
Setrab divulga 2,5 mil vagas de 
emprego em várias regiões

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade com salários que podem chegar até R$ 7,2 mil

DE VOLTA AO MERCADO DE TRABALHO
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Val Martins conta que o tecido acrobático já faz parte do dia a dia das atividades na praia e é instrumento que estimula a confiança e a autoestima do grupo, formado por pessoas de todas as idades

Divulgação/Yohana Rangel

Apresentação 
nas alturas no 

MAC de Niterói
O Fantástico Mundo, grupo 
de acrobacias aéreas e yoga, 
promove no sábado (19), às 

15h, uma apresentação de seus 
alunos no pátio do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC). O evento 

com tecido acrobático é gratuito 
e aberto ao público. O grupo já 

existe há quatro anos e conta com 
mais de 100 alunos, com treinos na 
ponte da Ilha da Boa Viagem. “Não 

é uma competição entre alunos, 
não é preciso criar algo pronto 
ou completo. É um convite pra 

sentir uma música, se pertencer. 
Se expressar com liberdade e se 
aventurar. Nas alturas, ou não”, 

convida Val Martins, idealizadora 
e responsável pelo projeto. Mais 

informações no Instagram 
@fantastico_mundodocirco

Altineu Côrtes, 
o novo líder 
do Governo

PANORAMA/PÁG. 2

Já pensando na final da Supercopa do Brasil no próximo domingo, contra 
o Atlético-MG, em Cuiabá, o Flamengo entra em campo hoje, às 15h30, 
para enfrentar o Madureira, em Conselheiro Galvão, pelo Carioca.

PÁG. 8

Croquis, 
fantasias e 
adereços 
Casa de Cultura Heloísa Al-
berto Torres, em Itaboraí, 
abriga a exposição “Tempo 
de Carnaval”

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição reúne o trabalho do car-
navalesco Sidiney Rocha até março

ESPORTES

Flu encara 
o lanterna 
Nova Iguaçu
Tricolor tem hoje à noite, 
no Luso-Brasileiro, uma 
boa chance de permanecer 
na liderança do Carioca ao 
pegar o último colocado

Lucas Merçon / Fluminense

Fred tem uma grande chance de
balançar as redes contra o lanterna

Paula Reis / Flamengo

Diego Alves, que ainda não jogou em 2022, pode ser escalado hoje pelo técnico Paulo Sousa

Último desafio antes de pegar o Galo

Troféu Brasil 
de Atletismo de 
volta ao Rio
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PM que matou 
ambulante 
está preso
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Carro: venda pela carteira digital
A partir de março, motoristas poderão fazer transação pelo aplicativo, sem ir ao cartório
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Máscaras, até quando?
As autoridades não tocam no assunto, então vou pergun-
tar: quando é que vamos poder sair nas ruas sem más-
caras? Já tomamos as trocentas doses das vacinas e até 
agora não deram previsão. Será que o uso desse artefato 
será obrigatório para sempre? Alguém pode me responder?
Regina Barroso

Ciclistas fazem o que querem
As ciclovias estão aí, principalmente na Zona Sul, mas os 
ciclistas insistem em andar pela rua e pior, na contramão. 
Depois, ocorre um acidente e o culpado é o motorista. O 
ciclista cobra educação no trânsito, mas ele mesmo não 
se dá ao respeito.
Gustavo Meira

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.

Mostra ‘Tempo de 
Carnaval’ em Itaboraí
Até o dia 13 de março, a Casa 
de Cultura Heloísa Alberto 
Torres, em Itaboraí, abriga 
a exposição “Tempo de Car-
naval”, em mais uma par-
ceria com a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), sob a curadoria do 
professor Ricardo Gomes 
de Lima. 

A exposição traz para 
Itaboraí pela primeira vez o 
trabalho artístico do carna-
valesco Sidiney Rocha, com 
croquis, fantasias, figurinos 

e adereços desenvolvidos 
pelo artista para a Mocida-
de Independente de Padre 
Miguel, uma das campeãs 
do Carnaval. 

Endereço: Praça Mare-
chal Floriano Peixoto, 303, 
Centro, de terça a sábado. 
A mostra está disponível 
para grupos escolares. Os 
agendamentos para grupos 
podem ser feitos através do 
e-mail: casaheloisaalberto-
torres@itaborai.rj.gov.br ou 
2635-4291. 

CULTURA

Xilogravura
A exposição “J. Borges – O 
Mestre da Xilogravura”, do 
Patrimônio Vivo de Pernam-
buco, José Francisco Borges, 
está disponível para visita-
ção no Museu de Arte do Rio. 
A mostra traz uma coletânea 
de 40 xilogravuras, sendo 10 
obras inéditas, 10 matrizes 
inéditas e as 20 obras mais 
importantes da sua carreira, 
com temas que retratam a 
trajetória de vida do artista. 
De quinta a domingo, das 
11h às 18h. Os ingressos 
custam R$20.

LANÇAMENTO – Iniciando um ano que promete 
muitos singles e seu álbum, a cantora e compositora 
carioca Amanda Coronha, que conquistou reconhe-
cimento nacional com seus covers no Youtube e após 
apresentar seu talento no The Voice Brasil 2020,lança 
a dançante faixa “Indecisão”, single em parceria com 
o produtor musical Filipe Soares.

ÁGATHA – Após o ano de debut na carreira musical, a 
cantora Ágatha disponibiliza a versão acústica da faixa 
“Boomerang”, que chega acompanhada de um clipe 
intimista em seu canal do YouTube. Dona de uma voz 
poderosa, a artista que se inspirou em nomes como 
Manu Gavassi, Dixie D’Amelio, Sabrina Carpenter e 
Dua Lipa para compor o single.

Divulgação

Exposição reúne croquis e fantasias do carnavalesco Sidiney Rocha

Divulgação

Obras de José Francisco Borges 
podem ser vistas no MAR

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

Búzios ganha escola de craques

A Paris Saint-Germain Aca-
demy Brasil irá inaugurar a 
sua primeira unidade pró-
pria na Região dos Lagos, 
mais especificamente no 
Clube Aretê Búzios, na re-
gião da Rasa. Com estrutura 
para comportar até 400 alu-
nos, a escola de futebol aten-
derá meninos e meninas 
de 4 a 17 anos, de todos os 
níveis: básico, intermediá-
rio e avançado. O início das 
atividades será no próximo 

Divulgação

dia 19 com o Training Day, 
um evento gratuito das 10h 
às 12. Ao final das atividades 
será oferecida uma feijoada 
na área da piscina da sede 
Esporte e Lazer do Clube 
Aretê para os participantes, 
com dois acompanhantes, 
além de convidados da Paris 
Saint-Germain Academy 
Búzios. É necessário ins-
crever-se pelo telefone (22) 
99229-9013. As vagas são 
limitadas. 

Recorde 
financeiro

Encontro
virtual

Com faturamento de R$ 13 bi-
lhões, o Grupo Havan teve um 
resultado financeiro recorde 
em 2021. O lucro líquido so-
mou um total de R$ 1,3 bilhão 
e os valores que representam 
um crescimento de 25% em 
relação a 2020. Para este ano, 
o grupo prevê um faturamen-
to de R$ 16 bilhões. Em 2021, 
a varejista inaugurou 15 novas 
megalojas, chegando a um 
total de 168 filiais presentes 
em 21 estados brasileiros e 
no Distrito Federal. Em 2022, 
estão previstas a abertura de 
cerca de oito novas megalojas. 
Com os novos empreendi-
mentos, a Havan estará muito 
próxima de contar com lojas 
em todos os estados brasilei-
ros. Entre os estados que vão 
receber as megalojas em bre-
ve, estão Alagoas, Amazonas 
e Rio Grande do Norte, nas 
cidades de Maceió, Manaus 
e Natal, respectivamente. O 
Rio acabou ficando de fora. 
Não foi dessa vez...

A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói vai pro-
mover, nesta quinta-fei-
ra (17) às 10 horas, a Live 
“Agenda de desafios fis-
cais para 2022”. O encontro  
virtual vai reunir especia-
listas da área como a dire-
tora da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Se-
nado, Vilma Pinto, e o eco-
nomista-chefe da Firjan, 
Jonathas Goulart. O evento 
online contará também com 
a participação do prefeito 
de Niterói, Axel Grael, da 
secretária de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão, Ellen Benedetti, 
além da secretária de Fazen-
da, Marilia Ortiz, que fará 
a mediação do encontro. A 
live abordará assuntos como 
reajustes fiscais, arrecada-
ção municipal e investimen-
tos públicos. A transmissão 
do evento será feita pelo ca-
nal da Secretaria de Fazenda 
no Youtube.

POR JEFFERSON LEMOS

Projeto esportivo chega a Rio Bonito

O projeto Esporte Presente 
chegou a Rio Bonito, bene-
ficiando crianças e jovens. A 
inauguração dos três primei-
ros núcleos de atividades foi 
realizada nesta segunda-feira 
(14), e contou com a presen-
ça do deputado Anderson 
Alexandre (SDD), responsá-
vel pelos pedidos ao governo 

Divulgação

estadual para implantação 
do programa. Os núcleos es-
tão funcionando nos bairros 
Jacuba, Mangueirinha e Ba-
sílio, com aulas de duas a três 
vezes na semana. Futebol 
de campo, vôlei e futsal são 
as modalidades oferecidas, 
beneficiando em torno de 
100 alunos. 

O ‘Dia do Fico’ de Bagueira

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira (Solidarie-
dade), renunciou nesta ter-
ça-feira (15), à suplência de 
deputado estadual. Bagueira 
foi convocado na sexta-feira 
passada (11) para assumir o 
mandato, depois da cassação 
do deputado Vander Famí-
lia pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e confirmada 
pela Assembleia Legislativa 
(Alerj). No lugar de Bagueira 

 Divulgação/Prefeitura de Niterói

assume a suplente Paula 
Tringuelê, de Guapimirim. 
Na sua decisão, Bagueira 
ressaltou a importância do 
trabalho em conjunto com 
o prefeito Axel Grael. “Con-
sidero que contribuo mais 
com a nossa cidade, per-
manecendo na Prefeitura”, 
disse ele, que também está 
engajado na candidatura do 
ex-prefeito Rodrigo Neves 
(PDT) ao governo do Estado.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal Altineu 
Côrtes foi indicado pelo PL 
para ocupar a liderança do 
partido do presidente Jair 
Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados. Ofício assinado 
pelo atual líder, Wellington 
Roberto (PB), foi encami-
nhado ontem ao presidente 
da Casa, Arthur Lira. Wellin-
gton está no cargo desde o 
começo do governo e esta-

ria oficialmente deixando 
a liderança para ajudar seu 
filho, que concorrerá a uma 
vaga no senado, com apoio 
do presidente. Apesar de 
Wellington ser considerado 
bom articulador, Bolsonaro 
estaria há algum tempo em 
busca de alguém que fosse 
menos discreto para utilizar 
com maestria o discurso 
em plenário. 

Altineu na liderança do governo
Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Estudantes da rede pública 
marcaram presença ontem 
no Rio Open, maior torneio 
de tênis da América do Sul. 
Os alunos, acompanhados 
de seus professores, co-
nheceram os bastidores do 
evento em uma visita guia-
da, tendo a oportunidade 
de encontrarem com atletas 
de classe mundial da cate-
goria. Participaram da visita 

jovens do Colégio Estadual 
Brigadeiro Castrioto, de Ni-
terói, e da Escola Municipal 
Nicarágua, de Realengo, 
que venceram o Programa 
Shell de Educação Científi-
ca em 2021, apresentando, 
respectivamente, projeto de 
criação de um laboratório de 
plantio doméstico e de um 
sistema de compostagem e 
horta caseira.

Estudantes presentes no Rio Open
Divulgação
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Prefeito Axel Grael participa da abertura dos trabalhos e apresenta principais projetos do Plano Niterói 450

Câmara inicia ano legislativo
O prefeito Axel Grael partici-
pou ontem (15) da abertura 
dos trabalhos legislativos da 
Câmara Municipal de Niterói. 
Em seu discurso, o chefe do 
Executivo Municipal apresen-
tou os principais projetos do 
Plano Niterói 450, que prevê 
investimentos em Saúde, 
Educação e outros setores 
essenciais da cidade. O pre-
feito antecipou que uma das 
próximas etapas do plano vai 
contemplar ações para a Zona 
Norte e também os eixos de 
Urbanização de Comunida-
des e Sustentabilidade, Resi-
liência e Clima. Além disso, 
destacou as estratégias para o 
desenvolvimento econômico 
e a redução das desigualdades 
no município.

“É com enorme satisfa-
ção que retorno a esta Casa 
para a abertura de mais um 
período legislativo. Muito 
mais que um compromisso 
protocolar, minha presença 
nesta cerimônia simboliza 
meu profundo respeito pela 
Câmara de Vereadores de 
Niterói e demais instituições 
que alicerçam nossa demo-
cracia. No início de 2021, 
aqui mesmo nesta tribuna, 
ratifiquei meu compromisso 
de honrar a confiança dos 
niteroienses, defender os ins-
trumentos constitucionais, 
conceitos éticos e valores 

morais imprescindíveis para 
o desenvolvimento de uma 
sociedade cada vez mais livre, 
justa e igualitária. Não teria 
sido possível não fosse a re-
lação republicana construída 
com os senhores e senhoras 
parlamentares”, destacou o 
prefeito.

Axel Grael foi recebido 
pelo presidente da Câmara, 

vereador Milton Cal. Esti-
veram presentes também o 
vice-prefeito Paulo Bagueira, 
o secretário executivo da 
Prefeitura de Niterói, Bira 
Marques, a secretária mu-
nicipal de Fazenda, Marília 
Ortiz, e a secretária municipal 
de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, e o secretá-

rio de Ordem Pública, Paulo 
Henrique de Moraes, entre 
outros integrantes da admi-
nistração municipal.

O prefeito destacou que os 
investimentos na ampliação 
da retaguarda de saúde, pro-
teção social e preservação dos 
postos de trabalho realizados 
durante o período mais agudo 
da pandemia da Covid-19 já 

apresentam resultados para 
a economia da cidade. Ele 
ressaltou que Niterói fechou 
2021 com saldo de 9.671 va-
gas de emprego formal, teve 
aumento na arrecadação de 
ISS e manteve a classificação 
AAA+ (Triplo A) da agência 
Standard and Poor’s, indican-
do a cidade como prioridade 
para investimentos privados. 
Segundo Axel Grael, esse ce-
nário mostra que Niterói está 
preparada para um novo ciclo 
de desenvolvimento, com as 
ações do Plano Niterói 450.

“Começamos a tirar do 
papel um dos maiores volu-
mes de obras da história do 
município. Além de gerar 
empregos imediatos, as in-
tervenções deixarão nossa 
cidade ainda mais atraente 
para investimentos priva-
dos. Já anunciamos R$ 256 
milhões para a Saúde, com 
reforma de 68 unidades e 
compra de equipamentos. Na 
Educação, vamos construir 
nove escolas, responsáveis 
pela criação de mais 2 mil 
vagas para nossas crianças. 
E, nesta quarta-feira (hoje), 
anunciarei o Centro 450, que 
revitalizará toda a região, 
valorizando o patrimônio na-
tural e arquitetônico, sempre 
com foco na sustentabilidade 
e na adequação urbana às 
necessidades da população”, 

afirmou o prefeito.
Axel Grael ressaltou tam-

bém a importância da Moeda 
Social Arariboia, que cumpri-
rá o papel de gerar empregos 
e oportunidades, sobretudo, 
nas regiões de maior vulne-
rabilidade.

“A Moeda Arariboia vai 
injetar R$ 70 milhões por 
ano na economia da cida-
de, se traduzindo em im-
portante instrumento para 
impulsionar negócios, gerar 
empregos e renda. Trata-se 
de uma eficiente estratégia, 
que beneficia diretamente 
63 mil pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, 
além dos 5.500 comerciantes 
cadastrados. Em duas sema-
nas de operação, a iniciativa 
ultrapassou 80 mil transações 
comerciais e movimentou R$ 
5,5 milhões”, pontuou.

O prefeito lembrou ainda 
que as obras em Pendotiba 
e na Região Oceânica avan-
çaram, beneficiando bairros 
como Maravista, Serra Gran-
de e Santo Antônio. Contou 
que, nas últimas semanas, 
teve início o serviço de dre-
nagem e pavimentação do 
Jardim Imbuí e, nos próximos 
dias, começará o trabalho no 
Engenho do Mato. Destacou 
ainda que o Parque Orla Pi-
ratininga Alfredo Sirkis já 
mostra seus contornos.

 Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

O prefeito Axel Grael antecipou que uma das próximas etapas do plano vai contemplar ações para a Zona Norte

Rio: destaque nos 
novos negócios
Em 2021, mais de 370,4 mil 
novos pequenos negócios 
foram abertos no Estado 
do Rio de Janeiro, corres-
pondendo a 10% do total 
das empresas abertas no 
país no ano passado. Com 
isso, os pequenos negócios 
do estado respondem por 
1,7 milhão de empreendi-
mentos, sendo que 72% são 
MEI, 24% microempresas e 
5% empresas de pequeno 
porte. No país, os pequenos 
negócios foram responsá-
veis pela abertura de 3,6 
milhões de novos estabele-
cimentos, sendo que 79% 
são microempreendedores 
individuais (MEI), 18% mi-
croempresas (ME) e 4% 
empresas de pequeno porte 
(EPP). O Rio terminou o ano 
como o terceiro estado com 
mais empresas abertas no 
país, ficando atrás de São 
Paulo e Minas Gerais. É o 
que aponta levantamento 
do Sebrae Rio.

Para efeito de compa-

ração, a quantidade de pe-
quenos negócios abertos 
no Brasil no ano passado é 
30% superior ao registrado 
em 2020 e 47% maior ao 
registrado em 2019. Já no 
Rio de Janeiro, o resultado 
representa um aumento de 
13% de novos negócios aber-
tos no estado em relação a 
2020 e de 8% em relação a 
2019. Esse número positivo 
no estado foi puxado pelo 
aumento da formalização 
dos microempreendedores 
individuais, que representou 
85% dos pequenos negócios 
abertos em 2021.

Dez municípios concen-
traram 72% dos pequenos 
negócios abertos em 2021: 
Rio de Janeiro (157.019), 
Duque de Caxias (18.327), 
São Gonçalo (18.212), Nova 
Iguaçu (17.752), Niterói 
(13.730), São João de Meriti 
(9.404), Campos dos Goyta-
cazes (8.960), Belford Roxo 
(8.678 – abertura), Petrópolis 
(7.478) e Cabo Frio (6.195).

Governador também deu boas-vindas a outras duas competições internacionais: GP World Tour e Pan-Americano

Troféu Brasil de Atletismo volta ao Rio
O governador Cláudio Castro 
anunciou ontem, dia 15, que 
o Rio de Janeiro voltará a ser 
palco de importantes compe-
tições de atletismo em 2022. 
Entre elas, está o Troféu Brasil, 
principal competição de clubes 
da América do Sul, entre os dias 
23 e 26 de junho, no Estádio 
Nilton Santos, o Engenhão, na 
Zona Norte carioca. O GP Brasil 
do Continental World Tour e 
o Pan-Americano Sub-20 de 
Atletismo serão os outros dois 
eventos que também aconte-
cerão neste ano em solo flumi-
nense, dia 1º de maio e entre 3 
e 5 de junho, respectivamente, 
no mesmo local.

“Não há modalidade mais 
democrática que o atletismo. 
O esporte é uma ferramenta de 
transformação social plena e 
para todos, porque não atende 
só ao atleta profissional, mas 
também aquele que, por meio 
dele, recupera sua dignidade. 
Por isso, a Lei de Incentivo ao 
Esporte é a melhor maneira 

para que grandes eventos como 
esses procurem o Rio de Janeiro 
novamente. Continuaremos 
trazendo esses eventos de volta 
ao estado e cuidando das insta-
lações esportivas fluminenses. 
Esses espaços têm que ser 
usados por atletas, paratletas, 
crianças e jovens de projetos 
sociais”, disse o governador 
Cláudio Castro durante a ceri-
mônia no Palácio Guanabara.

O Troféu Brasil de Atletismo 
é a última chance de obtenção 
de índices ou pontos no ran-
king para atletas brasileiros 
que buscam qualificação para 
o Mundial de Eugene, nos 
EUA (15 a 24 de julho de 2022). 
Desde 2002, o Rio não realiza 
um Troféu Brasil como sede 
única. O patrocínio do Estado, 
por meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte, será de R$ 2,3 milhões.

“Hoje anunciamos mais 
três grandes competições que 
ajudam a consolidar a nova era 
do esporte brasileiro. Depois de 
13 anos, o Troféu Brasil volta a 

acontecer aqui. É um momento 
ímpar para o esporte no nosso 
estado. Precisamos voltar a ser 
referência mundial no esporte, 
trazendo para cá os principais 
eventos, os atletas de ponta, 
mas cuidando também do 

esporte de base, das crianças e 
jovens. Sigo dizendo que, mais 
importante do que formar 
campeões, é formar cidadãos, 
e isso nós estamos fazendo”, 
afirmou o secretário de Estado 
de Esporte e Lazer, Gutemberg 

Fonseca.
Também participaram 

do evento o presidente da 
Confederação Sul-Americana 
de Atletismo e integrante da 
Associação Pan-Americana 
(APA), Hélio Gesta de Melo; o 

presidente do Conselho de Ad-
ministração da Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt), 
Wlamir Motta Campos; o CEO 
da CBAt, Claudio Castilho; o 
presidente da Federação Rio de 
Atletismo (Ferat), Robson Maia; 
o diretor técnico da Ferat, Nel-
son Rocha; e Marilette Casale, 
presidente da Associação dos 
Veteranos de Atletismo do Rio 
de Janeiro.

“Estou muito feliz porque 
é a conclusão de um processo, 
uma articulação exitosa feita 
pela CBAt e o Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro. Esses 
grandes eventos têm um poder 
catalisador muito grande de 
fomentar o atletismo não só no 
Rio de Janeiro, mas em todo o 
país, e o poder de mostrar para 
o mercado a força do atletismo, 
tendo em vista que nós reali-
zaremos essas competições no 
Engenhão, transmitidas pelo 
Canal Olímpico e talvez por 
uma rede aberta de TV”, disse 
Wlamir Motta Campos.

Marino Azevedo / Governo do Estado

A novidade foi muito festejada pelo secretário de Estado de Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca, e demais autoridades

PM que matou vendedor de 
balas em Niterói está preso
O sargento da Polícia Militar 
Carlos Arnaud Silva Júnior, 
acusado de matar o vendedor 
de balas Hiago Macedo de 
Oliveira Bastos, de 22 anos, está 
preso. Ele foi levado, na tarde 
de segunda-feira (14), para a 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG), em Niterói. A morte 
ocorreu na Praça Arariboia, em 
frente à Estação das Barcas do 
centro da cidade.

A Secretaria de Estado de 
Polícia Civil (Sepol) informou 
que, segundo a delegacia, o 
PM “responderá por homicídio 
doloso qualificado por motivo 
fútil”, que é quando o autor tem 
intenção de matar.

A Secretaria de Estado de 
Polícia Militar (SEPM) disse 
que a 4ª Delegacia de Polí-
cia Judiciária Militar (DPJM) 

acompanha os trâmites do 
caso e instaurou inquérito po-
licial militar (IPM) para apurar 
as circunstâncias do crime. A 
Polícia Militar manteve a alega-
ção de que o policial estava de 
folga e reagiu a uma tentativa 
de roubo em frente à Estação 
das Barcas. “O militar interveio 
na ação e um dos envolvidos 
teria investido contra sua in-
tegridade, sendo atingido por 
disparo de arma de fogo. O 
ferido não resistiu.”

Enterro - O corpo de Hiago 
Bastos foi enterrado na tarde 
de ontem (15), no Cemitério do 
Maruí, no bairro do Barreto, na 
Zona Norte de Niterói.

Protesto - Ontem houve 
novo protesto contra a morte 
do vendedor de balas Hiago 

Bastos. O ato foi realizado no 
local do crime, em frente à 
estação das barcas, no início 
da tarde.

Os manifestantes gritavam 
palavras de ordem e carrega-
vam cartazes pedindo Justiça. 
Quem tentava comprar bilhete 
para a travessia Niterói-Rio, de 
forma física, para embarcar 
nas barcas, também era im-
pedido.

O policiamento foi mais 
uma vez reforçado na região.

Injúria racial - A Polícia Civil 
abriu inquérito para investi-
gar denúncia de injúria racial 
ocorrida numa clínica vete-
rinária da Prefeitura do Rio. 
O alvo foi foi a recepcionista 
Thauanny Carla dos Santos, 
que trabalha no Instituto Mu-
nicipal de Medicina Veterinária 

Jorge Vaitsman, na Mangueira, 
Zona Norte da cidade.

Segundo a vítima, o acusa-
do, Valdir Moreira, de 56 anos, 
chegou ao local sem o animal 
e solicitou uma senha, o que 
foi negado. Posteriormente, 
ele teria voltado com o bicho e 
tentou furar fila. “Eu continuei 
a fila, não podia parar por cau-
sa dele se não iria congestionar. 
Ele perguntou por que eu deu 
a senha 52 para senhora que 
estava atrás dele. Ele arrancou 
a senha da mão mulher, come-
çou a me xingar e perguntou se 
eu não estava vendo o animal. 
Eu pedi respeito e o senhor saiu 
andando. Foi neste momento 
que ele gritou ‘essa crioula 
fedorenta’, contou a recepcio-
nista.

O caso foi registrado na 17ª 
DP (São Cristóvão).

Hiago Bastos foi morto em frente à estação das Barcas. Enterro foi ontem
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Uma nova moralidade
Dom José Francisco*

Semana passada, eu ter-
minei dizendo que a ética 
é o mapa humano onde 
são traçados os caminhos 
do jogo limpo e da har-
monia entre as partes, e, 
assim, ela espera que os 
segmentos da vida sempre 
sejam claros.

Nesse sentido, quando 
alguém diz que estamos 
aspirando a padrões mo-
rais mais altos, geralmen-
te, afirma que estamos 
praticando gentileza e 
jogo limpo, e isso vale para 
indivíduos e nações. 

Há uma frase que já ou-
vimos incontáveis vezes: 
“Isso não pode estar erra-
do, porque não prejudica 
ninguém”. Em outras pala-
vras, não importa o es-
tado de um navio por 
dentro, desde que ele 
não colida 
com o navio 
do lado.

Mas não 
pode ser só 
isso!

Assim falan-
do, os resul-
t a d o s  d o s 
desvios são 
tão óbvios 
q u e  n e m 
são difíceis de serem 
enxergados: guerra, 
pobreza, corrupção, 
mentiras, péssimos 
serviços, governos des-
qualificados. Dessa forma, 
não será impossível o na-
vio humano afundar.

Pensando em navios, não 
há propósito em lhes in-
dicar o rumo que devem 
tomar, se não passarem 
de banheiras velhas e en-
ferrujadas, sem qualquer 
condição de navegabili-
dade. 

Pensando em pessoas, 
a melhor intenção não 
passará de ilusão se elas 
não se derem conta de 
que só uma reta orienta-
ção e a generosidade dos 
indivíduos farão com que 
qualquer sistema funcione 
de forma adequada. Como 

eliminar a corrupção 
ou opressão que 
prevalecem nos sis-
temas, se os seres 

h u m a n o s 
c o n t i n u a -
r e m  t r a -
paceiros e 
opressores? 
Seguramen-
te, encontra-
rão alguma 
forma nova 
de dar con-
tinuidade ao 
velho jogo, 
m a s  p a r a 
q u ê ,  p a r a 

quem, para onde? 
N ã o  é  p o s s í v e l 
tornar os homens 
bons por decreto-

-lei, mas sem homens 
bons jamais se obterá uma 
sociedade boa.
Escrito com todas as le-
tras, uma nova moralidade 
repousa no interior do in-
divíduo, e só assim iremos 
encontrar saída para os 
impasses sociais.
Isso precisa estar claro.

Uma nova 
moralidade 

repousa no interior 
do indivíduo, e 
só assim iremos 

encontrar 
saída para os 

impasses sociais

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Começou a segunda etapa 
do processo de recapea-
mento asfáltico que está 
beneficiando as ruas do 
bairro Alcântara. Na noite 
de segunda-feira (14), para 
não atrapalhar o trânsito, 
a Rua Thiago Cardoso foi 
fresada por equipes do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro 
(DER). O serviço faz parte 
do programa Asfalta São 
Gonçalo e vai acontecer 
nas ruas do Centro de Al-
cântara até Vila Três.

Nesta segunda etapa, 
outras ruas também se-
rão fresadas. São as ruas 
Manoel João Gonçalves, 
Jovelino de Oliveira Viana, 
trecho da Dr. Alfredo Bac-
ker e Laureano Rosa.

Asfalta 
São Gonçalo

Secretaria de Educação inicia distribuição nesta quarta-feira 

São Gonçalo entrega kit 
alimentação a estudantes
 Suprindo a necessidade de 
complementar a merenda es-
colar no mês de fevereiro, com 
as aulas em modelo híbrido, 
a Prefeitura de São Gonçalo 
recomeça, a partir desta quar-
ta-feira (16), a distribuição 
do Kit Alimentação Escolar, 
beneficiando os 50 mil alunos 
das 141 escolas municipais de 
São Gonçalo e creches conve-
niadas. Os responsáveis pelos 
alunos da rede podem retirar 
o kit nos 15 polos de distribui-
ção, com dia e local marcados, 
conforme cronograma abaixo, 
de 16 a 24 de fevereiro, de 8h 
às 17h. 

O Kit Alimentação foi criado 

com a finalidade de comple-
mentar a alimentação de todos 
os alunos da rede municipal de 
ensino no período de pande-
mia, conforme orientação do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE).

Cada unidade de ensino irá 
informar aos responsáveis, por 
meio de grupos, redes sociais 
e informes nas agendas dos 
alunos o cronograma com os 
dias e locais de entrega. Para 
evitar aglomeração, recomen-
da-se que os responsáveis não 
levem acompanhantes para a 
retirada.

Para receber o Kit, o res-
ponsável deverá ir ao polo 

correspondente à sua escola, 
no dia e horário indicados no 
cronograma, munido de um 
documento de identificação 
com foto (carteira de identida-
de, habilitação, ou carteira de 
trabalho) e uma cópia. Caso o 
recebimento do Kit seja feito 
por outro representante, ele 
deverá levar a cópia dos docu-
mentos de identificação, tanto 
dele quanto do responsável le-
gal, e a cópia do documento de 
identificação do aluno (certi-
dão de nascimento ou carteira 
de identidade), além de assinar 
um Termo de Recebimento por 
Autorização disponibilizado 
por cada polo.

Setrab divulga 2,5 mil vagas 
em várias regiões do Estado
 A captação de vagas realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
nesta semana resultou na 
oferta de 2.558 oportunida-
des para várias regiões do 
Estado do Rio – Metropolita-
na, Médio Paraíba, Baixada 
Litorânea, Centro-Sul e Ser-
rana. As chances são dispo-
nibilizadas por meio do Sis-
tema Nacional de Emprego  
(Sine). 

Na Região Metropolitana 
são oferecidas 2.312 vagas 
de trabalho, incluindo 1.654 
destinadas exclusivamente 
para pessoas com deficiên-
cia. Dentre as oportunidades 
para PCD, constam nutricio-
nista, psicólogo hospitalar, 
fisioterapeuta e enfermeiro, 
com salários de até R$ 7,2 mil.

Na Região Centro-Sul Flu-
minense, as 20 oportunida-
des são exclusivamente para 
pessoas com deficiência, na 
função de auxiliar de linha de 
produção.

Para quem mora em Rio 
das Ostras, na Baixada Li-

torânea, são oferecidas 10 
oportunidades de trabalho, 
exclusivas para pessoas com 
deficiência, para a função de 
assistente administrativo.

No Médio Paraíba, estão 
sendo oferecidas 51 oportu-
nidades para funções como 

vendedor interno, auxiliar 
administrativo, cozinheiro e 
soldador.

Quem mora em Teresó-
polis, na Região Serrana, 
pode concorrer a uma das 
165 vagas oferecidas. São 17 
para auxiliar administrativo, 

10 para consultor de vendas 
e 14 para garçom, além de 
oportunidades para costurei-
ra para máquinas industriais, 
motorista de caminhão, co-
peiro de restaurante, entre  
outras. 

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela em-
presa contratante. Por isso, 
é importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sistema 
Nacional de Emprego le-
vando seus documentos de 
identificação civil, carteira 
de trabalho, PIS/Pasep/NIT/
NIS e CPF.

Para consultar o endereço 
das unidades do Sine e os 
detalhes de todas as vagas 
oferecidas, acesse o Painel 
Interativo de Vagas da Setrab, 
disponível no site www.rj.gov.
br/secretaria/trabalho.

Chances são para diferentes níveis, e salários chegam a até R$ 7,2 mil
Divulgação

Psicólogo hospitalar: função com chance oferecida por meio do Sine

Primeiros 30 dias também foram completados em Campos e Queimados

Segurança Presente está 
há um mês em Itaboraí 
Nesta semana, a Operação 
Segurança Presente completa 
um mês de atuação nos muni-
cípios de Campos dos Goyta-
cazes, Itaboraí e Queimados. 
Neste primeiro mês, as bases 
obtiveram ótimos resultados.

A Operação em Itaboraí 
conduziu 29 pessoas para a 
delegacia e cumpriu 8 man-
dados de prisão. Já em Quei-
mados, 14 pessoas foram con-
duzidas e 3 foragidos foram 
capturados.

Em Campos dos Goytaca-
zes, os agentes conduziram 
145 pessoas para a delegacia 
e prenderam 12 foragidos da 
justiça. A Operação se desta-
cou com diversas ocorrências, 
uma delas foi a prisão de um 
homem que atirou quatro 
vezes contra uma mulher em 
um shopping da região. Os 
policiais realizaram a prisão 
em flagrante e recuperaram 
a arma.

As inaugurações das ba-
ses de Itaboraí e Queimados 
foram realizadas no dia 14 de 
janeiro, já a operação em Cam-
pos dos Goytacazes foi inau-
gurada no dia 15 de janeiro.

“A população já está co-
lhendo os frutos desse pri-
meiro mês da expansão do 
programa Segurança Presente 
para Campos, Itaboraí e Quei-
mados. Com diversas aborda-
gens, prisões e apreensões, 

o Segurança Presente tem 
cumprido seu papel nessas 
cidades. A expansão desse e 
de tantos outros programas 
tão importantes para a nossa 
população, é fruto da sensibi-
lidade e da dedicação do nosso 
governador Cláudio Castro e 
do trabalho de todo o governo, 
que está com olhar voltado 
para todo o estado,” destacou 
o secretário de Governo, Ro-
drigo Bacellar.

A Operação em Campos 
dos Goytacazes realiza patru-
lhamento nas áreas comer-
ciais e residenciais do Centro e 
nos bairros da Pelinca, Parque 
Calabouço e Guarus.

Em Itaboraí o reforço na 
segurança é realizado nas 
principais vias do Centro e dos 
bairros de Venda das Pedras, 
Nova Cidade, Ampliação e 
Retiro São Joaquim. Já em 
Queimados, a Operação pa-

trulha as áreas residenciais e  
comerciais do Centro do mu-
nicípio.

Barra - O governador Cláu-
dio Castro participou ontem 
(15), ao lado do secretário de 
Governo Rodrigo Bacellar, 
da ampliação da Operação 
Segurança Presente, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 
A partir de agora, os agentes 
passam a atuar também na 
Avenida Embaixador Abelardo 
Bueno. Diariamente, o efetivo 
conta com 99 agentes (poli-
ciais militares, agentes civis 
e assistentes sociais). Para a 
expansão do programa, foram 
disponibilizados mais 14 PMs, 
quatro motos, uma viatura e 
três bicicletas.

O patrulhamento já era 
realizado nas principais vias 
do bairro: Av. Ayrton Senna, Av. 
das Américas, Av. Lúcio Costa, 
Parque das Rosas e Jardim 
Oceânico. A Operação tem 
duas bases: uma na Praça do 
Ó e outra na Cidade das Artes.

“Nós sabemos o quanto o 
programa Segurança Presente 
é sucesso no Rio de Janeiro, o 
quanto as manchas criminais 
têm reduzido. Essa expansão 
vai melhorar ainda mais a vida 
das pessoas dessa região que 
cresceu tanto e se desenvol-
veu”, destacou o governador 
Cláudio Castro.

Divulgação

Em Itaboraí, a operação já conduziu 29 pessoas para a delegacia

Abrigo: idosos são 
transferidos em SG
A Prefeitura de São Gonça-
lo espera concluir hoje, 16, 
a transferência dos idosos 
mantidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
no Abrigo Cristo Redentor. 
Na segunda-feira, 11 assisti-
dos foram levados para o Lar 
Samaritano, no Patronato, 
e para a Instituição Cristã 
Amor ao Próximo, no Centro. 
Dos 53 idosos mantidos pela 
Prefeitura, 17 já foram reinsta-
lados em outros lares e estão 
recebendo todo o apoio das 
equipes de assistência social. 
Todo o procedimento está 
sendo acompanhado por 
representantes do Ministério 
Público.

O município foi impedido 
de renovar o convênio com o 
Abrigo Cristo Redentor, ven-
cido em dezembro de 2021, 
para não incorrer em crime 
de improbidade administra-
tiva, já que a instituição não 
apresentou a documentação 
prevista em lei para assinatu-

ra de novo contrato, ficando 
impossibilitado de emitir 
certidões. O secretário de 
Assistência Social, Edinaldo 
Basílio, explicou que o abrigo 
Cristo Redentor vem passan-
do por problemas financeiros 
há anos e que, ao longo de 
2021, a Prefeitura buscou al-
ternativas para que a situação 
fosse normalizada.

“A Prefeitura reconhece a 
importância histórica do Abri-
go Cristo Redentor e lamenta 
que a situação tenha chegado 
a este ponto. Procuramos, 
ao longo de 2021, manter os 
pagamentos em dia e prestar 
toda a assistência, mas nos-
sos idosos estavam sendo 
prejudicados”, explicou o se-
cretário, ressaltando que está 
buscando alternativas para 
ajudar a instituição. Recente-
mente, uma vistoria ao local 
constatou a falta de medica-
mentos e queda da qualidade 
da alimentação fornecida aos 
abrigados.

 Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo segue transferindo os 53 idoso mantidos pela Prefeitura
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 José Cruz/Agência Brasil

Oito em cada dez consultas não encontra saldo, mas ainda falta a busca de 16,7 milhões de pessoas e empresas

Angra dos Reis ganha sua 
primeira escola cívico-militar
O deputado federal Gurgel 
(PSL) participou da inaugu-
ração da Escola Cívico Militar 
Ex-Combatente Remo Baral 
Filho, em Angra dos Reis, ao 
lado do prefeito Fernando Jor-
dão (MDB), do senador Flávio 
Bolsonaro (PL), e de várias 
outras autoridades estaduais e 
federais.

Conhecido por sua atuação  
como representante da Segu-
rança Pública no Congresso 
Nacional, o deputado Gurgel 
vem se destacando na área da 
educação pública com o man-
dato em parceria com vários 
Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro com a implementação 
das escolas cívico-militares. 

O projeto está levando uma 
nova realidade para a Educação 
de crianças e adolescentes que 

precisam de escola pública de 
qualidade e já contempla os 
municípios de São Pedro da 
Aldeia, Armação dos Búzios, 
Queimados, Itaguaí, Itatiaia e 
em várias outras cidades está 
em fase de implantação.

O Programa Nacional das 

Escolas Cívico-Militares (Pe-
cim) é uma iniciativa do Minis-
tério da Educação, em parceria 
com o Ministério da Defesa, 
que apresenta um conceito de 
gestão nas áreas educacional, 
didático-pedagógica e admi-
nistrativa com a participação 

do corpo docente da escola e 
apoio dos militares. O projeto é 
uma das principais medidas do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
para resgatar os valores morais, 
éticos e disciplinares no ensino 
brasileiro.

Em sua última visita ao Rio 
de Janeiro, o presidente Bolso-
naro cumprimentou o deputa-
do Gurgel por sua atuação na 
expansão do projeto educacio-
nal no Estado.

“As escolas cívico-militares 
além de educação de alto nível, 
proporcionam a formação de 
jovens com esportes e valores 
morais, cívicos e patrióticos.  A 
Educação pública de qualidade 
é importante para a construção 
de uma nação próspera e so-
berana”, afirmou o deputado 
federal Gurgel.

Deputado federal Gurgel e senador Flávio Bolsonaro participaram da inauguração

Hoje, Bolsonaro tem reunião marcada com o presidente Putin

Presidente Jair Bolsonaro 
desembarca na Rússia
O presidente Jair Bolsonaro 
desembarcou ontem (15), 
em Moscou, capital da Rús-
sia, para um encontro com 
Vladimir Putin, mandatário 
russo. O desembarque ocor-
reu durante a tarde na Rússia, 
devido ao fuso de 6 horas a 
mais. Bolsonaro chegou pou-
co depois de a Rússia anun-
ciar a retirada de parte das 
tropas militares da fronteira 
da Ucrânia.

Em Moscou, Bolsonaro se 
reunirá hoje (16) com Putin, 
apenas com a presença de 
intérpretes. Os dois devem 

fazer uma declaração conjun-
ta após a conversa, e seguir 
para um almoço. O encontro 
está marcado para acontecer 
entre 13h e 15h, horário local, 
e será no Kremlin, sede do go-
verno russo, situado na Praça 
Vermelha, um dos principais 
pontos turísticos de Moscou.

O presidente brasileiro irá 
participar de encontro com 
empresários russos. Entre os 
principais assuntos a serem 
tratados na viagem, está a 
compra de fertilizantes russos 
por parte do Brasil.

Segundo Bolsonaro, a via-

gem deve tratar de temas 
como energia, defesa e agri-
cultura. Também devem ser 
discutidas as relações políti-
co-econômicas e comerciais 
entre as duas nações, que são 
integrantes do Brics, grupo 
de países que reúne China, 
África do Sul e Índia.

O presidente brasileiro 
permanecerá na capital rus-
sa até amanhã (17), quando 
embarcará para a Budapeste, 
capital da Hungria, onde se 
encontrará com o primei-
ro-ministro do país, Viktor 
Orbán.

Morreu ontem (15), aos 
81 anos, o cineasta, cro-
nista e jornalista Ar-
naldo Jabor. Ele estava 
internado desde 17 de 
dezembro de 2021 no 
Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo, após so-
frer um acidente vas-
cular isquêmico (AVC). 
Jabor  dirigiu diversos 
filmes premiados, en-
tre eles “Toda a Nudez 
Será Castigada (1973), 
no qual Darlene Glória, 
no papel da prostituta 
Geni, ganhou o Urso de 
Prata de melhor atriz 
no Festival de Berlim, 
e “Eu Sei que Vou Te 
Amar” (1986), que le-
vou Fernanda Torres a 
conquistar o prêmio de 
melhor atriz no Festival 
de Cannes.

Jabor morre 
aos 81 anos

Segundo o BC, 11 milhões de pessoas e empresas encontram saldo a receber

Dinheiro ‘esquecido’: 
60 milhões já fizeram consulta
Quase 60 milhões de pessoas 
físicas e empresas já fizeram 
consultas ao sistema que 
busca valores esquecidos 
em instituições financeiras, 
informou o Banco Central 
(BC). Desde a abertura do 
site, na noite de domingo 
(13), até as 12h de ontem 
(15), 59.964.368 consultas 
foram registradas no site. 

Desse total, 58.806.854 
consultas foram feitas por 
pessoas físicas e 1.157.514, 
por pessoas jurídicas. Oito 
em cada dez consultas não 
encontraram saldo a rece-
ber. De acordo com o BC, 
11.223.617 (18,72%) resulta-
ram em saldos a resgatar, dos 
quais 11.001.451 se referem 
a pessoas físicas e 222.166 a 
empresas.

Ainda faltam fazer a con-
sulta 16,7 milhões de pessoas 
e empresas. Nesta primei-
ra fase da plataforma de  
devolução do dinheiro “es-
quecido” nos bancos e insti-
tuições financeiras, poderão 
se habilitar 26 milhões de 
pessoas e 2 milhões de em-
presas.

Calendário - A consulta 
pode ser feita por qualquer 
cidadão ou empresa em 
qualquer horário. No entan-
to, caso o sistema informe 
recursos a receber, os usuá-
rios 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 co-
nhecer o saldo residual e 
pedir o resgate entre 7 e 11 
de março, no mesmo site. A 
própria página informará o 
horário e a data para pedir o 
saque. Caso o usuário perca 
o horário, haverá repesca-
gem no sábado seguinte, 12 
de março, das 4h às 24h.

Para pessoas nascidas 
entre 1968 e 1983, ou empre-

sas fundadas 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, tem 
prazo de 21 a 25 de março, 
com repescagem em 26 de 
março. As repescagens tam-
bém ocorrerão aos sábados 
no mesmo horário, das 4h 
às 24h.

Quem perder o sábado 
de repescagem poderá pedir 
o resgate a partir de 28 de 
março, independentemente 
da data de nascimento ou 
de criação da empresa. O 
BC esclarece que o direito a 
receber os recursos é defini-
tivo, e o dinheiro continuará 
guardado pelas instituições 
financeiras até o correntista 
pedir o saque.

Veículos: venda 
pela carteira digital
Os motoristas detentores da 
Carteira Digital de Trânsito 
poderão comercializar veí-
culos. O recurso deverá estar 
disponível em março para 
quem baixou e fez o cadas-
tro no aplicativo do governo 
federal (disponível para ce-
lulares com sistema Android 
e iOS)

Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, nesse sistema 
não será mais necessário 
ir ao cartório ou realizar os 
procedimentos de compra e 
venda utilizando documentos 
em papel. Em vez disso, será 
possível fazer a transação 
pelo app.

Tanto comprador como 
vendedor precisam estar ca-
dastrados no Gov.Br, plata-
forma de serviços do governo 
federal. Mas será preciso fazer 
uso da assinatura digital do 
Gov.Br.

Também será exigido que 
a documentação do veículo a 
ser vendido esteja no formato 
digital. Estão neste grupo 
carros saídos de fábrica ou 
transferidos a partir de janei-
ro de 2021.

Outra obrigação é que o 
departamento de trânsito 
do estado (Detran) tenha 
aderido ao novo sistema. A 
vistoria continuará obrigató-
ria, devendo ser realizada no  
Detran do estado do com-
prador.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Recurso deverá estar disponível em março para quem baixou o aplicativo

Divulgação

Senador Flávio Bolsonaro e deputado federal Gurgel prestigiaram o evento

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.

Pedagogia, administração, 
ciências biológicas, mate-
mática, direito, química, 
física, agronomia, inter-
disciplinar em ciência e 
tecnologia e engenharia 
civil são os dez cursos com 
maior oferta de vagas no 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), na primeira 
edição de 2022.

As inscrições começa-
ram ontem (15) e vão até 
as 23h59 (horário de Bra-
sília) do dia 18. No total, 
estão sendo oferecidas aos 
participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), 221.790 vagas em 
125 instituições públicas 

de ensino superior, em 
cursos de graduação e de 
ensino a distância (EAD). 
Segundo o MEC, 84,5% das 
vagas são para instituições 
federais.

Os interessados podem 
verificar as vagas ofere-
cidas por modalidade de 
concorrência, cursos e 
turnos, instituições e loca-
lização dos cursos. 

Para se inscrever é ne-
cessário é preciso ter obti-
do, no mínimo, 450 pontos 
na prova do Enem e não ter 
zerado a redação. Quem 
participou do exame como 
treineiro não pode se ins-
crever.

Sisu: 221,7 mil vagas

Com o novo 
sistema não será 
mais necessário 
ir ao cartório ou 
usar documento 
em papel
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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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Flu defende 
liderança 
contra o 
lanterna

O Fluminen-
se defende a 
liderança do 
Campeonato 
Carioca hoje, 
à s  2 1 h 3 5 , 

quando mede forças com 
o Nova Iguaçu no Estádio 
Luso-Brasileiro. O Tricolor 
chega a esta sétima rodada 
embalado por cinco triunfos 
consecutivos, sendo o mais 
recente por 1 a 0 sobre a 
Portuguesa. Com 15 pontos, 
tem dois de vantagem para os 
rivais Vasco, Flamengo e Bo-
tafogo. Mas com a vantagem 
de quem já disputou dois 
clássicos e ganhou.

O Nova Iguaçu não dá 
sinais de que vai oferecer 
grande resistência. Segura 
a lanterna com apenas dois 
pontos conquistados e ainda 
não ganhou na temporada. 
Além disso, foi atropelado 
por 5 a 0 pelo Flamengo no 
fim de semana.

Independentemente da 
situação do adversário, o téc-
nico Abel Braga valoriza mui-
to o jogo e vai fazer mudanças 
na escalação. O treinador tem 
este jogo como o último teste 
antes da estreia na Taça Liber-
tadores, na próxima semana, 
contra o Millonarios-COL. 
Isso porque vai usar um time 
de garotos no sábado contra 
o Volta Redonda.

O treinador apenas anun-
ciou que vai fazer mudanças 
na formação considerada 
titular. Mas não vai divulgar 
a equipe antes do jogo. A 
única certeza é que o vo-
lante Felipe Melo, que vem 
atuando como zagueiro, fica 
à disposição após cumprir 
suspensão.

Rubro-Negro tem hoje último desafio antes da final da Supercopa do Brasil

De olho no Galo, Flamengo 
encara o calor e o Madureira

Após duas vitó-
rias seguidas no 
Campeonato Ca-
rioca, o agora vi-
ce-líder Flamen-
go volta a campo 

hoje à tarde. Pela sétima rodada 
da Taça Guanabara, o Rubro-
-Negro encara o Madureira, em 
Conselheiro Galvão, às 15h30.

O confronto acontecerá 
em horário alternativo pois o 
estádio do Tricolor suburbano 
não possui iluminação para 
partidas noturnas.

Este será o último jogo do 
Flamengo antes da final da Su-
percopa do Brasil, no próximo 
domingo, contra o Atlético-MG. 
Fla e Galo se enfrentam na 
Arena Pantanal, em Cuiabá, e 

o Flamengo embarcará para 
Mato Grosso já amanhã.

Em função da decisão, é 
possível que o técnico Paulo 
Souza poupe alguns de seus 
titulares. O estado do gramado e 
o calor da Zona Norte da cidade 
também são um incentivo para 
o Mister os minutos em campo 
de alguns atletas. Assim, joga-

dores como os zagueiros Noga 
e Cleiton, os meias Andreas 
Pereira e Diego, e os atacantes 
Vitinho e Lázaro podem ganhar 
uma oportunidade entre os 
onze titulares.

Ausências certas no con-
fronto são o zagueiro Rodrigo 
Caio e o volante Thiago Maia, 
ambos se recuperando de pro-
blemas físicos. Mas David Luiz 
e Bruno Henrique já estão trei-
nando com o grupo e podem 
aparecer em campo.

O Madureira começou bem 
na disputa do Estadual, com 
uma vitória sobre o Resende. 
Entretanto, enfrentou Flumi-
nense, Botafogo e Vasco em 
seguida e saiu de campo com 
três derrotas.

Paula Reis / Flamengo

Técnico português Paulo Sousa conhecerá hoje à tarde o calor do subúrbio carioca, na visita do Flamengo ao Madureira

Por conta da 
final do próximo 
domingo, 
Paulo Sousa 
pode poupar 
jogadores

Chay volta a treinar 
com elenco do Bota

Jorge Salgado busca 
parceiros no exterior

O  B o t a f o g o 
pode ter um 
i m p o r t a n t e 
reforço para a 
sequência da 
t e m p o r a d a . 

Isso porque o meia-atacan-
te Chay começou a treinar 
com o restante do elenco 
nesta semana.

Chay foi submetido a 
uma artroscopia no fim 
do ano passado e vinha se 
recuperando no clube. O jo-
gador, inclusive, voltou das 
férias antes do previsto para 
realizar tratamento com o 
departamento médico.

O meia foi um dos prin-
cipais jogadores da campa-
nha do título do Botafogo 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro.

O Vasco segue 
em busca de 
i n v e s t i d o re s 
para superar a 
grave crise fi-
nanceira que 
atravessa há 

anos. A atual diretoria vê 
na SAF uma solução para o 
problema.

Por conta disso, o presi-
dente Jorge Salgado viajou 
para os Estados Unidos para 
buscar interessados no pro-
jeto do clube carioca. A as-
sessoria do Vasco informou 
a viagem nas redes sociais.

“O presidente do Club 
de Regatas Vasco da Gama, 
Jorge Salgado, comunica 
que estará em viagem fora 

Chay tem chance de ser 
relacionado para a partida 
de amanhã, contra o Re-
sende, no Nilton Santos. O 
jogador ficaria no banco de 
reservas pela falta de ritmo 
de jogo.

O Botafogo começa a 
rodada do Campeonato 
Carioca na vice-liderança, 
com 13 pontos, apenas dois 
atrás do Fluminense.

do país pelos próximos 15 
dias. Durante esse período, 
o presidente terá encontros 
com investidores interes-
sados no projeto SAF do 
Vasco. O 1º Vice-Presidente 
Carlos Roberto Osório ficará 
no clube a cargo das fun-
ções executivas, em coor-
denação com o presidente”, 
escreveu.

Internamente, o projeto 
da SAF sofre resistência da 
oposição. Assim, Jorge Sal-
gado vai tentar reverter a 
opinião buscando uma boa 
proposta.

Dentro de campo, a 
equipe se prepara para en-
carar o Bangu, hoje, em São 
Januário.

Meia passou 
por cirurgia no 
joelho no final 
do ano passado 
e ainda não 
atuou em 2022
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