
Revisão da Lei Urbanística de 
Niterói terá nova audiência

Projeto enviado pela Prefeitura ano passado à Câmara de Vereadores já foi sete vezes alvo de debates

SESSÃO EXTRA
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Evento, que acontecerá em maio, tem à frente os triatletas Armando Barcellos e Karen Casalini e conta com apoio da Prefeitura de Niterói. Inscrições para a prova podem ser feitas até o próximo dia 5 de maio

Divulgação

1ª Maratona 
de Niterói

será em maio
Niterói vai entrar de vez no ca-
lendário esportivo de grandes 

corridas a partir do mês que 
vem, quando será realizada a 

1ª Maratona de Niterói, no dia 
15. O percurso de 42 quilôme-
tros terá largada no Caminho 
Niemeyer, no Centro, passan-

do por alguns dos principais 
cartões-postais e pontos 

turísticos do município, como 
o Museu de Arte Contempo-

rânea (MAC), orla da Zona Sul 
e Região Oceânica. A chegada 
será em Camboinhas. Podem 
participar atletas de todas as 

categorias, de experientes a 
amadores. As inscrições estão 

abertas até 5 de maio.

Linha Charitas 
continuará de 
hora em hora

PANORAMA/PÁG. 2

Uma semana após conquistar o Campeonato Carioca vencendo o rival 
Flamengo, o Fluminense dá o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro 
recebendo o Santos, a partir das 16h30, no Maracanã.

PÁG. 6

Shows 
gratuitos 
em Niterói

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

 Marcos Lima vai apresentar o seu 
repertório de sucessos

ESPORTES

Fla tenta 
afastar crise 
em Goiânia
Atravessando a maior crise 
dos últimos anos, o Fla-
mengo estreia no Brasilei-
rão hoje, enfrentado o Atlé-
tico-GO, em Goiânia.

Marcelo Cortes / Flamengo

Sob pressão, Paulo Sousa precisar 
iniciar o Brasileiro com vitória

Marina Garcia / Fluminense

Novo ídolo tricolor, o atacante Germán Cano foi ovacionado pela torcida ontem nas Laranjeiras

Em alta, Tricolor abre o Brasileirão

MP quer ver 
Monique de 
novo na cadeia
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Queda do dólar 
pode derrubar 
preço do gás
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Will Smith vai para a geladeira
Ator é afastado por 10 anos das cerimônias do Oscar por agredir colega durante premiação

MUNDO/PÁG. 4

Neste sábado, o cantor 
Marcos Lima promete ani-
mar o público no Centro 
Cultural Paschoal Carlos 
Magno, às 11h.
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Douglas Ruas: 
o homem por 
trás da virada
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Divulgação

Ex-secretário Douglas Ruas transformou 
São Gonçalo em um canteiro de obras
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CARTA DO LEITOR

Imobilidade urbana
Não sei por que motivo a Prefeitura de Niterói colocou 
canteiros centrais dividindo pistas em ruas da Região 
Oceânica. Esses canteiros, em casos de acidente, impe-
dem que os veículos desviem e sigam viagem, causando 
causando grandes transtornos para o trânsito.  Não é à 
toa que toda hora fazem obras prometendo melhorar a 
mobilidade na cidade, mas ela só piora. 
João Carlos de Amorim

Salvem os bichos!
É muito grande o número de animais abandonados nas 
ruas de Niterói. Muitos deles magros, revirando lixo, com 
sarna, feridas pelo corpo e outras doenças. Muitos, com 
patas quebradas devido aos atropelamentos,  nem conse-
guem andar direito. As autoridades precisam mudar esse 
quadro urgentemente!
Débora Massini
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Deputado apela ao CNJ

Depois de dois meses com 
a conta-salário bloqueada, 
o deputado federal Otoni de 
Paula (MDB-RJ) apresentou, 
na quinta-feira (7), uma 
representação no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
contra o juiz Guilherme 
Medeira Dezem, da 44ª Vara 
Civil de São Paulo, que de-

Divulgação terminou a imobilização dos 
recursos para pagar a inde-
nização ao ministro Alexan-
dre de Moraes. Em 2021, o 
juiz havia condenado Otoni 
a pagar R$ 70 mil de fiança 
a Moraes, que se sentiu 
ofendido com falas do par-
lamentar. Em fevereiro deste 
ano, o magistrado determi-
nou o bloqueio do salário 
de janeiro, o equivalente a 
R$ 24,8 mil. O parlamentar 
alega que embora, em re-
gra, o Código de Processo 
Civil vede expressamente 
a penhora ou bloqueio do 
salário, ele continua sem 
movimentar os provimentos 
da sua atividade parlamen-
tar. Otoni defende que o juiz 
seja enquadrado no crime 
de abuso de autoridade. “A 
Justiça pode muito, mas não 
pode tudo, principalmente 
fazer injustiça”, frisou.

Mudança 
de hábito

Linha Charitas:
de hora em hora

No domingo (10), a Lagoa Ro-
drigo de Freitas vai virar cená-
rio para da 1ª Corrida Unimed 
do ano. A prova celebra o Dia 
Mundial da Saúde, comemo-
rado dia 7, e é a primeira de 
uma série que, em sintonia 
com o projeto Mude 1 Hábito, 
quer estimular a mudança. “A 
Unimed-Rio pensou em, mais 
do que promover uma prova, 
criar uma experiência. Não 
haverá um pódio tradicional 
com primeiro, segundo e 
terceiro lugar, já que o foco 
não é a performance e a com-
petição, mas a mudança de 
hábito e incentivo à prática 
de atividade física”, diz Mauro 
Madruga, superintendente 
de Mercado e Operações da 
operadora. Nesta edição, se-
rão dois percursos: de 4km e 
7,5km, que podem ser feitos 
correndo ou caminhando. 
O taxa da corrida, no valor 
de R$ 50, será revertido para 
a realização de projeto em 
áreas carentes.

A CCR Barcas informou on-
tem que, conforme a Re-
solução da Secretaria de 
Estado de Transportes, pu-
blicada na edição de ontem 
do Diário Oficial, o retorno 
da operação de acordo com 
a grade pré-pandemia na 
Linha Charitas foi adiado 
para o dia 4 de julho. Sendo 
assim, as viagens seguem 
sendo realizadas de hora 
em hora, conforme os horá-
rios disponíveis nos murais 
das estações e no site da  
concessionária.

POR JEFFERSON LEMOS

Afat no Conselho Universitário

A Associação Fluminense 
dos Advogados Traba-
lhistas (Afat) foi eleita 
para compor o Conselho 
Universitário da Universi-
dade Federal Fluminense 

Divulgação

(UFF). A entidade, que é 
presidida pela advogada 
Cristina Targino, será re-
presentada na UFF pelos 
advogados Fernando Ti-
noco e Aderson Bussinger.

Castro empossa novo secretário

O governador Cláudio Castro 
empossou, nesta semana, 
durante cerimônia no Palácio 
Guanabara, o secretário de 
Turismo, Sávio Neves. O novo 
titular da pasta assume o car-
go deixado por Gustavo Tu-
tuca, com a missão de seguir 
desenvolvendo o setor turís-
tico fluminense. “O turismo 
é peça-chave da retomada 
da nossa economia, e a expe-
riência profissional que Sávio 
Neves traz para esta gestão 
será fundamental para seguir 

 Ernesto Carrico/Divulgação

desenvolvendo o cenário de 
retomada do Estado do Rio de 
Janeiro”, disse o governador 
durante a cerimônia. Sávio 
Neves é natural de Brasília e 
tem 56 anos, boa parte deles 
dedicados ao turismo. Faz 
parte dos conselhos Nacio-
nal, Estadual (RJ) e Municipal 
(Rio) de Turismo e terá como 
principal missão na Secreta-
ria de Estado de Turismo a 
continuidade do processo de 
retomada das atividades do 
setor pós-pandemia.

Panorama RJPanorama RJ

‘Já houve tempo suficiente’
Divulgação

Dia de ‘visita’ no Heat
Divulgação

‘Arte na Rua’ anima 
o fim de semana
Neste fim de semana, o pro-
jeto musical “Arte na Rua”, 
que apresenta vários artistas 
de Niterói gratuitamente e 
em locais diferentes: Centro 
Cultural Paschoal Carlos 
Magno, Horto do Fonseca, 
Horto do Barreto e Praia de 
Piratininga, está com uma 
programação diversificada, 
passando pela MPB, rock e o 
samba. Neste sábado, Mar-
cos Lima promete animar 
o público presente, às 11h, 
no Centro Cultural Paschoal 

Carlos Magno, em Icaraí, e, 
às 16h, no Horto do Fonseca, 
o cantor e compositor Rena-
to Rocketh, ex-integrante da 
banda de Cazuza e compo-
sitor do hit de Marina Lima, 
‘Uma Noite e Meia’, é quem 
alegra o público do Arte na 
Rua.

Fechando a programa-
ção da segunda semana 
do mês, o músico André 
Jamaica se apresenta, neste 
domingo, às 13h, no Horto 
do Barreto. 

CULTURA FABIANA MAIA

Festival

Até domingo, em São Fran-
cisco, acontece a 4ª edição do 
“Festival Pôr do Sol – Edição 
Especial”, que reúne o melhor 
da gastronomia e da música de 
Niterói, além de moda e espaço 
infantil. Todas as apresenta-

ENCONTRO – Com o tema “O Erudito e o Popular nas 
letras de Suassuna: 50 anos do Movimento Armorial”, 
o diretor musical Fabio Campos e a curadora Denise 
Mattar convidam professores para um encontro pro-
dutivo e cheio de trocas de experiências, neste sábado, 
às 10h, no CCBB Educativo do Rio. O encontro é gratui-
to e os ingressos poderão ser retirados no site Eventim.

AQUARIO – No mês de Conscientização do Autismo, o 
AquaRio abre mais cedo, neste domingo, para receber 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 
suas famílias. A visitação — que terá o circuito adap-
tado das 8h30 às 10h — faz parte do projeto Sessão 
Azul. Os ingressos são limitados e gratuitos no site do 
AquaRio. Acompanhantes pagam R$70.

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

Divulgação

 Neste sábado, o músico Marcos Lima se apresenta às 11h em Icaraí

Divulgação

Banda w se apresenta neste sábado (09) no Festival Pôr do Sol Niterói

Empresário do Ano
O empresário e sócio-funda-
dor da Multiplan, José Isaac 
Peres, será homenageado 
pela Associação Comercial 
do Rio de Janeiro como Em-
presário do Ano, durante 
almoço, dia 12 de abril, às 
11h30, no Hotel Fairmont, 
em Copacabana.

Após o veto do governador 
Cláudio Castro ao projeto de 
lei que previa o adiamento 
da reforma do ensino médio 
nas escolas do Rio, a deputa-
da Adriana Balthazar (PSD), 
única que votou contra a 
proposta na Alerj, afirmou 
que vai acompanhar de per-
to a adoção gradual das 
regras, mas acredita que a 
nova carga horária escolar 

deve ser implementada 
o quanto antes para re-
verter o atraso do apren-
dizado provocado pela 
pandemia. A Lei Federal 
nº 13.415/2017, que ins-
titui a reforma, amplia 
de 800 para 1000 horas 
anuais a carga horária 
escolar. “A Lei Federal é 
de 2017, ou seja, já houve 
tempo suficiente para as 
escolas se adaptarem às 
mudanças. A nova grade 
traz mais qualidade ao 
ensino e por isso deveria 
ser implantada com ce-
leridade nesse momento 
de retomada das aulas 
presenciais. A reforma é 
um incentivo a mais para 
muitos jovens que ficaram 
desestimulados durante a 
pandemia, pois orienta o 
aprendizado para as áreas 
que mais se alinham aos 
seus interesses pessoais e 
profissionais”, lembrou a 
deputada. 

O médico Jorge Carnesse-
ca, do Hospital de Clínicas 
de Ribeirão Preto, em São 
Paulo, visitou esta semana 
o Centro de Trauma do 
Hospital Estadual Alber-
to Torres (Heat), em São 
Gonçalo, referência no 

atendimento a pacientes 
com múltiplos traumas 
no Estado do Rio de Janei-
ro. Ele foi recebido pelos 
colegas cirurgiões Mar-
celo Pessoa e Rafael Ca-
lazans, e pelo anestesio-
logista Renato Rodrigues, 
que apresentaram toda 
a estrutura do Centro de 
Trauma. A unidade conta 
com tecnologia de ponta 
e completa nove anos de 
funcionamento em junho 
com mais de 50 mil aten-
dimentos. “Agradeço a 
recepção ao nosso médico 
Jorge Carnesseca e ressal-
to que o serviço oferecido 
pelo Centro de Trauma do 
Heat é de alta qualidade”, 
garantiu o presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Atendimento Integrado ao 
Trauma (SBAIT), Maurício 
Godinho.

ções têm entrada gratuita. Neste 
sábado tem Banda W e o projeto 
‘Os Imortais’, que revive Cazuza, 
Renato Russo e Raul Seixas. No 
domingo, o palco vai receber os 
shows dos cantores Mullatto e 
Sávio, e da Banda Brasília.
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Pela primeira vez a cidade terá corrida de 42 quilômetros, aberta a todas as categorias de atletas

Niterói terá maratona em maio
Foi dada a largada para a 
1ª Maratona de Niterói. Até 
5 de maio estão abertas as 
inscrições para a prova que 
acontecerá em 15 de maio. 
Essa é a primeira vez que a 
cidade recebe um evento 
desse porte, voltado para to-
das as categorias de atletas, 
maratonistas experientes e 
amadores. Ao todo, serão 42 
quilômetros de prova, com 
saída e chegada num dos 
principais cartões postais de 
Niterói: o Caminho Niemeyer. 
Durante o percurso, que vai 
até o bairro de Camboinhas, 
na Região Oceânica, os atletas 
correrão cercados pela beleza 
dos principais pontos turísti-
cos da cidade.

A 1ª Maratona de Niterói 
conta com o apoio da Prefei-
tura de Niterói por meio da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
(Smel) e do Grupo Executivo 
Caminho Niemeyer e pro-
mete ser um marco esportivo 
na cidade, considerada um 
celeiro de atletas, entre eles, 
Armando Barcellos, triatle-
ta niteroiense reconhecido 
internacionalmente, que é 
um dos organizadores da 
maratona ao lado da também 
triatleta, Karen Casalini. As 
inscrições estarão abertas 
para categorias solo, dupla e 
quarteto de todos os níveis.

“Niterói tem uma marca 

muito forte nos esportes. Na 
cidade, são muitos os atletas 
de destaque em várias mo-
dalidades. A 1ª Maratona de 

Niterói será um grande marco 
pois, além de incentivar atle-
tas iniciantes ou admiradores 
do esporte, vai ser o pontapé 

inicial para que outros even-
tos desse porte aconteçam 
no município, excelente local 
para esse tipo de prova por-

que, além da tradição espor-
tiva, oferece um lindo cenário 
como percurso. Então, para 
quem é atleta ou gosta de 
esporte é hora de se inscre-
ver e partir pra preparação”, 
incentiva o triatleta Armando 
Barcellos.

Além de toda a estrutura 
operacional, com ônibus e 
bases de apoio, os atletas tam-
bém receberão kits e, antes do 
início da prova, serão realiza-
das atividades educacionais 
sobre preservação do meio 
ambiente. Os participantes 
ainda receberão sementes 
para plantio. O evento conta 
com o patrocínio da LPH En-
genharia.

“Estamos muito felizes 
em poder realizar a primeira 
maratona completa na cida-
de, principalmente depois 
desse período de pandemia 
em que a cidade se superou. 

É um grande marco. E, ain-
da, temos esse grande atleta 
que é o Armando Barcellos à 
frente dessa prova, ele que é 
do primeiro naipe de atletas 
de nossa cidade. Não tenho 
dúvida de que essa maratona 
será um marco para o esporte 
da cidade, afirma”, Luiz Carlos 
Gallo, secretário de Esporte e 
Lazer de Niterói.

Outra entusiasta do evento 
é a presidente do Grupo Exe-
cutivo do Caminho Niemeyer, 
Bárbara Siqueira.

“Uma maratona como essa 
renova e incentiva a tradição 
esportiva de Niterói. O Cami-
nho Niemeyer sempre está e 
estará com as portas abertas 
para eventos desse porte. É 
muito bom termos grandes 
atletas e desportistas na ci-
dade participando do evento”, 
afirma Barbara Siqueira.

Provas:

Distâncias: 42km e 5km

Maratona de Revezamento

42km
Solo: 42km
Dupla: 2x 21km
Quarteto: 4x 10,5km
Kids – 2 a 14 anos

Postos de revezamento:

- Km 10,5 - Praia de Charitas
- Km 21 - Praia de Piratininga
- Km 32 - Praia de Charitas.

Inscrições estão 
abertas até 5 de 
maio e prova 
será realizada no 
dia 15. Percurso 
vai do Centro até 
Camboinhas, na 
Região Oceânica

Divulgação

1 Maratona de Niterói vai passar pelos principais cartões-postais da cidade, como a Praça JK, no Centro

Lei Urbanística tem 
audiência na Câmara
A Prefeitura de Niterói vai 
participar de mais uma au-
diência pública, na terça-
-feira (12), para debater o 
projeto de lei sobre a nova 
Lei Urbanística de Niterói. 
O projeto foi enviado pelo 
Executivo para a Câmara 
Municipal em novembro 
do ano passado e já teve 
sete audiências públicas 
em bairros como no Centro, 
Fonseca, Piratininga, Badu e 
Várzea das Moças.

O projeto é da Secretaria 
Municipal de Urbanismo 
e Mobilidade (SMU) e tem 
como principal objetivo 
simplificar e atualizar as 
normas, tornando o pro-
cesso de licenciamento de 
imóveis mais transparente, 
ágil e menos oneroso. Além 
disso, pretende reorganizar 
a área ocupada de Niterói, 
que triplicou de tamanho 
nos últimos 50 anos, apro-
veitando as áreas ociosas 
com mais infraestrutura 
para absorver o crescimento 

populacional e promover a 
mistura de usos na região.

O secretário municipal 
de Urbanismo e Mobilidade, 
Renato Barandier, explica 
que a nova lei urbanística vai 
facilitar também a legaliza-
ção das casas que, segundo 
o secretário, emperra em 
conflitos de legislações anti-
gas e as mais atuais, gerando 
insegurança jurídica.

“O PL da Lei Urbanística 
tem como objetivo con-
solidar as diversas leis e 
normas em vigor em um 
único documento de modo a 
simplificar a legislação para 
a população, o que reduz o 
tempo e os custos de licen-
ciamento e permite formali-
zar e legalizar os imóveis de 
milhares de niteroienses que 
atualmente não conseguem. 
É importante ressaltar que 
o processo de discussão de 
política pública é composto 
de várias etapas e ainda está 
em andamento”, explicou 
Barandier.

Banco de Artistas: 
credenciamento
A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Fundação de Arte 
de Niterói (FAN), lança, 
na segunda-feira (11), a 
chamada pública para o 
credenciamento no Banco 
de Artistas 2022. A iniciativa 
tem como objetivo fomen-
tar um cadastro e propostas 
de apresentações que po-
dem ser convocadas para 
realização de projetos cul-
turais diversos, promovidos 
pela administração pública 
municipal. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
31 de dezembro.

Serão aceitos cadastros 
de pessoas relacionadas às 
diversas linguagens artísti-
cas. A seleção é feita a partir 
de uma análise dos dados 
preenchidos na inscrição, 
onde são observados e le-
vados em consideração a 
qualidade artística, adequa-
ção ao perfil de projeto a ser 
contratado, atenção à equi-
dade de gênero, diversidade 
de raça, recorte territorial 
com atenção a zonas de es-

pecial interesse e, também, 
diversidade cultural.

De acordo com a FAN, o 
Banco de Artistas tem mais 
de 1.800 inscritos, com al-
cance de aproximadamente 
5 mil artistas individuais 
ou integrantes de grupos. 
“Poucas cidades possuem 
um catálogo tão extenso 
que se mantém atualizado 
por chamadas públicas pe-
riódicas, mapeando todos 
os segmentos artísticos 
e toda a cadeia produti-
va da cultura”, enfatiza o 
presidente da Fundação  
de Arte de Niterói, Marcos 
Sabino.

Os interessados em se 
credenciarem podem obter 
mais informações e acessar 
o formulário de inscrição, 
a partir de segunda-feira, 
no site www.culturanite-
roi.com.br. Quem quiser 
esclarecer dúvidas sobre a 
chamada pública e o cre-
denciamento, pode enviar 
e-mail para artistas.cultura-
niteroi@gmail.com.

Niterói avança nos cuidados 
com o meio ambiente
 Ao participar do encontro vir-
tual “Trilhas de Longo Curso 
e o Turismo nos Municípios”, 
realizado na noite de quinta-
-feira (7), o prefeito de Niterói, 
Axel Grael, destacou que a 
cidade está apoiando e am-
pliando iniciativas que forta-
leçam áreas verdes e Unidades 
de Conservação. A reunião foi 
promovida pela Rede Brasilei-
ra de Trilhas e Conectividades, 
pela Associação Nacional de 
Municípios e Meio Ambien-
te (Anamma) e pela Frente 
Parlamentar de Vereadores 
Ambientalistas do Brasil, com 
o objetivo de discutir o cresci-
mento econômico inclusivo e 
sustentável como forma de 
estimular o ecoturismo de 
forma consciente.

Niterói conta, atualmente, 
com oito Unidades de Conser-

vação, que passam por siste-
mas de manejos, sinalização 
e reflorestamento, e 45 trilhas 
mapeadas, entre elas, a Rota 
Charles Darwin que integra 
a Rede Nacional de Trilhas de 
Longo Percurso.

Durante o encontro, o pre-
feito Axel Grael mostrou os 
avanços de Niterói no que diz 
respeito ao meio ambiente, 
lembrando que, em 2014, a ci-
dade criou o Programa Niterói 
Mais Verde, iniciativa que ga-
rantiu desde então, a proteção 
de mais de 50% do território 
municipal e a implementação 
e ampliação de políticas pú-
blicas ambientais a pequeno, 
médio e longo prazo.

“As estratégias de atuar-
mos na preservação de áreas 
de conservação é muito mais 
que implantar trilhas. Quando 

fazemos investimentos nessas 
áreas, estamos preservando 
e pensando em iniciativas 
econômicas. Nos EUA, por 
exemplo, as unidades de con-
servação representam 3% 
do PIB americano por conta 
das atividades que giram em 
torno dos parques. Em Nite-
rói, estamos tirando do papel   
unidades de conservação e in-
vestindo no entorno. Esse é o 
caminho. Quando falamos de 
trilhas e de manejo, falamos de 
proteção e conservação. Nite-
rói também está criando uma 
identidade para fortalecer o 
ecoturismo e o cicloturismo”, 
disse Axel Grael.

Assessora ambiental da 
Prefeitura de Niterói, Amanda 
Jevoux, vem atuando como 
elo entre a gestão municipal e 
as Redes em todo o Brasil que 

estão implantando propostas 
semelhantes em seus municí-
pios, como forma de preservar 
e também apostar no ecoturis-
mo de forma sustentável.  

“As trilhas de longo per-
curso estão inseridas em todo 
esse processo e Niterói está 
bem adiantada com as polí-
ticas públicas que estamos 
implantando nos últimos 
anos. Elas são, sem dúvida, 
a conexão entre unidades 
de conservação no proces-
so de preservação. Quando 
ocorre o manejo e a sinaliza-
ção, é indicativo que ali está 
sendo cuidado, preservado, 
e o retorno é não somente 
ambiental, mas também eco-
nômico gerando toda uma 
cadeia de oportunidades de 
emprego e renda”, comentou  
Amanda.

Prefeito Axel Grael mostrou realizações em encontro virtual sobre trilhas

SG: ação de 
cidadania 
em Santa 
Catarina
A Secretaria de Assistência 
Social promove mais uma 
edição do projeto Cidada-
nia Itinerante, neste sábado 
(9), das 9h às 13h, no bairro 
Santa Catarina. O projeto, 
criado para levar serviços 
para os moradores das 
áreas mais vulneráveis da 
cidade de forma gratuita, 
passou por 12 bairros no 
último ano.

O projeto oferece servi-
ços de orientação jurídica, 
instruções sobre o Sine e o 
Cras, isenção para certidão 
de nascimento, casamento 
e segunda via de identida-
de, orientação ao combate 
à violência contra as mu-
lheres, verificação sobre 
o direito à tarifa social da 
Enel e da Águas do Rio, 
aferição de pressão arterial, 
orientação para o Progra-
ma Auxílio Brasil, odon-
tomóvel, corte de cabelo, 
manicure e recreação.

Petrobras anuncia diminuição do valor em R$ 0,25 por quilo do produto

Gás de cozinha: queda do 
dólar ajuda a reduzir preço

A Petrobras anunciou, ontem 
(8), uma redução no preço do 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), que é usado com gás 
de cozinha. A diminuição no 
valor foi de R$ 0,25 por quilo. 
Segundo a companhia, isso 
foi possível graças à taxa de 
câmbio, que tem refletido 
uma valorização do real frente 
ao dólar.

“Acompanhando a evolu-
ção dos preços internacionais 
e da taxa de câmbio, que se 
estabilizaram em patamar 
inferior para o GLP, e coe-

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Redução do preço do GLP, segundo a Petrobras, ocorre graças ao câmbio

Novo preço 
médio de venda 
do GLP para as 
distribuidoras 
passa a valer a 
partir de hoje

rente com a sua política de 
preços, a Petrobras reduzirá 
seus preços de venda às dis-
tribuidoras. A partir de 9/4, 
o preço médio de venda de 
GLP da Petrobras para as 

distribuidoras passará de R$ 
4,48 para R$ 4,23 por kg, equi-
valente a R$ 54,94 por 13kg,  
refletindo redução média de 
R$ 3,27 por 13 kg”, informou 
a estatal.
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Ex-secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, pós-graduado em Gestão Pública, fala 
da experiência de estar à frente da secretaria responsável por captar recursos e elaborar projetos

Captação de recursos faz São Gonçalo virar a página

Com longo histórico de abando-
no e carência de investimentos, 
São Gonçalo hoje vive um novo 
momento, com obras nas ruas e 
projetos saindo do papel. Com 
um cenário de crise econômica 
devido à pandemia e baixa ar-
recadação, o Município viu na 
Secretaria de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, criada no 
início do ano passado, a saída 
para buscar recursos de forma 
estratégica. Até a semana passa-
da, a pasta tinha à frente Douglas 
Ruas, alvo de críticas no início da 
gestão por ser filho do prefeito 
Capitão Nelson. 

Bacharel em Direito e pós-
-graduado em Gestão Pública, 
Douglas Ruas diz que o trabalho 
técnico desenvolvido durante um 
ano e três meses na secretaria 
fala por si. Nesse período, foram 
captados mais de R$ 166 milhões 
em recursos federais, segundo 
ele. Além da boa relação criada 
com o governador Cláudio Cas-
tro, São Gonçalo também será 
beneficiada com R$ 1 bilhão da 
concessão da Cedae, ponto-cha-
ve para garantir avanços e me-
lhorias na cidade. Douglas Ruas, 
que agora deixou o cargo com a 
pretensão de ocupar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa, falou 
em entrevista a O FLUMINENSE 
sobre os investimentos que o 
município vem recebendo desde 
o último ano.

Enquanto secretário, qual o 
cenário que você encontrou ao 
chegar na Prefeitura de São Gon-
çalo? Como surgiu a Secretaria de 
Gestão Integrada e Projetos Espe-
ciais, criada pelo prefeito Capitão 
Nelson ao assumir? 

Assim que o prefeito Capitão 
Nelson ganhou a eleição, fomos a 
Brasília, na companhia do depu-
tado federal Altineu Côrtes, antes 
mesmo da posse. Já tínhamos 
conhecimento que a verba que 
sobrava para investimentos no 
município era muito baixa e pre-
cisávamos melhorar esse cenário 
para poder levar desenvolvimento 
para São Gonçalo.

Para nossa surpresa, mesmo 
com recursos disponíveis nos mi-
nistérios, o município não possuía 
um projeto sequer para a captação 
de verba. Então o prefeito decidiu 
criar a Secretaria de Gestão Inte-
grada e Projetos Especiais com 
dois objetivos muito claros: ela-
borar projetos e captar recursos. 
Hoje, vemos a importância dessa 
secretaria e como a atual gestão 
está conseguindo avançar com as 
parcerias firmadas nas diferentes 
esferas.

Só para vocês terem uma ideia, 
no primeiro ano de governo con-
seguimos captar um montante 
de R$ 166 milhões, valor 280% 
superior a todo recurso captado 

nos quatro anos da gestão anterior.

Com o papel central desta se-
cretaria dentro do governo, como 
foi o desafio de captar recursos 
num momento em que todas as 
cidades precisavam lidar com a 
crise provocada pela covid-19?

Foi muito desafiador. São Gon-
çalo sofria com o abandono, o 
desemprego e a falta de gestão 
pública próxima da população. 
Tínhamos o desafio de ganhar a 
confiança dos gonçalenses, recu-
perar a autoestima e aproximar as 
pessoas do serviço público. Tudo 
isso em meio ao desafio de reaque-
cer a economia, num momento 
de tantas incertezas. Priorizamos 
a Saúde e, ao mesmo tempo, tra-
balhamos para criar um ambiente 
favorável a novos negócios e, as-
sim, criar oportunidades para os 
gonçalenses. São Gonçalo sempre 
teve o rótulo de “cidade dormitó-
rio” e precisávamos mudar isso, 
porque o município tem muitas 
vocações. Não foi fácil! Contei com 
todo suporte de uma equipe extre-
mamente qualificada e técnica. 
Atraímos grandes empresas e, nes-
se processo, sempre conversamos 
para que dessem prioridade de 
emprego aos gonçalenses. Vimos 
o resultado disso em números: 
em 2021, São Gonçalo teve um 
saldo positivo de 5.233 postos de 
trabalho formais, tudo isso dentro 
do contexto da pandemia. 

Durante a gestão do prefeito 
Capitão Nelson, o município re-
cebeu recursos provenientes do 
leilão da Cedae. O que você pode 
falar sobre esse momento para 
a administração pública de São 
Gonçalo?

O processo, que foi liderado 
pelo governador Cláudio Castro 
com extrema lisura, ficará mar-
cado na história de São Gonçalo 
como o maior aporte financeiro 
nos cofres públicos da história da 
Prefeitura. Trabalhamos muito 
para que cada centavo fosse re-
vertido em benefício para a popu-
lação. Com o leilão da Cedae, São 
Gonçalo irá receber mais de R$ 1 
bilhão. Desta forma, elaboramos 
o Plano Estratégico Novos Rumos 

São Gonçalo, que identificou 
as prioridades de investimento 
desses recursos. Entendo que 
o planejamento é fundamental 
para aplicar os recursos de forma 
assertiva, transparente e sem des-
perdícios. O plano está dividido 
em cinco eixos: Cidade Segura, 
Cidade Saudável, Cidade Bem 
Cuidada e Organizada, Cidade 
Justa e Inclusiva, Gestão Eficiente e 
Transparente. Muitos dos projetos 
já estão saindo do papel, enquanto 
outros já foram entregues. 

O que de fato foi entregue para 
a população de São Gonçalo?

Apesar dos trâmites burocráti-
cos, acredito que em um ano e três 
meses conseguimos contribuir em 
diversas frentes. Na Saúde, foram 
retomadas as obras da Policlínica 
do Vila Três, um equipamento 
que estava parado há 10 anos, e 
ainda em 2022 contará com um 
moderno Centro de Imagem. Ao 
deixar a secretaria, deixei em fase 
avançada o projeto de construção 
do Hospital Municipal, que terá 
200 leitos, e a meta de zerar os alu-
guéis dos equipamentos de Saúde, 
o que vai possibilitar a captação 
de recursos para essas unidades,  
uma vez que não serão mais lo-
cadas. 

Avançamos muito com a pa-
vimentação nas ruas através dos 
programas “Asfalta São Gonçalo” 
e “Mãos à Obra”, que já contem-
plaram mais de 20 quilômetros 
em diversos bairros, além de obras 
de drenagem, pavimentação, con-
tenção de encostas e iluminação 
pública. Também foi entregue 
o Espaço Raul Veiga totalmente 
revitalizado, que agora abriga 148 
feirantes de maneira padronizada 
e devidamente legalizados, num 
lugar que antes era o retrato da 
desordem. Tive a oportunidade 
de sair da secretaria com o pro-
jeto do Parque Urbano Boavista, 
antigo Piscinão de São Gonçalo, 
concluído. 

Mas a gestão do prefeito Capi-
tão Nelson continua trabalhando 
para levar ainda mais avanços, 
como o Restaurante do Povo, que 
será construído em Alcântara 

com capacidade para servir 3 mil 
refeições por dia, além do Muvi 
(Mobilidade Urbana Verde Inte-
grada), corredor viário com 16 
quilômetros e 31 estações, ligando 
os bairros de Neves e Guaxindiba.

A violência sempre foi um 
desafio muito grande a ser en-
frentado em São Gonçalo. Na 
campanha, a principal proposta 
do Capitão Nelson foi melhorar 
a segurança. Até agora, o que foi 
feito para reduzir a criminalidade 
no município? 

Sem dúvidas, esta é uma das 
questões mais sensíveis a serem 
trabalhadas. Através do diálogo 
e da parceria com o Governo do 
Estado, conseguimos importantes 
avanços, como a expansão do São 
Gonçalo Presente, que agora conta 
com 324 agentes. Em fevereiro, 
pelo segundo mês consecutivo, 
os indicadores de roubos de carga 
tiveram uma redução de 70,15%, 
enquanto os roubos de veículos 
registraram queda de 52,99%, o 
menor número já apurado des-
de 2011, segundo os dados do  
Instituto de Segurança Pública 
(ISP).

Na minha última semana à 
frente Secretaria de Gestão In-
tegrada, tive a oportunidade de 
acompanhar a implantação do 
Centro de Monitoramento, que 
será um grande aliado na luta 
contra a criminalidade. São Gon-
çalo vai contar com câmeras de 
reconhecimento facial, leitura de 
placas de veículos e reconheci-
mento de arma de fogo.  

Após deixar a secretaria, qual 
o próximo desafio do Douglas 
Ruas?

Fico feliz de ter contribuído 
tanto para trazer tantos avanços 
para a cidade. Tive que me des-
compatibilizar, respeitando as 
regras da Justiça Eleitoral. Agora, 
sigo em outro desafio, na busca 
por um assento na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, onde tenho certeza que 
vou poder ajudar ainda mais o 
município de São Gonçalo neste 
trabalho de recuperação e valori-
zação da nossa cidade. 

ENTREVISTA

Divulgação

MP recorre contra relaxamento 
da prisão da mãe de Henry

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro recorreu ontem (8), 
contra a decisão da Justiça que 
determinou o relaxamento da 
prisão preventiva de Monique 
Medeiros, denunciada como 
uma das responsáveis pela 
morte do filho, Henry Borel, en-
tão com 4 anos, em 8 de março 
de 2021.

Por decisão da juíza Eliza-
beth Machado Louro, do 2º 
Tribunal do Júri da capital, a 
mãe de Henry deixou a prisão 
na terça-feira (5). “Monique 
será monitorada por tornoze-
leira eletrônica e não poderá 
manter contato com nenhuma 
testemunha do caso”, esta-
beleceu a magistrada. A juíza 
rejeitou o pedido da defesa de 
Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. 
Jairinho, também denunciado 
pela morte da criança, e man-
teve sua prisão preventiva.

O recurso, interposto pela 2ª 
Promotoria de Justiça junto ao 
II Tribunal do Júri da Capital, 
destaca que a denúncia, da 1ª 
Promotoria de Justiça de In-
vestigação Penal Territorial da 
área zona sul e Barra da Tijuca, 
“imputa a Monique e ao seu 
então namorado, o ex-verea-
dor Jairo Souza Santos Júnior, 
conhecido como Dr. Jairinho, 
a responsabilidade pela morte 

de uma criança de apenas 4 
anos de idade, por uma conduta 
deliberada, em que se sabia ou 
se poderia prever o resultado”.

De acordo com a denúncia, 
o acusado “Dr.Jairinho pratica 
uma ação, enquanto a acusa-
da Monique se omite e assim 
permite o resultado, o óbito. 
Pergunta-se: será uma con-
duta pior do que a outra? Será 
que podemos separar os dois 
personagens responsáveis pela 
morte do pequeno Henry, de 

acordo com uma escala, a qual 
permite aferir a intensidade 
de suas responsabilidades e a 
intensidade da reprovação de 
suas condutas? Ambas tiveram 
o mesmo grau de periculosi-
dade e concorreram de igual 
maneira para a violação do bem 
protegido, qual seja, a vida”, diz 
um trecho do recurso.

O documento lembra que, 
quando estava solta, Monique 
Medeiros coagiu a babá de 
Henry a apagar mensagens 

que mostravam sua ciência 
das agressões sofridas por seu 
filho, ressaltando que sua preo-
cupação, após a morte do filho, 
nunca foi a obtenção de justiça, 
mas sim a busca por livrar-se 
de eventual responsabilidade 
penal. “Tal expediente demons-
tra a disposição da acusada em 
embaraçar a colheita de provas, 
sendo certo que esta colheita, 
tratando-se de processo afeto 
ao Tribunal do Júri, perdura até 
o dia do julgamento em plená-
rio. Não houve mudança em 
relação a este cenário, que por 
si só já autoriza a manutenção 
da prisão de Monique”.

O recurso diz que um dos 
motivos alegados para o relaxa-
mento da prisão foi baseado no 
relato da própria Monique, que 
informou ter recebido ameaças 
dentro da prisão, mas ressalta 
que a integridade física dela 
encontra-se “incólume” desde 
que foi presa. O Ministério 
Público aponta que, logo após 
sair do regime fechado, a acu-
sada fez postagens e suas redes 
sociais, mesmo após o juízo ter 
decretado como que uma das 
condições para a soltura da ré 
exatamente a proibição de tais 
“quaisquer que sejam elas”, sob 
pena de restabelecimento da 
ordem prisional.

Entre outros pontos, foi argumentado que acusada fez postagens na internet
Tânia Rêgo / Agência Brasil

Monique Medeiros deixou o sistema prisional na última terça-feira

Will Smith: dez anos 
afastado do Oscar
A Academia de Artes e Ciên-
cias Cinematográficas de 
Hollywood anunciou ontem 
(8) que seu conselho de dire-
tores proibiu que o ator Will 
Smith compareça a qualquer 
um de seus eventos, incluin-
do a cerimônia do Oscar, por 
10 anos, depois que o vence-
dor do prêmio de melhor ator 
deu um tapa no apresentador 
Chris Rock durante o show de 
premiação deste ano.

“A 94ª edição do Oscar era 
para ser uma celebração de 
muitos indivíduos em nossa 
comunidade que fizeram tra-
balhos incríveis ao longo do 
último ano”, afirmou o pre-
sidente da instituição, David 
Rubin, e a diretora-executiva 
Dawn Hudson em nota.

“No entanto, esses mo-
mentos foram ofuscados 
pelo comportamento preju-
dicial e inaceitável que vimos 
o sr. Smith exibir no palco”.

Smith renunciou ao seu 

status na academia no dia 
1º de abril, e emitiu notas 
pedindo desculpas a Rock, 
aos produtores do Oscar, aos 
indicados e espectadores.

Na cerimônia televisiona-
da no dia 27 de março, Smith 
caminhou até o palco após 
Rock fazer uma piada sobre a 
aparência da esposa do ator, 
Jada Pinkett Smith, e esta-
peou o comediante no rosto.

Menos de uma hora de-
pois, Smith fez um discurso 
chorando no palco ao re-
ceber o prêmio de melhor 
ator por sua atuação no fil-
me King Richard - Criando 
Campeãs.

A piada de Rock sobre 
Pinkett Smith fez referência 
ao filme “Até o Limite da 
Honra”, de 1997, no qual a 
atriz Demi Moore raspou 
a cabeça. Não está claro se 
Rock sabia que Pinkett Smith 
tem uma condição que causa 
a queda de cabelos.

Reprodução da internet

Will Smith foi proibido de participar de qualquer evento da Academia
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Esportes

Em crise, 
Fla visita o 
Dragão em 
Goiânia

O Campeo-
nato Brasi-
leiro de 2022 
começa para 
Flamengo e 
Atlético-GO 

na noite deste sábado, em 
Goiânia. O duelo dos ru-
bro-negros será no Estádio 
Antônio Accioly, às 19 horas 
(de Brasília).

Coincidentemente, as 
duas equipes se enfren-
taram na última rodada 
do Brasileiro de 2021, no 
mesmo local. No dia 9 de 
dezembro, o Dragão devol-
veu o placar de 2 a 0 sofrido 
no primeiro turno, no Ma-
racanã.

O Flamengo, por sinal, 
não tem se dado bem neste 
confronto atuando fora de 
casa. Em 2020, pela segunda 
rodada do Brasileiro, o “Mais 
Querido” levou um banho 
de bola e caiu por 3 a 0 na 
segunda partida sob o co-
mando do técnico espanhol 
Domènec Torrent.

Além disso, o clube da 
Gávea vive momentos de 
turbulência após perder 
para o Fluminense na final 
do Carioca, e desperdiçar a 
chance de conquistar o iné-
dito tetra estadual. Mesmo a 
vitória na estreia da Liberta-
dores na última terça-feira 
não aplacou os ânimos. Um 
tropeço neste sábado dei-
xará a situação muito difícil 
para o técnico Paulo Sousa.

Do outro lado, o Atléti-
co-GO vive um bom mo-
mento. Campeão Goiano, 
o Dragão vem de estreia na 
Sul-Americana com goleada 
por 4 a 0 sobre a LDU Qui-
to-EQU, jogando em casa.

Campeão carioca enfrenta o Peixe, na tarde deste sábado, no Maracanã

Tricolor abre Brasileirão 
recebendo o Santos

Fluminense e 
Santos fazem o 
jogo de abertu-
ra do Campeo-
nato Brasileiro, 
hoje, às 16h30, 

no Maracanã. Embalado pela 
conquista do título carioca, 
na final contra o Flamengo, o 
Tricolor ganhou ainda mais 
fôlego com os 3 a 0 aplicados 
no Oriente Petrolero-BOL pela 
estreia na Copa Sul-Americana. 
O clima é de otimismo.

Se o Fluminense está em-
polgado, o Santos entra no 
Brasileirão em um clima de 
total incerteza. O time esteve 
ameaçado de rebaixamento no 
Campeonato Paulista e estreou 
com derrota no meio de sema-
na na Copa Sul-Americana: 1 

a 0 para o argentino Banfield.
Abel Braga, técnico do Flu-

minense, teme o desgaste do 
elenco, que no meio de semana 
jogou pela Copa Sul-America-
na e já terá compromisso na 
próxima quarta-feira pelo tor-
neio continental. Mas ele sabe 
que não pode usar desculpas.

“Ninguém nos fala para 
priorizar uma ou outra com-

petição. Assim vamos jogando 
as que temos pela frente. Vai 
ser complicado pois tivemos 
pouco mais de quarenta e oito 
horas de descanso. Entretanto 
não podemos reclamar e seguir 
em frente buscando o melhor 
resultado contra o Santos”, 
afirmou.

Já Fabián Bustos, treinador 
do Santos, sabe que precisa 
buscar a evolução do time.

“Estamos trabalhando pe-
los progressos e acredito que 
vamos crescer ao longo do Bra-
sileiro”, avisou o comandante.

O Peixe chega para este jogo 
tentando virar a chave na tem-
porada. O clube teve um início 
de ano muito ruim, sendo eli-
minado ainda na primeira fase 
do Paulistão.

Mailson Santana / Fluminense

O elenco do Fluminense treinou ontem de manhã nas Laranjeiras a apresentou o troféu do título carioca aos torcedores

Fluminense quer 
aproveitar a boa 
fase e iniciar o 
Campeonato 
Brasileiro com 
três pontos

Bota terá casa cheia 
contra o Corinthians

Lucas buscando 
espaço no Vasco

A torcida do 
Botafogo está 
e m p o l g a d a 
para a estreia 
no Campeo-
nato Brasilei-

ro. Os fãs esgotaram os in-
gressos para o duelo contra 
o Corinthians, amanhã, às 
16 horas (de Brasília).

A diretoria do clube co-
locou a carga de 39.999 
ingressos à disposição dos 
torcedores. As entradas se 
esgotaram na noite desta 
quinta-feira. O clube emitiu 
um comunicado oficial.

“A torcida do Fogão in-
cendiou e não há mais bi-

O Vasco apre-
sentou na se-
mana passada 
o atacante Lucas 
Oliveira. O joga-
dor de 21 anos 
foi destaque do 

Bangu no Campeonato Ca-
rioca. Com a camisa 14, que 
era de Germán Cano, o atleta 
agradeceu pela oportunidade 
e afirmou que está pronto 
para ajudar a equipe na Série 
B.

“Primeiramente, agrade-
cer ao Vasco e a Deus também 
por essa oportunidade. Eu 
venho para mostrar o meu 
trabalho, sou um jogador de 
personalidade forte. O Cano 
fez a história dele, honrou a 
camisa e eu estou aqui para 
fazer a minha história. Acho 
que o jogador de futebol tem 
que estar preparado para isso. 

lhetes disponíveis para os 
alvinegros para o jogo entre 
Botafogo e Corinthians. 
Vamos fazer uma linda fes-
ta juntos no Nilton Santos, 
informou.

A partida vai marcar a 
estreia de alguns reforços, 
como o meia Lucas Piazón 
e o volante Patrick de Pau-
la, ex-Palmeiras. O volante 
Luís Oyama também está 
regularizado e pode rees-
trear.

A diretoria ainda corre 
para regularizar o técni-
co Luís Castro, o atacante 
Victor Sá e o lateral-direito 
Saravia.

Se o professor Zé precisar, eu 
estou 100% pronto para jogar”, 
disse.

Lucas Oliveira teve boa 
atuação pelo Bangu como 
atacante pelo lado esquerdo. 
No entanto, o reforço destacou 
que pode jogar como lateral.

“Eu quero ajudar. Onde 
tiver oportunidade, estou 
disposto a ajudar. Eu joguei  
muito na frente, mas, se pre-
cisar ir para os lados, eu vou. 
Quero ajudar o Vasco. A dis-
puta é grande, todos estão 
brigando pelo seu espaço e 
não vai ser diferente comigo”, 
declarou.

Atacante se 
destacou pelo 
time do Bangu


