
Praias garantem R$ 4 bi por 
ano para município do Rio

Impacto econômico da movimentação nas areias equivale ao gerado pelo carnaval, revela prefeitura

SOL, MAR E MUITA GRANA
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Galeria a céu aberto na Avenida Amaral Peixoto, no Cento de Niterói, reúne fotografias dos rostos de componentes da Unidos do Viradouro, exibidas nas pilastras de edifícios ao longo da via
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Rio: governador 
esvazia PSDB e 
engorda PROS

PANORAMA\PÁG. 2

Enem divulga 
prazo para pedir 
isenção de taxa

CIDADES PÁG. 5

Niterói abre cursos para Meis
Interessados em montar próprio negócio ou se especializar já podem se inscrever
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Históricos rivais fazem hoje, a partir das 21h40, a primeira partida 
das finais do Campeonato Carioca de 2022. Enquanto que o Fla busca 
o inédito tetra, o Tricolor quer encerrar um jejum de nove anos.

Gilvan de Souza / Flamengo

Fla e Flu, de David Braz e Gabigol, respectivamente, iniciam hoje o duelo pelo título carioca

Fla-Flu abre decisão do Carioca

Português 
já põe a mão 
na massa
Apresentado ontem pelo Bo-
tafogo, o técnico português 
Luís Castro já começou a 
trabalhar visando a estreia 
no Brasileirão.

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Viradouro em 
exposição na 

Amaral Peixoto
Uma galeria de arte ao ar livre 

está chamando a atenção de 
quem passa pela pela Avenida 
Amaral Peixoto, no Centro de 

Niterói. Inaugurada no domingo, a 
exposição reúne fotos com perso-

nagens da escola de samba Unidos 
do Viradouro, nas pilastras sob a 
marquise de prédios. As imagens 
da mostra “Carnaval, te amo. Na 
vida és tudo pra mim”, foram fei-
tas pela fotógrafa Renata Xavier e 
mostram as expressões faciais de 

artistas e componentes retratados 
na quadra da Viradouro, ilumi-
nados por luzes em vermelho e 

branco, as cores da escola. 
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Música boa 
e de graça 
no Rio
O Teatro Dulcina recebe 
o Quarteto Suassuna na 
Mostra Bossa Criativa Arte 
de Toda Gente Rio de Ja-
neiro

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Quarteto se apresenta gratuitamente 
em mostra no Rio de Janeiro

Treinador Luís Castro comandou 
ontem primeiro treino no Nilton Santos
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Trânsito caótico
Toda manhã é a mesma coisa. Os engarrafamentos tomam 
conta de Icaraí, principalmente na Av. Roberto Silveira e 
algumas ruas transversais. Será que a prefeitura não tem 
um plano para acabar com esse transtorno que tira a pa-
ciência dos niteroienses que saem de casa todo dia para 
trabalhar e acabam mofando nos transportes públicos?
Jussara Alves

Pela hora da morte
Os preços das carnes, legumes e verduras estão pela hora 
da morte. Tudo nas prateleiras dos supermercados au-
mentou absurdamente. E o que não falta é desculpa para 
o reajuste. Tem o fica em casa, os temporais do início do 
ano e até a guerra lá do outro lado do mundo.
Bianca Assis

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.

Quarteto Suassuna 
no Teatro Dulcina
O Teatro Dulcina recebe, 
nesta quarta, o Quarteto 
Suassuna e, na quinta, Mar-
celo Caldi  As apresentações, 
que fazem parte da Mostra 
Bossa Criativa Arte de Toda 
Gente Rio de Janeiro, são 
gratuitas e os ingressos po-
dem ser obtidos antecipada-
mente no site Sympla.

O Quarteto é formado 
por Andréia Carizzi e Luiz 
Felipe Ferreira, Samuel Pas-
sos e Glenda Carvalho. Eles 
se inspiraram na sensibili-

dade e grande dedicação do 
renomado escritor Ariano 
Suassuna à arte e à cultura 
brasileiras.

Já Marcelo Caldi é pia-
nista, compositor, cantor, 
maestro, tornou-se reco-
nhecido como um dos san-
foneiros mais importantes 
de sua geração, levando o 
legado de grandes mestres.

O Teatro fica na Rua Al-
cindo Guanabara, 17, Cen-
tro do Rio. Mais informações 
pelo telefone 2240-4879. 

CULTURA

Samba
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe, nesta quarta, 
às 19 horas, no Projeto Clás-
sicos do Samba, a cantora 
Adriana Dutra, com uma 
homenagem à ‘Madrinha 
do Samba’, Beth Carvalho. 
No tributo, Dutra canta os 
maiores sucessos de Beth, 
como  ‘Andança’, além de 
celebrar a vida e todo o le-
gado deixado pela cantora, 
que influenciou diversas 
gerações. O ingresso custa 
R$40 e está à venda no site 
Sympla.

INSTALAÇÃO – O Museu Janete Costa de Arte Popular, 
no Ingá, abre, nesta quarta, às 11h, a instalação “Pouca 
saúde e muita saúva, os males do Brasil são”. Trata-se 
de uma instalação de um penetrável - referência na 
obra de  Hélio Oiticica - no tamanho 5x5, que terá, na 
parte externa, um lambe-lambe  com imagens colori-
das de vários artistas modernistas. 

JOÃO MAR – Com uma letra ousada, ritmo clássico e 
solos de trompete do começo ao fim, João Mar lança 
o seu novo single “Hey Mulher”. Após o sucesso com 
o single “Good”, o cantor e compositor João Mar se 
prepara para mais um lançamento. A música “Hey 
mulher”, escrita por ele e com arranjo de Rodrigo Xuxa, 
é a nova aposta do artista para conquistar os fãs.
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Grupo se apresenta na Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente Rio 

Divulgação

Adriana Dutra faz homenagem à Beth 

Carvalho no Municipal de Niterói

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

Programão no Municipal de Niterói

O produtor cultural João 
Luiz Azevedo apresentará 
nos dias 1º, 2 e 3 de abril o 
show Izabella Bicalho canta 
Elizeth Cardoso,  no Theatro 
Municipal de Niterói. Os 
espetáculos acontecem na 
sexta-feira, às 20h; sábado, 
às 19h e domingo às 18h. 
Elizeth Cardoso emocionou 
plateias de todas as idades e 
atravessou décadas empla-
cando grandes sucessos. Foi 
a cantora que mais gravou 

Divulgação

discos no Brasil, visto que 
inspirou grandes composi-
tores a escreverem músicas 
especialmente pra ela, entre 
eles Ary Barroso, Vinicius 
de Moraes e Cartola, entre 
outros. “Homenagear esta 
cantora é um grande privi-
légio e a oportunidade de 
relembrar grandes clássicos 
da MPB que emocionaram 
gerações”, diz Bicalho, que 
estará acompanhada do 
pianista Leandro Braga.

Governador de 
agenda lotada

Metrô: seguranças 
com bodycams

O governador Cláudio Castro 
parece já estar em ritmo de 
campanha. Ele lança, nesta 
quarta-feira (30), às 9h45, na 
cidade de Teresópolis, na Região 
Serrana Fluminense, o programa 
habitacional Casa da Gente. Na 
mesma ocasião, Castro vai inau-
gurar uma creche, com espaço 
para 192 crianças, instalada no 
Conjunto Ermitage. Na sequên-
cia, às 10h30, o governador lança 
o programa Segurança Presente 
em Teresópolis. A base da ope-
ração ficará na Rua Manoel 
Nóbrega s/n°- no bairro Várzea. 
Na quinta, Castro e o secretário 
de Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade lançam as obras 
do Canal do Itajuru, que liga a 
Lagoa de Araruama ao oceano, 
na Região dos Lagos. Orçadas 
em R$ 22 milhões, recursos do 
Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento 
Urbano (Fecam), as obras visam 
retirar cerca de 335 mil metros 
cúbicos de areia desse canal para 
destinação ambiental adequada.

O MetrôRio equipou seus 
agentes de segurança com 
câmeras corporais (bodycams) 
no modelo VB400 da Motorola 
Solutions. Com média de 510 
mil passageiros por dia viajan-
do por 41 estações, a Conces-
sionária escolheu a solução de 
vídeo de bodycams para tentar 
aumentar a sensação de segu-
rança dos passageiros e moni-
torar o protocolo de ação das 
equipes, principalmente neste 
momento em que os fluxos 
local e turístico retornam gra-
dativamente à normalidade. As 
câmeras VB400 proporcionam 
ao operador maior visibilidade 
do que está acontecendo em 
todos os momentos e por toda 
a extensão de 58 quilômetros 
do MetrôRio. A equipe de segu-
rança usa as câmeras corporais 
dentro das estações e durante 
as rondas a bordo dos trens. 
Diferente do circuito de TV 
instalado em todo o sistema, as 
bodycams registram imagens 
em áudio e vídeo.

POR JEFFERSON LEMOS

Inspiração mineira

O secretário de Fazenda, 
Indústria e Comércio de 
Casimiro de Abreu, Eliezer 
Crispim, acompanhado do 
subsecretário, Leonardo 
Henrique, e do secretário 
de Planejamento e Pro-
cessamentos de Dados, 
Mauro Goulart, visitaram 
Poços de Caldas, em Minas 
Gerais, para conhecer os 
programas implantados 
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naquela cidade para supe-
rar a estagnação econômica 
gerada pela pandemia. Em 
2020 foi lançado o Plano 
de Retomada Econômica 
que abrange dezenas de 
projetos nas áreas de co-
mércio, indústria, turismo 
e agronegócios, que deve 
ser copiado ou, pelo menos 
servir de inspiração para o 
município fluminense.

Debandada rumo ao PROS

O Partido Republicano da 
Ordem Liberal (PROS), 
que compõe a base do 
governo Cláudio Castro, 
realiza, nesta quinta-feira 
(31), às 19h30, no Club 
Municipal, na Tijuca, um 
grande ato de filiação 
dos correligionários que 
irão disputar os cargos 
de epdutado federal e 
estadual nas eleições de 
outubro deste ano. Um 

Divulgação dos novos filiados será o 
secretário de Estado de In-
fraestrutura e Obras, Max 
Lemos, que está de saída 
do PSDB, após o partido 
sacramentar a federação 
com o Cidadania e, con-
sequentemente, apoio ao 
candidato do prefeito do 
Rio, Eduardo Paes e de-
verá tentar uma vaga na 
Câmara Federal. Além de 
Max, também irão se filiar 
90% dos candidatos que 
formavam a nominata do 
PSDB, que vão migrar em 
massa para a nova legen-
da, presidida por Adolfo 
Konder, além de três pre-
feitos: Diogo Balieiro, de 
Resende, Mário Esteves, 
de Barra do Piraí e Neti-
nho do Dinésio, de Laje 
do Muriaé. O governador 
Cláudio Castro confirmou 
presença no evento. O 
partido espera eleger três 
deputados federais e qua-
tro estaduais.

Panorama RJPanorama RJ

As chuvas dos primeiros 15 
dias de 2022 causaram pre-
juízos à produção agrícola de 
mais de 7,3 mil propriedades 
rurais familiares no esta-
do. O dado foi apresentado 
pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do estado (Emater-Rio) na 
audiência pública, realizada 
ontem, pela Comissão de 
Enfrentamento à Miséria, 
da Alerj. Os prejuízos são 
estimados em R$ 35 milhões. 
A reunião foi promovida para 

discutir o impacto dos desas-
tres externos na produção 
de alimentos no Estado do 
Rio, que gerou aumento de 
preços dos produtos para os 
consumidores, e abordou 
também a necessidade de 
implementação de políticas 
públicas de prevenção. Além 
da falta de ações preventivas 
contra as chuvas, foi questio-
nada a falta de estrutura da 
Emater e de logística para 
a chegada dos insumos e 
escoamento da produção.

Falta logística na agricultura
Divulgação

Medalhista aposta no Caramujo
Divulgação

A Escola de Vôlei Adriana 
Samuel inaugura polo em 
Niterói, no Parque Espor-
tivo e Social do Caramujo 
(Pesc). Medalhista olím-
pica e empreendedora, 
Adriana Samuel e equipe 
vão atender 80 crianças 

e jovens, de 7 a 17 anos, 
ensinando gratuitamen-
te os fundamentos do 
esporte e como usá-lo  
como motor para trans-
formação social. O projeto 
conta com o patrocínio 
da Enel Distribuição Rio. 
Hoje, a Escola de Vôlei 
Adriana Samuel conta 
com uma unidade que 
funciona há 7 anos, no 
Parque da Vizinhança 
Dias Gomes, em Deodo-
ro, onde atende mais de 90 
alunos. O projeto de uma 
escola de vôlei gratuita 
para crianças, surgiu em 
2004, funcionando por 
18 anos, em Copacabana, 
logo após a Adriana de-
cidir deixar as quadras e 
areias como atleta e com-
partilhar sua experiência 
e história com jovens de 
baixa renda. 
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Programação do Mês Mulher termina hoje com entrega do Prêmio Inês Etienne e show de Elisa Lucinda

Fecho de ouro no Festival Mulher
A Prefeitura de Niterói en-
cerra, hoje (30), as ativida-
des em comemoração ao 
mês das mulheres. O último 
dia do Festival Mulher vai 
trazer a entrega do Prêmio 
Inês Ettienne, que está em 
sua sétima edição e é uma 
homenagem a 10 mulheres 
com atuação relevante na 
defesa dos direitos das mu-
lheres na cidade de Niterói 
em diferentes áreas. A noite 
será encerrada com um show 
da cantora, poetisa, jorna-
lista, escritora e atriz, Elisa 
Lucinda, com a participação 
do maestro Luís Filipe de 
Lima. A atividade acontece a 
partir das 18h na Sala Nelson 
Pereira dos Santos.

O evento é uma realização 
da Coordenadoria de Política 
e Direitos da Mulher (Co-
dim). A secretária da pasta, 
Fernanda Sixel, conta sobre 
a importância do prêmio e 
do papel de cada mulher na 
ação de mudança cultural da 
sociedade.

“O Prêmio Inês Ettienne 
Romeu é um reconhecimen-
to à luta e o trabalho das 
mulheres na promoção dos 
direitos femininos. Rece-
bemos 25 indicações e 10 
mulheres de diferentes áreas 
de atuação dentro do nosso 
município serão contempla-
das. É uma alegria e merecido 

registro que a Prefeitura de 
Niterói, através da Codim e 
do Conselho de Políticas para 
as Mulheres, faz neste mo-
mento”, destacou Fernanda.

A premiação acontece 
uma vez ao ano e tem por 
objetivo dar visibilidade às 
ações de atuação na defesa 
dos Direitos das Mulheres 

pela promoção da emanci-
pação das mulheres, pela 
difusão de seus direitos ou 
pela prestação de serviços 
relevantes à comunidade 
que tangenciam a pauta e os 
Direitos das Mulheres.

“A construção de uma 
sociedade verdadeiramente 
democrática com respeito 

e equidade de gênero é res-
ponsabilidade de todos nós, 
governo e sociedade civil. As 
premiadas são exemplos de 
que ‘ninguém precisa esperar 
um momento específico para 
melhorar o mundo’”, disse a 
secretária.

O prêmio Inês Etienne Ro-
meu homenageia a historia-

dora falecida em 27 de abril 
de 2015, aos 72 anos. Inês 
foi presa na ditadura militar, 
sendo a única a ser libertada 
da chamada Casa da Morte 
em Petrópolis. Mineira, ela 
viveu em Niterói nos seus 
últimos anos e adorava a 
cidade.

Mulheres homenageadas 
com o prêmio Inês Etienne 
Romeu 2022

1 - Jaqueline Santana de Oli-
veira Allen (Câmara Comu-
nitária de Mulheres do Largo 
da Batalha)
2 - Marilene da Silva Lima de 
Oliveira (Abrario / Projeto 
Lucas Esperança)
3 - Haidee Antunes Rosa 
(União Brasileira de Mulhe-
res)
4 - Thereza Helena Eller Sil-
veira (Mover Movimento 
Viver)
5 - Graziella Caridade San-
toro (Associação Alcoolismo 

Feminino)
6 - Celecina Rodrigues dos 
Santos ( Fórum de Mulheres 
Negras de Niterói)
7 - Maria dos Anjos Rodrigues 
Alves (Famnit)
8 - Fátima Fernandes de 
Sousa Christo (Point do Ido-
so - Associação Brasileira de 
Prevenção e Qualidade de 
Vida ao Idoso)
9 - Marilha Boldt ( Superação 
da Violência Doméstica)
10 - Regina Coeli Vieira da 
Silveira e Silva (Rotary Club 
Niterói Norte)

Na quinta-feira (31), a Codim 
realiza o evento a Quinta 
D´elas, um bate papo inti-
mista, às 18h, na Sala Carlos 
Couto (Rua Quinze de No-
vembro, 35, Centro). A edição 
de março vai abordar o tema 
Sexualidade Feminina com 
a Terapeuta Integrativa de 
Saúde Mental e Sexual de 
Mulheres, Marcele Jordão.

Serviço: Encerramento do 
Festival Mulher com entrega 
do Prêmio Inês Ettienne e 
apresentação de Elisa Lu-
cinda com a participação do 
maestro Luís Filipe de Lima

Data: 30/3
Horário: A partir das 18h
Local: Sala Nelson Pereira 
dos Santos (São Domingos)

Evento acontece 
a partir de 18h, 
na Sala Nelson 
Pereira dos 
Santos, em 
São Domingos
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Atriz, cantora, escritora e poetisa, Elisa Lucinda se apresenta acompanhada do maestro Luís Filipe de Lima

Niterói: parceria 
para qualificar Meis
A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, firmou  parceria com a 
Faetec para que os interessa-
dos em montar seu próprio 
negócio ou que queiram 
se especializar possam se 
qualificar com cursos de 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI). Os candidatos 
têm até 11 de abril para se 
inscrever. Serão oferecidas 
339 vagas para moradores 
de Niterói, Rio, Belford Roxo, 
Duque de Caxias e São Gon-
çalo.

Em Niterói os cursos se-
rão oferecidos aos MEIs que 
estão cadastrados na Casa 
do Empreendedor. Para se 
candidatar, é preciso ter 
no mínimo 18 anos, ensino 
fundamental completo; ser 
beneficiário ou familiar de 
alguém que receba o Auxílio 
Brasil, ou estar registrado no 
CAD Único de programas 
sociais do governo federal. 
Será aceita apenas uma 

inscrição por candidato e 
a convocação será feita de 
acordo com a demanda de 
vagas.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Luiz Paulino Mo-
reira Leite, diz que a Sedem 
está sempre buscando fir-
mar parcerias para dar mais 
oportunidades e colaborar 
para que os Meis de Niterói 
possam ter mais  qualifi-
cação.

“Niterói conta com a 
Casa do Empreendedor, que 
oferece inúmeras vantagens 
e facilidades para que o MEI 
possa ser orientado desde o 
início, auxiliando em várias 
etapas, desde a montagem 
do negócio até as indicações 
de cursos ou mentorias. 
Queremos ajudar esse seg-
mento, principalmente em 
um momento como este, em 
que a cidade se programa 
para uma retomada econô-
mica. Muitas oportunidades 
poderão surgir”, explicou.

Avenida do Centro de Niterói 
ganha ‘galeria’ ao ar livre

Secretaria Municipal das Cul-
turas de Niterói inaugurou, 
neste domingo (27), a primeira 
galeria permanente ao ar livre 
da cidade, com uma exposição 
de fotos com personagens da 
escola de samba Unidos do 
Viradouro. A nova galeria fica 
sob a marquise de prédios da 
Avenida Amaral Peixoto, no 
centro da cidade, aproveitan-
do as pilastras do local.

As imagens da mostra 
“Carnaval, te amo. Na vida és 
tudo pra mim”, feitas pela fotó-
grafa Renata Xavier, mostram 
o rosto de artistas e compo-
nentes retratados na quadra 
da Viradouro, iluminados por 
luzes em vermelho e branco, 
as cores da escola. 

“Quis mostrar os sorrisos 
que ficaram escondidos nes-
tes dois anos de pandemia, 

para trazer de volta a alegria à 
região. Afinal, a Viradouro é a 
atual campeã do Carnaval. Ela 
leva a cultura de Niterói para 
o mundo e traz alegria para 
a cidade”, conta Renata, que 

também viu uma oportuni-
dade de revitalizar a Avenida 
Amaral Peixoto. “A arte leva 
vida aos lugares”, diz.

São por enquanto 18 fotos, 
expostas em painéis nas colu-

nas da marquise do quarteirão 
que começa na esquina da 
Rua Visconde de Sepetiba, 
em frente ao prédio número 
507. Mas a ideia é acrescentar 
novas imagens a cada fim de 
semana, ampliando a exposi-
ção em direção à estação das 
barcas.

“Pela primeira vez temos 
uma exposição na rua em 
Niterói. Em plena Avenida 
Amaral Peixoto, as imagens 
homenageiam todos, todas 
e todes que lutam, vibram, 
cantam, dançam, sonham e 
constroem o Carnaval da Vi-
radouro, sob o olhar sensível 
da brilhante fotógrafa Renata 
Xavier. A Cidade Sorriso está 
mais alegre e cheia de arte pela 
rua, como deve ser”, destaca 
o secretário das Culturas de 
Niterói, Leonardo Giordano.

Pilastras da Amaral Peixoto receberam fotos de estrelas da Viradouro

Rio retoma 
programa 
Morar 
Carioca
A Prefeitura do Rio anun-
ciou ontem, no Palácio da 
Cidade, em Botafogo, o 
retorno do programa Mo-
rar Carioca, que dessa vez 
contará exclusivamente 
com recursos próprios do 
município. Serão investi-
dos R$ 500 milhões, dentre 
os quais R$ 450 milhões 
em obras de urbanização 
integrada e R$ 50 milhões 
para ações de regulariza-
ção fundiária.

O Morar Carioca vai 
realizar intervenções em 22 
comunidades, benefician-
do mais de 20 mil moradias 
e impactando a vida de 
mais de 80 mil pessoas re-
sidentes em Áreas de Espe-
cial Interesse Social (AEIs). 
Além de entregar mais de 
40 mil novos títulos de pro-
priedade até 2024, o maior 
investimento em ações de 
regularização fundiária da 
história da cidade do Rio.

Projeto oferece atividades onde alunos também são protagonistas

Ciência e arte para 
estudantes de São Gonçalo

A Escola Municipal Raul Vei-
ga, em Raul Veiga, em São 
Gonçalo, motiva seus alunos 
com o Clube CienArt, que 
oferece atividades nas quais 
estudantes, de todas as tur-
mas, são os protagonistas. 
Um dos elementos do clube é 
a Horta na Escola, que ensina 
de forma prática o plantio e 
as características das plantas, 
fazendo com que coloquem 
a mão na massa e registrem 
todo o processo em vídeo 
para o blog https://cien-
ciaearteraulveiga.blogspot.
com/?m=1 .

Um dos criadores do clu-
be, o professor de Ciências 
Edson Bezerra diz que o pro-
jeto visa desenvolver ações 
pedagógicas, visando a pro-
dução de vídeos educativos 
no blog, fazendo a divulgação 
dos saberes de Ciências e as-
suntos afins. Neste ano, tam-
bém estão sendo produzidas 
peças teatrais.

“O projeto da horta acon-
teceu com a ideia de levantar 
informações sobre plantas 
comestíveis, as Pancs, e ensi-
nar a técnica das sementeiras. 
Os alunos produziram vídeos. 
Isso permite observações 

interessantes na prática, sem-
pre procurando incentivar 
a fala, a pesquisa das plan-
tas, isso torna o assunto de 
ciências mais interessante”, 
explica o professor Edson 
Bezerra.

Divulgação

Horta faz parte da iniciativa pedagógica  da Escola Municipal Raul Veiga

Divulgação

Imagens são da mostra “Carnaval, te amo”, feitas pela fotógrafa Renata Xavier

Aulas em Pendotiba
Os cursos são oferecidos 
pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnologia 
do Ministério da Educação 
(Setec-MEC) em parceria 
com a Faetec. Em Niterói, as 
aulas acontecerão no Centro 
de Educação Tecnológica e 
Profissional (Cetep), que fica 
na Rua Reverendo Armando 
Ferreira s/nº, em Pendotiba 
(anexo ao Colégio Estadual 
Leopoldo Froes). O curso 
de Microempreendedor In-
dividual tem 160 horas e é 
voltado para pessoas que de-
sejam ou já empreenderam e 
buscam mais qualificação ou 
especialização para ajudar a 
alavancar seus negócios.  

As inscrições serão feitas 
pelo endereço eletrônico 
www.faetec.rj.gov.br e pode-
rão ser feitas até o dia 11/04, 
às 12 horas. As vagas serão 
definidas através de sorteio e 
a previsão é que o resultado 
seja divulgado no mesmo 
dia. A previsão é que as aulas 
comecem no dia 9 de maio.  

Casa do Empreendedor 
- A Casa do Empreendedor 
de Niterói passa por uma 
reformulação do seu espa-
ço, com a modernização de 

sua infraestrutura de fun-
cionamento. Enquanto o 
novo espaço no shopping 
Bay Market não fica pronto, 
o contribuinte pode obter 
todos os serviços da Casa na 
sede da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, pré-
dio da Prefeitura de Niterói, 
no Centro.

A Casa do Empreendedor 
oferece serviços de apoio 
para o microempreendedor 
individual, como a abertura 
de cadastro dos MEIs; altera-
ção de dados cadastrais; aná-
lise de viabilidade de local; 
alvarás; nota fiscal eletrônica; 
declaração de faturamento 
e parcelamento. No mesmo 
dia da regularização, graças 
ao Alvará Fácil, o microem-
preendedor já pode emitir 
nota fiscal.

O atendimento temporá-
rio está sendo feito das 10h 
às 17h, com agendamen-
to prévio pelo e-mail casa-
doempreendedor@seden.
niteroi.rj.gov.br. A Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico fica na rua Visconde de 
Sepetiba, 987, 10º andar, sede 
administrativa da Prefeitura 
de Niterói, no Centro.
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Quaresma do mundo

Dom José Francisco*

O ser humano é frágil e, às 
vezes, ele mesmo provoca 
suas próprias rupturas. 
Não bastando ser frágil, 
não poucas vezes, ele cru-
za a rua para pisar na casca 
de banana que se encontra 
no outro lado, como se diz 
em linguagem popular.

Foi assim com as pande-
mias. Já tivemos: 

1. Varíola - em vários pe-
ríodos da história. O nú-
mero de mortes é incon-
tável, apenas no século XX 
foram 500 milhões.

2. Peste negra (1340-1360). 
Número de mortes: de 75 
milhões a 200 milhões. A 
causa foi a peste bubônica.

3. HIV/AIDS (1981-atual-
mente). Número de 
mortes: cerca de 36 
milhões. Causa: o ví-
r u s  H I V /
AIDS, iden-
tificado pela 
primeira vez 
na República 
Democráti-
ca do Congo, 
em 1976, e 
que se tor-
nou pande-
mia global.

4. Gripe Es-
p a n h o l a 
(1918-1920). 
Número de 
mortes: de 20 milhões 
a 50 milhões. A causa 
é o vírus influenza. A 
enfermidade levou al-
gumas comunidades indí-
genas à beira da extinção. 

5. Pandemia de cólera 
(1852-1860). Número de 
mortes: 1 milhão. Causa: 
o cólera morbo, que causa 
diarreia intensa, desidra-
tação e morte. 

Essas são algumas das 
cinco maiores pandemias 
relacionadas na História.  
Existem outras. Já experi-

mentamos horas duras de 
sofrimento e dor também 
com surtos de tifo, gripe 
suína, tuberculose, entre 
outras. 

Agora, a coronavírus che-
ga agora com um surto 
maior de abrangência de-
vido a maior possibilidade 

de mobilidade social. 
Até onde a vista al-
cança, a epidemia 
começou na cidade 

de Wuhan, 
n a  C h i n a , 
em 2019, e 
rapidamente 
se espalhou 
para o mun-
do. 

As grandes 
p e r g u n t a s 
são:  como 
isso aconte-
ceu, por que 
isso aconte-
ceu,  como 
vamos sair 

dessa? 

Mas a grande per-
gunta, a que preci-

sa ser respondida, inclu-
sive para contar às novas 
gerações, é como um dia 
colocamos em risco o 
equilíbrio e a permanên-
cia da própria espécie no 
Planeta.

Andamos tentando bancar 
Deus?
(Eu continuo o tema.)

A grande 
pergunta, a 

que precisa ser 
respondida, é 
como um dia 
colocamos em 

risco o equilíbrio 
e a permanência 

da própria espécie 
no Planeta

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

Com objetivo de refor-
çar a segurança dos alu-
nos da rede municipal 
de ensino de Mangara-
tiba, o 33° Batalhão de 
Polícia Militar (BPM) 
e a Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer 
fecharam uma parceria. 
A PMERJ, através do 
Programa de Patrulha 
Escolar e Proteção à 
Criança e ao Adolescen-
te, vai reforçar a atuação 
da patrulha nas escolas 
do município.

Além de ampliar a 
ronda escolar, o proje-
to também vai funcio-
nar em parceria com a 
direção das unidades, 
que poderão acionar a 
patrulha por  telefone.

Patrulha 
escolar

Em São Gonçalo foram aplicadas 200 multas nos primeiros meses do ano

Publicidade irregular na mira 
da fiscalização de posturas
A Secretaria de Ordem Públi-
ca, através da Subsecretaria 
de Fiscalização de Posturas, 
tem realizado ações fisca-
lizatórias para a remoção e 
apreensão de publicidades 
irregulares fixadas em postes 
de iluminação e viadutos 
de São Gonçalo. Após a re-
moção das placas das vias 
públicas do município, a 
pasta iniciou o processo de 
aplicação de multas pela  
fixação de placas, faixas e 
outdoors aplicados sem au-
torização.

Nos três primeiros me-
ses deste ano, a secretaria 
aplicou cerca de 200 multas 

por apreensão de materiais 
espalhados por vias públicas 
do município. Desse total, 
50 delas foram aplicadas 
em empresas por fixação de 
publicidade irregulares em 
locais públicos.

O subsecretário de Fisca-
lização de Posturas, Rogerio 
Abreu, disse que essas ações 
necessárias para garantir o 
ordenamento na cidade.

“Para reordenar os es-
paços públicos e coibir a 
ocupação indevida de áreas 
pertencentes ao municí-
pio por empresas publici-
tárias, temos intensifica-
do as ações de retirada e 

autuação as empresas que 
insistem em invadir áreas 
públicas. Essas ações são 
necessárias para garantir a 
ordem e reprimir a invasão 
indevida dos espaços per-
tencentes ao município por 
empresas que utilizam áreas 
públicas sem autorização.  
Ao contratar uma empresa 
de outdoor é necessário 
verificar se a mesma possui 
autorização para utilização 
da área ocupada”, disse o 
secretário.

As ações continuarão 
sendo realizadas pelo muni-
cípio ao longo dos próximos 
meses.

S. Gonçalo inicia preparativos 
para festa de Corpus Christi
A tradicional celebração de 
Corpus Christi em São Gon-
çalo terá novidades. Respon-
sável pela confecção do maior 
tapete de sal da América La-
tina, o município já iniciou 
os preparativos para o mais 
importante evento do calen-
dário oficial da cidade, que 
acontece em junho.

Na última semana, durante 
reunião de representantes do 
Executivo e Legislativo com o 
padre André Luís Siqueira, da 
Igreja Matriz de São Gonçalo, 
ficou definida a mudança 
do horário da confecção do 
tapete e da celebração, que 
passarão a acontecer durante 
o dia.

O encontro entre padre 
André Luís e vários secretários 
municipais aconteceu na da 
Igreja Matriz, para debater 
toda a logística do evento, 
que acontece no dia 16 de 
junho. Na reunião, ficou acer-
tada a mudança do horário 
da montagem e da visitação, 
que agora será durante o dia, 
começando a confecção de 

tapetes às 7h, com a cele-
bração da missa, seguida de 
procissão, às 16h.

“Trazendo o evento para 
mais cedo, para o período do 
dia, a gente minimiza o des-
gaste da população que mora 
em locais mais afastados, 

visando à mobilidade e segu-
rança. Além disso, ganhamos 
mais tempo de visitação para 
os tapetes, de 10h as 16h. O 
intuito é tornar o evento ainda 
mais interessante do ponto 
de vista cultural e turístico, 
ampliando e facilitando a 

visitação dos fiéis”, afirmou o 
padre André Luís.

Nos últimos dois anos, as 
atividades de Corpus Christi 
foram realizadas exclusiva-
mente de forma virtual, em 
função da pandemia. Agora, 
a expectativa para este ano 
é ainda maior, já que São 
Gonçalo é responsável pela 
confecção do maior tapete da 
América Latina, contendo 50 
toneladas de sal e quase dois 
quilômetros de extensão.  São 
esperados mais de 10 mil visi-
tantes, além dos voluntários 
que participam diretamente 
da produção do tapete.

Para o chefe de Gabinete 
da Prefeitura de São Gonçalo, 
Eugênio Abreu, que preside a 
comissão criada pelo prefeito 
Capitão Nelson para deliberar 
sobre os festejos de Corpus 
Christi, a reunião é de extrema 
importância para que o even-
to seja ainda mais organizado.

“O prefeito quer fornecer 
à população o máximo de 
conforto”, destacou Eugênio 
Abreu.

Confecção do tapete de sal, o maior da América Latina, será realizada de dia
Lucas Alvarenga

Reuniões foram realizadas na Igreja Matriz para organização do evento

Levantamento é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Praias geram movimento de 
R$ 4 bi na economia do Rio
A beleza das praias do Rio 
de Janeiro vai muito além do 
lazer carioca. E além de serem 
importantes para o turismo, 
elas são fundamentais para 
a economia da cidade. Um 
estudo inédito da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação 
e Simplificação (SMDEIS) esti-
ma que o impacto econômico 
da movimentação nas areias 
cariocas é de R$ 4 bilhões por 
ano.

“Além de uma das opções 
de lazer mais democráticas da 
cidade, as praias também são 
essenciais para a economia 
carioca. Basta ver que os 78km 
de faixa de areia que temos 

movimentam, por ano, o 
equivalente ao Carnaval, que 
é o nosso maior evento. Esse 
estudo prova em números 
a importância deste tipo de 
comércio”, afirma o secretário 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Inovação e 
Simplificação do Rio, Chicão 
Bulhões.      

A estimativa é baseada 
no número de ambulantes, 
incluindo barraqueiros, que 
constam na Pnad Contínua do 
IBGE, aliado ao número médio 
de clientes e de gasto por dia, 
segundo pesquisa do Sebrae 
(2016). O estudo não leva em 
consideração quiosques e 
restaurantes da orla, apenas o 

comércio que ocorre na areia. 
O estudo também traz 

dados do Sebrae que fez um 
levantamento (2016) dos 
trabalhadores na areia, em 
sua maioria, homens. Dentre 
os barraqueiros, são 29,3% 
de mulheres, enquanto nos 
ambulantes elas são apenas 
19,4%. Dos 15 mil ambulan-
tes registrados na Prefeitura, 
2.189 (14,2%) trabalham na 
praia. Sendo 41% na região 
da Barra da Tijuca e 34% em 
Copacabana/Leme. Na baixa 

estação, o gasto médio por 
cliente entre os ambulantes 
é de R$ 12, enquanto entre 
barraqueiros é de R$ 40. Na 
alta temporada os valores 
dobram, chegando a R$ 22 
entre ambulantes e R$ 81 entre 
barraqueiros

No quesito atividade física, 
a Prefeitura mapeou, em 2021, 
cerca de 550 escolinhas, sendo 
a principal modalidade espor-
tiva Futevôlei/Altinha/Fute-
bol/Beach Soccer, correspon-
dente a 24,3%. Em segundo 

lugar aparece Funcional, com 
19,3%, e Beach Tennis, com 
17,3%. O Surf/Kitesurf/Body 
Board/Skimboard totalizam 
11,4% do total de escolinhas.

A Prefeitura disponibiliza 
um efetivo de 218 garis, 35 
agentes de limpeza e 50 ope-
radores de máquinas para as 
praias. E a Operação Verão, 
que conta com reforço de 
efetivo de 232 guardas mu-
nicipais aos finais de semana 
(quinta a domingo) e feria-
dos.

 Tomaz Silva / Agência Brasil

Estimativa é baseada no número de ambulantes, incluindo barraqueiros, número médio de clientes e de gasto por dia

Operação Lei Seca: 
2.604 abordados
A Operação Lei Seca reali-
zou 29 ações de fiscalização 
durante o final de semana, 
no total 2.604 motoristas 
foram abordados e 396 
casos de alcoolemia foram 
registrados.

O bairro de Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, 
se destacou com o maior 
índice de alcoolemia. Em 
blitzes realizadas na sex-
ta-feira, na Avenida dos 
Mananciais e na Estrada do 
Rio Grande com Apiacás, 
30% dos motoristas abor-
dados estavam dirigindo 
embriagados.

No interior do estado, 
as cidades de Itaperuna e 
Nova Friburgo foram as que 
mais registraram casos de 
alcoolemia.

Em Itaperuna, foram 
realizadas ações de fiscali-

zação na sexta e no sábado 
na Avenida Presidente Du-
tra e na Avenida Zulamith 
Bittencourt. No total das 
duas ações, 64 casos de al-
coolemia foram registrados.

Já em Nova Friburgo, 
no sábado e no domingo a 
Operação abordou 177 mo-
toristas na Praça Marcilio 
Dias e 34 deles estavam di-
rigindo sob efeito de álcool.

Cerco vai continuar - 
“Os números expressivos 
de casos de alcoolemia em 
todo o estado reafirmam a 
importância da Operação 
Lei Seca. Por isso seguire-
mos atuando diariamente 
com ações de fiscalização 
e educação na missão de 
salvar vidas”, ressaltou o su-
perintendente da Operação 
Lei Seca, tenente-coronel 
Fabio Pinho.

Divulgação

Operação Lei Seca em Itaperuna: fiscalização na sexta e no sábado
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Greve dos rodoviários paralisa 
o sistema do BRT no Rio
Movimento dos trabalhadores foi decretado na noite de segunda-feira e depois suspenso por liminar

Os rodoviários do Rio de Janeiro 
fizeram greve na madrugada e 
início da manhã de ontem (29). 
De acordo com o sindicato da 
categoria, o sistema convencio-
nal foi parcialmente afetado e 
o BRT, que tem ônibus articu-
lados com corredores exclusi-
vos, chegou a ser totalmente 
paralisado.

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Rodoviários, 
Sebastião José, a entidade não 
foi notificada pela justiça sobre 
a decisão liminar que impede a 
greve, mas decidiu suspender o 
movimento diante da aplicação 
de multa de R$ 200 mil diários 
ao sindicato em caso de des-
cumprimento da decisão.

“As empresas estão usando 
a liminar como forma de impor 
o retorno dos profissionais, 
porém o sindicato ainda não 
foi comunicado oficialmente 
da liminar. Assim que isso 
ocorrer, iremos convocar uma 
assembleia para comunicar a 
categoria a decisão judicial. Isso 
já era esperado por parte das 
empresas, que trata a categoria 
como gado e sem nenhuma 
sensibilidade em relação as 
necessidades da categoria”

Sebastião explica que a 
categoria está com os salários 
congelados há três anos e as 
negociações com as empresas 
não avançam. Os rodoviários 
reivindicam a recomposição 
salarial pela inflação acumula-

da desde 2019.
“Desde setembro nós ten-

tamos a negociação de re-
composição do piso salarial 
da categoria e da cesta básica, 
sem nenhuma proposta enca-
minhada pelos empregadores. 
Então os trabalhadores não 
aguentam mais trabalhar em 
situações precárias e há três 
anos sem reajuste salarial. 
A greve está decretada e nós 
pedimos a compreensão da 

população para essa luta dos 
trabalhadores. População essa 
que também tem sido prejudi-
cada nos últimos tempos com 
o sucateamento e a falência do 
transporte público”.

A assembleia marcada para 
14h, em Rocha Miranda, foi 
suspensa, diante da liminar.

“O Sintrucad-RIO espera 
reverter essa decisão com a 
mesma rapidez em que os 
patrões obtiveram a liminar 

e requererá novamente que o 
Tribunal aplique a lei e seus 
precedentes concedendo as 
reinvindicações básicas aos 
rodoviários, enquanto isso 
conclama a categoria a mante-
rem-se mobilizados e atentos a 
informações do sindicato”, diz o 
comunicado da entidade.

Prefeitura - De acordo com 
a Mobi-Rio, empresa pública 
que opera o BRT, mesmo com 

a decisão liminar que suspende 
a greve dos rodoviários, os mo-
toristas não se apresentaram 
ao trabalho no início do turno.

A prefeitura montou um 
plano de contingência para re-
duzir os transtornos causados 
pela greve e informou que os 
serviços de ônibus convencio-
nais operaram parcialmente 
desde a madrugada e foram 
sendo regularizados ao longo 
da manhã.

A operação dos modais foi 
reforçada, com a extensão do 
horário de pico do veículo leve 
sobre trilhos (VLT), que circula 
no centro da cidade, garantin-
do 7 minutos de intervalo nas 
três linhas.

O metrô teve oferta extra 
nos horários de entrepico e fo-
ram colocados trens reservas da 
Supervia no Ramal Santa Cruz 
e Gramacho.

As barcas maiores foram 
utilizadas na ligação Cocotá 
(Ilha do Governador) - Praça 
XV (Centro). Os horários das 
linhas foram retomados de 
acordo com os intervalos pré-
-pandemia.

Segundo a prefeitura, as 
vans e os chamados “cabriti-
nhos”, que circulam em comu-
nidades, foram autorizados a 
desviar o itinerário para aten-
der estações de trem, metrô 
e BRT.

O Centro de Operações da 
Prefeitura do Rio (COR) infor-

mou que o município entrou 
em Estágio de Mobilização à 0h 
devido ao anúncio de greve dos 
rodoviários.

Empresas - Em nota, o Rio 
Ônibus, sindicato que reúne 
as empresas, repudiou o mo-
vimento grevista e destacou a 
liminar judicial concedida no 
fim da noite de ontem.

“A decisão da Justiça esti-
pula multa diária de R$ 200 mil 
ao Sindicato dos Rodoviários 
em caso de descumprimen-
to da decisão, assinada pela 
desembargadora Edith Maria 
Correa Tourinho, presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da Primeira Região”, destacou 
a entidade.

O porta-voz do Rio Ônibus, 
Paulo Valente, afirmou que a 
greve não vai resolver os pro-
blemas da categoria, além de 
agravar a atual crise de mobili-
dade na cidade.

De acordo com o sindicato 
patronal, mesmo em meio às 
dificuldades financeiras, com 
o congelamento das tarifas e o 
aumento do diesel, as empresas 
têm priorizado o pagamento 
dos rodoviários e a manuten-
ção de seus empregos. 

“O reajuste de salários de-
pende de ações externas, já 
que três dos quatro consór-
cios se encontram em recu-
peração judicial”, alega o Rio  
Ônibus.

 Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com a Mobi-Rio, mesmo com a liminar suspendendo a greve, motoristas não se apresentaram pela manhã

BC se prepara para 
greve na sexta-feira
O Banco Central (BC) in-
formou ter planos de con-
tingência para manter o 
funcionamento de serviços 
essenciais durante a greve 
dos servidores do órgão, 
que começa na próxima 
sexta-feira (1º). Em nota di-
vulgada ontem (29), o órgão 
assegurou o funcionamento 
de operações de mercado 
e de sistemas como o Pix, o 
Sistema de Transferência de 
Reservas (STR) e o Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

No comunicado, a autar-
quia informou reconhecer 
o direito dos servidores de 
promoverem manifestações 
organizadas e confiar na 
dedicação, qualidade e res-
ponsabilidade dos servidores 
e de seu compromisso com 
a instituição e com a socie-
dade.

 Na segunda-feira (28), os 
funcionários do BC aprova-
ram greve por tempo indeter-
minado a partir de 1º de abril. 
A categoria pede a extensão 
dos aumentos aprovados 
para os policiais federais no 
Orçamento de 2022.

Desde o último dia 17, 
a categoria fazia paralisa-

ções diárias das 14h às 18h. 
Desde o início do ano, os 
servidores do órgão vinham 
trabalhando em esquema 
de operação-padrão, com as 
equipes trabalhando mais 
lentamente, e atrasando a 
divulgação de indicadores.

Nas últimas semanas, 
diversas publicações do BC, 
como o boletim Focus (pes-
quisa com instituições fi-
nanceiras) e as respostas do 
questionário que antecedem 
as reuniões do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
saíram com atraso. Na se-
gunda-feira, foi comunicado 
que o órgão não divulgará 
diversas estatísticas mensais 
previstas para esta semana, 
como os relatórios de con-
tas externas, do mercado 
de crédito e sobre as contas 
públicas.

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Segundo o BC, funcionamento do Pix estará assegurado durante a greve

Brasil: fevereiro fecha com
328,5 mil novos empregos

O Brasil fechou o mês de 
fevereiro de 2022 com a 
criação de 328.507 empregos 
formais, segundo balanço 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Novo Caged), apresentado 
ontem (29) pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência.

O saldo de fevereiro foi re-
sultado de 2,013 milhões de 
contratações e 1,685 milhão 
de desligamentos. Segundo a 
pasta foi o melhor resultado 
para o mês da série iniciada 
em 2010, perdendo apenas 
para 2021, quando o saldo 
foi de 397.915 postos.

De acordo com o secretá-
rio executivo do ministério, 
Bruno Dalcolmo, esta foi 
a primeira vez que o total 
mensal de admissões su-
perou 2 milhões de vagas, 
considerando a série com 

declarações feitas dentro do 
prazo. O secretário, entretan-
to, destacou que o resultado 
não pode ser considerado es-
trutural e que a tendência é 
de redução nas contratações.

“O que vemos aqui em 
fevereiro de 2022 do ponto 
de vista das admissões é algo 
importante a ser notado. 
Pela primeira vez estamos 
acima de 2 milhões de con-
tratações. É claro que não é 
possível se afirmar que é algo 
estrutural e que permane-
cerá nesse patamar”, disse. 
“Temos já registrado que é 
natural que se espere alguma 
desaceleração com relação 
ao nível de contratação do 
ano passado. É um processo 
natural, as empresas não 
continuarão contratando na-
quele ritmo do ano passado 
para sempre”, acrescentou.

Os números mostram 
que, no mês de fevereiro, 
os cinco grupamentos de 
atividade econômica apre-
sentaram saldo positivo, 
com destaque para o setor 
de serviços, com geração de 
215.421 novos postos com 
carteira assinada, distri-
buídos principalmente nas 
atividades de administração 
pública, defesa e seguridade 
social, educação, saúde hu-
mana e serviços sociais.

A indústria geral fechou 
o mês com 43 mil novos 
postos, concentrados espe-
cialmente na indústria de 
transformação, que gerou 
38.575 postos. A construção 
fechou o mês com 39.453 no-
vos empregos. Na sequência 
vêm a agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura que gerou 17.415 

postos; e o comércio, com 
13.219 postos.

Com o resultado de feve-
reiro, o estoque de empre-
gos formais ativos ficou em 
41.157.217 vínculos, uma 
variação positiva de 0,8% em 
relação ao estoque do mês 
anterior. No acumulado de 
2022, foi saldo registrado é 
de 478.862 empregos com 
carteira assinada, decorrente 
de 3.818.888 admissões e de 
3.340.026 desligamentos.

Salário
Os dados do novo Caged 
mostram ainda que o salá-
rio médio de admissão em 
fevereiro de 2022 foi de R$ 
1.878,66. O valor é menor 
que o registrado em janeiro, 
com um decréscimo de R$ 
61,14, o que equivale a uma 
variação de -3,15%.

Ministério do Trabalho comemora as mais de 2 milhões de contratações

Funcionários 
da autarquia 
querem o 
mesmo reajuste 
dos policiais 
federais

Enem: pedido de isenção de 
taxa começa na segunda

A partir de segunda-feira (4), 
estudantes que querem fazer 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio 2022 (Enem) poderão 
pedir a isenção da taxa de ins-
crição. O prazo vai até o dia 15 
de abril. A taxa de inscrição da 
última edição do exame foi R$ 
85. Os pedidos devem ser fei-
tos na Página do Participante.

O mesmo prazo, de 4 a 15 
de abril, vale para os estudan-
tes isentos no Enem 2021, que 
por algum motivo faltaram no 
dia da prova e que desejam fa-
zer o Enem 2022 gratuitamen-

te. Esses estudantes devem 
também enviar documentos 
que justifiquem a falta.

O cronograma oficial do 
Enem foi publicado ontem 
(29) no Diário Oficial da 
União.

Os resultados, tanto da jus-
tificativa de ausência quanto 
da solicitação de isenção da 
taxa de inscrição para o Enem 
2022, serão divulgados no dia 
22 de abril, na Página do Parti-
cipante. Quem tiver o pedido 
negado poderá recorrer entre 
25 e 29 de abril. O resultado 

dos recursos será divulgado 
no dia 6 de maio.

Além de fazer o pedido de 
isenção, para participar do 
Enem 2022 é preciso também 
fazer a inscrição no exame. 
O edital com as datas das 
inscrições e das provas ainda 
não foi publicado pelo Inep.

Direito à isenção - Pelas re-
gras do Enem, têm direito de 
fazer o exame gratuitamente 
todos os participantes que 
estão cursando a última série 
do ensino médio este ano em 

escolas públicas. São isentos 
também os participantes 
que cursaram todo o ensino 
médio em escola pública ou 
sejam bolsistas integrais em 
escolas privadas. Esses can-
didatos precisam ter renda 
igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio, ou seja, R$ 
1.818 por pessoa.

Têm direito ainda à isen-
ção os participantes em si-
tuação de vulnerabilidade 
socioeconômica, membros 
de família de baixa renda, e 
inscritos no CadÚnico.

Prazo vai até 15 de abril e é o mesmo para os isentos do exame de 2021
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Botafogo apresenta 
técnico Luís Castro

Matías Galarza é 
emprestado ao Coxa

O  B o t a f o g o 
a p r e s e n t o u 
ontem o por-
tuguês  Luís 
Castro como 
novo treina-

dor. O comandante chega 
para levar os alvinegros de 
volta à briga pelos prin-
cipais títulos do futebol 
brasileiro e internacional.

Luís Castro chegou no 
domingo ao Rio de Janeiro 
e acompanhou a parti-
da contra o Fluminense, 
pelo Carioca. O português 
comandou seu primeiro 
treino com elenco antes da 
apresentação e falou sobre 
suas primeiras impressões.

“Primeiro dia é sempre 
um dia diferente, de mui-
ta comunicação interna. 

O Vasco vem 
tentando tra-
ze r  re f o r ç o s 
para a Série B 
do Campeona-
to Brasileiro. 
No  e n t a n t o, 

para isso precisa abrir es-
paço na folha salarial por 
conta dos problemas finan-
ceiros dos últimos anos.

Nesta semana, os cruz-
maltinos negociaram a ida 
do volante Matías Galarza 
para o Coritiba. O para-
guaio vai por empréstimo 
até o fim da temporada.

Galarza surgiu como 
promessa no Campeonato 
Carioca do ano passado. No 
entanto, o jogador perdeu 

É com muita felicidade, 
me sinto muito feliz por 
representar o Botafogo. É 
verdade que é um desafio 
difícil, que temos muitas 
dificuldades estruturais, 
temos algumas dificulda-
des em questão de treino. 
O que senti é que havia 
muita vontade de melhorar 
e trabalhar. Para mim, o 
trabalho é muito mais im-
portante do que o talento. 
Acho que o Botafogo há 
muita gente com talento e 
com trabalho. Isso facilita 
mais as coisas. Escolhi o 
Botafogo e realmente tive 
outros convites, mas esco-
lhi o Botafogo. Vamos falar 
das razões mais à frente, 
mas foi uma escolha cons-
ciente”, disse.

rendimento ao longo da 
Série B.

Nesta temporada, Ma-
tías Galarza teve algumas 
chances com Zé Ricardo, 
mas falhou em alguns lan-
ces que o fizeram perder 
espaço no elenco.

No  Co r i t i b a ,  Ga l a r-
za será comandado pelo 
seu compatriota Gustavo  
Morínigo.

Arquirrivais se enfrentam hoje à noite no Maracanã pelo jogo de ida da final

Fla e Flu abrem decisão do 
Campeonato Carioca 2022

A grande final 
do Campeona-
to Carioca de 
2022 começa a 
ser disputada 
hoje, a partir das 
21h40, no Ma-
racanã. De um 
lado, o Flamen-
go busca o iné-
dito tetra esta-
dual. Do outro, 

o Fluminense tenta, além de 
barrar as pretensões do rival, 
voltar a vencer a competição 
após nove anos de jejum.

Atual tricampeão, o Ru-
bro-Negro conquistou os dois 
últimos títulos em cima do 
Tricolor. No primeiro da série, 
em 2019, tinha no comando 
da equipe o mesmo Abel 

Braga, agora técnico do Flu.
Embora favorito pela for-

ça de seu elenco, o Flamengo 
vai encarar um rival que se 
tornou uma pedra em seu 
sapato nos últimos confron-
tos. Nos três duelos mais 
recentes, desde julho do ano 
passado, o Flu venceu todos.

“É um time que vai vir 
mordido, porque já não ga-
nha há alguns jogos do Flu-
minense. Mas nós temos que 
procurar fazer um jogo igual. 
Essa é a nossa estratégia”, 
disse Abel Braga, que viu sua 
equipe eliminar o Botafogo 
na semifinal, em um jogo 
emocionante disputado no 
último domingo.

O comandante tricolor 
reconheceu recentemente 

que sua equipe precisa apre-
sentar uma melhora em sua 
performance se quiser brigar 
de igual para igual com o ar-
quirrival pelo título do Cam-
peonato Carioca de 2022.

“Temos uma equipe que 
controla bem o jogo na parte 
defensiva e tem uma saída 
de bola boa. Se você analisar 
individualmente, nossa parte 
ofensiva e de meio-campo 
têm jogadores que estão mui-
to abaixo. Não cito nomes, 
mas é a verdade”, disse.

Para a primeira partida, 
Abelão terá alguns desfal-
ques certos. O zagueiro Nino, 
com dores na coxa, está fora. 
Já o atacante Fred, expulso 
contra o Alvinegro, cumprirá 
suspensão automática. Em 

recuperação de problemas 
físicos, Felipe Melo e Luiz 
Henrique são dúvidas. A no-
vidade na equipe será a volta 
do goleiro Fábio.

Na equipe do técnico Pau-
lo Sousa, o ala Rodinei está 
fora porque tem um descon-
forto muscular. Por outro 
lado, Bruno Henrique vem 
treinando normalmente e 
está à disposição. O meia 
Arrascaeta, que está servin-
do a seleção do Uruguai nas 
Eliminatórias, virá do Chile 
em voo fretado e pode ficar 
no banco de reservas.

O segundo jogo da final 
será no próximo sábado, às 
18 horas. As duas equipes 
estão em pé de igualdade nas 
finais.

Marcelo Cortes / Flamengo

Os artilheiros Gabigol, pelo lado rubro-negro, e o argentino tricolor Germán Cano, travarão um duelo à parte no clássico de hoje pelo 1º jogo da final do Carioca

Lucas Merçon / Fluminense

Paraguaio 
perdeu espaço 
com a chegada 
do técnico 
Zé Ricardo


