
Niterói: R$ 300 milhões em 
ações de sustentabilidade
Estão previstas medidas de reflorestamento e ampliação das ciclovias entre outras medidas

PACOTE VERDE É ANUNCIADO
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Ontem, participantes realizaram testes de provas, aclimatação e ajustes dos barcos. Ao todo, 14 equipes se reuniram na Praça do Radioamador, onde foram montadas as baias para a competição

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Claudinho e 
Buchecha na 
trilha do Metrô

PANORAMA\PÁG. 2

Parque Rural 
inscreve para 
atividades

CIDADES PÁG. 4

Guerra lá eleva os juros aqui
Banco Central diz que momento exige cautela e sobe taxa selic para 11,75% ao ano
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Terceiro reforço confirmado no Botafogo após a venda da SAF, o late-
ral-direito argentino Renzo Saravia foi apresentado oficialmente on-
tem e exaltou projeto do Alvinegro para a temporada.

Vitor Silva / Botafogo

Saravia, lateral-direito argentino contratado na terça, começou a treinar ontem no Glorioso

Animação com o ‘novo Botafogo’

Vidal se 
complica 
com italianos
Dias após se declarar ao Fla-
mengo, craque da seleção 
chilena foi multado pela di-
retoria da Internazionale, 
seu atual time.

PÁG. 8

ESPORTES

Reprodução da internet

Desafio
Solar: provas 

começam hoje
Começam hoje, das 10h às 16h, 
na Praia de São Francisco, em Ni-
terói, as provas do Desafio Solar 
Brasil (DSB), com barcos movidos 
a energia solar, que reúnem estu-
dantes, técnicos e professores com 
equipes de diversos estados. O 
evento começou no Dia Nacional 
de Conscientização das Mudan-
ças Climáticas e termina no dia 
22, Dia Mundial da Água. Até lá, 
diversos eventos, palestras e rodas 
de conversa sobre sustentabilida-
de serão realizadas além de show 
intimistas com artistas de Niterói. 
O Desafio Solar é realizado pela 
Prefeitura e é um projeto de exten-
são da UFRJ. Niterói está sediando 
uma das etapas do Brasileiro.

Sucessos de 
Tim Maia no 
Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta sexta 
e sábado, a Banda do Síndi-
co, homenageando o rei da 
soul music nacional

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Recheada de sucessos, apresenta-
ção será nesta sexta e sábado 

Chileno Arturo Vidal não esconde 
vontade de defender o Flamengo
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Nova opção para os jovens
Há tempos que eu reclamo que Niterói não dá muita opção 
de lazer para os jovens solteiros da cidade. É muito pouca 
opção de boates voltadas para esse público. Recentemente 
abriu uma em Icaraí que espero que dê certo, pois a vida 
inteira tive que fugir para o Rio em busca de opção.
Cesar Felipe

Saudades da chuva
Olha, faz uns quinze dias que não vejo pingar uma gota de 
chuva no Rio de Janeiro, fazia tempo que não sentia tanto 
calor. Eu amo o verão, mas de vez em quando é importante 
uma refrescada no tempo. 
Amanda Alves

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.

Banda do Síndico no 
Municipal de Niterói
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta sexta e 
sábado, a Banda do Síndico, 
com arranjos musicais de 
Tim Maia. Neste mês, faz 24 
anos da morte deste grande 
músico e foi neste teatro a 
sua última apresentação.

Trata-se de um show 
para matar a saudade e cur-
tir as canções do ícone da 
‘Soul Music’, que continua 
contagiando gerações. Além 
de grandes sucessos como 
‘Do Leme ao Pontal’ e ‘Vale 

tudo’, o show conta, ainda, 
com a simpatia e o alto 
astral da banda que divide 
com o público algumas 
histórias bem humoradas 
de sua vivência com Tim 
Maia. Naipes afinadíssimos, 
desde o romântico ao mais 
dançante, no melhor dos 
anos 70, 80 e 90.

As apresentações acon-
tecem na sexta, às 20h, e no 
sábado, às 19h. O ingresso 
custa R$60 (inteira) e estão 
à venda no site Sympla. 

CULTURA

Samba
“Para Ouvir o Samba: Um 
Século de Sons e Ideias”, de 
Luís Filipe de Lima, o mais 
novo livro publicado pela 
Funarte, é um elogiado ma-
nual para entender o samba 
urbano carioca, suas raízes 
e suas muitas ramificações. 
O lançamento da obra está 
marcado para esta quinta, 
a partir das 18h, no Teatro 
Dulcina, espaço da Funda-
ção, na Cinelândia. Logo 
após a apresentação musi-
cal, Luís Filipe começará a 
sessão de autógrafos.

TACY – O “Festival pras bandas de cá”, na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, em Niterói, recebe, nesta quinta, 
às 20h, a atriz e cantora Tacy, que apresenta o show 
“Quarto Mundo”. O show é intimista com canções que 
falam de amor e das relações humanas, concebido 
durante o período de confinamento da pandemia. Os 
ingressos custam R$40 (inteira). 

FOTOGRAFIA – Até domingo, 11 fotógrafos da Socie-
dade Fluminense de Fotografia (SFF) participam do 
“Festival de Fotografia de Tiradentes”, na histórica 
cidade mineira. O Festival, um dos mais representa-
tivos do país, estava suspenso há dois anos por causa 
da pandemia de covid-19. A exposição Inventário tem 
curadoria de Antonio Paiva.

Divulgação

Recheada de sucessos, apresentação do grupo acontece sexta e sábado 

Divulgação

Luís Filipe de Lima lança seu livro 

no Teatro Dulcina nesta quinta

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

Médico recebe homenagem

O médico Leandro Crespo, 
chefe de cirurgia do Hospi-
tal Icaraí, em Niterói, rece-
beu homenagem do Con-
selho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Cremerj). Ele foi agraciado 
com a comenda e menção 
honrosa Evandro Freire, por 
ter salvo a menina Nicole 
no dia 28 de janeiro, na 
praia do Sueste, em Fernan-
do de Noronha, quando a 
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criança teve a perna direita 
mordida por um tubarão 
tigre. Crespo, que estava 
chegando ao local no mo-
mento do acidente prestou 
ao lado de outras pessoas, 
os primeiros socorros à ví-
tima até a sua transferência 
para o hospital local, o que 
foi decisivo para a sua recu-
peração. A homenagem foi 
entregue pelo presidente 
do Cremerj, Clóvis Munhoz.

Sem competência Fazenda Colubandê 
em debateO Ministério Público Federal 

(MPF) expediu recomenda-
ção ao Inea para que anule a 
Licença Ambiental Integrada 
(LAI) que liberou para a em-
presa Karpowership Brasil 
Energia Ltda. a instalação 
de 36 torres temporárias 
de linha de transmissão de 
energia na Baía de Sepetiba, 
no litoral fluminense. O MPF 
aponta que o ato adminis-
trativo tem vício de compe-
tência, visto que o licencia-
mento cabe ao Ibama, uma 
vez que o empreendimento 
tem potencial de impactos 
significativos sobre a Baía 
de Sepetiba. O MPF também 
ressalta que a licença não 
foi precedida pelo necessá-
rio estudo ambiental, que 
inclusive deveria considerar 
os impactos cumulativos e 
sinérgicos com a instalação 
de quatro termelétricas flu-
tuantes, também na Baía de 
Sepetiba, a cargo da mesma 
empresa autorizada a ins-
talar as torres de linha de 
transmissão.

A Comissão de Esportes da Alerj 
promove hoje, a partir das 10h, 
audiência para debater o PL nº 
5.113/2021, que cria o Parque 
Estadual Fazenda Colubandê, 
em São Gonçalo. O texto prevê 
a divisão do parque em quatro 
grandes setores: esportivo, am-
biental, turístico e patrimonial, 
com ênfase na educação. A au-
diência acontece no auditório 
do 21º andar e será transmitida 
pela TV Alerj e pelo Youtube.

“A audiência pública será 
um passo importante na luta 
para a aprovação deste projeto 
que trata da requalificação da-
quele espaço como parque. A 
proposta partiu de uma deman-
da dos cidadãos gonçalenses, 
em especial da classe artística 
da cidade, que compreende a 
importância do espaço como 
patrimônio de relevância histó-
rica, arquitetônica e ambiental, 
não só da cidade, mas do esta-
do”, disse o deputado Ronaldo 
Anquieta (MDB), presidente da 
comissão. 

POR JEFFERSON LEMOS

Encontro com os gringos

O Secretário Municipal de 
Governo e Integridade Pú-
blica do Rio, Marcelo Ca-
lero, recebeu no Palácio da 
Cidade representantes dos 
Consulados Gerais sediados 
na capital. Foi o segundo en-
contro deste porte realizado 
por Marcelo Calero, que é 
diplomata de carreira, com 
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objetivo de apresentar para 
este público o trabalho da 
Prefeitura, buscar parcerias 
e fomentar negócios. A cada 
encontro, Calero convida um 
secretário municipal para 
apresentar os principais pro-
jetos da pasta. Nesta edição, 
Daniel Soranz, secretário de 
Saúde, foi o convidado.

Gonçalenses na trilha do metrô

A trilha escolhida para mar-
car o fim das restrições da 
pandemia no transporte 
público chega ao MetrôRio 
em uma versão adaptada 
da música ‘Fico assim sem 
você’, sucesso no início dos 
anos 2000 na voz dos gon-
çalenses Claudinho e Buche-
cha. A música ganhou uma 
nova versão, gravada pela 
premiada cantora Zanna 
(foto), dona da tradicional 
voz do MetrôRio há 11 anos 
para a campanha ‘O metrô é 
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assim sem você’. “Claudinho 
e Buchecha são a cara do 
Rio. Eles formaram uma das 
primeiras duplas de funk, 
aquele funk melody, que 
fez muita gente dançar e se 
apaixonar. É um encontro 
incrível entre potências com 
uma versão afetuosa, que in-
clui também a minha voz. É 
uma música que está acima 
do bem e do mal, tem afeto. 
E, afinal de contas, o afeto 
é o que importa”, comenta 
Zanna.

Panorama RJPanorama RJ

Sumida há algum tem-
po, a ex-prefeita de São 
Gonçalo Aparecida Pa-
nisset assinou ontem sua 
filiação ao Republicanos, 
com o aval do presidente 
estadual da sigla, Luis Car-
los Gomes. O evento foi 
prestigiado por políticos 
do partido, entre eles os 
vereadores cariocas João 
Mendes de Jesus e Tânia 

Bastos. Panisset disse que 
ingressar no Republicanos 
é uma forma de contribuir 
para o projeto do partido, 
e ao mesmo tempo dar 
continuidade a sua ca-
minhada na política. “Eu 
buscava um partido com 
os mesmos objetivos que 
os meus, pois sou cristã 
e conservadora”, afirmou 
a ex-prefeita gonçalense.

Aparecida no Republicanos
Divulgação

Quem também teve ontem 
encontro com gringo foi o 
presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), que rece-
beu o novo cônsul-geral do 
Japão no Rio, Ken Hashiba, 
junto com os deputados 
Marcelo Cabeleireiro (DC) 
e Célia Jordão (Patriota). 
Hashiba antecipou que quer 
estreitar a relação do país 

com o estado fluminense 
e fortalecer as comunida-
des Nikkeis no Rio. O vice 
Cônsul, Hiroki Muya, que 
também participou no en-
contro, aproveitou para 
pedir apoio da Casa para 
propostas que melhorem a 
infraestrutura de áreas com 
comunidades Nikkeis, que 
deixam a desejar.

Japonês cobra infraestrutura
Divulgação
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O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou um conjunto de aportes de mais de R$ 300 milhões em ações 

Cidade será mais sustentável
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, anunciou, ontem (16), 
um conjunto de aportes de 
mais de R$ 300 milhões em 
ações de sustentabilidade. O 
eixo faz parte do plano Nite-
rói 450 e prevê obras como 
a conclusão do Parque Orla 
Piratininga (POP) Alfredo 
Sirkis, restauração da Ilha 
de Boa Viagem, ações de re-
florestamento, ampliação da 
malha cicloviária, melhoria da 
infraestrutura de unidades de 
conservação e a construção 
de usinas para melhor trata-
mento e descarte de resíduos 
sólidos.

A Sustentabilidade é o 
quinto eixo do Niterói 450, 
um plano que prevê investi-
mentos na cidade entre 2022 
e 2024 com o objetivo de 
ampliar e qualificar os ser-
viços prestados à população 
niteroiense. No ano que vem, 
Niterói completa 450 anos de 
fundação. Já foram divulgados 
pacotes de investimentos na 
Saúde e Educação e obras no 
Centro e na Zona Norte.

Axel Grael destacou que o 
município já realizou diversas 
ações para ampliar a preser-
vação na cidade e o Plano 
Niterói 450 dá continuidade 
a esse cenário de investimen-
tos. O chefe do Executivo en-
fatizou os avanços alcançados 
pela gestão municipal nos 

últimos anos com a conquis-
ta de índices positivos como 
100% de abastecimento de 
água, 97% de oferta de rede 
para coleta de tratamento de 
esgoto e mais de 50% de área 
preservada, além de ser a me-
lhor do Estado Rio e a segunda 
melhor cidade do país em lim-
peza urbana de acordo com o 
Índice de Sustentabilidade de 

Limpeza Urbana.
“Niterói vem se firmando 

como referência em vários 
temas voltados para a susten-
tabilidade e meio ambiente. O 
PRO Sustentável, por exem-
plo, tem papel fundamental 
na transformação da Região 
Oceânica, que tem conquista-
do avanços importantes com 
a reocupação do sistema lagu-

nar e a criação do POP. Agora, 
lançamos esse conjunto de 
investimentos dando con-
tinuidade aos projetos que 
começaram em 2013 e trazen-
do outras ações inovadoras. 
São iniciativas que além do 
aspecto da preservação irão 
trazer mais oportunidades 
de emprego e renda, como 
por exemplo, o incentivo ao 

ecoturismo”, disse o prefeito.  

Parque Orla Piratininga 
- Entre as ações que estão 
em andamento, a principal 
é o POP. O projeto da Prefei-
tura de Niterói contempla 
a recomposição vegetal da 
orla da Lagoa de Piratininga, 
em uma área de mais de 150 
mil metros quadrados, e a 
implantação de cerca de 10 
quilômetros de sistema ci-
cloviário ao longo de toda a 
orla. O POP também terá um 
ecomuseu, trilhas, áreas de 
lazer, píeres de contemplação 
e para pesca, além de quadras 
esportivas e mirantes. O in-
vestimento previsto é de R$ 
100 milhões.

“O POP é um dos maiores 
projetos hoje no Brasil, com 
uso de soluções baseadas na 
natureza para recuperação 
ambiental. Estamos rece-
bendo a visita de técnicos de 
outras cidades para conhecer 
de perto o projeto do parque. 
O PRO Sustentável atual-
mente tem 22 projetos e mui-
tos deles estão contribuindo 
para um novo cenário, uma 
nova página na história da 
Região Oceânica em termos 
de requalificação urbana e 
ambiental”, pontuou a coor-
denadora do PRO Sustentável, 
Dionê Marinho.    

Além do Parque Orla, o 

município estuda um projeto 
para a redução da camada de 
lodo no sistema lagunar da 
Região Oceânica. Outra ação 
em andamento é a renatura-
lização da bacia do Rio Jacaré 
e a construção do Centro de 
Referência de Sustentabilida-
de Urbana, com investimento 
previsto de R$ 40 milhões.

As ações do Plano Niterói 
450 Sustentabilidade incluem, 
ainda, a ampliação do progra-
ma Clin Comunidade Susten-
tável, que visa acondicionar 
de forma correta os resíduos 
sólidos orgânicos e reciclá-
veis, através de contenedores 
especiais semienterrados, 
promovendo melhor quali-
dade de vida para as comuni-
dades. O município também 
vai ampliar o programa de 
coleta seletiva nos bairros, 
proporcionando o descarte 
correto de resíduos.

“A previsão é que, a partir 
de 2023, essa coleta seja rea-
lizada com caminhões elétri-
cos”, afirmou o presidente da 
Clin, Luiz Fróes, ressaltando 
que será criado um programa 
de recuperação de resíduos 
em escolas municipais, para 
ampliar a gestão e coleta se-
letiva nas escolas municipais 
visando a sustentabilidade e 
a conscientização ambiental 
dos alunos, pais, professores 
e funcionários.

Berg Silva/Divulgação

O chefe do Executivo enfatizou os avanços alcançados com a conquista de 100% de abastecimento de água

Live foca economia 
comportamental
A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
promove amanhã (18), às 
10h, a live “Ciência compor-
tamental e nudges como fer-
ramentas na administração 
tributária dos municípios”. 
O encontro virtual vai reunir 
especialistas como o diretor 
executivo da Nexta, José 
Moulin; a analista de Políti-
cas Públicas e Gestão Gover-
namental da Prefeitura de 
São Paulo, Brenda Machado 
Fonseca; e o subsecretário 
de Receita da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento 
e Fazenda de Maricá, César 
Augusto Barbiero. A mesa 
de abertura contará com a 
presença da secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz, e da diretora do La-
boratório de Inovação da 
Prefeitura de Niterói (Lab-
Nit/EGG), Isabela de Jesus. 
A mediação será feita pelo 
subsecretário de Receita 
da SMF, Juan Rodrigues. 
O evento será transmitido 

pelo canal da secretaria no 
Youtube.

Segundo a Secretaria de 
Fazenda de Niterói, o termo 
“nudge” deriva da língua 
inglesa e tem como tradução 
próxima a expressão “cha-
mar a atenção” de alguém. 
O termo é um ramo da eco-
nomia comportamental 
que visa estudar e trabalhar 
técnicas de persuasão. De 
acordo com a secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz, a ferramenta aplicada 
no setor público colabora 
para transformações con-
cretas e até para o aumento 
da arrecadação.

“O uso dessa ferramenta 
da economia comporta-
mental por meio da admi-
nistração fiscal e tributária 
vem assumindo relevância 
nos últimos anos. Em outras 
palavras, a carta de cobrança 
escrita com essa ferramenta 
pode motivar o cidadão a 
quitar seus débitos perante o 
fisco”, explica Marilia.

Bombeiros: parceria 
alinhada com Niterói
Representantes da Secreta-
ria de Defesa Civil e Geotec-
nia de Niterói se reuniram 
com a equipe do Núcleo 
de Convênios do Programa 
Estadual de Implantação 
de Serviços de Bombeiro 
Militar, no Quartel Central 
do Corpo de Bombeiros, 
para alinhar as ações do 
convênio entre a corporação 
e a Prefeitura de Niterói que 
ampliou a capacidade ope-
racional dos três quartéis 
da cidade, localizados no 
Centro, Charitas e Itaipu.

O secretário municipal 
de Defesa Civil e Geotecnia 
de Niterói, tenente-coronel 
Walace Medeiros, ressaltou 
a importância de discutir 
aspectos técnico-operacio-
nais que envolvem ajustes 
nas escalas dos bombeiros 
que estão de plantão nos 
quartéis e dos que integram 
o Centro de Monitoramento 
de Operações da Defesa Civil 
de Niterói. Segundo Medei-
ros, isso servirá para aper-
feiçoar, ainda mais, as ações 

relacionadas à prevenção e 
combate às queimadas.

Convênio - Oito profis-
sionais aumentaram o efeti-
vo das equipes de combate 
aos incêndios e salvamen-
tos, inclusive nas praias. Os 
bombeiros militares atuam 
dentro da esfera de compe-
tências e atribuições da cor-
poração, ficando subordina-
dos ao oficial de serviço do 
quartel, além de participar 
de atividades preventivas 
(palestras, cursos e vistorias) 
junto às equipes da Defesa 
Civil municipal.

Um nono profissional 
ficará no Centro de Monito-
ramento e Operações (CMO) 
da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Geotecnia, 
que contará diariamente 
com um bombeiro militar. A 
missão dele será estabelecer 
a comunicação permanente 
com o Centro de Operações 
do Corpo de Bombeiros e 
otimizar o intercâmbio de 
informações.

Colab: Prefeitura de Niterói é 
uma das que mais se destacou 
Niterói foi premiada com o 
reconhecimento em duas ca-
tegorias entre as prefeituras 
que mais se destacaram no 
Fórum Colab Gov: Gestão 
que Consulta e Transfor-
mando Serviços Digitais. Na 
primeira área, a cidade foi 
contemplada pela marca de 
18 consultas públicas reali-
zadas em 2021, e pelo alto 
índice de participações em 
cada uma delas, como a que 
homenageou o ator Paulo 
Gustavo, com mais de 34 mil 
participações.

Na segunda, a escolha 
se deu pela implementação 
do serviço digital de agen-
damento de vacinação para 
Covid-19, que já contabilizou 
mais de 100 mil agendamen-
tos.

Esta foi a primeira edição 

de uma série de encontros e 
trocas entre as instituições 
clientes do Colab, plataforma 
que agrega todos os canais de 
contato da população com 
o governo municipal. Para 
o evento, foram convidadas 
lideranças de cada uma das 
prefeituras para apresenta-
rem boas práticas adotadas 
em seus territórios.

Ao todo, foram oito cate-
gorias avaliadas: Gestão que 
Consulta; Transformação 
com Participação; Atitude 
Colaborativa; Servidor que 
Colabora; Transformando 
Serviços Digitais; Estratégia 
que Engaja; Inovando para 
Engajar e Rumo à inovação. 

O coordenador de co-
municação digital e relacio-
namento com o cidadão do 
município, Fernando Stern, 

destaca que Niterói alcançou 
a marca de 150 mil usuários 
no Colab, tendo mais de 100 
mil demandas e taxa de reso-
lução de 84%.

“É uma honra ver que as 
nossas iniciativas de ampliar 
os espaços para participação 
social através das consultas 
públicas, e de facilitar a vida 
dos cidadãos com a possi-
bilidade de fazer o agenda-
mento da vacinação através 
do Colab, foram percebidas 
como exemplares em meio a 
diversas outras experiências 
municipais. Ficamos ainda 
mais motivados a seguir tra-
balhando para fazer a cidade 
cada vez mais inteligente e 
preparada para atender e ou-
vir o cidadão”, afirmou Stern. 

Os organizadores desta-
caram que Niterói é o cliente 

ativo mais antigo do Colab 
e que usa os três módulos 
intensamente: consultas, 
zeladoria colaborativa e ser-
viços digitais.

“Niterói  se destacou, 
principalmente, pelo núme-
ro de consultas realizadas 
em 2021, número de partici-
pações e pela quantidade de 
usuários. Graças ao trabalho 
e à visão do prefeito Axel 
Grael, temos quase um ter-
ço da população de Niterói 
usuária do Colab. Esperamos 
que agora em 2022 a gente 
tenha novos e bons números 
para mostrar sobre o de-
sempenho da Prefeitura de 
Niterói dentro de uma gestão 
pública colaborativa”, pon-
tuou a diretora de Relações 
Governamentais do Colab, 
Íria Almeida.

Em 2021, houve 18 consultas, alta participação e agendamento de vacina

 Renan Otto/Divulgação

Objetivo do trabalho é permitir redução na tarifa de iluminação pública

SG fiscaliza pontos de luz e já 
economiza R$ 100 mil por mês
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Subsecretaria de 
Iluminação Pública, além da 
manutenção nos pontos de 
iluminação do município, 
tem feito esforços para ga-
rantir economia aos cofres 
públicos através do correto 
funcionamento desses pon-
tos. A fiscalização, correções 
e reparos em pontos de ilumi-
nação da cidade já garantem 
economia ao município de 
mais de R$ 100 mil mensais.

Segundo a prefeitura, um 
grande problema encontra-
do pela atual gestão são os 
pontos de iluminação que 
permanecem acesos 24h, os 
chamados acesos dia. A partir 
de uma fiscalização realiza-
da por todo o município, a 
Subsecretaria de Iluminação 
constatou a existência de 
2.182 pontos acesos dia, que 

geram desperdício de energia 
e gastos desnecessários em 
mais de R$ 100 mil todos os 
meses, o que pesa na cobran-
ça da tarifa de iluminação 
pública, que é repassada à 
população.

A falta de fiscalização ao 
longo dos anos vem oneran-
do os cofres públicos com 
valores que poderiam repre-
sentar redução na tarifa de 
iluminação, como destaca o 
subsecretário de Iluminação 
Pública, Ricardo Pericar.

“É inadmissível que go-
vernos anteriores não obser-
varam essa questão e sim-
plesmente aumentaram a 
tarifa de iluminação pública, 
deixando de resolver esse 
problema que acarretava esse 
prejuízo de mais de R$ 100 
mil mensais ao município. 
O governo Capitão Nelson é 

contra qualquer aumento que 
seja feito na tarifa de ilumina-
ção pública e nosso objetivo 
é que, a partir desse trabalho 

que gera economia aos cofres 
públicos, o munícipe não te-
nha que arcar com os custos 
desse problema”, disse.

Correções, reparos e combate a pontos acesos 24h reduzem o desperdício
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Com bolsa-estudo e capacitação, projeto beneficiará seis mil pessoas

Estado abre as inscrições 
para o Ambiente Jovem
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustentabili-
dade, abriu as inscrições para 
o programa Ambiente Jovem. 
A iniciativa, voltada para a fai-
xa etária de 16 a 24 anos, tem 
como objetivo formar agentes 
de transformação ambiental 
e social em suas comunida-
des. Os interessados podem 
acessar o site http://ambien-
tejovem.com.br/ para efetuar 
a inscrição.

“Este é um dos maiores 
programas de educação am-
biental do país. Desenvolve-
mos o Ambiente Jovem com 
o foco naqueles que estão em 
situação de vulnerabilidade 
social. A potencialidade da ju-
ventude fluminense é enorme 
e queremos incentivá-la. No 
nosso programa, haverá cur-
sos e oficinas para os inscritos 
que, ao final, estarão prontos 
para buscar vaga no mercado 
de trabalho no âmbito da sus-
tentabilidade urbana”, disse o 
governador Cláudio Castro.

De acordo com a Secreta-
ria do Ambiente e Sustenta-
bilidade, a meta é abranger 
cerca de 6 mil jovens de todo 
o Estado do Rio de Janeiro. Se-
rão 120 núcleos no território 
fluminense. Haverá, ainda, a 
oferta de uma bolsa-estudo 
no valor de R$ 200.

“Mais do que promover 

a inserção destes jovens no 
mercado, nosso trabalho tam-
bém busca desenvolver a 
visão empreendedora que 
possibilite alternativas para 
geração de renda própria. 
Além disso, falar com a juven-
tude sobre sustentabilidade é 
creditar nas gerações futuras 
uma possibilidade de me-
lhoria na qualidade de vida 
dos cidadãos fluminenses 

em seus respectivos territó-
rios”, afirmou o secretário de 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade, Thiago Pampolha.

Apoio de educadores am-
bientais - Após passarem 
pelo processo de capacita-
ção sobre sustentabilidade e 
cidadania, os participantes 
estarão aptos a exercitarem 
e multiplicarem esse conhe-

cimento e vão construir um 
plano de sustentabilidade 
para suas comunidades. As 
atividades práticas propostas 
pelas oficinas de Arte-Educa-
ção vão servir como base para 
executar esse plano com o 
apoio do educador ambiental. 

Receberão a bolsa-auxílio 
por até oito meses os alunos 
que cumprirem a frequência 
mínima de 75%.

Reprodução

O Programa Ambiente Jovem é um dos maiores programas de educação ambiental realizados no Brasil

Parque Rural com atividades 
para todas as idades

A Prefeitura de Niterói está 
com vagas abertas para ativi-
dades no Parque Rural. São 16 
modalidades, todas gratuitas, 
com horários variados de se-
gunda a sábado. A inscrição 
é realizada na administração 
do Parque Rural, de terça a 
sexta, das 7h às 17h. No total, 
são aproximadamente 300 
vagas abertas ao público.

“Os projetos realizados no 
Parque Rural são de extrema 
importância para o Engenho 
do Mato, pois oferecem a 
prática de esportes de for-
ma orientada, estimulando 
a busca por qualidade de 
vida por meio do bem-estar 
físico, social e exercício da 
cidadania de crianças, ado-
lescentes e adultos”, disse a 
secretária de Governo, Rubia 
Secundino.

 Há atividades disponíveis 
para todas as idades, entre 
elas dança de salão, futsal, 
funcional, basquete, ginástica 
artística, ginástica para ter-
ceira idade, teatro, capoeira 
e muay thai. Os interessados 
devem procurar a administra-
ção para fazer a inscrição na 
modalidade desejada munido 
dos seguintes documentos: 
Identidade Civil (RG), CPF e 
comprovante de residência 
(não precisa de xerox).

O atendimento é realizado 
de terça a sexta-feira, entre 
7 e 17hs. A equipe também 
fornece informações pelo 
número (21)97273-7399, um 
WhatsApp disponível para 
atendimento ao público. O 
Parque Rural fica na Rua São 
Sebastião, Engenho do Mato, 
Niterói.

No total, são aproximadamente 300 vagas gratuitas abertas ao público 

Economia: Três Rios recebe 
o Desenvolve RJ amanhã

O município de Três Rios, no 
Centro-Sul fluminense, rece-
berá o Desenvolve RJ, evento 
de negócios, de amanhã (18) 
a domingo (20). Organizado 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais do 
Estado do Rio de Janeiro, a 
Fecomércio, o Sebrae Rio e o 
Senac RJ, o encontro, que é 
gratuito, conta com o apoio 
do Sindicato do Comércio Va-
rejista (Sicomércio Três Rios).

“O evento está alinhado 
com as premissas de de-
senvolvimento regional do 
governador Cláudio Castro. 
Essa é uma oportunidade de 
reunir administração pública 
e iniciativa privada e estabe-
lecer encontros e parcerias 
que irão, com toda certeza, 

movimentar a economia 
local”, afirmou o secretário 
estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Vinicius Farah.
Para os empreendedo-

res, será a chance de assistir 

palestras de excelência rea-
lizadas pelo Senac RJ. Já os 
fornecedores de produtos e 
serviços da região poderão 
participar da Rodada de Ne-
gócios do Sebrae Rio, com 
grandes empresas compra-
doras.

“É fundamental estimu-
larmos o desenvolvimento 
econômico por meio de even-
tos como esse, que fomen-
tam os negócios da região e 
contribuem para a geração 
de renda e empregos. Com 
a expertise do Senac RJ e do 
Sebrae Rio, poderemos criar 
grandes oportunidades de 
negócios para as empresas 
de Três Rios”, disse Antonio 
Florencio de Queiroz Junior, 
presidente do Sistema Feco-
mércio RJ.

Palestras e rodada de negócios vão ajudar empresários a impulsionar vendas

Vitor Coruja/Divulgação

A inscrição pode ser feita no Parque Rural, de terça a sexta, das 7h às 17h

Divulgação

Várias frentes organizam evento que promete agitar o município do Centro-Sul

“Verão #tônoRio” 
chega a Paraty
O Projeto “Verão #tônoRio”, 
da Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur-RJ), segue 
hoje (17) para mais uma ci-
dade da Costa Verde. A ação 
chega a Paraty, onde os mo-
radores e turistas poderão 
visitar o contêiner instagra-
mável, disponível no Centro 
Histórico (Largo da Santa 
Rita), durante todo o fim de 
semana. A visitação 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 (20), 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 desenvolvimento regional.

“Paraty é uma das ci-
dades costeiras mais bem 
preservadas do Brasil. Por 
conta disso, a cidade tem 
no turismo a sua principal 
atividade econômica e atrai 
milhares de visitantes todos 

os meses. A ideia é que as 
pessoas possam levar uma 
lembrança do município que 
tem a chancela de Patrimô-
nio Mundial da Unesco e ex-
plorar outros destinos do RJ 
no nosso contêiner”, 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 musicais gratuitas, 
com a participação de artis-
tas da região.

Divulgação

Costa Verde recebe ação que promete movimentar o turismo na região

SG faz obras em 
unidades de saúde
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo deu o pontapé ini-
cial na revitalização dos 
postos de saúde. Dois já 
estão recebendo as obras: 
a Saúde da Família Santa 
Luzia, no bairro de mesmo 
nome; e o Posto de Saúde 
Doutor Robert Koch, no Por-
to da Madama. A previsão de 
entrega das melhorias é de 
30 dias. Outras 18 unidades 
também receberão os mes-
mos serviços ainda este ano.

Todas vão receber pisos 
novos, pintura, climatiza-
ção, adequações gerais e 
de acessibilidade, além da 
revitalização da fachada e 
revisão elétrica – tudo con-
forme as normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa): a RDC 50, que 
diz respeito aos ambientes, 
e a NBR 9050, sobre acessi-
bilidade. 

“Algumas unidades já 
receberam obras no ano 
passado. Este ano, 20 postos 

de saúde serão contempla-
dos, dando mais conforto 
aos pacientes e garantindo 
a acessibilidade de todos”, 
disse um dos engenheiros 
responsáveis pelas obras, 
Pedro Henrique Oliveira.

Além dos postos, mais 
seis academias da saúde e 
hospitais municipais rece-
berão as revitalizações. “A 
intenção é fazer a revita-
lização e adequações  em 
todas as unidades próprias 
da cidade nos próximos 
anos”, disse Pedro, que su-
pervisiona as obras com os 
outros dois engenheiros da 
Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo: José 
Alencar Magalhães Júnior e 
Jhonatan Vicente. 

Enquanto as revitaliza-
ções não são finalizadas, os 
pacientes da USF de Santa 
Luzia estão sendo atendidos 
na USF Elza Borges Pereira, 
que fica no mesmo bairro. 
O Robert Koch só deixou de 
fazer as vacinações.

 Julio Diniz/Divulgação

As obras de adequação serão realizadas em cerca de 20 unidades em 2022

A visitação 
pode ser feita 
de quinta a 
domingo, 
sempre das 14h 
às 20h
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Aperto na economia: Copom 
eleva Selic para 11,75% ao ano
Juros básicos subiram um ponto. Taxa atinge maior nível desde abril de 2017, quando estava em 12,25%

Em meio aos impactos da guer-
ra na Ucrânia sobre a economia 
global, o Banco Central (BC) 
continuou a apertar os cintos 
na política monetária. Por una-
nimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) elevou a 
taxa Selic, juros básicos da eco-
nomia, de 10,75% para 11,75% 
ao ano. A decisão era esperada 
pelos analistas financeiros.

Em comunicado, o BC in-
formou que o momento atual 
exige cautela. O Copom indi-
cou que a próxima elevação 
também será de 1 ponto per-
centual, mas que pode rever o 
ritmo do aperto monetário caso 
necessário. 

“Para a próxima reunião, o 
comitê antevê outro ajuste da 
mesma magnitude. O Copom 
enfatiza que os passos futuros 
da política monetária poderão 
ser ajustados para assegurar a 
convergência da inflação para 
suas metas”, destacou o texto.

Apesar de a taxa ter sido 
decidida por unanimidade, o 
resultado foi publicado com 
cerca de 40 minutos de atraso. 
Isso ocorreu porque o Copom 
terminou pouco depois das 
19h. Geralmente, as reuniões 
terminam no meio da tarde, e 
o resultado é divulgado a partir 
das 18h30.

Aperto monetário - A taxa 
está no maior nível desde abril 
de 2017, quando estava em 
12,25% ao ano. Esse foi o nono 
reajuste consecutivo na taxa Se-

lic. Apesar da alta, o BC reduziu 
o ritmo do aperto monetário. 
Depois de três aumentos se-
guidos de 1,5 ponto percentual, 
a taxa foi elevada em 1 ponto.

De março a junho do ano 
passado, o Copom tinha ele-
vado a taxa em 0,75 ponto per-
centual em cada encontro. No 
início de agosto, o BC passou a 
aumentar a Selic em 1 ponto a 
cada reunião.

Com a decisão de ontem 
(16), a Selic continua num ciclo 
de alta, depois de passar seis 

anos em ser elevada. De julho 
de 2015 a outubro de 2016, a 
taxa permaneceu em 14,25% 
ao ano. Depois disso, o Copom 
voltou a reduzir os juros básicos 
da economia até que a taxa che-
gasse a 6,5% ao ano em março 
de 2018. A Selic voltou a ser 
reduzida em agosto de 2019 até 
alcançar 2% ao ano em agosto 
de 2020, influenciada pela con-
tração econômica gerada pela 
pandemia de covid-19. Esse era 
o menor nível da série histórica 
iniciada em 1986.

Inflação - A Selic é o prin-
cipal instrumento do Banco 
Central para manter sob con-
trole a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Em fevereiro, o indicador fe-
chou em 10,54% no acumula-
do de 12 meses, no maior nível 
para o mês desde 2015, pres-
sionado pelos combustíveis e 
pelos aumentos de início de 
ano nas despesas de educação.

O valor está acima do teto 
da meta de inflação. Para 2022, 

o Conselho Monetário Na-
cional (CMN) fixou meta de 
inflação de 3,5%, com margem 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O IPCA, portanto, 
não pode superar 5% neste ano 
nem ficar abaixo de 2%.

No Relatório de Inflação 
divulgado no fim de dezembro 
pelo Banco Central, a auto-
ridade monetária estimava 
que, em 2021, o IPCA fechará 
2022 em 4,7% no cenário base. 
A projeção, no entanto, está 
desatualizada com as tensões 
internacionais que elevam 
a cotação do petróleo e com 
fatores climáticos que preju-
dicam as safras em diversas 
partes do Brasil. A nova versão 
do relatório será divulgada no 
fim deste mês.

As previsões do mercado 
estão mais pessimistas. De 
acordo com o boletim Focus, 
pesquisa semanal com insti-
tuições financeiras divulgada 
pelo BC, a inflação oficial de-
verá fechar o ano em 5,38%. 
A projeção foi elevada após 
o aumento recente dos com-
bustíveis.

Crédito mais caro - A ele-
vação da taxa Selic ajuda a 
controlar a inflação. Isso por-
que juros maiores encarecem 
o crédito e desestimulam a 
produção e o consumo. Por 
outro lado, taxas mais altas 
dificultam a recuperação da 
economia. No último Relató-
rio de Inflação, o Banco Cen-
tral projetava crescimento de 
1% para a economia em 2022.

O mercado projeta cres-
cimento um pouco maior. 
Segundo a última edição do 
boletim Focus, os analistas 
econômicos preveem expan-
são de apenas 0,49% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços produzi-
dos pelo país) neste ano.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de títu-
los públicos no Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia 
(Selic) e serve de referência 
para as demais taxas de juros 
da economia. Ao reajustá-la 
para cima, o Banco Central 
segura o excesso de demanda 
que pressiona os preços, por-
que juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam a 
poupança.

Ao reduzir os juros básicos, 
o Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o con-
sumo, mas enfraquece o con-
trole da inflação. Para cortar a 
Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que 
os preços estão sob controle 
e não correm risco de subir.

Para a próxima 
reunião, o comitê 
antevê outro 
ajuste da mesma 
magnitude, 
informa o BC

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC pelo ajuste de um ponto percentual foi por unanimidade

Inflação medida pelo IGP-10 
cai para 1,18% em março
O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 1,18% 
em março deste ano. A taxa 
é inferior às observadas em 
fevereiro deste ano (1,98%) 
e em março de 2021 (2,99%). 
Com o resultado, o IGP-10 
acumula taxas de 5,02% no 
ano e de 14,63% em 12 meses.

A queda do IGP-10 de 
fevereiro para março foi pu-
xada pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) e pelo 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC).

O IPA, que mede o ataca-
do, recuou de 2,51% em feve-
reiro para 1,44% em março. 
Já a inflação do INCC caiu 
de 0,61% em fevereiro para 
0,34% em março.

Por outro lado, o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC), 
que mede o varejo, teve alta 
na taxa de inflação, ao pas-
sar de 0,39% para 0,47% no 
período.

Serviços - O volume de 
serviços no Brasil apresen-
tou um recuo de 0,1% na 
passagem de dezembro de 
2021 para janeiro deste ano. 
A queda veio depois de dois 
meses em alta, que acumu-
laram ganho de 4,7% para 

o setor. O dado, da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), foi 
divulgado hoje (16) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Apesar do resultado de 
janeiro, o setor de serviços 
ainda está 7% acima do nível 
de fevereiro de 2020, ou seja, 
do patamar pré-pandemia de 
covid-19.

Os serviços tiveram alta 
de 9,5% na comparação com 
janeiro de 2021 e de 12,2% 
no acumulado de 12 meses, 
de acordo com os dados di-
vulgados hoje.

A receita nominal do setor 
recuou 1,6% na comparação 
com dezembro de 2021, mas 
subiu 15,3% em relação a ja-
neiro do ano passado e 16% 
no acumulado de 12 meses.

Na passagem de dezem-

bro para janeiro, três das 
cinco atividades pesquisa-
das tiveram queda no vo-
lume de serviços: informa-
ção e comunicação (-4,7%),  
serviços prestados às famí-
lias (-1,4%) e outros serviços 
(-1,1%).

Por outro lado, duas ati-
vidades tiveram alta no mês: 
transportes (1,4%) e servi-
ços profissionais, adminis-
trativos e complementares 
(0,6%).

O índice de atividades tu-
rísticas, que também integra 
da PMS, cresceu 1,1% ante 
dezembro, a oitava taxa posi-
tiva nos últimos nove meses, 
período em que acumulou 
um ganho de 69,6%. Apesar 
disso, o segmento de turismo 
ainda está 9,7% abaixo do 
patamar pré-pandemia.

Taxa foi anunciada pela FGV. IBGE diz que setor de serviços recuou em janeiro

Parentes de rapaz morto por espancamento aceitaram ficar na Z. Norte

Família de congolês terá 
quiosque em Madureira
A família do congolês Moïse 
Kabagambe, espancado e 
morto no dia 24 de janeiro, 
na Barra da Tijuca, aceitou 
administrar um quiosque no 
Parque Madureira, na zona 
norte do Rio de Janeiro. O 
município havia oferecido 
inicialmente a concessão do 
quiosque Tropicália, onde o 
jovem foi morto, mas os fa-
miliares do rapaz de 24 anos 
não aceitaram, alegando 
razões de segurança.

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Fazenda e Pla-
nejamento informou que o 

secretário Pedro Paulo Car-
valho negociou a cessão do 
quiosque em Madureira para 
a família de Moïse. “A deci-
são foi tomada em comum 
acordo com os parentes do 

congolês, que preferiram 
não assumir a operação dos 
estabelecimentos oferecidos 
inicialmente, na orla da Bar-
ra da Tijuca. Os detalhes da 
operação, ainda em parceria 
com a Orla Rio, serão divul-
gados dentro dos próximos 
dias”, diz a nota.

Segundo o  advogado 
Rodrigo Mondego, que re-
presenta a família de Moï-
se, a estrutura do local e o 
maquinário serão doados  
pela Orla Rio, concessionária 
que administra os quios-
ques.

Uma pessoa morreu e 12 
funcionários da Petrobras 
foram resgatados com fe-
rimentos leves após pouso 
de emergência no mar 
de um helicóptero tercei-
rizado pela empresa, na 
manhã de ontem (16). O 
helicóptero se deslocava de 
Salvador para a plataforma 
de Manati, na Baía de Ca-
mamu, na Bahia. Mesmo 
resgatado por uma em-
barcação próxima ao local 
do pouso de emergência, 
o tripulante da aeronave 
que caiu ao mar acabou 
morrendo. Os demais tri-
pulantes foram levados 
para Salvador, para receber 
atendimento médico.

Pouso 
no mar

Apesar da queda 
de janeiro, setor 
de serviços ainda 
está 7% acima 
do nível de 
pré-pandemia

Escolha foi 
por razões de 
segurança. 
Equipamentos 
serão doados 
pela Orla Rio

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: 20/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:10 às 12:00 Rua Visconde do Rio Branco - São Domingos - Niterói 17047175
09:15 às 13:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17047697
13:00 às 17:00 Rua Doutor Mario Vianna - Santa Rosa - Niterói 17048613
13:00 às 17:00 Travessa Santa Rosa - Santa Rosa - Niterói 17048613
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Irineu Martins da Rocha - Santa Rosa - Niterói 17048613
13:00 às 17:00 Travessa Santa Rosa do Viterbo - Santa Rosa - Niterói 17048613

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Júlio Lima - Laranjal - São Gonçalo 17044977
12:00 às 16:00 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17044977
12:00 às 16:00 Rua Adelaide Lima - Jardim Catarina - São Gonçalo 17044977
12:00 às 16:00 Rua Heitor Mendonça - Paraíso - São Gonçalo 17044977
12:00 às 16:00 Rua Júlio Lima - Laranjal - São Gonçalo 17044977
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17045313
12:00 às 16:00 Avenida Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 17047783

MARICÁ
14:00 às 16:00 Praça Conselheiro Macedo Soares - Centro - Maricá 17074049
14:00 às 16:00 Rua Abreu Rangel - Centro - Maricá 17074049
14:00 às 16:00 Rua Ataide Parreiras - Centro - Maricá 17074049
Dia: 21/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:05 às 13:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 50, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 - Engenho do 

Mato - Niterói 
17061405

09:05 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Angelins - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Castanheiras - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Ciprestes - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Colinas - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Eucalíptos - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Evaldo de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Hibiscos - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Hilton A Santos - Engenho do Mato - Niterói 17061405
09:05 às 13:00 Rua Santo Amaro - Engenho do Mato - Niterói 17061405
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 17062671
13:30 às 17:30 Rua Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 17062743

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Presidente Roosevelt - Jardim Bom Retiro - Guaxindiba - 

Vista Alegre - Marambaia - São Gonçalo 
17052115

MARICÁ
08:30 às 12:30 Rua Parque Bosque Fundo - Inoã - Jardim Inohan - Maricá 17051385
08:30 às 12:30 Ruas 5, 6, 12, 14 - Jardim Inohan - Bosque Fundo - Inoã - Chácaras Inoã 17051385
08:30 às 12:30 Avenida do Contorno - Jardim Inohan - Rodovia Amaral Peixoto 17051429
08:30 às 12:30 Avenida Wellington Ferreira - Inoã - Maricá 17051429
08:30 às 12:30 Ruas 6, 8, 10, 11, 13, 33 - Jardim Inohan - Rodovia Amaral Peixoto - 

Bosque Fundo - Maricá 
17051429

08:30 às 12:30 Rua Arino Souza Matos - Inoã - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 17051429
08:30 às 12:30 Condomínio Ponta Negra II - Ponta Negra - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Ruas 1, 4, 5, 8, 9, 10 - Ponta Negra - Balneário de Maricá - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua das Acácias - Ponta Negra - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua das Camélias - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua dos Girassóis - Est.v. São José - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua das Hortências - Ponta Negra - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua dos Jasmins - Graciena - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua das Margaridas - Ponta Negra - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua Moacir Valle Santos - Ponta Negra - Maricá 17061055
08:30 às 12:30 Rua Rosas - Ponta Negra - Maricá 17061055
13:00 às 17:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6 - Ponta Grossa - Centro - Santo Antônio -

Condomínio Elisa Beach
17062285

13:00 às 17:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 17062285
13:00 às 17:00 Rua S - Condomínio Elisa - Colinas Maricá - Maricá 17062285
13:00 às 17:00 Avenida Canal - Balneário Bela Vista - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Ruas B, D, E, J, L, S, Q,T, V - Saco da Lama - Caju - Praça Cinco - 

Jardim B Maricá - Amizade - Jardim Atlântico - Balneário Bela Vista 
- Jacaroá - Maricá

17062793

13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua 1 - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Amilton José dos Santos - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Arco Íris - Bal Bela Vista - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Braulina Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Loteamento Balneário Rancho Al - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Ovídio M de Souza - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Jacaroá - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Amizade - Maricá 17062793
13:00 às 17:00 Rua Uruguai - Jacaroá - Maricá 17062793
13:30 às 17:00 Rua 2 - São José do Imbassaí - São José do Imbassaí - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Estrada Afonso Viana - São José do Imbassaí - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José do Imbassaí - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José do Imbassaí - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José do Imbassaí - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá 17062549
13:30 às 17:00 Rua Mirante - São José do Imbassaí - Maricá 17062549



Quinta-feira, 17/3/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Quinta-feira, 17/3/2022 ofluminense.com.br



Esportes8 Quinta-feira, 17/3/2022ofluminense.com.br

Vidal será 
multado por 
declarações 
sobre o Fla

Após se de-
c l a r a r  a o 
Flamengo, o 
chileno Artu-
ro Vidal será 
multado pela 

Internazionale. Segundo a 
“Sky Sports Italia”, o meio-
-campista também não 
deve ter o seu contrato re-
novado.

A emissora publicou 
que, além das declarações 
sobre o time carioca, o joga-
dor manifestou seu desejo 
de atuar com maior regu-
laridade. Este fato também 
desagradou ao clube.

“O capítulo da Europa 
pode ser encerrado. Não 
sei se está na hora, mas, se 
acontecer, meu objetivo é 
muito claro: ganhar tudo 
com o Flamengo, lutar pela 
Libertadores, que é um so-
nho porque é como a Liga 
dos Campeões na Europa. 
Se eu for, é para continuar 
lutando e ser um jogador 
importante”, disse Vidal à 
“TNT Sports”.

O atleta de 34 anos, que 
já postou foto vestindo a 
camisa do Flamengo, tem 
contrato com a Inter de 
Milão até o fim de junho. Há 
opção de ampliá-lo por mais 
uma temporada - o que não 
deve ocorrer.

Nesta temporada, Artu-
ro Vidal entrou em campo 
pela equipe italiana em 32 
oportunidades, anotando 
dois gols e quatro assistên-
cias. No entanto, ele atua 
majoritariamente saindo 
do banco de reservas: foi 
titular apenas sete vezes do 
time treinado por Simone 
Inzaghi.

Lateral argentino é o terceiro reforço confirmado após venda da SAF

Saravia chega ao Bota 
animado com projeto

O  B o t a f o g o 
apresentou o 
lateral-direito 
Renzo Saravia 
ontem. O argen-
tino é o terceiro 

reforço anunciado pela dire-
toria após a assinatura da SAF. 
O jogador exaltou o clube ao 
comentar o projeto alvinegro.

“Quando me falaram da 
possibilidade de jogar em uma 
equipe tão grande como o Bo-
tafogo, com essa história que 
representa o clube no Brasil, 
o primeiro que pensei era que 
era uma possibilidade incrível, 
não podia deixar de aproveitar. 
Estou muito contente de ter 
tomado a decisão de formar 
parte desse projeto e desse 
clube. Estou muito entusias-
mado e animado com tudo 
que está para chegar”, disse.

O argentino fez questão de 

agradecer o apoio da torcida, 
que invadiu suas redes sociais 
durante a negociação.

“Agradeço a todos os tor-
cedores, por nas redes sociais 
me fazerem sentir o carinho 
e a gana de estar aqui. Es-
pero estar logo pronto para 
entrar em campo, conhecer 
pessoalmente e devolver o 
carinho que me brindaram até 
agora com bons resultados”, 
declarou.

Renzo Saravia assinou con-
trato até o fim da temporada, 
com a possibilidade de ex-
tensão por mais um ano caso 
complete metas estipuladas 
em contrato.

Base - O Botafogo anun-
ciou, ontem, a contratação 
do técnico Lucas Batista para 
a equipe sub-17. Além dele, o 
preparador físico Helder Sou-

za também passa a integrar a 
nova comissão.

“O sentimento é o melhor 
possível, uma grande honra 
estar vestido essa camisa e 
representando esse gigante 
do futebol brasileiro. Venho 
com a ideia de conquistar 
títulos, mas principalmente 
revelar atletas de qualidade 
para o nosso profissional. O 
momento é ótimo no clube 
e espero ajudar muito todo o 
departamento de base a cres-
cer ainda mais”, disse Batista.

O treinador, de 35 anos, 
é graduado em educação fí-
sica e cursa a Licença A da 
CBF. Entre os seus principais 
títulos, venceu o Campeona-
to Mineiro sub-15 em 2016 
e 2018 pelo Cruzeiro. Já em 
2021, conquistou a categoria 
sub-17 do torneio estadual 
pelo Atlético-MG.

Vitor Silva / Botafogo

Lateral-direito Renzo Saravia foi apresentado oficialmente ontem pelo Botafogo e já começou a treinar pelo novo clube

Zagueiro Ulisses é 
operado com êxito

Villarreal elimina 
Juve da Champions

O Vasco ganhou 
um desfalque 
para a sequên-
cia da tempora-
da. Isso porque 
o zagueiro Ulis-
ses sofreu lesão 

ligamentar no pé esquerdo 
e realizou cirurgia nesta se-
mana.

Ulisses sofreu a lesão no 
início do jogo contra o Resen-
de, no último final de sema-
na. O defensor foi operado 
com sucesso e tem retorno 
previsto para quatro meses.

A lesão de Ulisses aumen-
tou o drama no setor. Além 
dele, o zagueiro equatoriano 
Luís Cangá vai deixar o clube 
no fim do mês.

A diretoria do Vasco já 

O Villarreal eliminou a Ju-
ventus nas oitavas de final 
da Liga dos Campeões. On-
tem, jogando fora de casa, 
em Turim, os espanhóis so-
freram pressão durante boa 
parte do jogo, mas buscaram 
o resultado nos minutos 
finais e venceu a equipe ita-
liana por 3 a 0, somando 4 a 
1 no placar agregado após o 
empate por 1 a 1 no jogo da 
ida, na Espanha.

Eliminada, a Juventus 
volta seu foco para o Cam-
peonato Italiano. No próxi-
mo domingo, às 11 horas (de 
Brasília), a equipe encara a 
Salernitana, em casa, bus-
cando recuperação na ta-
bela. No mesmo dia, mas às 
12h15 (de Brasília), o Villar-

está em busca de zagueiros 
no mercado. Agora, a che-
gada de um defensor é vista 
como emergencial.

Enquanto isso, o técni-
co Zé Ricardo conta com a 
dupla Quintero e Anderson 
Conceição. O jovem João 
Vitor fica como opção para 
a fase final do Campeonato 
Carioca.

real joga fora de casa contra 
o Cádiz, pelo Espanhol.

Já o atual campeão eu-
ropeu, Chelsea, sofreu, mas 
avançou na competição. O 
time londrino enfrentou o 
Lille, na França, pela partida 
de volta das oitavas de final. 
Assim como na ida, o jogo 
terminou em vitória inglesa, 
desta vez por 2 a 1, de virada.

Após vencerem por 2 a 
0 em Londres, os ingleses 
chegaram com certo con-
forto para o segundo duelo. 
Porém, desta vez, o Lille deu 
mais trabalho e, em diversos 
momentos, principalmente 
na primeira etapa, levou pe-
rigo ao seu adversário, que 
soube aproveitar os espaços 
que teve.

Jogador se 
machucou na 
partida contra 
o Resende, 
no domingo 
passado


