
São Gonçalo é líder 
em furto de energia

Quase 40% do fornecimento para o município é resultado de furto, mostra levantamento divulgado pela Enel

GATOLÂNDIA
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 O público poderá visitar a área do paddock e conhecer de perto as embarcações, além de participar de atividades de extensão, palestras e exposição de vídeos que ocorrerão em paralelo com as provas
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Cidades podem 
flexibilizar uso 
de máscaras
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Multa de R$ 41 
mil para fraude 
em passaporte
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C-19 pode deixar de ser pandemia
Ministério da Saúde estuda possibilidade de ‘rebaixar’ doença, que já pode ter virado endemia
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Disputa reúne 
barcos movidos 
a luz solar
Entre os dias 16 e 22 de março a 
enseada de São Francisco será 
palco de uma competição com 
barcos movidos a energia solar. 
O evento é mais uma etapa do 
Desafio Solar Brasil (DSB), proje-
to de extensão da UFRJ que reú-
ne estudantes, técnicos e profes-
sores em equipes de todo o país, 
a bordo dos seus protótipos de 
embarcações movidas a energia 
solar. Os barcos são construídos 
especificamente para essa com-
petição, que terá como ponto de 
concentração a praça do Radioa-
mador. Ao todo, 15 equipes par-
ticiparão do evento.

CIDADES\PÁG. 3

PÁG. 2

CULTURA

Famosos por suas atuações nas redes sociais durante a pande-
mia, os comediantes cariocas Daniel Lopes e Kwesny estarão 
neste sábado na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domin-
gos, para um show especial de humor.
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Comediantes Daniel Lopes e Kwesny se apresentam neste sábado, às 20h

Dupla faz rir do início ao fim Com bolso cheio, Fogão ri à toa
O Botafogo finalmente selou ontem a venda de 90% das ações da 
SAF para a Eagle Holdings, do investidor americano John Textor 
por R$ 400 milhões. O clube alvinegro, que já recebeu R$ 50 mi-
lhões, levará mais R$ 100 milhões até o final do ano.

PÁG. 8

ESPORTES
Divulgação / Botafogo

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e John Textor selaram ontem a venda da SAF
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Muitos buracos
Alô prefeito de Niterói! As ruas da cidade estão cheias de 
buracos. Vez ou outra, vem um grupo de funcionários 
da prefeitura, joga um asfalto de qualquer maneira por 
cima e acha que tá tudo bem. Mas não está, logo depois 
os buracos voltam a abrir. É preciso um trabalho sério de 
recapeamento.
Gérson Antunes

Centro abandonado
Uma pena passar pelo Centro de Niterói e ver tanta loja 
fechada, tanto mendigo na rua e tanta sujeira. À noite, 
então, nem dá para sair de casa, pois é assalto na certa. 
Espero que este último projeto da prefeitura para o bairro 
saia do papel, porque os outros anunciados nunca foram 
levados à frente.
Lidiane Costa

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.

Show de humor 
especial em Niterói
Os comediantes cariocas 
Daniel Lopes e Kwesny es-
tarão na Sala Nelson Pereira 
dos Santos, em São Domin-
gos, neste sábado, às 20h, 
para um show especial de 
humor. Ambos desponta-
ram durante a quarentena, 
com milhões de acessos em 
suas redes sociais. Nesta 
apresentação, eles se juntam 
e prometem fazer os espec-
tadores rirem do começo 
ao fim, com um espetáculo 
sobre o cotidiano dos cario-

cas e dos brasileiros de uma 
forma geral.

Os artistas representam 
o subúrbio do Rio e da Bai-
xada Fluminense e realizam 
comédia desde 2012, com 
shows de stand up por vá-
rios lugares do Brasil. Nesta 
trajetória de ‘viver da co-
média’, acumularam muitas 
histórias e experiências que 
trazem ao palco para des-
contrair e divertir a plateia.

Ingresso a R$40 e está à 
venda no site Sympla. 
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Ilusões
Até segunda, é possível con-
ferir o trabalho do artista 
argentino Leandro Erlich, 
conhecido por criar obras 
que brincam com a per-
cepção de quem as con-
templa, na exposição “A 
Tensão”, que ocupa o CCBB 
Rio. Com curadoria de Mar-
cello Dantas, a mostra reúne 
20 obras e instalações que 
criam ilusões no visitante. A 
exposição é gratuita e pode 
ser visitada, das 9h às 20h. É 
preciso retirar o ingresso no 
site Eventim.

EXPOSIÇÃO - O projeto Artistas Vivos apresenta a 
exposição virtual do paulistano Beré Magalhães: “Há 
o que é”. que pode ser conferida pelo Youtube da Casa 
de Cultura da Vila Guilherme. No vídeo, o artista fala 
sobre seus 10 anos de trajetória no campo das artes e o 
início de seu trabalho com o graffiti. Depois, é possível 
assistir a uma visita guiada por toda a mostra.

FEIJOADA – A Independentes de Olaria realizará a 
“Feijoada Show da Rainha” neste sábado, a partir das 
12h. A azul e branca da Leopoldina abrirá as portas da 
Associação Comunitária Olariense para uma tarde de 
muito samba, diversão e alegria no evento que contará 
com diversas atrações. A mesa para 4 pessoas custa 
R$25 e a feijoada R$20.
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Comediantes Daniel Lopes e Kwesny se apresentam neste sábado, às 20h
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A mostra “A Tensão”, de Leandro 

Erlich, ocupa o CCBB Rio até segunda

FABIANA MAIA
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Absorventes para população de rua

De autoria do deputado 
Danniel Librelon (Repu-
blicanos), o PL 2890/2020, 
que institui o Programa de 
fornecimento de absorven-

Divulgação

tes para pessoas em situa-
ção de rua, recebeu nesta 
semana, na Alerj, nove 
emendas e retornou para 
as comissões. De acordo 
com Librelon, que tam-
bém é presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa de 
Políticas Públicas para Pes-
soas em Situação de Rua, 
o PL veio considerando o 
aumento de pessoas em 
condições de vulnerabili-
dade que ocorreu durante 
a pandemia.
“Sabemos que a pobreza 
menstrual, atinge muitas 
mulheres e jovens no nosso 
estado. E essa situação fica 
ainda mais grave, quan-
do na ausência de absor-
ventes, esse grupo utiliza 
lençóis, sacos plásticos, 
papelão e até miolo de 
pão”, pontuou. 

Fim de taxa 
do Detran

Multa por fraude 
no passaporte

Após derrubar veto do go-
vernador Cláudio Castro, a 
Alerj promulgou ontem a Lei 
9.580/22, que proíbe a cobran-
ça da taxa de emissão do Cer-
tificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CLRV) 
na Guia de Regularização de 
Taxas (GRT). Com a medida, 
o Detran irá cobrar somente 
pela taxa de licenciamento. Ou 
seja, a medida já está valendo. 

“Hoje, a GRT é composta 
por duas taxas: a de licencia-
mento, que custa R$ 173 e a de 
emissão do documento, que 
custa R$ 69,23. Desde 2020, 
esse documento deixou de ser 
emitido em papel moeda, que 
realmente gerava custo, para 
ser emitido por meio digital, 
pela internet. Não faz sentido 
seguir cobrando uma taxa por 
um serviço que deixou de ser 
prestado”, comentou o depu-
tado Luiz Paulo (Cidadania), 
autor do projeto, juntamente 
com o Subtenente Bernardo 
(PTB). 

Outra norma que passou a va-
ler ontem com a derrubada do 
veto do governador foi a Lei 
9.581/22, que aplica multa de 
até R$ 41 mil (10 mil UFIR-RJ) 
em quem fraudar o compro-
vante da vacinação contra co-
vid-19. A fraude terá as mes-
mas sanções de quem furar 
fila da vacinação, conforme 
previstas na Lei 9.223/21. A 
medida é da deputada Dani 
Monteiro (PSOL). 

E a Alerj aprovou ontem o 
PL 4.335/18, que cria inclui 
opções vegetarianas nas es-
colas estaduais. Com isso, 
elas deverão disponibilizar 
uma opção vegetariana no 
cardápio durante todos os 
dias e as carnes ofertadas não 
poderão ser processadas ou 
embutidas, como salsichas, 
mortadelas e salames. 

Cardápio aprovado

POR JEFFERSON LEMOS

Libras nos noticiários da TV

A partir do Dia Internacio-
nal da Mulher, na próxima 
terça-feira (8), a Alerj deve 
ampliar nesse mês de mar-
ço a votação, em regime de 
urgência, de pautas femi-
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ninas. Dois projetos de leis 
em benefício de mulheres 
que possuem deficiên-
cia auditiva, apresentados 
pelo deputado Filippe Pou-
bel (PSL), receberam apoio 
de 34 parlamentares, que 
assinaram para colocar as 
propostas em votação no 
plenário. 
Através do PL 3892/2021, 
Poubel defende que grávi-
das com problemas audi-
tivos devem ser acompa-
nhadas por um intérprete 
de libras  nas consultas 
de pré-natal e no traba-
lho de parto em unidades 
da rede estadual. Já o PL 
5127/2021, estabelece que 
todos os telejornais, além 
de programas e propagan-
das do governo do estado 
devem ter intérpretes de 
libras. 

Deputada deixa Novo e faz críticas

Em comunicado publicado 
ontem em seu site oficial, a 
deputada estadual Adriana 
Balthazar anunciou sua 
saída do partido Novo. Até 
então única representan-
te do partido na Alerj, a 
deputada assumiu a vaga 
em 2021 após a saída do 
deputado Chicão Bulhões, 
que renunciou ao mandato 
para assumir a Secretaria 
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Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Ino-
vação e Simplificação do 
Rio de Janeiro. A deputada 
também anunciou que se 
candidatará à reeleição e 
criticou a “falta de apoio 
interno dos dirigentes do 
partido na luta ¨contra um 
sistema corrupto e suas 
máquinas eleitorais gigan-
tescas”¨. 

Panorama RJPanorama RJ

Audiências e consultas 
públicas promovidas pelo 
estado não poderão mais 
ser realizadas em datas de 
difícil participação popular 
- como feriados, vésperas 
de feriados e pontos fa-
cultativos. É o que prevê 
o Projeto de Lei 5.286/22, 
do deputado Jari Oliveira 
(PSB), que a Alerj apro-
vou ontem, em primeira 
discussão. O texto ainda 
precisa ser aprovado em 

segunda discussão no ple-
nário. A proposta vale para 
os feriados nacionais, esta-
duais e municipais - além 
de dias da semana “enfor-
cados” por esses feriados. 
A proposta ainda prevê 
que todos os documentos 
sobre o tema da audiência 
sejam divulgados virtual-
mente com pelo menos 
10 dias de antecedência, 
incluindo estudos, plantas, 
planilhas e projetos. 

Audiências vazias nunca mais
Divulgação

Há 10 meses, a Campanha 
Niterói Solidária vem arre-
cadando alimentos e pro-
dutos de higiene e limpeza 
para ajudar niteroienses 
que foram prejudicados em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus. Neste período, 
quase 50 toneladas foram ar-
recadadas seja nos postos de 
vacinação ou nas salas cul-
turais do município. Neste 
momento, as doações estão 
sendo direcionadas para a 

cidade de Petrópolis para 
socorrer as vítimas das chu-
vas. Em menos de 10 dias, a 
campanha arrecadou quase 
20 toneladas de produtos en-
tre água mineral e alimentos 
não-perecíveis. A primeira 
dama do município, Christa 
Grael, destacou o espírito 
solidário do niteroiense que 
ajuda a campanha desde o 
início e que, neste momento, 
está contribuindo com as 
famílias da cidade. 

Niterói, cidade solidária
Divulgação
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Enseada de São Francisco vai sediar neste mês disputa com embarcações movidas a energia solar

Sustentabilidade dentro d’água
A Prefeitura de Niterói e o 
Núcleo Interdisciplinar para 
o Desenvolvimento Social 
(NIDES) da UFRJ vão realizar 
entre os dias 16 e 22 de março 
uma competição com barcos 
movidos a energia solar na 
enseada de São Francisco. O 
evento é mais uma etapa do 
Desafio Solar Brasil (DSB), 
projeto de extensão da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro que reúne estudan-
tes, técnicos e professores 
em equipes de todo o país, a 
bordo dos seus protótipos de 
embarcações movidas a ener-
gia solar. Os barcos são cons-
truídos especificamente para 
essa competição, que terá 
como ponto de concentra-
ção a praça do Radioamador. 
Segundo os organizadores, 
15 equipes estarão compe-
tindo para descobrir quem 
tem o melhor desempenho e 
domínio sobre a montagem 
e construção de embarca-
ções movidas a energia solar, 
estratégias de competição, 
organização e gerenciamento 
energético.

“É um orgulho para Nite-
rói sediar o Desafio Solar Bra-
sil, um importante evento que 
reúne dois eixos fundamen-
tais para a sustentabilidade, 
o incentivo ao esporte e a 
utilização de energia solar em 
embarcações de serviço, lazer 

e transporte de passageiros. 
Em nossa cidade, contribuir 
para a mitigação das mudan-
ças climáticas é uma priorida-

de. Iniciativas como esta têm 
nosso total apoio”, destacou o 
prefeito Axel Grael.

O secretário municipal do 

Clima, Luciano Paez, afirma 
que o Desafio Solar Brasil é 
um evento que conecta ciên-
cia, educação, cultura e es-

porte dentro de uma proposta 
de sensibilização às fontes de 
energia limpas e sustentáveis:

“Incentivar e qualificar os 

estudantes envolvidos dire-
tamente, além do público em 
geral que poderá participar 
nestes dias das diversas ati-
vidades paralelas, é um dos 
grandes objetivos para solu-
ções de mobilidade e práticas 
cotidianas de baixo carbono”, 
avaliou Paez.

A competição prevê uma 
prova pela manhã e uma 
prova no período da tarde 
durante toda semana. O pú-
blico poderá visitar a área do 
paddock e conhecer de perto 
as embarcações, além de 
participar de atividades de ex-
tensão, palestras e exposição 
de vídeos que ocorrerão em 
paralelo com as provas.

O encerramento do evento 
acontece no Dia Mundial da 
Água. Esta data não foi esco-
lhida por acaso.Segundo os 
organizadores, é uma forma  
de “demonstrar que sempre 
existem alternativas para 
aproveitar o mar sem poluir 
o meio ambiente”.

O encerramento 
do evento na 
Zona Sul de  
Niterói acontece 
no Dia Mundial 
da Água
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Competição de barcos movidos a energia solar prevê uma prova pela manhã e uma prova no período da tarde durante toda semana entre 16 e 22 de março

SG lidera lista de 
furtos de energia
A Enel Rio fechou o ranking 
dos municípios atendidos 
pela distribuidora com os 
maiores índices de furto de 
energia no ano de 2021. São 
Gonçalo lidera a lista, com 
índice de 39% de perdas de 
energia. Itaboraí vem na se-
quência, com índice de 32%, 
e Duque de Caxias ocupa a 
terceira posição, com 31%, 
seguidas pelas cidades de 
Magé (30%) e Araruama 
(27%), respectivamente. De 
toda energia distribuída 
pela companhia na sua área 
de concessão, cerca de 20% 
é perdida – a maior parte 
devido ao furto de energia, 
também conhecido como 
“gato”.

A companhia tem in-
tensificado cada vez mais o 
combate ao furto de energia. 
No ano passado, realizou 334 
mil inspeções em sua área 
de concessão, crescimen-
to de 35% na comparação 
com as 247 mil inspeções 
realizadas em 2020. Além 

da intensificação das inspe-
ções, foram realizadas 73 mil 
operações de modernização 
dos medidores inteligentes 
com comunicação remota, 
aumento de 39% em relação 
a 2020.

Como fruto desse traba-
lho, levantamento interno 
aponta que a companhia 
identificou 182 mil irregu-
laridades entre janeiro e 
dezembro de 2021, um au-
mento de 38% em relação às 
131 mil fraudes encontradas 
no mesmo período de 2020. 
Com isso, a empresa conse-
guiu recuperar 485 milhões 
de kWh de energia furtada, o 
que representa uma expan-
são de 353 milhões de kWh 
de volume de energia recu-
perado pela concessionária 
no ano de 2020. O volume 
de energia recuperado pela 
distribuidora em 2021 seria 
suficiente para abastecer 
quase 270 mil residências 
por um ano com consumo 
médio mensal de 150/kWh.

Itaú: Procon Carioca 
quer explicações
O Procon Carioca, vincula-
do à Secretaria Municipal 
de Cidadania do Rio de 
Janeiro, notificou o Banco 
Itaú a prestar esclarecimen-
tos sobre falhas no sistema. 
Ontem, instabilidade no 
sistema do Itaú ocasionou 
que clientes identificassem 
créditos e débitos repenti-
nos em suas contas e, em 
seguida, a impossibilidade 
de acesso ao aplicativo do 
banco. Clientes do banco 
verificaram inconsistência 
em seus extratos na manhã 
ontem (3). Além de saques 
não identificados e entrada 
de dinheiro não especifica-
do, houve relatos de valores 
de pagamentos feitos que 
retornaram às contas.

A informação teria sido 
obtida a partir de recla-
mações de consumidores 
na rede social Twitter, no 
qual, inclusive, o banco 
teria informado a respei-
to do problema por meio 
de sua conta oficial “Itaú 
#FeitoComVc (@itau)”, nos 

seguintes termos: “Oi. A 
gente pede desculpas pela 
situação, mas estamos com 
uma intermitência e o time 
de sistemas já está traba-
lhando pra regularizar a 
consulta do extrato/saldo.”

Considerando a essen-
cialidade do serviço bancá-
rio, bem como o dever de 
continuidade na prestação 
do serviço, o Itaú terá cinco 
dias para apresentar escla-
recimentos.

Dentre as questões que 
devem ser explicadas estão: 
o que causou a falha, qual a 
previsão de regularização, se 
os dados dos consumidores 
foram afetados, quais provi-
dências e procedimentos fo-
ram adotados pela empresa 
para com os consumidores 
que tiveram valores altera-
dos de suas contas e quais 
medidas foram tomadas 
para reduzir eventuais da-
nos experimentados pelos 
consumidores que foram 
impossibilitados de utilizar 
o serviço do Itaú.

São Gonçalo oferece escolinha 
em futsal em onze núcleos
O futsal, também conhecido 
como futebol de salão e futebol 
de quadra, é uma atividade que 
envolve criatividade, raciocínio 
rápido e habilidade, sendo uma 
ótima alternativa para um me-
lhor condicionamento físico. O 
esporte - que é oferecido pela 
Secretaria de Esporte e Lazer 
(Semel) e pela Fundação de 
Artes, Lazer e Esportes (Faesg) - 
tem conquistado cada vez mais 
adeptos no município. 

“Além do aprimoramento 
físico, a prática do futsal auxilia 
o desenvolvimento cognitivo e 
intelectual da criança e do ado-
lescente. É uma atividade física 
que desenvolve habilidades 
motoras gerais como locomo-
ção, coordenação, domínio da 
bola, manipulação e equilíbrio 
através de movimentos espe-
cíficos. Além disso, aumenta a 

concentração das crianças, que 
aprendem a prestar atenção em 
diversos detalhes ao mesmo 
tempo, e promove muito a 
socialização dos praticantes”, 
disse a professora da Semel, 
Shirley Duarte, que dá aula no 
núcleo de Neves.

Durante as aulas, os profes-
sores buscam treinar as regras 
do esporte de forma lúdica.  

“Praticando a atividade de 
forma recreativa, os alunos vão 
aprendendo brincando desde 
o domínio ao chute para gol, 
até porque a nossa proposta é 

trabalhar o social e a inclusão 
o tempo todo e é isso que de-
monstro pra eles”, destacou a 
professora.

Kedman Torres, mãe de 
John Lucas, de 8 anos, viu no 
esporte uma oportunidade para 
que o pequeno pudesse praticar 
uma atividade física e tivesse 
um convívio social com outras 
crianças. 

“Meu filho é apaixonado pe-
las aulas de futsal, fica ansioso 
pelos dias que tem a atividade. 
Vejo o esporte como uma ótima 
oportunidade para as crianças 
de Neves, pois ocupa o tempo 
deles com algo que vale a pena”, 
disse Kedman. 

Em Neves, a atividade é 
oferecida para crianças e ado-
lescentes de 9 a 17 anos. Para 
se inscrever, basta ir até o local 
e preencher uma ficha.

Atividade é desenvolvida pela Secretaria de Esporte e Lazer e pela Faesg

Bombeiros: 
quase 800 
resgates 
marítimos
O Corpo de Bombeiros 
RJ realizou, de sábado de 
carnaval (26/2) até a Quar-
ta-feira de Cinzas (2/3), 
797 resgates marítimos em 
todo o estado, sendo 270 
na área de cobertura do 
3º  GMar, em Copacabana, 
maior registro nestes cin-
co dias. Período também, 
marcado pelo auxílio dos 
guarda-vidas para localizar 
os responsáveis de cerca de 
540 crianças e para registar 
mais de 48.500 ações de 
prevenção. 

Desde o dia 1º de ja-
neiro até a Quarta-feira de 
Cinzas, já são mais de 6.200 
salvamentos realizados 
pelos guarda-vidas da cor-
poração em todo estado. 
No ranking das áreas com 
mais resgates marítimos 
são os Grupamentos de 
Copacabana, Barra da Tiju-
ca, Recreio dos Bandeiran-
tes, Cabo Frio e Paraty.

Primeira foi feita nesta quinta, em uma mulher que retirou a vesícula

Hospital Municipal Oceânico 
começa a realizar cirurgias

O Hospital Municipal Oceâni-
co Doutor Gilson Cantarino, 
na Região Oceânica, reali-
zou, ontem (3), a primeira 
cirurgia desde a abertura em 
abril de 2020. No novo centro 
cirúrgico, a equipe médica 
foi responsável por uma co-
lecistectomia, procedimento 
para remover a vesícula biliar, 
numa mulher de 41 anos. 
Referência no atendimento 
a pacientes com Covid-19, a 
unidade passou a integrar a 
rede municipal de saúde.

O centro cirúrgico do hos-
pital o possui três salas inde-
pendentes onde intervenções 
podem ser realizadas até 
de forma simultânea, caso 
necessário. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de/Fundação Municipal de 
Saúde, a estrutura de exames 
laboratoriais e de imagens 
que já existia na unidade 
está à disposição da equipe 
cirúrgica. Parte dos leitos foi 

separada e destinada para 
receber pacientes no pré e no 
pós-operatório.

O hospital tem ainda con-
sultórios exclusivos para pa-
cientes que vão ser operados, 
onde todo o risco cirúrgico é 
realizado. A expectativa é de 

que, quando a unidade estiver 
em pleno funcionamento, 
serão feitas até 12 cirurgias 
por dia. Na próxima terça-fei-
ra (8), Dia Internacional da 
Mulher, a unidade passará a 
realizar cirurgias oncológicas 
de mama e colo do útero.

Pedro Conforte/Divulgação

Primeira cirurgia foi feita ontem no Hospital Oceânico Dr. Gilson Cantarino

Julio Diniz/Divulgação

Futsal: prática esportiva ajuda a desenvolver a criatividade e o raciocínio
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Niterói Solidária: doações para a 
cidade e Petrópolis prosseguem
Campanha arrecadou em 10 dias quase 20 toneladas de água e alimentos para vítimas da chuva na serra

Há 10 meses, a Campanha 
Niterói Solidária vem arreca-
dando alimentos e produtos 
de higiene e limpeza para 
ajudar niteroienses que foram 
prejudicados em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Neste período, quase 50 
toneladas foram arrecadadas 
seja nos postos de vacinação 
ou nas salas culturais do 
município. Neste momento, 
as doações estão sendo di-
recionadas para a cidade de 
Petrópolis para socorrer as ví-
timas das chuvas. Em menos 
de 10 dias, a campanha arre-
cadou quase 20 toneladas de 
produtos entre água mineral 
e alimentos não-perecíveis.

A primeira dama do mu-
nicípio, Christa Grael, des-
taca o espírito solidário do 
niteroiense que ajuda a cam-
panha desde o início e que, 
neste momento, está contri-
buindo com as famílias da 
cidade serrana.

“Venho dizendo que desde 
o seu início, em abril de 2021, 
a campanha Niterói Solidária 
sintetiza bem o espírito ge-
neroso e consciente do povo 
niteroiense. Os moradores da 
nossa cidade sempre abra-
çam as causas de solidarie-
dade com o próximo e, desta 
vez, não foi diferente. Agra-
deço do fundo do coração 
a todos os niteroienses que 
têm contribuído e a toda a 
equipe da Prefeitura que não 

tem medido esforços para 
viabilizar a campanha. Todos 
juntos, abraçamos essa causa. 
Já conseguimos enviar cerca 
de 10 toneladas de donativos, 
mas a demanda é muito gran-
de. Vamos contribuir para que 
nossa ajuda alcance mais e 

mais famílias petropolitanas”, 
disse Christa.

A campanha Niterói Soli-
dária foi criada para ajudar 
famílias que não foram as-
sistidas pelos programas da 
Prefeitura de Niterói e estão 
em situação de vulnerabili-

dade em razão da pandemia. 
Desde abril, qualquer pessoa 
pode comparecer a um dos 
postos de arrecadação e doar 
alimentos não perecíveis e 
produtos de limpeza e hi-
giene. Durante os últimos 
meses, muitos alimentos e 

produtos de higiene foram 
entregues em diversas regiões 
da cidade por intermédio das 
instituições cadastradas por 
chamamento público.

A campanha tem caráter 
permanente e ajuda famílias 
que ainda sofrem os efeitos 
sociais da pandemia e retor-
nou ontem (3) o recebimento 
das doações.

Postos de coleta - Fixos 
nos equipamentos culturais: 
Teatro Municipal, MAC, Sala 
Nelson Pereira dos Santos 
(Reserva Cultural) e Teatro 
Popular.

Campanha para Petrópo-
lis: Caminho Niemeyer (Cen-
tro), Clube Central (Icaraí) e 
Shopping Itaipu Multicenter 
(Região Oceânica), de segun-
da a sexta, das 10h às 16h.

Neltur mobilizou funcio-
nários - No apoio à cidade 
e as vítimas das enchentes 
participaram a Secretaria 
municipal de Conservação, 
Assistência Social, Defesa 

Civil e Proteção Animal. No 
mutirão de limpeza das ruas 
do centro histórico de Petró-
polis  a  Clin teve uma atuação 
fundamental. 

Além das secretarias mu-
nicipais, a Niterói Empresa 
de Turismo e Eventos (Neltur)  
também mobilizou todos os 
seus funcionários na arreca-
dação de produtos de maior 
necessidade para os morado-
res de Petrópolis, como  água 
potável (galões de até 20), 
material de higiene e limpeza, 
fraldas infantis e geriátricas, 
absorvente higiênicos e ali-
mentos não-perecíveis.

A campanha solidária da 
Neltur foi monitorada pelo 
diretor de   Administração, 
Marcos Matozo, que organi-
zou uma equipe para levar o 
material coletado até a cidade 
de Petrópolis.

O trabalho feito pela Nel-
tur foi destacado pelo pre-
sidente da Empresa, Paulo 
Novaes, como mais um gesto 
de solidariedade que se soma 
a grande ação liderada pelo  
prefeito Axel Grael na ajuda 
aos moradores de Petrópolis 
neste momento trágico das 
enchentes.

Novaes lembra que, além 
da sua tradição histórica e tu-
rística como Cidade Imperial, 
Petrópolis tem um laço muito 
forte com  Niterói porque 
ambas cidades foram capitais 
do Estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa 
é de caráter 
permanente e 
foi retomada 
esta semana em 
vários pontos

Luciana Carneiro/Divulgação

O Clube Central, em Icaraí, é ponto de recebimento de doações para vítimas das chuvas de fevereiro em Petrópolis

Morre o 
físico Luiz 
Pingueli 
Rosa
O físico e professor Luiz 
Pinguelli Rosa morreu 
na madrugada de ontem 
(3), no Rio, aos 80 anos. 
A reitoria da Universi-
dade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) decretou 
luto oficial de três dias. O 
velório ocorreu ontem, no 
Átrio do Palácio Univer-
sitário, no campus Praia  
Vermelha, na Zona Sul 
do Rio.

Graduado em física 
pela UFRJ, mestre em en-
genharia nuclear pelo Ins-
tituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia 
(Coppe) e doutor em físi-
ca pela PUC-Rio, Pinguelli 
foi diretor da Coppe por 
quatro mandatos e presi-
dente da Eletrobras entre 
2003 e 2004. O docente 
também era membro titu-
lar da Academia Brasileira 
de Ciências (ABC).

Professor emérito e 
titular do Programa de 
Planejamento Energético 
da Coppe, participou do 
Programa de História das 
Ciências e das Técnicas 
e Epistemologia da UFRJ 
e foi secretário executi-
vo do Fórum Brasileiro 
de Mudanças Climáti-
cas, organismo científi-
co do governo brasileiro 
que estuda o problema 
do aquecimento global 
em suas  impl icações 
para o país e auxilia na  
criação e promoção de 
políticas.

Luiz Pinguelli foi tam-
bém membro do Conse-
lho do Pugwash, entidade 
fundada por Albert Eins-
tein e Bertrand Russel, 
que ganhou o Nobel da 
Paz em 1995, e estava 
participando do Painel In-
tergovernamental de Mu-
danças do Clima (IPCC), 
instituição que recebeu o 
Nobel da Paz em 2007.

Secretaria de Infraestrura faz sondagens geográficas. Governo do RJ já liberou R$ 150 milhões

Preparação de terreno para obras

Após concentrar os esforços 
nos socorros às vítimas e na 
limpeza e desobstrução de 
vias, o Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Infraestru-
tura e Obras (Seinfra), realizou, 
nesta semana, as sondagens e 
topografia de sete pontos que 
receberão as primeiras obras 
emergenciais em Petrópolis. 
O governador Cláudio Castro 
já liberou R$ 150 milhões para 
as intervenções que estão em 
andamento nos bairros Val-
paraiso, Castelânea, Morin e 
Centro.

Na Avenida Washington 
Luiz, em Valparaíso, próximo 
da antiga fábrica de tecidos, 
haverá a reconstrução dos 
muros de contenção do Rio 
Quitandinha nos trechos que 
sofreram erosão nas margens, 

recuperação dos muros de 
pedra remanescentes, recons-
trução da canalização e re-
composição do pavimento e 
guarda-corpo entre as ruas 
Rocha Cardoso e Doutor Nel-
son Rocha de Sá Earp. 

Já na Rua Teresa, as obras 
consistem na contenção, re-
taludamento e revegetação da 
encosta, além da recuperação 
da rede de drenagem.  Os mes-
mos serviços serão realizados 
nas ruas 24 de Maio e Nova, no 
Centro.  As rochas soltas serão 
removidas e será feita a fixação 
do maciço rochoso que ficou 
exposto, através de chumba-
mento e envelopamento com 
telas de aço.

Na Avenida Getúlio Var-
gas, esquina com Rua Lopes 
de Castro, serão feitas obras 

de contenção de encostas, 
a recuperação da cobertura 
vegetal do morro e drenagem 

das ruas. Já na Rua Conde 
D´Eu, no bairro Castelânea, 
serão feitas obras de contenção 

de encostas, retaludamento e 
revegetação da encosta, além 
da recuperação da rede de dre-
nagem. Já na Rua Pedro Ivo, no 
bairro Morim, as intervenções 
têm como foco a recuperação 
da calçada e parte da via, que 
deslizou com o impacto das 
chuvas. Serão feitas obras de 
contenção de encostas, recu-
peração da encosta e recupe-
ração da drenagem.

Ipasg: aprovados em concurso 
devem apresentar documentos
O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo 
(Ipasg) convoca os aprovados 
do concurso público homo-
logado em 30 de dezembro 
de 2021 para preenchimento 
das vagas do quadro de pes-
soal efetivo de nível superior 
e nível médio.

Os convocados devem 
comparecer, de segunda a 
sexta, de 10h às 12h e das 
14h às 16h, no Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São 
Gonçalo, na gerência de re-
cursos humanos, que fica na 
Rua Coronel Serrado, 1.000, 
sala 818, no bairro Zé Garoto, 
com os seguintes documen-

tos (originais e cópias):
. carteira de identidade;
. Título de Eleitor e certidão 
de quitação com a Justiça 
Eleitoral
. CPF;
. Certificado de Reservista, 
ou documento equivalente, 
ou ainda dispensa de incor-
poração (se do sexo mascu-

lino);
. Certidão de nascimento ou 
casamento;
. Cartão de Cadastramento 
do PIS/PASEP (se tiver);
. Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social;
. Uma fotografia tamanho 
3X4 recente, colorida;
. Comprovante da escolari-
dade exigida para o cargo, 
conforme discriminado nes-
te Edital;
. Diploma ou Certidão de 
Conclusão do curso corres-
pondente à escolaridade 
exigida;
. Fotocópia autenticada em 
cartório ou original do com-
provante de residência. 

Após a comprovação dos 

documentos e cumpridas 
as exigências relacionadas 
à primeira fase, o candidato 
convocado deverá submeter-
-se à segunda etapa de exame 
médico pré-admissional ou 
a exame médico específico 
(pessoas com deficiência), 
junto ao Departamento de 
Saúde Ocupacional (DSO), 
com os exames exigidos, sen-
do o respectivo laudo médico 
decisivo para a confirmação 
de sua investidura.

O convocado que não 
apresentar a documentação 
exigida perderá o direito à 
nomeação ou sob declara-
ção de renúncia temporária, 
passará para o final da lista 
classificatória.

Exame foi homologado no fim de 2021. Vagas são para nível superior e médio

O Projeto “Verão #tô-
noRio” da Secretaria 
de Estado de Turismo 
(Setur-RJ) seguiu para 
mais um destino turísti-
co: Iguaba Grande, onde 
os moradores e turistas 
poderão visitar o con-
têiner instagramável, 
disponível na Praia de 
Cidade Nova, durante 
todo o fim de semana. 
A visitação é de quinta 
a domingo, sempre das 
14h às 20h.

A van do Artesanato, 
loja itinerante que ex-
põe peças de artesãos 
do município, também 
estará no local. A ini-
ciativa do Programa de 
Artesanato do Estado 
do Rio de Janeiro, coor-
denado pela Setur-RJ/
TurisRio, tem como ob-
jetivo fomentar a ativi-
dade geradora de renda 
e desenvolvimento.

Verão em 
Iguaba

Quem não 
atender a 
convocação 
está sujeito a 
perder o direito à 
nomeação

Divulgação

Contenção de encostas já começou a ser feita na Avenida Getúlio Vargas

Intervenções 
começaram 
nos bairros 
Valparaíso, 
Castelânea, 
Morin e Centro
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Mundo

Russos e ucranianos abrirão 
corredores para saída de civis

Após reunião de mais de três 
horas, negociadores ucrania-
nos e russos concordaram 
com a criação de corredores 
humanitários para a saída de 
civis e a entrada de medica-
mentos e ajuda humanitária 
na Ucrânia. Em entrevista 
coletiva, o negociador ucra-
niano afirmou que haverá 
uma terceira rodada de nego-
ciações e que é possível que 
haja um cessar-fogo durante 
o período da evacuação.

Os negociadores russos 
confirmaram que estão de 
acordo com a saída da po-
pulação civil. “Concordamos 
que vamos manter corre-
dores humanitários, vamos 
manter possibilidade de ces-
sar-fogo nesses corredores 
humanitários e pedimos à 
população para que usem os 
corredores e esperamos que 
tudo acabe logo”, afirmou um 
dos negociadores russos.

Um pouco antes, ainda 
durante a reunião, o presi-
dente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, afirmou que os rus-
sos não podem falar com os 
ucranianos como se fossem 
alguém de outra categoria. 
“Precisamos conversar como 
iguais. Precisamos sentar 
e conversar. Acho que ele 
[Vladimir Putin, presiden-

te russo] está num mundo 
diferente. A pessoa ganha 
uma chance de se tornar 
grandiosa para seu país, mas 
não está aproveitando”, disse 
Zelensky.

O mandatário ucraniano 
disse ainda que quer salva-
guardar o país e seu povo e 
disse acreditar que, em uma 
conversa franca com Putin, 
poderiam chegar a um acor-
do, à paz.

Zelensky disse ainda que 
espera que a Ucrânia não 
desapareça. “Se a Ucrânia 

desaparecer, outros países 
podem desaparecer tam-
bém, até chegar às portas de 
Berlim”. E rechaçou a narra-
tiva russa de que os próprios 
ucranianos estão matando 
sua população. “Não somos 
nós que matamos o povo 
ucraniano. Não somos nós 
que matamos nossos civis, 
não somos nós que matamos 
nossas crianças”.

O presidente russo afir-
mou, por outro lado, que 
a Ucrânia e a Rússia são 
o mesmo povo. Mas disse 

que a “operação especial”, 
como ele chama a invasão 
do território ucraniano, visa 
defender a pátria russa, seus 
oficiais e soldados, que estão 
agindo como verdadeiros 
heróis.

“Eles combatem com toda 
a coragem e sabendo a verda-
de. Até depois de feridos, per-
manecem no front, morrem 
para salvar seus camaradas 
e a população civil. Sou feliz 
por fazer parte desse povo 
russo tão forte e multinacio-
nal. Também não nego mi-
nha convicção de que russos 
e ucranianos são o mesmo 
povo, mesmo quando os 
ucraninos estão amedron-
tando sua população com a 
propaganda nacionalista”, 
disse Putin.

O mandatário russo afir-
mou ainda que está em guer-
ra contra neonazistas que 
estão usando a população 
civil como escudo vivo. “São 
bandidos que, em vez de 
cumprir a sua promessa de 
tirar o maquinário militar 
das áreas residenciais,  fazem 
o contrário, só põem mais 
tanques e mais máquinas de 
guerra”. Putin acusou ainda 
os ucranianos de estarem 
capturando e usando estran-
geiros como reféns.

Terceira rodada de negociação pode acontecer e é possível um cessar-fogo

Partida está marcada para segunda-feira, levando também doações

Avião da FAB vai resgatar 
brasileiros na Polônia

O governo brasileiro enviará 
a Polônia, na próxima se-
gunda-feira (7), um avião da 
FAB para repatriar brasileiros 
que deixaram a Ucrânia nos 
últimos dias, fugindo às con-
sequências da invasão militar 
russa.

A previsão inicial é que a 
aeronave multimissão KC-390 
Millenniun parta da Base Aé-
rea de Brasília segunda-feira a 
tarde, com destino a Varsóvia, 
onde os cidadãos brasileiros 
embarcarão de acordo com 
definições do Ministério das 
Relações Exteriores, que coor-
dena a missão de resgate em 
conjunto com o Ministério 

da Defesa.
No voo de ida, serão trans-

portadas 11,5 toneladas de 

material de ajuda humani-
tária a ser doado pelo Brasil. 
A previsão é que o KC-390 
retorne ao Brasil na próxima 
quinta-feira (10), pela manhã.

Além desta aeronave, um 
outro avião da FAB está pre-
parado para, caso necessá-
rio, participar da missão de 
resgate. Os dois aviões são do 
mesmo modelo já empregado 
em outras missões humani-
tárias internacionais, como 
o transporte de donativos 
brasileiros para as vítimas 
da explosão em Beirute, em 
2020, e o apoio emergencial 
ao Haiti após o terremoto 
ocorrido em 2021.

Antiga república sovié-
tica, a Geórgia formali-
zou pedido de adesão à 
União Europeia (UE). O 
documento foi assinado 
pelo primeiro-minis-
tro Irakli Gharibashvili, 
que considerou a ini-
ciativa “um importante 
passo no caminho da 
integração da Geórgia à 
Europa”. “Hoje é um dia 
histórico para a Geór-
gia”, disse Gharibashvili, 
que se referiu à medida 
como uma “uma nova 
página na história na-
cional, que dá conti-
nuidade aos esforços 
dos antepassados, que 
visavam à unificação em 
uma família europeia 
comum”.

Geórgia 
na UE

Bolsonaro disse que já estão sendo verificadas condições para reclassificação

Pandemia: governo estuda 
‘rebaixar’ c-19 para endemia
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou ontem (3) que o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, estuda rebaixar 
para endemia o status da co-
vid-19 no Brasil.

“Em virtude da melhora 
do cenário epidemiológico e 
de acordo com o § 2° do Art. 1° 
da Lei 13.979/2020, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
estuda rebaixar para endemia 
a atual situação da Covid-19 
no Brasil”, disse Bolsonaro 
por meio de uma postagem 
no Twitter. 

Em nota, o Ministério da 
Saúde confirmou que já está 
adotando as medidas neces-
sárias para reclassificar o sta-
tus da covid-19 no Brasil que, 
atualmente, é identificado 
com pandemia. “O Ministério 
da Saúde avalia a medida, em 
conjunto com outros minis-
térios e órgãos competentes, 
levando em conta o cenário 
epidemiológico e o compor-
tamento do vírus no país”, 
declarou o órgão.

Diferenças - Desde março 
de 2020, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) classifica 
o surto sanitário de covid-19 
como uma pandemia.

O termo endemia é usado 

nos casos de doenças recor-
rentes, típicas, que são fre-
quentes em uma determina-
da região, mas para as quais 
já há uma resposta efetiva à 
população por parte da rede 

de saúde.
Uma enfermidade pode 

começar como um surto ou 
epidemia e se torna uma pan-
demia quando atinge níveis 
mundiais, ou seja, quando 
determinado agente se dis-
semina em diversos países 
ou continentes, usualmente 
afetando um grande número 
de pessoas.

Se confirmada a reclassifi-
cação no Brasil, a medida vai 
de encontro às orientações 
da OMS, órgão que define 
quando uma doença se torna 
uma ameaça global. 

Efeitos- Se passar a ser 
tratada como endemia, a 
covid-19 deixará de ser uma 
emergência de saúde e, as-
sim, restrições como uso 
de máscaras, proibição de 
aglomerações e exigência do 
passaporte vacinal, além de 
realização compulsória de 
exames médicos, por exem-
plo, podem deixar de ser 
obrigatórias.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro falou do estudo em postagem de rede social

Máscaras: municípios 
poderão flexibilizar
O Governo do Estado publi-
cou, ontem (3), decreto que 
estabelece novas medidas 
de prevenção e enfrenta-
mento da propagação da 
Covid-19. O texto faculta 
aos municípios a flexibiliza-
ção do uso de máscara em 
lugares fechados, diante do 
cenário heterogêneo atual 
da pandemia no estado do 
Rio de Janeiro. Em função da 
alta cobertura vacinal e de 
haver municípios com baixo 
risco para a doença e outros 
ainda saindo da quarta onda 
da Covid-19 provocada pela 
variante Ômicron,  caberá aos 
gestores municipais a decisão 
de liberar ou não o uso do 
equipamento de proteção 
individual.

“Independentemente da 
decisão tomada por cada 
secretaria municipal, aque-
las pessoas que desejarem 
continuar usando máscara 
em locais fechados ou aber-
tos podem assim fazê-lo. 
Recomendamos que pessoas 
com sinais e sintomas respi-
ratórios mantenham o uso da 
máscara se forem entrar em 

contato com outras pessoas. 
O ideal é que essas pessoas 
façam isolamento”, diz o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) seguirá com o 
monitoramento dos indica-
dores e a atualização semanal 
dos Mapas de Risco por região 
e por município para sub-
sidiar as decisões do poder 
executivo municipal.

Nos locais em que a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
determinar a permanência 
do uso obrigatório de más-
cara, permanecerá em vigor 
as penalidades dispostas no 
art. 5º da Lei Estadual N.º 
8.859/2020.

Na hipótese de conflito, 
nos municípios em que já se 
encontrem em vigor  medidas 
de proteção a vida relativas 
à Covid-19, valerá a norma 
mais restritiva.

O decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. 
As medidas poderão ser re-
vistas caso haja mudança no 
cenário epidemiológico da 
Covid-19 no estado.

Divulgação

Zelensky disse que russos e ucracianos precisam conversar “como iguais”

Divulgação

Aeronave vai decolar da Base Aérea 

de Brasília com destino a Varsóvia

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: 08/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Engenho do Mato 16952855
13:00 às 17:00 Ruas 3, 4, 28, 29, 30, 31, 34 - Serra Grande - Engenho do Mato - Itaipu 16952855
13:00 às 17:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Rua Doutor Cícero Barreto - Serra Grande - Engenho do Mato - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Rua Edyr Backer - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Rua Esther Alexandre - Itaipu - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Rua Esther de Andrade - Serra Grande - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói 16952855
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 16953281
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Charitas - Niterói 16953281
13:00 às 17:00 Rua Clotilde M L Pinsk - Charitas - Niterói 16953281
13:00 às 17:00 Rua Eurico Manuel do Carmo - Charitas - Niterói 16953281
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 16953377
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 16953377
13:00 às 17:00 Rua Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 16953377

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Afonso Pena - Lagoinha - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Cleto - Vista Alegre - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Pedro Landim - Laranjal - São Gonçalo 16937487
12:00 às 16:00 Rua Tokio - São José - Monjolos - São Gonçalo 16939271
12:00 às 16:00 Rua João de Abreu - São José - São Gonçalo 16939271
12:00 às 16:00 Rua José Fiuza Mimoso - Ponte Seca - São Gonçalo 16939271
12:00 às 16:00 Rua Libanio Ferreria Porto - Monjolos - São Gonçalo 16939271
12:00 às 16:00 Avenida Alzira Vargas - Santa Luzia - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Avenida Arcoverde - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Avenida Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Sebastião Lemos - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Avenida Cardeal Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Bispo Dom Mamede - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Dom Mamede - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Labart - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Monsenhor Lamengo - Lagoinha - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Padre Adalberto Seixas - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Padre Gabriel - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Padre Prevot - Laranjal - São Gonçalo 16976859
12:00 às 16:00 Rua Sebastião Leme - Laranjal - São Gonçalo 16976859

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 5, 10, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 

85, 92, 100 - Estrada do Boqueirão - Boqueirão - Araçatiba - Jardim 
Balnear - Centro - Saco das Flores - Maricá 

16948749

13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Parque Lagoa Araçatiba - Araçatiba - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim B Maricá - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Joaquim da Silveira - Araçatiba - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Maricá - Boqueirão - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Romolo Cavina - Araçatiba - Jardim Balneário - Centro - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Rua Tenente Joaquim Silveira - Boqueirão - Maricá 16948749
13:00 às 17:00 Ruas 5, 61, 63 - Boqueirão - Araçatiba - Jardim Interlagos - Maricá 16948915
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Ivam Mundim - Boqueirão - Balneário de Maricá - 

Araçatiba - Centro - Maricá 
16948915

13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Jardim Balneário - Maricá 16948915
13:00 às 17:00 Área A - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Avenida Beira Canal - Estrada do Jaconé - Jardim Jaconé - Ponta Negra 16951853
13:00 às 17:00 Avenida Hortências - Praça Lagoas - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Arturzinho Rangel - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Avenida São Pedro Apostolo - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Condomínio Residencial Ponta Negra - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Estrada Crispim G dos Santos - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 69 - Ponta Negra - Estrada de 

Jaconé - Praça Lagoas - Ponta Negra - Bananal - Maricá - Jardim 
Inoã - Maricá 

16951853

13:00 às 17:00 Rua Acácias - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Agenor F da Trindade - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Alcebíades T. Luiz Pereira - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Álvaro S Silva - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Azaleias - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Camélias - Praça Lagoas-Pn - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Canal - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Girassóis - Ponta Negra - Estrada Vale São José - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Hortências - Centro - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Jair J Nascimento - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Jasmins - Graciena - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua João B Aguiar - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Luiz Avelar Prechet Junior - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Margaridas - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Moacir V Santos - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Paulo José Cesar - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua Rosas - Ponta Negra - Maricá 16951853
13:00 às 17:00 Rua São Pedro Apostolo - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Praça 

Lagoas - Ponta Negra - Maricá 
16951853

13:00 às 17:00 Rua Simão Luiz da Costa - Ponta Negra - Maricá 16951853
Dia: 09/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua 1 - Itaipu - Niterói 16961571
13:00 às 17:00 Rua A - Itaipu - Niterói 16961571
13:00 às 17:00 Rua Georgina da Conceiçao - Itaipu - Niterói 16961571

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Almeida - Portão do Rosa - São Gonçalo 16945585
12:00 às 16:00 Rua Elvira Almeida - Portão do Rosa - São Gonçalo 16945585
12:00 às 16:00 Rua Frederico Guilherme - Portão do Rosa - São Gonçalo 16945585
12:00 às 16:00 Rua Lopo Gonçalves - Portão do Rosa - São Gonçalo 16945585
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Galo Branco - São Gonçalo 16947499
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Ipiyba - São Gonçalo 16947499
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário João F. da Silva - Bairro Alegre - Anaia Grande 16947499
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Manoel de Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo 16947499
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Valmir - Santa Izabel - São Gonçalo 16947499
12:00 às 16:00 Rua José Manoel de Oliveira - Bairro Alegre - Sacramento - Santa Izabel 16947499
12:00 às 16:00 Rua José V Conceição - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 16947499
14:00 às 18:00 Avenida Maricá - Alcântara - São Gonçalo 16947159

MARICÁ
08:30 às 12:30 Ruas 41, 49, 50 - Jardim Atlântico - Maricá 16955603
08:30 às 12:30 Rua Pioneiro - Bair - Jardim Atlântico - Maricá 16955603
11:00 às 17:00 Rua Prefeito Alcebíades Mendes - São José de Imbassai - Maricá 16955185
11:00 às 17:00 Praia de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16955185
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Estrada Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Jaconé - Praça 

Lagoas - Co - Maricá 
16960165

13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Corrêia - Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 16960165
13:00 às 17:00 Travessa Jaconé - Jaconé - Maricá 16960165
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Flu jogará 
Libertadores 
no Nilton 
Santos

O Fluminen-
se confirmou 
nesta quinta-
-feira onde vai 
sediar o pró-
ximo duelo 

pela pré-Libertadores. Os 
tricolores vão encarar Atlé-
tico Nacional-COL ou Olím-
pia-PAR no Nilton Santos.

Os cariocas atuaram 
contra o Millonarios-COL 
em São Januário. O clima 
no estádio foi exaltado pelos 
tricolores, que cogitaram 
mandar novamente um 
jogo da competição no es-
tádio do Vasco.

No entanto, a repercus-
são do aluguel de São Ja-
nuário para o Fluminense 
não foi bem recebida pela 
torcida e conselheiros do 
Vasco. O presidente Jorge 
Salgado passou a ser pres-
sionado a não liberar o local 
novamente.

Além da rivalidade, os 
cruz-maltinos alegam que o 
preço do aluguel não é algo 
que vá acrescentar as finan-
ças do clube. Atualmente, o 
Vasco recebe cerca de R$ 100 
mil pela cessão.

O Fluminense cogitava 
poder mandar o jogo pela 
pré-Libertadores no Mara-
canã. No entanto, o estádio 
ainda está em processo 
de troca do gramado e só 
deve ser liberado no final 
do mês.

Alvinegro receberá do investidor John Textor R$ 100 milhões ainda em 2022

Botafogo em festa: clube 
assina venda da SAF

Divulgação / Botafogo

O investidor americano John Textor (à direita) assinou ontem a compra de 90% das ações da SAF do Botafogo

O que a torci-
da do Botafogo 
tanto almejava 
aconteceu on-
tem. O contrato 
de venda da SAF 

foi assinado entre o presidente 
Durcesio Mello e o americano 
John Textor. O investidor, dono 
da Eagle Holdings, exaltou a 
assinatura do contrato com o 
Alvinegro.

“Estou muito grato por essa 
oportunidade, honrado pela 
confiança que depositaram em 
mim e cada vez mais apaixo-
nado pela torcida do Botafogo. 
Estou muito orgulhoso de 
fazer parte dessa família: sou 
mais um escolhido. Vim para 
construir um time campeão e 
farei o meu melhor para isso. 

Vamos trabalhar todos os dias 
para levar o Botafogo de volta 
ao seu lugar na história”, disse.

Já o presidente Durcesio 
Mello destacou o dia como 
histórico para o Botafogo.

“Hoje é mais um dia histó-
rico. O Botafogo, de tradições 
e glórias, agora vai também 
mirar o futuro com a certeza de 
que voltará a ser protagonista. 

A nossa gestão tem orgulho 
de ter encontrado um grande 
parceiro como o John Textor, 
um investidor sério, responsá-
vel, cuidadoso e que será um 
grande guardião do nosso fu-
tebol. Meus especiais agrade-
cimentos a toda a equipe que 
foi e continua sendo incansável 
para concretizar essa operação. 
E também destacar o papel dos 
conselheiros, sócios e torce-
dores que reconheceram que 
esse caminho é o melhor para 
o Botafogo”, declarou.

No contrato, a empresa de 
Textor adquiriu 90% das ações 
da SAF do Botafogo por R$ 400 
milhões. O americano já adian-
tou R$ 50 milhões e vai investir 
mais R$ 100 milhões até o fim 
de 2022.

Empresa Eagle 
Holdings 
adquiriu 90% 
das ações da SAF 
do Botafogo por 
R$ 400 milhões

Flamengo trabalha 
de olho no Vasco

Treinador exalta 
avanço na Copa BR

O técnico Pau-
lo Sousa ga-
nhou a semana 
livre para tra-
balhar antes do 
clássico contra 
o Vasco. A par-

tida do próximo domingo é 
importante para o Flamengo 
se recuperar do tropeço no 
Campeonato Carioca na 
rodada passada.

No treino de ontem, cha-
mou a atenção a presença 
do lateral-direito chileno 
Mauricio Isla. O jogador foi 
multado pela diretoria após 
ser flagrado em uma festa 
depois de alegar estar com 

O Vasco avan-
çou na Copa 
do Brasi l  ao 
vencer a Fer-
roviár ia ,  em 
A r a r a q u a r a . 
No entanto, os 

cruz-maltinos não tiveram 
boa atuação e sofreram 
com a pressão do adversá-
rio. O técnico Zé Ricardo 
preferiu exaltar a classifi-
cação da equipe.

“A gente tem que fazer 
uma avaliação com a cabe-
ça fria. Sabíamos que seria 
um jogo difícil, de copa, a 
Ferroviária é competitiva, 
tem boa estrutura. Nos-
so objetivo era classificar, 
conseguimos nos defender, 
sabíamos que eles usariam 
a bola aérea, então só tenho 
que parabenizar o grupo, 
que está se formando ain-

sintomas gripais.
O chileno trabalhou nor-

malmente, mas foi proibido 
pelos dirigentes de ser rela-
cionado para o clássico. Ro-
dinei e Matheuzinho brigam 
pela vaga de titular.

Por outro lado, os za-
gueiros Gustavo Henrique 
e Rodrigo Caio seguem fora 
dos treinos. Ambos se recu-
peram de lesão e ainda não 
têm previsão de retorno.

A boa notícia ficou por 
conta de Thiago Maia. O vo-
lante vem trabalhando nor-
malmente após se recuperar 
do corte na perna e deve ser 
opção contra o Vasco.

da. Futebol não acontece 
da noite para o dia. Clas-
sificamos entre os quatro 
no Campeonato Carioca e 
agora conseguimos outro 
objetivo, que era seguir na 
Copa do Brasil. Claro que 
queremos a evolução cole-
tiva e individual”, disse.

Zé Ricardo lembrou que 
alguns grandes clubes fo-
ram eliminados na primeira 
fase da competição.

“Todos nós estamos em-
penhados aqui para que 
esse ano a gente consiga 
buscar a subida para a Série 
A. Mais uma vez: tivemos 
Grêmio sendo derrotado, 
Sport, CRB, outras equi-
pes. A gente não pode se 
precipitar. Sabemos que o 
Vasco ainda tem um cami-
nho longo para prosseguir”, 
declarou.

Time jogou em 
São Januário na 
fase anterior


