
Programa pode elevar a
renda com a reciclagem

Recicla+, lançado pelo Governo Federal, deve beneficiar 800 mil catadores e aumentar ganhos em 25%

BOM PARA O BOLSO E PARA A SUSTENTABILIDADE
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Escolas capricham na confecção dos carros alegóricos, fantasias e adereços. Todo o esforço das comunidades é recompensado pelo brilho da festa que é uma paixão para os brasileiros

 Berg Silva/Divulgação

Folia pede 
passagem no 

Caminho
O Caminho Niemeyer, no Centro 

de Niterói, se prepara para dar 
passagem ao samba da cidade. O 

conjunto de construções projetado 
pelo famoso arquiteto brasileiro 
será transformado em passare-
la para as escolas de samba nos 
próximos dias 21, 23 e 24. Cerca 

de 15 mil componentes devem se 
apresentar para as 5 mil pessoas 

que deverão ocupar as arquiban-
cadas. A arena terá formato em U, 
e as 31 escolas vão entrar, desfilar 
e sair pelo mesmo local por onde 

entraram. Tanto o público quanto 
os integrantes das escolas poderão 

aproveitar a folia, com muito  
samba no pé e na garganta. 

Haja emoção, e coração. 

Rio tem mais de 
2 mil pessoas 

desaparecidas
PANORAMA/PÁG. 2

Após empate em casa na primeira rodada da Série B do Campeona-
to Brasileiro, o Vasco vai até Maceió na noite deste sábado, enfrentar o 
CRB, precisando vencer para afastar qualquer tipo de crise.

PÁG. 8

‘Arte na Rua’ 
anima o fim
de semana
O projeto Arte na Rua está 
repleto de música boa neste 
fim de semana, com shows 
em Icaraí, Fonseca, Pirati-
ninga e Barreto.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Fátima Regina e Zeh Netto se 
apresentam no sábado, às 11h

ESPORTES

Vibração por 
defender o 
Glorioso
Zagueiro argentino Victor 
Cuesta não escondeu sua 
satisfação nesses primei-
ros dias de Botafogo e exal-
tou o clube alvinegro.

Vitor Silva / Botafogo

Victor Cuesta já está regularizado e 
pode jogar amanhã contra o Ceará

Daniel Ramalho / Vasco

Atacante chileno Carlos Palacios fará sua estreia pelo Vasco neste sábado contra o CRB

É vencer e espantar a má fase

Exposição 
reúne menores 

infratores
CIDADES\PÁG. 4

Jovens a serviço da natureza
Governo Estadual inaugura em várias cidades núcleos do maior programa ambiental do País
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Apagão
Aqui em Niterói basta uma chuvinha para a luz acabar. 
O fornecimento de energia elétrica na cidade é bastante 
precário. E, geralmente, a normalização da situação de-
mora horas. Em épocas de home office, se você trabalha 
em casa, é bom providenciar um gerador a diesel. 
Lucas Gomes

Fora das baias
Não sei porque aqui em Niterói os motoristas de ônibus 
não gostam de parar os coletivos nas baixas dos pontos 
de ônibus, que foram criadas para esse fim. Eles simples-
mente param no meio da rua sem se importar com os 
motoristas que vêm atrás. Agravam  ainda mais o bastante 
caótico trânsito da cidade.
Marília Louzada

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.

Sábado e domingo 
com ‘Arte na Rua’
O projeto Arte na Rua está 
repleto de música boa neste 
fim de semana. Neste sába-
do, tem shows em Icaraí e 
no Fonseca. Quem se apre-
senta na varanda do Centro 
Cultural Paschoal Carlos 
Magno, às 11h, é a cantora 
Fátima Regina, acompa-
nhada do músico Zeh Netto, 
que apresentam o show “A 
Música em Nós”, que repre-
senta o amor e a alegria. No 
Horto do Fonseca o show 
é do grupo Desejo Natural, 

que chega para botar todo 
mundo para sambar.  

Já no domingo, os shows 
acontecem em Piratininga 
e no Barreto. Quem for ao 
Rolerzão, às 18h, assistirá 
a apresentação de Evandro 
Marinho, com releituras de 
clássicos da MPB e Word 
Music. No Horto do Bar-
reto quem ocupa o palco 
é Mauricio Praxaxar, com 
seu repertório autoral, mas 
também com obras de Luiz 
Gonzaga e outros nomes. 

CULTURA

Diversão
Neste sábado e domingo, a 
partir das 8h, tem o “Maricá 
Esporte Fest”, com ativida-
des de esporte e lazer nas 
praias da Barra e de Itaipua-
çu, além de campeonatos 
e oficinas de futevôlei. No 
local, também acontecem 
aulão de fitdance, shows de 
samba e pagode, além de 
tirolesa, skate park e o acqua 
ball, voltadas para adultos e 
crianças. As atividades são 
gratuitas, mas é necessário 
um cadastro e comprovante 
de vacinação.

BRUXAS NO CINEMA –  Até o dia 9 de maio, acontece 
a mostra “Mulheres mágicas: reinvenções da bruxa no 
cinema”, no CCBB Rio, que investiga como a figura da 
bruxa, entendida em um sentido amplo, foi construída 
ao longo da história do cinema. Os ingressos custam 
R$10 (inteira) e estão à venda na bilheteria e no site 
Eventim. 

FEIRA CULTURAL – Até domingo acontece a Feira Cul-
tural na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, no trecho 
entre a Praça da Cidadania e a Rua 13 de Novembro. 
A edição reúne artesanato, plantas e itens diversos, 
além de praça de alimentação. O evento também tem 
o objetivo de dar visibilidade aos artistas cabo-frienses 
e fomentar a cultura na cidade. 
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Fátima Regina e Zeh Netto se apresentam no Paschoal Carlos Magno

Divulgação

“Maricá Esporte Fest” tem ativida-

des de esporte e lazer nas praias

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

Incentivo à 
produção
Já foi regulamentada e está 
valendo a Lei 9.428/2021, que 
suspendeu o Regime de Subs-
tituição Tributária na comer-
cialização interna de bebidas 
produzidas no Rio. A regra 
vale para operações de saída 
interna que envolvam água 
mineral ou potável envasada, 
leite, laticínios e correlatos, 
vinhos, cachaça, aguardentes 
produzidas por cachaçarias, 
alambiques ou por indústrias 
no estado. A substituição tri-
butária foi criada para facilitar 
o pagamento do ICMS. Trata-
-se de uma retenção antecipa-
da do imposto, que é cobrada 
somente de um dos contri-
buintes da cadeia produtiva 
de um determinado produto. 
Autor original da lei, o de-
putado Alexandre Knoploch 
(PSL) disse que a medida é 
necessária para impulsionar 
a produção estadual. Atual-
mente, o Rio produz 17% do 
consumo de leite e derivados 
por ano. Quanto aos destila-
dos, Knoploch ressalta que o 
estado é reconhecido como 
“Território da Cachaça de 
Qualidade”, mas a alta carga 
tributária impede o avanço 
do setor.

O segredo revelado dos odores

O uso dos óleos essenciais 
não se restringe apenas à 
aromaterapia. As proprie-
dades medicinais das plan-
tas fazem muito bem para 
os cuidados com a pele e 
também para tratar proble-
mas que atingem o couro 
cabeludo, por exemplo. É 
o que explica Lígia Finotti, 
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aromatologista, acadêmica 
em Química, perfumis-
ta e herbalista que atua 
na Amazônia brasileira. 
Através de seu Instagram 
(@ligiafinotti), ela divide 
seus conhecimentos por 
meio de dicas, receitas e 
informações sobre como 
cuidar da saúde. 

Correios reforça 
sua marca
Em continuidade às ações 
corporativas de fortalecimen-
to da identidade empresarial 
e da sua frota aérea, os Cor-
reios acabaram de disponibi-
lizar a segunda aeronave ca-
racterizada com a sua  marca. 
Em janeiro, o primeiro avião 
identificado com as cores e 
logo da estatal foi batizado em 
meio às comemorações dos 
359 anos dos serviços postais 
brasileiros. Os dois aviões in-
tegram a Rede Postal Noturna 
(RPN) operacionalizada pelos 
Correios há mais de 40 anos. 
Em média são 310 toneladas 
de encomendas transporta-
das diariamente pelo modal 
aéreo. 

Mais de 2 mil 
desaparecidos

Rio Bonito prepara 
grande festa

Mais de duas mil pessoas 
foram declaradas desapare-
cidas no Estado do Rio, nos 
oito primeiros meses de 2020. 
Os dados foram apresentados 
pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos (SEASDH) 
em reunião da Comissão 
Especial de Pessoas Desapa-
recidas, da Alerj, realizada na 
última quarta (13). Já no pri-
meiro encontro, a comissão, 
presidida pelo deputado Dan-
niel Librelon (REP), obteve do 
secretário da SEASDH, Júlio 
Saraiva, o compromisso de 
que o Cartão Prontidão será 
lançado em maio. Instituído 
pela Lei 9.506/21, o auxílio ga-
rante um salário mínimo, por 
até três meses, aos familiares 
de pessoas desaparecidas. O 
secretário também anunciou 
o lançamento de uma cartilha 
com orientações e informa-
ções sobre como proceder em 
caso do desaparecimento de 
um familiar, além de informa-
ções sobre como estar atento 
às questões que originam esse 
abandono do lar.

A Prefeitura de Rio Bonito 
realizará um grande evento, 
para celebrar os 176 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do município. 
Depois de um longo período 
de espera por conta dos efei-
tos do Covid-19, a tradicional 
festa da cidade está de volta, e 
acontecerá entre os dias 5 e 8 
de maio, no Espaço de Even-
tos da Mangueirinha, com 
entrada franca. As atrações 
musicais ficam por conta de 
artistas  renomados como: 
Zezé Di Camargo e Luciano, 
Ferrugem, Cassiane, Fernan-
da Brum, Eugênio Jorge e 
Ludmilla, completam a grade 
de shows, artistas e bandas da 
cidade que formarão o palco 
Rio-Bonite-Se, representados 
nos mais diversos ritmos. 

Inauguração em Tanguá

No mês de conscientização 
do Autismo, o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros, 
ao lado da primeira-dama 
do Brasil, Michelle Bolsona-
ro, do governador Cláudio 
Castro, e da ministra da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Cris-
tiane Britto, inauguraram 
a primeira Clínica-Escola 
do Autista no município. A 
instituição é a terceira do 
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país a ofertar serviços es-
pecializados para pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e fica na Rua 
Braçanã, 218, no Centro. 
No local, alunos terão apoio 
de fisioterapeutas, fonoau-
diólogos, terapeutas ocu-
pacionais, psicopedagogos, 
nutricionistas, dentistas, 
neuropediatra, assistentes 
sociais, psicólogo e psiquia-
tra, entre outros. 

Panorama RJPanorama RJ

Crime ainda sem solução, 
o assassinato da vereadora 
no Rio Marielle Franco 
chocou o mundo em 2018 
e ainda repercute como 
sintoma da fragilidade da 
democracia brasileira. In-
cumbido de encontrar res-
postas, o delegado Giniton 
Lages assumiu a responsa-
bilidade de iniciar as inves-
tigações sobre o atentado. 

Sua trajetória à frente do 
caso, desde o dia em que 
assumiu o inquérito até a 
prisão de dois acusados 
pelos homicídios, ago-
ra está retratada no livro 
“Quem Matou Marielle?”, 
lançamento da Matrix Edi-
tora. A obra foi escrita em 
parceria com o cientista 
político e jornalista Carlos 
Ramos. 

Livro sobre a morte de Marielle

A Motorola é mais uma 
empresa a utilizar o me-
taverso. Desta vez, para 
treinar suas equipes de 
vendas. Colaboradores 
de norte a sul do Brasil 
receberam o treinamento 
sobre o Motorola edge 30 
pro – último lançamento 
da marca – no ambiente 

virtual. O novo modelo de 
treinamento foi realizado 
com promotores, vende-
dores das motostores e a 
equipe interna da Moto-
rola. “Queremos cada vez 
mais integrar os ambientes 
físico e digital”, afirma Ta-
tiane Bernardazzi, head de 
Trade Marketing da marca.

Treinamento no metaverso
Divulgação

Divulgação Divulgação
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Pela primeira vez escolas de samba da cidade vão se apresentar no espaço projetado por Oscar Niemeyer

Niterói a Caminho do Carnaval
Está quase tudo pronto para 
Niterói receber escolas de 
samba e amantes do carna-
val na passarela da folia que 
será montada no Caminho 
Niemeyer, no Centro, na 
próxima semana. Enquanto 
as 31 agremiações da cidade 
se preparam para fazer bo-
nito nos dias 21, 23 e 24 de 
abril, a Prefeitura de Niterói 
já reuniu todos os órgãos pú-
blicos para definir o esquema 
operacional e estrutural que 
dará apoio à festa.

Para o desfile, o Caminho 
Niemeyer será transformado 
em uma arena, com arqui-
bancada para 5 mil pessoas 
e previsão de outras 15 mil 
pessoas desfilando. A arena 
terá formato em U, e as esco-
las entram, desfilam e saem 
pelo mesmo local por onde 
entraram, para que tanto 
o público quanto os inte-
grantes das escolas possam 
aproveitar ao máximo a folia, 
com muito samba no pé e na 
garganta.

“Vejo o carnaval como a 
mais forte manifestação de 
cultura popular do país. Há 
anos atuamos na revitaliza-
ção do carnaval da cidade e 
agora estamos em um novo 
momento, com a ida dos des-
files para o Caminho Nieme-
yer, o que com certeza abrirá 
uma nova etapa do carnaval 

de Niterói. Vale salientar que 
esse ano conseguimos gravar 
um EP com as 10 escolas do 
Grupo Especial. Ficou um 
material com uma ótima 
qualidade. Vamos fazer um 
belo desfile na próxima se-
mana e mostrar a qualidade 
do carnaval de nossa cida-
de, abrindo um novo ciclo 
dessa linda festa popular”, 

comemora o vice-prefeito de 
Niterói, Paulo Bagueira.

A entrada será gratuita e 
toda a estrutura será mon-
tada para dar conforto aos 
presentes, inclusive com 
uma praça de alimentação 
instalada no local.

“É uma aposta que o go-
verno está fazendo tanto para 
melhorar as condições do 

desfile, dando mais conforto 
e segurança tanto para quem 
vai desfilar como para quem 
vai assistir. O nosso objetivo 
é manter o carnaval no Ca-
minho Niemeyer, caso o re-
torno seja positivo. Pagamos 
a subvenção para as escolas 
da cidade em três parcelas, 
sendo uma em janeiro, outra 
em fevereiro e esta semana 

liberamos a terceira parcela. 
Fui visitar os barracões e está 
tudo andando muito bem. A 
Prefeitura está dando toda a 
estrutura e as escolas estão 
respondendo bem, dando 
tudo para termos um belo 
desfile. Teremos uma arena 
moderna e concebida junto 
com as escolas de samba 
para fazermos o melhor”, 
disse o secretário municipal 
de Participação Social e pre-
sidente da Comissão de Car-
naval de Niterói, Anderson 
Rodrigues, o Pipico.

Todos os órgãos públicos 
responsáveis pela elaboração 
da estrutura do carnaval es-
tão se preparando: agentes 
da Guarda Municipal, da 
Secretaria de Ordem Pú-
blica, e da NitTrans ficarão 
responsáveis pelo ordena-
mento urbano e trânsito. 
A Secretaria de Saúde e o 
Samu também terão equipes 
e ambulâncias de plantão. A 
Companhia de Limpeza de 

Niterói também atuará no 
entorno e na área de desfiles. 
Todo evento contará ainda 
com apoio da Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros. A 
Secretaria de Ordem Pública 
cadastrou ambulantes para 
trabalharem nos dias do  
carnaval.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, explicou que 
Niterói vive um momento 
especial neste primeiro car-
naval após a pandemia e toda 
estrutura está sendo monta-
da para que o niteroiense, 
as agremiações e visitantes 
possam ter uma festa com 
conforto e segurança.

“Nós queremos realizar 
o melhor carnaval de todos 
os tempos. Estamos traba-
lhando para dar essa alegria 
ao povo de Niterói e às agre-
miações, além de garantir 
que possamos receber bem 
nossos visitantes. O carnaval 
fomenta a economia e o tu-
rismo. É uma indústria que 
gera emprego e renda, além 
de uma festa que mexe com 
toda a cultura popular do 
país. Além de toda a estrutu-
ra que estamos montando, 
ainda temos a beleza da 
Baía de Guanabara. Vamos 
presentear a população e os 
integrantes das escolas que 
trabalham com tanto amor”, 
afirmou Paulo Novaes.

Desfiles serão 
realizados nos 
dias 21, 23 e 24, 
no Centro, para 
um público de 
cinco mil pessoas

 Berg Silva/Divulgação

Após um período sem atividade por conta da pandemia, as escolas de Niterói prometem muita garra no desfile

Como vai ser a 
entrada do público
A entrada do público será 
feita pelo portão lateral do 
Caminho Niemeyer, próximo 
ao terminal Rodoviário João 
Goulart. Já os carros alegóri-
cos e passistas entrarão pelo 
portão Central. Durante os 
dias de Carnaval, a faixa da di-
reita da Rua Jornalista Rogério 
Coelho Neto será interditada 
ao trânsito às 15h. Às 17h, 
toda a via será interditada e o 
tráfego será direcionado para 
a Rua Professor Plínio Leite, 
que ficará em mão dupla.

Programação - O Grupo A 
está programado para desfilar 
no sábado, dia 23 de abril, a 
partir das 20h, com abertura 
da escola de samba Sabiá, 
seguida pela Alegria da Zona 
Norte, Mocidade de Icaraí, 
Magnólia Brasil, Experimenta 
da Ilha, Folia do Viradouro, 
Unidos da Região Oceânica, 
Souza Soares, Unidos do Sa-
cramento e Combinado do 
Amor.

O Grupo B desfilará no dia 

21 de abril, a partir das 21h, 
com a Amigos da Ciclovia, 
União da Engenhoca, Bafo do 
Tigre, Império de Arariboia, 
Banda Batistão, Bem Amado, 
Paraíso do Bonfim, Balanço 
do Fonseca, Cacique da São 
José e Tá Rindo Porquê?.

Encerrando as apresen-
tações, o Grupo C desfila 
no domingo, dia 24 abril, a 
partir das 19h. A ordem será 
a seguinte: Império de Cha-
ritas, União do Maruí, Inde-
pendente do Boaçu, Grilo da 
Fonte, Barro Vermelho, Fora 
de Casa, Garra de Ouro, Uni-
dos do Castro, Galo de Ouro e 
Grupo dos 15.

Mangaratiba com 
pagamento via PIX
Com objetivo de facilitar 
para o contribuinte o paga-
mento de tributos, a Secreta-
ria de Fazenda da Prefeitura 
de Mangaratiba acaba de 
anunciar uma novidade. 
Desde quarta-feira (13) é 
possível quitar impostos e 
taxas municipais por meio 
do PIX. O serviço, que mo-
derniza o sistema de pa-
gamentos da prefeitura, 
é seguro, ágil e pode ser 
feito a partir de qualquer  
celular.

De acordo com o Secre-
tário de Fazenda, Marcio 
Ferreira, essa nova opção 
de pagamento vai ajudar os 
contribuintes a quitarem 
seus impostos de forma 
mais rápida e prática.

“Estamos adotando essa 
tecnologia para facilitar a 
vida do cidadão, e garantir 
a ele mais comodidade e 
agilidade na hora de efetuar 
um pagamento de tributo. 
Além disso, pelo sistema pix, 
o valor pago é compensado 
na hora e o contribuinte não 

precisa se preocupar em ter 
que enfrentar horas de fila 
num banco, por exemplo”, 
disse.

Poderão ser pagos atra-
vés do PIX os seguintes im-
postos: IPTU, ITBI, ISS e 
taxas diversas.

Como efetuar o pagamento?
Para fazer o pagamento via 
pix, basta que o contribuin-
te abra seu aplicativo de 
banco, faça a leitura do QR 
Code impresso na guia de 
recolhimento de tributos e 
confirme a transação. Essas 
guias poderão ser emitidas 
pela internet, no portal da 
Prefeitura, ou na sede da 
Secretaria de Fazenda. Em 
todas elas haverá o QR Code 
impresso e o tradicional có-
digo de barras.

Vale lembrar que o paga-
mento pelo PIX deverá ser 
feito exclusivamente pela 
leitura do QR Code e que a 
Prefeitura não disponibili-
zará nenhuma chave de PIX  
para o processo.

Confira aqui os enredos das 
escolas de samba do Grupo A:
5.G.R.C.E.S Sabiá
Enredo: “Meu povo, Meu chão 
Gonzaga tributo ao Sertão”
Compositores: Robson Ra-
mos, Gegê Fernandes, Zé 
Maria Jr., Guilherme Kauã, 
Maykon França e Vinicius 
Xavier
Intérprete: Niu Souza

G.R.E.S Alegria da 
Zona Norte
Enredo: “Alegremente somos 
os olhos da noite!”
Autores: João Perigo, Robson 
Ramos, Gegê Fernandes, Bel-
lo, Anderson Lemos, Cara de 
Macaco e Duda Tonon
Intérprete: Bebeto Porto
 
G.R.E.S Mocidade Indepen-
dente de Icaraí
Enredo: “Iubentium a arte 

sagrada da cura”
Compositores: Robson Ra-
mos, Gegê Fernandes, Gol, 
Cássio Kelly, Esdras Araújo e 
Vinicius Xavier
Intérprete: Nem Mocidade
 
G.R.E.S Magnólia Brasil 2022
Enredo: “Meu sonho astral”
Autores: Barbeirinho Do Ja-
carezinho, Batista Do Jacare-
zinho, Lucio Bacalhau, Ma-
cambira, Serginho Da Banda, 
Jorge Pi
Intérprete: Marcelinho
 
G.R.E.S. Experimenta da Ilha 
da Conceição
Enredo: “Vivi – a pequena 
notável do samba”
Compositores: Anderson Só, 
Tia Deia, Junior do Cavaco e 
Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves
 
G.R.E.S Folia do Viradouro
Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba
Compositores: Dudu Olivei-
ra, William Neves, Cristiano 
Roola, Dito, Jander Lourenço, 
Maycon França, Bobby Brown 
e André Quintanilha
Intérprete: Gol
 
G.R.E.S. Unidos da Região 
Oceânica
Enredo: “Sawabona Shikoba, 
ritual de um povo africano”
Compositores: Robson Ra-
mos, Ademir Ribeiro, Duda 
Tonon e Marcelo Quaty
Intérpretes: Ademir Ribeiro e 
Wic Tavares
 
G.R.E.S. Souza Soares
Enredo: “Do Nordeste ao 

Sertão, Niterói tem São João”
Compositores: Pará da Souza, 
Bello, Robson Ramos, Gegê 
Fernandes e Niu Souza
Intérprete: Edu Cigano
 
G.R.E.S. Unidos 
do Sacramento
Enredo: “O Prazer do Cheiro”
Compositores: Flavinho Ma-
chado, Sid Gbb, Rolian do 
cavaco, Waldeck, Alcindo, 
Lelei da vila 3
Intérprete: Sid Gbb
 
G.R.E.S. Combinado do Amor
Enredo: “Nictherói do passa-
do ao futuro espelho para o 
mundo”
Compositores: Gegê Fernan-
des, Rafael Raçudo, Tia Lelê  
Intérpretes: Wagner do Vale e 
Lena Alves.

Não vai voltar samba nas 10 escolas que vão ganhar a passarela em Niterói

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Daniel Vera, atleta do projeto, conquistou o cinturão na categoria 92 kg 

Atenção às 
interdições no 
trânsito no 
dia do evento, 
para evitar 
transtornos

SG: celeiro na formação 
de campeões na Arte Suave
O Projeto Social de Jiu-Jít-
su da Guarda Municipal de 
São Gonçalo segue formando 
campeões. No último mês, 
o gonçalense Daniel Vera, 
atleta do projeto, conquistou 
o cinturão na categoria 92 
kg do campeonato regional 
Titanium Arena, realizado em 
Niterói. 

“Fiquei muito feliz pela 
conquista! Me empenho mui-
to nos treinos, dou o meu 
melhor durante todas as aulas 
do projeto social e ter conquis-
tado o cinturão só me mostrou 
o quanto toda a dedicação e 
apoio foram importantes para 
essa vitória”, disse Daniel. 

Nascido e criado em São 
Gonçalo, o atleta de 23 anos é 
um amante das artes marciais 
e encontrou no jiu-jítsu uma 
oportunidade para seguir uma 
carreira. Há quatro anos no 
projeto da Guarda Municipal, 

Daniel espera continuar com 
os treinamentos para conquis-
tar o primeiro lugar no pódio 
também no campeonato esta-
dual nos dia 16 e 17 deste mês 
de abril, que será realizado na 

Vila Militar, em Deodoro. 
As aulas do projeto social, 

que atualmente conta com 
mais de 100 pessoas, são mi-
nistradas por Marco Antônio 
Cabral Barros, faixa preta de 

1º grau e guarda municipal 
de São Gonçalo. Durante os 
treinos, o mestre busca sem-
pre desenvolver técnicas para 
preparar os atletas para com-
petições 

“Procuro sempre capacitar 
os lutadores para que estejam 
preparados dentro e fora do 
tatame. Me sinto realizado 
quando eles participam de 
competições e conquistam 
medalhas”, declarou o mestre.

Os treinos acontecem se-
manalmente, às terças e quin-
tas, de 17h às 21h, e sábados, 
das 9h às 12h, na quadra po-
liesportiva do Condomínio 
Residencial Venda da Cruz, 
antigo 3º BI. Quem tiver in-
teresse em praticar jiu-jitsu 
no projeto deve ir até o local 
dos treinos, que fica na Rua 
Doutor Porciúncula, número 
395, e procurar o mestre para 
realizar a inscrição.

Aluno de projeto social da Guarda Municipal gonçalense conquista cinturão
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Renda com a reciclagem de 
materiais poderá aumentar
Programa lançado pelo Governo visa estimular investimentos privados e beneficiar mais de 800 mil catadores
O Programa Recicla+, que ins-
titui o Certificado de Crédito 
de Reciclagem, tem potencial 
para elevar a renda dos cata-
dores de material reciclável 
em até 25%, estimou  o presi-
dente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
Erick Figueiredo. Segundo ele, 
a iniciativa deve beneficiar 
mais de 800 mil catadores, 
que podem chegar a uma 
média de renda de mais de R$ 
930 por mês. 

Lançado esta semana pelo 
governo, o programa preten-
de estimular investimentos 
privados na reciclagem de 
produtos e embalagens des-
cartados pelos consumidores. 
A partir da nota fiscal eletrô-
nica emitida pela venda de 
materiais recicláveis, coope-
rativas de catadores, prefeitu-
ras, consórcios, iniciativa pri-
vada e microempreendedores 
individuais poderão solicitar 
o certificado de crédito.

O programa é uma inicia-
tiva dos ministérios da Eco-
nomia e do Meio Ambiente, 
com a assessoria do Ipea. “O 
catador vende o material físi-
co e, ao vender este material, 
ele tem uma nota fiscal, que 
será associada a um crédito 
de reciclagem. Parece com 
o mercado de carbono, mas 
costumo dizer que a certifi-
cação é mais simples, pois 
ela se dá a partir da nota fiscal 
emitida no ato da venda do 

material”, disse Figueiredo, 
em entrevista coletiva para 
explicar o funcionamento do 
programa.

Ele explicou que a nota fis-
cal certificada é a garantia de 
que embalagens ou produtos 
sujeitos à logística reversa fo-

ram, de fato, restituídos ao ci-
clo produtivo. “De posse des-
sa nota fiscal e do certificado 
de reciclagem eles podem 
vender para uma empresa e 
a empresa consegue cumprir 
a obrigação logística reversa 
sem a necessidade de criação 

de um sistema complexo de 
reciclagem”, afirmou.

Pelas regras do programa, 
caberá ao Ministério do Meio 
Ambiente selecionar o órgão 
verificador independente que 
fará o procedimento para 
comprovação da autenticida-

de do documento fiscal.
O secretário de Qualidade 

Ambiental do Ministério do 
Meio Ambiente, André Luiz 
França, lembrou que o ponto 
de partida do novo programa 
é um decreto de 2017, que 
trata da logística reversa. A 
norma estabelece regras para 
assegurar o cumprimento das 
obrigações imputadas aos 
fabricantes, aos importado-
res, aos distribuidores e aos 
comerciantes de produtos 
sujeitos à logística reversa 
obrigatória.

Adesão voluntária - De 
acordo com o secretário, 
atualmente a adesão ao pro-
grama é voluntária. França 
informou que o Brasil possui 
12 sistemas de logística rever-
sa em funcionamento. O mais 
avançado é o que diz respeito 
às latinhas de alumínio, que 
alcança um percentual de 
mais 97% de reciclagem do 
produto. Outros, como os 
sistemas de reciclagem de 
plástico e vidro, ainda estão 

na casa dos 20% de recicla-
gem do material produzido.

“Essa aquisição é opcional, 
é facultativa, mas representa 
uma solução para empresas 
que não dispõem de sistemas 
próprios de logística reversa”, 
disse. “Isso é importante por-
que quando se retorna esses 
materiais para o setor produ-
tivo a gente preserva recursos 
naturais, aumenta a eficiência 
energética”, acrescentou.

A estimativa do governo é 
de um investimento potencial 
de R$ 14 bilhões por ano no 
setor de reciclagem. O cálculo 
leva em conta o quanto o país 
deixa de ganhar anualmente 
ao não reciclar grande parte 
de materiais e embalagens 
descartadas após o consumo.

O chefe da Assessoria Es-
pecial de Assuntos Estraté-
gicos do Ministério da Eco-
nomia, Adolfo Sachsida, dis-
se que a iniciativa também 
diminui os custos para as 
empresas que são obrigadas 
as reciclar. Segundo ele, com 
a adesão ao programa todos 
ganham: catadores, empresas 
e sociedade.

“Este é um programa que 
diminui os custos para em-
presas, que são obrigadas a 
reciclar e também aumenta 
a renda dos catadores. É um 
programa que tem um lado 
social muito forte. Uma pe-
gada verde, social e inclusiva”, 
defendeu.

Ganhos dos 
trabalhadores 
podem ser 
elevados em 25% 
e atingir a média 
de R$ 930 ao mês

 Rovena Rosa/Agência Brasil

Catadores recolhem material para reciclagem e ao vendê-lo têm direito à nota fiscal, que será associada a um crédito

Incentivo 
para investir 
em crédito 
de carbono
Começou a tramitar na 
Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro o projeto de 
lei nº 1153/2022, do Exe-
cutivo, que prevê a cria-
ção de incentivos fiscais 
para empresas da cadeia 
de crédito de carbono 
se instalarem na cidade. 
Com a medida, a Prefei-
tura prevê acelerar de 
5% para 8,3% a meta de 
neutralização da emissão 
de CO2 na capital, prevista 
no Plano Estratégico Rio  
2021-2024.

Para viabilizar a inicia-
tiva, a proposta do Poder 
Executivo prevê a redu-
ção, de 5% para 2%, da 
alíquota do Imposto so-
bre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) incidente 
sobre as atividades de de-
senvolvimento e auditoria 
de projetos de créditos de 
carbono, além das ativida-
des de registro de créditos 
de carbono e de disponi-
bilização de plataformas 
de transação de créditos 
de carbono.

A proposta é que o 
incentivo tenha caráter 
temporário, vigorando até 
o final de 2030. O projeto 
prevê, ainda, que a efi-
ciência e efetividade dos 
benefícios concedidos 
seja avaliada anualmente, 
de acordo com critérios e 
metas anuais de desem-
penho. 

“O nosso objetivo é 
retomar a vocação do Rio 
de ser a capital verde do 
país e, além disso, criar 
um ecossistema ideal para 
o estabelecimento de um 
hub do mercado de crédi-
to de carbono na cidade”, 
afirmou o então secre-
tário de Fazenda e Pla-
nejamento, Pedro Paulo,  
durante evento de lan-
çamento da Rio+30, em 
março, no Museu do Ama-
nhã.

Núcleos começaram a operar em Areal, Carapebus, Paty, São Fidélis, Macaé e outras cidades

Educação ambiental no Estado
O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabili-
dade (Seas), inaugurou, na 
última semana, os primeiros 
núcleos do Ambiente Jovem, 
maior programa de educa-
ção ambiental do país. Ao 
todo, doze núcleos come-
çaram a operar nas cidades 
de Areal, Carapebus, Paty do 
Alferes, São Fidélis, Macaé, 
Quatis, Cardoso Moreira, 
Resende, Rio Bonito, Três 
Rios, São Pedro da Aldeia e 
Queimados.

A iniciativa, voltada para 
jovens de 16 a 24 anos, tem 
como objetivo formar agen-
tes de transformação am-
biental e social em suas 
comunidades. Ao todo, serão 

120 núcleos em áreas de 
vulnerabilidade social em 
todo o território fluminen-
se. Além da capacitação em 
diversos temas pertinentes, 
os participantes receberão 
uma bolsa mensal de R$ 
200 vinculada ao mínimo 
de 75% de presença nas  
atividades.

“É uma alegria imensa 
poder ver estes jovens re-

unidos por uma causa tão 
importante e dentro de uma 
iniciativa de impacto posi-
tivo. Estes futuros agentes 
ambientais têm uma grande 
missão pela frente, e a Seas 
está ativa e operante na 
orientação e apoio à cau-
sa”, afirmou o secretário de 
Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade, José Ricardo  
Brito.

Nos próximos dias, o Go-
verno irá inaugurar doze nú-
cleos espalhados pela Região 
Metropolitana. A meta do 
programa é abranger cerca 
de 6 mil jovens de todo o Rio 
de Janeiro. Mais informa-
ções podem ser encontradas 
no www.ambientejovem.
com.br.

Jovens que cumprem medidas socioeducativas participam de exposição após oficinas de arte

Expondo um olhar artístico
O Centro de Criação de Ima-
gem Popular (CECIP), através 
do Projeto Laboratório de 
Livre Criação Midiática (La-
bLivre), mudou a rotina dos 
adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa no 
Centro de Recursos Integrados 
de Atendimento ao Adolescen-
te (CRIAAD) de Niterói. Inicia-
das em fevereiro, as oficinas de 
arte, tecnologia e produção de 
mídias digitais estimularam 
os jovens a se expressarem e 
o resultado foi uma exposição 
que reflete a busca e o encon-
tro de olhares sensíveis a partir 
da realidade desses jovens que 
vivem a internação. Os traba-
lhos estão expostos no Degase 
(CRIAAD - Niterói), localizado 
na rua Benjamin Constant, 
479, Santana.

“Tia, eu gosto muito de na-
tureza”, disse um dos internos 

que escolheu fotografar o céu e 
as árvores. Já outro participan-
te, focou a atenção em insetos 
minúsculos, aprofundando 
seu interesse sobre diferentes 
animais invertebrados sob o 
acompanhamento de moni-
tores. As oficinas terminavam 
sempre com uma troca, na 
qual os educadores descrevem 
as sensações que cada traba-
lho remete. Segundo Noale 
Toja, coordenadora pedagó-
gica do CECIP, esse retorno 
conferiu segurança para que 
eles pudessem ir além em suas 
pesquisas e expressões. 

“Muitos nunca tocaram 
num laptop e, no momento 
da oficina, há uma enorme 
satisfação em ter um em mãos, 
com seu próprio nome. Eles 
trazem questões muito par-
ticulares, históricos de vio-
lência, infância sem o básico, 

quanto mais um computador. 
Notamos que em uma das di-
nâmicas de busca de imagens 
por aproximação e distancia-
mento, os olhos voltam-se 
para o externo, querem retra-
tar a natureza, o céu, as casas, 
o mundo que ficou lá fora. 
Buscam a liberdade através da 
virtualidade. A sensibilidade 
aflora e as telas tornam-se su-
portes para processos criativos 
carregados de subjetividade”, 
afirma a coordenadora. 

O tema para os trabalhos 
foi livre, sem grades para o 
pensamento e a criatividade. 
Por isso, a Mostra é composta 
por materiais em diferentes 
formatos e linguagens: de 
clipes musicais a fotografias. 
Para envolver os 15 parti-
cipantes nas atividades, os 
educadores e pedagogos do 
CECIP utilizaram metodolo-

gias  fundamentadas na escuta 
ativa, diálogo e interação, 
princípios preconizados pelo 
educador Paulo Freire, um 

dos fundadores da ONG, que 
trabalha há 35 anos com faci-
litação de mudanças sociais e 
educacionais.

Iniciativa tem 
como objetivo 
formar agentes 
de transformação 
ambiental e 
social

Divulgação

Nos próximos dias, serão inaugurados doze núcleos na Região Metropolitana

Divulgação

O tema foi livre, sem grades para o pensamento e a criatividade
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Cuesta 
vibra com 
chegada ao 
Botafogo

O Botafogo 
c o n t r a t o u 
u m a  s é r i e 
de reforços 
nesta janela 
de transfe-

rências. Um dos nomes 
que chegam para o Glo-
rioso é o zagueiro Victor 
Cuesta.

O argentino estava no 
Internacional e perdeu 
espaço com a chegada do 
técnico Cacique Medina. 
Cuesta exaltou o Bota-
fogo e a torcida em sua 
chegada.

“Quero agradecer à 
torcida alvinegra pelo 
apoio desde a minha che-
gada ao Rio, espero que 
possa retribuir esse ca-
rinho dentro de campo”, 
disse o defensor.

“É um momento de 
reconstrução, contamos 
com o apoio da torcida e 
a paciência para desen-
volver esse projeto da 
melhor maneira”, acres-
centou.

Victor Cuesta falou 
sobre suas caracterís-
ticas para o torcedor  
alvinegro.

“Gosto de construir 
o jogo. Obviamente, sou 
zagueiro e primeiramen-
te tenho que defender, 
mas sou um zagueiro que 
gosta de ter a bola, que 
gosta de achar um passe 
entre as linhas. Espero 
poder ajudar esse grande 
clube”, finalizou.

O defensor já está re-
gularizado e pode estrear 
amanhã, quando o Bota-
fogo encara o Ceará, no 
Castelão.

Após empatar na estreia da Série B, Cruzmaltino visita o CRB em Maceió

Vasco busca 1ª vitória 
para afastar má fase

O Vasco se pre-
para para o due-
lo fora de casa 
contra o CRB, 
neste sábado, a 
partir das 19 ho-
ras (de Brasília), 

pela Série B do Campeonato 
Brasileiro, em Maceió, pela 
segunda rodada da competi-
ção. Os cruzmaltinos vão em 
busca da primeira vitória no 
torneio, após empatar com o 
Vila Nova, em São Januário, 
na semana passada.

Para esta partida, o téc-
nico Zé Ricardo, que vem 
sendo contestado pelos tor-
cedores vascaínos, poderá 
contar com os reforços con-
tratados na última semana. 
O destaque foi a chegada 

do atacante chileno Carlos 
Palacios, que afirmou estar 
pronto para estrear com a 
camisa cruzmaltina.

“O Zé Ricardo perguntou 
onde eu me sentia melhor, 
onde eu acreditava que po-
deria desempenhar melhor 
meu papel. Depois, fisica-
mente estou bem, trabalhei 
a semana toda, venho tra-

balhando. Estou pronto”, 
declarou.

Além de Palacios, Zé Ri-
cardo poderá contar com os 
recém-contratados Danilo 
Boza, Gabriel Dias, Erick e Zé 
Vitor para a partida. Todos já 
estão regularizados.

O treinador prometeu 
durante a semana muito 
trabalho para voltar ao Rio 
de Janeiro com os três pontos 
na bagagem.

“O compromisso que 
nós temos é sempre traba-
lhar no nosso limite, se isso  
não foi  suficiente,  nos-
sa única tarefa é conti-
nuar trabalhando. Vamos  
buscar corrigir os erros e re-
cuperar pontos em Maceió”, 
finalizou.

Daniel Ramalho / Vasco

Apresentado nesta semana, o chileno Carlos Palacios disse estar bem fisicamente e pronto para estrear pelo Vasco

O técnico Zé 
Ricardo poderá 
contar com 
os reforços 
contratados na 
última semana

Joia tricolor 
completa 
100 jogos 
pelo clube

O Fluminen-
se  foi  der-
rotado pelo 
Junior Bar-
ranquilla, na 
C o l ô m b i a , 

no meio da semana pas-
sada, pela Copa Sul-A-
mericana. Mesmo com 
o resultado adverso, a 
partida foi especial para 
um jogador. O atacante 
Luiz Henrique entrou no 
segundo tempo e chegou 
à marca de 100 jogos com 
a camisa do clube.

Luiz Henrique vinha 
sendo o principal jogador 
do Fluminense na tempo-
rada. No entanto, desde 
uma lesão sofrida contra 
o Olimpia-PAR, pela pré-
-Libertadores, o atacante 
caiu de rendimento.

O jogador já tem data 
para deixar o clube. Isso 
porque Luiz Henrique foi 
negociado com o Betis, 
da Espanha, e vai para  
a  Europa no meio do 
ano.

Thiago Maia 
reconhece 
que está 
devendo

O  Fl a m e n -
go venceu o 
Talleres-ARG 
pela Taça Li-
bertadores da 
América nes-

te meio de semana. Mesmo 
assim, a torcida rubro-ne-
gra criticou a atuação de 
alguns jogadores.

Um dos criticados foi o 
volante Thiago Maia. O pró-
prio jogador admitiu que 
não teve uma boa atuação 
em um “diálogo” nas redes 
sociais.

Um torcedor postou o 
seguinte comentário: “Mi-
nha bisavó não erra passes 
como o Thiago Maia”. Em 
seguida, o jogador respon-
deu: “Pô, irmão. Está fogo 
mesmo. Prometo que vou 
procurar melhorar. Tô er-
rando coisas que não erro 
e tô ficando bravo com isso. 
Mas se Deus quiser vou 
melhorar”.

O elenco rubro-negro já 
se reapresentou no Ninho 
do Urubu e neste sábado 
encerra a preparação para 
o duelo contra o São Paulo, 
amanhã, no Maracanã, 
pela segunda rodada do 
Campeonato Brasileiro. Há 
uma semana, na estreia, o 
time ficou no empate com o 
Atlético-GO, fora de casa.

Mailson Santana / Fluminense

Já negociado, Luiz Henrique ficará 
no Tricolor até a metade do ano 

Volante deve 
continuar 
entre os 
titulares contra 
o São Paulo 


