
Prefeitura anuncia ciclovias 
na Alameda São Boaventura
Via terá fiação enterrada e modernização dos corredores viários. Zona Norte vai ganhar restaurante popular
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Orquestra da Grota tocou ontem na abertura oficial do ano letivo de Niterói, no Theatro Municipal. O evento reuniu na plateia estudantes da rede pública municipal e profissionais de ensino
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Niterói realiza 
‘concertos’ para
a juventude
Estudantes e profissionais da 
rede municipal assistiram ontem 
a uma apresentação cultural no 
Theatro Municipal de Niterói que 
contou com os músicos da Orques-
tra da Grota, embalando a plateia 
com releituras de hits do Coldplay, 
Queen, Alceu Valença e Michael 
Jackson. A regência foi de Ricardo 
Vidal e Priscila Vidal, ex-alunos 
do projeto, que estão entre os res-
ponsáveis pelas aulas da garota-
da em Pendotiba. Também teve 
apresentação do grupo Saudação 
aos Orixás, formado por alunos do 
9º ano da Escola Municipal Levi 
Carneiro, no Sapê. As atividades 
fazem parte da série de eventos 
programada pela prefeitura para o 
retorno 100% presencial das aulas.
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Perturbar culto 
pode dar multa 
de R$ 4 mil
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Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz afirmou que o clube não ven-
derá o atacante Pedro e enterrou qualquer tipo de negociação com o Pal-
meiras, que vem sistematicamente mostrando interesse no jogador. 

PÁG. 8

Raphael 
Ghanem em 
Niterói
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos recebe Raphael, 
neste sábado, às 21h, com o 
stand-up “Se é que você me 
entende”, em que ele conta 
suas histórias de vida.

PÁG.2 

CULTURA

Andrei Naufel/Divulgação

Artista apresenta o stand-up 
“Se é que você me entende” 

ESPORTES

Bota recebe 
1º reforço da 
‘era SAF’
Zagueiro Philipe Sampaio, 
de 27 anos, que estava no 
futebol francês, assinou 
contrato de três tempora-
das como o Alvinegro. Ele 
será apresentado hoje.

Vitor Silva / Botafogo

Philipe Sampaio prometeu ‘comer 
grama’ para ajudar o Botafogo

Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro, segundo o vice de futebol, Marcos Braz, permanecerá no Fla para o restante da temporada

Fla nega mais uma oferta por Pedro

Festival Mulher: 
Mona Vilardo é 
atração de hoje

CIDADES\PÁG.4

SG: máscara 
nas ruas deixa 
de ser exigida
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Ucrânia: 42 brasileiros resgatados
Avião da FAB traz para o País também ucranianos, argentinos, colombiano, gatos e cachorros
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Perigo na pista
Não bastassem os cavalos, cachorros e porcos que circulam 
livremente pela Estrada da Ititioca, em Niterói, colocando em 
risco a vida dos motoristas, buracos estão contribuindo também 
para uma tragédia anunciada. Um deles fica numa curva, bem 
na entrada para o incinerador do Morro do Céu, obrigando os 
motoristas, pegos de surpresa, a jogarem os veículos na pista 
em sentido contrário. Uma outra cratera em frente a loja de 
materiais de construção do Lula foi tapado de qualquer maneira 
pela prefeitura e já está abrindo de novo.
Romualdo Sena

Um peso, duas medidas
O motorista que para em local proibido em Icaraí, logo é mul-
tado, mas no Fonseca, a lei de trânsito não existe. Motociclistas 
fizeram um estacionamento de motos bem em frente à placa de 
vaga rápida de uma farmácia, na esquina da Des. Lima Castro 
com a Alameda São Boaventura. Uma vergonha. 
Aline Santos

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 
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As histórias cômicas 
de Raphael Ghanem
Neste sábado, às 21h, a Sala 
Nelson Pereira dos Santos 
recebe Raphael Ghanem, 
com o stand-up “Se é que 
você me entende”. O texto é 
totalmente autoral e apre-
sentado sem auxílio de figu-
rinos, perucas ou adereços. 

Com texto, interpretação 
e direção de Raphael Gha-
nem, o espetáculo conta 
com suas histórias de vida, 
suas análises de relacio-
namento, além de casos 
comuns a todos no dia a 

dia, mas com muito humor 
e entretenimento.

Raphael fala,  ainda, 
sobre ter sido criado por 
vó e os reflexos disso em 
sua  vida adulta. São piadas 
curtas e histórias, com inte-
rações e improvisações.

Os ingressos custam 
R$80 (inteira) e estão à ven-
da no site Sympla. Classifi-
cação: 16 anos. É necessário 
apresentar o comprovante 
de vacinação em dia, no 
formato impresso ou digital. 

CULTURA

Musical
Nesta sexta tem “Barnum 
– O Rei do Show”, um dos 
mais cultuados musicais da 
história – que recebeu desde 
sua estreia, nos anos 80, uma 
dezena de prêmios. Após es-
treia elogiada em São Paulo, 
o retorno de “Barnum”, com 
Murilo Rosa, está no Teatro 
Casa Grande, no Rio. As 
sessões acontecem às sextas, 
às 20h30, sábados, às 17h, e 
às 20h30, aos domingo, às 
16h e às 19h30. Ingressos a 
partir de R$50 (inteira), no 
site Eventim.

CULTURA – Nesta sexta, tem o projeto itinerante Cul-
tura & Sensibilidade - Cine Teatro Solar, em Itaboraí. 
A ação começa com a exibição de um filme às 8h e, 
na sequência, três peças que serão apresentadas às 
10h, 14h e 16h. Quem tiver interesse em participar 
das sessões, basta comparecer ao caminhão que ficará 
localizado na Praça Itamar da Silva Junior, no Centro.

EXPOSIÇÃO – O Museu de Ciências da Terra, na Urca, 
abriu a exposição sobre pterossauros com fóssil repa-
triado. O público poderá conhecer fósseis e réplicas 
dos répteis voadores até o dia 30 de abril, de quarta 
a sábado, das 10h às 16h. A visitação é gratuita. O 
endereço é Avenida Pasteur, 404, 2º Andar, Urca, Rio 
de Janeiro.

Andrei Naufel/Divulgação

Artista apresenta o stand-up “Se é que você me entende” em Niterói

Caio Gallucci/Divulgação

O premiado “Barnum – O Rei do 

Show” tem Murilo Rosa no elenco

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

POR JEFFERSON LEMOS

Pós-covid: passe 
livre nos ônibus
A Alerj vota, hoje, em primei-
ra discussão, o projeto de lei 
4293/2021, do deputado Jair 
Bittencourt (PP), presidente 
em exercício da Casa, que in-
clui entre os beneficiados pela 
gratuidade em ônibus inter-
municipais os portadores da 
síndrome pós-covid. A pro-
posta altera a Lei 4510/2005, 
que estabelece isenção de 
pagamento nos serviços de 
transporte intermunicipal de 
passageiros por ônibus para 
alunos do ensino fundamen-
tal e médio da rede estadual 
de ensino e pessoas portado-
ras de deficiência e de doença 
crônica física ou mental que 
exijam tratamento médico 
contínuo e cuja interrupção 
possa acarretar risco de vida.
¨Inúmeros infectados pela 
Covid-19 sofrem com seque-
las por um longo período, 
demandando acompanha-
mento médico interdisci-
plinar e várias idas e vindas 
às unidades de saúde que, 
muitas vezes, ficam em ou-
tros municípios”, justifica o 
deputado.

Cordão do Boitatá é patrimônio

O Cordão do Boitatá e o Baile 
Multicultural do Boitatá na 
Praça XV serão declarados 
patrimônio cultural de natu-
reza imaterial do Estado. É o 
que determina o PL 166/19, 
da deputada Renata Souza 
(PSol), que a Alerj também 
aprovou ontem, em segunda 
discussão. De acordo com a 
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norma, o Poder Público de-
verá assegurar e fomentar as 
apresentações do Cordão do 
Boitatá. O texto proíbe qual-
quer manifestação de pre-
conceito ou discriminação, 
seja de natureza social, racial, 
cultural, política ou adminis-
trativa contra o Cordão do 
Boitatá ou seus integrantes. 

Alerj cria prêmio 
Chico Xavier
A Alerj aprovou ontem, em 
segunda discussão, a criação 
do Prêmio Francisco Cândido 
Xavier, destinado a reconhe-
cer aqueles que prestaram 
contribuição na prática da 
caridade no estado. A medida 
foi proposta no Projeto de Re-
solução 868/21, do deputado 
Átila Nunes (MDB), e será 
promulgada pela Mesa Di-
retora da Alerj nos próximos 
dias. “O médium Chico Xavier 
foi o mais famoso difusor do 
espiritismo em nosso país, 
pois lançou mais de quatro-
centos livros sobre a Dou-
trina”, comenta o deputado, 
lembrando que . que Chico 
Xavier nunca teve lucros com 
as suas publicações, pois os 
direitos autorais eram sempre 
doados. 

Tributos: é preciso 
falar sobre isso

Moção 
de repúdio

O Governo do Estado lançará 
amanhã o 1º Prêmio Estadual 
de Educação Fiscal, com o 
tema “Independência ou 
Morte: Como a tributação 
afeta a minha vida?”, em 
referência aos 200 anos da 
independência do Brasil. 
Serão escolhidos os melhores 
projetos desenvolvidos por 
escolas estaduais, além de 
redações feitas por alunos 
sobre o assunto. O objeti-
vo é estimular e valorizar a 
participação social no con-
trole das contas públicas 
e conscientizar os partici-
pantes sobre a importância 
socioeconômica dos tribu-
tos. O projeto foi idealizado 
pelas secretarias de Estado 
de Fazenda e Educação, por 
meio do Grupo Estadual de 
Educação Fiscal (Gefe-RJ), 
coordenado pela Escola Fa-
zendária (Efaz). As inscrições 
irão até 31 de maio no site 
www.efaz.fazenda.rj.gov.br.  
Em resumo: tão importante 
quanto o tributo é a fiscaliza-
ção de sua utilização. Pegou 
a visão?

A deputada estadual Zeidan 
(PT) apresentou na última 
terça (8) moção de repúdio 
ao deputado paulista Arthur 
do Val. Ela solicitou à mesa 
diretora da Alerj a inserção 
da moção nos anais do par-
lamento fluminense. “No Dia 
Internacional das Mulheres, 
uma resposta de repúdio, de 
todas nós, contra as repug-
nantes e asquerosas falas, 
do deputado Arthur do Val, o 
Mamãe Falei, em relação às 
mulheres ucranianas, ampla-
mente divulgadas. Em tempo, 
me solidarizo com a dor de 
milhares de mulheres que 
hoje sofrem as consequências 
da guerra na Ucrânia, toda 
minha solidariedade, que o 
diálogo e a paz possam pre-
valecer”, disse Zeidan. 

Homenagem merecida na Alerj

Ainda como presidente 
em exercício da Alerj, Jair 
Bittencourt, entregou, on-
tem, durante a abertura da 
sessão plenária, a Medalha 
Tiradentes e o diploma 
post mortem aos familiares 
do advogado e servidor da 
Casa, Fernando José Salga-
do, falecido em janeiro de 
2021, vítima da covid-19. 
Jair é  autor do projeto de 
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resolução que concedeu 
a maior honraria da Alerj 
ao servidor. Muito que-
rido por parlamentares e 
outros servidores, Fernan-
do Salgado ingressou em 
1985 nos quadros da Alerj e 
atuou em diversos setores. 
Na foto, a deputada Fran-
ciane Motta, os filhos do 
servidor, Jair Bittencourt e 
a deputada Tia Ju. 

Panorama RJPanorama RJ

Quem tentar invadir, im-
pedir ou perturbar a reali-
zação de culto religioso no 
Rio de Janeiro poderá ser 
multado. A penalidade está 
prevista no PL 5.552/2022, 
do deputado Rosenverg 
Reis (MDB), que começou 
a tramitar ontem na Alerj. 
Na justificativa, ele lem-
brou de um caso recente de 
invasão a uma igreja evan-

gélica Assembleia de Deus, 
do Ceará, onde um homem 
entrou no local, quebrou 
objetos e causou prejuízo 
de R$ 15 mil. O infrator es-
tará sujeito a multa de 500 
Ufirs (R$ 2.045), podendo 
chegar a 1000 Ufirs (R$ 
4.090) em caso de reinci-
dência. Vale ressaltar que 
a medida valerá para cultos 
que quaisquer religiões. 

Multa para quem perturbar culto
Divulgação

Municípios da Baixada rece-
beram mais de R$ 5 milhões 
através de emendas parla-
mentares destinadas pelo 
deputado federal Márcio 
Labre (PSL-RJ). Os recursos 
são para a área de Saúde. 
No total, R$ 5,5 milhões já 
foram pagos pelo governo 
federal e os recursos depo-

sitados para as prefeituras 
de São João de Meriti (R$ 
2,5 milhões) Seropédica (R$ 
1,8 milhão) e Magé (R$ 1,3 
milhão) utilizarem no cus-
teio de serviços de atenção 
primária à saúde; assistência 
hospitalar e ambulatorial, de 
acordo com a demanda de 
cada município. 

Baixada: recursos para a saúde
Divulgação
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Plano Niterói 450 - Eixo Região Norte promete impactar positivamente a vida dos moradores dessa área 

Melhorias para a Zona Norte
A Prefeitura de Niterói lançou, 
ontem (9), o Plano Niterói 450 
anos - Eixo Região Norte, que 
prevê obras de infraestrutura 
que vão proporcionar opor-
tunidades, inclusão, geração 
de empregos e melhorias na 
saúde, educação e cultura. 
A urbanização vai gerar um 
impacto positivo na qualida-
de de vida da população. O 
investimento será de R$ 415 
milhões para os próximos 
dois anos. O planejamento 
prevê obras de infraestrutura 
viária com a reformulação da 
Alameda São Boaventura e a 
criação do terminal rodoviário 
do Caramujo; investimento 
na dragagem do Canal de São 
Lourenço; implantação de 
mais um Restaurante Popular 
e inauguração do primei-
ro Centro Cultural da Zona 
Norte.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, relembrou o histórico 
de investimentos feitos na 
Zona Norte nos últimos anos 
com a reabertura do Hospital 
Getulinho, a criação do Par-
que Esportivo e Social do Ca-
ramujo, da Cidade da Ordem 
Pública e da Plataforma Digi-
tal da Engenhoca, além da ur-
banização das comunidades 
São José e Igrejinha. Segundo 
ele, a Região Norte vai passar 
por uma transformação muito 
grande com as obras que vão 

acontecer até 2024.
“Hoje fizemos apresenta-

ção do plano Niterói 450 anos 
pra região norte da cidade. O 
principal trecho, a Alameda 
são Boaventura, vai receber 
um investimento de requalifi-
cação e a criação do terminal 
rodoviário que vai ser implan-
tado no Caramujo. Além disso, 
a obra de dragagem dos canais 

dos estaleiros de Niterói trará 
uma possibilidade de gerar 
mais de 20 mil empregados 
diretos e indiretos. Essa já foi 
a atividade industrial mais im-
portante da cidade”, destacou 
o prefeito.

Axel também falou da 
construção do novo Restau-
rante Popular, que vai abrigar 
uma escola de gastronomia 

com cursos de cozinheiro, 
confeiteiro e formação de 
garçom. Outra obra anuncia-
da será a criação do primeiro 
Centro Cultural da Zona Nor-
te. Com uma área de 2.000 
m², o espaço vai servir para 
eventos culturais de diversos 
tipos de artes.

Fabricio Arriaga, coorde-
nador de Planos e Projetos 

da Secretaria de Urbanismo 
e Mobilidade, fez a apresen-
tação do projeto para a Zona 
Norte.

“Uma das principais inter-
venções será a Nova Alameda 
São Boaventura. O local pas-
sará por obras de melhoria 
e ampliação das redes de 
drenagem, modernização dos 
corredores viários, acessibili-
dade, enterramento da fiação 
e implantação de ciclovias”, 
destacou Fabricio.

A construção do terminal 
rodoviário no bairro do Ca-
ramujo vai reduzir o número 
de linhas metropolitanas que 
passam pela Alameda São 
Boaventura, incluindo as que 
têm como destino o Terminal 
João Goulart, no centro de 
Niterói. O novo terminal tem 
previsão de investimento de 
R$ 70 milhões e está em fase 
de contratação do projeto 
para a obra.

O Barreto também está na 
lista dos bairros beneficiados 

pelas intervenções que a Zona 
Norte vai receber nos próxi-
mos anos.

“Serão R$ 50 milhões in-
vestidos em obras de requali-
ficação urbana e tratamento 
paisagístico entre o Ponto 
Cem Réis e a Praça do Barreto, 
com melhoria na infraes-
trutura de pavimentação e 
sinalização viária. Além disso, 
as vias terão iluminação em 
LED, novos passeios, arbori-
zação, drenagem ao logo da 
via para melhorar os pontos 
de alagamento e inserção da 
ciclovia segregada”, contou 
Paulo César Carrera, presiden-
te da Emusa.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, Luiz 
Paulino, enfatizou outra inter-
venção que vai trazer benefí-
cios para Niterói.

“Vamos realizar a draga-
gem do Canal de São Lou-
renço que vai possibilitar 
a retomada do setor naval 
e alavancar a economia da 
cidade com geração de em-
prego e revitalização da zona 
portuária. Vamos trabalhar 
na revitalização do Terminal 
Pesqueiro com possibilidade 
de 1500 empregos diretos e in-
diretos”, afirmou o secretário.

Em Santa Bárbara, será 
instalada a Plataforma Urbana 
Digital, nos moldes da Enge-
nhoca e do Viradouro.

Obras previstas 
contemplam 
Fonseca, 
Caramujo, 
Barreto e Santa 
Bárbara

Berg Silva/Divulgação

Prefeito Axel Grael relembrou o histórico de investimentos feito na Zona Norte e falou dos novos projetos para a região

Milícias: 17 são 
presos sob suspeita
A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro prendeu, ontem 
(9), 17 suspeitos de ligação 
com as milícias que atuam 
no estado, principalmente 
na Baixada Fluminense e 
na Zona Oeste da cidade. A 
operação foi deflagrada por 
agentes de diversas dele-
gacias. O objetivo é asfixiar 
as fontes de renda e inter-
romper o comércio e servi-
ços ilegais que geram gran-
de lucro e são explorados  
pelas organizações crimi-
nosas.

Entre os crimes inves-
tigados estão as cobranças 
irregulares de taxas de segu-
rança e de moradia e insta-
lações de centrais clandesti-
nas de TV a cabo e de inter-
net. Também foram alvo dos 
policiais o armazenamento 
e comércio de botijões de 
gás e água, empresas de 
GNV ilegais, parcelamento 
irregular de solo urbano, 
exploração e construções 
irregulares, areais e outros 
crimes ambientais.

A polícia atuou ainda 
contra a comercialização 
de produtos falsificados, 
contrabando, descaminho, 
transporte alternativo irre-
gular e estabelecimentos 
comerciais explorados pela 
milícia e utilizados para la-
vagem de dinheiro.

Apesar do grande núme-
ro de presos, os chefes das 
milícias não foram localiza-
dos e seguem foragidos. Os 
grupos de milicianos agem 
coagindo os moradores de 
diversos bairros a compra-
rem produtos e serviços 
ilegais vendidos por eles. 
Quem não paga, é ameaça-
do, agredido ou morto.

Maricá terá mostra 
de cinema e política
A Prefeitura de Maricá, atra-
vés da Secretaria de Cultura, 
realiza a I Mostra de Cinema 
e Política este mês. A partir 
de amanhã (11), as noites de 
sextas, sábados e domingos 
vão ser no Cine Henfil. Uma 
seleção de filmes nacionais 
que trazem, em seu roteiro, 
momentos históricos que 
fizeram parte da política 
do Brasil.

O objetivo da I Mostra de 
Cinema e Política é trazer 
a discussão para as ques-
tões que envolvem temas 
como: política, ditaduras, 
liberdade, revolução, dentre 
outros. Além disso, haverá 
uma noite de debate no dia 
31 de março, dia do golpe 
de 1964. Para o debate, 
foram convidados atores, 
cineastas e nomes que fi-
zeram parte de momentos 
históricos nacionais. Um 
dos participantes é o Silvio 
Tendler, cineasta, que tem 
dois filmes na mostra.

Para Silvio: “Uma Mostra 

de Cinema e Política aberta 
ao público é algo que vai 
além da arte, envolve edu-
cação, cultura, é abrir os 
horizontes. Fundamental 
no momento político que 
estamos passando.”

A Mostra começa ama-
nhã e segue até 1 de abril, 
com sessão às 19h. Todas 
as exibições são gratuitas 
e abertas à população. A 
retirada do ingresso é uma 
hora antes da apresentação 
do filme no próprio Cine 
Henfil.

O secretário de cultura 
da cidade, Sady Bianchin, 
destaca: “O cinema vai além 
dos limites de contar histó-
rias, é uma arte que quando 
aliada a política, ilumina o 
cotidiano com a fúria das 
utopias”.

O primeiro filme a ser 
exibido será  “Lula, o Filho 
do Brasil”, na sexta-feira 
(11) e no sábado (12). No 
domingo (13), a exibição 
será “Torre das Donzelas”.

Petrópolis: contribuintes 
podem ter benefícios fiscais
O governador Cláudio Castro 
encaminhou mais uma men-
sagem à Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro (Alerj) 
para socorrer contribuintes de 
Petrópolis, na Região Serrana. 
Castro propôs a internalização 
do Convênio ICMS 12/22, que 
concede benefícios fiscais aos 
estabelecimentos localizados 
nos municípios abrangidos 
por estado de emergência ou 
de calamidade pública, decor-
rente das chuvas. A medida 
busca reerguer a economia 
local e ajudar comerciantes 
da região com o pagamento 
do ICMS e na recuperação dos 
equipamentos perdidos com a 
tragédia que atingiu a cidade 
em 15 de fevereiro.

“Essa iniciativa se soma 
a tantas outras que já imple-
mentamos para minimizar 
os prejuízos sofridos pelos 

contribuintes do município. 
A aprovação dessa proposta 
é fundamental para manter 
empregos e reconstruir as 
atividades econômicas em 
Petrópolis. Por isso, confio 
no aval do Legislativo para 
tirarmos mais essa medida do 
papel”, declarou o governador, 
que solicitou à Alerj a votação 
do projeto em regime de ur-
gência.

O texto prevê isenção do 
ICMS nas aquisições de bens 
destinados ao ativo imobili-
zado nas operações internas, 
interestaduais e de importa-
ção - desde que sem similar 
produzido no país. Além disso, 
estabelece critérios para a 
concessão do benefício, como 
a necessidade de indicação do 
número da Inscrição Estadual 
com endereço no Município 
de Petrópolis, em logradouro 

público relacionado em laudo 
pericial emitido pela Secreta-
ria de Estado de Defesa Civil. 
A proposta garante ainda a 
prorrogação do pagamento 
do imposto sobre as operações 
realizadas entre fevereiro e 
abril de 2022 em até 180 dias 
do prazo estabelecido para a 
quitação. Os créditos tribu-
tários relativos a esse período 
também poderão ser parce-
lados. Para isso, é necessário 
que haja, antes, a aprovação 
do projeto de lei que acaba 
de ser apresentado à Assem-
bleia. Em seguida, o governo 
encaminhará, em até 60 dias, 
uma nova proposta para re-
gulamentar o parcelamento.

Sugerido pelo governo flu-
minense, o Convênio ICMS 
12/22, do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz), alcança os estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo. Na 
mensagem entregue à Alerj, 
Cláudio Castro destaca a apro-
vação unânime da medida 
pelo Confaz, refletindo a “soli-
dariedade de todos os demais 
estados e do Distrito Federal 
com a situação dramática vi-
venciada pela população do 
Município de Petrópolis”. 

Pacote de medidas beneficia 
Petrópolis
O governador Cláudio Castro 
já sancionou cinco normas 
que beneficiam diretamente 
Petrópolis e seus moradores. 
Entre elas, a Lei 9.564/22, que 
garantiu a abertura de uma 
linha de crédito extra entre 
R$ 50 mil e R$ 500 mil para 
ser usada na recomposição de 
capital de giro de micro, pe-
quenas e médias empresas das 
áreas atingidas pelas chuvas.

Governo do Estado encaminha mensagem à Alerj visando socorro

SG libera 
máscaras 
em ambiente 
aberto
Após reunião do Gabinete 
de Crise contra o Corona-
vírus realizada ontem (9), a 
Prefeitura de São Gonçalo 
decidiu que a utilização de 
máscaras está liberada em 
ambientes abertos. A deci-
são levou em conta os da-
dos técnicos apresentados 
através do Plano Municipal 
de Contingência e Plano 
Municipal de Retomada 
das Atividades Econômicas 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo, além 
do avanço do calendário de 
vacinação contra covid-19. 
Com o decreto Nº 094/2022 
publicado ontem (9), fica 
desobrigada a utilização 
de máscaras faciais em vias 
públicas e ambientes aber-
tos da cidade. Está man-
tida a obrigatoriedade da 
utilização de máscaras em 
ambientes fechados e repar-
tições públicas municipais.

Apresentação no Municipal marcou abertura do ano letivo de Niterói

Orquestra da Grota faz 
concerto para estudantes

A programação de abertura 
oficial do ano letivo da Rede 
Municipal de Educação de 
Niterói começou em grande 
estilo. Ontem (9), alunos e pro-
fissionais da rede assistiram a 
uma apresentação cultural no 
Theatro Municipal de Niterói. 
Entre os artistas convidados, 
os músicos da Orquestra da 
Grota. As aulas nas unidades 
da rede municipal foram ini-
ciadas no dia 7 de fevereiro e 
retornaram 100% presencial 
após o período de feriado do  
Carnaval.

Os alunos do Núcleo Badu 
da Orquestra da Grota, que já 
contam com sua orquestra, 
animaram a plateia ao som de 
releituras dos sucessos de Col-
dplay, Queen, Alceu Valença e 
Michael Jackson. A regência foi 
de Ricardo Vidal e Priscila Vidal, 
ex-alunos do projeto, que estão 
entre os responsáveis pelas au-
las da garotada em Pendotiba.

“É um dia muito especial 
para a Rede Municipal. Esta-
mos abrindo o nosso ano letivo 
com um concerto no Theatro 
Municipal. E nós queremos 
tornar isso uma prática perma-
nente, fazer com que as nossas 

escolas estejam presentes nos 
equipamentos culturais da 
cidade. Dessa maneira nós 
queremos afirmar Niterói uma 
Cidade Educadora”, disse o se-
cretário de Educação, Vinicius 
Wu.

Divulgação

Alunos do Núcleo Badu da Orquestra apresentaram releituras de clássicos

Operação 
envolveu várias 
delegacias, 
principalmente 
da Baixada e 
Zona Oeste
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Festival Mulher prossegue 
hoje com premiação e show
Evento em homenagem às mulheres chega ao 3º dia na Sala Nelson Pereira dos Santos, em S. Domingos

O Festival Mulher está acon-
tecendo em Niterói, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
em São Domingos, para cele-
brar o mês de lutas e conquis-
tas das mulheres. Hoje (10), 
haverá, às 18h, premiação 
a 55 servidoras indicadas 
por órgãos da Prefeitura por 
contribuírem para a gestão 
pública da cidade. O encer-
ramento fica a cargo da can-
tora, atriz, escritora e profes-
sora de música Mona Vilardo. 
Amanhã (11), às 20h, será a 
vez do ritmo contagiante da 
cantora Sandra de Sá, que 
vai apresentar músicas que 
marcaram sua carreira. 

Na noite de abertura, na 
terça-feira, Dia Internacional 
da Mulher, o destaque ficou 
por conta da atriz Mônica 
Martelli e da cantora Preta 
Gil, que participaram de uma 
roda de conversa sobre “A 
mulher no século XXI: Con-
quistas e Desafios”. A noite 
culminou com o Baile da 
Preta que fez a plateia cantar 
e dançar. 

Ontem (9), foi a vez da 
empresária, jornalista e ati-
vista Luana Génot e da can-
tora Ana Cañas abordarem 
o tema “Papéis de gênero na 
sociedade: Qual o lugar que a 
mulher ocupa?”, fechando a 
noite com o show “Ana Cañas 
canta Belchior”.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, esteve na cerimônia 

de abertura e destacou que 
a igualdade de gênero é ban-
deira prioritária na cidade.  

“É impossível a gente 
acreditar que uma pauta 
como essa possa sofrer retro-
cessos. Se bem que a gente 
vê, mesmo com coisas já 
consolidadas na nossa demo-
cracia, algumas coisas anda-
rem para trás. O trabalho de 
união de forças para que os 

avanços sigam acontecendo 
é fundamental. Temos todos 
os motivos para acreditar na 
importância do protagonis-
mo da mulher. Com o prota-
gonismo da mulher, teremos 
um mundo de mais justiça, 
mais sustentável e de muito 
mais paz. Hoje também é 
um dia pra gente reforçar 
o repúdio ao machismo, o 
repúdio à misoginia. A socie-

dade tem que reagir contra 
isso. A luta pela defesa e pelo 
empoderamento da mulher é 
da sociedade. É uma luta do 
homem. É uma luta por uma 
sociedade melhor, por uma 
sociedade mais democrática. 
Quero agradecer muito às 
mulheres que fazem parte da 
nossa equipe, que ajudam a 
construir os resultados desse 
governo com tanta compe-

tência. Esse governo tem 
a questão da igualdade de 
gênero como uma bandeira 
prioritária”, afirmou Axel.  

A Coordenadoria de Polí-
ticas e Direitos das Mulheres 
(Codim) está à frente da cam-
panha que, em 2022, leva o 
nome de “Nossas conquistas 
são históricas e diárias”. A se-
cretária de Políticas e Direitos 
das Mulheres, Fernanda Sixel, 
disse que o Festival Mulher é 
uma iniciativa dentro de uma 
agenda maior.

“Todo ano a Prefeitura 
organiza uma campanha, 
um momento de reflexão. 
Esse ano, o mote da nossa 
campanha é “Nossas con-
quistas são históricas e diá-
rias”. O 8 de março é muito 
simbólico. É um momento 
de celebrar as nossas con-
quistas, que não são poucas, 
mas também um momen-
to de refletir e reivindicar 
avanços. As mulheres têm 
maior escolaridade mas não 
ocupam espaços de gestão e 
de liderança nas empresas e 
no setor público. A Prefeitura 
de Niterói tem compromisso 
com as mulheres. Lançamos 
o auxílio social, um programa 
específico para mulheres em 
situação de violência. Preci-
samos celebrar, mas precisa-
mos continuar trabalhando. 
O tema da mulher perpassa 
todos os órgãos da Prefeitu-
ra”, explicou Fernanda Sixel.

A primeira-dama de Nite-
rói, Christa Vogel Grael, des-
tacou o trabalho da Codim 
e a importância da parceria 
dos homens na luta pela 
equidade.  

“A gente quer respeito 
e direitos. Então esse é um 
momento para reflexão. O 
que todas nós queremos é 
respeito, reconhecimento e 
valorização. Essa é a busca 
ao longo desses anos. Vamos 
continuar buscando isso. É 
muito importante que a gente 
tenha os homens como par-
ceiros nessa luta. Precisamos 
dos homens ao nosso lado 
como parceiros nos apoian-
do. Para que a gente não 
precise ver nos noticiários 
tantas histórias tristes. A luta 
pelos direitos das mulheres 
é constante”, disse a primei-
ra-dama.

O Festival termina no dia 
30, às 18h, com a entrega do 
Prêmio Inês Etienne Romeu, 
que está em sua 5 edição. A 
atração da noite será a poeti-
sa, jornalista, escritora, atriz 
e cantora Elisa Lucinda.

Todas as atividades são 
gratuitas, sujeitas a lotação, e 
com uso obrigatório de más-
caras. Também será exigida 
a apresentação do compro-
vante de vacinação contra a 
Covid-19. Debates e shows 
ocorrerão no mesmo local, a 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos (Reserva Cultural).

Divulgação

A atriz Mônica Martelli participou da noite de abertura do evento, ao lado de Fernanda Sixel e Christa Vogel Grael

TJ apresenta 
aplicativo 
Escritório 
Virtual
Um aplicativo que vai me-
lhorar a prestação jurisdi-
cional e agilizar a vida do 
advogado. Esse é o Escri-
tório Digital, apresentado 
pelo Tribunal de Justiça 
do Estado (TJRJ), ontem 
(9), em solenidade que 
contou com a participação 
da OAB/RJ. A previsão é 
de que em abril o aplica-
tivo esteja disponível para 
ser baixado na App Store 
(iOS) e Google Play (An-
droid). A partir de então, o 
acesso aos 5,3 milhões de 
processos eletrônicos que 
compõem o acervo do Ju-
diciário fluminense estará 
na palma da mão.

“O Tribunal e a OAB 
andam juntos na prestação 
jurisdicional mais célere e 
eficaz. Todos fazemos par-
te de um único sistema de 
Justiça. Creio que o aplica-
tivo vá melhorar e muito a 
rotina dos advogados”, ava-
liou o presidente do TJRJ, 
desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figuei-
ra, que definiu o Escritório 
Virtual como um marco 
histórico e acompanhou as 
funcionalidades do aplica-
tivo por uma apresentação 
no telão.

Pelo aplicativo, advo-
gados poderão consultar 
processos, saber seu an-
damento, e “favoritá-los”, 
criando uma lista específi-
ca. Caso haja alguma mo-
vimentação no processo, 
o advogado receberá uma 
notificação no celular. A 
ferramenta foi elogiada 
pelo presidente da OAB/RJ, 
Luciano Bandeira.

“Uma das grandes preo-
cupações do advogado é 
com a perda de prazos. 
Quero parabenizar o Tri-
bunal pelo compromisso 
na criação do aplicativo, 
que vai ajudar muito a 
advocacia e a sociedade”, 
destacou.

Produção foi apresentada à comunidade da escola em ensaio aberto na quadra, no Barreto

Viradouro lança clipe do enredo

A quadra da escola de samba 
Unidos do Viradouro, no Bar-
reto, em Niterói, explodiu de 
alegria na noite de terça-feira, 
com a exibição, durante o en-
saio aberto da comunidade, 
do videoclipe produzido pela 
agremiação para a divulgação 
do samba-enredo de 2022. 
Em vários trechos das ima-
gens mostradas no imenso 
telão no fundo do palco, o 
público reagiu com calorosos 
aplausos.

Com figurinos de época 
remetendo à folia carioca de 
1919, que será mostrada no 
enredo “Não há tristeza que 
possa suportar tanta alegria”, 
os atores Marcello Melo Jr e 
Erika Januza representaram o 
pierrot e a colombina. Partiu 
de Erika, que estreia como 

rainha de bateria no desfile 
de 22 de abril, o convite para 
que o amigo Marcello estives-
se no projeto.

O elenco também teve 
ainda o intérprete Zé Paulo 
Sierra, mestre Ciça, o pri-
meiro e o segundo casais de 
mestre-sala e porta-bandeira 
( Julinho Nascimento, Rute 
Alves, Amanda Poblete e 
Jeferson Souza), as musas 
Luana Bandeira e Bellinha 
Delfim, além de ritmistas, 
passistas, baianas e demais 
segmentos.

Para quem quiser acom-
panhar o trabalho, o clipe 
está disponível no Canal da 
Viradouro no Youtube, no link 
https://www.youtube.com/
watch?v=dr4KcJl0D7Y&fea-
ture=youtu.be.

Projeto ‘Verão#tônoRio’ chega 
hoje a Muriqui, na Costa Verde
O Projeto “Verão #tônoRio”, 
da Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur-RJ), segue 
hoje (10) para mais uma re-
gião turística. A ação chega 
à Muriqui, distrito de Man-
garatiba, na Costa Verde, 
onde os moradores e turistas 
poderão visitar o contêiner 
instagramável, disponível 
na Praia de Muriqui, durante 
todo o fim de semana. A visi-
tação pode ser feita de quinta 
a domingo, sempre das 14h 
às 20h.

A van do Artesanato, loja 
itinerante que expõe peças 
de artesãos do município, 
também estará no local até 
domingo (13), apresentando 
os trabalhos dos artífices. A 

iniciativa do Programa de 
Artesanato do Estado do Rio 
de Janeiro, coordenado pela 
Setur-RJ/TurisRio, tem como 
objetivo fomentar a atividade 
geradora de renda e desen-
volvimento regional.”

“Turismo é uma vocação 
muito clara em Mangaratiba. 
Não só por conta das mara-

vilhas naturais que a cidade 
apresenta, mas também a 
exuberância e a riqueza, que 
combinam mar e serra. A 
ideia é que as pessoas pos-
sam levar uma lembrança 
da cidade e explorar outros 
destinos do RJ no nosso con-
têiner”, explica o secretário 
Gustavo Tutuca.

O visitante vai poder re-
gistrar a sua presença por 
meio de imagens de drone: a 
atração ficará disponível das 
14h às 20h. O contêiner con-
tará ainda com espaço a céu 
aberto, além de um balcão de 
informações turísticas, onde 
é possível conhecer mais 
sobre as 12 regiões turísticas 
que compõem o RJ. Durante 

a ação, haverá atrações mu-
sicais gratuitas, com a parti-
cipação de artistas da região.

Próxima parada: Paraty - A 
iniciativa fomenta a ativida-
de turística, além da capital, 
nos municípios litorâneos 
do estado, durante o verão. 
Ao todo, oito cidades estão 
sendo contempladas - seis na 
Costa do Sol e duas na Costa 
Verde. O projeto já passou 
por Quissamã, Macaé, Cabo 
Frio, Búzios, São Pedro da 
Aldeia e Iguaba Grande. Hoje, 
abre a agenda da Costa Verde, 
iniciando por Mangaratiba 
(Muriqui) e segue na próxima 
semana para Paraty, onde fi-
cará de 17 a 20 de março, no 
centro histórico da cidade.

Contêiner instagramável e van do artesanato ficam no distrito até domingo

A Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil de São 
Gonçalo inaugura hoje 
(10) mais um consul-
tório dentário, às 10h, 
na Unidade de Saúde 
da Família Josyandra 
de Moura Mesquita, no 
Jardim Alcântara. 
No local, será possível 
realizar exames clíni-
cos, limpeza, aplicação 
de flúor, restaurações, 
extrações dentárias e 
receberão orientações 
sobre higiene bucal 
e encaminhamentos 
para as especialidades 
odontológicas (CEO), 
quando necessário. 
Com mais este espaço, 
a cidade passa a ter 126  
consultórios odontoló-
gicos com 111 equipes 
de Saúde Bucal na Estra-
tégia Saúde da Família 
em distribuídas em 50 
bairros.

Consultório 
dentário

Haverá atrações 
musicais 
gratuitas, com 
participação 
de artistas da 
região

Wagner Rodrigues/Divulgação

Figurinos de época remetem à folia carioca de 1919, também afetada por uma pandemia, a da gripe espanhola
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Valor mais alto é de São Paulo, seguido de Florianópolis e Rio de Janeiro

Custo da cesta básica fica 
mais caro em 17 capitais
O custo da cesta básica de 
alimentos aumentou em fe-
vereiro nas 17 capitais pes-
quisadas pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Segundo levanta-
mento divulgado ontem (9) 
pelo Dieese, as maiores altas 
foram em Porto Alegre (3,4%), 
Campo Grande (2,78%), Goiâ-
nia (2,59%) e Curitiba (2,57%). 

Em 12 meses, comparan-
do fevereiro com o mesmo 
mês de 2021, as maiores altas 
ocorreram em Campo Grande 
(23%), Natal (19,9%) e Recife 
(16,9%).

A cesta mais cara é a 
de São Paulo, que custa R$ 
715,65, seguida pelas de Flo-
rianópolis (R$ 707,56), do 
Rio de Janeiro (R$ 697,37) e 
de Porto Alegre (R$ 695,91). 
Apesar de ter o maior custo 
do conjunto de itens básicos, 
a cesta do paulistano foi a que 
teve o menor aumento em 
fevereiro (0,25%). Em Floria-
nópolis, houve alta de 1,72% 
e de 0,66% no Rio de Janeiro 
em fevereiro.

Aracaju tem a cesta mais 
barata,  estimada em R$ 
516,82, após a elevação de 
1,77% em fevereiro. No Re-
cife, a cesta teve aumento de 
1,12% e foi a segunda mais 
barata (R$ 549,20). Em João 
Pessoa, terceira cesta com 
menor valor, houve variação 
de 1,98%, ficando em R$ 
549,33.

Produtos - Entre os itens 
que puxaram as altas em feve-

reiro está o feijão, cujo preço 
subiu em todas as capitais. 
Em Belo Horizonte, o feijão 
carioquinha chegou a subir 
10,14%. O feijão preto teve 
elevação de 7,25% no Rio de 
Janeiro.

O quilo do café subiu em 
16 capitais, tendo queda ape-
nas em São Paulo, onde o 
preço caiu 3,86%. As maio-
res altas foram em Goiâ-
nia (7,77%), Vitória (5,38%), 
Aracaju (5,02%) e Brasília 

(4,99%).
O óleo de soja aumentou 

em 15 capitais, sendo a maior 
alta em Curitiba (2,98%). Em 
Fortaleza e João Pessoa o 
produto teve queda de 0,86% 
e 0,42% respectivamente.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Além dos itens básicos, chuvas do início do ano e altas temperaturas elevaram os preços das frutas e legumes

Dólar volta a cair e 
bolsa se recupera
Em um dia de alívio no mer-
cado internacional, o dólar 
voltou a cair e fechou na se-
gunda menor cotação do ano. 
A bolsa de valores teve forte 
recuperação e encostou em 
114 mil pontos após quatro 
quedas consecutivas.

O dólar comercial encer-
rou a quarta-feira (9) vendido 
a R$ 5,011, com queda de R$ 
0,043 (-0,84%). A cotação ope-
rou abaixo de R$ 5 durante 
boa parte do dia, chegando a 
R$ 4,98 por volta das 13h40. 
No entanto, perto do fim do 
dia, investidores aproveita-
ram o preço baixo para com-
prar dólares, fazendo a moeda 
voltar a superar a barreira de 
R$ 5.

A moeda norte-americana 
acumula queda de 2,81% em 
março. Em 2022, o recuo che-
ga a 10,14%.

O mercado de ações tam-
bém teve um dia de euforia. 
O índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 113.900 pontos, 
com alta de 2,43%. O indica-
dor acompanhou as bolsas 
do mundo inteiro, que su-
biram em meio a um alívio 
temporário na escassez de 
petróleo e a uma perspectiva 
de cessar-fogo para a criação 

de corredores humanitários 
na Ucrânia.

Ontem, a Agência Interna-
cional de Energia anunciou a 
liberação de 62,7 milhões de 
barris de petróleo do esto-
que dos países-membros. O 
aumento da oferta provocou 
alívio no mercado. A cotação 
do barril do tipo Brent (usado 
nos contratos internacionais) 
caiu 13,16%, para US$ 111. Na 
terça-feira (8), o barril tinha 
fechado a US$ 128.

Em relação ao dólar, as 
moedas dos principais países 
emergentes e do Leste Euro-
peu valorizaram-se, em um 
movimento global de busca 
por investimentos mais ar-
riscados. No Brasil, os juros 
altos, acima de 10% ao ano, e 
o remanejamento de fluxos da 
Rússia para outras economias 
emergentes têm mantido a 
entrada de divisas no país. 

Gás- A Receita Federal 
publicou ontem (9) instrução 
normativa zerando alíquotas 
do PIS/Pasep e da Cofins 
sobre o botijão de gás de 
cozinha de 13 quilos (kg) de 
uso doméstico. A medida 
incide sobre a importação e 
a receita de comercialização 
do produto.

Ficha Limpa: STF mantém 
prazo de inelegibilidade
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem (9) man-
ter a aplicação do prazo de 
inelegibilidade da Lei da Fi-
cha Limpa, norma que entrou 
em vigor em 2010 para barrar 
a candidatura de condenados 
pela Justiça.

Após a aprovação da nor-
ma, políticos condenados por 
decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão ju-
dicial ficaram impedidos de 
concorrer às eleições por 8 
anos, contados após o cum-
primento da pena.

A lei foi declarada cons-
titucional pelo Supremo em 
2012, mas a aplicação do 
trecho que definiu o prazo de 

inelegibilidade foi questiona-
da recentemente por meio de 
uma ação do PDT.

O julgamento foi motivado 
por uma decisão proferida em 
dezembro de 2020 pelo minis-
tro Nunes Marques, relator do 
caso. O ministro atendeu ao 
pedido do partido e restringiu 
a aplicação da contagem do 
prazo.

Para o ministro, a nor-
ma deveria ter previsto uma 
forma de detração da pena, 
porque o período de inele-
gibilidade não pode passar 
de 8 anos. Antes da decisão, 
o tempo de cumprimento 
da medida ficava indefinido, 
dependendo do fim do pro-

cesso, podendo passar de 10 
anos ou mais.

O caso voltou a ser ana-
lisado pelo STF ontem (9). 
Nunes Marques refirmou seu 
posicionamento, mas, por 6 
votos a 4, a Corte decidiu re-
jeitar a ação do partido. Com 
a decisão, a aplicação integral 
da lei volta a valer.

O ministro Alexandre de 
Moraes votou pela rejeição da 
ação do partido, por entender 
que a questão foi avaliada em 
2012, sendo incabível voltar a 
julgá-la. Para o ministro, a lei 
procurou afastar da política 
criminosos condenados por 
crimes graves.

“A ideia da Lei da Ficha 

Limpa foi expurgar da polí-
tica, por mais tempo que for 
possível, criminosos graves. A 
lei veio, por iniciativa popular, 
ampliar o afastamento de 
criminosos graves, seja contra 
a vida, seja contra a adminis-
tração pública”, afirmou.

O entendimento foi acom-
panhado pelos ministros 
Edson Fachin, Ricardo Le-
wandowski, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia e Rosa Weber.

Luís Roberto Barroso di-
vergiu e entendeu que o pe-
ríodo de inelegibilidade deve 
ser fragmentado. 

Os ministros André Men-
donça e Gilmar Mendes tam-
bém ficaram vencidos.

Por 6 votos a 4, Corte decidiu rejeitar ação apresentada pelo PDT

Ucrânia: 42 brasileiros já estão 
sendo repatriados pela FAB
O avião KC-390 Millennium 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB) decolou ontem  (9) 
de Varsóvia, na Polônia, em 
direção ao Brasil. A aeronave 
levou doações para a Ucrânia 
e está repatriando brasileiros 
e estrangeiros que fogem do 
conflito.

O voo trará 42 brasileiros, 
20 ucranianos, cinco argenti-
nos e um colombiano, além 
de 14 crianças. Também se-
rão trazidos oito cachorros e 
dois gatos.

O KC-390 saiu de Brasília 
na última segunda-feira (7) 

e fez três escalas técnicas: 
uma no Recife, outra na 
Ilha do Sal (Cabo Verde) e 
a última em Lisboa (Por-
tugal). Na aeronave, foram 
transportadas 11,6 toneladas 
de doação para a Ucrânia,  
entre alimentos e medica-
mentos.

O KC-390 é o maior avião 
militar desenvolvido e fabri-
cado no Hemisfério Sul e um 
dos projetos estratégicos da 
Defesa. A aeronave já foi em-
pregada em outras missões 
especiais de ajuda humani-
tária, como no Líbano (2020) 

e no Haiti (2021).
A Operação Repatriação 

é uma ação interministerial, 
entre as pastas da Justiça e 
Segurança Pública, da Defe-
sa, das Relações Exteriores e 
da Saúde.

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, informou, on-
tem (9), que foram registra-
dos ataques contra o sistema 
de saúde na Ucrânia, em 
meio à guerra com a Rússia, 
que resultaram na morte de 
dez pessoas e 16 feridos. Ao 

todo, a entidade reportou 18 
ataques.

“A OMS verificou 18 ata-
ques contra trabalhadores 
da saúde, ambulâncias e 
centros de saúde, incluindo 
10 mortes e 16 feridos”, in-
formou o dirigente, durante 
coletiva de imprensa. Esses 
ataques atingem toda a co-
munidade global da saúde. 
Mais de 2 milhões de pes-
soas deixaram a Ucrânia e a 
OMS está dando suporte aos 
países vizinhos para garantir 
atendimento médico aos 
refugiados”, acrescentou.

Avião saiu da Polônia rumo ao Brasil. Vinte ucranianos também embarcaram

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foram zeradas alíquotas do PIS/Pasep e da Confins sobre o gás de cozinha

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: 13/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 17041971
07:00 às 11:00 Rua Visconde do Uruguai - Centro - Niterói 17041971
13:40 às 17:40 Rua Miguel Couto - Icaraí - Niterói 16988271
14:00 às 17:00 Estrada do Sapê - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Rua Brasilina dos Santos Araújo - Morro do Estado - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Rua Padre Anchieta - Ingá - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Manoel B. Ferreira - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Alberto Puri - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Américo José Rocha - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Antônio Carlos - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Brasilina Santos - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Florentino R Madeira - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa José Lopes da Silva - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa José Rocha - Centro - Niterói 16988403
14:00 às 17:00 Travessa Raimundo Moreira Silva - Centro - Niterói 16988403
14:30 às 18:00 Avenida Geraldo de Melo Ourivio - Camboinhas - Niterói 16988627

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Backer - Mutondo - São Gonçalo 16986391
Dia: 14/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Central - Serra Grande - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Avenida Esmeraldas - Itaipu - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Avenida José Cortes Junior - Serra Grande - Itaipu - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Estrada Canto Galo - Serra Grande - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Estrada Alcebíades Pinto - Serra Grande - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Ruas 1, 8, 38 - Maravista - Serra Grande - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Brilhantes - Serra Grande - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Cristais - Serra Grande - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Desembargador Ronald Souza - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Hilário Ferreira de Souza - Serra Grande - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Jardim Ubá - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Rua Projetada - Engenho do Mato - Niterói 16994263
09:00 às 13:00 Avenida Canal - Engenho do Mato - Niterói 16994325
09:00 às 13:00 Ruas 2, 4, 27, 30, 31, 32 - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16994325
09:00 às 13:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16994325
09:00 às 13:00 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 16994325
09:00 às 13:00 Rua Esmeralda Nepumoceno - Engenho do Mato - Niterói 16994325
09:00 às 13:00 Rua Maria de Lourdes Mattos (Antiga Rua 31) - Engenho do Mato 16994325
09:00 às 13:00 Rua Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 16994325
13:00 às 17:00 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 16990419
13:00 às 17:00 Ruas 4, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Várzea das Moças - Engenho 

do Mato - Niterói 
16990419

13:00 às 17:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 16990419
13:00 às 17:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 16990419
13:00 às 17:00 Rua Pau Brasil - Engenho do Mato - Niterói 16990419
13:00 às 17:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Várzea das Moças 16990419
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 16990419
13:00 às 17:00 Avenida Atrativo Cortes Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 74 - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 16995317
13:00 às 17:00 Rua Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 16995317

SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo 16990949
09:00 às 12:00 Rua 3 - Almerinda - São Gonçalo 16990949
14:30 às 18:00 Rua Itápolis - Monjolos - Vista Alegre - São Gonçalo 16991085

MARICÁ
08:30 às 12:30 Estrada Serrinha de Itaipuaçu - São José Imbassaí - Maricá 16990147
08:30 às 12:30 Rodovia Amaral Peixoto - São José Imbassaí - Estrada do Macaco 16990147
08:30 às 12:30 Ruas 3, 12 - São José de Imbassaí - Maricá 16990147
08:30 às 12:30 Rua Acesso - São José de Imbassaí - Maricá 16990147
08:30 às 12:30 Rua Creso Ribeiro - São José Imbassaí - São José - Maricá 16990147
08:30 às 12:30 Rua Manoel Gomes Quintanilha - São José Imbassaí - Estrada do 

Macaco - Maricá 
16990147

08:30 às 12:30 Rua São José - São José Imbassaí - Maricá 16990147
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Costa Verde - São Bento da Lagoa - Maricá 16995719
13:30 às 17:30 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Avenida Praia - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Avenida Marques de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Ruas 4, 36, 37, 50, 53 - Jardim Atlântico - Estrada Cassorotiba - 

Itaipuaçu - Jardim Atlântico Central - Maricá 
16989051

13:30 às 17:30 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Rua Benvindo Taques Horta Júnior - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 16989051
13:30 às 17:30 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 16989051
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Primeiro 
reforço da 
‘era SAF’ é 
apresentado

O Botafogo 
oficializou, 
ontem à tar-
de, a chegada 
do zagueiro 
Philipe Sam-

paio. O jogador de 27 anos se 
tornou a primeira contrata-
ção da gestão de John Textor.

Philipe, que estava no 
Guingamp, da França, as-
sinou um contrato de três 
anos com o Alvinegro e 
será apresentado hoje, em 
entrevista coletiva.

Formado nas categorias 
de base do Santos, o zaguei-
ro passou oito temporadas 
no futebol europeu antes 
de retornar ao Brasil. No 
Velho Continente, atuou em 
Portugal, Rússia e França.

“Vai precisar ter pa-
ciência, pois um projeto 
leva tempo e a longo prazo 
muitas vezes. Mas podem 
esperar muita vontade, um 
grupo com muita vontade 
de reverter essa situação. 
Estou muito feliz de estar 
aqui e vou comer a grama 
se for possível para defender 
as cores do Botafogo”, disse 
o novo zagueiro à “Botafogo 
TV”.

Além de reforços dentro 
das quatro linhas, o Bota-
fogo ainda corre para con-
tratar um novo técnico. O 
português Luís Castro é o 
favorito para assumir o co-
mando da equipe.

Diretoria rubro-negra descarta chance de negócio com clube paulista

Flamengo diz novo não 
ao Palmeiras por Pedro

O Flamengo não 
tem interesse em 
negociar o cen-
troavante Pedro 
com o Palmeiras, 
que está em bus-
ca de um camisa 

9 no mercado. Pelo menos é 
o que garante Marcos Braz, 
vice-presidente de futebol do 
Rubro-Negro.

O dirigente ainda garantiu 
que o time paulista não rea-
lizou uma proposta concreta 
pelo atacante, fazendo apenas 
uma consulta.

“O Flamengo não tem inte-
resse no negócio. O Palmeiras 
fez uma consulta, mas o Pedro 
é caso encerrado. Não houve 
nem proposta oficial. Estamos 
pensando só na semifinal do 
Carioca e no início da Liber-
tadores”, disse Braz ao “UOL”.

“O Flamengo não pode 
falar em cima de suposições. 
Não recebemos oferta do Pal-
meiras, não teve nada, zero”, 
completou.

O Flamengo entende que 
vender um jogador de grande 
potencial para um rival direto 
nas mais relevantes competi-
ções seria um enorme equívo-
co. Pedro se encaixa no perfil 
desejado por Leila Pereira: 
jovem, com possibilidade de 
render um retorno financeiro 
a médio ou longo prazo.

A desvalorização do real em 
relação ao dólar e ao euro é um 
dos principais obstáculos que 
o clube alviverde tem encon-
trado no mercado em busca 
de um camisa 9 de peso. Até o 
momento, Rafael Navarro foi 
o único reforço para o sistema 
ofensivo do Palmeiras nesta 

temporada.

Finanças - O Flamengo deu 
uma “parada” na busca por re-
forços nas últimas semanas. O 
motivo foi uma decisão judicial 
que exigia o pagamento de R$ 
127 milhões ao Banco Central.

No entanto, o juiz que cuida 
do caso diminuiu o valor da 
multa para R$ 10 milhões nesta 
semana. Com isso, o Flamengo 
fica tranquilo para voltar ao 
mercado.

O principal alvo da direto-
ria do Flamengo é um goleiro. 
Santos, do Athletico-PR, é o 
favorito e já tem negociações 
bem encaminhadas.

Outra meta dos dirigentes 
rubro-negros é comprar os 
direitos do volante Andreas 
Pereira junto ao Manchester 
United-ING.

Marcelo Cortes / Flamengo

Reserva de Gabigol, o atacante Pedro é o atual sonho de consumo do Palmeiras, mas permanecerá no Flamengo

Vitinho deve estrear 
contra o Resende

Benzema faz três e 
Real elimina PSG

O técnico do 
Vasco, Zé Ricar-
do, não pode 
mais uma vez 
contar com o 
meia Vitinho. 
O jogador, que 

está em fase final da recupe-
ração de uma lesão muscu-
lar, ainda não estreou com a 
camisa cruz-maltina.

No entanto, o meia em-
prestado pelo Corinthians 
está perto de fazer seu pri-
meiro jogo pelo Vasco. O 
jovem de 22 anos já está 
em processo de recondi-
cionamento físico e pode 
entrar em campo no fim de 
semana.

O Vasco enfrentará o Re-
sende, no próximo domingo, 

O Real Madrid está classi-
ficado para as quartas de 
final da Liga dos Campeões. 
O time espanhol venceu on-
tem o Paris Saint-Germain 
por 3 a 1 e reverteu a vanta-
gem que os franceses cons-
truíram na ida (1 a 0). O jogo 
marcou uma grande atuação 
de Benzema, que fez os três 
gols dos merengues.

Neymar fez jogo discreto, 
apesar de dar a assistência 
para o gol de Mbappé, único 
do PSG. Já Marquinhos fez 
jogo ruim e falhou direta-
mente no terceiro gol do 
Real. Vinícius Júnior não fez 
bom primeiro tempo, mas 
cresceu na segunda etapa 
junto com todo time.

O PSG abriu o placar aos 

às 16 horas (de Brasília), em 
São Januário, pela 11ª rodada 
do Campeonato Carioca. Os 
cruz-maltinos ainda brigam 
com o Botafogo pela terceira 
posição da Taça Guanabara.

A possibilidade de utili-
zar Vitinho fará com que Zé 
Ricardo possa poupar Nenê 
em mais partidas. O expe-
riente meia vem atuando em 
quase todos os confrontos 
da equipe neste início de 
ano.

40 do 1º tempo. Neymar 
conseguiu ótimo passe lon-
go com a canhota e Mbappé, 
em disparada, bateu no can-
to de Courtois.

Na etapa final, o Real 
buscou o empate. Aos 15, 
Donnarumma foi sair jo-
gando com os pés, sofreu 
a pressão e entregou a bola 
nos pés de Vinícius Júnior, 
que serviu para Benzema 
concluir.

Em contra-ataque, Ben-
zema recebeu lindo passe 
de Modric e finalizou com 
firmeza, sem chances para 
Donnarumma.

Na jogada seguinte, o 
Real ampliou novamente 
com Benzema e carimbou 
a classificação merengue.

Meia chegou no 
início do ano 
emprestado pelo 
Corinthians

Philipe Sampaio 
atuava no 
futebol francês


