
PRF vai usar bafômetros 
durante feriadão nas estradas

Agentes federais também vão fiscalizar uso do cinto de segurança e utilização de celulares ao volante

SEMANA SANTA SEM CARNE... E SEM ÁLCOOL

CIDADES\PÁG.5

Agentes da Vigilância Sanitária de Niterói estiveram ontem no tradicional Mercado de Peixe São Pedro, para averiguar as condições de higiene do local e qualidade do pescado para o almoço de Páscoa

 Divulgação/Prefeitura de Niterói

CIDADES\PÁG. 4

Fiscalização 
visita Mercado 
São Pedro
Com a proximidade da Semana 
Santa, a Vigilância Sanitária de 
Niterói intensificou a fiscalização 
do comércio de peixes e outros 
frutos do mar na cidade. Ontem, 
o tradicional mercado de peixe 
São Pedro, na Ponta d’Areia, foi 
alvo de fiscais, de olho nas condi-
ções do pescado e da higiene dos 
boxes. Foram aplicados dois au-
tos de infração e doze termos de 
intimação, a maioria relacionado 
a questões documentais e estru-
turais. O chefe do Departamento 
de Vigilância Sanitária e Controle 
de Zoonoses, Francisco De Faria 
Neto, orientou os funcionários 
quanto à manipulação dos ali-
mentos, além de dar dicas para o 
consumidor estar atento na hora 
da compra.

Alerj: CPI vai 
checar dívida 
com a União

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 5

Arthur do Val: 
deputado de SP mais 

perto da cassação

Mostra de 
dança pela 
internet
A 5ª Mostra de Dança Itaú 
Cultural pode ser conferi-
da gratuitamente até 5 de 
maio pela internet. Ingres-
sos podem ser reservados.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“A Mulher do Fim do Mundo”, da Cia 
Casa Circo de Artes, está na mostra

Vinte e três feridos 
em ataque no metrô 

de Nova York
MUNDO\PÁG. 5

O Flu volta a campo hoje, mas desta vez pela Copa Sul-Americana. Após 
ter vencido na estreia da competição, o Tricolor revê o Junior Barran-
quilla, na Colômbia, com quem travou equilibrados duelos em 2021.

PÁG. 8

ESPORTES

Cuesta é 
apresentado 
no Botafogo
Zagueiro argentino de 33 
anos, que fez sucesso no 
Internacional, foi apresen-
tado ontem como novo re-
forço do Botafogo.

Vitor Silva / Botafogo

Xerife Victor Cuesta chega para co-

mandar a zaga alvinegra no Brasileirão

Mailson Santana / Fluminense

Poupado na estreia do Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique Ganso volta hoje ao time do Flu

Tricolor visita um velho conhecido

Estado investirá 
R$ 36 milhões 
em Tanguá

CIDADES\PÁG. 4

Rio na rota de 
distribuição de 
medicamentos
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Tiros em Metrô de NY
Impressionante como a humanidade só regride. Em 
pleno 2022 vemos notícias como essa, um massacre 
sem nenhum propósito. Realmente a humanidade 
não deu certo mesmo.
Cassio Santos

Mais do que aprovada
Gostaria de aproveitar o espaço para elogiar os orga-
nizadores da Feira de Muriqui, em Niterói. O ambiente 
é acolhedor, os expositores são ótimos, o chope arte-
sanal é variado e a comida saborosa. E tudo isso num 
local cercado de verde.
Vera Rodrigues

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.

Mostra de Dança 
ganha edição online
Até o dia 1º de maio, aconte-
ce  a 5ª Mostra de Dança Itaú 
Cultural, com convidados 
de oito estados e três países. 
Com a pergunta tema “Por 
que dançamos?”, mostra 
leva o público a questionar, 
por meio de coreografias 
e trocas de ideias, quais os 
motivos que levam os cor-
pos a se movimentar, rela-
cionando-se consigo, com 
o outro e com o espaço, em 
uma experiência coletiva de 
sensações e sentidos.

A programação é gra-
tuita e acontece no site do 
Instituto Itaú Cultural e os 
ingressos devem ser re-
servados pela plataforma 
INTI (acesso pelo site do 
instituto).

Entre os espetáculos está 
“A Mulher do Fim do Mun-
do”, da Cia Casa Circo de 
Artes Integradas. Da Mostra 
Lab.IC, no ambiente virtual, 
ficam disponíveis videodan-
ças e videoperformances de 
seis artistas. 

CULTURA

Bossa Nova
Um dos movimentos mu-
sicais mais influentes da 
história, responsável por po-
pularizar a música brasileira 
no mundo, a Bossa Nova 
ganha uma série à altura de 
sua importância. Em “Do 
Som À Arte”, que estreia nes-
ta quinta, às 21h05, no canal 
Music Box Brazil, a história e 
o legado do gênero musical 
são resgatados através de 
entrevistas e pesquisadores 
cujas histórias se entrelaçam 
e confundem com a cons-
tante evolução do ritmo. 

‘LAÇOS’ – Cynthia Silveira volta à cena com o single 
“Laços” e ainda prepara seu primeiro álbum para o pri-
meiro semestre deste ano. Em estúdio desde dezembro 
de 2021, e com um bom acervo de canções inéditas e 
autorais, a artista ainda apresenta um belíssimo e ro-
mântico videoclipe gravado no interior de São Paulo. 
“Laços” aborda as decepções do amor.

LANÇAMENTO – Placebo lança o tão aguardado e 
universalmente aclamado álbum “Never Let Me Go”. A 
empolgação com o novo álbum atingiu um ápice nos 
últimos meses, quando a banda provocava curiosidade 
com seus primeiros singles, ‘Beautiful James’,‘Surroun-
ded By Spies’, ‘Try Better Next Time’ e ‘Happy Birthday 
In The Sky’.

Divulgação

“A Mulher do Fim do Mundo”, da Cia Casa Circo de Artes está na mostra

Divulgação

“Do Som À Arte” estreia nesta quinta, 
às 21h05, no canal Music Box Brazil

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

Cobrando explicações

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Alerj  encaminhará 
ofício à Delegacia de Homi-
cídios (DH), ao 16º BPM e 
ao Ministério Público, com 
perguntas sobre a morte 
de Cauã dos Santos, aos 17 
anos, em Cordovil, no último 
dia 5.  Após atender a mãe 
do jovem, a deputada Dani 
Monteiro (PSOL), presiden-

Divulgação

te da Comissão, disparou: 
“A família está sem acesso 
ao inquérito, conforme nos 
informou o advogado. Pre-
cisamos saber os porquês, 
assim como a PM deve dizer 
se houve comunicação for-
mal acerca da operação que 
teria sido realizada naquela 
noite, nos termos da ADPF 
635. Há muito a esclarecer”.

CPI pretende 
refazer as contas

Casamentos 
ameaçados

A Alerj vai criar uma CPI para 
apurar a dívida pública do Estado 
com a União. A proposta foi apre-
sentada pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), no Projeto 
de Resolução 1.131/22, aprovado 
ontem em discussão única. A 
medida será promulgada nos 
próximos dias. O grupo vai reali-
zar um exame analítico e pericial 
dos fatos que geraram a dívida 
pública estadual, analisando o 
histórico e as renegociações da 
mesma desde a promulgação da 
Constituição Estadual, em 1989. 
Atualmente, essa dívida é de R$ 
172 bilhões. “Nós sabemos que 
em 1999, na renegociação da 
dívida, foi feito um acordo que, 
segundo alguns técnicos, possi-
velmente foram confessados R$ 
5 bilhões a mais. Reajustando 
esse valor, quanto isso daria 
hoje em dia? Nós precisamos 
chegar a um número exato, pre-
cisamos de uma auditoria dessa 
dívida e é exatamente isso que 
estamos propondo”, pontuou  
Ceciliano (PT).

A Alerj aprovou ontem a Lei 
3.581/21, do deputado Brazão 
(União), que promete colocar 
em risco muitos casamentos. 
É que os estabelecimentos 
comerciais poderão ser obri-
gados a usar o nome fantasia 
nas notas fiscais ao consumi-
dor. O texto já seguiu para o 
governador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo. Em 
caso de aprovação, a norma en-
trará em vigor 180 dias após a 
publicação em Diário Oficial. O 
Executivo deverá regulamentar 
o texto por meio de decretos. 
O projeto prevê multa de R$ 
409,15 (100 UFIR-RJ) e, em caso 
de reincidência, o valor será 
de R$ 1.227,45 (300 UFIR-RJ). 
“As despesas realizadas com 
pagamento através de cartão 
de crédito podem confundir 
o consumidor”, argumenta o 
autor da lei. Mas às vezes esse 
é o objetivo. Tem dono de mo-
tel que já preocupado com o 
movimento.

POR JEFFERSON LEMOS

Dados organizados e disponíveis

A deputada estadual Zeidan 
(PT) está comemorando a 
recente aprovação do pro-
jeto que cria o Observatório 
do Feminicídio e permitirá 
maior integração de dados 
entre os órgãos. “O Obser-
vatório do Feminicídio é 
fundamental para promover 
a integração entre os órgãos 
que denunciam, investigam 
e julgam os casos ou aco-

Divulgação lhem sobreviventes e fami-
liares. Em 2019, realizamos a 
CPI do Feminicídio e perce-
bemos que seria necessário 
ter os dados de forma orga-
nizada e sempre disponível 
para todos os setores, seja 
Saúde, Segurança Pública, 
Direitos Humanos, Assis-
tência Social e até o Judiciá-
rio, entre outros. Só assim, 
teremos dados capazes de 
auxiliar na prevenção à vio-
lência contra nós mulheres”, 
explicou Zeidan, lembrando 
que foram percebidas lacu-
nas em relação ao enfren-
tamento do feminicídio em 
nosso estado, que vão desde 
à ausência de políticas de 
prevenção, bem como de 
ações para acolhimento de 
familiares e sobreviventes, 
articulação de rede de ser-
viços, produção de dados e 
outros insumos. 

Convocados a depor na Alerj

Relator da comissão es-
pecial da Alerj criada para 
acompanhar e fiscalizar 
os desdobramentos da 
tragédia de Petrópolis, o 
deputado estadual Marcus 
Vinícius (PTB) propôs a 
realização de uma audiên-
cia pública na cidade para 
ouvir os secretários mu-
nicipais de Obras, Almir 
Schmidt, e de Assistência 
Social, Fernando Araújo; 
além do diretor do De-
partamento de Habitação, 

 DivulgaçãoPriscila Rabello Mauricio Veiga; e da coor-
denadora municipal de 
Direitos Humanos, Karo-
line Cerqueira. Eles serão 
convocados a depor, haja 
visto que não compare-
ceram espontaneamente 
aos convites feitos para 
darem esclarecimentos 
à Comissão. A audiência 
será realizada em Petrópo-
lis no próximo dia 25. Em 
audiência da Comissão 
realizada ontem na Casa, 
foram discutidas as difi-
culdades de atendimento 
relatadas pelos moradores 
para receber o aluguel so-
cial e a discrepância entre 
os benefícios solicitados e 
os pagos, até agora, pelo 
município. Apesar do re-
gistro de quase 5 mil ca-
dastros de solicitação de 
aluguel social pelo estado 
e pelo município, apenas 
817 pessoas receberam o 
benefício no primeiro lote 
de pagamento.

Panorama RJPanorama RJ

A rapidez do licenciamento 
de quatro termelétricas a 
gás natural liquefeito sobre 
balsas na Baía de Sepetiba, 
litoral sul-fluminense, foi 
criticada pelos membros da 
Comissão de Saneamento 
Ambiental, da Alerj. A ins-
talação foi autorizada em 
14 dias. Durante audiência 
pública realizada ontem, 
os parlamentares cobraram 
do Inea informações sobre 
o projeto. A presidente da 

comissão,  Lucinha (PSD), 
questionou a necessidade 
da instalação de termelétri-
cas neste momento em que 
há um cenário de melhora 
no nível de água dos reser-
vatórios das hidroelétricas. 
Ela também pediu escla-
recimentos sobre os riscos 
ambientais da operação e 
lembrou que o projeto cria 
áreas de exclusão, prejudi-
cando a colônia de pesca-
dores local.

Licença relâmpago é questionada
 Divulgação/Priscila Rabello

Pedro Gomes, presidente 
da OAB Niterói, encon-
trou-se com o ex-presiden-
te da entidade, Fernando 
Guedes, que esteve na 16ª 
Subseção para prestigiar 

a palestra sobre “Estudos 
comparados do sanea-
mento básico no Brasil 
e em Portugal”, proferi-
da por Marcelo Lesniczki 
Campos.

Reencontro durante palestra na OAB
Divulgação/Ulisses Franceschi
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Premiação coloca a cidade entre as de destaque mundial pelo plantio e cuidado com a vegetação

Niterói: selo Árvore do Mundo
Niterói foi uma das oito cida-
des do país a receber o selo de 
“Cidade Árvore do Mundo”, 
concedido pelo programa 
Tree Cities of The World, ad-
ministrado pela Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) 
e pela Arbor Day Foundation. 
O selo coloca Niterói entre as 
cidades de destaque mundial 
pelo plantio e cuidado com 
as árvores. É um reconhe-
cimento não apenas pela 
quantidade de árvores, mas 
também pelo planejamento, 
gestão e cuidado das “flores-
tas urbanas”.

Os municípios com o selo 
Tree Cities Of The World (ou, 
na tradução livre, “Cidade da 
Árvore do Mundo”) são co-
nectados em uma rede dedi-
cada a compartilhar e adotar 
as abordagens mais bem-su-
cedidas para gerenciar árvo-
res e florestas comunitárias. 
No total, 138 municípios de 
21 países foram reconheci-
dos. Assim como Niterói, 34 
cidades aderiram à rede pela 
primeira vez.

Além de Niterói, cidades 
como Campo Grande (Mato 
Grosso), Cambridge (Cana-
dá), Barranquilla (Colômbia) 
e Birmingham (Reino Unido) 
também são reconhecidas 
com o selo concedido anual-
mente. O prefeito de Niterói, 

Axel Grael, enfatizou que nos 
últimos anos na cidade, o 
meio ambiente deixou de ser 
uma política periférica para 
se tornar prioridade de gover-
no. Ele destacou, ainda, que a 
arborização e as áreas verdes 
têm uma função fundamen-
tal na qualidade de vida e na 
amenização do microclima 
urbano.

“A arborização e as áreas 
verdes têm uma função fun-
damental na qualidade de 
vida e na amenização do mi-
croclima urbano. Atualmen-
te, mais de 50% do território 
da cidade fica dentro de áreas 
de preservação ambiental, 
como o Parque Natural Mu-
nicipal de Niterói (Parnit), 
que já conta com um plano 

de manejo. Este reconheci-
mento internacional é mais 
um impulso para Niterói 
seguir firme no caminho do 
desenvolvimento com sus-
tentabilidade e justiça social”, 
disse Axel Grael.

Verdes Notáveis - Niterói 
soma mais de 70 mil mudas 
plantadas na cidade desde 
2013. Só nos últimos dois 

anos, foram mais de oito mil 
mudas plantadas. O planeja-
mento é que até 2024 sejam 
mais 7.710. Estes plantios 
fazem parte do programa 
Verdes Notáveis, é feito com 
espécies nativas da Mata 
Atlântica, como Pau Brasil, 
Pau Ferro, Sibipiruna, Oiti, 
Araçá e Pitanga, entre outras, 
que não conflitem com o mo-
biliário urbano. Cada árvore 
da cidade é identificada, ava-
liada, registrada pelo Arbo-
ribus, um projeto censitário 
da flora urbana da cidade em 
vias públicas e praças.

“É um reconhecimento 
não só pela quantidade de 
árvores na cidade, mas tam-
bém pelo planejamento, ges-
tão e cuidado com as nossas 
florestas urbanas. Fico muito 
feliz por termos conquistado 
esse selo e saber que estamos 
no caminho certo”, reforçou 
a secretária de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa.

Para receber o selo, Niterói 
teve que atender a uma série 
de requisitos, como uma 
declaração por escrito dos 
líderes delegando a respon-
sabilidade pelo cuidado das 
árvores dentro dos limites 
municipais a um membro da 
equipe, um departamento da 
cidade ou um grupo de cida-
dãos chamado de Conselho 
de Árvores; possuir uma lei 
ou uma política oficial que 
rege o manejo de florestas 
e árvores; ter um inventário 
atualizado ou avaliação dos 
recursos arbóreos locais para 
que um plano eficaz de longo 
prazo para plantio, cuidado e 
remoção de árvores da cidade 
possa ser estabelecido; um 
orçamento anual dedicado 
para a implementação roti-
neira do plano de manejo de 
árvores, entre outros.

A secretária do Escritório 
de Gestão de Projetos de Ni-
terói, Valéria Braga, falou da 
importância do selo.

“A certificação concedi-
da a Niterói pelo Tree Ci-
ties of the World confirma a 
prioridade desta gestão para 
ações relacionadas à sus-
tentabilidade, bem estar do 
cidadão e que ainda contribui 
com iniciativas relaciona-
das à mitigação e adapta-
ção à mudança do clima”,  
detalhou.

Selo foi 
concedido pelo 
programa Tree 
Cities of the 
world, gerido 
pela ONU

Arquivo/Berg Silva/Divulgação

Recuperar a cobertura vegetal de Niterói vem sendo uma preocupação da administração municipal nos últimos anos

Palestras sobre 
cultura indígena 
A Secretaria de Educação 
de Niterói e a Fundação 
Municipal de Educação 
(FME), em parceria com 
os Giros Curriculares e 
CNPq, promoverão, hoje 
(13), a palestra “Pensamen-
to Ameríndio e Educação” 
que será ministrada pelo 
doutor Ronielle de Aze-
vedo Lopes, professor de 
Filosofia no Campus Rural 
de Marabá (PA) do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Pará. O evento acontecerá 
em dois horários e locais 
diferentes. O primeiro será 
às 10h, no auditório Darcy 
Ribeiro, na Rua São Pedro, 
108, e o segundo, às 15h, no 
auditório Amaury Pereira 
Muniz, na FME, na Rua 
Visconde do Uruguai, 414,  
ambos no Centro de Ni-
terói.

Ronielle lidera o gru-
po de pesquisa “Saberes 
tradicionais e etnosintro-
pia no Vale do Tocantins-
-Araguaia”. É Mestre em 
Filosofia pela Pontifícia 

Univers idade Catól ica 
de São Paulo (PUC-SP) e 
Doutor em Educação pela 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). 
Além disso, é membro dos 
grupos de pesquisa “Currí-
culo, Cultura e Diferença” 
e “Territórios Indígenas e 
Etnoenvolvimento”.

Segundo Cristiane Gon-
çalves, Coordenadora de 
Educação na Diferença 
da SME, a palestra vai ao 
encontro do que propõe a 
Educação em Niterói:

“É  necessário fortalecer 
o processo de descoloni-
zação dos currículos, por 
uma pedagogia da vida, 
nas Cosmovisões Indíge-
nas e por um currículo na/
com a diferença”, explica 
Cristiane.

A palestra é destinada 
aos profissionais da Rede 
Municipal de Educação de 
Niterói e para se inscrever 
é necessário preencher o 
formulário: encurtador.
com.br/eyIMY. O número 
de vagas é limitado.

Luiz Carvalho/Divulgação

Familiares aprovam o trabalho do centro de referência de São Gonçalo

Pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura de Niterói já beneficiou mais de 6 mil jovens na cidade

Aprova Jovem com temas atuais
Com o tema “Sustentabi-
lidade, Resiliência Urbana 
e Clima - A Experiência de 
Niterói”, o prefeito de Nite-
rói, Axel Grael, ministrou na 
noite de segunda-feira (11), 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos, a aula inaugural do 
programa Aprova Jovem, o 
pré-vestibular gratuito que 
já beneficiou mais de 6 mil 
jovens.

Lançado em 2017, o pro-
jeto Aprova Jovem é admi-
nistrado pela Coordenadoria 
de Políticas Públicas para a 
Juventude de Niterói. Du-
rante o período da pandemia 
de cvid-19 foram realizados 
aulões online e  agora as au-
las presenciais retornarão na 
Ocupação Cidadania Articu-
lada (OCA) do Centro, na Rua 
Padre Anchieta, 76, com tur-
mas à tarde e à noite. Todas 
as matérias foram divididas a 
pedido dos próprios alunos. 

Após a aula, os alunos rece-
beram kits escolares.

O prefeito Axel Grael ini-
ciou a aula falando de uma 
experiência pessoal, desta-
cando a dificuldade que os 
jovens têm para fazer uma 
escolha profissional e reve-
lou que, antes de optar pela 
Engenharia Florestal, cogi-
tou ser advogado. Ao contar 
sua trajetória como ambien-
talista, o chefe do executivo 
citou vários exemplos de 
conquistas, como forma de 
estimular os estudantes da 
plateia. Explicou a impor-
tância da sustentabilidade 
no mundo global e no dia 
a dia das cidades, estados, 
municípios e países.

“Nosso desafio é mui-
to maior do que delegar. A 
questão climática é um dever 
de todos. Quando falamos 
em exercer cidadania, fala-
mos que tomamos decisões 

que vão afetar a população. 
A química, a física e a legisla-
ção internacional estão neste 
contexto de cidades susten-
táveis e Niterói é hoje uma 
cidade totalmente envolvida 

nesse processo, atuando em 
várias frentes no caminho da 
sustentabilidade”, argumen-
tou o prefeito.

O chefe do Executivo 
orientou os jovens mostran-

do projetos desenvolvidos 
pelo município, destacando 
que Niterói é um exemplo 
dentre as cidades brasileiras 
na área e destacou a impor-
tância de práticas diárias 
para a diminuição de emis-
são de gases e de carbono. 
Abordou o programa Niterói 
450 anos que tem, entre 
outras ações, projetos que 
visam a redução da emis-
são de gases com uma das 
iniciativas do eixo Clima e 
Resiliência do plano, que terá 
investimentos municipais 
de R$ 398 milhões até 2024. 
Deste total, as obras de con-
tenção de encostas terão os 
maiores investimentos: R$ 
302 milhões e que a cidade 
hoje já conta com prédios 
públicos com tetos solares e 
na área de cobertura de sa-
neamento já alcançou 96%.

Eduardo Oliveira, coorde-
nador de Políticas Públicas 

da Juventude de Niterói, 
lembrou da criação do pro-
jeto, que surgiu a partir das 
discussões do Orçamento 
Participativo.

“A Prefeitura de Niterói 
tem a sensibilidade de apoiar 
projetos voltados para a 
juventude e já são R$ 20 
milhões previstos para in-
vestir na área”, disse Eduardo 
Oliveira, que explicou que a 
Coordenadoria é um órgão 
municipal e seus projetos 
são desenvolvidos através de 
articulação, fomento, propo-
sição, execução de políticas 
para a juventude garantindo 
o acesso aos direitos funda-
mentais e à qualidade de vida 
para a população entre 15 e 
29 anos.

O aulão contou ainda com 
a participação do vereador 
Binho Guimarães, presidente 
da Comissão de Educação da 
Câmara dos Vereadores.

SG: 1º Centro de Referência 
em Autismo festeja três anos
Com dedicação exclusiva 
às pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), o 
Centro de Referência Muni-
cipal em Autismo Professora 
Maria José da Silva Rodrigues, 
no Gradim, celebrou, nesta 
terça-feira (12), os três anos 
de existência com acolhimen-
to, emoção e carinho com os 
atendidos. Para o dia especial, 
a equipe preparou oficinas e 
dinâmicas envolvendo culi-
nária, exercícios físicos e 
música tanto para os autistas, 
quanto para os responsáveis.

O primeiro Centro de Re-
ferência de São Gonçalo aten-
de a 119 pessoas, a partir dos 
3 anos, sem limite de idade, e 
conta com salas de recursos, 
de fisioterapia, de música e de 
artes, além de atendimento 
com nutricionistas, psicólo-
gos, psiquiatras e dentistas. 
A diretora da unidade, Evelin 

Bastos, se emocionou ao lem-
brar a trajetória da unidade.

“É um mix de emoções, é 
relembrar e reviver tudo que 
passamos para poder chegar 
até aqui. Foi uma luta dos 
pais e de quatro professoras 
que acreditaram que esse 
projeto daria certo. Hoje, nós 
colhemos este fruto de poder 
celebrar o nosso terceiro ano 
com os nossos atendidos 
sendo desenvolvidos a cada 
dia, conquistando coisas que 
muitas vezes a nossa mente 
limitada acharia que eles não 
iriam alcançar. É importante 
mostrar, a cada dia, nos míni-
mos detalhes, que é possível. 
É gratificante saber que o 
projeto continua, que está 
dando frutos, que é algo do 
município e é de qualidade”, 
afirmou a diretora.

A mãe do aluno Guilher-
me, de 13 anos, Gisele Para-

nhos, participou ativamente 
da abertura desse primeiro 
Centro de Referência em 
Autismo. Ela conta que lá seu 
filho se desenvolve, aprende 
a coletividade e tem muitos 

ganhos. Para ela, é um misto 
de emoção, satisfação, ale-
gria e felicidade saber que, 
além desse, outros Centros 
de Referência estão sendo 
construídos.

Unidade atende cerca de 119 pessoas e conta com um time de profissionais

 Berg Silva/Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, ministrou a aula inaugural do programa
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Enfim, a Páscoa
Dom José Francisco*

Logo começaremos a ce-
lebrar o que a liturgia da 
Igreja chama de Tríduo 
Pascal: Quinta-feira, Sex-
ta-feira e Sábado santos.

Na Quinta-feira Santa, ce-
lebramos a noite da Ceia 
Pascal: a noite em que o 
Cordeiro foi imolado. Na-
quela noite, na véspera da 
sua Paixão e Morte, Jesus 
se reuniu com os doze 
num cenáculo preparado 
só para eles. 

Quem mais sabia dos fa-
tos que, ali, iam ocorrer? 
Quem foi aquele homem a 
quem os discípulos segui-
ram para preparar a sala 
para aquela noite? De onde 
foi tirada a água que vazou 
do jarro para lavar os pés 
dos doze? Quem produ-
ziu a farinha que deu 
forma aos pães para 
se tornarem o memo-
rial de todo o 
sempre?

Quanto mis-
tério de luz 
encerraram 
aquelas pa-
redes!  

N a  S e x t a -
-feira Santa, 
celebramos 
o  s i l ê n c i o 
da morte do 
a m o r,  n ã o 
de um amor 
qualquer entre tantos 
outros, mas a do Amor 
Maior. Naquela tarde, a 
Igreja inteira, em todos 
os quadrantes do mundo, 
silenciará, em profunda 
reverência, diante daquilo 
que não quis ser evitado e 
se tornou a fonte da vida. 

Se hoje repetimos com 
graça e leveza, depois de 
21 séculos passados, sa-
bemos que não foi assim. 
Sabemos o quanto custou!

Então, esperaremos in-

quietos, porém, silencio-
sos, que se aproxime o 
Sábado Santo: que uma 
fogueira ilumine a entrada 
de todas as igrejas, que um 
grande círio pascal seja 
aceso em fogo novo e que, 
por fim, o presidente da 
celebração entoe o canto 
tão esperado “A Luz de 

Cristo!”

Quanto mistério 
de luz encerram as 

paredes de 
nossas igre-
jas! Quanto 
mistério de 
luz esta se-
m a n a  i r á 
fazer renas-
cer em cada 
recanto es-
condido de 
nossas vidas!

À vida sem-
p r e  s e r á 
dada a últi-
ma palavra. 

Sempre! E o Senhor 
Jesus, presente no 
meio de nós, será 
o fiador de nossas 

angústias e o garantidor de 
nossa vitória.

Enfim, a Páscoa! 

Desejo-lhes uma santa 
Páscoa da Ressurreição! 
E que nunca nos falte as 
certezas que nos mantém 
em pé!

Na Sexta-
feira Santa, 
celebramos 

o silêncio da 
morte do amor, 

não de um 
amor qualquer 

entre tantos 
outros, mas a 

do Amor Maior

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Governo do Estado vai investir 
R$ 36 milhões em Tanguá
O Governo do Estado anunciou 
ontem 12 duas obras de grande 
importância para a economia 
de Tanguá. Com investimento 
de cerca de R$ 36 milhões, o 
governador Cláudio Castro e 
o secretário de Estado de In-
fraestrutura e Obras (Seinfra), 
Rodrigo Brandi, assinaram o 
Termo de Cooperação Técnica 
para a reforma do Centro de 
Referência da Juventude (CRJ) 
e a pavimentação da Estrada 
Prefeito Roberto Pereira dos 
Santos (Estrada da Posse).

O governador e o secretário 
também participaram, ao lado 
da primeira-dama do Estado, 
Analine Castro, da entrega de 
uma clínica-escola para au-
tistas, realizada pela ministra 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Cristiane 
Britto, e da primeira-dama do 
país, Michelle Bolsonaro, e o 
prefeito Rodrigo Medeiros. Na 
cerimônia de assinatura do 
Termo de Cooperação Técni-
ca, Castro falou sobre a nova 

realidade do estado.
“O Rio de Janeiro não tinha 

há muito tempo credibilidade. 
Fico muito feliz em ver as coi-
sas acontecendo em Tanguá. 
Não há fórmula mágica, existe 
muito trabalho e parceria. É 
pavimentação, cultura, es-
porte trazendo melhorias de 

verdade para toda população”, 
destacou.

A revitalização do Centro de 
Referência da Juventude (CRJ), 
a cargo da Empresa de Obras 
Públicas (Emop-RJ) contará 
com investimentos de R$ 1 mi-
lhão. As intervenções serão na 
recuperação da estrutura me-

tálica e cobertura da quadra, 
além das instalações elétricas e 
hidráulicas, com revestimento 
e pintura das paredes internas 
e externas dos banheiros. O 
espaço ainda contará com rea-
dequação dos vestiários para 
implantação de salas. Haverá 
ainda a revitalização da quadra 
poliesportiva, com marcação 
do piso, além da pintura das 
paredes e a revisão de toda 
parte elétrica e sanitária. A 
previsão de conclusão da obra 
é final junho.

Rogério Brandi também 
falou sobre as ações da Sein-
fra na cidade. Ele ressaltou a 
importância do trabalho em 
parceria com os municípios 
para a recuperação do Estado. 
Brandi lembrou que a Estrada 
Prefeito Roberto Pereira dos 
Santos (Estrada da Posse), liga-
ção da cidade com Rio Bonito e 
Itaboraí, é essencial para levar 
os produtos da região para os 
centros de distribuição do Rio 
e das cidades próximas.

Obras foram anunciadas ontem. Primeira-dama do País participou de evento
Felipe Bragança/Divulgação

Cristiane Britto, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o governador e a esposa

Operações dos centros de distribuição da P&G Health ficarão em Itatiaia

Rio na rota de distribuição 
de multinacional 
O Estado do Rio de Janeiro 
será o hub brasileiro de dis-
tribuição de medicamentos 
da divisão de saúde da Proc-
ter & Gamble. A multinacio-
nal decidiu unificar todas as 
operações dos centros de dis-
tribuição da P&G Health em 
Itatiaia, no Médio-Paraíba 
fluminense, com a perspec-
tiva de comercializar R$ 600 
milhões em medicamentos 
em 2022. Cerca de 100 novos 
empregos irão se somar aos 
600 já existentes nesta opera-
ção. O objetivo da empresa é 
alcançar R$ 1 bilhão em ven-
das nos próximos três anos.

“ A decisão da P&G é uma 
demonstração de confiança 
no trabalho do nosso go-
verno por um novo Rio de 
Janeiro, competitivo e eco-
nomicamente sustentável. 
Com localização privilegiada, 
na região Sudeste, logística 
diversificada e um ambiente 
de negócios favorável a novos 
investimentos, o estado se 
tornou novamente um polo 
de atração de negócios, que 
já está mudando a vida da 
população fluminense”, afir-
mou o governador Cláudio 
Castro.  

Com faturamento supe-
rior a R$ 3 bilhões, o centro 

de distribuição da P&G opera 
em Itatiaia desde 2009 e, des-
de então, já foram investidos 
mais de R$ 1,2 bilhão na 
região, segundo a empresa. 
Agora, todos os produtos da 
divisão de medicamentos 
que serão vendidos no Brasil 
passarão pelo hub de Itatiaia.

“O local onde está insta-
lado o centro de distribuição 
é considerado estratégico 

devido à proximidade com 
infraestruturas logísticas, 
como a rodovia Presidente 
Dutra. Além disso, o mercado 
consumidor do estado é um 
dos maiores do país”, contou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais, 
Cássio Coelho.

O vice-presidente da di-
visão de saúde da P&G, Ro-

drigo Padilla, diz que o foco 
principal da área é fortalecer 
os produtos já existentes e a 
participação de mercado no 
Brasil, que, hoje, é de 7,4%:

“Queremos virar uma em-
presa relevante na indústria 
farmacêutica. Globalmente, 
temos a missão de nos tor-
narmos top 3 de consumer 
health (saúde do consumi-
dor) do mundo”, afirma ele.

Divulgação

O objetivo da empresa localizada no Médio-Paraíba é alcançar R$ 1 bilhão em vendas nos próximos três anos

Testemunhas de Jeová têm 
celebração mais importante 
Após 20 dias entubada devido 
a complicações da covid-19, 
Larissa Dias teve alta; mas 
descobriu que seu marido ha-
via falecido, vítima da mesma 
doença. “A esperança da res-
surreição, tão clara na Bíblia, 
me ajudou a continuar viven-
do e a ter forças para enfren-
tar a recuperação emocional 
e pós-coronavírus”, relatou 
Larissa, que encontrou con-
solo ao pensar no que a morte 
de Cristo pode fazer por ela 
— trazer de volta à vida seu 
marido, a quem tanto amava! 
Na noite da próxima sexta-
-feira, 15, Larissa e outras 
Testemunhas de Jeová, unidas 
a milhares de convidados em 
todo o mundo, participarão 

do evento mais importante do 
ano: a Celebração da Morte 
de Cristo. No Brasil, pessoas 
de mais de 30 etnias poderão 

assistir a essa reunião no seu 
próprio idioma.

Mais de 21 milhões de pes-
soas assistiram a esse evento 

em 2021, pela internet. Agora, 
após dois anos de isolamento 
social, as Testemunhas de 
Jeová vão se reunir presen-
cialmente, nos Salões do Rei-
no e em outros locais. Como 
opção, também será possível 
assistir à reunião pela inter-
net. O porta-voz nacional 
das Testemunhas de Jeová, 
Kleber Barreto, destaca: “Ago-
ra, em 2022, será uma alegria 
relembrar presencialmente 
o sacrifício de Cristo.” Para 
assistir a esse evento, fale com 
uma Testemunha de Jeová 
que você conhece ou acesse 
o sitejw.org e encontre um 
local de reunião próximo a 
você. Clique em Quem somos  
Reuniões.

Nesta sexta, 15, haverá evento sobre a morte de Cristo, presencial e on-line
Divulgação

Testemunhas de Jeová retomam celebrações presenciais após a pandemia

SG vacina até hoje 
contra a covid-19
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo vacina todos 
os gonçalenses contra o 
coronavírus com mais de 
5 anos até hoje (13). A va-
cinação será paralisada 
amanhã (14), devido ao 
ponto facultativo e feriados 
da Semana Santa, e retorna 
na próxima segunda-feira 
(18). Hoje (13), a secretaria 
disponibiliza 30 locais para 
a vacinação infantil – de 5 a 
11 anos, das 8h às 17h. Para 
os gonçalenses com mais 
de 12 anos, 13 locais estão 
disponíveis, das 8h às 17h.

Os gonçalenses que es-
tão com a segunda dose ou 
dose de reforço marcadas 
entre os dias 14 e 17 de abril 
podem se imunizar a partir 
do dia 18 de abril, sem qual-
quer dano ao esquema va-
cinal. A secretaria também 
vacina com a quarta dose 
os idosos com mais de 80 
anos que tenham mais de 
quatro meses de intervalo 
da dose de reforço (tercei-
ra dose). Para se vacinar, 
eles têm que apresentar o 
comprovante de vacinação 
com as três doses anteriores 
e a identidade. A secretaria 
pede para que a popula-
ção chegue aos pontos de 
vacinação uma hora antes 
do término da aplicação 
da vacina para que o expe-
diente termine no horário 
previsto.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 

e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de va-
cinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado de uma pessoa 
responsável com mais de 
18 anos.

Já para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação da primeira dose. 
Para a dose de reforço é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora, 
respectivamente. Para a 
quarta dose dos idosos com 
mais de 80 anos, é necessá-
rio apresentar identidade 
e comprovante das doses 
anteriores.

Os pais que não tive-
rem como levar os filhos 
menores de 12 anos para a 
vacinação devem fazer do-
cumento por escrito (pai ou 
mãe) para qualquer pessoa 
com mais de 18 anos levar a 
criança até o ponto de vaci-
nação. Neste caso, o genitor 
que assinar a declaração 
também deve entregar um 
documento de identidade 
com foto para o responsá-
vel provar a autenticidade 
do consentimento. Os pais 
também devem prestar 
atenção no intervalo de 
vacinas.
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PRF reforça efetivo para a 
Operação Semana Santa
A ação tem por objetivo promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais

A Operação Semana Santa 
2022, da Polícia Rodoviária 
Federal, terá início amanhã 
(14) e se encerra no domingo 
(17) de Páscoa. Os horários da 
operação podem variar, adap-
tando-se às características de 
movimentação rodoviária de 
cada unidade federativa.

A exemplo de todos os 
anos, a operação tem por ob-
jetivo “promover a segurança 
viária nos deslocamentos 
pelas rodovias federais”, in-
formou a PRF. Entre as ações 
previstas está o reforço do 
efetivo em serviço, de forma 
a aumentar a visibilidade do 
policiamento ostensivo.

Serão também implemen-
tadas ações direcionadas a 
“locais e horários nos quais 
as estatísticas demonstram 
haver maior incidência de 
acidentes graves e maior fluxo 
de veículos”.

Em algumas localidades, o 
horário de maior fluxo proje-
tado para a movimentação dos 
viajantes é a manhã do dia 14 
e a tarde do dia 15, para a ida; 
e a manhã do dia 17 e do dia 
18, para a volta.

Um dos principais focos da 
PRF é combater a mistura de 
alcool e direcao, motivo que, 
segundo o órgão, está entre as 
principais causas de acidentes 
de transito com vitimas grave-
mente feridas.

“Quem bebe e dirige coloca 

em risco nao so sua propria 
seguranca, mas tambem a dos 
passageiros e a de terceiros”, 
alerta a PRF.

As equipes da PRF terão 
bafômetros à disposição. “Di-
rigir sob o efeito do alcool 
reduz a capacidade de reacao 
do motorista, colocando em 
risco a seguranca de todos 
os usuarios das rodovias. E 

preciso que toda a sociedade 
se conscientize de que beber 
e dirigir sao atividades incom-
pativeis”, complementa.

Os policiais estarão atentos 
também com relação ao uso 
do cinto de segurança e de-
mais dispositivos de retenção 
obrigatórios. O uso do celular 
ao volante também é alvo da 
operação.

“A PRF também intensifi-
cará sua atuação no combate 
ao crime, em especial reali-
zando abordagens focadas 
nas informações do serviço 
de inteligência e a utilização 
de ferramentas de comunica-
ção, para prender criminosos, 
recuperar veículos roubados e 
retirar armas ilegais, drogas e 
produtos contrabandeados de 

circulação”, informou.
Motoristas de transporte 

de cargas deverão ficar atentos 
porque o trânsito “de veículos 
especiais” ficará restrito a al-
gumas localidades para aliviar 
o trânsito.

Dicas de segurança - A 
PRF preparou algumas dicas 
para os motoristas que pe-
garão estrada neste feriado. 
Atenção às regras de trânsito 
e cuidados com o automóvel 
são fundamentais para uma 
viagem segura.

“É importante que se faça 
a conferência dos itens de se-
gurança do veículo, calibrando 
os pneus e observando os 
sulcos dos pneus, checando 
o bom funcionamento dos 
limpadores de para-brisas e 
testando o funcionamento 
da iluminação como faróis, 
lanternas traseiras, setas, luzes 
de freio e ré”.

O uso do cinto de seguran-
ça é obrigatório a todos no car-
ro: motoristas e passageiros. 

É também sugerido que os 
viajantes fiquem atentos para 
as regras d uso da cadeirinha 
para as crianças. “É funda-
mental planejar a viagem, 
buscando evitar, na medida do 
possível, os horários de pico”.

A PRF também alerta para 
a importância de descanso 
do motorista: “A cada três ou 
quatro horas de viagem, é re-
comendável uma pausa para 
descanso ou revezar a direção 
do veículo. Eventuais para-
das no acostamento devem 
ser feitas apenas em caso de 
emergência, com pisca-alerta 
ligado e triângulo a pelo me-
nos 30 metros do veículo”.

Segundo a PRF, as ultra-
passagens proibidas são as 
grandes responsáveis pelos 
acidentes graves nos trechos 
de pista simples. “Somente 
ultrapasse quando a sinaliza-
ção permitir e quando tiver 
certeza de que a manobra é 
segura”.

No caso de motociclistas, 
a PRF destaca a obrigatorie-
dade para o uso de capacetes, 
tanto para o motoristas como 
para quem esteja na garupa. 
“Sempre com a viseira baixa”, 
acrescenta ao lembrar que a 
viseira evita que insetos, fuma-
ça e poeira afetem a visão do 
condutor. São indicadas rou-
pas como capa ou macacão 
impermeáveis, para o caso de 
chuvas, durante o percurso.

Os policiais 
estarão atentos 
também com 
relação ao uso 
do cinto de 
segurança

PRF/Divulgação

Entre as ações previstas está o reforço do efetivo, de forma a aumentar a visibilidade do policiamento ostensivo

Alesp: pedido de cassação de 
deputado passa em colegiado
A Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou ontem 
(12), por unanimidade, o rela-
tório que pediu a cassação do 
deputado Arthur do Val, co-
nhecido como Mamãe Falei. 

Para a perda de mandato 
ocorrer, o relatório ainda 
precisará ser aprovado no ple-
nário da Alesp pela maioria 
dos parlamentares da casa. 
Se for cassado, o deputado 
perderá o mandato e passará 
a ser inelegível por oito anos.

O relator do caso na Co-
missão de Ética, o deputado 
Delegado Olim (PP), destacou 
a quebra de decoro de Arthur 
do Val em áudios sexistas 
enviados a um grupo virtual, 
que posteriormente se torna-
ram públicos.

“O conteúdo das falas exi-

be exploração, humilhação 
e violência moral contra as 
mulheres ucranianas em si-
tuação de vulnerabilidade. 
O representado, no bojo des-
ses áudios, fez apologia ao 
turismo sexual”, ressaltou o 
relator.

O deputado foi à fronteira 
entre a Eslováquia e a Ucrâ-
nia, país em situação de guer-
ra, para, segundo ele, ajudar 
os ucranianos contra a Rússia. 
Arthur do Val enviou áudios a 
amigos, divulgados posterior-
mente pela imprensa, em que 
elogia a beleza das refugiadas 
ucranianas e diz que as mu-
lheres de lá são “fáceis” por 
serem pobres. 

“Assim que essa guerra 
passar eu vou voltar pra cá. 
E detalhe, elas olham. E são 
fáceis, porque elas são po-
bres. E aqui minha carta do 

Instagram, cheio de inscritos, 
funciona demais. Não peguei 
ninguém, a gente não tinha 
tempo, mas colei em dois gru-
pos de minas e é inacreditável 
a facilidade”, disse ele em um 
trecho do áudio enviado em 
um grupo privado no What-
sApp.

Na chegada ao Brasil, o 
deputado deu entrevistas 
confirmando ser o autor dos 
áudios e retirou sua pré-can-
didatura ao governo do esta-
do de São Paulo. Ele afirmou 
ter cometido “um erro em um 
momento de empolgação”.

Defesa - Em sua fala de 
defesa, na sessão da Comis-
são de Ética, Arthur do Val 
reconheceu que errou e pediu 
desculpas. “Eu errei. Ponto 
final. Houve erro. Eu quero 
pedir desculpas aqui princi-

palmente às mulheres ucra-
nianas que estão aqui e às 
pessoas que verdadeiramente 
se ofenderam com os meus 
áudios. Eu devo essas descul-
pas”, disse. 

Arthur afirmou ainda que 
sua cassação está ocorrendo 
em razão de suas virtudes, 
não de seus erros, e porque 
todos o odeiam na Alesp. “A 
verdade é que todos aqui me 
odeiam, é verdade isso, eu 
não nego isso, eu falo isso 
sempre”, disse. “Esse processo 
de cassação não é pelo que 
eu disse, é por quem disse”, 
acrescentou.

O deputado afirmou que 
não é bem quisto na Alesp 
porque, segundo ele, atuou 
pelo corte de auxílios e verbas 
que seriam destinadas aos 
demais deputados e funcio-
nários.

Comissão de Ética aprova relatório contra Arthur do Val, o Mamãe Falei

Vinte e três pessoas ficaram feridas, sendo dez baleadas no ataque

Tiros e fumaça causam 
pânico no metrô de NY

Passageiros do metrô de 
Nova York, nos Estados Uni-
dos, passaram por momen-
tos de pânico quando um 
homem armado e masca-
rado detonou uma bomba 
de fumaça e abriu fogo em 
um vagão, ferindo 23 pes-
soas. Dez foram baleadas no 
incidente, disse a comissá-
ria de polícia de Nova York, 
Keechant Sewell, sem falar 
como os outros ferimentos 
ocorreram.

O atirador, que seria um 

homem negro e forte, usando 
um colete verde de constru-
ção, de acordo com teste-
munhas, ainda está foragido, 
mas horas após o incidente 
foram divulgadas fotos de 
um homem de 62 anos, sem 
confirmação da autoria do 
ataque. 

De acordo com vídeos 
divulgados, a fumaça come-
çou a sair do vagão do trem 
quando ele chegou à plata-
forma da estação da Rua 36, 
em Sunset Park, no Brooklyn. 

Usuários do metrô saíram 
correndo e alguns caíram 
no chão.  

“Nesta manhã, um trem 
da linha N que se dirigia sen-
tido Manhattan e um indiví-
duo naquele trem, usando o 
que parecia ser uma máscara 
de gás, abriu sua bolsa e tirou 
uma lata e a abriu”, disse 
Keechant Sewell em entre-
vista coletiva. As autoridades 
fecharam uma dezena de 
quadras, e isolaram a área do 
incidente.

O Comitê de Pessoas da 
Petrobras considerou 
que José Mauro Ferreira 
Coelho preenche todos 
os requisitos para ocu-
par a presidência da em-
presa. O grupo avaliou 
que não há nada que 
impeça a eleição dele 
na Assembleia Geral 
Ordinária de hoje (13)

Depois de eleito, José 
Mauro Coelho ainda 
terá seu nome subme-
tido ao Conselho de 
Administração da em-
presa, onde precisará 
ser aprovado. O nome 
de Eduardo Karrer para 
o Conselho de Admi-
nistração recebeu sinal 
verde do Comitê de Pes-
soas.

Coelho para 
a Petrobras

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional autori-
zou ontem (12) o repasse 
de mais de R$ 1,5 milhão 
para Petrópolis, para ações 
de defesa civil. Foram pu-
blicadas duas portarias no 
Diário Oficial da União: 
uma com liberação de  
1.185.237,11 e outra, com 
R$ 319.159. Paraty tam-
bém foi beneficiada com 
repasse de R$ 563.581,60 
para recuperação de vias 
públicas.

Petrópolis foi atingida 
por temporais em feve-
reiro e março deste ano, 
que deixaram 241 mor-

tos e três desaparecidos. 
Com os novos recursos, o 
volume total de repasses 
federais a Petrópolis soma 
cerca de R$ 8,2 milhões 
desde fevereiro, segundo 
informações do Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional.

Em Paraty, as chuvas 
provocaram um desliza-
mento de terra que levou à 
morte sete pessoas de uma 
família, entre a noite de 1º 
de abril e a madrugada do 
dia 2. Com a liberação de 
ontem, no total, Paraty re-
cebeu quase R$ 2,5 milhões 
de repasses federais.

Verbas para Petrópolis e Paraty
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HOSPITAL FLUMINENSE S.A.
CNPJ: 30.145.502/0001-71

Relatório da Diretoria: Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de 
Vossa Senhoria o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao execício findo em 31/12/2021. A Diretoria.

Demonstrações Financeiras do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais)

2021 2020
Receita bruta 396.605 240.930

Glosas e cancelamentos (28.518) (19.486)
Deduções (19.903) (13.331)

Receita líquida 348.183 208.113
Custos e despesas operacionais

Pessoal (93.617) (78.216)
Materiais e medicamentos (79.869) (40.243)
Serviços de terceiros (89.949) (54.200)
Depreciação e Amortização (14.927) (8.441)
Arrendamento (23.578) (4.265)
Aluguéis (797) (832)
Utilidades e serviços (12.442) (12.714)

2021 2020
Despesas comerciais (470) (20)
Outros custos e despesas 

operacionais (2.941) (2.100)
Total dos custos e despesas 

operacionais (318.593) (201.031)
Lucro antes do resultado financeiro 

e impostos sobre o lucro 29.591 7.082
Resultado financeiro líquido (8.353) (3.367)

Lucro antes dos impostos sobre 
o lucro 21.238 3.715
Impostos sobre o lucro (5.521) (2.772)

Lucro líquido do exercício 15.717 943
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo 2021 2020
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 103 68
Títulos e valores mobiliários 28.440 5.132
Contas a receber 174.769 90.846
Estoques 7.877 5.543
Impostos a recuperar 1.109 354
Outros 1.142 2.644

Total do ativo circulante 213.441 104.587
Ativo não circulante

Partes relacionadas - 2
Depósitos judiciais 731 666
IR e CSLL diferidos 28.775 12.567
Imobilizado 72.217 77.580
Arrendamento 83.020 98.293
Intangível 1.199 1.319

Total do ativo não circulante 185.941 190.427
Total do ativo 399.382 295.014

Passivo 2021 2020
Passivo circulante
 Fornecedores 1.739 7.497

Salários, provisões e encargos sociais 7.154 6.302
Obrigações fiscais 6.073 6.950
Arrendamento 30.367 27.482
Outros 955 1.046

Total do passivo circulante 46.288 49.277
Passivo não circulante

Partes relacionadas 26.400 11.519
Tributos parcelados 30 72
Imposto de renda e contribuição 

social diferidos 12.908 3.008
Provisão para contingências 915 934
Arrendamento 57.400 72.553
Adiantamento para futuro aumento 

capital 49.189 5.690
Total do passivo não circulante 146.842 93.776
Patrimônio líquido

Capital social 172.281 133.707
Reservas de lucros 33.970 18.254

Total do patrimônio líquido 206.252 151.961
Total do passivo e patrimônio líquido 399.381 295.014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas - Principais práticas contábeis: As 
demonstrações financeiras do Hospital Fluminense S.A. são 
de responsabilidade da Administração e foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, obser-
vando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações 
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais 
políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração 
das demonstrações financeiras são descritas abaixo: a) 
Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e 
despesas das operações são reconhecidos em conformida-
de com o regime contábil de competência dos exercícios. As 
receitas são reconhecidas de acordo com a prestação dos 

serviços de diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor 
pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de des-
contos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. 
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza signifi-
cativa da sua realização. b) Ativos e passivos circulantes e 
não circulantes: Os ativos são classificados como circulan-
tes quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes. 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos montantes nos quais eles serão liquidados conside-
rando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados 
e variações monetárias ou cambiais de acordo com as con-
dições contratuais. Nilo César Braga de Almeida - Conta-
dor - CRC/RJ 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72.

COND. DE PGTO DO LEILÃO:29/04/2022
SEX - 9h | ELETRÔNICO

banco.bradesco/leiloes Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.51 3535.1000

Liliamar Pestana Gomes 
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ

6 lojas c/ área total de 928m².
Praça Pio X, nº 55, R. da Candelária, 
nº 19 e R. da Alfândega, nº 20.
Frg. da Candelária (in loco, Centro).

Lance Mínimo: R$ 5.400.000,00

OPORTUNIDADES EM LEILÃO
IMÓVEIS COMERCIAIS NO RIO DE JANEIRO

- À vista c/10% de desconto;

-  Parcelado c/ sinal e o saldo 
em até 12, 36 ou 48x;

Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Rodrigo 
Caio projeta 
retorno aos 
gramados

O  F l a m e n -
go está com 
poucas op-
ções na zaga 
para os jogos 
do Campeo-

nato Brasileiro e Taça Li-
bertadores da América 
devido a muitos proble-
mas médicos envolvendo 
os jogadores da posição.

No entanto, o elenco 
deve contar com um re-
forço de peso em pouco 
tempo. Isso porque Rodri-
go Caio informou em suas 
redes sociais que está em 
processo de preparação 
física para voltar aos gra-
mados.

“E hoje com muita 
alegria, iniciei o último 
processo da minha recu-
peração, a transição com a 
preparação física. Até aqui 
tudo feito com muito tra-
balho, dedicação e amor. 
E dessa forma que segui-
remos, com toda a certeza 
que voltarei mais forte do 
que nunca”, escreveu.

Rodrigo Caio se recu-
pera de uma cirurgia no 
joelho realizada no fim de 
2021. O zagueiro teve um 
problema com os pontos 
do procedimento e preci-
sou ficar internado alguns 
dias.

O defensor ainda não 
entrou em campo nesta 
temporada pelo Flamen-
go. Rodrigo Caio sempre 
foi titular desde sua che-
gada do clube, em 2019.

Tricolor visita o Junior Barranquilla, que deu trabalho nos duelos em 2021

Flu defende liderança 
contra ‘pedra no sapato’

Mailson Santana / Fluminense

Abel Braga fez ontem na Colômbia os últimos ajustes no time do Fluminense que encara hoje o Junior Barranquilla

O Fluminense 
volta a campo 
pela Copa Sul-A-
mericana hoje, 
quando visita o 
Junior Barran-

quilla, a partir das 21h30 (de 
Brasília), no Estádio Metro-
politano, na Colômbia, pela 
segunda rodada do Grupo H.

O Tricolor estreou vencen-
do o Oriente Petrolero-BOL 
por 3 a 1 no Maracanã e lidera 
de forma isolada. Um triunfo 
servirá para manter a ponta e 
encaminhar a classificação. Já 
os colombianos, com um pon-
to, empataram por 1 a 1 com o 
Unión na Argentina.

A tarefa do Fluminense pode 
ser considerada complicada se 
analisarmos o histórico. Isso 
porque na temporada passada 

as duas equipes jogaram duas 
vezes pela Libertadores e os 
colombianos levaram a melhor. 
Ganharam por 2 a 1 no Rio de 
Janeiro após empate por 1 a 1 
na Colômbia.

Abel Braga, técnico do Flu-
minense, sabe que o jogo terá 
suas pegadinhas. Principal-
mente por conta do calendário 
apertado.

“Sabemos que não é fácil 
com jogos decisivos quarta e 
sábado. Mas a nossa equipe 
precisa saber administrar isso 
e pensar sempre no próximo 
compromisso. Por isso acredito 
que podemos encarar todos 
os jogos em boas condições”, 
afirmou.

Abel vai mandar a campo 
o que tem de melhor para este 
jogo. Poupado contra o Santos, 

o meia Paulo Henrique Ganso 
reaparece.

Pelo lado do Junior, o técni-
co Juan Cruz Real acredita que 
o seu time vai enfrentar um dos 
favoritos ao título.

“O Fluminense tem um time 
do nível da Copa Libertadores, 
tanto que esteve muito perto de 
disputar o torneio. Mas ficou de 
fora. Agora é um dos favoritos 
na Sul-Americana e por isso 
mesmo sabemos do tamanho 
das dificuldades. Mas vamos 
procurar fazer um grande jogo”, 
disse.

O Junior perdeu para este 
jogo o meia Luis González, que 
vai cumprir suspensão pro ter 
sido expulso no choque com 
o Unión. Assim Edwin Cetré 
assume a vaga. O destaque do 
time é o artilheiro Borja.

Botafogo anuncia 
chegada de Cuesta

Vasco regulariza 
todos os reforços

O  B o t a f o g o 
anunciou, on-
tem, a chega-
da de Víctor 
Cuesta,  por 
empréstimo, 

do Internacional. O expe-
riente zagueiro assinou vín-
culo com o novo clube até o 
fim desta temporada.

O Glorioso também in-
formou que o argentino 
de 33 anos já “iniciou os 
trabalhos ao lado dos novos 
companheiros”.

Os alvinegros ainda de-
vem confirmar as contra-
tações de Lucas Fernandes, 
Gustavo Sauer, Niko Hama-
lainen e Tchê Tchê. O clube 

O Vasco segue 
com a prepa-
ração para o 
duelo do pró-
ximo sábado, 
contra o CRB, 
pela Série B do 

Campeonato Brasileiro. 
Após empatar em casa na 
rodada inicial, os cruzmal-
tinos buscam a primeira 
vitória na competição, em 
Maceió.

Para esta partida, o téc-
nico Zé Ricardo poderá 
contar com todos os joga-
dores do elenco. Isso por-
que os reforços anunciados 
na última semana já foram 

chegou a mirar Gustavo 
Mosquito, do Corinthians, 
mas os paulistas recusa-
ram a proposta feita pelos 
cariocas.

Revelado pelo Arsenal 
de Sarandí, Cuesta obteve 
sucesso no Internacional, 
que defendeu entre 2017 e o 
início de 2022. No total, dis-
putou 270 partidas, anotan-
do dez gols e 14 assistências.

O Botafogo retorna aos 
gramados no próximo do-
mingo, às 19 horas (de Bra-
sília), quando visita o Ceará 
na Arena Castelão. A par-
tida é válida pela segunda 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

regularizados.
O lateral-direito Gabriel 

Dias e o atacante Carlos Pa-
lacios já haviam aparecido 
no BID da CBF. Agora, os 
nomes dos atacantes Erick 
e Zé Vitor também já cons-
tam na publicação.

De acordo com infor-
mações, apenas Palacios 
não deve estrear no fim de 
semana. O chileno ainda 
precisa melhorar a parte 
física.

Gabriel Dias é quem tem 
mais chance de começar o 
jogo. Já Erick e Zé Vitor vão 
ficar como opção no banco 
de reservas.


