulgação

Evento terá a apresentação da Cia. Mala de Mão, em São Domingos

Divulgação

Zé Bigode Orquestra lança “Clube da 
Fumaça” nas plataformas digitais

POR JEFFERSON LEMOS

Empreendimento 
estratégico
O Maraey, mega resort que 
será levantado em Maricá, é 
o primeiro projeto a ganhar a 
chancela de empreendimento 
estratégico para o Estado do 
Rio, no âmbito do novo Siste-
ma de Licenciamento Ambien-
tal e demais Procedimentos 
de Controle (Selca), lançado 
em agosto passado pelo go-
verno para desburocratizar e 
agilizar licenças ambientais. 
O novo sistema define como 
empreendimento estratégi-
co aquele que gera impacto 
ambiental positivo, potencial 
de geração de empregos e fo-
mento da economia, inclusão 
socioambiental da população 
local, potencial de incremen-
to de arrecadação tributária 
do Estado e melhoria da in-
fraestrutura pública. Projetos 
contemplados com essa clas-
sificação terão o tramite de 
processos de licença ambiental 
priorizados. O CEO de Maraeu, 
Emilio Izquierdo, comemora a 
chancela. “É, antes de tudo, um 
reconhecimento à sustentabili-
dade de nosso projeto”. 

Diversão para a criançada

Mais de 500 crianças e ado-
lescentes de Itaguaí par-
ticipam do Projeto CMFC 
- Campeonato Misto de Fu-
tebol em Comunidades. As 
competições em jogos ele-
trônicos e também torneios 
de campo foram realizadas 
após a destinação de R$ 250 
mil em emendas parlamen-
tares do deputado federal 
Márcio Labre (PSL-RJ). O par-

Divulgação

lamentar enviou os recursos 
a pedido do vereador Walde-
mar Ávila, que apresentou 
o trabalho da organização 
não-governamental Casa 
do Pai junto aos menores de 
idade do município de Ita-
guaí. No último sábado (12), 
o deputado acompanhou as 
quartas-de-final do campeo-
nato de jogos eletrônicos, no 
instituto Casa do Pai.

Mais de R$ 800 
mil em gorjetas
Durante o ano passado, pelo 
segundo ano consecutivo, mes-
mo com o agravamento da 
crise econômica e redução do 
poder de compra por conta da 
inflação, o volume de dinheiro 
doado pelos passageiros da 99 
durante o processo de avaliação 
dos motoristas chegou a R$ 893 
mil na capital carioca, número 
50% maior em comparação a 
2020. Segundo o aplicativo de 
mobilidade, o valor das gorjetas 
é integralmente repassado aos 
motoristas parceiros. Vinte e 
cinco por cento dos passageiros 
disseram que os motoristas são 
“muito simpáticos” e 24% afir-
mam que os eles “dirigem bem” 
(Ops!). Os passageiros também 
acham que 18% sabem o ca-
minho do destino escolhido e 
15% elogiam os cuidados com 
o carro.

Pais podem ser 
denunciados

Médico será 
homenageado

A busca ativa de vacinação 
nas escolas ainda não tem 
data para ir ao plenário, mas 
a Alerj vota, hoje, um projeto 
de lei que determina a obri-
gatoriedade de apresentação 
do passaporte de vacina em 
todas instituições de ensino 
de todo o estado. A medida 
inclui tanto as instituições 
da educação básica, quanto 
as de ensino superior da rede 
privada e pública. De acordo 
com o texto, as instituições 
de ensino deverão denunciar 
ao Conselho Tutelar e ao Mi-
nistério Público os casos de 
pais que se negam a vacinar 
os filhos.

No próximo dia 23, às 9h, 
o médico Leandro Crespo, 
chefe de cirurgia do Hospi-
tal Icaraí em Niterói recebe 
homenagem do Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Cremerj) com a entrega da 
Comenda Evandro Freire. A 
condecoração será pelo fato 
do médico ter salvo a menina 
Nicole no último dia 28 de 
janeiro, na praia do Sueste 
em Fernando de Noronha, 
quando a criança teve a per-
na direita mordida por um 
tubarão tigre. 

Leandro Crespo que esta-
va chegando ao local no mo-
mento do acidente prestou 
ao lado de outras pessoas, 
os primeiros socorros à ví-
tima até a sua transferência  
para o hospital local, o que 
foi decisivo para a sua recu-
peração.

Na ocasião da homena-
gem estarão presentes no 
Centro de Estudos do Hos-
pital Icaraí, o presidente e o 
secretário do Cremerj, Clóvis 
Munhoz e Iuri Salles, além da 
diretoria e gestores do Hos-
pital Icaraí. Será oferecido 
também um café da manhã 
para os convidados. 

Vacinação de crianças em debate

A vacinação contra a Co-
vid-19 de menores de 5 a 
11 anos será debatida hoje 
pela Comissão de Assun-
tos da Criança, do Adoles-
cente e do Idoso da Alerj, 
às 11h, em audiência pú-
blica realizada por meios 
digitais. A discussão pre-

 Divulgação sidida pela deputada Ro-
sane Felix (PSD) acontece 
devido a várias propostas 
em tramitação na Alerj 
relacionadas à vacinação 
infantil. Um desses pro-
jetos de lei do deputado 
Flavio Serafini (PSOL) de-
termina a obrigatoriedade 
de apresentação do passa-
porte de vacina em todas 
as instituições de ensino 
do estado. A medida inclui 
tanto as instituições da 
educação básica, quanto 
as de ensino superior da 
rede privada e pública.

Para a deputada, tão 
importante quanto pre-
servar a saúde das crian-
ças, é assegurar o acesso 
à educação respeitando 
as liberdades individuais 
e o direito de ir e vir das 
pessoas. Ela é autora de 
projetos de leis que proí-
bem a imposição de pas-
saporte vacinal em igrejas 
e espaços públicos. 

Panorama RJPanorama RJ

Busca e imunização nas escolas
Divulgação/Alerj

Grande chance para os pequenos
Divulgação

Outro projeto relaciona-
do à vacinação infantil é 
do deputado Sergio Fer-
nandes (PDT), que ainda 
vai ser analisado pelas 
comissões. Depois de a 
Prefeitura do Rio iniciar 

a vacinação de crianças 
nas escolas da capital, o 
deputado propôs discu-
tir a medida no âmbito 
estadual para autorizar 
a imunização dos estu-
dantes matriculados nas 
unidades da Secretaria 
estadual de Educação. 

Pelo texto, o Poder Exe-
cutivo poderá disponibili-
zar equipes de vacinação 
contra Covid-19 e Influen-
za para imunizar os alu-
nos e os funcionários. 

“É imprescindível que 
todos os alunos e profes-
sores da rede estadual de 
ensino do estado estejam 
devidamente imunizados 
para que tenhamos um 
início do ano letivo se-
guro. Realizar essa busca 
ativa e ofertar a vacina 
dentro das escolas é dar 
mais oportunidades para 
que pais possam vacinar 
seus filhos”, defende Ser-
gio Fernandes. 

A ITB Feira de Moda, para 
pequenos empreendedores 
de arte, moda e gastrono-
mia vai escolher uma mar-
ca por edição para expor 
gratuitamente. A próxima 
acontece no Reserva Cul-
tural Niterói, nos dias 19 e 
20, e traz a marca Nyx Man-
dalas pelo projeto Primeira 
Feira. As obras são feitas uti-
lizando a técnica do ponti-

lhismo juntamente com um 
estudo da psicologia das 
cores e como elas afetam o 
lado emocional. “Esse pro-
jeto da Primeira Feira me 
deu um impulso de trazer 
as minhas pinturas para 
Niterói, uma cidade bem 
movimentada, porque eu 
quero me aventurar nessa 
arte e compartilhar com 
as pessoas além das redes 
sociais. Acredito muito que 
olhar nos olhos do cliente 
e sentir a emoção dele ao 
ver uma mandala é muito 
melhor do que ter apenas 
o contato virtual”, conta a 
artista Cinthia Waldhelm.

Para participar do proje-
to nas próximas edições, é 
preciso enviar a história do 
negócio, com fotos, para o 
perfil do evento no Insta-
gram, com até dez dias de 
antecedência. 
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Desentendimento entre vendedor de balas e policial de folga acabou em tragédia na estação das Barcas

PM mata ambulante em Niterói
Um policial militar matou, 
ontem (14), um homem iden-
tificado como Hiago Macedo, 
de 21 anos, na Praça Arari-
boia, em frente ao terminal 
das Barcas de Niterói. Segun-
do a corporação, o agente 
estava de folga e reagiu a uma 
suposta tentativa de roubo no 
local. A família contesta a ver-
são da Polícia Militar e disse 
que ele estava trabalhando 
para a festa de 2 anos da fi-
lha nesta semana e que um 
desentendimento na venda 
do produto acarretou no tiro.

A vítima, que trabalhava 
vendendo balas há mais de 10 
anos no local e era morador 
da comunidade do Morro 
Boa Vista, em Niterói, teria se 
aproximado de um policial 
quando o agente pensou que 
fosse assalto e atirou. Hiago 
morreu na hora.

O policial militar, identi-
ficado como Carlos Arnaud 
Baldez Silva Júnior, foi leva-
do para a 76ª DP (Centro) e 
depois para a Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí.

“Eu só posso falar median-
te ordens do meu superior, 
que é o comandante do 7º 
BPM”, disse Carlos, na porta 
da delegacia.

De acordo com a Polícia 
Militar, o agente prestou de-
poimento na Delegacia de 

Homicídios de Niterói sobre 
o caso junto a outro homem 
que seria a vítima do assalto.

“O militar tentou intervir 
na ação e um dos envolvidos 
teria investido contra sua in-
tegridade, sendo atingido por 
disparo de arma de fogo. O 
ferido não resistiu. O policial 
que participou da ação esteve 
com um homem, que seria a 

vítima da tentativa de roubo, 
prestando depoimento na 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí. A 4ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (DPJM) já 
foi acionada e acompanha o 
caso,” disse em nota a cor-
poração.

A morte do camelô, que ti-
nha 10 passagens pela polícia, 

causou revolta entre outros 
ambulantes de Niterói que 
se dirigiram em direção ao 
terminal de barcas da Praça 
Araribóia, para fazer uma 
manifestação na Avenida 
Visconde do Rio Branco. A 
Guarda Municipal e a PM 
reforçaram o policiamento na 
região. Alguns comerciantes 
da região fecharam suas lojas 

por medida de segurança.
De acordo com a assesso-

ria de imprensa da Polícia Ci-
vil, a Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSG) foi acionada 
e investiga o caso. Os agentes 
vão ouvir testemunhas e bus-
carão imagens de câmeras 
de segurança instaladas na 
região para esclarecer todos 

os fatos. A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
e Economia Solidária está 
agilizando os trâmites para 
o sepultamento da vítima. 
Já a Secretaria Municipal de  
Direitos Humanos está pres-
tando apoio psicológico, ju-
rídico e assistencial à família 
e seguirá acompanhando as 
investigações.

Reprodução de rede social

Discussão terminou em morte no Centro de Niterói. A revolta da população gerou uma grande manifestação e pelo menos duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar na confusão

Reprodução de rede social

Cristina Cruz
cristina.cruz@ofluminense.com.br

Pai leva filho para confronto com guardas
Em meio a revolta de paren-
tes, amigos e colegas de pro-
fissão, guardas municipais 
atuavam para evitar protes-
tos e garantir a ordem no 
entorno. Em um momento 
de discussão entre guardas 
e manifestantes, um homem 
que estava com uma criança 
de 1 ano e três meses nos bra-
ços chegou a discutir com um 
dos agentes, acompanhado 
de outros manifestantes. Du-
rante a discussão, o homem 
andou na direção dos agen-
tes, falando de forma ríspida 

e com a crianças nos ombros. 
Na sequência, dois guardas, 
que ainda não foram identi-
ficados, utilizaram um spray 
de pimenta para dispersar a 
multidão.

A borrifada acabou atin-
gindo o rosto da criança, 
que precisou ser atendida 
pelo Corpo de Bombeiros. Na 
confusão, pelo menos duas 
pessoas foram detidas por 
policiais do 12º BPM (Niterói) 
e conduzidas para a 76ª DP 
(Centro). O clima, que já era 
tenso, voltou a esquentar. O 

policiamento ficou reforçado 
na região até o início da noite.

Procurada, a Secretaria 
de Ordem Pública (Seop) 
esclareceu que a orientação 

é que o spray de pimenta 
seja usado somente em ca-
sos excepcionais, quando 
a integridade dos agentes e 
de terceiros estiver em risco. 
Os agentes envolvidos nos 
incidentes foram retirados 
das ruas e serão ouvidos pela 
Corregedoria para esclare-
cimento. A Seop reforçou 
ainda, que não orienta esse 
tipo de conduta.

Ainda segundo a Seop, 
após apuração, se necessá-
rias, poderão ser tomadas 
medidas disciplinares.

Crime repercute nas redes
A morte do vendedor ambulan-
te repercutiu nas ruas, becos, 
vielas e também na grande rede. 
A vereadora Walkíria Nichteroy 
(PCdoB) se posicionou sobre 
o fato.

“É mais um caso revoltante, 
nós ainda estamos pedindo jus-
tiça por Durval (assassinado a 
tiros pelo vizinho em SG) e hoje 
a gente vê um ambulante, uma 
pessoa que está lutando para 
trabalhar no meio dessa crise 
ser morta por um policial à pai-
sana. É o caso de se pensar até 
que ponto chega à autorização, 
a mentalidade letal e truculenta 

das nossas forças de segurança, 
mas principalmente, da possi-
bilidade de matar uma pessoa 
em vulnerabilidade social.”

Outro político que se ma-
nifestou pelas redes sociais foi 
o deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PT). “Mais um ho-
mem negro executado “por 
engano” no RJ. O jovem vendia 
balas em frente às barcas de 
Niterói, tentando conseguir 
algum dinheiro para o sustento 
de sua família. Aliás, mais uma 
família destroçada pela violên-
cia, pelo racismo, pela barbárie! 
Onde vamos parar? BASTA”.

Polícia investiga 
denúncia de racismo
Mais um caso de racismo foi 
parar na delegacia em Nite-
rói. Uma mulher negra disse 
ter sofrido agressões físicas e 
ofensas racistas no restauran-
te Mocellin, no bairro de São 
Francisco. De acordo com 
os relatos, o caso aconteceu 
na última quarta-feira (9). 
Segundo a denúncia, regis-
trada na 79ª DP (Jurujuba), 
a vítima levou socos, chutes 
e também foi chamada de 
“macaca” e “piranha”.

De acordo com as infor-
mações divulgadas, a mulher 
deixou seu filho de 2 anos no 
espaço kids do restaurante e 
ele começou a ser incomo-
dado por uma menina mais 
velha, em torno de 10 anos. 
A mulher relatou que pediu 

a menina que parasse de in-
comodar o menino. A garota 
também chamou a mãe, e 
em seguida, as agressões 
começaram.

Após ter sido ofendida, a 
denunciante diz que perdeu 
a cabeça e agrediu com um 
tapa a mãe da menina de dez 
anos. Em seguida, os amigos 
da suposta agressora foram 
defendê-la.

A mulher negra agredida 
precisou ser levada ao hospi-
tal. De acordo com a gerência 
do restaurante, houve um de-
sentendimento entre clientes 
no local. Foi ressaltado que o 
restaurante está prestando 
todo o apoio necessário à 
investigação realizada pela 
polícia.

Governo 
recebe 
comitiva 
por Moïse
O governador Cláudio Cas-
tro recebeu, nesta segun-
da-feira (14/02) no Palácio 
Guanabara, a comitiva da 
Câmara de Deputados e 
do Senado que veio ao Rio 
de Janeiro acompanhar as 
investigações da morte do 
congolês Moïse Kabagam-
be. Parlamentares transmi-
tiram demandas e suges-
tões sobre o andamento 
do caso.

“Nós já conversamos 
com a família do Moïse, 
imediatamente colocamos 
à disposição segurança e 
linhas de crédito. Estamos 
recebendo as comissões 
de Direitos Humanos da 
Câmara e do Senado para 
ouvir, entender como po-
demos ser úteis. O gover-
no está à disposição para 
qualquer ajuda necessá-
ria”, disse o governador 
Cláudio Castro.

A missão oficial trouxe 
alguns pedidos sobre o 
caso - a retirada do sigilo 
da investigação conduzida 
pela Delegacia de Homicí-
dios foi um deles. O gover-
nador Cláudio Castro se 
comprometeu a conversar 
com o secretário de Polícia 
Civil sobre a demanda.

Os parlamentares tam-
bém disseram estar preo-
cupados com a segurança 
da família de Moïse.

Secretaria de Estado de Esporte se pautou pela transparência no contrato

Aquisição de material 
esportivo está  dentro da lei
A Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer assinou em de-
zembro de 2021 um contrato 
com a empresa WR Calçados 
para a compra de materiais 
esportivos para atender uma 
demanda dos municípios 
fluminenses, com o objetivo 
de fomentar a prática espor-
tiva em todo o estado. Dessa 
forma, a pasta aderiu a uma 
ata de registro de preços, 
após pregão eletrônico, ho-
mologada em setembro, pelo 
Cindesp (Consórcio Intermu-
nicipal de Inovação e Desen-
volvimento do Estado de São 
Paulo), que reúne 36 muni-
cípios do interior paulista, e 
com parecer favorável pelo 
Tribunal de Contas de São 
Paulo (TCE-SP). Assim, com 
autorização do consórcio, o 
estado do Rio de Janeiro ficou 
apto a aderir à modalidade de 
compra.

Antes da adesão, porém, 
a Secretaria de Esporte pediu 
parecer favorável à Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
que orientou que a pasta 
buscasse três orçamentos 
de empresas cadastradas no 
Sistema Integrado de Gestão 
de Aquisições (SIGA), o que 
foi prontamente atendido.

Após a consulta, ficou 
constatado que a melhor pro-
posta ainda era da empresa 
da WR Calçados, seguindo o 
princípio da economicidade, 

ou seja, a capacidade de um 
órgão gerir adequadamente 
os recursos financeiros co-
locados à sua disposição de 
forma a minimizar os gastos 
públicos sem comprometer 
os padrões de qualidade. 
Após esta etapa a Secretaria 
enviou toda a documentação 
necessária à Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), que também 
deu parecer favorável.

“A adesão à ata em questão 
é uma modalidade amparada 
pela lei. A ata esta constituída 
por um consórcio de 36 mu-
nicípios de São Paulo, onde 

foi licitado e definido a em-
presa vencedora, com melhor 
custo benefício. E quando a 
gente fala de custo- benefício, 
não é só preço, mas também 
qualidade e capacidade de 
entrega.  Qual o critério usado 
para considerar que a bola é 
“semelhante”? Semelhante 
não é igual. Quando vamos 
à farmácia, por exemplo, ve-
mos uma diferença de preço 
entre produtos originais e 
o genéricos. Fizemos tudo 
pautado pela transparência 
e amparado pela lei”, disse o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Gutemberg Fonseca.

Reprodução do Instagram

Secretário Gutemberg Fonseca disse que a melhor proposta foi a vencedora
Divulgação

Confusão aconteceu no Mocellin, churrascaria da Zona Sul de Niterói

Com o filho 
nos ombros, 
um homem 
foi confrontar 
os guardas 
municipais
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São Francisco de Assis está retratado em um tronco de árvore que estava ameaçado de cair, próximo ao portão de entrada da Rua Lopes Trovão

SG vacina 
contra a 
c-19 a partir 
de 5 anos
A vacinação contra a co-
vid-19 segue para todas 
as pessoas acima de 5 
anos, hoje (15), das 8h às 
17h, em São Gonçalo. A 
Secretaria de Saúde e De-
fesa 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 
primeira dose, as pessoas 
com mais de 18 anos pre-
cisam 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 acompa-
nhado de uma pessoa 
responsável com mais de 
18 anos.

Já para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identida-
de e o comprovante de 
vacinação da primeira 
dose. Para a dose de re-
forço é necessário levar 
identidade e comprovante 
de segunda dose. Para a 
dose adicional e de reforço 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segun-
da dose aplicada/dose 
adicional, identidade e o 
comprovante/laudo da 
doença imunossupresso-
ra, respectivamente.

Para a vacinação das 
crianças com comorbi-
dades ou deficiência per-
manente, os responsáveis 
devem apresentar lau-
do médico ou receita da 
criança. Os comprovantes 
devem ter, no máximo, um 
ano de expedição. Para 
todas as crianças, os do-
cumentos necessários são: 
certidão de nascimento 
ou identidade, cartão do 
SUS ou CPF e caderneta 
de vacinação.

Pedra fundamental do maior espaço do gênero na América Latina foi lançado ontem 

Maricá: teleporto para satélites 5G
O secretário de Estado da 
Casa Civil, Nicola Miccione, 
participou, ontem (14), do 
lançamento da pedra funda-
mental do maior teleporto 
para satélites 5G da América 
Latina, que está sendo ins-
talado em Maricá. O espaço 
será construído pela empresa 
Telespazio, ligada à com-
panhia italiana Leonardo, e 
fornecerá à OneWeb, empresa 
de comunicações via satélite, 
infraestrutura e serviços para 
um novo acesso de satélites.

“Esse é mais um empreen-
dimento importante para o 
Estado, uma iniciativa que 
traz a vocação tecnológica 
para o interior. A construção 
do Teleporto permite que no-
vas aptidões tenham espaço 
no Estado, gerando renda e 

empregos. Novas gerações 
poderão ter acesso ao de-
senvolvimento tecnológico. 
É um trabalho que permite 
ao Rio ter um interior forte, 
essa é uma das premissas da 
gestão do governador Cláu-
dio Castro, que vai fortalecer  
não só Maricá, mas toda a 
região”, disse o secretário de 
Estado da Casa Civil, Nicola 
Miccione.

A construção do espaço é 
um dos compromissos firma-
dos pela comitiva do Gover-
no do Estado durante visita 
à Europa no final de 2021. 
Na ocasião, foram fechados 
acordos com as empresas 
Enel X, Leonardo e TIM para o 
desenvolvimento do conceito 
de Cidades Inteligentes. Entre 
as parcerias feitas na via-

gem também estão soluções 
tecnológicas de ponta para 
infraestruturas de transporte, 
conectividade, iluminação e 
modelos de eficiência ener-
gética. 

“Hoje, no teleporto de Ma-
ricá, iniciamos um trabalho 
voltado para a hospedagem 
dos acessos de satélite que 
estarão em funcionamento 
em toda a América Latina 
até o final do ano, mesmo 
período em que a constelação 
da OneWeb começará a ini-
ciar serviços globais com sua 
rede”, disse Marzio Laurenti, 
CEO da Telespazio Brasil.

O Teleporto de Maricá 
contará com uma constela-
ção de cerca de 700 satélites, 
que permitirá internet de alta 
velocidade e baixa latência, 

comunicações de alta segu-
rança para instituições gover-
namentais, defesa, indústrias 
de petróleo, aviação e navega-
ção, além de empresas de te-
lefonia móvel que trazem 3G, 
4G e 5G para todas as partes 
do Brasil. O lançamento dos 
satélites deve ser concluído 
ainda este ano.

A cerimônia também con-
tou com as presenças do 

embaixador italiano no Brasil, 
Francesco Azzarello, do côn-
sul geral da Itália no Rio, Pao-
lo Miraglia, cônsul geral do 
Reino Unido no Rio, Anjoum 
Noorani, além de represen-
tantes da empresa OneWeb e 
da Prefeitura de Maricá.

“Essa pedra fundamental 
representa o futuro do país. 
Há uma relação frutífera entre 
as duas empresas e a cidade, 
que fortalece o papel do Bra-
sil nas telecomunicações da 
América Latina, e que Maricá 
sedia. Projetos desta enverga-
dura trazem tecnologia, de-
senvolvimento, emprego, ar-
recadação e, principalmente, 
protagonismo para a cidade”, 
disse Olavo Noleto, presidente 
da Companhia de Desenvolvi-
mento de Maricá.

Ator e produtor Cláudio Ramos 
morre em Minas, aos 61 anos
Faleceu no domingo (13), em 
Juiz de Fora, Minas Gerais, 
vítima de câncer, o ator, au-
tor, diretor e produtor teatral 
Cláudio Ramos, de 61 anos. 
Com presença marcante no 
circuito cultural de Niterói 
desde o final dos anos 1970, 
o mineiro de Belo Horizonte 
Cláudio Ramos foi um dos 
precursores das comédias e 
também dos monólogos, nos 
quais muitas vezes interpreta-
va papéis no gênero feminino.

Sua comédia de maior 
sucesso foi “Lugar de Mulher 
é na Cozinha...Uma Sátira 
ao Machismo”, espetáculo 
de grande repercussão, que 
estreou em 1998, no Teatro 
Princesa Isabel, no Rio de 

Janeiro, e teve mais de 1000 
apresentações.

Sua temporada em Niterói 
foi no Teatro Abel, no qual o 
espetáculo permaneceu em 

cartaz por diversos meses, 
com sucesso de público e 
crítica. 

Outros espetáculos de su-
cesso de Cláudio Ramos foram 

“Minha Sogra é Um Pitbull”,  
“Velório à Brasileira”, “O Dia 
Em Que Alfredo Virou a Mão’, 
‘Rapidinhas”, entre outras, 
várias delas apresentadas nos 
teatros de,  Niterói, cidade 
onde o artista residiu por 
muitos anos.

Ramos atuou e produziu 
durante sete anos a vitoriosa 
campanha de popularização 
do teatro na cidade de Divi-
nópolis. Também fez a peça 
“O Filho da Mãe”, de Regiana 
Antonini, no Teatro Pró-Músi-
ca, em Juiz de Fora. 

Cláudio Ramos foi ator e 
diretor profissional, escrevia, 
atuava, dirigia e produzia 
espetáculos teatrais desde 
1990.

Ele foi um dos precursores dos espetáculos interpretando o gênero feminino

O Procon Carioca en-
viou intimação para a 
Amil Assistência Médica 
cobrando explicações, 
no prazo de 20 dias, 
sobre reclamações fei-
tas por consumidores, 
como descredencia-
mento de prestadores 
de serviço de saúde de 
planos já contratados. 
A intimação é baseada 
no descumprimento do 
prazo de antecedência 
de 30 dias para informar 
sobre o cancelamento 
de alguns credencia-
dos. Outra falha foi tam-
bém não ter sido feita a 
substituição por outros 
prestadores de serviço 
equivalentes. 

Segundo o Procon 
Carioca, estas condutas 
constituem violação aos 
direitos de informação e 
de proteção contratual 
dos consumidores.

Procon 
intima a Amil

Secretário 
estadual da Casa 
Civil destaca a 
importância do 
projeto para o 
interior do RJ

Escultura feita por artista em tronco de árvore está numa das entradas do Campo de São Bento

Imagem de São Francisco de 
Assis é inaugurada em Icaraí
O Campo de São Bento, em 
Icaraí, ganhou ontem uma 
escultura de São Francisco de 
Assis. Um tronco de árvore, 
que apresentava risco imi-
nente de queda, ganhou uma 
nova maneira de permanecer 
no parque. A figura religiosa, 
esculpida pelo artista baiano 
Odé Art, ficou pronta em dois 
meses. Localizada perto da 
entrada da Rua Lopes Trovão, 
a obra de arte virou mais um 
atrativo para quem visita o 
espaço.

“Essa escultura tem um 
simbolismo muito forte. Ela 
nos traz a espiritualidade, mas 
também a mensagem de que 
uma árvore, que estava conde-
nada, foi transformada pelas 
mãos de um grande artista. 
Para mim se torna ainda mais 
especial essa transformação. 
Por ser engenheiro florestal, 
aprendi na faculdade a cuidar 
das árvores e a entender a im-
portância delas. Por isso, me 
emociono ao ver um trabalho 
com tamanha sensibilidade”, 
disse o prefeito Axel Grael, que 
participou da inauguração.

A secretária de Conser-
vação e Serviços Públicos, 
Dayse Monassa, destacou que 
a escultura, por estar próxima 
à entrada do portão da Rua 
Lopes Trovão, parece dar boas-
-vindas aos visitantes.

“A gente vinha monitoran-
do esse eucalipto, e chegou 
em um momento em que a 
presença dele se tornou arris-
cada e a árvore teria que ser 
suprimida. Surgiu a oportu-
nidade para que o artista Odé 

pudesse transformá-la nessa 
escultura”, contou Dayse.

O artista - Baiano de Sal-
vador, Odé Art tem 44 anos e 
mais de mil trabalhos espalha-
dos pelo país, alguns deles nas 
orlas de Maricá e Paraty.

“Estou muito feliz de ver 
minha arte, que também car-
rega a influência da fauna e 

da flora do Brasil”, explicou o 
artista.

A ideia da escultura partiu 
do diretor de Arborização da 
Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos, Alexandre 
Moraes, que é biólogo e artista 
plástico.

“O artista nos procurou 
perguntando se tínhamos pe-
daços de madeira para que pu-

desse fazer esculturas. Quando 
ele veio aqui no Campo, tive-
mos uma ideia para ele fazer 
essa doação para Niterói, já 
que identificamos que a árvo-
re tinha risco real de queda’’, 
contou Alexandre.

A moradora de Icaraí Hilda 
da Silva Neres acompanhou a 
confecção da escultura.

“Passo pelo Campo de São 

Bento todos os dias e tive 
esse privilégio. Foi um belo 
aproveitamento para uma 
árvore que já estava morta”, 
comentou.

A inauguração contou ain-
da com a presença do secre-
tário municipal de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
representantes franciscanos e 
do candomblé.

Produtores 
rurais terão 
cadastro em 
Niterói
A Coordenação de Agroe-
cologia Urbana da Secre-
taria do Meio Ambiente 
de Niterói fará, dia 22, o 
cadastramento dos pro-
dutores do município para 
formar o banco de dados 
da Prefeitura. A inicia-
tiva faz parte das ações 
de incentivo à produção 
agroecológica e ao peque-
no produtor de Niterói, 
previstas no Programa 
Municipal de Agroecologia 
Urbana. O cadastramento 
é destinado a produto-
res agrários residentes na 
cidade, que produzam, 
beneficiem alimentos ou 
insumos agrícolas, inclu-
sive em pequenas agroin-
dústrias.

O desenvolvimento e 
execução de políticas pú-
blicas de incentivo à pro-
dução agroecológica têm 
como objetivo beneficiar 
os pequenos produtores, 
fomentando suas ativida-
des com doação de mudas 
agrícolas, de insumos e 
equipamentos, assistência 
técnica, capacitação em 
técnicas agroecológicas, 
bem como facilitando a 
participação no Circuito 
Municipal de Feiras Agroe-
cológicas que será imple-
mentado pela Secretaria 
do Meio Ambiente.

“O cadastramento é 
muito importante por-
que teremos um banco de 
dados de produtores que 
podem ser beneficiados 
com uma série de iniciati-
vas previstas no programa 
municipal”, afirma o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Rafael Robertson.

Divulgação/ Cultura Niterói

Cláudio Ramos teve atuação intensa na cultura do Rio de Janeiro e de Minas 
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Saldo comercial do RJ é de 
US$ 10 bi, o maior em 11 anos
Crescimento, segundo Boletim da Firjan, reflete o aumento das vendas da indústria de petróleo e gás
O estado do Rio de Janeiro 
teve saldo comercial recorde 
de US$ 10 bilhões em 2021, 
resultado de US$ 32,5 bi-
lhões em exportações e US$ 
22,4 bilhões em importações, 
maiores valores da série his-
tórica iniciada em 2000. Os 
números fazem parte do Bo-
letim Rio Exporta, da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan). “O 
crescimento, principalmen-
te das exportações, reflete 
o aumento das vendas da 
indústria de petróleo e gás. 
As exportações fluminenses 
registraram alta de 44% no 
acumulado anual, enquanto 
as importações tiveram ex-
pansão de 21% no mesmo pe-
ríodo”, ressalta Giorgio Luigi 
Rossi, coordenador da Firjan  
Internacional.

O ano passado foi de re-
cuperação dos resultados do 
comércio exterior brasileiro, 
após um 2020 bastante desa-
fiador com o surgimento da 
Covid-19. A retomada econô-
mica evidenciou os impactos 
causados pela pandemia nas 
cadeias produtivas. Com in-
cremento de 46% no ano, a 
indústria de petróleo e gás 
registrou participação de 74% 
nas exportações fluminen-
ses, reforçando a vocação do 
estado para esse mercado. 
Uma das companhias que se 
destacaram nesse campo foi 

a Shell.
“A contribuição do Brasil 

foi fundamental nos nossos 
resultados na área de petró-
leo e gás, por oferecer uma 
das melhores oportunidades 
do mundo em águas pro-
fundas. Atualmente, toda a 
nossa produção de petróleo 
é exportada, e é natural que 
a alta da cotação do barril, a 

variação cambial vista no ano 
passado e nosso volume de 
produção, que chegou a uma 
média diária de 400 mil barris, 
tenham sido fatores que leva-
ram a esse resultado”, avalia 
Alexandre Cerqueira, gerente 
de Regulação de Gás e Energia 
para a Shell América Latina.

O executivo lembra que 
grande parte dos mais de 

30 contratos de exploração 
e produção de óleo e gás 
da Shell Brasil fica na costa 
fluminense, estado que tam-
bém abriga a sede da Shell há 
108 anos. No final de 2021, a 
companhia arrematou, com 
parceiros, o contrato de parti-
lha de produção do campo de  
Atapu, na área de cessão one-
rosa.

Semimanufaturados em 
alta - Além da indústria de 
petróleo, o avanço de 89% 
nas vendas fluminenses de 
produtos semimanufaturados 
(US$ 2,9 bilhões) contribuiu 
bastante para o bom desem-
penho da balança comercial. 
As exportações que se so-
bressaíram foram dos setores 
de Metalurgia (alta de 79%) 
e Máquinas e equipamentos 
(78%).

As vendas de produtos bá-
sicos subiram 45% e as de ma-
nufaturados, 21%. A corrente 
de comércio anual do estado 
foi de US$ 54,9 bilhões, man-
tendo o Rio de Janeiro como o 
segundo player em participa-
ção na corrente de comércio 
nacional, atrás apenas de São 
Paulo. Os embarques flumi-
nenses representaram 12% do 
total brasileiro.

Principais parceiros co-
merciais- Entre os produtos, 
destacam-se os semimanu-
faturados de ferro ou aço 

enviados para o mercado nor-
te-americano (+ 82%). Com 
o aquecimento da economia 
dos EUA, o país se manteve 
como principal mercado para 
o estado, excluindo petró-
leo, representando 43% das 
exportações fluminenses. A 
China, por sua vez, foi o nosso 
principal comprador de pe-
tróleo (48% dos embarques).

Nas importações, as com-
pras fluminenses de óleos 
brutos de petróleo cresceram 
65%, com destaque para Ará-
bia Saudita. A alta do preço 
do barril de petróleo impac-
tou diretamente nos valores 
recordes de exportações e 
importações. O preço do bar-
ril saltou de US$ 51,22 em 
janeiro para US$ 77,24 em 
dezembro. Adicionalmente, 
as compras de combustíveis e 
lubrificantes cresceram 237%.

Nas indústrias, os prin-
cipais desembarques foram 
na categoria Outros equipa-
mentos de transporte, que 
incluem plataformas de pe-
tróleo, concentrando 21% 
do total. Entre os produtos, o 
principal foi gás natural lique-
feito (GNL), alta de mais de 
1.000%. Ênfase também para 
os desembarques originados 
de países sul-americanos 
como o Paraguai (energia elé-
trica), alta de mais de 1.000%; 
Argentina (+ 87%); e Chile  
(+ 153%).

Setor de petróleo 
e gás registrou 
participação 
de 74% nas 
exportações 
fluminenses

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A retomada econômica do Estado evidenciou os impactos causados pela pandemia nas cadeias produtivas

Consulta a dinheiro esquecido 
terá que ser repetida em maio
Quem fez a consulta a valo-
res esquecidos nos bancos 
e foi informado de que não 
tinha nada a receber terá de 
repetir o procedimento. Em 
maio, o Banco Central (BC) 
ampliará a base de dados para 
incluir novos tipos de saldos 
residuais.

A primeira etapa da con-
sulta, que começou ontem  
(14) no site do Banco Central 
(valores a receber), prevê a 
devolução de R$ 3,9 bilhões 
para 28 milhões de pessoas 
físicas ou de empresas com 
valores não sacados.

O dinheiro vem de con-
tas-correntes ou poupanças 
encerradas e não sacadas; co-
branças indevidas de tarifas 
ou de obrigações de crédito 
previstas em termo de com-
promisso assinado com o BC;  
cotas de capital e rateio de 

sobras líquidas de associados 
de cooperativas de crédito; e 
grupos de consórcio extintos.

A segunda etapa, prevista 
para maio, permitirá a con-
sulta para a devolução de 
mais R$ 4,1 bilhões.

Serão incluídos os seguin-
tes valores: cobranças indevi-
das de tarifas ou obrigações 
de crédito não previstas em 
termo de compromisso; con-
tas de pagamento pré-paga e 
pós-paga encerradas e com 
saldo disponível; contas en-
cerradas em corretoras e 
distribuidoras de títulos e de 
valores mobiliários; demais 
situações que resultem em 
valores a serem devolvidos re-
conhecidas pelas instituições 
financeiras.

Primeiro dia - Segundo 
o Banco Central, no final da 
manhã de ontem, cerca de 

20 milhões de pessoas físicas 
e de empresas haviam con-
sultado a nova plataforma. 
A consulta pode ser feita por 
qualquer cidadão ou em-
presa em qualquer horário. 
No entanto, caso o sistema 
informe recursos a receber, os 
usuários foram divididos em 
três grupos, baseados na data 
de nascimento ou na data de 
fundação da empresa.

Quem nasceu antes de 
1968 ou abriu a empresa antes 
desse ano poderá conhecer o 
saldo residual e pedir o res-
gate entre 7 e 11 de março, no 
mesmo site. A página infor-
mará o horário e a data para 
pedir o saque. Caso o usuário 
perca o horário, haverá repes-
cagem no sábado seguinte, 12 
de março, das 4h às 24h.

Para quem nasceu entre 
1968 e 1983 ou empresas fun-

dadas nesse período, o prazo 
será de 14 a 18 de março, com 
repescagem em 19 de março. 
Quem nasceu a partir de 1984 
ou abriu empresa nesse ano, a 
data vai de 21 a 25 de março, 
com repescagem em 26 de 
março. 

Quem perder o sábado 
de repescagem poderá pedir 
o resgate a partir de 28 de 
março. 

Viúvos e herdeiros terão 
direito a reaver os valores? - o 
Banco Central (BC) informou 
que divulgará, nos próximos 
dias, os procedimentos a 
serem seguidos por terceiros 
legalmente autorizados que 
querem pedir o saque de 
valores. A orientação valerá 
para herdeiros, procuradores, 
tutores, curadores, inventa-
riantes e responsáveis por 
menores não emancipados.

Quem já fez e não encontrou nada poderá localizar valores na segunda etapa

Bolsonaro viaja para a Rússia 
e encontra Putim amanhã
O presidente Jair Bolsonaro 
viajou, no fim da tarde de on-
tem (14), para a Rússia, após 
convite do mandatário russo, 
Vladimir Putin. O ministro das 
Relações Exteriores, Carlos 
Alberto França, e o ministro 
da Defesa, Walter Braga Netto, 
participam da viagem.

Em Moscou, Bolsonaro se 
reunirá com Putin amanhã 
(16). O presidente brasilei-
ro irá participar de encontro 
com empresários russos. Entre 
os principais assuntos a se-
rem tratados na viagem está a 

compra de fertilizantes russos 
por parte do Brasil. Na última 
sexta-feira (11), Bolsonaro de-
clarou que o Brasil “depende, 
em grande parte, de fertilizan-
tes da Rússia e da Bielorússia”. 
Bolsonaro disse que alguns 
ministros brasileiros partici-
parão da viagem, para tratar de 
assuntos como energia, defesa 
e agricultura.

Bolsonaro afirmou tam-
bém que “pede a Deus que 
reine a paz no mundo, para o 
bem de todos nós”. A viagem 
ocorre em um momento de 

grande tensão entre Rússia e 
Ucrânia.

Também devem ser dis-
cutidas as relações político-
-econômicas e comerciais 
entre as duas nações, que são 
integrantes do Brics, grupo de 
países que também reúne Chi-
na, África do Sul e Índia.

O presidente brasileiro deve 
permanecer na capital russa 
até quinta-feira (17), quando 
embarcará para Budapeste, 
capital da Hungria, onde se en-
contrará com o primeiro-mi-
nistro do país, Viktor Orbán.

Os olhos do mundo es-
tão voltados para a Rússia e 
Ucrânia. Ontem, o ministro 
ucraniano dos Negócios Es-
trangeiros, Dmytro Kuleba, 
pediu encontro com as auto-
ridades russas e europeias no 
prazo máximo de dois dias. O 
chanceler diz que Moscou tem 
ignorado os pedidos de escla-
recimentos sobre a presença 
de tropas russas na fronteira, 
cerca de 100 mil soldados. A 
Rússia nega a existência de um 
plano para invadir a Ucrânia 
mas não recua um milímetro.

Na quinta, presidente do Brasil segue para a Hungria, para falar com Orbán

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 07 de março de 
2022, às 14h30, na sede da Companhia, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre: 
I) Proposta da administração para aumento de capital da Companhia no valor de R$1.640.000.000,00 
(um bilhão e seiscentos e quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 73.575.595 novas 
ações ordinárias, ao preço de subscrição de R$22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos) por 
ação, a ser integralizado parte mediante a capitalização de AFACs feitos pelo acionista controlador 
contra a Companhia e parte em moeda corrente, com a consequente alteração do artigo 5º do 
Estatuto Social; e II)  Proposta da administração para alterações e/ou inclusões no Estatuto Social 
da Companhia relativas aos seguintes artigos: (i) Artigo 10: criar o cargo de Diretor de Engenharia e 
Construção e unificar os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor 
Administrativo e de Planejamento e Controle; (ii) Artigo 18, incisos (ii), (iv) e (v), respectivamente: 
(a) ajustar as atribuições do Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes, em razão da criação 
do cargo Diretor de Engenharia e Construção referido no item (i) acima; (b) ajustar as atribuições do 
Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores em razão da unificação 
dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de 
Planejamento e Controle; e (c) incluir as atribuições do Diretor de Engenharia e Construção; e (iii) 
Artigo 17, caput: atualizar as competências da Diretoria para compatibilizá-las com as atribuições 
individuais dos Diretores. Conforme §§ 1º e 2º do artigo 24 do Estatuto Social, para participar da 
Assembleia, o acionista deverá apresentar comprovante de propriedade de ações expedido pela 
instituição depositária das ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, 
a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos necessários, 
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia. Solicita-se aos 
acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os documentos pertinentes 
à matéria a ser deliberada na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia e por meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022. 
Guilherme Gomes Lencastre

Presidente do Conselho de Administração.

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: 18/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 65, 66, 74 - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Jacarandas - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 16861547
09:00 às 13:00 Rua Ary Gomes Silva - Piratininga - Niterói 16861665
09:00 às 13:00 Rua Engenheiro Ari G da Silva (Antiga Rua 50) - Piratininga - Niterói 16861665
09:00 às 13:00 Rua 52 - Piratininga - Niterói 16861743
09:00 às 13:00 Rua Ari Gomes da Silva - Piratininga - Niterói 16861743
09:00 às 13:00 Rua Salomão V da Cruz - Piratininga - Niterói 16861743
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Ruas 13, 14, 15, 16 - Itaipu - Engenho do Mato - Condomínio Terra 

Verde - Itaipu - Niterói 
16860377

13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio de Carvalho e Silva - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua José H. M. Galvão - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua José Henrique Monteiro Galvão - Maravista - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua Luciano Alves - Itaipu - Niterói 16860377
13:00 às 17:00 Rua Mário Young - Condomínio Terra Verde - Boa Vista - Itaipu - 

Maravista - Niterói 
16860377

13:00 às 17:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói 16860377
14:00 às 18:00 Rua Frei Orlando - Jacaré - Piratininga - Niterói 16861793
14:00 às 18:00 Rua Vale Verde - Jacaré - Niterói 16861793
14:00 às 18:00 Ruas 143, 145 - Piratininga - Camboinhas - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Graça - Piratininga - Camboinhas - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Madre Vitória - Piratininga - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Marechal Raul de Albuquerque - Piratininga - Camboinhas 16861871
14:00 às 18:00 Rua Marechal Raul de Albuquerque - Charitas - Camboinhas - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Maria Vitória - Piratininga - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Nicolau Mary Junior - Camboinhas - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Raul de Albuquerque - Piratininga - Niterói 16861871
14:00 às 18:00 Rua Vitória - Piratininga - Camboinhas - Niterói 16861871

MARICÁ
08:30 às 12:30 Estradas 15, 16, 37, 139 - Jacaroá - Balneário Lagomar - Barra de 

Maricá - Maricá 
16862099

08:30 às 12:30 Rua Alzira de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 16862099
08:30 às 12:30 Rua Virgílio de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 16862099
11:00 às 17:00 Rua 37 - São José do Imbassaí - Maricá 16862219
13:00 às 17:00 Rodovia Waldir Lopes Duarte - Jardim Atlântico - Maricá 16862377
13:00 às 17:00 Ruas 39, 40, 41, 43, 58, 59, 60, 76 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16862377
13:00 às 17:00 Rua Hélio Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16862377
13:00 às 17:00 Rua Waldir Tavares Guapyassu de Sá - Itaipuaçu - Estrada Cassorotiba 16862377
13:00 às 17:00 Rua Walter Muniz dos Santos - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16862377
13:00 às 17:00 Rua Wilson Teixeira Barbosa - Jardim Atlântico - Maricá 16862377
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DATA 1º LEILÃO 24/02/22 ÀS 12H00 - DATA 2º LEILÃO 25/02/22 ÀS 12H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente 
autorizado na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade em favor dos 
Credores Fiduciários EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no 
CNPJ nº 10.140.792/0001-53, e SP-44 -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 14.633.112/0001-94, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento  particular 
celebrado em 10/11/2012, tendo como fiduciantes: MARCOS JOSÉ PITANGA ALVES, inscrito no CPF 
nº 009.363.517-64 e NATHÁLIA DUARTE DE OLIVEIRA ALVES, inscrita no CPF nº 041.228.187-29. 
Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas 
condições a seguir: LOTE (11) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 01, composto 
pelo LOTE 12 da QUADRA B. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área 
de Terreno: 388,12m². Matrícula 99.351 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª 
Praça/Leilão Extrajudicial dia 24.02.2022, às 12:00horas, pelo valor de R$ 282.489,31; 2ª Praça/
Leilão Extrajudicial dia 25.02.2022, às 12:00horas, pelo valor a partir de R$ 137.618,94, na forma da 
Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual 
desocupação do lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade 
do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder público, legislação aplicável 
e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo 
desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não 
expressamente previstos neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de 
escrituração, onde o vendedor fornecerá ao mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel 
possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, ficando de responsabilidade do comprador 
a apuração e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a 
Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro 
por conta do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 
da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado verificar antes de arrematá-lo, com despesas por conta 
do arrematante. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, 
ou senhorios diretos, em havendo, ficam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.
br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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Zé Ricardo 
lamenta 
chances 
perdidas

O Vasco per-
deu a inven-
cibilidade na 
temporada ao 
perder o clás-
sico para o Bo-
tafogo.

O técnico Zé Ricardo la-
mentou o resultado. O co-
mandante ressaltou que o 
time teve chances para sair 
de campo com um resultado 
melhor.

“É uma montagem do 
trabalho. Completamos 40 
dias juntos. Acho que a equi-
pe evoluiu em vários aspec-
tos. Lógico que tem sempre 
coisas para melhorar, mas 
um clássico em que nossa 
equipe, criou bastante opor-
tunidades. Aproveitando o 
campo que o Botafogo deu. 
Basicamente só jogou nos 
contra-ataques. Tivemos 
inúmeras oportunidades, 
com chance de empatar e 
quem sabe até virar”, disse.

Zé Ricardo afirmou que 
os vascaínos saem da par-
tida sabendo o que deve 
melhorar para a sequência 
da temporada.

“O ensinamento que a 
gente leva para a temporada 
é que, nas oportunidades 
que criarmos, temos que 
aproveitar. Tivemos chan-
ces no primeiro tempo, não 
aproveitamos. São as lições, 
mas estou satisfeito com 
empenho de todo o grupo. 
Todos se dedicaram ao má-
ximo, isso a gente não pode 
reclamar. Então é analisar 
bem a partida e nos prepa-
rarmos para a sequência do 
Carioca”, declarou.

O Vasco volta a campo 
nesta quinta-feira, quando 
terá pela frente o Bangu, em 
São Januário.

Flamengo conseguiu demonstrar um futebol convincente contra o Nova Iguaçu

Paulo Sousa exalta 
goleada do Rubro-Negro

O  F l a m e n g o 
goleou o Nova 
Ig u a ç u  n e s t e 
fim de semana, 
pelo Campeo-
nato Carioca. 

Além do resultado, a boa 
atuação da equipe chamou 
a atenção dos torcedores, 
e o técnico Paulo Sousa  
elogiou o desempenho ru-
bro-negro desde os primei-
ros minutos.

“Claro que quando se 
ganha com muito volume 
de gols se identifica mui-
tas coisas positivas. Tive-
mos alguma dificuldade no 
primeiro tempo enquanto 
o nosso adversário esteve 
fresco. No primeiro tempo 

tivemos mais capacidade 
de encontrar espaço pelos 
corredores laterais, não tan-
to nos corredores interiores 
porque nos faltou sobretudo 
movimentos sem bola em 
profundidade para poder 
criar nesse mesmo espaço”.

O português afirmou que 
o resultado não vai mudar 

seu modo de trabalho. A 
tendência é a manutenção 
das alterações na escalação 
nos próximos jogos.

“É dar continuidade a 
todos os nossos processos, 
conceitos e princípios de 
jogo. Continuar a dar ritmo 
de jogo a toda a nossa equipe 
e a todos os nossos jogadores 
de forma que estejam dis-
poníveis para quando forem 
requisitados. E elevarem o 
nome do nosso clube e da-
rem orgulho à nossa nação”, 
declarou.

O Flamengo volta a cam-
po nesta quarta-feira, quan-
do terá pela frente o Ma-
dureira, em Conselheiro 
Galvão.

 Marcelo Cortes/Flamengo

 O treinador Paulo Souza aos poucos consegue implementar suas ideias de jogo no elenco flamenguista

Modelo de jogo 
ainda está sendo 
absorvido aos 
poucos pelos 
atletas do time 
carioca

Abel celebra 
sequência de vitórias

Vitória ameniza 
semana agitada

O Fluminen-
se emplacou 
a quinta vitó-
ria seguida no 
Campeonato 
Carioca. Com 

isso, os tricolores terminaram 
a rodada na liderança do Es-
tadual.

Só que o Fluminense co-
meça a ver a estreia da Liber-
tadores se aproximando. Com 
isso, o técnico Abel Braga foi 
questionado sobre a formação 
para a partida contra o Millo-
narios, da Colômbia.”Não vou 
pensar na Libertadores. Prefiro 
me sentir satisfeito em ter que 
escolher aquele que eu acho 
melhor para o jogo, se adapta 
melhor na estratégia que va-
mos usar”, disse.

No entanto, em seguida, 
Abel Braga admitiu que já tem 

O  Bo t a f o g o 
viveu uma se-
mana agitada 
após as mu-
danças no de-
partamento de 

futebol. A principal delas foi a 
demissão do técnico Ender-
son Moreira. Mesmo sem o 
comandante, o Fogão venceu 
o Vasco pelo Campeonato Ca-
rioca e o interino Lúcio Flávio 
exaltou o bom resultado.

“Jogar um clássico já tem 
um fator motivante e ganhar 
é bem melhor. Houve, no 
decorrer desta semana, uma 
troca de comando. Todos já 
são sabedores e nós temos que 
entender o processo”, disse.

“Sobre o jogo a gente sabia 
a capacidade do Vasco, vinha 
bem na competição, sem 

montado a estratégia para não 
sobrecarregar os jogadores vi-
sando o duelo da competição 
sul-americana.

“Não gosto de falar do que 
a gente monta como estratégia. 
Não vai ser o mesmo time na 
quarta-feira, vai ser diferente 
do que jogou contra o Botafogo 
e bem diferente do que jogou 
contra a Portuguesa. Sábado é 
um risco muito grande, porque 
estaremos a 72 horas do jogo, 
com uma viagem de seis horas, 
com altitude. Não é desculpa, 
mas existe. Vamos tratar o jogo 
a jogo, como temos feito. Mas 
já estamos trabalhando em 
cima do jogo do Millonarios”, 
declarou.

O Fluminense volta a cam-
po nesta quarta-feira, quando 
encara o Nova Iguaçu, no Lu-
so-Brasileiro.

derrota. Os jogadores se en-
tregaram e executaram aquilo 
que já vinha sendo realizado 
no trabalho que até então a 
gente tinha com o Enderson”, 
acrescentou.

Lúcio falou sobre a entre-
vista de Gatito Fernández, que 
dedicou a vitória a Enderson 
Moreira. “Qualquer atleta ali 
entrevistado lembraria dele 
pelo trabalho que vinha sendo 
realizado. Os atletas abraça-
ram o trabalho dessa comis-
são, mas ao mesmo tempo 
sabem que são profissionais”, 
declarou.

O Botafogo ainda procura 
um treinador para substituí-lo. 
Enquanto isso, os alvinegros 
vão se preparar para o jogo 
contra o Resende, neste quin-
ta-feira, no Nilton Santos.
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