
Niterói: pessoas e empresas 
vão poder adotar as praças

Podem se candidatar por convocação ou proposta pessoas físicas e jurídicas, com ou sem fins lucrativos

PARCERIA NA CONSERVAÇÃO

CIDADES\PÁG. 3

O município de Araruama, na Região dos Lagos, é destaque na recuperação de empregos na área do turismo, uma das mais afetadas durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19)

Marcelo Figueiredo/Prefeitura de Araruama

Cederj: mais de 
7,5 mil vagas 
de graduação

CIDADES\PÁG. 4

Barcas: doador 
de sangue vai 
ganhar viagem

CIDADES PÁG. 3

Conta de luz sem surpresas
Bandeira verde na conta de energia deverá ser mantida até o fim do ano, diz ONS

CIDADES\PÁG. 5

O Flamengo volta a campo nesta terça pela segunda rodada da fase 
de grupos da Taça Libertadores da América. No Maracanã, a equipe 
carioca receberá o Talleres, da Argentina, às 21h40 (de Brasília).

 Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa quer reencontrar o caminho das redes na Libertadores

Fla recebe o Talleres no Maraca

Zé busca 
evolução no 
desempenho
Pressionado pelo fraco de-
sempenho da equipe após 
três semanas de treino, Zé 
Ricardo quer melhorar a 
performance vascaína.

PÁG. 8

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Araruama: onde 
o turismo gera 

mais empregos
Levantamento da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) que 

analisou 5.570 municípios do país 
mostrou que Araruama está entre 

os 20 municípios que mais gera-
ram vagas de emprego na área de 

turismo. Segundo o economista 
da CNC Fabio Bentes, o efeito da 

retomada da economia, depois das 
fases mais agudas da pandemia, 
privilegiou municípios produto-

res de commodities e, no caso do 
turismo, como foi o setor que mais 

sofreu na pandemia, é o que tem 
o maior potencial de acumular a 

geração de postos de trabalho.

CIDADES\PÁG. 4

Mussum  
está vivo  
na memória
O documentário “Mussum, 
um filme do cacildis” será 
apresentado nesta terça, às 
15h, na Biblioteca Parque de 
Niterói.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Documentário será apresentado 
nesta terça, às 15h, em Niterói

Treinador quer melhorar o trabalho 
da equipe cruzmaltina
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Fila tranca rua
Todo dia é a mesma coisa. Longa fila de motoristas para abaste-
cer com GNV em um posto de combustíveis ao lado do Prezunic 
causa grande engarrafamento na Alameda São Boaventura, pista 
sentido São Gonçalo. Além de ocupar uma das duas pistas para 
carros de passeio, a fila de carros parados para abastecer também 
acaba impedindo a entrada e saída de clientes do supermercado. 
Alguma atitude precisa ser tomada. 
Angélica Reis

Mobilização 
Os vereadores de Niterói precisam impedir a aprovação desse 
projeto urbanístico da prefeitura que quer colocar concreto no 
lugar do verde na cidade. Um absurdo permitir construções 
em locais de mata e aumentar o gabarito de prédios. A cidade 
não tem infraestrutura para isso. Vai ter falta d’água, engarra-
famentos, alagamentos, muita sujeira, poluição e tudo o mais. 
Dionísio Rangel

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.

Filme sobre Mussum 
no ‘Cine República’
O documentário “Mussum, 
um filme do cacildis” será 
apresentado nesta terça, às 
15h, na Biblioteca Parque de 
Niterói, dentro do projeto 
‘Cine República’. Após a 
exibição, vai haver roda de 
conversa.  A entrada é gra-
tuita e a classificação etária 
é de 10 anos.

O filme conta a trajetória 
do músico e comediante 
Mussum, que foi vocalista 
do grupo ‘Os originais do 
samba’ e, depois, no cinema 

e na TV, como integrante do 
humorístico ‘Os Trapalhões’ 
– grupo que revolucionou 
a forma de fazer humor na 
teledramaturgia brasileira.

De forma irreverente, 
o documentário, narrado 
pelo ator Lázaro Ramos, 
apresenta raras imagens de 
arquivo e revela quem foi 
esse artista que continua 
presente até hoje como um 
ícone pop nas redes sociais, 
em camisetas e em campa-
nhas publicitárias. 

CULTURA FABIANA MAIA

Show gratuito 
Nesta terça, às 19h, a Sala 
Carlos Couto, no Centro de 
Niterói, recebe a Orquestra 
Popular de Niterói. O show 
é gratuito e haverá distribui-
ção de 40 senhas meia hora 
antes da apresentação. O 
repertório mescla a música 
clássica ao universo popular, 
como Canon in D, de Pachel-
bel e Flor de Lis, de Djavan. 
Com uma harmonia entre 
os instrumentos clássicos de 
cordas e os violinos de Jorge 
Júnior, Rafael Almeida, Davi 
Santos, entre outros.

BABY & PEPEU – Baby do Brasil e Pepeu Gomes lançam 
o hit “Masculino e Feminino” e abrem os trabalhos para 
o reencontro histórico que irá marcar os 70 anos dos 
dois artistas. Batizado de ‘Baby & Pepeu a 140 Graus’, 
o projeto prevê a gravação do primeiro álbum e reali-
zação da primeira turnê juntos, que sem dúvida será 
um dos grandes encontros musicais de 2022.

LITERATURA – Editora Planeta lança Pra quando você 
acordar, obra que reúne crônicas afetivas, repletas de 
carinho e esperança, escrita por Bettina Bopp ao longo 
de 15 anos em que acompanhou o processo de coma 
do irmão Itamar. Durante esse tempo - entre a dor e a 
expectativa de que ele pudesse acordar -, a professora 
e escritora endereçou cartas ao irmão inconsciente.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Documentário será apresentado nesta terça, às 15h, na Biblioteca Parque

Divulgação

A Orquestra Popular de Niterói é a 

atração da Sala Carlos Couto

POR JEFFERSON LEMOS

Maconha 
medicinal
O deputado estadual Ander-
son Moraes (PL) protocolou 
um projeto de lei na Alerj para 
proibir fazendas de cannabis 
no Estado que tenham fins 
medicinais, ou qualquer outra 
finalidade, mas não estejam 
devidamente autorizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e vinculada 
a empresas farmacêuticas que 
utilizem a planta para pro-
dução de medicamentos. O 
parlamentar é contra o cultivo 
caseiro sob alegação de uso 
medicinal, como vem ocor-
rendo no Estado e gerando 
disputas judiciais. “Precisamos 
reforçar a fiscalização: para 
impedir o cultivo que não 
tenha os controles sanitário 
e farmacêutico necessários”, 
ressaltou o deputado. Mas a 
grande questão é alto preço 
dos medicamentos “à base de 
maconha” cobrado pela indús-
tria farmacêutica, que chegam 
a custar mais de R$ 4 mil, o 
que impede o tratamento dos 
pacientes. O mais consumido, 
o óleo de CBD (Canabidiol), 
de 30 mg/ml, custa mais de R$ 
2,1 mil na farmácia, mas pode 
ser comprado por R$ 200 nas 
associações de pacientes que 
plantam e fazem o produto 
sem fins lucrativos e recorrem 
à justiça para funcionar na 
legalidade. 

Batucada social na Afac

Os sons do tamborim, do 
agogô e do repique vão 
ecoar na Associação Flumi-
nense de Amparo aos Ce-
gos (Afac) a partir de maio. 
Como parte de um projeto 
educacional voltado para a 
música, a instituição abrirá 
uma oficina de percussão 
que atenderá jovens e adul-
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tos, sejam eles deficientes 
ou não. Através da inclusão, 
uma das ideias é propor 
experiências corporais a 
partir da produção sonora 
dos mais diversos instru-
mentos. As aulas começam 
no dia 4, sempre às quartas 
e sextas, das 17h30m às 
19h30m. Nessa primeira 
etapa serão oferecidas 30 
vagas. As inscrições já estão 
abertas. O trabalho será 
coordenado pelo mestre 
Riko, idealizador da “Fina 
Batucada”, projeto cria-
do em 1998 para ajudar 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade na cidade 
do Rio. Ele também fundou 
a Orquestra de Percussão 
Juvenil da Escola de Músi-
ca Villa-Lobos e ministrou 
cursos na Alemanha, Japão 
e Portugal. 

Governador 
visita Tanguá
O governador Cláudio Castro 
vai a Tanguá hoje (12) para 
anunciar o início de obras 
do Centro de Referência da 
Juventude (CRJ) e inaugurar 
mais uma Casa do Trabalha-
dor, a 14ª do estado. Ainda no 
município, Castro assinará 
um Termo de Cooperação 
Técnica da pavimentação 
e drenagem da Estrada da 
Posse e um Acordo de Coo-
peração para Ampliação dos 
Serviços de Identificação do 
Detran, cujo imóvel será ce-
dido pela prefeitura.  

Um romance na 
universidade

Medalhas na Alerj

Qual o segredo para um en-
cantamento surgido nos cor-
redores de uma universidade 
ser tão intenso mesmo depois 
de 40 anos que dois jovens 
professores de matemática 
e filosofia da matemática se 
olharam pela primeira vez? 
Esse é o tema do livro “O 
Exato de Nós Dois”, da editora 
Kazuá, escrito pela mestre em 
matemática pela UFF Márcia 
da Silva Martins e que será 
lançado no Restaurante Jam-
beiro, no Ingá, no dia 22 de 
maio (domingo) às 17 horas. A 
obra é publicada pela editora 
Kazuá. 

Os dois bombeiros militares 
responsáveis pelo salvamen-
to de uma mulher que se 
afogava no Rio Paraíba do 
Sul, em Campos dos Goyta-
cazes, vão receber a Medalha 
Tiradentes. A homenagem 
foi proposta pelo deputado 
estadual Fillipe Poubel (PL), 
para parabenizar a atuação 
dos subtenentes Ricardo dos 
Santos Soares e Rodrigo Cor-
deiro Cardoso, lotados no 5º 
GBM. “Esses bombeiros arris-
caram suas vidas para salvar 
uma mulher. Tamanho ato de 
heroísmo merece o reconhe-
cimento de toda a população 
e a devida homenagem na 
Alerj”, destaca o deputado. A 
ocorrência foi registrada no 
dia 14 de fevereiro. 

Solidariedade tem nova liderança

O deputado estadual Co-
ronel Jairo assumiu ontem 
a liderança da bancada do 
Solidariedade (SDD) na Alerj. 
Desde a cassação do man-
dato do deputado Vandro 
Família, o partido estava 
sem liderança na Casa. Os 
deputados Giovani Ratinho 
e Chiquinho da Mangueira 
passam a ocupar, respec-
tivamente, a primeira e a 
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segunda vice-liderança. Com 
o fim da janela partidária, o 
Solidariedade passou a con-
tar com uma bancada de seis 
deputados, a terceira maior 
da Alerj. Além de Coronel 
Jairo, Giovani Ratinho e Chi-
quinho da Mangueira, desde 
o início deste mês, compõem 
a bancada os deputados 
Anderson Alexandre, Chico 
Machado e Noel de Carvalho. 

Panorama RJPanorama RJ

A vereadora de São Gon-
çalo Priscilla Canedo (PT) 
realiza hoje, às 10 horas, 
audiência pública na Câ-
mara para tratar de po-
líticas de distribuição de 
renda, economia solidária 
e moeda social”. O evento 
terá participação de repre-
sentantes das prefeituras 
São Gonçalo e de Niterói, 
além de figuras da política 
como o vice-prefeito de 
Maricá, Diego Zeidan e o 

ex-secretário de Economia 
Solidária de Maricá Miguel 
Moraes. Niterói e Maricá 
já contam com suas moe-
das sociais. “Economia 
Solidária é um assunto 
muito importante e pouco 
falado em São Gonçalo. 
Temos mais de um milhão 
de habitantes, é essencial 
debatermos ideias para 
fomentar o comércio e a 
economia do município”, 
critica a vereadora. 

São Gonçalo debate moeda social
Divulgação

O secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag-RJ), Nelson Ro-
cha, foi homenageado, no 
sábado (9) pelo Sindicato 

Dia de homenagens
Divulgação
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dos Fazendários do Rio 
de Janeiro (Sinfazerj) com 
placa comemorativa pelo 
trabalho realizado à frente 
da Secretaria de Fazen-
da. Em quase um ano de 
gestão, Rocha atendeu a 
antigas reivindicações de 
servidores, dentre elas a 
atualização do Regime 
Especial de Trabalho da 
Administração Fazendária 
(Retaf ) e a adoção de tic-
ket refeição, entre outras 
ações.  Também foram 
condecorados o governa-
dor Cláudio Castro, repre-
sentado pelo secretário 
de Governo, Thompson 
de  Farias; a subsecretária 
Executiva de Planejamen-
to e Gestão, Lílian Alves; 
e o deputado estadual 
Luiz Paulo Corrêa da Ro-
cha(PSD). 
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Niterói mantém campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para municípios 

Ajuda para vítimas das chuvas
A Prefeitura de Niterói está 
arrecadando alimentos, itens 
de higiene e limpeza e água 
mineral para os municípios 
que estão sofrendo com as for-
tes chuvas. A Campanha SOS 
Chuvas já ajudou Petrópolis 
e agora recebe mantimen-
tos para outras cidades que 
pediram auxílio. É possível 
fazer doações nos postos de 
coleta localizados no Centro 
(Caminho Niemeyer), Ica-
raí (Clube Central) e Região 
Oceânica (Multicenter Itaipu), 
de segunda a sexta, das 10h  
às 16h.

Desde o início do ano, as 
chamadas chuvas de verão 
vêm assolando várias regiões 
do Estado. Petrópolis foi uma 
das cidades mais atingidas e 
a população de Niterói se or-
ganizou para enviar donativos 
para a cidade. Nas últimas 
semanas, as cidades de Mari-
cá, Queimados e Nova Iguaçu 
também solicitaram auxílio do 
município, além de Angra dos 
Reis que também entrou na 
lista dos municípios que serão 
ajudados pela Campanha.

A população pode doar 
água mineral, alimentos não 
perecíveis, produtos de higie-
ne pessoal e limpeza, além de 
ração animal. As Secretarias 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária e a de Defesa 
Civil e Geotecnia de Niterói 

estão em contato com os res-
ponsáveis por municípios do 
Rio para organizar as entregas 
das doações de acordo com as 
necessidades apontadas por 
cada um.

Niterói Solidária completa 
1 ano

Lançada em 7 de abril de 
2021, a Campanha Niterói 
Solidária tinha o objetivo de 
ajudar famílias que não foram 
atendidas pelos programas 
da Prefeitura de Niterói e que 
se encontravam em situação 
de vulnerabilidade em razão 

da pandemia. Com o tempo, 
a campanha tomou novos 
rumos e vem auxiliando tam-
bém outros municípios do 
Rio de Janeiro que foram 
gravemente afetados pelas 
chuvas. Em um ano, foram ar-
recadadas aproximadamente 

75 toneladas de mantimentos.
A primeira dama do muni-

cípio, Christa Grael, é coorde-
nadora voluntária da campa-
nha e reforça a solidariedade 
da população que, há um ano, 
ajuda muitas pessoas.

“Completamos um ano de 
Niterói Solidária, que coorde-
no voluntariamente, e o senti-
mento é de gratidão por todos 
que embarcaram nessa causa 
com a gente. Esta campanha 
sintetiza o espírito solidário e 
consciente dos niteroienses, 
que estão sempre abertos a 
ajudar e abraçar o próximo. 
Levamos mais de 75 toneladas 
de donativos para a mesa das 
famílias niteroienses, além de 
apoiar outras cidades que vêm 
sofrendo com tragédias causa-
das pelas chuvas. Agradeço de 
todo coração por cada doação 
que tem nos permitido ajudar 
tantas e tantas pessoas. Tam-
bém sou muito grata por cada 
voluntário que vem somando 
forças nesse trabalho. A cam-

panha continua para fazer 
essa corrente do bem chegar 
cada vez mais longe!”, disse 
primeira-dama do município, 
Christa Grael, que é coordena-
dora voluntária da campanha

Durante os últimos 12 
meses, muitos alimentos e 
produtos de higiene foram 
entregues em diversas regiões 
da cidade por intermédio 
das instituições cadastradas 
por chamamento público. A 
campanha tem caráter per-
manente.

Postos de coleta:
Campanha para os municí-
pios atingidos pelas chuvas: 
Caminho Niemeyer (Centro), 
Clube Central (Icaraí) e Sho-
pping Itaipu Multicenter (Re-
gião Oceânica), de segunda a 
sexta, das 10h às 16h.

Equipamentos Culturais:
Museu de Arte Contemporâ-
nea de Niterói, Mirante da Boa 
Viagem;
Theatro Municipal de Niterói 
- Rua Quinze de Novembro, 
35, Centro; 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos (Reserva Cultural) -  Av. 
Visconde do Rio Branco, 880, 
São Domingos.
Teatro Popular Oscar Nieme-
yer - R. Jorn. Rogério Coelho 
Neto, Centro (atrás do Termi-
nal João Goulart).

Além de 
Petrópolis, a 
mais atingida, 
outras cidades 
do estado foram 
prejudicadas

 Berg Silva/Divulgação

Campanha de arrecadação de alimentos para vítimas das chuvas

Praças poderão ser 
adotadas em Niterói
 Os niteroienses poderão 
adotar uma praça na cida-
de. A iniciativa será possível 
com o projeto “Adote uma 
Praça”. O objetivo da ação, 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos (Secon-
ser), é viabilizar e estimular 
a parceria entre o poder 
público municipal e a socie-
dade civil na reestruturação 
e conservação de espaços 
públicos urbanos por meio 
de melhorias urbanas, cul-
turais, ambientais e paisa-
gísticas. Poderão participar 
da adoção pessoas físicas e 
jurídicas com ou sem fins 
lucrativos. O prefeito de 
Niterói, Axel Grael, enfatiza 
que o acesso e uso da praça 
que será adotada permane-
cerão público e gratuito, não 
sendo permitida a utilização 
exclusiva do espaço.

“O Adote uma Praça tem 
como diretrizes conferir 
função social aos espaços 
públicos urbanos, promo-

ver a gestão democrática 
da cidade, conscientizar a 
população acerca da impor-
tância desses espaços para 
a qualidade da vida urbana, 
fomentando a noção de 
responsabilidade solidária 
entre a gestão municipal e a 
coletividade no que diz res-
peito à preservação destas 
áreas, além de aperfeiçoar as 
condições de uso das praças 
e seus entornos, com melho-
rias da iluminação, limpeza 
e, também, segurança, entre 
outras ações”, destaca Axel 
Grael.

A adoção poderá ser feita 
em duas modalidades: por 
convocação, na qual o Muni-
cípio realizará chamamento 
público aos interessados 
para espaços públicos pre-
viamente definidos, que 
deverão apresentar suas 
propostas, ou por solicita-
ção, quando é apresentado 
requerimento manifestando 
o interesse de determinado 
espaço público.

UPA de Santa Luzia 
agora é municipal
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Santa 
Luzia, em São Gonçalo, está 
com nova administração. 
Depois de dez anos sob res-
ponsabilidade do Governo 
do Estado, a unidade está, 
desde o dia 20 de março, 
sob a gestão da Prefeitura 
e passou a se chamar Uni-
dade Municipal de Pron-
to Atendimento (UMPA) 
para os casos de urgência 
e emergência. Nos primei-
ros 15 dias, as mudanças 
começaram a ser vistas: 
90% da iluminação trocada, 
todos os setores em fun-
cionamento, aparelho de 
raios-x e ambulância novos 
e reformas emergenciais 
realizadas. 

“Fizemos alterações 
emergenciais, mas que já 
mudaram a rotina da uni-
dade e o atendimento dos 
usuários. Mas ainda há 
muito o que se fazer, prin-
cipalmente a nível estrutu-
ral. O setor de engenharia 
da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo está fa-
zendo levantamento de 
todas as reformas neces-
sárias. Será uma reforma 
feita por parte, de forma  
gradativa, já que a UMPA 
não pode parar”, expli-
cou o médico Açu Márcio 
Deccache, novo diretor da 
unidade. 

Com capacidade para 
realizar até 300 atendimen-
tos por dia, a unidade está 
com a média de 280 consul-
tas nas especialidades de 
clínica geral e pediatria. E, 
futuramente, terá a implan-
tação da odontologia – será 
a única UMPA com este 
tipo de atendimento. “Essa 
unidade é diferenciada. Ela 
atende ao maior bairro em 
população da cidade, que é 
o Jardim Catarina, e todos 
os outros em volta, além 
de estar localizada à beira 
da rodovia, o que facilita 
muito o acesso de pessoas 
de outros locais”, descreveu 
Açu.

Mangaratiba faz relatório 
sobre impacto do temporal

Ontem (11), o prefeito de 
Mangaratiba, Alan Bombei-
ro, e o secretário municipal 
de Defesa Civil, Eduardo 
Carvalho, receberam o res-
ponsável pelo Núcleo Regio-
nal da Defesa Civil Estadual, 
major Ramos, no município, 
para elaborar um relatório 
técnico sobre os impactos 
causados pelas últimas chu-
vas. O diagnóstico será fun-
damental para homologar 
em nível estadual a situação 
de emergência, decretada 
no município no último  
dia 3.

Acompanhando do se-
cretário de Defesa Civil, o 
major visitou os pontos mais 
críticos da cidade e fez o 
levantamento dos danos e 
prejuízos acarretados pela 
chuva. O relatório elaborado 

será submetido à análise do 
Secretário de Defesa Civil 
Estadual.

Segundo o prefeito Alan 
Bombeiro, o apoio do Go-
verno Estadual será indis-
pensável para recuperar os 
estragos causados.

“Tivemos muitas áreas 
atingidas e outras que ain-
da estão em risco. O índice 
pluviométrico considerado 
crítico em Mangaratiba é 
de 90mm, e em pouco mais 
de 48 horas, ultrapassamos 
a marca inédita de 800mm 
de chuva em 72 horas. Por 
isso, o auxílio do Governo 
Estadual será extremamente 
necessário para minimizar 
os impactos contabiliza-
dos e nos ajudar a investir 
ainda mais em prevenção”,  
disse.

Prefeitura e Defesa Civil municipal e estadual tem encontro de avaliação

Barca de 
graça para 
doadores 
de sangue
A CCR Barcas e o Hemorio 
promovem, hoje (12), uma 
campanha para a cole-
ta de sangue na estação 
Praça XV (embarque para 
Charitas), das 9h às 16h. 
Todos os doadores rece-
berão uma passagem de 
graça para uma das linhas 
sociais (Arariboia, Paquetá 
e Cocotá) ou para a linha 
seletiva de Charitas.

Para tirar dúvidas a res-
peito de quem pode ou 
não doar, os interessados 
podem entrar em conta-
to com o Disque-Sangue 
(0800-2820708) ou acessar 
o site do Hemorio (http://
www.hemorio.rj.gov.br/).

Organização do calçadão comercial visa garantir passagem de pedestres

Novas barracas de Alcântara 
já estão sendo fiscalizadas
A Prefeitura de São Gonçalo 
segue ordenando os espaços 
públicos do município. Após 
a entrega das 142 barracas 
licenciadas para ambulantes 
do Espaço Raul Veiga, em Al-
cântara, ontem (11), equipes 
da Secretaria de Ordem Públi-
ca, através da Subsecretaria 
de Fiscalização de Posturas, 
iniciaram o processo de or-
ganização e fiscalização do 
calçadão comercial.

A liberação da calçada 
lateral à esquerda do espa-
ço, que antes era ocupada 
por vendedores informais, 
entrará na fase de obras. O 
intuito é garantir cada vez 
mais o desbloqueio do acesso 
público e manter os locais 
disciplinados.

Ao todo, quatro agentes 
do controle urbano ficarão 
parqueados em pontos es-
pecíficos ao longo da área 
comercial, durante tempo 
indeterminado, para verifica-

ção da utilização das barracas 
licenciadas aos vendedores 
informais e manutenção da 
área.

O subsecretário de Fisca-
lização de Posturas, Rogério 
Abreu, que acompanhou toda 
a ação, reforça a necessidade 
de garantir o ordenamento 

das calçadas e locais públicos 
da cidade.

“Atuaremos no Espaço 
Raul Veiga diariamente, reali-
zando fiscalizações, orientan-
do os vendedores ambulantes 
para que a organização nessa 
área comercial continue sen-
do mantida.

 Renan Otto/Divulgação

Agentes do Controle Urbano de São Gonçalo acompanham a ocupação na área

Coleta será 
realizada na 
estação XV

Divulação

Autoridades fizeram levantamento dos pontos mais críticos da cidade
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Turismo e exportação geraram 
mais empregos no Brasil
No ranking do turismo, entre os 20 primeiros municípios que mais geraram empregos está Araruama

Municípios com vocação 
turística ou que se destacam 
na produção e exportação 
de commodities (produtos 
agrícolas e minerais comer-
cializados no mercado inter-
nacional) estão contribuindo 
para a redução do desempre-
go no país, revela pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). O levanta-
mento analisou os 5.570 mu-
nicípios do país, dos quais foi 
feita uma seleção de cidades 
que empregam pelo menos 10 
mil trabalhadores formais. O 
resultado encontrado abran-
geu mais de 660 municípios.

“A gente analisou municí-
pio a município como evoluiu 
o estoque de empregados”, 
disse ontem (11) o econo-
mista da CNC Fabio Bentes. 
Foi considerado o período de 
julho de 2020, quando o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
começou a registrar saldos 
positivos, depois da primeira 
onda da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), até 
fevereiro de 2022.

Em um ranking dos 20 
municípios que mais geraram 
vagas de emprego, em termos 
relativos, os pesquisadores da 
CNC observaram que 15 deles 
são polos turísticos ou polos 
produtores e exportadores 
de commodities. “Dos 20, 
dez são turismo, como Porto 

Seguro (BA), Araruama (RJ), 
Balneário Camboriú (SC), 
entre outros”. Em termos de 
commodities, predominam 
os municípios com atividade 
de mineração.

Destaques - De acordo 
com a sondagem, Canaã dos 
Carajás (PA) foi o município 
com maior variação positiva 

de ocupações no mercado de 
trabalho formal durante o pe-
ríodo: 66%, ou o equivalente 
à criação de 7.370 vagas. Já as 
quatro cidades nas posições 
seguintes do ranking são loca-
lidades com vocação turística: 
Porto Seguro (BA) registrou 
avanço de 52% (10.019); se-
guido por Vacaria (RS), com 
44% (7.164); Araruama (RJ), 

com 39% (5.019); e Ipojuca 
(PE), com 37% (7.452). As 
commodities agrícolas tam-
bém foram destaques nos 
municípios de Pederneiras 
(SP), com elevação de 23% 
dos postos de trabalho (2.590) 
e Santo Antônio de Jesus (BA), 
também registrando avanço 
de 23% (4.152), nos quais 
predominam as produções 

de açúcar e citricultura, res-
pectivamente.

Segundo Fabio Bentes, 
a conclusão é que o efeito 
da retomada da economia, 
depois das fases mais agudas 
da pandemia, privilegiou 
municípios produtores de 
commodities e, no caso do 
turismo, setor que mais sofreu 
na pandemia, observou-se 
que, nesse momento, tende 
a acumular a geração de pos-
tos de trabalho nos últimos 
20 meses, e é o que tem se 
recuperado de forma mais 
evidente. “Foi o que mais 
apanhou durante a pande-
mia, mas em compensação, e 
justamente por conta disso, é 
o que tem mais potencial de 
regeneração do mercado de 
trabalho”, disse Fabio Bentes.

O economista disse que 
olhando pelo Caged, o mer-
cado de trabalho brasileiro 
gerou, nesse período de 20 
meses, mais de 4,44 milhões 
de vagas, o que demonstra 
avanço de 12% no estoque 
de todos os municípios. “Mas 

a gente teve municípios com 
taxa de crescimento de 70%, 
50%, 40%. Ou seja, um indí-
cio de que, passadas as fases 
mais agudas da pandemia, o 
turismo, de certa forma, está 
conseguindo se regenerar”.

Bentes destacou que o 
setor ainda não voltou a em-
pregar a mesma quantidade 
de pessoas que empregava 
antes da pandemia, da ordem 
de 3 milhões de trabalhado-
res em atividades turísticas.  
Hoje, está na casa de 2,8 mi-
lhões.

“É um setor que tem po-
tencial de recuperação, mas 
por conta da deterioração 
das condições econômicas, 
como inflação alta, juros 
altos, determinados serviços 
com preço variando de forma 
significativa tendem a colocar 
um freio nessa tendência 
de recuperação. Sai de cena 
a crise sanitária e entra em 
cena essa deterioração das 
condições econômicas. Daí o 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo [IPCA] de 11%, que 
prejudica o setor de turismo”, 
explicou. O economista não 
descartou, entretanto, que 
o número de empregados 
contratados pelo setor de 
turismo retorne a patamares 
anteriores à pandemia. Mas 
tudo vai depender da melhora 
da economia, do não surgi-
mento de uma nova onda da 
covid-19.

Cidade do RJ 
está no mesmo 
grupo de Porto 
Seguro (BA) 
e Balneário 
Camboriú (SC)

                Tomaz Silva / Agência Brasil                     

Levantamento analisou 5.570 municípios do país que empregam pelo menos 10 mil trabalhadores formais

Nova lei 
urbanística: 
oficinas na 
Câmara
A Prefeitura de Niterói 
vai participar de duas 
oficinas realizadas pela 
Câmara de Vereadores 
sobre o projeto da Nova 
Lei Urbanística que tra-
mita no Legislativo. As 
oficinas acontecem no 
saguão da Câmara hoje 
(12) e amanhã (13), das 
10h30 às 17h. Ainda hoje 
(12), o plenário recebe a 
oitava Audiência Pública 
sobre o projeto, que es-
tão sendo realizadas em 
diversas regiões da cidade 
como Centro, Zona Norte 
e Região Oceânica, com 
início às 18h. 

O secretário Municipal 
de Urbanismo e Mobili-
dade, Renato Barandier, 
explica que essa é uma 
oportunidade para co-
nhecer o projeto.

“As oficinas terão uma 
exposição de painéis que 
apontam as principais 
mudanças que a lei ur-
banística traz para a ci-
dade em cada uma das 
regiões. É uma grande 
oportunidade para que 
as pessoas possam co-
nhecer e tirar dúvidas de 
forma individualizada so-
bre o projeto. As oficinas 
são abertas para toda a  
população”, disse o se-
cretário.

O projeto da nova Lei 
Urbanística tem como 
principal objetivo simpli-
ficar e atualizar as normas, 
tornando o processo de 
licenciamento de imóveis 
mais transparente, ágil e 
menos oneroso. Além dis-
so, pretende reorganizar a 
área ocupada de Niterói, 
que triplicou de de tama-
nho nos últimos 50 anos, 
aproveitando as áreas 
ociosas com mais infraes-
trutura para absorver o 
crescimento populacional 
e promover a mistura de 
usos na região.

Workshop de Turismo é realizado no Teatro Municipal, com objetivo de desenvolver o setor

S.Gonçalo: conhecer para valorizar
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Gonçalo rea-
lizou  o “2° Workshop de Tu-
rismo - São Gonçalo: conhe-
cer para valorizar”, ontem 
(11), no Teatro Municipal. 
O ponto central do evento 
foi estimular a realização do 
turismo interno, através de 
projetos de três roteiros tu-
rísticos, além da importância 
do setor como gerador de 
emprego e de desenvolvi-
mento local.

“São Gonçalo passa por 
um momento de recupera-
ção da autoestima. Não po-
demos mais aceitar ouvir o 
próprio gonçalense dizer que 
‘a cidade não tem nada’. Não 
podemos mais acreditar nes-
sa falácia. Esse pensamento 

só será mudado quando 
as pessoas conhecerem o 
potencial turístico da nossa 
cidade, para isso desenvol-
vemos projetos para explorar 
o turismo interno”, contou o 
subsecretário de Turismo e 
Cultura, Eric Rodrigues. 

O workshop foi minis-
trado por Felipe Rocha - tu-
rismólogo, pós-graduado 
em Gestão Pública, guia de 
turismo e que agora faz parte 
da equipe técnica da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
- que desenvolveu roteiros 
turísticos que, inicialmente, 
serão desenvolvidos com 
todas as crianças das escolas 
municipais.

“Não é loucura falar de 
turismo em São Gonçalo, 

temos uma história riquís-
sima e atrativos culturais, 
econômicos e ecológicos 
que devem ser explorados. 
O maior potencial de São 
Gonçalo é o munícipe, e sa-
bemos que tudo que é feito 
com seriedade dá certo. Os 
roteiros turísticos incluem 
o Museu de Imigração na 
Ilha das Flores, o Centro de 
Tradições Nordestinas, o 
Mirante de Neves, a Fazen-
da Colubandê, as APAs de 
Pendotiba e do Engenho 

Pequeno, entre outros locais. 
Nossa expectativa é que em 
um ano todas as crianças 
do município conheçam 
esses locais. Além disso, 
temos projetos de longo 
prazo, como a formação de 
guias turísticos”, informou  
Felipe. 

O workshop contou com 
a participação de dezenas de 
turismólogos, guias turísti-
cos, gestores e interessados 
no segmento que destaca-
ram a importância da inicia-

tiva para o crescimento do 
setor na cidade. 

“Fico muito empolgada e 
esperançosa com a realiza-
ção do workshop e a divulga-
ção dos projetos de Turismo 
em São Gonçalo porque sou 
turismóloga e na época da 
faculdade essas iniciativas 
não existiam. Depois que me 
graduei em bacharel em Tu-
rismo, fiz o curso de guia de 
turismo e não tinha área de 
atuação na cidade e precisei 
ir para outro município para 
poder trabalhar. Com esses 
projetos fico muito feliz pois 
são enormes as expectativas 
de atuar na minha área na ci-
dade onde nasci e fui criada”, 
disse a turismóloga Priscila 
Falcão.

Polo Cederj: 7.589 vagas para 
graduação abertas até dia 8

Para os estudantes que com-
pletaram o Ensino Médio 
e não têm disponibilidade 
para estudar de forma 100% 
presencial, estão abertas, até 
o dia 8 de maio, as inscrições 
para as 7589 vagas de ampla 
concorrência para o Vestibu-
lar do Centro de Educação 
Superior a Distância do Esta-
do do Rio de Janeiro (Cederj) 
2022.2. Dentre elas, mais de 
400 vagas são para o pólo 
de São Gonçalo. O concurso 
é realizado pela Fundação 
Cecierj, vinculada à Secre-
taria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. A taxa 
de inscrição é R$ 89 e pode ser 
paga até 9 de maio. O link para 
se inscrever é www.cecierj.
edu.br/consorcio-cederj/

vestibular/2022-2/.
A prova será realizada no 

dia 12 de junho (domingo), 
com duração de 3 horas. O 
candidato deverá comparecer 
ao local de realização da pro-
va munido, exclusivamente, 
de caneta esferográfica de 
corpo transparente e de ponta 
média com tinta azul ou preta 
e o original do documento de 

identificação com o qual se 
inscreveu.

As graduações oferecidas 
pelo Vestibular Cederj 2022.2 
são: Administração, Admi-
nistração Pública, Ciências 
Contábeis, Engenharia de 
Produção, Licenciaturas em 
Ciências Biológicas, Física, 
Geografia, História, Letras, 
Matemática, Pedagogia, Quí-
mica, Turismo; e os cursos de 
Tecnologia em Sistemas de 
Computação, Tecnologia em 
Gestão de Turismo e Tecno-
logia em Segurança Pública.

Instituições de ensino su-
perior que compõem o Con-
sórcio Cederj: Centro Federal 
de Educação Tecnológica Cel-
so Suckow da Fonseca (Cefet/
RJ), Universidade Estadual 

do Norte Fluminense (Uenf), 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
e Universidade Federal do  
Estado do Rio de Janeiro 
(UniRio).

Mais de 400 são para o Polo de São Gonçalo. Taxa de inscrição é de R$ 89

Ruas do bairro de San-
to Expedito começa-
ram a receber asfalto. A 
Prefeitura de Itaboraí, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços 
Públicos (SEMSERP), 
está realizando obras 
de pavimentação na 
região e, inicialmente, 
quatro ruas serão con-
templadas. As ações 
fazem parte do pla-
nejamento, que tem 
o objetivo de avançar 
com melhorias para 
todos os distritos do 
município.

As obras no bairro 
começaram nas se-
guintes vias: Rua San-
ta Cruz, Rua Manoel 
de Sá, Rua Maurício 
de Nassaú e Rua Ma-
ria Amélia Guilherme. 
Outras vias da região 
também estão incluí-
das no cronograma de 
melhorias.

Pavimentação 
em Itaboraí

Concurso será 
realizado pela 
Fundação 
Cecierj. Prova 
será no dia 
12 de junho

Museu da Imigração, Centro de 
Tradições Nordestinas, Mirante de Neves 
e Fazenda Colubandê estão em roteiros

Várias 
instituições de 
ensino superior 
no Estado 
compõem o 
Consórcio Cederj
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Bandeira verde na conta de luz 
deve ser mantida até dezembro
Tarifas não voltarão a sofrer acréscimos em 2022, informou o diretor do Operador Nacional do Sistema

Cinco dias após o presidente 
Jair Bolsonaro anunciar o 
fim de bandeira de escassez 
hídrica na conta de luz e a 
entrada em vigor da bandeira 
verde a partir de 16 de abril, o 
Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) informou que 
ela deve vir pra ficar. Novas 
mudanças não são esperadas 
até o fim de ano. Isso significa 
que provavelmente as tarifas 
não voltarão a sofrer acrésci-
mos em 2022.

“Essa é a expectativa”, disse 
ontem (11) Luiz Carlos Cioc-
chi, diretor-geral do ONS. A 
entidade é responsável por 
coordenar e controlar as ope-
rações de geração e trans-
missão de energia elétrica do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN).

O sistema de bandeiras 
tarifárias é o que define o real 
custo da energia. Quando 
as condições de geração de 
energia não são favoráveis, 
é preciso acionar as usinas 
termelétricas, elevando os 
custos. Assim, cobranças adi-
cionais têm por objetivo cobrir 
a diferença e também funcio-
nam para frear o consumo.

Quando vigora a bandeira 
verde, não há acréscimos na 
conta de luz. Já na bandeira 
amarela, o consumidor paga 
um adicional de R$ 0,01874 
para cada quilowatt-hora 
(kWh). A bandeira vermelha 

é dividida: no patamar 1, o 
acréscimo é de R$ 0,03971 e 
no patamar 2 é de R$ 0,09492.

No ano passado, foi criada 
a bandeira de escassez hídrica, 
que fixa um acréscimo de R$ 
14,20 a cada 100 kWh consu-
midos. Ela estava vigente há 
sete meses, desde setembro. 

Segundo o governo federal, 
a medida era necessária para 
compensar os custos da gera-
ção de energia, que ficaram 
mais caros em consequência 
do período seco em 2021, 
apontado como o pior em 91 
anos.

Ciocchi afirmou que, com 

o volume de chuvas registrado 
desde o fim do ano passado, a 
atual situação dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas 
permitirá ao país atravessar o 
restante do ano de forma mais 
tranquila e segura do que em 
2021. “Sudeste e Centro-Oeste 
terminam o período de chuvas 

no melhor nível desde 2012”, 
observou.

Segundo o diretor-geral da 
ONS, a geração térmica deverá 
se limitar às usinas inflexíveis, 
que são aquelas que não po-
dem parar e que possuem uma 
capacidade em torno de 4 mil 
MW (megawatts). Nos piores 

momentos da crise hídrica de 
2021, as térmicas respondiam 
por mais de 20 mil MW.

Atualmente, as hidrelétri-
cas são responsáveis por cerca 
de 65% da geração de energia 
no país. A matriz brasileira 
vem sendo modificada nos úl-
timos anos com o crescimento 
de novas fontes renováveis, 
como eólica, que já represen-
ta aproximadamente 9% do 
total.

Apesar da recuperação das 
usinas hidrelétricas, Ciocchi 
considera ter sido acertada a 
decisão do governo de con-
tratar térmicas emergenciais 
no ano passado. Elas deverão 
garantir, até dezembro de 
2025, a reserva de energia que 
era considerada necessária 
para uma recuperação de 
longo prazo. “Na hora que 
tomamos a decisão, existia 
uma incerteza muito grande. 
Tínhamos duas escolhas: o 
arrependimento de contratar 
e o arrependimento de não 
contratar”, pontuou.

Sistema de 
bandeiras 
tarifárias é o 
que define o real 
custo da energia 
elétrica

Arquivo / Agência Brasil

De acordo com  Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do  Operador Nacional do Sistema Elétrico, a expectativa é que as tarifas não sofram acréscimos em 2022

Seca leva chilenos 
a racionarem água
Com uma seca devastadora 
e longa entrando em seu 13º 
ano, o Chile anunciou ontem 
um plano inédito para racio-
nar água para a capital San-
tiago, uma cidade de quase 6 
milhões de habitantes.

“Uma cidade não pode 
viver sem água”, afirmou 
Cláudio Orrego, governador 
da região metropolitana de 
Santiago, em uma coletiva 
de imprensa. “E estamos em 
uma situação sem preceden-
tes na história de 491 anos da 
cidade de Santiago. Temos 
que nos preparar para o caso 
de não haver água para todos 
que vivem aqui.”

O plano apresenta um 
sistema de alerta de qua-
tro níveis, que vai do verde 
ao vermelho e começa com 
anúncios do serviço público, 
segue para a restrição de pres-
são no fornecimento de água, 
e acaba com cortes rotativos 
de água de até 24 horas para 
cerca de 1,7 milhão de con-

sumidores.
O sistema de alertas é fun-

damentado nas capacidades 
dos rios Maipo e Mapocho, 
que abastecem a capital com 
a maior parte de sua água, e 
têm visto seus níveis oscila-
rem com a continuidade da 
seca. 

O governo estima que a 
disponibilidade de água no 
país caiu 10% para 37% nos 
últimos 30 anos, e pode cair 
mais 50% nas regiões norte e 
central do Chile até 2060. 

O déficit de água nos rios, 
mensurado em litros por se-
gundo, irá determinar se os 
cortes vão acontecer a cada 
12, seis ou quatro dias. Em 
cada caso, uma região dife-
rente irá enfrentar cortes de 
fornecimento a cada dia. 

“É a primeira vez na his-
tória que Santiago tem um 
plano de racionamento de 
água por conta da gravidade 
das mudanças climáticas”, 
disse Orrego.

Prazo para pedir a isenção da 
taxa do Enem termina na sexta
Termina às 23h59 de sexta-
-feira (15) o prazo para que 
estudantes que pretendem 
fazer o Enem 2022 peçam a 
isenção da taxa de inscrição. 
O requerimento deve ser feito 
na Página do Participante.

Pelas regras do Enem, têm 
direito à gratuidade todos os 
participantes que se enqua-
dram nas seguintes situações:

- estar na última série do 
ensino médio este ano em 
escolas públicas;

- ter cursado todo o ensi-

no médio em escola pública 
ou sejam bolsistas integrais 
em escolas privadas. Os can-
didatos precisam ter renda 
igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio, ou seja, R$ 
1.818, por pessoa;

- participantes em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cioeconômica, por serem 
membros de família de baixa 
renda, e que estejam inscritos 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Documentação - Entre os 
documentos exigidos para a 
dispensa da taxa de inscrição 
estão a cédula de identidade 
do participante e dos demais 
membros que compõem o 
núcleo familiar; a cópia do 
cartão com o NIS válido, 
no qual está a inscrição no 
CadÚnico; uma declaração 
que comprove a realização 
de todo o ensino médio em 
escola pública ou histórico 
escolar do ensino médio, com 
assinatura e carimbo da es-

cola. No caso de participante 
bolsista, acrescentar a de-
claração da escola que com-
prove a condição de bolsista  
integral em todo o ensino 
médio.

Faltosos - Outra situação 
em que a taxa de inscrição 
pode ser dispensada é a de 
estudantes isentos no Enem 
2021, que, por algum motivo, 
faltaram no dia da prova e 
desejam fazer o Enem 2022 
gratuitamente.

Solicitação deve ser feita através de requerimento na Página do Participante

Mat 3 col
2 linhas

Partidos 
devem listar 
filiados até 
dia 18
Os partidos políticos devem 
enviar à Justiça Eleitoral até 
18 de abril a lista atualizada 
de filiados. O prazo é mais 
uma formalidade que deve 
ser cumprida pelas legendas 
que vão participar as eleições 
de outubro.

De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a 
atualização deve ser feita pelo 
Sistema de Filiação Partidá-
ria (Filia), no qual o partido 
inclui o nome do filiado, a 
data de filiação e o número 
do título de eleitor.

Para concorrer às eleições 
de outubro, os candidatos de-
veriam ter a filiação deferida 
pelas legendas até 2 de abril, 
seis meses antes do pleito.

O primeiro turno será no 
dia 2 de outubro, para eleição 
do presidente, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. 
Eventual segundo turno para 
a disputa será em 30 de ou-
tubro.

O economista e ex-minis-
tro da Fazenda Eduardo 
Refinetti Guardia morreu 
ontem (11) aos 56 anos. 
A morte foi confirmada 
pela assessoria do banco 
de investimentos BTG Pac-
tual, onde ele trabalhava. 
A família não autorizou 
a divulgação da causa do 
óbito.

Ministro da Fazenda no 
final do governo Michel 
Temer, Guardia coman-
dou a pasta entre abril e 
dezembro de 2018, após 

Henrique Meirelles deixar 
o ministério para concor-
rer às eleições presiden-
ciais daquele ano. Cerca 
de 45 dias após assumir o 
cargo, Guardia enfrentou o 
desafio da pasta: negociar 
um subsídio temporário 
para o diesel para pôr fim à 
greve dos caminhoneiros.

No fim de 2018, Eduar-
do Guardia coordenou a 
transição na área econô-
mica para o ministro da 
Economia, Paulo Gue-
des.

Morre ex-ministro Guardia

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Flavia de Azevedo Faria Rezende Chagas 
- Juiz Titular do Cartório da 3a Vara Cível da Regional de Alcântara, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Rua: Osório Costa, s/n 3º Andar, CEP: 24744-680 - Coluban-
dê - São Gonçalo - RJ, Tel: 2702-9326 e-mail: alc03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de n° 0045478-
92.2015.8.19.0004, movida por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de JUVENAL DE 
SOUZA COIMBRA E O ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL DA RUA RIO ARAGUAIA, n° 157, casa 01, 
Laranjal, São Gonçalo-RJ, objetivando CITAÇÃO da parte ré para contestar à mencionada ação, sob 
pena de revelia. Assim, pelo presente edital CITA o réu JUVENAL DE SOUZA COIMBRA E O ATU-
AL OCUPANTE DO IMÓVEL DA RUA RIO ARAGUAIA, n° 157, casa 01, Laranjal, São Gonçalo-RJ 
E DEMAIS INTERESSADOS que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de São Gonçalo, Vinte e nove de março de dosi mil e vinte e dois. Eu, Ana Paula da Silva 
Pinto - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29624, digitei. E eu, Mauro Peixoto Pires - Subst. do 
Resp. pelo Expediente - Matr. 01/24443, o subscrevo.
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Zé Ricardo 
promete 
mais 
trabalho

O tropeço na 
estreia da Série 
B gerou muita 
insatisfação no 
Vasco. O técni-
co Zé Ricardo 
passou a ser 

pressionado pelo fraco de-
sempenho da equipe após 
três semanas de treino.

Para piorar, o meia Nenê 
foi substituído no segundo 
tempo no empate com o Vila 
e deixou claro sua irritação 
na saída de campo. Com 
isso, o clima ficou pesado 
após o jogo.

Zé Ricardo afirmou que 
pretende aumentar a carga 
de trabalho para melhorar 
a equipe visando a próxima 
rodada.

“Acredito que quando as 
coisas não acontecem em 
um clube como o Vasco, com 
a responsabilidade que nós 
temos, muitas feridas são 
abertas. Fui contratado para 
tirar o Vasco dessa situação 
e vou tirar, nós vamos traba-
lhar muito nesse sentido.”, 
disse o comandante.

“Eu tenho um carinho, 
um respeito muito grande 
pelo Vasco. Saio chateado 
por não termos conseguido 
a vitória. O compromisso 
que nós temos é sempre 
trabalhar no nosso limite, se 
isso não foi suficiente, nos-
sa única tarefa é continuar 
trabalhando. Vamos buscar 
corrigir os erros e recuperar 
pontos em Maceió”, finali-
zou. O Vasco volta a campo 
no próximo sábado, contra 
o CRB, em Maceió. Os cruz-
maltinos vão em busca do 
bom resultado para não se 
afastar do G-4 da Série B.

Rubro-Negro defende marca de dez jogos sem perder na Libertadores

Fla recebe Talleres para 
manter invencibilidade

Após o empate 
com o Atlético-
-GO na estreia 
no Campeona-
to Brasileiro, o 
Flamengo volta 
a campo nesta 

terça-feira. O compromisso 
do Rubro-Negro, entretanto, 
será pela segunda rodada 
da fase de grupos da Taça 
Libertadores da América. No 
Maracanã, a equipe carioca 
receberá o Talleres, da Argen-
tina, a partir das 21h40 (de 
Brasília).

Flamengo e Talleres ven-
ceram seus respectivos jogos 
na primeira rodada. Enquan-
to o Rubro-Negro bateu os 
peruanos do Sporting Cristal 

por 2 a 0 fora de casa, os ar-
gentinos venceram o Univer-
sidad Católica, do Chile, por 
1 a 0, em Córdoba.

Os comandados de Paulo 
Sousa defendem uma inven-
cibilidade de dez jogos na fase 
de grupos da competição. No 
Maracanã, o retrospecto do 
Rubro-Negro na Taça Liber-
tadores é ainda melhor. São 
nove vitórias e três empates 
desde a derrota para o Peña-
rol-URU, há três anos.

Para o confronto da noite 
desta terça, Paulo Sousa tem 
muitos problemas, especial-
mente no setor defensivo. 
Por questões físicas, Rodrigo 
Caio, Pablo e Gustavo Hen-
rique estão fora da partida. 

Já Fabrício Bruno é dúvida 
por conta de dores no pé. 
Por outro lado, Filipe Luís, 
poupado no jogo em Goiânia, 
deve retornar à equipe. Na 
frente, Vitinho continua fora  
devido a um problema mus-
cular.

Do lado argentino, o tam-
bém português Pedro Cai-
xinha mandou uma equipe 
alternativa a campo no último 
sábado pela Copa da Liga 
Argentina. Jogando em casa 
diante do Defensa y Justícia, 
quando o Talleres foi goleado 
por 5 a 1.

A equipe de Córdoba ocu-
pa apenas a 13ª posição no 
grupo A da competição, após 
nove rodadas.

 Marcelo Cortes/Flamengo

Arrascaeta é a principal esperança do time de Paulo Sousa para comandar o Flamengo no confronto

Castro quer evolução 
do Botafogo

Braz mira Flu entre 
os líderes  

O Botafogo foi 
derrotado pelo 
Corinthians na 
estreia do Bra-
sileiro. O resul-
tado no Nilton 

Santos foi um balde de água 
fria na torcida, que lotou o 
estádio. O técnico Luís Castro 
não comandou a equipe à 
beira do campo por não estar 
regularizado. Porém, o por-
tuguês viu a derrota de longe 
e afirmou que o resultado 
reforça a necessidade de uma 
evolução rápida.

“Em jogo neste nível, to-
dos os erros são fatais. É cla-
ro que contra as equipes de 
maior nível, é fundamental 
acabar o jogo com 11 e não 
cometermos erros como os 

O Fluminen-
se tropeçou 
na estreia do 
Campeonato 
Brasileiro. No 
último sábado, 
os tricolores fi-

caram no empate sem gols 
com o Santos, no Maracanã. 
O resultado não era o espe-
rado pela equipe carioca. O 
Fluminense vinha embalado 
pela conquista do título do 
Campeonato Carioca e da 
boa estreia na Copa Sul-A-
mericana.

O zagueiro David Braz 
afirmou que o objetivo da 
equipe é ficar entre os líde-
res do Brasileirão e desta-
cou a qualidade do elenco 
tricolor.

que cometemos ao longo da 
partida. Uma vitória merecida 
para o Corinthians por tudo o 
que fez e que nos obriga, no 
momento de construção em 
que estamos, evoluir muito 
mais rápido”, disse.

Luís Castro admitiu que se 
o elenco não conseguir fazer 
o que ele pede, irá mudar o 
estilo de jogo da equipe.

“Espero que tenhamos 
uma equipe que cole na mi-
nha ideia de jogo. Se ao longo 
da construção os jogadores 
não conseguirem assimilar o 
esquema, nós vamos por ou-
tro caminho” declarou.

Luís Castro terá a semana 
para trabalhar visando o duelo 
contra o Ceará, no próximo 
domingo.

“A gente quer muito co-
locar o Fluminense na pra-
teleira de cima, brigar por 
títulos nas outras competi-
ções e isso só vai acontecer 
jogo a jogo. Temos jogadores 
de qualidade, campeões em 
diversas equipes. Temos 
um time experiente que co-
nhece bem a competição”, 
ressaltou o defensor.

“Queremos entrar na 
história do Fluminense. 
Tem uma sequência de jogos 
quarta, sábado e, às vezes, 
vai no automático. Precisa-
mos manter a concentra-
ção”, concluiu.

O Fluminense volta a 
campo amanhã, contra o 
Junior Barranquilla, na pela 
Copa Sul-Americana.


