
Niterói: Assembleia de Deus 
vai ‘entrar’ na rota do turismo
Prefeito assina termo que cede terreno no Caminho Niemeyer para a construção de catedral evangélica
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A obra, com aporte de R$ 28 milhões, foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Município e a UFF. Além dos cinco blocos, foi entregue a sala de exposições, conhecida como Maracanã

 Bruno Eduardo Alves/ Divulgação

Iacs: Prefeitura 
entrega 5 dos 

11 blocos à UFF
A Prefeitura de Niterói entregou 

ontem cinco dos 11 blocos do novo 
prédio do Instituto de Arte e Co-

municação Social (Iacs) da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), 
no Campus do Gragoatá. Também 

foi entregue a sala de exposições, 
conhecida como Maracanã. A obra, 

de R$ 28 milhões, deve ser finali-
zada no mês de julho. O prefeito de 
Niterói, Axel Grael, lembrou a obra 
do Iacs é mais um de vários proje-

tos que a Prefeitura desenvolve em 
parceria com a universidade.  O 

reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, 
demonstrou alegria de ver a obra 

sendo finalizada: “É muito gostoso 
experimentar a concretude de um 

projeto audacioso”.

Alerj reduz 
poder de multa 
dos agentes

PANORAMA/PÁG. 2

O volante Yuri Lara afirmou que o elenco do Vasco tem total confiança 
no trabalho do técnico Zé Ricardo, bastante criticado pela torcida após o 
empate na estreia da Série B, na semana passada, em São Januário. 
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Mostra 
homenageia o 
Modernismo
“Alma Tarsila”: exposição 
está na Sala de Cultura Lei-
la Diniz, no Centro de Ni-
terói, com entrada franca.
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CULTURA
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“Alma Tarsila” é apresentada pelo 
Entreartes – Coletivo de Niterói

ESPORTES

Novidade no 
ataque do 
Botafogo
Botafogo segue feroz no 
mercado e ontem confir-
mou a contratação do ata-
cante Gustavo Sauer que 
estava em Portugal.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Luís Castro ganhou mais 
um reforço para o ataque alvinegro

Daniel Ramalho / Vasco

Yuri aposta que o Vasco mostrará evolução no próximo sábado, quando a equipe visita o CRB

Fechado com o comandante

Uber notificado 
por prejudicar 
usuários
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Chocolate tem 
suspeita de 
contaminação
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Caso Flordelis: mais condenações
Acusados de participação no crime, filho biológico e outros três réus foram considerados culpados
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Moradores de rua precisam de amparo
Apesar de Niterói ser uma das cidades mais ricas do estado, não 
consegue resolver o problema dos moradores de rua. Muitos deles 
se aglomeram ao lado do Estádio Caio Martins, com mulheres, 
crianças, colchões, papelões e o que mais conseguem nas ruas. 
Eles precisam de amparo, qualificação e inserção social. Cadê as 
autoridades?
Mário Santana

Medida de mau gosto
Não adianta. Não vou concordar que bares e restaurantes da Zona 
Sul de Niterói utilizem as vagas de carro para colocar mesas e 
cadeiras para os clientes. Não é nem pelas mesas e cadeiras, é pelo 
aparato pesado, grosso e de muito mau gosto que eles utilizam para 
fazer o cercado, causando poluição visual que agride até as visões 
menos sensíveis. Não é pelas vagas perdidas em bairros onde já não 
se tem muito onde estacionar. É pelo mau gosto mesmo. 
Dejair 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 em Niterói 
festeja modernistas
“Alma Tarsila” é a exposição 
que o Entreartes – Coletivo 
de Arte apresenta ao públi-
co, na Sala de Cultura Leila 
Diniz, no Centro de Niterói, 
até o dia 9 de junho. A mos-
tra é uma homenagem à 
pintora modernista Tarsila 
do Amaral e aos cem anos da 
Semana de Arte Moderna. 

Na mostra estão reu-
nidos os trabalhos de Bia 
Torres, Fátima Dantas, Lucia 
Lyra, Maria Lucia Maluf, 
Mario Reis e Renata Barre-

to. A entrada é gratuita e a 
coletiva pode ser vista de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h.

A exposição é a 13ª mos-
tra do Entreartes, coleti-
vo idealizado e produzido 
por Cacau Dias, que está 
no quarto ano de atuação. 
Segundo ela, o propósito 
é buscar sempre valorizar 
artistas locais que são refe-
rências nas respectivas áreas 
de atuação. O endereço da 
Sala é Rua Heitor Carrilho, 
81, Centro. 

CULTURA

Em Itaboraí
Até o dia 7 de maio, a Casa 
de Cultura Heloísa Alberto 
Torres, em Itaboraí, abriga 
uma exposição “Museu do 
Roadie”, uma verdadeira 
celebração à música por um 
de seus personagens, traz à 
cidade o material coletado 
ao longo de décadas pelo 
roadie em questão, José 
Bonifácio, o popular JB, 
com itens raros dos vários 
artistas da música brasileira 
com quem JB já trabalhou. A 
visitação acontece de terça a 
sábado. A entrada é gratuita. 

FÁBIO PORCHAT – O comediante Fábio Porchat se-
gue em cartaz com “Histórias do Porchat”, de sexta a 
domingo, até o dia 1º de maio, na Sala Nelson Pereira 
dos Santos. As sessões acontecem às sextas e sábados, 
às 20h; e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam 
R$80 (sexta) e R$100 (sábado e domingo) e estão à 
venda no site Sympla.

KIKA & RENAN - O show “Kika & Renan Ao Vivo No 
Solar” está disponível para os fãs da dupla no canal 
do casal no Youtube. O show contou com as partici-
pações mais que especiais de Ney Matogrosso e Bruno 
Gouveia. Canções como “Simples”, além de “Mesmo 
Que Seja Eu”, sucesso de Roberto e Erasmo  Carlos, e 
“Tédio”, do Biquini Cavadão, estão no repertório.
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“Alma Tarsila” é apresentada pelo Entreartes – Coletivo de Arte no Centro
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A exposição “Museu do Roadie” é 

uma verdadeira celebração à música 

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

POR JEFFERSON LEMOS

Para não dar 
nada errado
O Rock in Rio voltará a ser 
realizado entre os dias 2 e 11 
de setembro e o Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio (Crea-RJ) 
estará atuando mais uma vez 
na Cidade do Rock, na fisca-
lização da montagem da es-
trutura do festival, junto com 
a organização do evento. Nos 
próximos meses, o Crea-RJ 
participará de palestra com 
fornecedores parceiros do 
festival e fiscalizará in loco 
a atuação dos profissionais 
da engenharia. “Na palestra, 
daremos orientações sobre as 
atribuições de cada profissio-
nal, em cada modalidade. E 
dois meses antes do festival, 
nossos fiscais vão a campo 
verificar a atuação de todos 
os responsáveis envolvidos na 
montagem da estrutura, a fim 
de identificar a responsabili-
dade técnica pelas obras ou 
serviços prestados. Também 
vamos corrigir possíveis ir-
regularidades que possam 
surgir”, explicou o supervisor 
de fiscalização do Crea-RJ, 
Alex José dos Santos.

Salema, de volta ao viaduto

O deputado estadual Coro-
nel Salema foi até a RJ-104 
(Niterói-Manilha) para 
fiscalizar o andamento 
das obras de construção 
do viaduto do Jardim Ca-
tarina, em São Gonçalo. 
As obras, que haviam sido 
interrompidas pela presen-
ça de cabos de energia elé-
trica, já foram retomadas. 
A vistoria foi realizada três 
semanas após a reunião do 
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parlamentar com o diretor 
de relações institucionais 
da Enel, Guilherme Brasil. 
Na ocasião ele fez o pedido 
à concessionária, que é a 
responsável pelo rema-
nejamento das linhas de 
transmissão aéreas, pois 
o posicionamento atual 
podia provocar incidentes 
e colocava em risco a vida 
dos operários. Algumas das 
torres já foram retiradas.

Rio: uns inativos, 
outros veteranos
Os servidores da Segurança 
Pública que se aposentarem 
podem passar a ser chamados 
de “veteranos” e não mais “ina-
tivos”. É o que prevê o Projeto 
de Lei 366/19, do deputado 
Max Lemos (PROS), que a Alerj 
aprovou em primeira discus-
são, nesta quarta-feira (13). O 
projeto precisa passar por uma 
segunda discussão em plenário. 
“Após anos de serviços pres-
tados à sociedade, arriscando 
suas vidas em prol da Segurança 
Pública de seu povo, os servi-
dores militares e civis quando 
aposentados passam a ser cha-
mados de inativos. Muitos deles 
se constrangem com tal desig-
nação”, explicou o deputado 
na justificativa do projeto. Ou 
seja, o resto do funcionalismo 
continuará a ser inativo mesmo.

Líderes religiosos 
enquadrados

Correios: dicas 
para e-commerce

A Alerj aprovou ontem, em 
discussão única, o relatório 
final da CPI da Intolerância 
Religiosa. O documento con-
ta com 35 recomendações 
a órgãos públicos. Uma das 
medidas mais importantes 
é que a Polícia Civil e o Mi-
nistério Público incluam na 
investigação ou na denúncia 
o líder religioso, quando 
houver indícios de sua par-
ticipação como mentor ou 
coautor do crime. O relatório 
de 152 páginas também re-
comenda que o estado inclua 
no programa Aluguel Social 
vítimas que perderam suas 
moradias; propõe também a 
implementação de projetos 
educacionais nas escolas da 
rede estadual para conscien-
tização e combate do pre-
conceito religioso. “O líder 
religioso é uma influência 
forte e dominante em todos 
os segmentos religiosos. A 
punição direta a ele é uma 
forma de frear o preconceito 
religioso”, disse a presidente 
da CPI, deputada Martha 
Rocha (PDT).

Hoje, às 11 horas, a live do 
programa AproxiME dos 
Correios contará com a par-
ticipação de Roni Maga-
lhães, CEO da Forever Liss, 
beauty tech que figura entre 
as maiores fabricantes na-
cionais de cosméticos para 
cabelos. Também foi Diretor 
de Negócios Digitais das 
Lojas Renner onde desem-
penhou o papel de executivo 
em cargos de alta liderança 
no marketing digital e no 
e-commerce pela Fnac, Sub-
marino, Magazine Luiza e 
Pernambucanas. Roni apre-
sentará estratégias especiais 
e dará dicas que ajudarão a 
aumentar as vendas das lojas 
on-line. A transmissão será 
pelo canal do Youtube dos 
Correios.

Deputada comemora nova lei

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou, nes-
ta terça-feira (12), a Lei 
14.324/2022, que institui 
o 13 de março como Dia 
Nacional de Luta contra a 
Endometriose, e a Semana 
Nacional de Educação Pre-
ventiva e de Enfrentamento 
à Endometriose. A nova 
legislação é oriunda de pro-
jeto de lei da deputada fe-
deral Daniela do Waguinho 
(União Brasil-RJ), aprovado 
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na Câmara e Senado Fede-
ral. Durante a solenidade 
de sanção da lei, no Palácio 
do Planalto, o presidente e 
a primeira-dama Michelle 
receberam da deputada um 
laço amarelo, símbolo da 
luta contra a endometriose. 
Também prestigiaram o 
evento a ministra da Mu-
lher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, Cristiane 
Britto, e parte da bancada 
feminina da Câmara.

Panorama RJPanorama RJ

Multa: não basta ter apenas caneta
Divulgação

De irmão para irmão
Divulgação

A Alerj aprovou ontem, em 
discussão única,  o Projeto de 
Lei 5.299/22, que estabelece 
que multas de trânsito, da 
vigilância sanitária e outras 
sanções administrativas não 
poderão ser aplicadas quan-
do a única prova for a de-
claração do agente público 
responsável pela instauração 
do procedimento. A medida 
é de autoria dos deputados 
Alexandre Freitas (Pode) e 

Dionísio Lins (PP). O texto 
segue para o governador 
Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancio-
ná-lo ou vetá-lo. A norma 
altera a Lei 5.427/09, que 
regulamenta a instauração 
de atos administrativos no 
Estado do Rio. “Atualmente, 
se permite a condenação 
sancionatória do cidadão a 
partir, exclusivamente, de 
informações prestadas pelo 
próprio agente público res-
ponsável pela instauração 
do procedimento”, comen-
tou Freitas. “Nestes casos, o 
agente público responsável 
pela sanção pecuniária ao 
motorista ou ao estabele-
cimento comercial, como 
mencionado, pode aplicar 
a respectiva ‘multa’ apenas 
com a sua própria declara-
ção, de modo que nem mes-
mo a garantia fundamental 
do contraditório é capaz de 
sanar as infelizmente co-
muns injustiças”, concluiu.

O deputado estadual Léo 
Vieira (PSC) recebeu o 
conjunto de medalhas 
Pedro Ernesto,  da Câmara 
Municipal, na noite desta 
terça-feira (12).  O projeto 

de resolução que conce-
deu a homenagem é do 
vereador Luciano Vieira 
(PL), irmão do deputado. 
Familiares, amigos e po-
líticos acompanharam a 
solenidade que destacou 
a trajetória do homena-
geado, um  comerciante 
do ramo de veículos que 
iniciou sua vida pública 
como vereador em São 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense. “Meu irmão é 
um parlamentar atuante, 
já foi secretário de Estado 
na gestão do governa-
dor Cláudio Castro em 
duas pastas, do Trabalho 
e da Defesa do Consu-
midor, tem trabalhado 
muito pelas causas da 
nossa sociedade. Por isso 
tudo, é merecedor des-
ta honraria”, justificou o  
vereador.
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Novas estruturas do Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF vão beneficiar milhares alunos

Cinco prédios do Iacs estão prontos
Cinco dos 11 blocos do novo 
prédio do Instituto de Arte e 
Comunicação Social (Iacs) da 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), no Campus do 
Gragoatá, foram entregues on-
tem pela Prefeitura de Niterói 
à instituição federal de ensino. 
A obra, com aporte de R$ 28 
milhões, foi viabilizada por 
meio de uma parceria entre o 
Município e a UFF. Além dos 
cinco blocos, foi entregue a 
sala de exposições, conhecida 
como Maracanã. A finalização 
da obra está prevista para 
julho.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou a obra do Iacs 
é mais um de vários projetos 
que a Prefeitura desenvolve 
em parceria com a universi-
dade.

“A Prefeitura de Niterói tem 
várias frentes de cooperação 
com a Universidade. Inclu-
sive, durante a pandemia, a 
UFF esteve com a gente no 
Comitê Científico, ajudan-
do na tomada das decisões. 
Ter a Universidade Federal 
Fluminense conosco é uma  
grande oportunidade e uma 
sorte para Niterói. Aqui se 
produz ciência, cultura, edu-
cação, diálogo e reflexão e isso 
é muito importante para uma 
cidade. A cidade de Niterói 
com a UFF é uma potência 
muito grande e sabemos que 

isso não é uma soma, mas 
uma multiplicação”, declarou 
Axel.

As intervenções estão sen-
do coordenadas pela Empresa 
Municipal de Moradia Urbani-
zação e Saneamento (Emusa). 
No momento, 80% das obras 
foram concluídas. Os outros 
seis blocos que ainda serão 
entregues estão em fase de re-

vestimento, de colocação dos 
pisos e instalação de luminá-
rias, ajustes de parte elétrica e 
hidráulica. O estacionamento 
também está pronto, faltando 
concluir na área externa, o 
paisagismo, a colocação do 
piso intertravado e dos reves-
timentos. A previsão é que o 
trabalho seja concluído no fim 
de julho.

O reitor da Universidade 
Federal Fluminense, Antônio 
Cláudio da Nóbrega, falou da 
alegria de ver a obra sendo fi-
nalizada e ressalta a importân-
cia da parceria com o governo 
municipal.

“É muito gostoso experi-
mentar a concretude de um 
projeto audacioso, cooperado 
e de longo prazo, pois sempre 

dizem que o poder público e 
as instituições públicas não 
são capazes de fazer e estamos 
vivendo essa entrega. Essa 
parceria entre a prefeitura e 
a UFF é muito orgânica e que 
tende a permanecer como 
política pública de Niterói e 
institucional da universidade. 
É inevitável fazer o registro 
de como encontramos a UFF, 
com um orçamento decres-
cente e com um momento 
político muito duro e muito 
difícil e a força dos estudan-
tes foi fundamental. Nesse 
momento crítico, Niterói foi 
muito parceira e isso foi extre-
mamente importante”, disse 
o reitor.

O Instituto de Artes e Co-
municação Social da UFF foi 
fundado em 1968, tem cinco 
departamentos e aproximada-
mente 3.500 alunos. O projeto 
básico da obra foi feito pela 
UFF e a Emusa está execu-
tando o projeto executivo.  A 
nova sede contará com 110 
salas interligadas e divididas 
em blocos de salas de aula, 
além de anfiteatro, pátio e 
sala de exposição. O projeto 
dos novos prédios foi mantido 
para que a construção dos 11 
edifícios seja interligada com 
bibliotecas, laboratórios, salas 
de aulas e espaço de convi-
vência.

Flavia Clemente, diretora 

do Iacs, ressaltou que a par-
ceria entre UFF e prefeitura é 
um ganho para todos. 

“Estou muito feliz de po-
dermos estar presentes nesse 
momento depois de tanto 
tempo. Eu tenho uma história 
com o Instituto bem antiga, fui 
aluna de jornalismo em 1990. 
Foi a UFF que me fez conhe-
cer Niterói e eu entendi que a 
universidade e a cidade estão 
sempre juntas e que dialo-
gam muito entre si e realizam 
tantas trocas. E com isso todo 
mundo sai ganhando. Ganha 
a universidade com educação, 
infraestrutura para nossos 
cursos e projetos com quali-
dade de ensino e criar ainda 
mais oportunidades e ganha 
a cidade com tudo que a UFF 
pode oferecer no campo da 
cultura, do cinema e do audio-
visual que a gente dialoga com 
Niterói o tempo todo”.

Neste novo espaço serão 
ministrados os cursos de 
graduação em Arquivologia, 
Artes, Biblioteconomia e Do-
cumentação, Cinema e Audio-
visual, Comunicação Social, 
Estudos de Mídia, Produção 
Cultural, e de Pós-Graduação 
em Ciências da Informação, 
Cinema e Audiovisual, Co-
municação, Cultura e Territo-
rialidades, Mídia e Cotidiano 
e Estudos Contemporâneos 
das Artes.

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

O reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, e o prefeito Axel Grael na entrega das obras realizadas no Campus da UFF

Niterói tem vagas 
temporárias na Saúde
A Fundação Estatal de Saú-
de de Niterói (FeSaúde) 
abriu processo seletivo 
simplificado para a con-
tratação temporária de 
77 médicos e duas vagas 
para agente comunitário de 
saúde, e mais cadastro de 
reserva, com quantitativos, 
especificações, requisitos, 
normas e condições esta-
belecidas no Edital e seus 
anexos, visando atender a 
necessidade temporária, 
e de excepcional interesse 
público, detectada no Pro-
grama de Médico de Famí-
lia (PMF) e no Consultório 
na Rua.

Os profissionais serão 
contratados pelo regime da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), por prazo 
determinado, pelo período 
inicial de até 12 meses, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período.

O edital e seus anexos 
estão disponíveis para con-
sulta no portal da FeSaúde 
(https://fesaude.niteroi.

rj.gov.br/processos-seleti-
vos), com todas as informa-
ções sobre o processo sele-
tivo, inclusive em relação 
às inscrições, classificação 
dos candidatos, recursos,  
resultado final e convoca-
ção.

O processo seletivo sim-
plificado tem por finalida-
de garantir a assistência 
à população niteroiense 
até a realização de novo 
concurso público, tendo 
em vista o não preenchi-
mento das referidas vagas  
no Concurso Público nº. 
001/2020 realizado pela 
FeSaúde.

Prefeito de Niterói assina acordo que cede parte do terreno do espaço  para prédio da Assembleia de Deus

Mais um templo no Caminho Niemeyer
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, assinou ontem (13) 
um termo de cooperação que 
cede uma área de 7.336,07 
metros quadrados no Cami-
nho Niemeyer para a cons-
trução de uma Catedral da 
Igreja Assembleia de Deus. 
A cerimônia contou com a 
presença de diversos líderes 
religiosos, do arquiteto do 
escritório Niemeyer, Jair Ve-
lara, e do neto do autor da 
obra, Cadu Niemeyer, entre 
outras autoridades do gover-
no municipal e da Câmara de 
Vereadores.

O prefeito Axel Grael des-
tacou que a existência de uma 
catedral de uma igreja evan-
gélica no Caminho Niemeyer 
faz parte da percepção inicial 
do espaço. O prefeito lembrou 
que, com o Plano Niterói 450 
anos, o Centro será revitaliza-
do com mais atrações de ape-
lo turístico e atividades para 

reunir as pessoas. Axel Grael 
afirmou que a catedral, com 
toda a beleza do projeto de 
arquitetura, trará visitantes e 
será mais uma das alavancas 
do Centro de Niterói.

“A cidade vai ganhar mais 
um belíssimo prédio, com 
uma belíssima obra do escri-
tório Oscar Niemeyer. Temos 
a convicção de que esse es-
paço se soma a um projeto 
de cidade que a gente idealiza 
desde 2013, o Niterói Que 
Queremos. Fizemos a con-
cepção de uma cidade para 
2033. Esse plano tinha a pre-
visão de uma grande revita-
lização do Centro de Niterói. 
No ano que vem Niterói faz 
450 anos e é um momento im-
portante para pensar a cidade 
e fazer com que essa data seja 
marcante na história de Nite-
rói. O projeto da Catedral da 
Assembleia de Deus é muito 
bonito e com certeza vai re-

forçar o Caminho Niemeyer 
como um espaço de turismo, 
de contemplação e de refle-
xão”, enfatizou o prefeito.

O secretário executivo de 
Niterói, Bira Marques, disse 
que a futura catedral mostra 

a pluralidade da cidade.
“Temos orgulho do que 

construímos ao longo dos 
últimos dez anos. A cidade 
está organizada e tem diálogo 
permanente com todos os se-
tores da sociedade. Em 2013, 

o Caminho Niemeyer estava 
fechado e sem perspectiva. 
Conseguimos dar vida a este 
espaço. E hoje, fruto desta 
credibilidade, a Assembleia 
de Deus acredita neste pro-
cesso. Mais do que uma linda 
vista, este será um lugar do 
qual a cidade terá muito or-
gulho de frequentar”, atestou 
Bira Marques.

O presidente da Conven-
ção da Assembleia de Deus 
no Brasil (CADB), pastor Sa-
muel Câmara, assinou com 
o prefeito Axel Grael o termo 
de cooperação que cede parte 
do terreno do Caminho Nie-
meyer para a construção da 
catedral. O pastor disse que 
o novo templo não poderia 
estar em um lugar melhor.

“Niterói é um território 
lindíssimo. A cidade tem uma 
vista belíssima. Uma socieda-
de precisa conjugar o melhor 
do território com os recursos 

para as pessoas serem felizes. 
É o que estamos vendo aqui 
hoje”, disse o religioso.

O vice-presidente nacio-
nal e presidente estadual da 
CADB, pastor Celso Brasil, 
disse que a nova catedral é 
motivo de alegria e de agra-
decimento.

“Niterói é o lugar que eu 
escolhi para viver com a mi-
nha família e com os meus 
irmãos em Cristo. Estou mui-
to contente, emocionado e 
minha palavra é de gratidão”, 
concluiu Celso Brasil.

 Berg Silva/Divulgação

Com a ação, a cidade ganha mais uma obra do escritório Oscar Niemeyero

Catedral 
faz parte da 
percepção inicial 
do circuito e 
será mais uma 
atração

Programas de 
Niterói estão 
recrutando 
médicos 
e agentes 
comunitários

Procon carioca notifica 
aplicativo de transporte 
O Procon Carioca, vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Cidadania, notificou o Uber 
a fim de que sejam presta-
dos esclarecimentos sobre o 
anúncio de mudanças na pla-
taforma, que possibilitam aos 
motoristas ter conhecimento 
do destino e valor da corrida 
antes de aceitar realizar o ser-
viço. Dessa forma, os motoris-
tas, agora, podem decidir se 
aceitam ou não realizar uma 
viagem, considerando o des-
tino final e o valor da corrida.

Os técnicos do Procon 
Carioca relatam que a reali-
zação de tal prática poderá 
ocasionar, especialmente no 
município do Rio de Janeiro, 
aumento no tempo de espe-
ra do consumidor e na não 
aceitação das corridas, já que 
a estimativa gerada pelo apli-
cativo leva em consideração a 

existência de carros próximos 
ao consumidor. Dessa forma, 
havendo a possibilidade de o 
motorista recusar a corrida, 
em função da distância e do 
valor, os carros que estão pró-
ximos nem sempre atenderão 
aos consumidores.

Com base nisso, o institu-
to pediu esclarecimentos ao 
Uber, que deve justificar se 
as alterações já estão em fun-
cionamento na plataforma; se 
quando há espera do passa-

geiro além do tempo estimado 
pelo aplicativo, a empresa 
adotará alguma providência 
para mitigar eventuais danos 
aos consumidores e, caso sim, 
em quanto tempo essa medi-
da é tomada. 

Além dessas justificativas, 
a Uber deve informar se tem 
buscado mecanismos para 
mitigar eventual aumento no 
número de não aceitação da 
corrida em razão do destino 
do passageiro, que medidas 
adota para minimizar even-
tual indisponibilidade de 
carros nos locais em que os 
motoristas não aceitarem 
as corridas e se existe algum 
plano para diminuir a taxa de 
não aceitação das corridas. 

Para o diretor executivo do 
Procon Carioca, Igor Costa, 
essa conduta visa proteger e 
defender os direitos dos con-

sumidores. 
“As recentes alterações na 

plataforma do Uber podem 
causar lesões aos direitos 
dos consumidores, o que não 
pode acontecer. Vale ressaltar 
que existindo a possibilidade 
de fornecimento, o serviço 
não pode ser recusado sem 
justa causa pelo fornecedor, 
que se dispôs a enfrentar os 
riscos da atividade negocial 
no mercado de consumo”, 
afirma Igor.

Recentes mudanças na plataforma Uber estariam prejudicando os usuários

Motoristas 
passaram a ter 
conhecimento do 
destino e valor 
da corrida antes 
de aceitá-la

Diretor do 
Procon apura se 
houve violação 
aos direitos dos 
consumidores 
com a mudança
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Seminário debate saneamento 
e meio ambiente no Estado
Evento que acontece na capital terá como um dos temas a Lagoa de Araruama, na Região dos Lagos

Debater modelos de trata-
mento de esgoto e buscar 
soluções e tecnologias mais 
eficazes para o saneamento a 
curto prazo. É com este foco 
que a “Captação em Tempo 
Seco”, que capta as contri-
buições que passam pelas 
galerias pluviais e encaminha 
para a estação de tratamento, 
adotada nas cidades da Região 
dos Lagos, será um dos temas 
abordados no 1º Seminário de 
Saneamento e Meio Ambien-
te. O evento, promovido pela 
Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental 
– Seção Rio de Janeiro (Abes 
Rio), foi iniciado ontem (13) e 
prossegue hoje (14) de forma 
híbrida (presencial e on-line), 
transmitido gratuitamente do 
auditório da Firjan, no Centro 
do Rio de Janeiro. 

“Vamos trazer cases já exis-
tentes no Brasil, mostrar as 
perspectivas de quem opera, 
os desafios e o planejamento 
para os próximos anos. Nossa 
intenção é desmistificar o 
tema, trazendo esclarecimen-
to para população e entendi-
mento para os setores corre-
latos”, ressalta o presidente 
da Abes, Miguel Alvarenga 
Fernández y Fernández. 

O encontro conta com a 
participação do diretor pre-
sidente da Prolagos e diretor 
superintendente da Águas do 
Rio, Pedro Freitas, que vai pa-
lestrar hoje (14), às 11h, sobre 

como o tratamento de coleta 
em Tempo Seco tem ajudado 
na melhoria gradativa da qua-
lidade ambiental da Lagoa de 
Araruama. 

“Com o auxílio dos in-
vestimentos que fizemos até 
aqui, já é possível observar a 
melhora desse corpo lagunar 
tão importante. O Tempo Seco 
foi a solução mais rápida e 
assertiva da sociedade para a 

recuperação da lagoa, porque 
se fossemos aguardar a im-
plantação do sistema Separa-
dor Absoluto comprometeria 
de forma irremediável a rege-
neração desse ecossistema. 
Hoje, os pescadores come-
moram recordes de pescado, 
cavalos-marinhos voltaram 
a habitar a laguna e na maior 
indústria da Região dos La-
gos, o Turismo, empresários 

sentem os reflexos positivos 
dos recursos empregados pela 
concessionária”, pontua Pedro 
Freitas. 

Em 1998, quando a Pro-
lagos assumiu os serviços de 
saneamento em Armação dos 
Búzios, Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Iguaba Grande e São Pe-
dro da Aldeia, todo o esgoto in 
natura era despejado na Lagoa 
de Araruama e nas praias. A 

maior laguna hipersalina em 
estado permanente do mundo 
estava em avançado estado de 
degradação ambiental. 

Para ajudar na sua recu-
peração, a sociedade civil or-
ganizada solicitou a mudança 
do contrato, propondo que as 
concessionárias que atuam 
na Região dos Lagos anteci-
passem os investimentos em 
esgoto e aderissem ao sistema 

de captação a tempo seco, 
onde o esgoto que corre pela 
drenagem pluvial é desviado 
para coletores e o resíduo 
transportado para as estações 
de tratamento, retornando 
para o meio ambiente dentro 
dos padrões ambientais. 

Com a mudança aprovada 
pelo poder concedente, Mi-
nistério Público e pela Agência 
Reguladora (Agenersa), em 23 
anos, o índice de atendimento 
em esgotamento sanitário 
saltou de 0 para 80,12% e todo 
esgoto coletado é tratado. 

Além disso, a concessio-
nária construiu 38 km de rede 
coletora, que atuam como 
cinturões, blindando a lagu-
na e captando o esgoto que 
chega pela rede de drenagem. 
“Iremos investir ainda, mais 
de R$50 milhões, que serão 
destinados à implantação de 
26 km de rede coletora, que 
receberá o esgoto que sai dos 
imóveis, atuando como uma 
blindagem da lagoa”, explica 
o diretor-presidente da Pro-
lagos, Pedro Freitas.

Com um grande 
potencial 
turístico, a lagoa 
é um atrativo à 
parte em diversos 
municípios

Marcelo Figueiredo/Prefeitura de Araruama

A Lagoa de Araruama é maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo e estava em avançado estado de degradação ambiental

Municípios 
vão receber 
cooperação 
técnica
O governador Cláudio Cas-
tro e o secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), Rogério Brandi, 
assinaram ontem (13) vá-
rios termos de cooperação 
técnica com os municípios 
de Bom Jardim, Sumidou-
ro e Carmo para obras de 
drenagem e contenção de 
encostas, pavimentação e 
construção de pontes. Os 
projetos já estão em desen-
volvimento.

Castro foi entregar às 
cidades repasses de recur-
sos da concessão da Cedae, 
que ajudarão a dinamizar 
a economia local, além 
de anunciar novos inves-
timentos. O governador 
afirmou que o estado do 
Rio de Janeiro vive um ou-
tro momento.

“Fico feliz em ver o Rio 
de Janeiro que, há poucos 
meses, devia salário, hoje, 
chegar e fazer investimen-
tos em todo estado para 
mudar a vida da popula-
ção. Isso é fruto de muito 
trabalho. São hospitais, 
obras de pavimentação, in-
vestimentos em educação, 
lazer, em todas as áreas. 
Feliz em fazer parte deste 
momento ímpar de nosso 
estado, fruto de muito tra-
balho”, disse o governador

Brandi anunciou du-
rante o evento que uma 
das principais demandas 
da região, a retomada das 
obras do Hospital do Cân-
cer de Nova Friburgo, está 
com a licitação marcada 
para o dia 2 de maio.

Em Bom Jardim, o ter-
mo é para as obras de dre-
nagem e contenção de 
encostas na RJ-150, em São 
José de Ribeirão. Essa obra 
ainda é resíduo das chuvas 
de 2011, quando vários 
municípios da Região Ser-
rana sofreram com um 
temporal forte que deixou 
mais de 900 mortos.

Cidade completa 15 dias sem internações e 21 dias sem óbitos causados pela doença

Registros de c-19 caem em SG

O município de São Gonçalo 
completou 15 dias sem inter-
nações por novo coronavírus 
e 21 dias sem óbitos da doen-
ça. O último foi registrado 
no dia 23 de março. Desde 
o último dia 30, as unidades 
públicas municipais de saúde 
que recebem os casos de co-
vid-19 – Hospital Franciscano, 
na Lagoinha; Retaguarda, 
no Centro, Pronto Socorro 
Central e Pronto Socorro 
Infantil (PSI), no Zé Garoto, 
estão vazias. Todos os leitos 
de enfermaria e das unidades 
de tratamento intensivo (UTI) 
foram remanejados para as 
internações clínicas.  

Durante a última semana, 
a cidade registrou 0,5% de 
positividade nos testes da 
doença entre os dias 3 e 9 de 

abril. Dos 748 testes realiza-
dos, apenas quatro deram 
positivo. Nesta semana, até 
ontem (13), foram realizados 
336 testes e apenas um posi-
tivou, 0,3%. De domingo (10) 
a terça (12), todos os exames 
negativaram.

Há 15 dias, a cidade re-
gistrava 1,2% de positividade 
nos testes da doença entre os 
dias 20 e 26 de março. Dos 856 
testes realizados, 11 deram 
positivo. Entre os dias 27 e 30 
de março, foram realizados 
535 testes e apenas seis posi-
tivaram, 1,1%. Na quarta-feira 
(30 de março), dos 125 exa-
mes realizados, todos deram 
negativo.

Pela primeira vez, desde o 
início da pandemia, todos os 
índices que medem a doença 

– variação de pacientes inter-
nados, ocupações de leitos de 
UTI adulto e de enfermaria, 
percentual dos casos notifica-
dos nas duas últimas semanas 
e variação de óbitos por covid 
– estão zerados na cidade.

Com os leitos vazios, a 
cidade consegue avançar 
com os tratamentos de outras 
doenças e realizar mais ci-
rurgias eletivas, que estavam 
paralisadas desde o início da 
pandemia. Apesar de todos os 
dados positivos, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo orienta 
que as medidas sanitárias 
para evitar o contágio devem 
ser mantidas.

“O gonçalense deve evitar 
aglomerações, respeitar o dis-
tanciamento, lavar as mãos 

ou higienizar com álcool em 
gel e, principalmente, com-
pletar o seu esquema vacinal 
contra o coronavírus”, disse 
a coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil, Melissa de Mello.

Testes- Com menos de 
1% de positividade para o 
coronavírus em São Gonçalo 
nas últimas semanas, a Se-

cretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil manterá apenas 
o Centro de Triagem, no Zé 
Garoto, para a realização dos 
testes para detectar a doença 
durante o feriadão da Semana 
Santa. De hoje (14), ponto 
facultativo, até o próximo do-
mingo (17), os demais locais 
não funcionarão. O centro 
funcionará na quinta (14), 
das 8h às 17h; na sexta (15), 
sábado (16) e domingo (17), 
das 8h às 13h.

O atendimento volta à 
normalidade na segunda-fei-
ra (18). Os testes poderão ser 
feitos em 11 locais de segunda 
(18) a quarta-feira (20). De 
quinta-feira (21), feriado de 
Tiradentes, a domingo (24), 
novamente só o Centro de 
Triagem vai fazer testes.

Verão#tônoRio chega a Angra 
dos Reis nesta quinta-feira

O Projeto “Verão #tônoRio”, 
da Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur-RJ), chega a 
Angra dos Reis hoje (14), para 
o último fim de semana, na 
Costa Verde. A ação estará na 
Praça Zumbi dos Palmares, 
onde os moradores e turistas 
poderão visitar o contêiner 
instagramável, disponível 
na Rua Arcebispo Santos, no 
Centro. A visitação pode ser 
feita de quinta a domingo, 
sempre das 17h às 23h.

A van do Artesanato, loja 
itinerante que expõe peças 
de artesãos do município, 
também estará no local até 
próximo domingo (17), apre-
sentando os trabalhos dos 
artífices. 

A iniciativa do Programa 
de Artesanato do Estado do 
Rio de Janeiro, coordena-
do pela Setur-RJ/TurisRio, 
tem como objetivo fomen-
tar a atividade geradora de 
renda e desenvolvimento  
regional.

“O projeto “Verão #tôno-
Rio” é um sucesso em todas 

as cidades por onde passa. 
Neste feriado prolongado, os 
turistas poderão curtir o be-
líssimo estande instagramá-
vel em Angra dos Reis, cidade 
de forte apelo turístico devido 
às belezas naturais e atrativos 
paradisíacos, reconhecidos 
mundialmente. O público vai 
conferir as inúmeras possibi-
lidades das regiões turísticas 
do RJ, além de assistir aos 
shows musicais e tirar uma 
linda foto nos painéis do es-
tande”, ressalta o secretário 
de estado de Turismo, Sávio 
Neves.

O visitante vai poder regis-
trar a sua presença por meio 
de imagens de drone: a atra-
ção ficará disponível das 17h 

às 20h30. O contêiner con-
tará ainda com espaço a céu 
aberto, além de um balcão de 
informações turísticas, onde 
será possível conhecer mais 
sobre as 12 regiões turísticas 
que compõem o Estado do 
Rio de Janeiro. 

Durante a ação, haverá 
atrações musicais gratuitas, 
com a participação de artistas 
da região.

Shows musicais (de quinta a 
domingo): a partir das 20h30.

Atrações musicais: quinta (14) 
-Kiki Red and the boys; sexta 
(15) – Banda Aglomerou; sá-
bado (16) – Trio Mambucaba; 
e domingo (17) – JR&TH.

Última edição do projeto acontece até domingo no município da Costa Verde

A Secretaria de Saúde de 
Niterói informou ontem 
que durante o ponto 
facultativo de hoje (14) 
e o feriado de amanhã 
(15), as unidades de ur-
gência e emergência do 
município funcionarão 
24 horas, como os hos-
pitais municipais Carlos 
Tortelly, Getúlio Vargas 
Filho, Psiquiátrico de 
Jurujuba, Maternidade 
Alzira Reis Vieira Ferrei-
ra, Unidade de Urgência 
Mário Monteiro e ser-
viços de pronto aten-
dimento do Largo da 
Batalha e da Engenhoca. 
O Samu estará com sua 
frota completa.

Já as unidades da 
rede ambulatorial, como 
módulos do Médico de 
Família, policlínicas e 
Unidades Básicas de 
Saúde, retornam às na 
segunda-feira (18).

Saúde 
de Niterói

Centro de 
Triagem vai 
funcionar no 
feriadão para 
a realização 
de testes

Contêiner para 
tirar fotos, van 
do Artesanato 
e atrações 
musicais estão 
no programa 
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Caso Flordelis: Tribunal do 
Júri condena mais quatro réus
Condenação foi por envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo em 2019, em Pendotiba

Após 22 horas de julgamento, 
o Tribunal do Júri de Niterói 
condenou, ontem (13), mais 
quatro acusados de envol-
vimento na morte do pastor 
Anderson do Carmo: o filho 
biológico da ex-deputada 
federal Flordelis, Adriano dos 
Santos Rodrigues - a quatro 
anos, seis meses e 20 dias de 
reclusão em regime inicial-
mente semiaberto; o ex-PM 
Marcos Siqueira Costa - a 
cinco anos e 20 dias de reclu-
são em regime inicialmente 
fechado; e sua esposa Andrea 
Santos Maia, a quatro anos, 
três meses e dez dias de reclu-
são em regime inicialmente 
semiaberto; e o filho afetivo 
Carlos Ubiraci Francisco da 
Silva - a dois anos, dois meses 
e 20 dias de reclusão em regi-
me inicialmente semiaberto, 
por associação criminosa 
armada.

Carlos Ubiraci foi absolvi-
do das acusações de homicí-
dio triplamente qualificado 
consumado e da tentativa 
de homicídio duplamente 
qualificado. O advogado da 
família do pastor Anderson 
do Carmo, Ângelo Máximo, 
disse que entrou com recurso 
contra a absolvição: “Entrei 
com recurso para anular a 
sentença em relação ao Carlos 
e trazê-lo a novo julgamento 
perante o Tribunal de Júri 
de Niterói. Com relação aos 

demais réus, a assistência de 
acusação está satisfeita”.

André Luiz de Oliveira 
também seria julgado ontem, 
mas, por motivos de saúde 

do advogado, o seu júri será 
remarcado.

O julgamento começou às 
11h de terça-feira (12) e termi-
nou às 9h de ontem (13). Fo-

ram ouvidas 12 testemunhas, 
nove de acusação e três de 
defesa. Outras quatro teste-
munhas foram dispensadas. 
Depois, os quatro réus foram 

interrogados e, em seguida, 
acusação e defesa fizeram 
suas sustentações.

Em razão do número de 
acusados no processo, a juíza 
Nearis dos Santos de Carva-
lho Arce optou por dividir o 
julgamento em duas sessões. 
A segunda sessão do júri ocor-
rerá no dia 9 de maio, quando 
serão julgadas Flordelis, sua 
filha biológica Simone dos 
Santos Rodrigues; a neta, 
Rayane dos Santos Oliveira; e 
a filha afetiva Marzy Teixeira 
da Silva.

Adriano dos Santos Ro-
drigues, o ex-PM Marcos Si-
queira da Costa e sua esposa 
Andrea Santos Maia foram 
condenados por uso de do-
cumento falso e associação 
criminosa armada. Eles foram 
condenados pelo envolvi-
mento na produção de uma 
carta em que Lucas Cezar dos 
Santos de Souza, filho adotivo 
de Flordelis, assumiria a culpa 
pelo assassinato do pastor.

O advogado do ex-PM e 
sua esposa, George de Fa-
rias, disse que a defesa está 
satisfeita quanto à sentença 
da Andrea porque não havia 
materialidade que pudesse 
ligá-la à questão da carta nem 
à ex-deputada Flordelis.

Outras condenações - No 
dia 24 de novembro de 2021, 
o Tribunal do Júri de Niterói 
condenou Flávio dos Santos 
Rodrigues, filho biológico da 
ex-deputada federal Flordelis, 
a 33 anos, dois meses e 20 dias 
de reclusão em regime inicial-
mente fechado por homicídio 
triplamente qualificado con-
sumado, porte ilegal de arma 
de fogo, uso de documento 
ideologicamente falso e as-
sociação criminosa armada.

Ele foi denunciado como 
autor dos disparos de arma 
de fogo que provocaram a 
morte do pastor Anderson do 
Carmo de Souza, marido da 
ex-parlamentar, morto a tiros 
no dia 16 de junho de 2019.   

Na mesma sessão de jul-
gamento, Lucas Cezar dos 
Santos de Souza, filho adotivo 
de Flordelis, foi condenado 
por homicídio triplamente 
qualificado a nove anos de 
prisão em regime inicialmen-
te fechado. Ele foi acusado 
de ter sido o responsável por 
adquirir a arma usada no as-
sassinato do pastor.

Após a 
condenação 
de envolvidos 
no crime, o 
julgamento mais 
aguardado é de 
Flordelis

 Tânia Rego/Agência Brasil

Em razão do número de acusados no processo, a juíza optou por dividir o julgamento em duas sessões

TSE desmente fake 
news sobre e-Título
O Tribunal Superior Eleitoral 
divulgou uma nota na qual 
afirma ser “falsa a afirmação 
de que o e-Título seria um 
aplicativo espião”. O boato 
estaria circulando em diver-
sas redes sociais.

“Importante lembrar que 
o e-Título, bem como outros 
aplicativos da Justiça Eleito-
ral, observa as diretrizes es-
tabelecidas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados no uso e 
armazenamento de informa-
ções de usuários”, informou 
o TSE.

O tribunal destaca que 
algumas funcionalidades do 
e-Título utilizam “um con-
junto relativamente pequeno 
de autorizações”. No caso, 
apenas 20: número peque-
no, se comparado a outros 
dispositivos que utilizam o 
sistema operacional Android. 
“O Facebook solicita um total 
de 45 permissões ao usuário; 

e o Uber, 35”, exemplificou.
Na nota, o TSE justificou 

todas as autorizações ne-
cessárias para o acesso ao 
e-Título. A permissão para 
usar a geolocalização é ne-
cessária para o eleitor que 
deseja justificar o voto no dia 
da eleição. O acesso à lanter-
na do aparelho é necessário 
para a autenticação de docu-
mentos emitidos pela Justiça 
Eleitoral.

A autorização solicitada 
para alterar ou excluir conteú-
do de armazenamento USB é 
necessária para a gravação de 
documentos emitidos a partir 
do e-Título, como no caso das 
certidões de quitação eleitoral 
ou das guias de pagamento 
dos débitos eleitorais. Já a 
autorização para criar contas 
e definir senhas é solicitada 
para casos de migração de 
um smartphone antigo para 
um novo.

Páscoa: empresa é notificada 
por suspeita de contaminação

Às vésperas da Páscoa e 
diante do registro de de-
zenas de casos, na sema-
na passada, de salmone-
la causada por chocolates 
Kinder no Reino Unido, o 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública notificou a 
fabricante Ferrero do Brasil.  
Por meio da Secretaria Na-
cional do Consumidor (Se-
nacon), a pasta determinou 
que a Ferrero do Brasil for-
malize o recall do chocolate 
Kinder ou apresente esclare-
cimentos sobre a segurança 
do produto.

“Considerando que, até 
então, a Ferrero do Brasil não 
emitiu comunicado especí-
fico destinado à Senacon, a 

referida empresa foi notifica-
da em prol da transparência 
nas relações de consumo. 
Recomenda-se que as sub-
sidiárias e importadoras de 
fornecedores de produtos 
e serviços informem às au-
toridades brasileiras com-
petentes que os produtos 
ou serviços objeto do recall 
no exterior não atingiram 
o mercado brasileiro. Se o 
produto tiver indícios de 
risco aos consumidores em 
território brasileiro, o forne-
cedor deve formalizar o re-
call imediatamente”, ressalta 
a Senacom, em nota.

A empresa tem o pra-
zo de 72h, a partir do re-
cebimento da notificação, 

para formalizar o recall ou  
prestar os devidos esclareci-
mentos.

O artigo 10 do Código de 
Defesa do Consumidor diz 
que o fornecedor não pode 
colocar no mercado produto 
ou serviço que apresente alto 
grau de nocividade ou peri-
culosidade à saúde ou segu-
rança. Segundo a legislação 
que regulamenta o recall, 
o fornecedor é responsável 
por explicar qual é o defeito e 
alertar sobre o risco envolvi-
do, além de orientar os con-
sumidores sobre como evitar 
incidentes e o que fazer para 
obter reparo, substituição ou 
reembolso do produto.

O governo federal man-

tém um sistema acessível no 
site, no qual o consumidor 
pode pesquisar se um pro-
duto ou serviço foi objeto 
de recall recentemente, além 
de se cadastrar para receber 
alertas sempre que um novo 
recall for lançado.

Posicionamento

Em nota enviada à Agência 
Brasil, a Ferrero Brasil infor-
mou que ainda não recebeu 
qualquer notificação oficial 
da Senacon sobre possíveis 
esclarecimentos em relação 
a episódios de intoxicação 
em produtos da Kinder Eu-
ropa e que recebeu a infor-
mação sobre o caso pela 
imprensa.

Casos no Reino Unido acenderam o sinal de alerta das autoridades no Brasil

Em 2020, a média caiu 2 anos, e ficou em cerca de 77 anos

Expectativa de vida cai 
nos Estados Unidos

A expectativa de vida nos Es-
tados Unidos caiu quase dois 
anos em 2020, para cerca de 
77 anos de idade, em meio 
à pandemia de covid-19, a 
maior queda em comparação 
com os outros 21 países de 
alta renda, de acordo com um 
estudo global.

Os norte-americanos têm 
hoje expectativa de vida de 
76,99 anos, e não mais 78,86 
anos, registrada em 2019, de 
acordo com a pesquisa, que 
avaliou as contagens nacio-
nais de mortes e de população 
em 2019 e 2020 para calcular 
a razão de taxas de mortali-
dade.

A queda de 1,87 anos na 
expectativa de vida no ano 
de 2020 foi bem mais alta do 
que a média de redução, que 
foi de 0,58 ano em 21 outros 
países, entre eles Canadá, 
França, Alemanha, Dinamar-
ca e Coreia do Sul. Nenhum 
país experimentou uma que-
da tão brusca quanto a dos 
Estados Unidos, de acordo 
com o estudo.

Os números de mortalida-
de por covid-19 nos EUA e de 
mortes em excesso estiveram 
entre os mais altos do planeta, 
e o vírus foi a terceira causa de 
morte nos Estados Unidos em 
2020, atrás apenas de doenças 
cardíacas e câncer.

Os autores do estudo dis-
seram que os Estados Unidos 
geriram mal as respostas 
federal, estadual e local à pan-
demia de covid-19 no início, 
contribuindo para maiores 
números de mortos do que 
em outros países. A resposta 
à pandemia acentua a dife-
rença de expectativa de vida 
entre os EUA e esses países.

A polícia prendeu o ho-
mem suspeito de deto-
nar bombas de fumaça 
e disparar uma arma 
de fogo que deixou 10 
passageiros baleados 
em um vagão lotado 
do metrô de Nova York, 
informou a emissora de 
televisão NBC New York, 
citando quatro fontes 
policiais com conheci-
mento direto do caso. 
Policiais e agentes de 
segurança federais e es-
taduais estavam em uma 
caçada a Frank James, 
de 62 anos, identifica-
do como o suspeito do 
ataque ocorrido na ter-
ça-feira (12). Além dos 
baleados, outras 13 pes-
soas ficaram feridas.

Suspeito 
preso em NY

A pandemia 
contribuiu para 
a alteração

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 17/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17216069
13:00 às 17:00 Rua Doutor Paulo Cesar - Santa Rosa - Niterói 17216405
13:00 às 17:00 Rua Fagundes Varela - Icaraí - Niterói 17216405
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17216405
Dia: 18/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Ana Cigana - Arsenal - São Gonçalo 17223533
12:00 às 16:00 Rua Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo 17223533
12:00 às 16:00 Rua João Monteiro da Rocha - Arsenal - São Gonçalo 17223533

MARICÁ
08:30 às 12:30 Lot Parque Bosque Fundo - Inoã - Maricá 17223655
08:30 às 12:30 Ruas 5, 6, 12, 14 - Parque Bosque Fundo - Inoã - Jardim Inohan - 

Chácaras Inoã - Maricá 
17223655

08:30 às 12:30 Avenida Arino de Souza Matos - Rodovia Amaral Peixoto - Bosque Fundo 17223985
08:30 às 12:30 Avenida do Contorno - Rodovia Amaral Peixoto - Jardim Inohan - Maricá 17223985
08:30 às 12:30 Avenida Wellington Ferreira - Inoã - Maricá 17223985
08:30 às 12:30 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 17223985
08:30 às 12:30 Ruas 6, 8, 10, 11, 13, 33 - Loteamento Bosque Fundo - Inoã - Jardim 

Inohan - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 
17223985

08:30 às 12:30 Rua Arino de Souza Matos - Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 17223985
08:30 às 12:30 Rua Bosque Fundo - Lm Parque Bosque - Jardim Inohan - Maricá 17223985
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Pr. Amendoeiras - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Ruas 36, 37, 90, 116, 122, 123, 124, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149 - Itaipuaçu - Quiosque - Jardim Atlântico - Itaocaia Valley - 
Recanto Itaipuaçu - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 

17221345

13:00 às 17:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Itaipuaçu - Jardim Atlântico 17221345
13:00 às 17:00 Rua Envindo Taques H Júnior - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Glória B Dick - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Mário Augusto Garcia - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
13:00 às 17:00 Rua Pedro Araújo - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17221345
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PRN Concessões e Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 00.358.042/0001-07 - NIRE Nº 33300160540 

Sociedade Limitada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos às Sócias da PRN Concessões e Participações 
Ltda. (“Sociedade”) que se encontram disponíveis na sede social 
da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos relativos às contas dos 
administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Rio de Janeiro/RJ, 13 de abril de 2022. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente e Eduardo Siqueira 
Moraes Camargo - Diretor Operacional.
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Paulo Sousa 
pede mais 
intensidade 
ao Flamengo

O Flamengo 
derrotou o 
Talleres-ARG 
na noite de 
terça-feira e 
assumiu a li-

derança isolada do grupo H 
da Libertadores. O resultado 
manteve o time com 100% 
de aproveitamento na com-
petição.

No entanto, o técnico 
Paulo Sousa afirmou que o 
Flamengo poderia ter sofrido 
menos contra os argentinos.

“Tivemos facilidade, so-
bretudo quando chegamos 
no 2 a 0. Isso fez com que 
a equipe baixasse a intensi-
dade e perdesse mais bolas 
simples. Temos que reco-
nhecer que todas as vezes 
que não finalizamos nossas 
ações e as distâncias entre 
as linhas mais avançadas e 
mais baixas nos fizeram so-
frer nas transições”, iniciou.

“Sofremos um gol e de-
mos expectativas ao adversá-
rio. Isso fez com que o nosso 
início do segundo tempo 
fosse mais impactante, mas 
fomos crescendo pouco 
a pouco, encontramos os 
espaços estratégicos e pode-
ríamos ampliar este mesmo 
resultado”, completou.

O comandante portu-
guês afirmou que vem tra-
balhando com o elenco para 
melhorar visando os jogos 
que a equipe tiver mais di-
ficuldade.

“O adversário não tirou 
profundidade. Temos que 
melhorar quando os ad-
versários nos retiram isso. 
Temos que encontrar so-
luções em espaços curtos”, 
afirmou.

Volante faz elogios a treinador que vem sendo questionado pela torcida

Yuri defende trabalho de 
Zé Ricardo no Vasco

O  Va s c o  v i v e 
clima de pres-
são após o tro-
peço na estreia 
da Série B do 
C a m p e o n a t o 
B r a s i l e i r o.  O 

técnico Zé Ricardo passou a 
ser questionado e virou alvo 
da torcida e de membros da 
própria diretoria.

O volante Yuri concedeu 
entrevista coletiva e saiu em 
defesa do treinador cruz-
maltino.

“O Zé tem nossa confian-
ça, é um treinador que todo 
mundo gosta, abraçamos o 
trabalho e vamos correr por 
ele. Sabemos que essa pres-
são é porque os resultados 
não estão vindo. O Vasco é 

um time grande, temos que 
ganhar a todo instante, e 
quando a gente não vence 
tem pressão. Então vamos 
trabalhar para mudar isso 
e conseguir as vitórias”, de-
clarou.

Yuri admitiu a frustração 
e a má atuação do Vasco 
contra o Vila Nova, em São 
Januário.

“Sabemos que foi um 
início ruim, a Série B é difí-
cil, temos que pontuar em 
casa. Sabemos que deixa-
mos a desejar, não tenho 
palavras para falar da festa 
dos torcedores, eles lotaram 
o estádio, e não fizemos o 
resultado esperado. Peço que 
eles continuem a confiar na  
gente, continuem apoian-
do. Com eles do nosso lado 
somos mais fortes. Ficamos 
tristes com o resultado. Mas 
sabemos que temos que 
trabalhar muito essa se-
mana pra trazer a vitória”, 
concluiu.

O Vasco vai em busca da 
recuperação na Série B no 
próximo sábado, quando 
encara o CRB, em Maceió.

Rafael Ribeiro / Vasco

Volante Yuri Lara afirmou que o treinador Zé Ricardo tem a confiança do elenco e que é normal a pressão por resultados

Próximo 
compromisso do 
Vasco será no 
sábado, quando 
visita o time do 
CRB em Maceió 

Botafogo anuncia 
Gustavo Sauer

Barcelona busca 
vaga nas semifinais

O  B o t a f o g o 
anunciou on-
tem mais um 
reforço para a 
temporada. O 
nome da vez é 

de Gustavo Sauer, atacante 
que estava no Boavista, de 
Portugal, e retorna ao Brasil 
após quatro temporadas no 
exterior. O atleta deve assi-
nar contrato de três anos 
com o Glorioso.

O jogador é aguardado 
no Rio de Janeiro nos pró-
ximos dias para dar início 
a suas atividades. Segundo 
o clube, a data de sua apre-
sentação será divulgada 
posteriormente.

Antes de chegar ao ter-
ritório português, Gustavo 

As quartas de final da Liga 
Europa serão finalizadas 
hoje com os duelos de volta. 
O destaque será o confronto 
entre Barcelona e Eintracht 
Frankfurt, no Camp Nou.

Na partida de ida, na 
Alemanha, as duas equipes 
empataram por 1 a 1. Assim, 
quem vencer na Espanha 
avança para a semifinal.

O técnico Xavi Hernán-
dez afirmou que a equipe 
precisa ter uma atuação 
superior à do confronto 
de ida, mas lembrou que o 
Barcelona terá o apoio da 
torcida.

“Acho que temos que me-
lhorar em termos de perder 
a bola. Vamos jogar perante 
os nossos torcedores e isso 

passou por Joinville, Gan-
dzasar FC, da Armênia, 
Metropolitano, Paraná, 
Daejeon Hana Citizen, da 
Coreia, e Botev Plovdiv, da 
Bulgária.

O atacante foi negociado 
em definitivo e dá espe-
rança aos alvinegros com 
bons números. Nos 31 jogos 
que entrou em campo na 
temporada 2021/22, mar-
cou dez gols e somou sete 
assistências.

é um ponto a nosso favor. 
Somos o Barcelona, o clube 
mais exigente do mundo. 
Temos a obrigação de ven-
cer e jogar bem. Esperamos 
ganhar a Liga Europa, que 
é o único título que o clube 
não tem”, disse.

Já o Eintracht espera sur-
preender o Barça para seguir 
na competição. O técnico 
Oliver Glasner admitiu a 
dificuldade da partida.

“Estamos cientes de que 
será uma tarefa muito difícil 
contra uma equipe muito 
forte. Mas levamos a con-
fiança da primeira partida 
conosco. Uma coisa é clara: 
é necessário um desempe-
nho muito bom em todas as 
áreas”, declarou.

Atacante deve 
desembarcar 
em breve no Rio 
de Janeiro 


