
Valores não passam de 
R$ 1 em 43% dos casos 

Montantes de até R$ 10 representam 70% das consultas em busca de dinheiro esquecido nas contas

MIXARIA A RECEBER DOS BANCOS

CIDADES\PÁG.5

As intervenções na Região Oceânica de Niterói serão realizadas no trecho entre o trevo onde está o quartel dos Bombeiros de Itaipu até a Rua Honduras seguindo pela Estrada Irene Lopes Sodré

Divulgação

CIDADES\PÁG. 4

Começam obras 
para ampliar 
ciclovia na RO
Começaram ontem as obras para 
implantação de mais três qui-
lômetros de ciclovia na Região 
Oceânica de Niterói, desta vez, no 
Engenho do Mato. O trajeto come-
ça no trevo onde está localizado o 
quartel dos Bombeiros de Itaipu 
e segue até a Rua Honduras. O 
projeto irá conectar a ciclovia da 
Transoceânica com a ciclovia do 
bairro ao longo da principal via, 
a Estrada Irene Lopes Sodré. De 
acordo com a Prefeitura de Ni-
terói, o Sistema Cicloviário da 
Região Oceânica consiste na im-
plantação e requalificação de 60 
quilômetros de ciclovias, ciclo-
faixas e ciclorrotas, além de bici-
cletários fechados, paraciclos e 
requalificação urbana.

CIDADES\PÁG. 3

Alcântara: obras 
noturnas contra 
engarrafamento

CIDADES\PÁG. 3

PANORAMA\PÁG. 2

Águas do Rio faz hoje 
atendimento itinerante 

em São Gonçalo

Brilho 
de Elza 
na telona
“My Name is Now, Elza 
Soares”, hoje em cartaz na 
Biblioteca Parque.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Documentário será exibido na Biblio-
teca Parque de Niterói

Zé Garoto: tendas vão 
oferecer serviços de 
saúde a partir de hoje

CIDADES\PÁG. 4

Antigo sonho rubro-negro, o zagueiro Pablo, de 30 anos, foi contratado 
ontem junto ao Lokomotiv-RUS. Ele assinou contrato até dezembro de 
2025 e reencontrará com Paulo Sousa, seu técnico no Bordeaux-FRA.

PÁG. 8

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

Betis pagará 13 milhões de euros 
para tirar Luiz Henrique do Tricolor

Marcelo Cortes / Flamengo 

Terceiro reforço do Flamengo para temporada, zagueiro Pablo vestirá a camisa 30 rubro-negra

Zaga do Fla tem novo xerife: Pablo

Missa lembra 
4 anos da morte 
de Marielle

CIDADES\PÁG. 5

PM e funkeiro são 
presos por extorsão 

a empresários

Flu explica 
situação de 
promessa
O Flu confirmou que há 
um pré-contrato com o 
Betis-ESP para a venda de 
85% dos direitos federati-
vos de Luiz Henrique.
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Flexibilização de máscaras
Até agora não sei o que de fato está acontecendo aqui em 
Niterói. A Prefeitura não liberou ficar sem máscaras em 
lugares fechados, mas parece que os estabelecimentos 
não estão ligando para isso. A maioria das lojas de con-
veniência, restaurantes e pontos de venda que eu entro 
os responsáveis ou estão sem máscara ou falam que não 
preciso usar. Estou confuso.
Pedro Castro

Preço da passagem
Quem vai rotineiramente para o Rio volta a sofrer com 
mais um aumento na passagem. Cada dia mais com-
plicado ser autônomo e precisar trabalhar no Rio. Tudo 
aumenta, menos o meu salário.
Henrique Vilela

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.

Elza Soares no 
‘Cine República’
A primeira edição do ano do 
“Cine República”, da Biblio-
teca Parque, acontece nesta 
terça, às 15h, com a exibição 
gratuita do documentário 
“My Name is Now, Elza Soa-
res”, dirigido por Elizabete 
Martins Campos.

O longa-metragem abor-
da a cantora Elza Soares, 
ícone da música brasileira, 
numa saga que ultrapassa o 
tempo, o espaço, as perdas 
e os sucessos. Uma fênix, 
ao mesmo tempo frágil e 

forte, incorporada de ances-
tralidades brasileiras e que, 
com a força da natureza, 
transcende e canta glorio-
samente. Melhor Documen-
tário pelo Júri Popular no 
Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro.

O Cine República é uma 
parceria entre a Biblioteca 
Parque de Niterói, o Nú-
cleo de Cineclubes de Nite-
rói (NuCiNi) e o Centro de 
Convivência e Cultura de 
Niterói. 

CULTURA FABIANA MAIA

Sons Brasil

Nesta terça, às 19h, tem o 
“Festival pras bandas de cá”, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos, em Niterói. O espaço 
multicultural recebe o Sons 
Brasil, quarteto formado pe-
los músicos Bruno Barreto, 
Daniel Scisinio, Leandro Sa-

SERTANEJO – A dupla mais querida do Brasil inicia 
outra grande escalada rumo ao topo das paradas de 
sucessos. Rionegro e Solimões lançam a primeira parte 
do DVD “A História Continua”. O EP 1 traz como carro 
chefe a música “Saudade de Ex” e apresenta também 
mais duas canções para acompanhar o single: “Alquei-
rão de Saudade” e o pout-pourri “A Gente Se Entrega”.

‘IRMÃO CHATÃO’ - Ronaldo Souza, criador do canal 
Gato Galactico, acaba de lançar o single ‘Irmão Cha-
tão’. A obra, composta por Vanessa Alves e Gabriel 
Mendes, conta com a participação do rapper Mussou-
mano e marca a estreia do canal Desnecessauro com 
animações inéditas. A canção já está disponível nas 
plataformas digitais.

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

Divulgação

Documentário “My Name is Now, Elza Soares” será exibido nesta terça

Divulgação

Quarteto se apresenta no “Festival pras bandas cá” em Niterói

Cobranças ao governador

Durante um recente en-
contro com o governador 
Cláudio Castro, a deputada 
estadual Zeidan, do Partido 
dos Trabalhadores (PT) fez 
diversas solicitações para 
o município de Maricá. Ela 
cobrou o Centro Tecnológi-
co em parceria com o Insti-
tuto de Ciência e Tecnologia 
e Inovação de Maricá, a 

Divulgação

realização de provas teóri-
cas do Detran da cidade e 
também a efetivação do Se-
gurança Presente no muni-
cípio. A deputada também 
pediu para o governador 
sancionar a lei estadual 
de tombamento do Clube 
Tamoio em São Gonçalo, 
na cidade vizinha, dentre 
outras reivindicações.

Polêmica do 
reajuste

Águas do Rio em 
Alcântara

O governo do estado está 
negociando com a  SuperVia 
para que o reajuste da tarifa 
de trem fique abaixo dos R$ 
7, valor referente ao reajuste 
anual com base no IGP-M, 
como previsto no contrato 
de concessão, mas que ficou 
bem acima da realidade. A 
informação foi dada pela 
representante da Secreta-
ria Estadual de Transporte 
(Setrans), Raquel de Souza 
Lima, na primeira audiência 
da CPI da Alerj que investiga 
as interrupções e atrasos nos 
serviços de trens, realizada 
ontem e presidida pela de-
putada Lucinha (PSDB). O 
representante da Agetransp, 
Felippe Ramos, informou 
que a agência emitiu uma 
Nota Técnica em novembro 
de 2021, após desenvolver 
um índice de reajuste do 
valor real da tarifa próprio 
do sistema ferroviário, como 
alternativa ao IGP-M. Vamos 
ver se consegue emplacar.

Acaba de ser lançado o “Águas 
do Rio com Você”, serviço de 
atendimento itinerante da 
concessionária. Nesta terça, 
Dia do Consumidor, as equi-
pes estarão no Rio, Mesquita 
e São Gonçalo, no Calçadão 
de Alcântara, das 9h às 17h. 
“Profissionais de diversas 
áreas da Águas do Rio estarão 
mobilizados para resolver as 
questões de nossos clientes ali 
mesmo. Esta é uma extensão 
do que realizamos no dia a 
dia em nossas lojas e canais 
virtuais, mas entendemos 
que no Dia do Consumidor 
seria uma oportunidade de 
estarmos ainda mais perto”, 
explica o presidente da Águas 
do Rio, Alexandre Bianchini. 
Entre as principais demandas 
nos canais de atendimento 
estão serviços de reparo de 
vazamento, troca de titulari-
dade e esclarecimentos sobre 
a conta. Nesta iniciativa serão 
oferecidas condições especiais 
de parcelamento de débitos.

POR JEFFERSON LEMOS

Promotora recebe prêmio

A promotora do MPRJ Si-
mone Sibilio foi homena-
geada, ontem, na edição 
anual do Prêmio Interna-
cional Mulheres de Cora-
gem (IWOC). O título foi 
entregue pelo secretário de 
Estado dos Estados Unidos, 
Antony J. Blinken, durante 
solenidade virtual e presen-
cial, na sede do Consulado 

Divulgação

Americano, no Centro do 
Rio. A premiação home-
nageou a atuação de doze 
mulheres que se destaca-
ram em suas profissões no 
mundo todo. A solenidade 
foi transmitida de Washin-
gton e contou com a parti-
cipação da primeira-dama 
dos EUA, Jill Biden e de 
Antony Blinken. 

Com a bênção de Bolsonaro

A deputada estadual Cé-
lia Jordão oficializou sua 
filiação ao PL em uma ce-
rimônia neste sábado (12), 
na sede do partido, em 
Brasília, com a acolhida do 
presidente Jair Bolsonaro. 
A parlamentar busca a 
reeleição para seguir forta-
lecendo a base do governa-
dor Cláudio Castro na Alerj. 
Advogada e ex-secretária 

Divulgação

de Desenvolvimento Social 
de Angra dos Reis, Célia 
assumiu o primeiro man-
dato em dezembro de 2020. 
A ministra da Secretaria 
de Governo, Flávia Arru-
da (PL-DF), o prefeito de 
Angra dos Reis, Fernando 
Jordão, e a deputada fede-
ral Soraya Santos (PL-RJ) 
também  prestigiaram o 
evento de filiação.

Panorama RJPanorama RJ

Quem também está de le-
genda nova é a deputada 
estadual Alana Passos, tam-
bém apoiadora de Bolso-
naro, que se filiou, ontem, 
ao PTB. Candidata à reelei-
ção, Alana é paraquedista 
do Exército e foi a deputa-
da mulher mais votada do 
legislativo carioca, no último 
pleito, tendo recebido mais 
de 106 mil votos para o seu 

primeiro mandato. Além de 
Alana, também assinaram a 
ficha de filiação do partido 
na ocasião o ex-deputado 
federal Walney Rocha e Elias 
Montes, candidato a prefeito 
do município de Petrópolis, 
nas últimas eleições. Da es-
querda para direita na foto, 
Elias Montes, Walney Rocha, 
Alana Passos e Marcus Viní-
cius, presidente do partido.

Deputada pousa no PTB
Divulgação

Novo na disputa do Rio
Divulgação

O Diretório Estadual do 
partido Novo lançará o 
deputado federal Paulo 
Ganime como pré-candi-
dato ao governo do estado 
do Rio, no próximo sába-
do (19), às 16h, no Hotel 
Vila Galé. Com o objetivo 
de mobilizar apoiado-

res e filiados ao partido, 
o evento contará com a 
presença do governador 
de Minas Gerais, Romeu 
Zema, do pré-candidato à 
presidência da República 
pelo NOVO, Felipe D’Ávi-
la, além de deputados 
federais e o vereador da ci-
dade do Rio, Pedro Duarte. 
Paulo Ganime afirmou 
que se sente honrado por 
ter sido escolhido pelo 
partido e que a missão que 
vem pela frente será um 
grande desafio. “Há muito 
tempo o Rio de Janeiro 
sofre com políticos que 
só se importam em estar 
no poder e se esquecem 
de ouvir as necessidades 
da população. Teremos 
um caminho longo, mas 
é possível transformar o 
nosso estado”, afirmou 
Ganime.

ramago e Rodrigo Reis. No re-
pertório, o melhor da música 
brasileira em sua riqueza de 
batuques, ritmos e melodias, 
com canções de Gilberto Gile 
Chico Buarque. Os ingressos 
custam R$30 (inteira), no site 
Sympla.
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Obras no bairro foram iniciadas para atender o local e ampliar a malha cicloviária da Região Oceânica

Engenho do Mato em 2 rodas
A Região Oceânica de Niterói 
vai ganhar mais três quilô-
metros de ciclovia. Desta vez, 
o Engenho do Mato recebe as 
intervenções para requalifi-
cação e ampliação da malha 
cicloviária. As obras começa-
ram nesta segunda-feira (14). 
O trajeto começa no trevo 
onde está localizado o quar-
tel dos Bombeiros de Itaipu e 
segue até a Rua Honduras. O 
projeto irá conectar a ciclo-
via da Transoceânica com a 
ciclovia do bairro ao longo da 
principal via, a Estrada Irene 
Lopes Sodré.  

Responsável pela Coor-
denadoria Niterói de Bici-
cleta, Filipe Simões destaca 
que esta iniciativa integra 
o Lote 1 do Sistema Ciclo-
viário da Região Oceânica, 
que contempla também as 
vias Almirante Tamandaré, 
Acúrcio Torres, toda a orla 
de Piratininga, entre outras 
vias, totalizando 21 quilôme-
tros de obras.

O Sistema Cicloviário da 
Região Oceânica consiste 
na implantação e requali-
ficação de 60 quilômetros 
de ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas, além de bicicle-
tários fechados, paraciclos 
e requalificação urbana. De 

acordo com Filipe Simões, 
uma vez concluídas todas 
as etapas, somando os 60 
quilômetros, a infraestrutu-
ra cicloviária de Niterói irá 
ultrapassar cem quilômetros 
de vias cicláveis.

“O avanço das obras com 
mais esta etapa é fundamen-
tal para a conexão segura 
do bairro do Engenho do 
Mato com a malha cicloviá-
ria da Região Oceânica e de 
toda a cidade. O projeto vai 
proporcionar uma via mais 
organizada, mais segurança 
para quem pedala, além de 
um maior incentivo para 
que mais pessoas adotem 
a bicicleta como meio de 
transporte democrático e 
sustentável, e de facilitar o 
uso da bicicleta para o deslo-
camento na Região Oceânica 
e para outros locais da cida-
de”, afirma Filipe Simões.

Trajeto começa 
no trevo, onde 
está o quartel 
dos bombeiros, 
e segue até a 
Rua Honduras

Divulgação

Intervenção, de três quilômetros, permitirá a conexão da ciclovia da TransOceância com a do bairro, ao longo da Estrada Irene Lopes Sodré, a principal 

Semana da Saúde 
hoje no Zé Garoto
A Praça Estephânia de Car-
valho, no Zé Garoto, rece-
beu as últimas montagens 
das tendas e colocação de 
adesivos para a Semana da 
Saúde que começa hoje (15). 
A ação, com vários serviços 
de saúde, vai acontecer até 
quinta-feira (17), das 8h às 
16h.

O evento é uma parceria 
entre Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo e a Secretaria 
de Estado de Saúde. Não há 
agendamento, mas haverá 
distribuição de senhas a par-
tir das 7h. No primeiro dia, 
o encerramento será com a 
apresentação da Orquestra 
Municipal; e no dia 17, com 
a Porto da Pedra, ambas às 
16h.

O evento contará com os 
seguintes serviços: auriculo-
terapia, aferição de pressão, 
testes de glicose e rápidos de 
hepatite B e C, sífilis e HIV, 
atendimentos clínicos der-
matológicos para avaliação 
de hanseníase, teste de PSA 
e encaminhamento para 
urologista, triagem para a 

realização da mamografia 
para as mulheres com mais 
de 50 anos; orientações so-
bre alimentação saudável, 
avaliação da composição 
corporal, avaliação da saúde 
bucal, exames para detectar 
o glaucoma e de fundo de 
olho, vacinação contra o co-
ronavírus para os maiores de 
18 anos, doação de sangue, 
cadastro e atualização do 
cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e distribuição 
de pastilhas de cloro para o 
tratamento da água.

Mamografia - A mamo-
grafia será realizada no mes-
mo dia no Espaço Rosa ou 
no Hospital Doutor Luiz 
Palmier, ambos no Zé Garo-
to. É necessário ter o pedido 
médico em guia do SUS para 
o procedimento, xerox de 
RG, CPF, cartão SUS e com-
provante de residência atua-
lizado. Quem tiver o pedido 
de rede particular, poderá 
fazer a transcrição na hora. 
E um médico poderá fazer o 
pedido na hora, caso julgue 
necessário para as mulheres 
com mais de 50 anos.

Autismo: inscrições 
para centro em SG
Para atender a população 
que tem Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), a 
Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de 
Educação, abrirá a inscri-
ção para o sorteio público 
para vagas no Centro de 
Referência em Autismo 
Marlene Felício Faria, no 
Centro. As inscrições po-
dem ser realizadas de 23 
de março a 5 de abril, ex-
clusivamente online pelo 
site www.saogoncalo.rj.gov.
br. A publicação da relação 
de inscritos se dará através 
do Diário Oficial, no dia 8 
de abril.

Serão disponibilizadas 
150 vagas, distribuídas da 
seguinte forma: 100 vagas 
para alunos da rede pú-
blica municipal de ensino 
de São Gonçalo; 50 vagas 
para alunos que não são 
da rede pública municipal 
de ensino de São Gonçalo 
e 20 vagas para cadastro 
de reserva, sendo 10 vagas 
para alunos da rede e 10 

para alunos que não são  
da rede.

As vagas serão preen-
chidas através do sorteio 
público que será realizado 
no dia 13 de abril, às 10h, 
no auditório da Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, e será disponibilizado 
um link nas redes sociais 
para acompanhamento 
do sorteio em tempo real. 
Para os responsáveis que 
quiserem acompanhar 
presencialmente, serão  
disponibilizada 50 vagas 
no auditório por ordem de 
chegada.

Após o sorteio, haverá 
registro dos nomes con-
templados em livro de ata 
do Centro de Referência em 
Autismo Marlene Felício 
Faria, que será utilizado 
no período da matrícula. A 
publicação da relação dos 
sorteados para as vagas 
imediatas e de cadastro de 
reserva se dará através do 
Diário Oficial do Município, 
no dia 14 de abril.

Alcântara: asfaltamento à 
noite não atrapalha o trânsito

As ruas do Alcântara seguem 
recebendo o banho de asfalto. 
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano chega com as 
equipes à Rua Manoel João 
Gonçalves, uma das princi-
pais vias do bairro. A obra será 
realizada no período noturno 
por uma determinação do 
prefeito Capitão Nelson, com 
objetivo de minimizar os im-
pactos no trânsito. Durante 
as intervenções, o trânsito 
vai operar no esquema ‘siga 
e pare’.  Ao todo, seis ruas no 
entorno do bairro já recebe-
ram o asfalto.

A obra faz parte da se-
gunda etapa do processo de 
recapeamento asfáltico que 
está beneficiando as ruas do 
bairro Alcântara.

Nesta segunda etapa, ou-
tras ruas também vão receber 
um novo asfalto. São as ruas 
Jovelino de Oliveira Viana, 
trecho da Dr. Alfredo Backer 

e Laureano Rosa.
As primeiras vias que já 

receberam as intervenções de 
recapeamento  foram as ruas 
Clodoaldo dos Reis, Gustavo 
Mayer, Augusto Franco, Al-
fredo Brasil, Antônio Sodré, 
trecho da Estrada Raul Veiga 
e Rua Almirante Nestor Pinto 
Alves. Elas já estão recapea-
das e com toda a sinalização 
pintada.

A Rua Almirante Nestor 
Pinto Alves está recebendo os 
reparos finais como capina-
gem e pintura dos canteiros.

Banho de asfalto está sendo realizado na Rua Manoel João Gonçalves

Durante as 
intervenções, 
o trânsito vai 
operar no 
esquema ‘siga 
e pare’

Renan Otto / Alcântara

Obra faz parte da segunda etapa do processo de recapeamento asfáltico

No Pacheco, Rua Raimundo 
Nonato passa por fresagem

A Rua Sargento Raimundo 
Nonato, no Pacheco, come-
çou a ser fresada na manhã 
de ontem (14) e, em breve, vai 
receber o recapeamento do 
asfalto. O serviço será esten-
dido até a Rua Alzira Vargas, 
que é uma das principais vias 
do bairro. O programa Asfalta 
São Gonçalo está levando 
um banho de asfalto para 54 
vias do município, através de 
um convênio com o Governo 
do Estado, por meio do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro 
(DER-RJ).

Além do recapeamento do 
asfalto, a rua recebeu a limpe-
za e abertura de mais bueiros 
na via, para reforçar o escoa-
mento de águas pluviais.

“Aqui tem alguns comér-
cios e residências e quando 
chove é um problema. A rua 

toda só tem dois bueiros. Eu 
vi que estão abrindo mais um 
ali. Agora, com esse asfalto 
novo, a gente fica na esperan-

ça de melhorar”, diz o mora-
dor Vicente Antonio Coimbra, 
de 64 anos, morador no local 
há 29 anos.  

Ainda no bairro Pacheco, a 
Estrada São Pedro, que vai até 
o bairro de Vista Alegre, está 
recebendo um novo asfalto. 
São 2,1 quilômetros recupe-
rados às margens da 

RJ-104.
Os trabalhos do Asfalta 

São Gonçalo tiveram início 
há quase um ano, em abril 
do ano passado, pela Avenida 
Humberto de Alencar Cas-
telo Branco (antiga Avenida 
Edson), no bairro Santa Ca-
tarina. Já passou por bairros 
como Rocha, Centro, Boa 
Vista, Porto da Pedra, Gradim, 
Paiva e Trindade.

 Em uma outra parceria 
com o Governo do Estado, a 
Rua Cidade de Lisboa, que 
também passa pelo bairro 
Pacheco, está recebendo in-
tervenções de drenagem, pa-
vimentação e urbanização.

Serviço vai até a Rua Alzira Vargas, uma das principais do bairro gonçalense
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Via no Pacheco é uma das 54 da cidade que estão recebendo novo asfalto
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Nova sede do CAp-Uerj é 
inaugurada no Rio Comprido
Prédio tem estrutura mais adequada para os profissionais e alunos. São 43 salas de aula e 4 laboratórios
O governador Cláudio Castro 
inaugurou, ontem (14), a nova 
sede do Instituto de Aplica-
ção Fernando Rodrigues da 
Silveira (CAp), vinculado à 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj). O prédio, 
no bairro do Rio Comprido, 
na Zona Norte do Rio, tem es-
trutura física mais adequada 
para os profissionais e alunos. 
São cerca de 7 mil m² de área 
total, quase o dobro da antiga 
unidade.

“Esta inauguração é re-
sultado do trabalho de união 
que tem sido feito no Rio de 
Janeiro. Utilizamos, mais uma 
vez, o diálogo entre o Governo 
do Estado, a Alerj e a comuni-
dade acadêmica da Uerj, que 
desejava há anos uma nova 
sede para o Colégio de Apli-
cação. Acreditamos na Uerj 
como uma forma de mudança 
de vida dos fluminenses. É 
tempo de avanço e retomada 
no Estado do Rio de Janeiro”, 
afirmou o governador Cláudio 
Castro.

Após um ano de reformas, 
alunos, professores e demais 
funcionários contam, a partir 
de agora, com 43 salas de au-
las, quatro laboratórios, um 
auditório, uma biblioteca, 
quatro quadras poliesportivas 
e um restaurante.

No próximo dia 1º de abril, 
o CAp-Uerj completa 65 anos 
de existência. Até o ano pas-
sado, a unidade escolar fun-

cionava em um prédio na Rua 
Santa Alexandrina. A partir 
de um trabalho em parceria, 
o novo imóvel foi adquirido 
por meio de repasse de apro-
ximadamente R$ 26 milhões 
da Alerj para o Governo do 
Estado. A sede recém-inau-
gurada vai receber cerca de 2 

mil alunos da Educação Bá-
sica, da pós-graduação, além 
de estagiários dos cursos de 
graduação da Uerj.

“A luta pela nova sede atra-
vessa muitas gestões. O local, 
que já era dedicado à educa-
ção, segue com essa missão 
com a chegada do CAp-Uerj. 

Completamos 65 anos no 
próximo dia 1º de abril, e o 
novo prédio representa um 
presente antecipado”, afirmou 
o diretor do CAp-Uerj, Thiago 
Corrêa Almeida.

Auxílio-uniforme -Para 
ajudar os estudantes, a Uerj 
anunciou a criação do au-

xílio-uniforme para o corpo 
discente do CAp-Uerj. Serão 
R$ 350 por semestre para 
aquisição de blusas, calças, 
tênis e agasalhos.

“A nossa gestão tem con-
seguido avançar mesmo com 
a pandemia e com o estado 
no Regime de Recuperação 

Fiscal. Aumentamos de R$ 16 
milhões para R$ 76 milhões os 
investimentos em programas 
de permanência estudantil. O 
trabalho é pautado no diálogo 
e no compromisso em mudar 
a vida do cidadão fluminense 
- lembrou o reitor da Uerj, 
professor Ricardo Lodi.

 Rafael Campos Divulgação

 O governador Cláudio Castro participou da solenidade de inauguração das novas instalações, na manhã de ontem

Inscrição 
no Fies é 
prorrogada 
até hoje
As inscrições para o pri-
meiro processo seletivo 
de 2022 do Fundo de Fi-
nanciamento Estudan-
til (Fies) serão reabertas. 
Com o período ampliado, 
os estudantes terão até as 
23h59 de hoje (15) para se 
inscrever. A data do resul-
tado da chamada regular, 
que seria divulgada no dia 
15, também mudou e será 
publicada no dia 18 de 
março, no portal Acesso 
Único. 

“O MEC decidiu am-
pliar o prazo após identifi-
car lentidão e interrupções 
pontuais na performance 
da solução tecnológica, 
durante poucos minutos, 
no sistema eletrônico de 
inscrição. A instabilidade, 
ocorrida apenas no final da 
noite do último prazo pre-
visto para inscrição, que 
seria no dia 11, foi pontual, 
tanto que somente foi per-
cebida por quem acessava 
o sistema, no horário pró-
ximo do encerramento do 
prazo de inscrição”, justifi-
cou a pasta.

Para concorrer, o can-
didato precisa ter feito o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) a partir de 
2010 e ter obtido nota igual 
ou superior a 450 pontos. 
Outra exigência para ins-
crição é não ter zerado a 
redação.

Novo cronograma: Dia 15 
de março – último dia para 
inscrição;
Dia 18 de março– resultado 
da chamada única e lista 
de espera;
De 21 a 23 de março – pra-
zo para complementação 
das inscrições dos pré-se-
lecionados na chamada 
regular;
De 24 de março a 4 de maio 
- prazo para convocação 
dos pré-selecionados por 
meio da lista de espera.

Integrantes de facções criminosas foram detidos no Rio e em Campos dos Goytacazes

Ação da PF termina com 3 presos

Três pessoas foram presas 
ontem (14), uma no municí-
pio do Rio de Janeiro e duas 
em Campos dos Goytacazes, 
em operação do Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) para cum-
primento de mandados de 
prisão preventiva e de busca 
e apreensão contra sete de-
nunciados por integrarem 
organização criminosa, que 
atua com tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro. A ope-
ração, realizada pelo Grupo 
de Atuação Especializada 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco/MPRJ), em 
parceria com a Polícia Fe-
deral, contou com apoio da 
Coordenadoria de Segurança 
e Inteligência (CSI/MPRJ). 

O grupo alvo montou 
esquema de ocultação de 

bens e lavagem de capitais, 
oriundos do tráfico de dro-
gas em Campos, através de 
sociedades empresárias em 
nomes de terceiros, mas que, 
efetivamente, pertencem aos 
denunciados Amarildo Perei-
ra dos Prazeres (o “Tupã”) e 
Larissa de Castro Silva, com-
panheira dele e auxiliar na 
administração dos negócios 
da organização criminosa. 
Segundo o MPRJ, Amarildo 
possui extensa ficha criminal, 
com anotações por tráfico de 
drogas e homicídio, além de 
ser notoriamente conhecido 
como uma das lideranças da 
facção criminosa ADA em 
Campos, com atuação na 
comunidade denominada 
Baleeira.

Também foram denun-
ciados Claudio Cézar Nasci-

mento Neto (“Neto”), Carlos 
Eduardo Barbosa dos Praze-
res (“Tikinho”), Ana Maria 
Perdomis Viveiros, Maria da 
Penha Pereira dos Prazeres, 
e Joanisia de Castro Barbosa. 
A investigação foi iniciada a 

partir de diligência durante a 
qual foi apreendida a quantia 
de R$ 66.113,00 em poder de 
Claudio Cézar Nascimento 
Neto, quando tentava depo-
sitar tais valores em agência 
bancária na região denomi-

nada Pelinca, em Campos. 
Na oportunidade, além da 
citada quantia, foi apreendi-
do em poder de Claudio um 
telefone celular, do qual, com 
autorização judicial, foram 
extraídos dados de relevância, 
revelando seu envolvimento 
com o tráfico de drogas.

Com o avançar das inves-
tigações, foi possível identi-
ficar a associação criminosa 
voltada para a prática do 
crime de tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro, com o 
envolvimento de todos os de-
nunciados. Segundo o MPRJ, 
a lavagem de dinheiro incluiu 
a compra de diversos imóveis 
e abertura de estabelecimen-
tos comerciais, todos de pro-
priedade do casal Amarildo 
Pereira dos Prazeres e Larissa 
de Castro Silva.

Presos acusados de extorsão 
a empresários em Niterói

Policiais da 76ª DP (Niterói) 
deflagraram, ontem (14), a 
Operação Pantomina contra 
uma dupla acusada de ex-
torsão qualificada mediante 
grave ameaça. Dois homens, 
sendo um policial militar e o 
outro funkeiro, foram presos 
em Jaconé, no município de 
Saquarema, e na base da Uni-
dade de Polícia Pacificadora 
(UPP) da Rocinha, na capital. 
A ação contou com apoio de 
agentes da Polícia Judiciária  
Militar.

De acordo com as inves-
tigações, os acusados se pas-
savam por policiais civis para 
extorquir dois empresários 
que têm um escritório no 

Centro de Niterói. 
Segundo a polícia, os pre-

sos exigiram a quantia de 
R$ 40 mil das vítimas a fim 
de não cumprirem um falso 
mandado de prisão. 

Criptomoedas - Policiais 
federais cumpriram ontem 
(14) dois mandados de pri-

são preventiva no Estado 
na quarta fase da Operação 
Kryptos, que investiga uma 
organização criminosa que 
seria responsável por frau-
des bilionárias envolvendo 
criptomoedas.

Ação foi realizada por 15 
agentes em conjunto com o 
Gaeco do Ministério Público 
Federal, que obteve os pedi-
dos de prisão junto à 3ª Vara 
Federal Criminal do Rio de 
Janeiro.

Em nota, a PF que o ob-
jetivo da ação é desarticular 
a quadrilha. Segundo a cor-
poração, material obtido na 
fase anterior da Operação 
Kryptos revelou detalhes da 

criação de uma corretora 
de criptoativos, concebida 
possivelmente com o intuito 
de evitar a ação de bloqueio 
e posterior confisco dos 
valores movimentados pelo 
esquema criminoso.

Segundo a PF, para tal, 
haveria a utilização de ou-
tras pessoas para dissimular 
o capital dos investigados, 
que respondem pela prática 
dos crimes de operação sem 
autorização de instituição 
financeira, gestão fraudu-
lenta, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. 
Somadas, as penas podem 
chegar a 34 anos de prisão 
caso sejam condenados.

Dupla havia exigido R$ 40 mil para não cumprir falso mandado de prisão

A Dupla Sena de Páscoa 
é o primeiro concurso es-
pecial do ano das Loterias 
Caixa. As apostas foram 
abertas nesta segunda 
(14), e o prêmio está esti-
mado em R$ 30 milhões. 
O sorteio será no dia 16 de 
abril, sábado que antece-
de o Domingo de Páscoa.

A Dupla Sena de Pás-
coa não acumula. Se não 
houver ganhadores na 
faixa principal, o prêmio 
será dividido entre os 
acertadores da quina do 
primeiro sorteio, e assim 
sucessivamente.

Lançada em 2017, a 
Dupla Sena de Páscoa tem 
como principal atrativo 
oferecer duas chances de 
vencer com apenas uma 
aposta. A cada concurso, 
são feitos dois sorteios, o 
que aumenta as probabi-
lidades de vencer.

Dupla Sena 
de Páscoa

A ação contou 
com apoio 
de agentes 
da Polícia 
Judiciária  
Militar

Rafael Campos/Divulgação

Novo CAp Uerj é um presente para instituição, que completa 65 anos em abril

Divulgação

Mandados de prisão eram contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
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Missa lembra os 4 anos das 
mortes de Marielle e Anderson
Vereadora e o motorista dela foram executados. Acusados de serem autores do crime estão presos

Uma missa na manhã de 
ontem (14) na Igreja da Can-
delária, no centro do Rio, 
lembrou os quatro anos do 
assassinato da vereadora 
carioca Marielle Franco e 
do motorista dela, Anderson 
Gomes. Participaram da ce-
lebração familiares e amigos 
da vereadora.

As investigações sobre os 
crimes ainda não foram con-
cluídas. Até o momento, nin-
guém foi condenado. Antes 
da missa, os familiares de Ma-
rielle voltaram a cobrar em-
penho nas investigações para 
se chegar aos mandantes do 
crime. Ela era vereadora pelo 
PSOL e cumpria seu primeiro 
mandato. A parlamentar e o 
motorista foram executados 
por volta das 21h30 do dia 14 
de março de 2018, no bairro 
Estácio, na região central do 
Rio, quando o carro onde 
estavam foi surpreendido 
por disparos provenientes de 
outro veículo. Fernanda Cha-
ves, assessora da vereadora 
que estava junto às vítimas, 
sobreviveu ao ataque.

Os ex-policiais militares 
Ronnie Lessa e Élcio de Quei-
roz estão presos na Peniten-
ciária Federal de Segurança 
Máxima de Campo Grande, 
em Mato Grosso do Sul, acu-
sados de serem os autores 
dos assassinatos. Eles vão a 
júri popular, ainda sem data 

marcada.
O pai de Marielle, Antô-

nio Francisco da Silva Neto, 
lembrou a atuação da ve-
readora de “dar voz a quem 
não tem voz”. “Quatro anos 
se passaram e ainda não 

temos a resposta que tanto 
nós, família de Marielle, e a 
sociedade, quer: quem são 
os mandantes e por que ma-
taram Marielle. Esse crime 
não pode ficar sem resposta”, 
afirmou Antônio.

“Além de perguntar quem 
mandou matar Marielle e por 
que, devemos perguntar a 
quem interessa que o caso da 
Marielle não seja elucidado. A 
gente sabe que, infelizmente, 
foi um crime muito sofisti-

cado, muito bem executado, 
mas a gente também sabe 
que não há crime sem respos-
ta”, disse a viúva de Marielle, 
Mônica Benício.

MPRJ - O Ministério Pú-

blico do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), por meio da 
Força-Tarefa do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
para o caso Marielle Franco 
e Anderson Gomes, informou 
que, nos últimos três meses, 
colheu novos depoimentos 
relacionados à segunda fase 
da investigação que busca 
apurar os mandantes dos 
assassinatos.

Após a conclusão da pri-
meira fase da investigação, 
para chegar à autoria do 
crime, o MPRJ reafirma “o 
empenho e emprego de todos 
os esforços para a obtenção 
dos elementos de prova a fim 
de alcançar os mandantes do 
crime”.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a Polícia 
Civil para saber se as investi-
gações do caso prosseguem 
para identificar os mandan-
tes do crime, mas não rece-
beu resposta até o fechamen-
to da matéria.

Mandantes 
e os motivos 
ainda são 
desconhecidos. 
Família e amigos 
exigem justiça

Reprodução do instagram

Celebração na Igreja da Candelária foi acompanhada por membros das famílias e amigos. Antes da missa, houve cobrança por mais empenho nas investigações

Tensões agitam as finanças: 
dólar sobe e bolsa recua 1,6%
Em um dia de turbulência 
nos mercados doméstico e 
externo, o dólar ultrapassou 
R$ 5,10 e fechou no maior 
valor em duas semanas. A 
bolsa de valores teve forte 
queda e encerrou no menor 
nível desde o fim de janeiro.

O dólar comercial fechou 
asegunda-feira (14) vendido 
a R$ 5,12, com alta de R$ 
0,066 (+1,3%). A cotação 
iniciou o dia em baixa, caiu 
para R$ 5,03 por volta das 
10h, mas subiu logo após a 
abertura do mercado nor-
te-americano. Na máxima 
do dia, por volta das 15h30, 
chegou a R$ 5,14.

A moeda norte-ameri-
cana fechou no maior valor 
desde 25 de fevereiro, quan-
do tinha sido vendida a R$ 
5,15. Apesar da alta de on-
tem, a divisa acumula queda 

de 0,7% em março. Em 2022, 
o recuo chega a 8,18%.

As tensões também fo-
ram sentidas no mercado 
de ações. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou aos 109.928 
pontos, com recuo de 1,6%. 
O indicador está no menor 
patamar desde 24 de janeiro, 
mas ainda acumula alta de 
4,87% neste ano.

No mercado externo, três 
fatores contribuíram para a 
instabilidade no mercado. O 
primeiro foi a queda interna-
cional do preço das commo-
dities (bens primários com 
cotação internacional), após 
o anúncio de que as negocia-
ções continuarão hoje (15), 
apesar de uma pausa nesta 
segunda-feira. A queda no 
preço de minérios e de grãos 
diminui a entrada de divisas 
no Brasil, grande exportador 

desses produtos.
O segundo fator foi o au-

mento das restrições sanitá-
rias na China. O país asiático 
registra o maior número de 
contaminações por covid-19 
desde o início da pandemia, 
por causa da dissemina-
ção da variante Ômicron. 
O fechamento de diversas 
zonas industriais chinesas 
aumentou o pessimismo no 
mercado internacional.

A terceira razão para a 
instabilidade no mercado 
foram as expectativas com a 
reunião do Federal Reserve 
(Fed, Banco Central norte-
-americano). Na quarta-feira 
(16), o órgão deve elevar 
os juros básicos da maior 
economia do planeta pela 
primeira vez desde o início 
da pandemia de covid-19. As 
estimativas apontam reajus-

te de 0,25 ponto, mas parte 
dos investidores teme que 
o conflito no Leste Euro-
peu faça o Fed elevar a taxa 
em 0,5 ponto, prejudicando 
países emergentes, como o 
Brasil.

No plano interno, as ex-
pectativas com a reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central, 
hoje (15) e amanhã (16), e as 
preocupações com negocia-
ções sobre uma redução de 
impostos sobre a gasolina 
predominaram. Na semana 
passada, o Congresso apro-
vou a redução temporária a 
zero de tributos federais so-
bre o diesel, o gás de cozinha 
e o querosene de aviação. 
Uma extensão da medida 
para a gasolina reduziria 
a arrecadação federal em  
R$ 60 bilhões neste ano.

Ontem foi um dia de turbulência nos mercados doméstico e externo

Desde ontem, nascidos entre 1968 e 1983 podem pedir saque, se houver

Dinheiro esquecido: 42,8% 
dos valores são de até R$ 1

A maioria dos cidadãos que 
esperava encontrar grandes 
valores esquecidos em ban-
cos ficaram decepcionados. 
Valores a receber de até R$ 
1 representaram 42,8% das 
liberações para pessoas fí-
sicas, divulgou ontem (14) 
o Banco Central (BC). Os 
montantes de até R$ 10 
concentram 69,7% do total.

O volume refere-se ao to-
tal de consultas da primeira 
fase do Programa Valores 
a Receber. Dos R$ 3,9 bi-
lhões inicialmente previstos 
pelo BC, foram liberados  
R$ 3,28 bilhões a 27,3 mi-
lhões de pessoas físicas. 

Os cerca de R$ 620 milhões 
restantes estão destinados a 
empresas.

Como há casos em que 
um mesmo CPF tem mais 
de um valor a receber, foram 
realizadas 32,4 milhões de 
transações. Desse total, as 
transações de até R$ 1 repre-
sentaram 13,8 milhões das 
liberações. Os valores entre 
R$ 1 e R$ 10 corresponde-
ram a 8,7 milhões de casos. 
Nas faixas mais altas, houve 
36 mil liberações de valores 
entre R$ 10.000,01 e R$ 100 
mil (0,11% dos casos). 

Desde ontem (14), as 
pessoas nascidas entre 1968 

e 1983 ou empresas aber-
tas nesse período poderão 
pedir o saque de recursos 
esquecidos em instituições 
financeiras. O processo deve 
ser feito no site Valores a 
Receber, criado pelo Banco 
Central para a consulta e o 
agendamento da retirada de 
saldos residuais.

O processo vai até sex-
ta-feira (18). Quem perder 
o prazo ou o horário pode-
rá fazer uma repescagem  
no sábado (19), das 4h às 
24h. O usuário que perder 
a repescagem só poderá  
retornar a partir de 28 de 
março.

O INSS retomou ontem 
(14) o agendamento 
presencial. A modali-
dade, que permite mar-
car um horário para 
ser atendido, foi sus-
pensa em função da 
pandemia de covid-19. 
O agendamento pode 
ser feito pelo site, pelo 
aplicativo Meu INSS ou 
telefone 135. Nos casos 
em que o cidadão não 
tem acesso à internet 
ou ao telefone, o agen-
damento pode ser feito 
nas agências. 

Caso prefira o aten-
dimento eletrônico, o 
cidadão continua tendo 
à disposição serviços 
que podem ser solicita-
dos de forma digital.

INSS volta 
presencial

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 18/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:30 Estrada Figueira - Baldeador - Niterói 17047225
08:30 às 12:30 Estrada Baldeador - Caramujo - Niterói 17047225
08:30 às 12:30 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Baldeador - Niterói 17047225
08:30 às 12:30 Estrada Velha do Baldeador - Baldeador - Niterói 17047225
08:30 às 12:30 Estrada Velha Maricá - Caramujo - Niterói 17047225
08:30 às 12:30 Rua A - Caramujo - Niterói 17047225
09:00 às 13:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Ruas 15, 17, 47, - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Niterói - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Rua Roberto Peixoto - Itaipu - Niterói 17047541
09:00 às 13:00 Rua 32 - Piratininga - Niterói 17047585
09:00 às 13:00 Rua Doutor Walter Madeira (Antiga Rua 32) - Piratininga - Niterói 17047585
09:00 às 13:00 Rua Waldemar Madeira - Cafuba - Niterói 17047585
13:00 às 17:00 Avenida Nestor Rodrigues Perlingeiro - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Rua 22 - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Rua Antônio Furtado Mendonça - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Rua Gertrudes M. Costa - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Rua Nestor Rodrigues Perlingeiro - Santa Bárbara - Niterói 17047737
13:00 às 17:00 Travessa Gertrudes M Costa - Santa Bárbara - Niterói 17047737
14:00 às 18:00 Ruas 2, 3, 4, 7, 17, 25, 26, 45, 67 - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Rua Aluizio Valle - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Rua Angelins - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Rua Doutor João Batista Leal - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Rua Doutor Renato Pereira Machado - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Rua Professor Jamil El Jaick - Engenho do Mato - Niterói 17048903
14:00 às 18:00 Ruas 3, 4, 15, 17 - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17048921
14:00 às 18:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 17048921
14:00 às 18:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 17048921
14:00 às 18:00 Rua José Luiz A Moutinho - Engenho do Mato - Niterói 17048921
14:00 às 18:00 Rua Maria Rosa Celistre (Antiga Rua 3) - Engenho do Mato - Niterói 17048921

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Estrada Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua A Pimentel - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Adolfino José Ferreira - Itaitindiba - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Almir Fostes Pinheiro - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Américo Velasco de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Antônio J. Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Armando P Vieira - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Ruas B, C, D, E, G, H - Santa Izabel - Lagoinha - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Elson Dinis Mendonça - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Genésio Vitorino de Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Olímpio C. Fortes - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Otilia Cruz Ribas - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307
13:00 às 17:00 Rua Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 17048307

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Litorânia Futuro - Cordeirinho - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Avenida Central - Cordeirinho - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Ruas 17, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Cordeirinho - 

Guaratiba - Pr. Lagoas-Co - Maricá 
17048027

13:00 às 17:00 Rua Alfredo Alberto Moore - Guaratiba - Maricá 17048027
13:00 às 17:00 Rua Alfredo Ritter - Cordeirinho - Maricá 17048027

O eventual prolongamento 
da guerra entre Rússia e 
Ucrânia pode afetar a saú-
de financeira da indústria 
brasileira, disse ontem (14) 
a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Se-
gundo a entidade, o setor 
já está sendo afetado pelo 
encarecimento das com-
modities (bens primários).

Em relatório, a CNI diz 
que a alta internacional 
dos preços de matérias-
-primas agrícolas, mine-
rais e energéticas aumenta 
a pressão sobre a inflação, 
já afetada pela pandemia 
de covid-19. Para a CNI, 

a alta da inflação poderá 
resultar em aumentos adi-
cionais nos juros, no Brasil 
e no exterior, com impacto 
negativo sobre a economia 
brasileira.

De acordo com o ge-
rente executivo de Eco-
nomia da CNI, Mário Sér-
gio Telles, os efeitos do 
conflito sobre a indústria 
e a economia brasileira 
dependem da duração 
do conflito. Para Telles, 
uma guerra longa pode 
influenciar as exportações 
do Brasil como um todo, 
ao fazer a economia global 
desacelerar.

Guerra preocupa a indústria
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Flu explica 
venda 
de Luiz 
Henrique

O Fluminense 
vive um gran-
de momento 
neste início de 
temporada. 
No entanto, a 

divulgação da venda do ata-
cante Luiz Henrique ao Be-
tis, da Espanha, transformou 
o clima entre os torcedores.

Os tricolores reclama-
ram muito nas redes sociais 
sobre o valor da venda: R$ 
70 milhões. A torcida queria 
um valor maior pela saída 
da joia.

O presidente Mário Bit-
tencourt admitiu que o Betis 
já tem um pré-contrato por 
Luiz Henrique. O Flu ficará 
com 15% dos direitos eco-
nômicos do jogador.

“Estão discutindo des-
de ontem comparativos 
nas redes sociais: ‘Esse jo-
gador foi vendido por A, 
esse foi comprado por B’... 
Existem vendas melhores 
que essa, existem vendas 
piores que essa, mas toda 
e qualquer venda depende 
sempre do valor de mercado 
e da situação e necessidade 
de quem está vendendo. A 
gente precisava fazer uma 
venda na janela do final 
de ano. Não conseguimos 
fazer essa venda, as últimas 
duas janelas foram as piores 
dos últimos cinco anos em 
razão da pandemia. Diante 
de tudo isso, a gente assinou 
um pré-acordo ainda em 
fevereiro, que previa a ida do 
atleta entre julho e agosto, e 
construímos uma operação 
financeira para ter o clube 
com a sua austeridade, cre-
dibilidade e estabilidade em 
dia”, disse.

Lokomotiv-RUS anunciou ontem venda do zagueiro ao Rubro-Negro

Fla reforça defesa com 
Pablo, ex-Corinthians

O Lokomotiv, da 
Rússia, anun-
ciou ontem que 
chegou a um 
acordo com o 
Flamengo para a 

transferência de Pablo, ex-Co-
rinthians, ao clube rubro-ne-
gro. O zagueiro estava livre no 
mercado após rescindir com o 
time russo devido ao conflito 
geopolítico na Ucrânia.

“O Lokomotiv e o Flamen-
go chegaram a um acordo so-
bre a transferência do zaguei-
ro Pablo Castro. O jogador 
joga pelos ‘ferroviários’ desde 

janeiro de 2021, participou 
de 31 jogos e marcou dois 
gols. Somos gratos a Pablo 
por jogar com o Lokomotiv 
e desejamos sucesso em sua 
futura carreira”, anunciou o 

clube de Moscou.
Com isso, Pablo se torna o 

terceiro reforço do Flamengo 
para a temporada, o segundo 
para a defesa, ao lado de Fa-
brício Bruno. Marinho che-
gou do Santos para ser opção 
no ataque.

Pablo, de 30 anos, teve 
uma passagem vitoriosa pelo 
Corinthians em 2017, sendo 
campeão paulista e brasileiro 
com a equipe comandada por 
Fábio Carille. O zagueiro tam-
bém jogou em clubes como 
Ceará, Grêmio, Avaí, Ponte 
Preta e Bordeaux, da França.

Marcelo Cortes / Flamengo

Zagueiro Pablo conheceu ontem o Ninho do Urubu, onde realizou exames médicos, testes físicos e fisiológicos

Pablo foi 
treinado pelo 
português Paulo 
Sousa quando 
atuou no 
Bordeaux-FRA

Zé Ricardo admite 
que rival é favorito

Luís Castro fica livre 
para o Botafogo

O Vasco ven-
ceu o Resen-
de, no último 
d o m i n g o ,  e 
c o n t o u  c o m 
o tropeço do 
Botafogo para 

terminar a Taça Guanabara 
na terceira posição. Com 
isso, os cruzmaltinos vão 
encarar o Flamengo na 
semifinal do Campeonato 
Carioca.

O técnico Zé Ricardo 
falou sobre a partida. Ele 
admitiu que o rival é favo-
rito no confronto.

“Se quisermos realmen-
te, e queremos chegar à 
final do Carioca, vamos ter 
que passar por esse desafio. 
A diferença de investimento 
no momento é considerá-
vel. O futebol tem diversos 

O  t é c n i c o 
Lu í s  Ca s t ro 
não tem mais 
vínculo com 
o Al-Duhail e 
está livre para 

fechar contrato com o Bota-
fogo. A saída do comandante 
do clube do Qatar foi confir-
mada em um comunicado 
oficial.

O Al-Duhail destacou que 
o fim do vínculo foi definido 
de “maneira consensual” e 
que a boa relação entre as 
partes está mantida. Além 
disso, destacou que o treina-
dor está indo para um “clube 
do Campeonato Brasileiro”.

“A diretoria agradece Cas-

exemplos onde o adversário 
que não está cotado como 
favorito, e o favorito é o 
Flamengo, consegue pas-
sar no mata-mata. O Vasco 
tem que ter uma estratégia 
de jogo e contar com uma 
concentração muito alta. 
Contamos com o apoio da 
nossa torcida e vamos jogar 
em um grande palco como 
o Maracanã”, disse.

Zé Ricardo afirmou que 
as duas equipes chegam 
confiantes para o clássico.

“O que ficou no últi-
mo jogo ficou para trás. A 
vitória sobre o Bangu dá 
confiança para eles, a nossa 
nos dá confiança. Espero 
dois grandes jogos e que a 
torcida do Vasco compare-
ça, se faça presente e dê sua 
contribuição”, declarou.

tro pelo tempo na equipe 
profissional e deseja sucesso 
em sua nova experiência”, 
finalizou o comunicado do 
time do Qatar.

O Botafogo está sem 
treinador efetivo desde a 
demissão de Enderson Mo-
reira, no dia 11 de fevereiro. 
Ídolo do clube, Lúcio Flávio 
está na função de maneira 
interina.

Alvinegro está 
sem técnico 
desde 11 de 
fevereiro


