
Mais de 1,5 mil agentes 
baleados em seis anos

Balanço da plataforma Fogo Cruzado também revela que mais de 500 foram mortos na Região Metropolitana
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Zélia Duncan e Mart’nália são alguns dos grandes nomes da música brasileira que vão se apresentar no Caminho Niemeyer como parte da programação do Festiva Vermelho - Floresce a Esperança  

Roberto Setton | Divulgação

Caixa promete 
diminuir juros 
da casa própria
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Proposta pode 
banir máscaras 
do transporte

PANORAMA\PÁG. 2

Veículos: venda virtual é realidade
Carteira Digital de Trânsito já permite transações com transferência de propriedade pelo app
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Zélia Duncan e 
Mart’nália em 
shows gratuitos
Grandes nomes da música brasi-
leira como Mart’nália, Zélia Dun-
can e Leci Brandão se apresentam 
no Caminho Niemeyer, em Nite-
rói, como parte da programação 
do Festival Vermelho – Floresce 
a Esperança. A tônica do evento 
será a mistura de ritmos como 
samba, rap, rock e MPB. Os por-
tões serão abertos hoje, às 15h, já 
com diversos stands de gastro-
nomia e arte funcionando. Mas o 
festival começa a esquentar a par-
tir das 17h, com atividades para 
crianças, lançamentos, debates, 
exposição e exibição de filmes. 
Os shows acontecem no Palco da 
Praça do Povo, a partir das 21h, e 
também no palco Mel Gomes, si-
tuado no foyer inferior do Teatro 
Popular Oscar Niemeyer, que terá 
apresentações mais cedo, a partir 
das 17h. No sábado, a apresenta-
ção musical continua. A entrada 
para todos os eventos é gratuita.
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CULTURA

Neste domingo (27) será retomado o projeto Niterói em Equilíbrio, às 
9 horas, no trecho entre as ruas Belizário Augusto e Otávio Carneiro, 
em Icaraí. As aulas  de pilates e ioga são gratuitas e acontecem a cada 
15 dias. Durante as atividades são distribuídas água e frutas para os 
participantes, sem limite de idade.

Atividades gratuitas na praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói, acontecem a cada 15 dias

Ioga e pilates de volta à praia Novo técnico a caminho do Bota
Aguardado no Rio de Janeiro, o técnico português Luís Castro se 
antecipou ao anúncio da diretoria do Botafogo e ontem posou 
com uma camisa alvinegra em suas redes sociais. Ele disse estar 
“pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito”.

PÁG. 8

ESPORTES
Reprodução do instagram

Luís Castro publicou uma foto com a camisa do Botafogo em suas redes sociais
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Sem máscaras
Já está mais do que na hora da Prefeitura de Niterói aca-
bar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais 
fechados na cidade. Afinal, quase ninguém tá usando 
mesmo. Já que não há fiscalização para a proibição, se-
ria mais sensato acabar com ela, afinal, nem população 
nem poder público fazem sua parte. Vidas parecem não 
importar mais.
Rita Lugão

Falta limpeza
O serviço de varrição no Fonseca tem andado muito 
precário. Parece que reduziram o número de dias que os 
servidores da Clin prestam o serviço no bairro. Uma pena 
que a Zona Norte da cidade continue em segundo plano. 
Ricardo Souza

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.

Shows gratuitos em 
Niterói nesta sexta
Mart’nália, BNegão, Zélia 
Duncan, Leci Brandão e 
Francisco El Hombre se 
apresentam no Festival Ver-
melho, nesta sexta e sábado, 
no Caminho Niemeyer, em 
Niterói. A mistura de ritmos, 
como samba, rap, rock e 
MPB, será a tônica do even-
to, que envolve uma vasta 
programação artística e cul-
tural com mais de 30 horas 
de atividades gratuitas. 

A abertura dos portões 
será às 15h de sexta, já com 

diversos stands de gastro-
nomia e arte. O Festival terá 
início a partir das 17h, com 
atividades para crianças, 
lançamentos, debates, ex-
posição e exibição de filmes. 

Nesta sexta, a progra-
mação musical terá shows 
de Zélia Duncan, BNegão, 
Francisco El Hombre, Mart´-
nália, DJ Saddam e VJ Chico 
Abreu, a partir das 21h. 

No sábado, tem Leci 
Brandão, Moacyr Luz, entre 
outros nomes. 

CULTURA

‘Ô, dindinha’
O Arranco de Varsóvia vai 
comemorar 25 anos de car-
reira com o show “Ô, dindi-
nha!”, nesta sexta, às 19h30, 
no palco do Teatro Rival 
Refit. Hoje formado por An-
dréa Dutra, Cacala Carvalho 
e Paulo Malagutti Pauleira, 
o grupo vai homenagear a 
saudosa Beth Carvalho. Para 
o show, o Arranco fez uma 
seleção com sucessos e mú-
sicas menos conhecidas do 
repertório de Beth Carvalho. 
Os ingressos custam entre 
R$35 e R$70 no site Sympla.

PAULO BI – Nesta sexta, dentro da programação do 
“Modernismos: A semana de 22 e o Depois”, tem apre-
sentação de Paulo Bi, no palco do Theatro Municipal de 
Niterói, às 19h. “Eu Sou Trezentos” é um show onde o 
músico interpreta dez canções compostas para poesias 
do modernista Mário de Andrade. A entrada é gratuita 
e sujeita a lotação. 

LETRUX – A cantora, compositora, poeta e atriz,  Letrux 
é a atração principal do MAR de Música, que acontece 
nesta sexta, às 20h. O show Letrux Redux! é gratuito. 
Ela é um dos nomes de maior destaque no cenário da 
música independente contemporânea. Os ingressos 
podem ser retirados na bilheteria do MAR de 11h às 
17h e cada pessoa pode retirar dois ingressos por CPF.

Armando Paiva/Divulgação

Mart’nália é um dos grandes nomes que canta no “Festival Vermelho”  

Divulgação

Arranco de Varsóvia vai comemorar 

25 anos de carreira no Teatro Rival

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

POR JEFFERSON LEMOS

Sem máscaras nos 
transportes
O deputado federal Márcio 
Labre (PL-RJ) apresentou o 
Projeto de Lei 593/2022 para 
desobrigar o uso de máscara 
facial nos transportes públicos 
ou privados. A medida ocorre 
pelo fato de alguns estados e 
municípios em todo o país te-
rem decretado o fim da exigên-
cia do uso da cobertura facial 
devido ao amplo quadro de 
vacinação contra a Covid-19, 
além do baixo índice de ocu-
pação dos leitos hospitalares 
exclusivos para o atendimento 
à doença. A medida abrange 
veículos de transporte de pas-
sageiros por aplicativo, táxis, 
além de transporte rodoviá-
rio, aeroviário, marítimo ou 
ferroviário, de uso coletivo ou 
individual. “Agora que as auto-
ridades estaduais e municipais, 
amparadas pelos dados das 
secretarias de saúde decidem 
liberar o uso de máscaras, não 
pode uma pessoa ou qualquer 
empresa continuar exigindo 
isso dos passageiros. Qualquer 
obrigatoriedade torna-se abu-
siva nessa situação, defende o 
deputado.

Alerta Pri já é uma realidade

O Alerta Pri já é uma rea-
lidade. O primeiro alerta 
por SMS voltado para en-
contrar crianças desapa-
recidas no Estado do Rio 

Divulgação foi disparado na noite 
da última quarta-feira 
(23), inicialmente, para 
três milhões de pessoas. 
O objetivo é divulgar, ao 
máximo, informações dos 
desaparecidos nas primei-
ras 24h, o que aumenta as 
chances de localização. O 
Rio é o primeiro estado 
do país a contar com esse 
tipo de tecnologia, após 
a sanção da lei nº 9.182/ 
2021, de autoria do depu-
tado estadual Alexandre 
Knoploch (PSC). O Alerta 
Pri é assim batizado em 
homenagem à Priscilla 
Belfort, irmã do lutador 
Vitor Belford, que desa-
pareceu em  2004 e nunca 
mais foi encontrada. Na 
foto, Knoploch (PSC) ao 
lado de Jovita Belfort, mãe 
de Prisscila e apoiadora da 
iniciativa.

Funarj aposta no  
hip-hop
O Prêmio Funarj vai contem-
plar, pela primeira vez, as 
Rodas Culturais de hip-hop. 
A novidade está na edição 
2022, que já está com inscri-
ções abertas. Ao todo, serão 
contempladas 50 rodas em 
todo o estado, com o valor 
de R$ 7 mil. A ideia foi fruto 
da articulação da deputada 
Dani Monteiro (Psol) com a 
Fundação Anita Mantuano de 
Artes. “Esse edital mostra que 
o poder público finalmente 
começa a entender o Movi-
mento Hip-Hop como uma 
ferramenta potente para a 
juventude fluminense. Vamos 
aproveitar, galera, participa 
aí”, convida a deputada. As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site da 
Funarj. 

Salvem as rádios!

Propostas 
populares

A Comissão de Trabalho da 
Alerj, presidida pela deputada 
estadual Mônica Francisco 
(PSol) e a Frente Parlamen-
tar Pela Democratização da 
Alerj (FPDC), presidida pelo 
deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PSB), promovem 
nesta sexta-feira (25), às 10h, 
no prédio do Alerjão (Rua da 
Ajuda, 5/21 Andar,Auditó-
rio, Centro - RJ), a audiência 
pública híbrida (presencial e 
virtual) “Rádio MEC e Rádio 
Nacional: Patrimônios da 
Comunicação Pública sob 
Risco”. O objetivo principal 
é debater o possível desli-
gamento das emissoras de 
rádio MEC e Nacional, pela 
Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), veículos de 
comunicação que podem se 
tornar Patrimônios Históricos 
e Culturais Imateriais do Esta-
do do Rio através de projetos 
dos dois parlamentares que 
estão tramitando na Casa 
Legislativa (PLs 5493/2022 – 
MEC e 5494/2022 – Nacional). 
A Rádio MEC AM é a mais 
antiga do país em atividade e 
fará 100 anos em 2023.

As propostas elaboradas pela 
população através do aplica-
tivo Legislaqui deverão ter 
1,7 mil apoios em quatro me-
ses para serem protocoladas 
na Alerj - e não mais 12 mil, 
como previa a resolução que 
criou o app. O Legislaqui é 
um portal onde a população 
pode propor projetos de lei, 
além de consultar as leis já 
existentes - trata-se de um 
canal de relacionamento 
direto com o Legislativo. A 
determinação é do Projeto 
de Resolução 1.030/22, de 
autoria do presidente da 
Alerj, deputado André Ceci-
liano (PT), que o Parlamento 
Fluminense aprovou em 
discussão única, nesta quin-
ta-feira (24/03). A redação 
final do texto ainda precisa 
ser aprovada pelo plenário.

Detran confirmadíssimo em Maricá

Provas práticas e teóri-
cas de direção, serviços 
de habilitação e vistoria 
de veículos, identificação 
civil e o Ciretran estarão 
disponíveis em Maricá 
com as novas instalações 
do Detran em São José de 
Imbassaí. A deputada es-
tadual Zeidan esteve com 
o presidente do Detran, 
Adolpho Konder e confir-

Divulgação

mou que as solicitações 
para ampliação dos servi-
ços serão disponibilizadas 
até o próximo ano, numa 
articulação com a prefeitu-
ra. Recentemente, Konder 
esteve na companhia de 
diretores do departamento, 
no terreno no município de 
Maricá onde serão monta-
das as instalações do novo 
posto do Detran na cidade.

Panorama RJPanorama RJ

Com um estande e pales-
tras de gestores, a Prefeitu-
ra do Rio está participando 
nesta semana da terceira 
edição do Smart City Expo 
Curitiba 2022 (SCECWB), 
no Paraná. Pela primeira 
vez em seus 11 anos, o 
Centro de Operações Rio 
(COR) leva para fora do 
município parte da rotina 
da sua famosa sala de con-

trole operacional, a maior e 
mais moderna da América 
Latina. Representando o 
prefeito Eduardo Paes no 
maior congresso de cida-
des inteligentes no país, 
o coordenador de Cidade 
Inteligente, Felipe Peixoto, 
ressalta que o município 
vem priorizando a tecnolo-
gia para melhorar a quali-
dade de vida da população. 

Rio no Smart City Expo Curitiba
Divulgação

Com o tema ‘Mercado de 
Trabalho do Futuro, Pre-
sente!’, o “Conlestech Terê”, 
maior evento de tecnologia 
e inovação do Conleste, foi 
realizado nesta quarta-feira 
(23), no Hotel Sesc Alpina, 
em Teresópolis. Durante a ce-
rimônia, o executivo de De-
senvolvimento de Negócios 
da IBM, Fabiano Rangel, en-
tregou a chave simbólica do 
programa ‘Hackatruck Mar-
kerspace’, laboratório móvel 

de tecnologia, nas mãos do 
vice-presidente do consórcio, 
o prefeito de Teresópolis Vini-
cius Claussen, acompanhado 
do diretor geral do Conleste, 
Hédio Mataruna, e do secre-
tário municipal de Ciência 
e Tecnologia de Teresópolis, 
Vinicius Oberg. O laboratório 
móvel chegará em Teresó-
polis em 2023 para capacitar 
gratuitamente estudantes 
de ensino superior em novas 
tecnologias.

Capacitação em novas tecnologias
Divulgação
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Acontece hoje o EducAção Mulheres, ação social em homenagem ao mês da mulher, com serviços e atividades

Jardim São João é das mulheres
A Secretaria e a Fundação 
Municipal de Educação de 
Niterói promovem a Edu-
cAção Mulheres, uma ação 
social em homenagem ao 
Mês da Mulher, hoje (25). 
Entre 10h e 14h, no Jardim 
São João, no Centro, serão 
disponibilizados serviços da 
Educação e de parceiros na 
iniciativa, como informações 
sobre o direito das mulheres, 
vagas de emprego, auxílio 
para cadastro de benefícios,  
atividades culturais, entre 
outros. Toda a programação 
é gratuita.

A Secretaria Municipal de 
Educação estará no local di-
vulgando informações e auxi-
liando a população a retomar 
seus estudos a partir da Edu-
cação de Jovens e Adultos nas 
escolas da rede. As Bibliotecas 
Populares vão distribuir livros 
literários e promover ativida-
des culturais em parceria com 
a Coordenação de Educação 
e Cultura da rede, artistas da 
cidade, professores e o Cole-
tivo de Mulheres Poetas de 
Niterói. Além disso, haverá 
um aulão de Yoga gratuito 
promovido pela Coordenação 
de Educação em Sustentabi-
lidade, Esporte e Saúde. Para 
esta atividade, é importante 
levar uma canga. A ação social 
também arrecadará alimen-
tos para a Campanha Niterói 

Solidária,que poderão ser 
entregues na Casa Amarela, 
que fica Rua São João, 108, ao 
lado da praça.

Entre os serviços que serão 
oferecidos, estão a divulgação 

de informações sobre a saúde 
e o direito de Mulheres Cis e 
Mulheres Trans, consultoria 
jurídica e auxílio para retifi-
cação de nome de pessoas 
Trans, divulgação de vagas de 

emprego e de jovem aprendiz 
e informações sobre pré-ves-
tibular gratuito. Além disso, 
terá a emissão de cartão de 
estacionamento para idoso, 
aferição de pressão e oficinas 

de primeiros socorros, ca-
dastro de benefícios e auxílio 
à população de rua, assim 
como distribuição de mudas, 
informações sobre mobilida-
de ativa e oficina de preven-
ção de acidentes domésticos. 
Serão oferecidos também 
corte de cabelo, manicure, 
maquiagem, massagem e 
avaliação ocular.

A EducAção Mulheres reú-
ne os parceiros: secretarias 
municipais de Assistência 
Social e Economia Solidá-
ria, Acessibilidade, Saúde, 
Idoso e Defesa Civil; Clin; 
NitTrans. As coordenadorias 
de Políticas e Direitos das 
Mulheres (Codim); de Defesa 
dos Direitos Difusos e En-
frentamento à Intolerância 
Religiosa (Codir); de Trabalho, 
Emprego e Renda (COTR), da 
Juventude (CPPJ), além da 
Cruz Vermelha; OAB Mulher; 
Conservatório de Música de 
Niterói; Senac; e Instituto Mix 
de Profissões.

Programação:
10h - Aulão de Yoga (Coor-
denação de Educação em 
Sustentabilidade, Esporte e 
Saúde da SME/FME)
10h30 - Encontro com a auto-
ra Laila dos Santos (Biblioteca 
Popular Anísio Teixeira)
11h - Sarau com o Coletivo de 
Mulheres Poetas de Niterói 
(Biblioteca Popular Monteiro 
Lobato em parceria com a 
Coordenação de Educação e 
Cultura da SME/FME)
12h - Contação de História 
(Biblioteca Popular Aguinaldo 
Pereira de Macedo)
12h30 - Apresentação do Con-
servatório de Música
13h - Aula de Defesa Pessoal 
com o Professor Alexandre 
Bebezão
13h30 - Contação de História 
(Biblioteca Popular Lídice 
Fróes).
10h às 14h:
Exposição de artistas femini-
nas e releitura de telas (Biblio-
teca Popular Cora Coralina)
Poesia na bandeja, com dis-
tribuição de poesias na Praça 
(Biblioteca Popular Silvestre 
Mônaco)
Instalação “Ser mulher é…” 
(Biblioteca Popular Silvestre 
Mônaco)
Pegou, levou! (Disponibiliza-
ção de livros literários - Coor-
denação Geral das Bibliotecas 
Populares).

Toda a 
programação, 
entre 10h e 14h, é 
gratuita e haverá 
distribuição de 
livros literários

Divulgação

Equipes da Educação estarão no evento orientando sobre direitos das mulheres, retomada dos estudos e emprego

A partir de 80 anos: 
SG aplica a 4ª dose 
Idosos a partir de 80 anos 
poderão se vacinar com a 
quarta dose da vacina con-
tra o coronavírus em São 
Gonçalo a partir de hoje 
(25). Basta apresentar o 
comprovante de vacinação 
com as três doses anterio-
res, a identidade e ter mais 
de quatro meses de interva-
lo da dose de reforço.

Treze locais estão dis-
poníveis, das 8h às 17h. 
No sábado (26), as clínicas 
Gonçalense do Mutondo e 
da Família Dr. Zerbini, no 
Arsenal, vacinam, das 8h às 
12h. A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil 
pede para que a popula-
ção chegue aos pontos de 
vacinação uma hora antes 
do término da aplicação 
da vacina.

A secretaria vacina to-
dos os gonçalenses contra 
o coronavírus com mais 
de 5 anos e disponibiliza 
31 locais para a vacinação 
infantil – de 5 a 11 anos, das 
8h às 17h, de segunda a sex-

ta-feira. Para os gonçalen-
ses com mais de 12 anos, 
13 locais estão disponíveis, 
das 8h às 17h.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de va-
cinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado de uma pessoa 
responsável com mais de 
18 anos.

Já para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação da primeira dose. 
Para a dose de reforço é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e comprovante/laudo da 
doença.

Projeto Niterói em Equilíbrio 
volta com atividades em Icaraí

Quem gosta de praticar ioga 
e pilates terá uma opção gra-
tuita no próximo domingo 
(27), na Praia de Icaraí. Será 
a volta do projeto Niterói 
em Equilíbrio, às 9 horas, no 
trecho entre as ruas Belizário 
Augusto e Otávio Carneiro. 
A atividade é uma ação rea-
lizada pela Prefeitura de Ni-
terói, por meio da Secretaria  
Municipal de Esporte e La-
zer.

As aulas de pilates e ioga 
acontecem a cada 15 dias 
com as professoras Patrícia 
Assed (ioga) e Raquel Man-
tovan (pilates). Durante as 
aulas são distribuídas água e 
frutas para os participantes, 
e a atividade não tem limite 
de idade.

“As aulas acontecerem na 
praia é uma oportunidade 

de proporcionar um cenário 
diferente e descontraído. E, 
por ser praticada na par-
te da manhã de domingo, 
potencializa ainda mais os 
efeitos positivos das ativida-
des, garantindo o bem-estar 
dos alunos para conseguir 
lidar com estresse e iniciar 
bem a semana”, ressalta  
Luiz Carlos Gallo, secretá-
rio de Esporte e Lazer de 
Niterói.

Aulas de pilates e ioga serão oferecidas às 9h, a partir do próximo domingo

IPTU: 
começa a 
vencer a 3ª 
cota em SG
A Secretaria de Fazenda de 
São Gonçalo inicia, hoje 
(25), a cobrança da tercei-
ra cota do IPTU e taxa de 
coleta de lixo domiciliar. 
A cota é referente a março.

Os contribuintes que 
optaram pela forma de pa-
gamento parcelada em 12 
vezes devem ficar atentos 
às datas de vencimento. 
O calendário é dividido 
segundo o número final  
de inscrição de cada con-
tribuinte.

O não pagamento até a 
data de vencimento prevê 
cobrança de acréscimo de 
multa e juros de acordo 
com a previsão legal.

O contribuinte pode 
emitir a segunda via pela 
internet, em https://por-
tal.pmsg.rj.gov.br/pmsao-
goncalo/websis/siapegov/
arrecadacao/2via/index.
php?cliente=pmsaogon-
calo

Primeiro ano de gestão foi encerrado com saldo de caixa de R$ 6,7 bi

Prefeitura do Rio apresenta 
realizações feitas em 2021

A Prefeitura do Rio apresen-
tou, ontem (24), as principais 
entregas feitas em 2021, entre 
elas o reequilíbrio das finan-
ças, o aporte de R$ 1 bilhão 
para zerar a fila do Sisreg e 
a criação de mais de 5,5 mil 
vagas em creches. O balanço 
foi divulgado em reunião do 
Conselho da Cidade.   

“Esse conjunto de pro-
jetos e metas que o governo 
apresentou foi construído por 
várias mãos. Vivemos uma 
situação confortável no or-
çamento, o que não significa 
que está tudo uma maravilha. 
Não aumentamos um único 
imposto nesse período, ao 
contrário, reduzimos o IPTU 
de 60 mil imóveis na cidade, e 
não deixamos de pagar um di-
reito sequer do servidor, isso 
é gestão.  Vamos seguir em 
frente, mas com prudência, 
caminhando para resolver 
todos os desafios do Plano Es-
tratégico. Estou otimista e já 

vivemos um ambiente melhor 
no Rio de Janeiro”, afirmou o 
prefeito Eduardo Paes. 

O secretário municipal 
de Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo, detalhou os re-
sultados do primeiro ano de 
administração, que se iniciou 
com  R$ 12 milhões em caixa e 

dívidas de R$ 6 bilhões. Com a 
adoção das medidas de revi-
são de custeio, contenção de 
despesas e esforço de arreca-
dação, o Rio encerrou o ano 
dispondo de R$ 6,7 bilhões. 
Hoje, três meses depois, o 
município totaliza R$ 8,6 
bilhões.

 Fabio Motta/Divulgação

Prefeito Eduardo Paes apresentou balanço em reunião do Conselho da Cidade

Divulgação

As aulas de pilates e ioga vão acontecer a cada 15 dias na Praia de Icaraí

Programação 
é gratuita e 
ministrada por 
especialistas. 
É só chegar e 
participar

Reforço também em Maricá
Também o município de 
Maricá inicia hoje (25) a 
aplicação da segunda dose 
de reforço (quarta dose) 
contra a covid-19 nos ido-
sos com 80 anos ou mais, 
conforme recomendação 
do Ministério da Saúde. A 
dose estará disponível para 
as pessoas desta faixa etária 
que receberam o primeiro 
reforço há, no mínimo, 
quatro meses. A vacinação 
vai ocorrer em nove polos 
fixos e na Unidade Móvel de 
Saúde que está estacionada 
no Jardim Atlântico, em 
Itaipuaçu. A expectativa do 
município é reforçar a imu-
nização de 4.300 idosos.

Para receber o reforço, 
é necessário que o idoso 
apresente um documento 
de identidade com foto, 
CPF, além do comprovante 
de vacinação em um dos 
polos do município. Os 
idosos acamados ou com 
dificuldade de locomoção 
severa podem receber a va-
cina em casa. Basta agendar 
na Unidade de Saúde da 
Família (USF) de referência.

“Estudos indicam que a 
imunidade proporcionada 
pela vacina vai reduzindo 
ao longo do tempo, princi-
palmente nos grupos mais 
vulneráveis como os idosos 
desta faixa etária. Por isso, 
é fundamental que este 
grupo receba a segunda 
dose de reforço dentro do 
intervalo recomendado 
para ampliar a proteção 
contra o vírus”, explica a 
subsecretária da Rede de 
Atenção Ambulatorial e 
Saúde Coletiva, Claudia 
Rogéria de Lima.

Reforço acima de 18 
anos continua -Mais de 72 
mil pessoas acima de 18 
anos já receberam a dose 
de reforço, indicada a partir 
dos quatro meses após a 
aplicação da segunda dose 
ou dose única. O núme-
ro corresponde a 56% da 
população adulta. A apli-
cação do reforço continua 
ocorrendo normalmente 
para esta faixa-etária, de 
segunda a sexta-feira, tam-
bém nos nove polos e na 
Unidade Móvel de Saúde.
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Luz e sombras

Dom José Francisco*

Mesmo sendo cristão, 
você tem a liberdade de 
pensar que até nas reli-
giões mais exóticas, quan-
do vividas na integridade 
do coração, existe pelo 
menos uma parcela de 
verdade. É na matemáti-
ca que existe apenas um 
resultado certo. Na vida, 
alguns resultados errados 
estão mais perto do acerto 
do que outros. 

Daí, as divisões.

A grande divisão que se 
dá entre os que acreditam 
em Deus, nos faz ver que 
há tantas definições de 
Deus quanto sejam as 
crenças. Longe de ser um 
defeito, isso indica que as 
pessoas se posicionam, 
e se posicionar não de-
veria ser considerado 
defeito.

Nessas  di-
visões, um 
g r u p o  d i z 
q u e  D e u s 
e s t á  a l é m 
d o  b e m  e 
do mal, com 
u m a  f o r t e 
c o n o t a ç ã o 
p a n t e í s t a . 
Outro grupo, 
c o m  v i s ã o 
oposta, diz 
que Deus é definiti-
vamente bom e justo. 
Essa última visão é 
sustentada por judeus, 
muçulmanos e cristãos. 

Os panteístas acreditam 
que Deus anima o uni-
verso e se confunde com 
ele. Alguns até dizem que 
a natureza é Deus. Mas 
sabemos que não é bem 
assim! Deus pode ser en-
contrado na natureza, mas 
ele não se confunde com a 
natureza.

A grande questão contro-

versa é essa: se Deus fez 
o mundo bom, por que o 
mundo desandou? Esse 
tem sido o maior argu-
mento contra Deus.

Maior que esse argumen-
to, sem dúvida, é o misté-

rio da liberdade di-
vina: Ele nos criou 
para que fôssemos 
nós mesmos, aqui, 

no mundo. 
Um a  p e s -
soa se sen-
te molhada 
d e p o i s  d e 
cair na água, 
mas um pei-
xe nunca se 
sente molha-
do.  Somos 
peixes nesse 
aquário gi-
gantesco do 
mundo e, de 
certa forma, 

o que criticamos 
naquilo que vimos 
é projeção nossa, 
bastante inconci-

liável com a ideia maravi-
lhosa que nutrimos de nós 
mesmos.

Se o universo não tem 
sentido, não haveria como 
descobrir que ele não tem 
sentido. Se nenhuma cria-
tura fosse dotada de olhos, 
como se saberia o que são 
a luz e as sombras?

É apenas na 
matemática que 

existe apenas 
um resultado. 

Na vida, alguns 
resultados errados 
estão mais perto 

do acerto do 
que outros

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Águas do Rio e a Pre-
feitura do Rio assinaram, 
ontem (24), convênio 
para o monitoramento 
da qualidade da areia de 
praias da capital. O servi-
ço de coleta de amostra-
gem será retomado em 24 
pontos das orlas da Zona 
Sul, Piscinão de Ramos, 
Ilha do Governador e 
Paquetá. As amostras das 
areias serão feitas a cada 
15 dias e encaminhadas 
para laboratório creden-
ciado. O boletim com os 
resultados e a classifica-
ção da areia quanto à sua 
qualidade será encami-
nhado à Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
que disponibilizará em 
seu site.

Areias do Rio 
monitoradas

Motivo foram interrupções de energia devido a vendaval e tempestade

Procon Carioca multa Light 
em mais de R$ 2 milhões
O Procon Carioca notificou e 
depois multou a Light em R$ 
2.015.533,33 por causa das in-
terrupções no fornecimento 
de energia elétrica em vários 
bairros do Rio, que teria ocor-
rido devido ao vendaval que 
acometeu a cidade e durou 
mais de 40 horas em algumas 
regiões, em 21 de setembro de 
2021, e durante a tempestade 
de 12 de dezembro de 2021, 
quando também houve inter-
rupção do serviço por quase 
48 horas.  

A empresa, foi notificada 
para fim de eventual apura-
ção de infração prevista no 
Código de Defesa do Con-

sumidor (CDC), em razão 
das interrupções do serviço. 
O Procon Carioca requereu 
esclarecimentos e o cumpri-
mento integral da notificação, 
com as devidas comprova-
ções, no prazo de 10 dias, sob 
pena de multa. 

Dentre os questionamen-
tos, a Light deveria infor-
mar quais foram os bairros 
afetados pela interrupção e 
quantos consumidores foram 
afetados, qual foi a causa 
da interrupção, por quanto 
tempo os consumidores fica-
ram sem energia, qual foi o 
procedimento para retomar o 
fornecimento de energia dos 

consumidores. 
Também foi questionado 

se a empresa tem plano de 
contingência, como funciona 
e sobre a reparação dos danos 
eventualmente causados. A 
empresa apresentou respos-
tas e esclarecimentos, mas, 
segundo o Procon Carioca, 
as justificativas, desacom-
panhadas de documentos, 
foram incapazes de invalidar 
a constatação da fiscalização.

Para Ana Clara Loyola Du-
ran, gerente de processo do 
Procon Carioca, o instituto 
atua em atenção à proteção 
e defesa dos direitos dos con-
sumidores.

Obras no Barro Vermelho vão 
levar água para 12 mil pessoas

A Águas do Rio, empresa 
responsável pelos serviços 
de água e esgoto em São 
Gonçalo, concluiu as obras 
de implantação e interliga-
ção de 100 metros de rede de 
distribuição de água no bairro 
Barro Vermelho. A iniciativa 
tem como objetivo levar mais 
água para cerca de 12 mil mo-
radores do Engenho Pequeno 
e entorno.

Para o diretor-executivo da 
Águas do Rio na região leste, 
Rafael Fendrich, os resultados 
serão significativos. “Estamos 
na semana em que se come-
mora o Dia Mundial da Água 
e aumentar a disponibilidade 
desse bem essencial para a 
população consolida ainda 
mais o nosso papel na cidade. 
Apesar do trajeto ser curto, 
a obra é complexa. Por isso, 
nossa equipe continuará até 
o final de março no local para 
monitorar e atuar no abaste-
cimento de água da região. A 
ideia é que a população sinta 
os benefícios logo que termi-
narmos toda a intervenção”, 

explica Fendrich.
Segundo o gerente de 

Operações da Águas do Rio, 
Marcelo Dibe, estudos foram 
necessários para atender às 
necessidades do bairro. “Es-

tamos atuando em uma área 
que tem um abastecimento 
ineficiente. Estudos técnicos 
foram necessários, pois o 
local possui tubulações de 
gás e energia, muitos esta-

belecimentos comerciais e 
residenciais no entorno, além 
de ter um grande de fluxo 
de pessoas e automóveis”, 
esclarece.

A concessionária prevê 
para este ano de 2022 inves-
timentos que ajudarão a oti-
mizar o sistema de abasteci-
mento de água do município, 
como: a ampliação do Cen-
tro de Controle Operacional 
(CCO), instalação de estações 
de bombeamento de água 
para atender as áreas mais 
altas da cidade, substituição 
de equipamentos, automação 
e monitoramento dos reser-
vatórios de distribuição de 
água, entre outros.

Beneficiados com rede de distribuição serão moradores do Engenho Pequeno
Divulgação

Foram implantados e interligados 100 metros de rede de distribuição de água

 Cidade se consolida na primeira colocação por mais um ano consecutivo

Niterói mantém liderança 
em saneamento no Estado
Por mais um ano consecu-
tivo, Niterói se consolida na 
primeira colocação entre os 
municípios do Estado do Rio 
de Janeiro no ranking de sa-
neamento do Instituto Trata 
Brasil. O levantamento que 
avalia as 100 maiores cidades 
brasileiras foi divulgado na 
terça-feira (22). Nos últimos 
anos, Niterói avançou em 
políticas públicas nessa área, 
alcançando 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 se-
gunda melhor cidade do país 
em limpeza urbana de acordo 
com o Índice de Sustentabili-
dade de Limpeza Urbana.

O ranking do saneamento 
básico aborda os novos in-
dicadores de água e esgoto, 
além de dados sobre perdas 
de água, investimentos, ope-
radoras e tarifa média das 
100 maiores cidades do país. 
O estudo foi elaborado com 
base nos dados do Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), 
que são anunciados todo ano 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, reunindo 
as informações fornecidas 
pelas empresas prestadoras 
dos serviços de água e esgoto 
dessas cidades.

“Esse ano o Instituto Tra-
ta Brasil se baseia no SNIS 
de 2020, que já conta com o 
nosso Plano de Saneamen-
to. Niterói ocupa a primeira 
posição do Estado do Rio há 
mais de dez anos e estamos 
próximos de atingir a univer-
salização. Agora é trabalhar 
na manutenção e chegar aos 
100% de oferta de rede”, co-
mentou a secretária munici-
pal de Conservação e Serviços 

Públicos, Dayse Monassa.
O secretário de Meio Am-

biente de Niterói, Rafael Ro-
bertson, ressalta que o rela-
tório demonstra o compro-
misso da cidade em garantir 
a universalização do acesso 
a água e esgoto, sendo por 
mais um ano, ranqueada 
como a melhor no Estado 
do Rio de Janeiro. Ele reforça 
que a implementação e o 
investimento no programa 

Ligado na Rede estão sendo 
importantes para a posição 
que Niterói vem ocupando 
no ranking. De acordo com o 
secretário, desde 2021 já fo-
ram vistoriadas mais de 2.500 
residências para garantir se 
estão efetivamente conecta-
das à rede de esgoto.

“O Instituto Trata Brasil é 
importante nos avanços do 
saneamento básico e na pro-
teção dos recursos hídricos 
do país, realizando papel de 
destaque na conscientização 
de atores e na formulação 
de propostas de políticas 
públicas, relacionando o sa-
neamento à saúde. Niterói 
vem seguindo uma política 
em que o saneamento é uma 
das prioridades na Secreta-
ria de Meio Ambiente, a fim 
de garantir a preservação e 
a conservação dos nossos 
recursos hídricos e a melho-
ra na qualidade de vida da 
população. Vamos continuar 
investindo e seguindo nessa 
linha”, afirmou o secretário.

 Quando a concessionária 
Águas de Niterói assumiu os 
serviços de saneamento bá-
sico no município, em 1999, 
a água só chegava a 72% da 
população. Atualmente, este 
índice é de 100%. Na parte de 
coleta e tratamento de esgoto, 
a cidade saltou de 35%, em 
1999, para os atuais 95%.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Estudo do Instituto Trata Brasil aponta Niterói na melhor colocação

SG prepara ensaio 
técnico do Tigre
A Secretaria de Ordem Pú-
blica, através da Subse-
cretaria de Fiscalização de 
Posturas, realizou ontem 
(24) uma ação de orientação 
aos comerciantes e muní-
cipes sobre a interdição de 
um trecho das ruas Doutor 
Feliciano Sodré e Doutor 
Nilo Peçanha, nos próxi-
mos dois sábados, dias 26 
de março e 2 de abril, para 
a realização do tradicional 
ensaio técnico da Escola de 
Samba Unidos do Porto da 
Pedra.

Comerciantes das ruas 
Coronel Rodrigues, João 
de Souza, Eduardo Vieira 
de Souza, Jorge Soares e 
Antonio Santos Figueiredo, 
que serão interditadas nas 
intersecções da Rua Dr. Nilo 
Peçanha, também foram 
orientados que não será 
permitido estacionar no ho-
rário do desfile e o consumo 
de bebidas alcoólicas em 

garrafas de vidro. 
O subsecretário de Fisca-

lização de Posturas, Rogerio 
Abreu, disse que essa orien-
tação é indispensável para 
o ordenamento do evento.

“Essa integração entre 
a Fiscalização de Posturas, 
comerciantes e munícipes 
é indispensável para a rea-
lização do ensaio de ma-
neira ordenada. Estaremos 
presentes no evento, com 
fiscais atuando pelas vias, 
para que tudo ocorra da 
melhor maneira possível”, 
afirmou o subsecretário. 

Um trecho das ruas Dr. 
Feliciano Sodré e Nilo Pe-
çanha será interditado para 
o ensaio. Para facilitar o 
acesso do público e a circu-
lação de carros no entorno 
do local, o fluxo de veículos 
será desviado para a Rua 
Salvatori, seguindo pelas 
ruas Aluísio Neiva e General 
Antonio Rodrigues.

 Renan Otto/Divulgação

Comerciantes receberam orientações sobre o ensaio da Porto da Pedra

Intervenção 
levará mais 
qualidade de 
vida para a 
população da 
região
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Caixa vai reduzir 
juros da casa própria
A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem (24) que vai 
reduzir em 0,15 ponto percen-
tual a taxa de juros do crédito 
imobiliário na modalidade 
poupança. Com a redução, as 
novas taxas partem da Taxa Re-
ferencial (TR) + 2,80% ao ano, 
somadas à remuneração da 
poupança. Segundo o banco, 
as contratações com as taxas 
reduzidas começarão a ser 
feitas partir do dia 28 de março.

Linha de crédito para PcD 
- O banco informou ainda 
que lançou linha de crédito 
para reforma e adaptação de 
imóveis próprios destinados 
a Pessoas com Deficiência 
(PcD), no âmbito do programa 
Casa Verde e Amarela. A nova 
linha também começará a ser 
operada a partir do dia 28 de 
março e vai oferecer o crédi-
to com recursos do Fundo e 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS).

O crédito será disponibi-
lizado para quem tem renda 
bruta mensal de até R$ 3 mil e 
o limite de crédito será de até 

R$ 50 mil, limitado a 80% do 
orçamento da obra apresenta-
do. O prazo para o pagamento 
do financiamento será de 240 
meses.

Novas condições - O banco 
também informou que, a par-
tir de 12 de abril, passarão a 
valer as novas condições para 
financiamento às famílias com 
renda entre R$ 2.000,01 e R$ 
2.400,00 do Programa Casa 
Verde Amarela, entre elas es-
tão: a redução da taxa de juros 
de 0,5 ponto percentual no 
financiamento habitacional; e 
o aumento dos subsídios para 
aquisição e construção de mo-
radias, o que amplia o poder de 
compra das famílias.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Crédito estará disponível para quem tem renda bruta mensal de até R$ 3 mil

Crédito 
imobiliário na 
modalidade 
poupança vai 
ficar 0,15% mais 
barato

Detran facilita solicitação de 
2ª via da carteira de identidade
Ficou mais fácil o processo 
de solicitação de segunda via 
de carteiras de identidade no 
Detran.RJ. Quem teve carteiras 
impressas a partir de abril de 
2019 - portanto com data de 
emissão há menos de três anos 
- poderá requerer a segunda via 
pelo site do Detran.RJ (www.
detran.rj.gov.br), sem necessi-
dade de agendar atendimento 
nos postos. Com isso, o usuário 
precisará comparecer apenas 
uma vez ao Detran, ou seja, no 
dia em que for pegar o docu-
mento de identidade.

O novo processo não é obri-
gatório. Quem preferir pode 
continuar fazendo o agenda-
mento tradicional. O novo mé-
todo simplificado não permite 

a troca de dados biométricos e 
biográficos, como coleta de no-
vas fotos e mudança de estado 
civil, entre outros. Há a possi-
bilidade apenas de alteração 
cadastral, ou seja, de endereço 
ou de telefone. 

“Com a segunda via simpli-
ficada da carteira de identidade 
estamos dando mais um passo 
no sentido de facilitar a vida 
dos cidadãos. Essa é uma meta 
determinada pelo governador 
Cláudio Castro, de melhorar 
o atendimento aos usuários 
e tornar os serviços cada vez 
mais acessíveis. Só vai precisar 
ir ao posto para fazer a segunda 
via quem tinha uma carteira 
anterior com mais de três anos 
ou quem vai precisar mudar 

algo muito específico no do-
cumento”, disse o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Konder. 

“A segunda via poderá ser 
solicitada pela internet por 
todos que tiveram a última via 
impressa a partir de abril de 
2019, desde que esta tenha sido 
emitida há menos de três anos”, 
reiterou Pedro Thompson, di-
retor de Identificação Civil do 
departamento. 

O interessado na Segunda 
Via de Identidade Simplifi-
cada deverá pagar o Duda de 
segunda via (código 500-2) no 
Bradesco e preencher todos 
os dados no site do Detran, 
escolhendo o posto onde quer 
pegar a carteira. Depois disso, 
o sistema vai gerar um núme-

ro de protocolo, que deverá 
ser levado ao posto escolhido 
apenas no dia de pegar o do-
cumento. Neste dia, o usuário 
terá que fornecer também 
suas impressões digitais, numa 
espécie de certificação digital. 
Vale ressaltar, então, que só o 
próprio usuário poderá buscar 
a sua via simplificada.

O requerente precisará pos-
suir 12 anos de idade ou mais, 
e a via anterior do RG precisará 
ter sido feita de forma presen-
cial em um posto do Detran.
RJ. Além disso, como já citado, 
o cidadão não poderá requerer 
qualquer alteração de dados 
no documento em relação à 
última via da carteira emitida 
pelo departamento.

Pedido pode ser feito pelo site para vias impressas a partir de abril de 2019

Nova funcionalidade da Carteira Digital de Trânsito foi lançada ontem

Aplicativo para venda de carro 
já funciona em oito estados

Foi lançado ontem (24) o 
Venda Digital, uma nova fun-
cionalidade do aplicativo da 
Carteira Digital de Trânsito 
(CDT), que permite a assi-
natura digital da Autorização 
para Transferência de Pro-
priedade de Veículos (ATPV-e) 
pelo vendedor e comprador 
e a comunicação automática 
da venda.

A iniciativa foi desenvol-
vida conjuntamente pelo 
Ministério da Infraestrutura 
e Ministério da Economia, 
por meio da Secretaria Na-
cional de Trânsito (Senatran), 
em parceria com  o Serpro, 
empresa de tecnologia da in-

formação do governo federal.
“Desde o início do governo 

temos o desafio de simplificar 
a agenda de trânsito. Avança-
mos na carteira digital, colo-
cando ali não só a habilitação, 
mas também o documento do 
veículo e agora a autorização 
de transferência da proprie-
dade do veículo, tornando o 
procedimento mais eficiente 
e tornando o Estado mais 
próximo das necessidades 
do cidadão”, afirmou o secre-
tário-executivo do Ministério 
da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio.

O aplicativo da Carteira 
Digital de Trânsito está dis-

ponível na App Store e Google 
Play e permite realizar a tran-
sação comercial sem necessi-
dade de reconhecer firma ou 
assinar contrato em papel.

A Venda Digital já está 
funcionando no Acre, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e 
em Roraima. A facilidade está 
disponível para proprietários 
e futuros proprietários de veí-
culos com documentos emi-
tidos a partir de 4 de janeiro 
de 2021, data em que o antigo 
Documento Único de Trans-
ferência (DUT) foi substituído 
pela versão digital, a ATPV-e.

Os estados e o Distrito 
Federal definiram a alí-
quota do ICMS sobre o 
diesel e prorrogaram, 
por 90 dias, o congela-
mento de ICMS sobre a 
gasolina, o etanol e o gás 
de cozinha. A medida 
foi aprovada por una-
nimidade na reunião 
do Conselho Nacional 
de Política Fazendária 
(Confaz). Em relação 
ao diesel, foi fixado o 
teto de R$ 1,006 por litro 
para a variedade S10.

O Confaz também 
prorrogou, até 30 de 
junho, o convênio que 
congela a base de cál-
culo do ICMS cobrado 
sobre a gasolina, o eta-
nol e o gás de cozinha.

Fixado ICMS 
do diesel

Balanço do Instituto Fogo Cruzado desde julho de 2016 revela que 555 morreram 

Segurança: mais de 1,5 mil 
agentes baleados em 6 anos
A Região Metropolitana teve 
1.501 agentes de segurança 
pública baleados desde julho 
de 2016, segundo balanço 
divulgado ontem (24) pelo 
Instituto Fogo Cruzado. Se-
gundo o levantamento, 555 
deles morreram e 946 ficaram 
feridos.

O instituto desenvolveu 
metodologia própria para 
produzir e divulgar dados 
abertos e colaborativos sobre 
violência armada no Grande 
Rio, iniciativa que também 
chegou ao Recife. O órgão 
conta com um aplicativo de 
celular que recebe e dispo-
nibiliza informações sobre 
tiroteios, que são checadas 
e inseridas em um banco de 
dados aberto.

Considerando todos os 
agentes feridos, 54% não 
estavam em serviço no mo-
mento em que foram atingi-
dos: 684 estavam fora do ho-
rário de trabalho e 126 eram 
aposentados ou exonerados. 
Segundo o instituto, três de-
les não tiveram o status de 
serviço divulgado.

A maior parte dos agentes 

de segurança pública balea-
dos, 84% são policiais mili-
tares (PMs). Entre os 1.254 
PMs que foram feridos nesse 
período, 431 morreram.

Houve também, entre 
os baleados, 85 policiais 
civis, 69 militares das For-
ças Armadas, 30 bombeiros 
militares, 28 policiais penais 

(agentes penitenciários), 17 
policiais federais, 11 guardas 
municipais e sete agentes  
do programa Segurança Pre-
sente.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

A maior parte dos agentes de segurança pública baleados são policiais militares: 84%. Entre eles, 431 morreram

Roubos de cargas diminuem em S. Gonçalo
Em fevereiro, pelo segundo 
mês consecutivo, os indica-
dores de roubos de carga tive-
ram uma redução de 70,15% 
em São Gonçalo, enquanto 
os roubos de veículos regis-
traram queda de 52,99%, se 
tornando o menor número já 
apurado desde 2011, segundo 
os dados do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP).

Segundo a Prefeitura de 
Sao Gonçalo, esse resultado 

se deve à integração entre a 
Secretaria de Ordem Pública, 
em conjunto com o 7º Bata-
lhão de Polícia Militar de São 
Gonçalo, que tem trabalhado 
na estruturação de ações de 
patrulhamento, de acordo 
com as informações obtidas 
pela mancha criminal do 
município. 

Os índices de roubo de rua 
também registraram queda 
acentuada. Neste mês, houve 

uma diminuição de 40,22% 
nesse tipo de crime, sendo 
registradas 144 ocorrências 
a menos, se comparado ao 
mesmo período de 2021. Com 
esse dado, o número passa a 
ser o menor de ocorrências 
registradas desde 2005. 

O indicador de letalidade 
violenta é outro fator que teve 
uma redução significativa, al-
cançando uma diminuição de 
34,29%, registrando o menor 

número desde 2015. 
Para o secretário de Ordem 

Pública, major David Ricardo, 
os resultados expressivos 
são fruto do trabalho reali-
zado desde o início da atual  
gestão. 

“Os números de fevereiro 
refletem todo o trabalho que 
vem sendo feito no município 
desde o início do governo 
Capitão Nelson”, afirmou o 
secretário.
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CONCESSÃO DE LICENÇA 
CNPJ: 07.361.576/0001-23 

 
PAVIBRÁS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA, CNPJ N° 

07.361.576/0001-23, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Proteção Animal - SMMAPA, através do Processo 

N°019/000009/2022  a Autorização para Supressão de Vegetação N°004/2022 

emitida em 24 de fevereiro de 2022 e válida até 24/02/2024 para realizar a 

supressão de vegetação de 38 indivíduos arbóreos, com finalidade de evitar 

futuros riscos a integridade física já que o local haverá maquinas operando com 

funcionários, localizado na Rua Miguel Lemos, s/n° Lotes 37,38 e 39 – Quadra 

20 – Chácaras Rio Petrópolis – 2° Distrito de Duque de Caxias/RJ – CEP: 25231-

260.  

CEU CONSTRUÇÕES E  
ENGENHARIA URBANA S.A.

CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - NIRE: 33.3.0014750-1
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas 
para a AGO/AGE no dia 25/04/2022, às 15:00 horas 
e às 16:00 horas respectivamente, em nossa sede 
social na Rua Visconde de Uruguai, nº 214, Centro, 
Niterói, RJ. Com a seguinte ordem do dia: 1) Exame 
e aprovação das contas e demonstrações financeiras 
do exercício de 2021; 2) Destinação dos resultados do 
exercício; 3) Exame e aprovação da reforma do Esta-
tuto Social; 4) Assuntos de interesse geral. Outrossim 
informamos que os documentos que se refere o art. 
133 da Lei 6404/76 e o novo Estatuto Social proposto, 
encontram-se a disposição dos senhores acionistas 
na sede da sociedade. Niterói, RJ, 25/03/2022.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de 
Janeiro – Sicredi Rio RJ, inscrita no CNPJ sob nº 72.128.440/0001-30, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, 
nas datas de 31/03/22 (1º leilão) e 06/04/22 (2º leilão), ambas às 9h15, o leilão do seguinte lote: LOTE 1 
– Rio de Janeiro/RJ. Centro (lançado em ITBI). Av. Passos, 120. Salão 501 (5° andar). Área priv. const. 
estimada no local 247,00m² e fração ideal de 2/36. Mat. 35.908 do 2º RI local. Obs.: Bairro de localização do 
imóvel, área privativa e eventual convenção de condomínio, pendentes de averbação no RI. Regularizações e 
encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Desocupado. (AF) Lance mínimo: 
1º leilão R$ 1.230.000,00. 2º leilão R$ 615.000,00 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro prévio no site 
da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 � Cond. Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br � imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!
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Meia Lázaro 
elogia 
treinador do 
Flamengo

O  t é c n i c o 
Paulo Sousa 
c h e g o u  a o 
Flamengo e 
vem buscan-
d o  i m p l e -

mentar sua filosofia de jogo. 
O português fez muitas 
experiências com o elenco 
e já conseguiu tirar algumas 
conclusões.

Quem ganhou espaço 
com Paulo Sousa foi o meia 
Lázaro. O jovem jogador 
rasgou elogios ao portu-
guês.

“A chegada do Mister e 
toda comissão tem me aju-
dado bastando, me dando 
suporte. A confiança que 
ele tem me dado, e a todo 
elenco, é importante para 
estar seguindo e apren-
dendo. O Mister vem de 
uma cultura diferente, da 
Europa, só tenho a crescer 
e evoluir cada vez mais”, 
disse.

Paulo Sousa tem escala-
do Lázaro como ala esquer-
do. O jovem tem mostrado 
serviço e sendo muito elo-
giado pelo treinador.

“O principal é, ao pegar 
essa bola pelo lado esquer-
do, é a projeção e encarar o 
adversário, mas levanto a 
cabeça para ver a movimen-
tação dos demais. Arrascae-
ta, Pedro, Gabigol... Isso tem 
me ajudado demais. Todos 
sabem que são grandes jo-
gadores e, dentro de campo, 
fica mais fácil para jogar 
com eles”, declarou.

Dentro de campo, o 
elenco do Flamengo traba-
lha visando a final do Cam-
peonato Carioca contra 
Fluminense ou Botafogo.

Português, que ainda não foi anunciado, deve chegar ao Rio em breve

Luís Castro já fala como 
técnico do Botafogo

O técnico Luís 
Castro ainda 
não foi anun-
ciado pelo Bo-
tafogo, mas já 
confirmou sua 

chegada ao clube. O português 
publicou em suas redes sociais 
uma imagem com a camisa 
alvinegra, ontem.

“Pronto para iniciar a cami-
nhada com a estrela solitária 
ao peito, servindo o glorioso”, 
escreveu em seu Instagram.

O comandante se despe-
diu do Al-Duhail, do Qatar, na 
última semana e deve chegar 
ao Rio de Janeiro no próximo 
domingo. Apesar de ainda não 
ter sido anunciado, Luís Castro 
já participa do planejamento 
da equipe para esta tempo-

rada. No entanto, o técnico 
não estará à frente do time no 
Campeonato Carioca.

Olho no mercado - O Bo-
tafogo aguarda o técnico Luís 
Castro para iniciar o trabalho 
visando o Campeonato Brasi-
leiro. Além disso, os alvinegros 
seguem na busca por reforços 
para a Série A.

O clube estaria perto de 
confirmar mais um nome. Tra-
ta-se do meia Lucas Fernandes, 
atualmente no Portimonense, 
de Portugal.

Outro jogador que pode 
chegar é o atacante Zahavi. O 
israelense de 34 anos já vem 
tendo seu nome ventilado no 
Botafogo há algumas semanas.

Enquanto isso, o Botafogo 
se prepara para o duelo de volta 
do torneio estadual, diante do 
Fluminense. Na ida, o time co-
mandado pelo interino Lúcio 
Flávio foi derrotado por 1 a 0.

A partida de volta contra o 
Fluminense ocorre no próximo 
domingo, às 16 horas, no Mara-
canã. O vencedor do confronto 
irá encarar o Flamengo na 
decisão.

Reprodução do instagram

O treinador português Luís Castro postou ontem em suas redes sociais uma foto com a camisa do Botafogo

Novo treinador 
do Botafogo deve 
desembarcar no 
Rio de Janeiro 
no próximo 
domingo

Thiago Rodrigues 
quer título da Série B

Abel sai em defesa 
dos titulares do Flu

O Vasco iniciou 
a preparação 
para a Série B. 
O técnico Zé 
Ricardo terá 
t e m p o  p a r a 
trabalhar bus-

cando o melhor rendimento 
da equipe. Ontem, o goleiro 
Thiago Rodrigues afirmou 
que o elenco deve esquecer a 
eliminação no Campeonato 
Carioca e pensar somente na 
competição nacional.

“Série B é uma outra his-
tória, tem que virar a chave, 
entender a equipe grande 
que somos. O espírito é ou-
tro, jogo mais aguerrido, 
mais competitivo. Se unir-
mos técnica e esse espírito 
que mostramos contra o Fla-
mengo, nós teremos grandes 

O Fluminense 
está em vanta-
gem em relação 
ao Botafogo 
nas semifinais 
do Campeona-

to Carioca. No entanto, os 
tricolores sofreram durante 
boa partida do clássico dis-
putado na noite da última 
segunda-feira, no estádio 
Nilton Santos, com a falta de 
criatividade.

A equipe das Laranjeiras 
só dominou a parte final da 
partida, quando Abel Braga 
fez algumas alterações. A 
principal delas foi a mudança 
no esquema tático, com a de-
fesa saindo de três zagueiros 
para dois. O técnico admitiu 

chances. A Série B é outro 
tipo de jogo e é o que falamos 
já no vestiário: tem que ser 
protagonista e tem que en-
trar para ser campeão”, disse.

Além disso, Thiago Ro-
drigues ressaltou o tempo 
de preparação da equipe, 
algo que será essencial para 
atingir bons resultados.

“Vamos ter três semanas 
para ajustar, fortalecer esse 
espírito e os conceitos do 
Zé para chegar muito bem 
na estreia. São 38 jogos para 
deixar tudo em campo, a 
preparação é fundamen-
tal. Temos que unir técni-
ca e sacrifício. É saber que  
nosso padrão de jogo tem 
que ser o mesmo do que 
mostramos contra o Fla-
mengo”, declarou.

que a equipe alternativa é 
mais criativa, mas defendeu a 
utilização do esquema atual.

“O meu time que não é 
considerado titular propõe 
muito mais o jogo, mas o 
titular é muito mais seguro. 
Então, tem jogos que vão 
jogar um grupo de jogadores 
diferentes e outros, não”, disse 
o comandante.

O Fluminense volta a 
campo no próximo domingo, 
novamente contra o Botafo-
go. Os tricolores podem per-
der por um gol de diferença 
e, mesmo assim, avançarão 
para a decisão do torneio 
estadual contra o Flamengo, 
que eliminou o Vasco na outra 
semifinal.


