
Caixa libera hoje saques 
de até R$ 1 mil do FGTS

Dinheiro já pode ser retirado pelos nascidos em janeiro. Calendário de pagamento segue até 15 de junho

ALÍVIO PARA O BOLSO
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“As pessoas acham que é só ir lá e fazer um rosto bonito. Não é!!!!!! Tem pesquisa, tem estudo, tem análise de figurino, afinal, tudo é julgado (...) São muitas horas e muitas horas sem dormir”, conta Gall

Divulgação

A ‘mestra 
das cores’ na 

Viradouro
A maquiadora Christina Gall, que 

faz história na Viradouro desde 
quando a escola ainda estava no 

grupo de acesso, é a responsá-
vel por muitos dos milhares de 

rostos e corpos coloridos que en-
tram todos os anos na Marquês 

de Sapucaí. Gall que, em 2018, 
conquistou o título de melhor 

maquiador artístico concedido 
por uma revista especializada, 

por seu trabalho na comissão de 
frente e algumas alas da verme-

lho e branco de Niterói. Ela e sua 
equipe são responsáveis pela 

criação de vários personagens e 
já levou sua técnica para a Fran-

ça, conquistando o patrocínio de 
uma grande marca francesa.

Rio já tem ruas 
interditadas 
para o desfile
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Rio vai inaugurar 
hospital veterinário 

público em 2023
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Governador derruba 
cláusula de barreira 

nos concursos

Assinatura digital já 
está disponível para 

todos no Gov.Br
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Donos dos principais elencos do país, Flamengo e Palmeiras se enfren-
tam hoje, às 19h30, em jogo antecipado da 4ª rodada do Brasileiro. A tor-
cida rubro-negra esgotou os ingressos e promete fazer uma grande festa.

PÁG. 6

Experiência
multimídia
e sensorial
O Oi Futuro apresenta o es-
petáculo teatral BU!, uma 
instalação cênica digital e 
interativa.

PÁG.2 

CULTURA

Vittória Braun/Divulgação

Peça-instalação BU! estreia nesta 
quarta-feira, no Oi Futuro, no Rio

ESPORTES

Botafogo 
estreia na 
Copa BR
Vindo de importante vitó-
ria no Campeonato Bra-
sileiro, o Glorioso faz hoje 
sua primeira partida pela 
Copa do Brasil, visitando o 
Ceilândia, em Brasília.

Vitor Silva / Botafogo

Atacante Erison é a aposta de gols 
do Botafogo contra o Ceilândia

Gilvan de Souza / Flamengo

Palmeiras é uma das principais ‘vítimas’ de Gabigol e o craque está pronto para deixar sua marca

Choque de gigantes no Maracanã

Niterói: quase 
tudo pronto para 
as agremiações
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Rio tem 720 mil 
títulos eleitorais 
cancelados
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Alta de preços
Nos supermercados, quitandas, padarias e mercearias o 
assunto do momento é a alta dos preços dos produtos nas 
prateleiras. Não há quem saia dos estabelecimentos sem se 
espantar com o valor dos alimentos e dos demais produtos. 
Você vai um dia e no outro o preço já subiu. Só falta voltar 
a onda das maquininhas etiquetadoras. Se você demorar 
a passar a compra no caixa vai pagar mais por ela. 
Rosane Silva

Detran sem vagas
Há dias estou tentando agendar um atendimento no site 
do Detran e sempre diz que não há vagas disponíveis. Essa 
pandemia acabou atrasando todos os serviços públicos e, 
pelo jeito, ainda vai demorar muito para voltar ao normal.
Jussara Almeida

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.

BU! mistura teatro, 
dança e artes visuais
Desta quarta até o dia 16 de 
junho, o Oi Futuro apresenta 
o espetáculo teatral “BU!”, 
com criação e atuação de 
Vanessa Garcia, que acon-
tece às quartas e quintas, às 
21h, dentro de uma instala-
ção cênica digital e interati-
va. Todos os telões do prédio 
serão utilizados propor-
cionando uma experiência 
multimídia e sensorial que 
mistura teatro, dança, artes 
visuais, música, performan-
ce e tecnologia.

A instalação permanece-
rá aberta para visitação de 
quarta a domingo, das 11h 
às 20h, até o dia 19 de junho, 
disponibilizando televisões 
com fones, telões, proje-
ções, realidade aumentada 
e QR code. Para assistir à 
peça é necessário a retirada 
de ingresso gratuito via pla-
taforma Sympla.

 O Centro Cultural Oi 
Futuro fica na Rua Dois de 
Dezembro, 63, Flamengo, 
Rio. 

CULTURA

Lançamento
O cantor, compositor e vio-
lonista paulista Vinícius Du-
ran anuncia o lançamento 
de seu primeiro disco solo 
com o impactante single 
“Bandeira Vermelha”. O tí-
tulo faz referência ao brado 
conservador que teme uma 
suposta ameaça comunista, 
enquanto brasileiros - em 
geral, pretos e pobres -, têm 
seu sangue estampado nos 
noticiários. Duran trans-
forma o trágico assassinato 
do músico Evaldo Rosa dos 
Santos em samba.

CHERNOBYL – Exatos 36 anos após a fatídica madru-
gada de 26 de abril de 1986, o Animal Planet aborda, 
no dia 26, a partir das 21h15, as trágicas consequências 
do desastre em Chernobyl, ainda considerado o pior 
desastre nuclear da história: uma explosão nuclear 
ucraniana que lançou uma carga radioativa que equi-
vale a cem vezes as bombas de Hiroshima e Nagasaki.

FEIJOADA – No sábado, a partir das 13h, será reali-
zada a tradicional Feijoada Carnavalesca do Windsor 
Barra. Entre as atrações do evento, estarão a bateria 
da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel e o Cordão 
da Bola Preta, além da roda de samba Alex Zona Sul, 
DJ e a presença da musa da Feijoada, Renata Santos. 
A feijoada custa R$550 por pessoa.

João Casalino/Divulgação

Espetáculo teatral acontece às quartas e quintas, às 21h, no Oi Futuro

Divulgação

O cantor Vinícius Duran lança o 

single “Bandeira Vermelha
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Explosão dos 
royalties
A arrecadação com royal-
ties de petróleo e gás no 
país tem potencial de cres-
cer mais de 80% em 2022, 
estima a Firjan. No ano 
passado, segundo a ANP, o 
Brasil arrecadou mais de 
R$ 36 bilhões em royalties. 
Para este ano, a ANP estima 
um crescimento de 80% na 
arrecadação dos royalties, 
podendo passar de R$ 66 
bilhões. Segundo estimativa 
da Firjan, que já conside-
rou os recentes aumentos 
do barril e as variações de 
câmbio ao longo do mês, 
o estado do Rio de Janeiro, 
que recebeu perto de R$ 
8 bilhões em royalties em 
2021, poderá receber mais 
de R$ 14 bilhões, um cres-
cimento próximo de 85%. 
“Também os municípios 
fluminenses poderão ter 
um acréscimo na arrecada-
ção de royalties na mesma 
ordem de grandeza do es-
tado, ou seja mais de R$ 15 
bilhões. No ano passado, as 
cidades do Rio de Janeiro 
receberam mais de R$ 8 
bilhões em royalties”, diz o 
presidente em exercício da 
Firjan, Luiz Césio Caetano.

Lugar para morar ou apenas ficar

A startup de locação flexível 
Nomah acaba de chegar 
ao mercado carioca, com o 
lançamento de novos aparta-
mentos na Rua Barão da Tor-
re, 107, em Ipanema, na Zona 
Sul do Rio, localizados entre 
a praia e a Lagoa Rodrigo de 
Freitas.  Os apartamentos 
primam pelo design e aca-

Divulgação

bamento e contam com toda 
a infraestrutura necessária 
para quem pretende ficar 
apenas alguns dias ou passar 
meses. Eles estão mobiliados 
e contam com internet de 
alta velocidade, TV plana e 
eletrodomésticos como mi-
cro-ondas, ar condicionado, 
geladeira e frigobar. 

Mais de 600 na fila 
para equoterapia
São Gonçalo vai sediar o III 
Centro de Equitação Tera-
pêutica (CET), no espaço do 
Comando de Policiamento 
Ambiental (CPAm), no Co-
lubandê. Responsável por 
intermediar a parceria entre 
a PMERJ e o Detran-RJ que 
tornou possível também a 
inauguração do II CET, em Su-
lacap, em novembro do ano 
passado, o deputado estadual 
Coronel Salema vistoriou as 
obras, que já estão em fase 
de conclusão. “Enquanto uma 
mensalidade de equoterapia 
em unidades privadas custa 
R$ 3 mil, a PM oferece esse 
tratamento gratuitamente. É 
o único centro de equoterapia 
gratuito na Região Metropoli-
tana. Há mais de 600 pessoas 
na fila”, revelou o Coronel 
Salema. 

Correios: finalista 
do ‘Oscar Postal’

Tempo de cultura 
na Praça Arariboia

Os Correios são, pela terceira 
vez consecutiva, finalistas do 
World Post & Parcel Awards, 
premiação considerada o 
“Oscar” da indústria postal 
mundial. Na edição de 2022, 
a empresa brasileira concor-
re com 4 ações em três cate-
gorias, um feito inédito. Na 
categoria Responsabilidade 
Social Corporativa, a estatal 
concorre com os Múltiplos 
Serviços Públicos e Privados/
Balcão do Cidadão. Essa 
mesma ação também figura 
na lista de candidatos ao prê-
mio na categoria Atendimen-
to ao Cliente. Ainda nessa 
categoria, os Correios tam-
bém podem ser vencedores 
pelo trabalho desenvolvido 
com a Consultoria e-Com-
merce. Por fim, a emissão do 
Bloco Comemorativo aos 150 
Anos da Lei do Ventre Livre 
pode ser eleita a Campanha  
Filatélica do Ano. O anúncio 
dos vencedores ocorrerá 
no dia 11 de maio, em Du-
bai, nos Emirados Árabes  
Unidos. 

Em alusão ao Dia Mundial 
do Lazer, comemorado no 
último dia 16 de abril, o Sesc 
realiza hoje, em parceria 
com a CCR Barcas, a inter-
venção cultural ‘Um tempo 
para cada um’, na estação 
Arariboia, no Centro de Ni-
terói. A atividade ocorrerá 
das 7h às 9h, no salão de 
embarque, com o objetivo 
de reconectar os sentidos 
após o período pandêmi-
co. O evento visa reforçar 
a importância da conexão 
com momentos lúdicos e do 
direito social do tempo livre 
como parte fundamental 
para o alcance da qualidade 
de vida. 

Rio terá hospital público veterinário

Com previsão de inaugu-
ração para 2023, o Estado 
do Rio terá o maior hos-
pital público veterinário 
da América Latina, com 
especialidades de oftalmo-
logia, oncologia, ortopedia 
e internação. A informação 
foi dada pelo secretário 
municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais do Rio, 
Vinícius Cordeiro, durante 
a audiência pública da Co-
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missão de Meio Ambiente 
(CDMA). Ainda segundo o 
secretário, a maioria da de-
manda é por procedimen-
tos de ortopedia devido a 
casos de atropelamento de 
animais, além de ser um 
serviço mais caro e que a 
população carente não tem 
acesso. Em Niterói, proteto-
res pedem por um hospital 
público há anos, mas nada 
sai do papel. 

Panorama RJPanorama RJ

A Comissão de Segurança e 
Assuntos de Polícia da Alerj 
promoveu, ontem, audiên-
cia pública para debater a 
criação de uma área de se-
gurança máxima em torno 
do Complexo Penitenciá-
rio de Japeri, na Baixada, 
para garantir a segurança 
dos policiais penais que 
atuam na região e de fa-
miliares dos 6 mil deten-

tos. “Esperamos que esse 
projeto possa se estender 
a outras regiões onde estão 
instaladas penitenciárias, 
como Guaxindiba, em São 
Gonçalo”, comentou o de-
putado Giovani Ratinho 
(SDD). Atualmente, apenas 
o Complexo de Gericinó, 
em Bangu, Zona Oeste do 
Rio, possui cinturão de 
segurança.

Segurança no entorno dos presídios
Divulgação/Alerj

A instituição sociocultural 
Cinema Nosso está com 
inscrições abertas para 
formação em Cinema atra-
vés do projeto Ginga, que 
também tem como obje-
tivo fortalecer a cultura 
de respeito aos Direitos 
Humanos. A oportunidade 
é destinada a jovens de 18 
a 29 anos dos municípios 

de Itaboraí, Macaé e Du-
que de Caxias, que podem 
se inscrever até o dia 13 
de maio pelo site  www.
cinemanosso.org.br. A for-
mação é gratuita e híbrida, 
incluindo aulas práticas 
em um set de filmagem e 
a realização de dois filmes 
por turma até o final do 
projeto. 

Vagas para futuros grandes diretores
Divulgação
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 Desfile das escolas de samba da cidade no Caminho Niemeyer tem seus últimos preparativos

Niterói: folia pede passagem
Está quase tudo pronto para 
Niterói receber escolas de 
samba e amantes do carnaval 
na passarela da folia que será 
montada no Caminho Nieme-
yer, no Centro.

Os desfiles das 31 agre-
miações começam amanhã, 
dia 21, e prosseguem no fim 
de semana, dias 23 e 24. Já 
na sexta-feira, dia 22, a partir 
das 19h, com entrada franca 
e sem escolas, haverá muito 
samba com o DJ Drey, Mul-
latto, Intimistas e Sambaí 
encerrando a noite.

Segundo a Niterói Em-
presa de Lazer e Turismo 
(Neltur), para que os foliões 
cheguem de forma segura na 
passarela do samba niteroien-
se, a Guarda Municipal atuará 
com 100 homens trabalhando 
a pé, especificamente na área 
de desfile, distribuídos em 
14 viaturas e 6 motos na área 
do evento, além do reforço 
no entorno, para o apoio ao 
trabalho da Polícia Militar. A 
entrada será gratuita e toda a 
estrutura será montada para 
dar conforto aos presentes, 
inclusive com uma praça de 
alimentação no local.

Pela primeira vez, a Passa-
rela do Samba de Niterói e as 
arquibancadas serão sanitiza-
das todos os dias de desfiles 
(21, 23 e 24) pela empresa 
especializada Impacto, num 
trabalho de prevenção sani-

tária, seguindo protocolos de 
saúde recomendados. Mesmo 
com a fase de superação do 
coronavírus, a Prefeitura de 
Niterói, através da

Neltur, entende ser uma 
questão prioritária de saúde 
pública por ser um evento 
que envolve centenas de pes-
soas juntas numa área. 

Outra novidade na nova 
Passarela do Samba é um lo-

cal exclusivo para as pessoas 
portadoras de deficiência.

A Companhia de Limpeza 
de Niterói (Clin) vai instalar 
cerca de 30 contêineres na 
área do evento e deslocará 
40 funcionários no Caminho 
Niemeyer para fazer a limpe-
za na tarde antes do início dos 
desfiles e também realizando 
a manutenção da limpeza 
após a apresentação de cada 

escola.

Trânsito - A NitTrans atua-
rá fazendo interdições e man-
tendo seu efetivo na  con-
dução do tráfego por causa 
das mudanças que serão as 
seguintes:

Interdição de uma faixa de 
rolamento na Rua Professor 
Plínio Leite, no trecho com-
preendido entre a Rua A e a R, 

sentido Terminal Rodoviário 
João Goulart, nos dias 21, 23 e 
24, das 10h às 16h; Interdição 
do tráfego de veículos na Rua 
Plínio Leite, no trecho das 
ruas A e R, um das 16h do dia 
21 até 2h do dia 25 de abril; 
Haverá agentes de trânsito 
e viaturas operacionais em 
pontos estratégicos, coor-
denando o fluxo de veículos 
e desvios necessários para 
o evento, nos dias 21, 22, 23 
e 24, das 17h às 3h do dia 
posterior; Durante o desloca-
mento na Av. Visconde do Rio 
Branco, o motorista deverá 
acessar o sentido de direção 
ao Gragoatá, a partir da frente 
da Av. Amaral Peixoto, seguin-
do no sentido inverso ao fluxo 
até a Rua Marquês de Caxias, 
Rua Um, Rua Professor Plínio 
Leite, seguindo até a entrada 
do Teatro Popular Oscar Nie-
meyer; Haverá dois operado-
res de trânsito no cruzamento 
entre a Rua Plínio Leite e Av. 
Visconde do Rio Branco para 
ordenar o fluxo de veículos; 

Um operador ficará no cru-
zamento entre a Av. Amaral 
Peixoto e Av. Visconde do Rio 
Branco para ordenar o fluxo 
de veículos de passeio, ôni-
bus e pedestres; Os coletivos 
oriundos da Av. Feliciano 
Sodré deverão seguir pela 
Av. Visconde do Rio Branco e 
acessar o Terminal João Gou-
lart pela via à frente da Rua 
Marechal Deodoro; Os mo-
toristas que se dirigirem ao 
evento com veículos próprios 
poderão utilizar os estacio-
namentos da prefeitura e os 
particulares da Av. Visconde 
do Rio Branco; e Não será 
permitido o estacionamento 
nas ruas de acesso ao Teatro 
Popular Oscar Niemeyer e 
ao Terminal Rodoviário João 
Goulart.

Entrada do público - A 
entrada do público será feita 
pelo portão lateral do Ca-
minho Niemeyer, próximo 
ao terminal Rodoviário João 
Goulart. Já os carros alegó-
ricos e passistas entrarão 
pelo portão Central. Durante 
os dias de Carnaval, a faixa 
da direita 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 Pro-
fessor Plínio Leite, que ficará 
em mão dupla.

Exibição das 
escolas começa 
nesta quinta e 
prossegue no 
fim de semana. 
Sexta tem samba
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Grupo Intimistas será uma das atrações do carnaval de Niterói. Sambaí, Mullatto e Dj Dery também agitam a galera

Rio: ruas do Centro 
já têm interdições
As interdições e desvios no 
trânsito da região central 
e em Campinhos, na zona 
norte do Rio de Janeiro, para 
o desfile das escolas de sam-
ba, começaram ontem (19). 

Os desfiles na Marquês 
de Sapucaí terão início nes-
ta quarta-feira (20), às 21h, 
com sete escolas da Série 
Ouro, também chamada de 
Grupo de Acesso. Na quin-
ta-feira (21), passam pela 
passarela do samba outras 
oito escolas desse grupo.

Desde ontem (19) à noi-
te começaram as interdi-
ções na Avenida Brasil e 
na região portuária, onde 
fica a Cidade do Samba. 
À meia-noite foi fechada 
a pista central da Avenida 
Presidente Vargas, onde as 
escolas se preparam para 
o desfile. 

Também foram bloquea-
das vias como o Túnel Rio 
450, a Via Binário do Porto, 
Avenida Venezuela, afe-
tando os acessos via Praça 
Mauá e Rua Camerino; e 

Avenida Rodrigues Alves e 
alça de descida do Gasô-
metro, dificultando o uso 
do Túnel Marcello Alencar.

Teletrabalho - A pre-
feitura do Rio recomenda 
que, na sexta-feira (22), 
dia útil em que ocorrem os 
primeiros desfiles do Grupo 
Especial, empresas situadas 
no centro da cidade, Região 
Portuária, Cidade Nova e 
Estácio adotem o regime 
de teletrabalho ou os fun-
cionários se desloquem 
usando apenas o transporte 
coletivo. No sábado (23), os 
bloqueios serão mantidos 
para o segundo dia de des-
file do Grupo Especial.

No domingo (24), algu-
mas vias da região central 
serão liberadas a partir das 
9h, mas os bloqueios prin-
cipais serão mantidos de-
vido ao desfile das escolas 
mirins. A previsão é que 
todas as interdições sejam 
liberadas a partir das 2h da 
madrugada de segunda-
-feira.

SG tem 
vacinação 
até esta 
quarta-feira
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo vacina todos 
os gonçalenses contra o 
coronavírus com mais de 5 
anos até hoje (20), exceto a 
aplicação da segunda dose 
da vacina Pfizer nos ado-
lescentes de 12 a 17 anos. 
A vacinação será parali-
sada amanhã (21) devido 
aos feriados de Tiradentes 
e São Jorge (23) e ponto 
facultativo (22) e retorna 
na próxima segunda-feira 
(25).

As vacinas Astrazeneca, 
Janssen e Coronavac estão 
disponíveis, assim como 
a Pfizer pediátrica, que é 
aplicada nas crianças de 
5 a 11 anos. Hoje (20), a 
secretaria disponibiliza 
30 locais para a vacinação 
infantil – de 5 a 11 anos, 
das 8h às 17h. Para maiores 
de 12 anos, 13 locais estão 
disponíveis, das 8h às 17h.

Trabalho de Christina Gall na vermelha e branca de Niterói promete surpreender mais uma vez na Marquês de Sapucaí

Maquiagem: uma arma da Viradouro
Quando a Unidos do Viradou-
ro entrar na Marquês de Sa-
pucaí e o mestre Ciça coman-
dar os primeiros sons da sua 
bateria nota 10, o público da 
arquibancada estará de olho 
no que a vermelho e branco 
de Niterói irá mostrar. São 
fantasias, alegorias e milhares 
de rostos e corpos coloridos 
com muita arte, muitos deles 
com a assinatura da visagista 
e maquiadora Christina Gall, 
que faz história na escola do 
Barreto desde quando ela ain-
da estava no grupo de acesso. 
A escola cresceu junto com 
as histórias da Gall que, em 
2018, conquistou o título de 
melhor maquiador artístico 
concedido por uma revista 
especializada, por seu traba-
lho na comissão de frente e 
algumas alas.

Christina Gall e sua equipe 
são responsáveis pela criação 

de vários personagens, e o 
trabalho os levou até a Fran-
ça, conquistando o patro-
cínio de uma grande marca 
francesa.

“As pessoas acham que é 
só ir lá e fazer um rosto bo-
nito. Não é!!!!!! Tem pesquisa, 
tem estudo, tem análise de fi-
gurino, afinal, tudo é julgado. 
Nosso trabalho está sujeito 
às ocorrências da natureza 
como calor ou chuva. Por isso, 
tem todo um estudo para as 
maquiagens feitas com pro-
dutos à prova de água.  São 
muitas horas e muitas horas 
sem dormir”, explica Gall.

Uma dessas personagens, 
a Sereia, marcou o desfile da 
Unidos do Viradouro de 2020. 
Ela “nasceu” duas semanas 
antes do desfile. “O figurino 
estava pronto e eles acharam 
que a maquiagem poderia 
fazer a diferença. O que seria 

só pintura do rosto e cabelo 
virou também maquiagem do 
tórax da sereia e tinha que ser 
resistente à água, porque uma 
atleta de nado ficaria dentro 

da água”, lembra.
Outro trabalho de grande 

destaque foi as ganhadeiras 
da Comissão de Frente relu-
zentes como o ouro. “Preci-

samos destacar o valor que 
essas mulheres tinham e têm. 
As escravas mostrando o em-
poderamento numa leitura 
atual, destacando as negras 
escravas que deram início a 
tudo”.

As inovações foram tantas 
que as técnicas criadas por 
Christina Gall a levaram à 
França para ensinar a técnica 
a maquiadores franceses que 
continuam vindo ao Brasil 
para aprender com ela.

“Nem sempre os melhores 
trabalhos são os que o pú-
blico ama, porque o melhor 
trabalho pode passar des-
percebido. Ele fica invisível, 
sabe por quê? Porque ele se 
integra tanto ao figurino que 
a gente não sabe onde um 
acaba para começar o outro. 
Eu sempre procuro levar algo 
inovador e muito elaborado. 
E para 2022, o que eu criei 

realmente vai inovar e fazer 
com que muitos queiram 
utilizar essa técnica daqui 
por diante e, quem sabe, não 
vira uma tendência”, aposta a 
maquiadora.

Este ano, a maquiagem de 
Galli vida ao Arlequim, que 
estampa a capa do CD com 
o samba enredo da escola e 
promete muito mais. Serão 
600 pessoas na avenida ma-
quiadas por 110 maquiado-
res, já que Galli conta com 
a ajuda de alunos do curso 
profissionalizante do Senac, 
numa parceria que já vem 
de três anos. Além deles, 15 
maquiadores franceses que 
estão no Brasil aprendendo 
a técnica também vão ajudar 
na maquiagem da Sapucaí. 
Essa turma terá cerca de duas 
horas para deixar os rostos 
lindos e os personagens reais  
para a hora do desfile.

Divulgação

A Sereia, do desfile campeão da Viradouro em 2020, foi criação de Christina 
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O Mistério da 
Liberdade

Dom José Francisco*

A Páscoa insiste que seja-
mos livres. Para ser livre, 
foram feitas revoluções e 
guerras, e muito sangue já 
foi derramado.

Mas o que é ser livre?

Perguntei ao Evangelho, e 
Jesus me disse assim: “Se 
vocês permanecerem fir-
mes na minha palavra, ver-
dadeiramente, serão meus 
discípulos, conhecerão a 
verdade e a verdade os liber-
tará” (João 8,31-32).

Liberdade do querer, do 
espírito, da razão. Por quais 
desses e outros tantos sen-
tidos podemos caminhar 
para ser livres? Qualquer 
resposta supõe uma esco-
lha, mas para escolher já 
preciso ser livre.

A liberdade talvez seja um 
dos nossos maiores mis-
térios: esse mistério nos 
constitui e faz de cada um 
de nós um mistério para si 
mesmo. Consideramos o 
livre arbítrio um dom, mas 
sabemos que a liberdade é 
mais um processo e uma 
tarefa do que necessaria-
mente um presente.

Não nascemos livres, torna-
mo-nos livres. A liberdade, 
enquanto construção, nun-
ca é definitiva. 

Não sei se fui claro! Já somos 
livres, mas o que está em 
causa é tornarmo-nos o 
mais livres possível. Sejamos 
livres ou não, sempre haverá 

mais a fazer, e isso nunca 
nos dispensa de ser o que 
somos. Mesmo que cada 
pessoa seja uma escolha ab-
soluta de si, como afirmou 
Sartre, isso não a dispensa 
de conhecer ou querer sem-
pre mais a liberdade.

A liberdade é um mistério, 
mas também um caminho e 
um ideal. Se o mistério nun-
ca poderá ser atingido, isso 
não dispensa o ideal, pelo 
contrário, o requer ainda 
mais: no caminho, o ideal 
se demonstra, e no ideal, o 
mistério de mostra. 

Até onde a vista alcança, 
tudo isso não é senão outro 
nome para a sabedoria. E 
é sempre atrás dela que 
andamos e é a ela que per-
seguimos.

O mistério da liberdade nos 
envolve no mistério da Pás-
coa: grande, grande demais, 
bem maior do que nossa 
vista alcança!

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

Um documento pode ser assinado em meio digital a partir da conta Gov.Br

Assinatura Digital Gratuita 
está disponível para todos
O Governo Federal lançou e 
está disponível gratuitamen-
te, o serviço de assinatura 
digital pelo Gov.Br. Trata-se 
de um avanço em vários sen-
tidos. Isso porque a facilida-
de estava disponível antes 
somente para os detentores 
de certificados digitais, que 
são adquiridos junto às Au-
toridades Certificadoras. Os 
certificados digitais são para 
muitos, uma ferramenta ele-
trônica inacessível, pelo alto 
custo.

A partir da publicação 
do Decreto Nº 10.543, de 
13/11/2020, a Assinatura 
Eletrônica do Gov.Br está 
disponível para todos com 
cadastro na aplicação. 

A principal vantagem é 
que agora um documento 
pode ser assinado em meio 
digital a partir da conta  
Gov.Br.

Requisitos de Segurança 
Digital:

O documento com a assi-
natura digital tem a mesma 
validade de um documento 
com assinatura física com 
firma reconhecida.

Para assinar digitalmente, 
deve ser seguido o passo a 
passo, que está descrito no 
site da Assinatura Digital do 
Governo Federal (https://
lnkd.in/dmvgvcWy):
1.: Acesse o Portal de Assina-

tura Eletrônica utilizando a 
sua conta Gov.Br.
2.: Faça o login na sua con-
ta gov.br usando seu CPF e 
senha
3.: Adicione o arquivo que 
será assinado
4.: Escolha o local da sua assi-
natura no documento
5.: Valide sua assinatura
6.: Baixe o documento assi-
nado
7.: Consulte a assinatura do 
documento 

Ao seguir todas as etapas 
acima, baixando e salvando 
o arquivo já assinado digi-
talmente, pode ser enviado 
para o solicitante o arquivo 
que é fornecido pelo Gov.Br 
em PDF. 

O destinatário do docu-
mento poderá verificar a 
validade simplesmente cli-
cando com o mouse sobre a 
assinatura digital aplicada no 
documento.

Liberação dos recursos será iniciada por trabalhadores nascidos em janeiro

Caixa: começa hoje o saque 
de até R$ 1 mil do FGTS
A Caixa Econômica Federal 
(CEF) começará a liberar 
nesta quarta-feira o saque 
de até R$ 1 mil das contas 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Pelo calendário divulgado 
há um mês, a liberação dos 
recursos começará pelos 
trabalhadores nascidos em 
janeiro  e segue até 15 de 
junho, quando recebem os 
nascidos em dezembro.

O trabalhador precisará 
ficar atento. A maioria dos 
cerca de 42 milhões de traba-
lhadores receberá o dinheiro 
automaticamente, na conta 
poupança social digital da 
Caixa. No entanto, em caso 
de dados incompletos que 
não permitam a abertura da 
conta digital, o trabalhador 
terá de pedir a liberação dos 
recursos.

Todo o processo para pe-
dir o saque será informa-
tizado. O trabalhador não 
precisará ir à agência da 
Caixa, bastando entrar no 
aplicativo FGTS, disponível 
para smartphones e tablets, e 
inserindo os dados pedidos.

Outro ponto a que o tra-
balhador precisa ficar atento 
é a retirada do dinheiro. Os 
recursos estarão disponíveis 
até 15 de dezembro e volta-
rão para a conta vinculada do 
FGTS depois dessa data, caso 

o dinheiro não seja gasto, 
retirado ou transferido para 
uma conta corrente.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
contas domésticas e a rea-
lização de compras virtuais 
em estabelecimentos não 
conveniados. O Caixa Tem 
também permite o saque 
em caixas eletrônicos e a 

transferência para a conta 
de terceiros. O dinheiro não 
movimentado será restituído 
ao FGTS, com correção pelo 
rendimento do Fundo de 
Garantia correspondente ao 
período em que ficou parado 
na conta poupança digital.

Consulta - Para saber se 
receberá automaticamente 
o dinheiro, o trabalhador 
precisa fazer uma consulta. 

O processo pode ser feito 
tanto no site fgts.caixa.gov.br 
quanto no aplicativo FGTS. O 
site informa apenas a data da 
liberação e se o crédito será 
feito de forma automática. O 
aplicativo tem mais funcio-
nalidades, como a consulta 
aos valores, a atualização dos 
dados da conta poupança di-
gital e o pedido para desfazer 
o crédito e manter o dinheiro 
na conta do FGTS.

 Mês de nascimento Data da liberação

 Janeiro 20 de abril

 Fevereiro 30 de abril

 Março 4 de maio

 Abril  11 de maio

 Maio 14 de maio

 Junho   18 de maio

 Julho 21 de maio

 Agosto  25 de maio

 Setembro 28 de maio

 Outubro 1º de junho

 Novembro  8 de junho

 Dezembro 15 de junho

Acaba a cláusula de barreira 
em concursos públicos do RJ

 O governador Cláudio Castro 
sancionou, na semana passa-
da, a Lei 9.650/22, que acaba 
com a cláusula de barreira 
em concursos públicos reali-
zados pelos órgãos estaduais. 
O texto, publicado em edição 
extraordinária do Diário Ofi-
cial de segunda-feira (18), 
amplia a possibilidade de 
convocações de candidatos 
aprovados em certames, ga-
rantindo reforço de pessoal 
em diversas áreas.

“Essa é uma notícia muito 
aguardada pelos concurseiros 
do nosso Estado e um gran-
de passo para garantirmos 
mais possibilidades a todos 
aqueles que se dedicam para 
ingressar no serviço público 
do Rio. Com isso, também 
estamos fortalecendo a Se-

gurança Pública, a Saúde, a 
Educação e todas as áreas do 
funcionalismo estadual. É 
uma conquista para o nosso 
Estado e população”, disse 
Cláudio Castro.

Pela nova regra, os aprova-
dos em concursos do Estado 
do Rio, mas que excederem o 
número de vagas, não serão 
eliminados. Eles deverão en-
trar para a lista de cadastro 
reserva. 

Dessa forma, esses candi-
datos poderão ser convoca-
dos posteriormente, em casos 
de vacância no órgão para o 
qual foi prestado o concurso, 
dentro das regras do Regime 
de Recuperação Fiscal. Ou 
seja, sendo comprovado o dé-
ficit de pessoal e a viabilidade 
orçamentária.

A convocação só poderá 
ser feita durante o prazo de 
validade do certame (ou de 
sua prorrogação), conforme 
previsto em edital. Neste caso, 
o órgão não poderá realizar 
uma nova seleção até que se-
jam chamados os aprovados 
que estiverem à espera de 
nomeação. A lei é de autoria 
da deputada Martha Rocha 
(PDT).

TAF DA POLÍCIA CIVIL

Além disso, o governador san-
cionou ainda a Lei 9.651/22, 
que permite a convocação de 
aprovados no último concur-
so da Polícia Civil, em 2021, 
para a realização do Teste 
de Aptidão Física (TAF). A 
medida vale para as seleções 
realizadas para os seguintes 
cargos: de inspetor de polí-
cia de 6ª classe; técnico de 
necropsia de 3ª classe; perito 
criminal de 3ª classe; auxiliar 
policial de necropsia de 3ª 
classe; investigador policial 
de 3ª classe, e perito legista 
de 3ª classe. 
Assinam a autoria do texto o 
deputado Rodrigo Amorim 
(PSL) e outros parlamenta-
res.

 Lei sancionada pelo governador amplia a possibilidade de convocações 

Aprovados em 
concursos que 
excederem o 
número de 
vagas não serão 
eliminados

A assinatura 
digital tem 
a mesma 
validade de um 
documento com 
assinatura física

RJ: 720 
mil títulos 
de eleitor 
cancelados
Eleitores que estão com 
o título cancelado têm 
prazo até 4 de maio para 
regularizar a situação jun-
to aos tribunais eleitorais. 
Apenas no estado do Rio 
de Janeiro, são 721 mil 
eleitores nesta situação, 
segundo o juiz auxiliar da 
vice-presidência e Corre-
gedoria Regional Eleito-
ral do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ), Rudi Baldi Loe-
wenkron. Há um mês, eram  
726 mil, o que mostra que 
apenas 5 mil regularizam 
a situação.

Segundo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), o 
número de títulos cance-
lados no Rio de Janeiro 
em 2019, após as eleições 
presidenciais de 2018, que  
ficou em torno de 300 
mil, mais que dobrou no 
estado.

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: 23/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada do Lagarto - Saúde - Maricá 17260283
13:00 às 17:00 Estrada de Itaboraí - Estrada V. de Maricá - Maricá 17260283
13:00 às 17:00 Estrada de Ubatiba - Saúde - Maricá 17260283
13:00 às 17:00 Estrada do Lagarto Sítio São Luiz - Centro - Maricá 17260283
13:00 às 17:00 Estrada Odemar Guedes Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá 17260283
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 17260283
Dia: 24/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 17276457
09:00 às 13:00 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Niterói 17276457
09:00 às 13:00 Rua Visconde do Uruguai - Centro - Niterói 17276457

 SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:00 Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo 17216885
09:00 às 13:00 Rua Jequitibá - Arsenal - São Gonçalo 17257129
13:00 às 17:00 Avenida Maricá - Galpão - Alcântara - São Gonçalo 17257315
13:00 às 17:00 Rua Custódio Oliveira - Alcântara - São Gonçalo 17273449
13:00 às 17:00 Travessa Mario Miranda - Jardim Alcântara - São Gonçalo 17273449
Dia: 25/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Atrativo C Coutinho - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Ruas 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 74 - Lot Terrabras - Jardim 

Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 
17264199

09:00 às 13:00 Rua Angicos - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua das Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua Evaldo de Oliveira - Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 17264199
09:00 às 13:00 Rua Helenice Coutinho Tebet - Engenho do Mato - Niterói 17264199
14:00 às 18:00 Rua Doutor Pereira Nunes - Ingá - Niterói 17264593

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada da Sapucaia - Luiz Caçador - Itaúna - Salgueiro - São Gonçalo 17258027
13:00 às 17:00 Rua Brasília Alves Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 17258027
13:00 às 17:00 Rua Cecinio Paiva - Luiz Caçador - São Gonçalo 17258027
13:00 às 17:00 Rua Maria Benedita dos Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 17258027
13:00 às 17:00 Rua Pedro Antônio Salino - Luiz Caçador - São Gonçalo 17258027
13:00 às 17:00 Rua Aracaju - São Miguel - Trindade - São Gonçalo 17259265
13:00 às 17:00 Rua Rio de Janeiro - Trindade - São Gonçalo 17259265
13:00 às 17:00 Rua Vitória - Galpão - Trindade - São Gonçalo 17259265

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Comandante Celso - Silvado - Maricá 17261337
13:00 às 17:00 Estrada Caboclo - Saúde - Maricá 17261337
13:00 às 17:00 Estrada Silvado - Saúde - Centro - Silvado - Maricá 17261337
13:00 às 17:00 Estrada Tenente Celso - Silvado - Maricá 17261337
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá 17261337
13:00 às 17:00 Ruas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19 - Jardim Mombuca - Centro - Est. V. 

Itapeba - Manoel Ribeiro - Itapeba - Camburi - Maricá 
17261425

13:00 às 17:00 Rua Hipólito de A Rangel - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Adalberto Pacheco - Centro - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Adrenalina - Jardim Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Andrelina C Conceição - Jardim Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Beira Rio - Mombuca - Centro - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Carlos Alves Pereira - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Clelia Ferreira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Estanilal C. Sampaio - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Flores Belas Bitencourt - Jardim Mumbuca - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Francisco Gomes Silva - Estrada V. São José - Jardim Mumbuca 17261425
13:00 às 17:00 Rua Hipólito de A Rangel - Mumbuca - Centro - Jardim Mumbuca 17261425
13:00 às 17:00 Rua Leonor Rangel - Jardim Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Nelselino dos Santos - Mumbuca - Maricá 17261425
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Viscente dos Santos - Centro - Maricá 17261425
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Esportes

Dinamite 
inaugura sua 
estátua no 
dia 28

O  V a s c o 
anunciou a 
data para a 
inauguração 
d a  e s t á t u a 
de  Rober to 
Dinamite. O 

evento vai acontecer no 
próximo dia 28, em São 
Januário.

Além da revelação da 
estátua, haverá um gran-
de show com nomes da 
música brasileira que tor-
cem pelo clube. Paulinho 
da Viola, Teresa Cristina, 
Fernanda Abreu, além da 
Escola de Samba União 
Cruzmaltina estão confir-
mados.

O Vasco colocou 4 mil 
entradas à venda para o 
evento. Além de Roberto 
Dinamite, vários jogado-
res que vestiram a camisa 
do clube vão participar da 
solenidade.

Roberto Dinamite tem 
67 anos e é um dos maio-
res ídolos do clube. Sua 
estátua ficará atrás do gol 
oposto ao de Romário.

O ex-jogador, que já 
presidiu o Vasco, recebeu 
o título de Benemérito 
nesta semana. Roberto 
Dinamite vem realizando 
tratamento de um câncer 
no intestino.

Principais times do país duelam hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro

Fla e Palmeiras prometem 
incendiar o Maracanã

Gilvan de Souza / Flamengo

Contratado na metade do mês passado, o zagueiro Pablo (centro) pode finalmente estrear com a camisa do Flamengo

Em duelo ante-
cipado da quarta 
rodada do Cam-
peonato Brasilei-
ro, Flamengo e 
Palmeiras estarão 

frente a frente hoje à noite. No 
Maracanã, os dois finalistas da 
Libertadores de 2021 voltam a 
se encontrar a partir das 19h30.

O Flamengo, que também é 
líder de grupo na Libertadores e 
tem a segunda melhor campa-
nha, vem de vitória importante 
sobre o São Paulo. Ao vencer o 
Tricolor por 3 a 1 no Maracanã, 
o Rubro-Negro afastou o clima 
de crise do Ninho do Urubu e, 
de quebra, entrou no G-4.

A rivalidade entre as duas 
equipes ficou mais uma vez 
em destaque após o Flamengo 
garantir na Justiça o direito de 
ter torcida única no clássico. A 
diretoria rubro-negra fez ques-

tão de dar o troco no Palmeiras 
pelo que aconteceu no Brasileiro 
de 2019, quando a diretoria do 
Verdão usou do mesmo artifício 
no Allianz Parque.

O departamento médico do 
Fla segue lotado e o time terá 
de superar desfalques impor-
tantes para vencer a segunda 
seguida na competição. Bruno 
Henrique, um dos principais 
nomes do time rubro-negro, 
está descartado devido a uma 
tendinopatia no joelho direito. 
O lateral-direito Matheuzinho, 
o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, 
os zagueiros Gustavo Henrique 
e Fabrício Bruno e os atacantes 
Vitinho e Matheus França, tam-
bém são desfalques por proble-
mas físicos.

Com Rodrigo Caio em fase 
final de recuperação de cirurgia 
no joelho, o principal problema 
de Paulo Sousa segue sendo a 

defesa. Willian Arão deve atuar 
improvisado na zaga ao lado de 
David Luiz, mas existe a possibi-
lidade de Pablo ser relacionado 
para a partida e estrear com a 
camisa rubro-negra.

Para buscar sua primeira vi-
tória na competição, o técnico do 
Palmeiras, Abel Ferreira, só tem 
um desfalque certo: o zagueiro 
Luan, que ainda se recupera de 
lesão na coxa. Já a principal dúvi-
da na escalação está relacionada 
a Gustavo Scarpa.

O meia desfalcou o time na 
segunda partida da Libertadores, 
na semana passada, e foi reser-
va contra o Goiás, no sábado. 
Naquela ocasião, o treinador 
português optou por um ata-
que com Dudu, Rafael Navarro 
e Gabriel Veron - Rony, por sua 
vez, foi poupado e saiu do banco 
para marcar o gol de empate já 
nos acréscimos.

Botafogo vai ao DF 
jogar pela Copa BR

Atacante destaca 
força do elenco do Flu

O  B o t a f o g o 
entra na Copa 
do Brasil ape-
nas na tercei-
ra fase, por ter 
conquistado a 

Série B de 2021. E a estreia será 
hoje, quando o time visita o 
Ceilândia, às 21h30, no Mané 
Garrincha, em Brasília (DF), 
pelo jogo de ida.

O Glorioso ganhou um 
grande ânimo com o triunfo 
de 3 a 1 sobre o Ceará no últi-
mo domingo, pelo Brasileirão. 
O jogo marcou a estreia do 
técnico Luís Castro e mostrou 
um time bem mais eficiente.

Porém, Castro pede calma 
sobre este novo time que ele 
pretende montar. A chegada 
de muitos reforços acaba de 

O Fluminense 
venceu a pri-
meira partida 
no Campeona-
to Brasileiro no 
último final de 
semana, quan-

do derrotaram o Cuiabá na 
Arena Pantanal. A torcida 
tricolor viu o retorno do ata-
cante Caio Paulista, que não 
vinha tendo chances com Abel 
Braga, mas ganhou elogios do 
treinador.

O atleta ressaltou a qua-
lidade do elenco e afirmou 
que vinha trabalhando para 
ganhar novamente espaço.

“Acaba sendo bom para 
todos. O nível dá um salto de 
qualidade. A gente acaba tra-
balhando para melhorar e os 

certa maneira atrapalhando 
o entrosamento. Mas ele es-
pera uma evolução contra o 
Ceilândia.

“Nós sabemos que as coi-
sas no futebol levam tempo e 
a evolução é de um jogo para o 
outro. O resultado é importan-
te para nos dar tranquilidade 
neste momento. Mas estamos 
sempre pensando no cres-
cimento e todos estão com 
muita vontade”, disse.

O treinador não revelou 
ainda a escalação que preten-
de mandar a campo. Mas é 
certo que ele não poderá con-
tar com o volante Luís Oyama. 
O jogador já defendeu o Miras-
sol na competição e não pode 
ser inscrito. A tendência é que 
Romildo ganhe a posição.

companheiros para não deixar 
espaço. É uma concorrência 
interna sadia”, disse o jogador.

O atacante revelou que 
Abel Braga não deixou de in-
centivá-lo no período em que 
não estava sendo relacionado 
para as partidas.

“Eu vinha um tempo sem 
jogar, sim, mas trabalhando 
com a cabeça boa. O profes-
sor Abel sempre falou para 
continuar trabalhando que a 
oportunidade ia chegar. Gra-
ças a Deus chegou, pudemos 
sair com os três pontos e com 
ajuda até na participação do 
gol ali. Então fico muito feliz 
e vou continuar o trabalho 
para quando tiver outras opor-
tunidades saber aproveitar”, 
finalizou.

Roberto 
Dinamite é 
considerado o 
maior ídolo do 
Cruzmaltino

Sítio 641.956m², Tanguá/RJ,

Sítio 240.644m² em
Tanguá/RJ, Hotel a Vista.
INICIAL R$ 200.000,00

Loja 110m² em Niterói/RJ,
Rua Andrade Pinto, 350. 

INICIAL R$ 175.000,00

Galpão 225m² em
Itaboraí/RJ, terreno

360m², Estrada Eugênio Costa. 
INICIAL R$ 65.000,00

Terreno 360m² em 
Itaboraí/RJ, Jd. Progresso.
INICIAL R$ 45.000,00

Casa 24m² em Itaboraí/RJ, 
445m² a.t., Jardim Progresso.

INICIAL R$ 30.000,00

rioleiloes.com.br
0800-707-9339

LEILÃO DE IMÓVEIS

LOTES PARCELÁVEIS!

c/ benfs. 644m², Bandeirantes.
INICIAL R$ 824.500,0 COND. DE PGTO DO LEILÃO:29/04/2022

SEX - 9h | ELETRÔNICO

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

Liliamar Pestana Gomes 
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ

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

Lance Mínimo: R$ 5.400.000,00

OPORTUNIDADES EM LEILÃO
IMÓVEIS COMERCIAIS NO RIO DE JANEIRO

- À vista c/10% de desconto;

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

Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br

CEU – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA URBANA S/A
CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 80.051.638 

NIRE – 33.3.0014750-1

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionista; Cumprindo disposições legais oferecemos ao exame da Assembléia de 25/04/2022, as contas referentes ao ano de 
2021. Na sede social; no horário do expediente, prestaremos aos senhores acionistas quaisquer esclarecimentos que julgar necessários. 
Niterói, 13/04/2022. A Diretoria

Niterói, 31 de dezembro de 2021 

Aluisio de Andrade Mendes Filho -Diretor Presidente 

Paulo Guedes de Morais Junior - CRC/RJ 094802/O-1 TC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020 E 31.12.2021
ATIVO 2020 2021
Circulante 6.287.879,27 8.047.827,20
Caixa 1.845,76 6.807,22
Bancos 124.457,44 211.261,49
Aplicações Financeiras 992.607,41 4.536.641,04
Clientes 1.915.117,16 699.632,84
Adiantamentos 3.346,59 959,11
Tributos a Recuperar 104.261,46 118.398,47
Imóveis Obras em Andamento 2.350.445,21 1.381.596,71
Terrenos a Comercializar 795.798,24 1.092.530,32
Despesas a apropriar 0,00 0,00
Não Circulante 10.200.609,64 6.217.899,46
Acionistas/Conta Corrente SCPs 4.275.463,93 1.620.414,28
Contas a receber 1.239.547,49 1.239.547,49
Investimentos Diversos 486.076,43 423.875,20
Incentivos Fiscais 2.004,13 2.004,13
Participações Societárias 3.673.635,38 2.467.801,64
Imobilizado
Excluídas depreciações 523.867,52 464.241,96
Marcas e Patentes 14,76 14,76
TOTAL DO ATIVO 16.488.488,91 14.265.726,66
PASSIVO 2020 2021
Circulante 516.556,00 384.653,83
Empréstimos 0,00 0,00
Fornecedores 0,00 1.407,75
Obrigações Trabalhistas 384.318,97 126.759,49
Obrigações Tributárias 127.348,44 256.486,59
Outras Obrigações 4.888,59 0,00
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Não Circulante 9.555.173,77 6.995.757,75
Financiamento Imobiliário 9.320.139,35 6.995.757,75
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Financiamento Leasing 0,00 0,00
Dividendos a disposição 235.034,42 0,00
Lucros - Sociedades 0,00 0,00
Patrimônio Liquido 6.416.759,14 6.885.315,08
Capital Social Realizado 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva Legal 327.671,02 327.671,02
Reserva de Lucros 12.114,46 12.114,46
Lucro Acumulado 76.973,66 545.529,60
TOTAL DO PASSIVO 16.488.488,91 14.265.726,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31.12.2020 E 31.12.2021
31/12/2020 31/12/2021

Receita de Incorporação 2.039.468,17 1.769.243,37
Receita de Prestação de Serviço 858.989,64 2.607.272,52
Outras Receitas 3.514.047,91 3.988.483,32
Receita Operacional Bruta 6.412.505,72 8.364.999,21
(-) Custo de Incorporação (721.735,93) (860.628,20)
(-) Custo de Manutenção de Obra 0,00 0,00
Lucro Operacional Bruto 5.690.769,79 7.504.371,01
Receitas Financeiras 18.453,55 134.873,27
(-) Despesas Financeiras (43.335,01) (24.970,79)
(-) Despesas Administrativas (1.189.550,66) (1.493.629,19)
(-) Despesas C/ Pessoal (3.688.918,68) (3.969.781,21)
(-) Despesas C/ vendas (60.780,00) (5.550,00)
(-) Despesas Tributárias (281.003,69) (393.519,18)
(-) Despesas C/ Veículos (81.708,66) (97.384,18)
(-) Despesas de Depreciação (72.714,21) (59.625,56)
Resultado Operacional 291.212,43 1.594.784,17
(-) Provisão para CSLL (69.528,59) (111.192,91)
(-) Provisão para IRPJ (144.710,18) (278.959,14)
Lucro Liquido do Exercício 76.973,66 1.204.632,12
(-) Reserva Legal 0,00 0,00
Saldo a Disposição da 
Assembléia 76.973,66 1.204.632,12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  PERÍODOS DE 2020 E 2021

2020 2021
Capital Social 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva de Lucros 339.785,48 339.785,48
Lucros Acumulados 1.873.737,13 76.973,66
Lucro Liquido do Exercício 76.973,66 1.204.632,12
TOTAL 8.290.496,27 7.621.391,26
(-) Destinação de Lucros
Ano Anterior 0,00 0,00
No Exercício (1.873.737,13) (736.076,18)
Saldo Final do Exercício 6.416.759,14 6.885.315,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021

1 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 1.204.632,12
(+) Depreciações 59.625,56
Lucro do Exercício Ajustado 1.264.257,68
Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP
Contas a Receber 3.860.883,39
Estoques 672.116,42
Impostos a Recuperar (14.137,01)
Total de Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP 4.518.862,80
Acréscimo ou Decréscimo do PC + ELP
Obrigações Trabalhistas a Recolher (257.559,48)
Obrigações Tributárias a Recolher 129.138,15
Dividendos a disposição (235.034,42)
Emprestimos a pagar (2.324.381,60)
Adiantamentos de Clientes (4.888,59)
Contas a pagar 1.407,75
Total de Acréscimo ou Decréscimo do PC + ERLP (2.691.318,19)
Caixa Líquido Provenientes das Atividades 
Operacionais

2 Atividades de Investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (59.625,56)
Aquisição de ativo investimentos 3.544.033,63
Caixa Líquido Provenientes das Ativ. Investimentos 3.484.408,07
Variação das disponibilidades 6.576.210,36

Notas Explicativas às Demonstrações Contabeis  
do Exercício findo em 31/12/2021

1. Registros contabéis sob o regime de caixa. O capital Social é de R$ 
6.000.000,00 (Seis milhões de reais) divididos em 3.269.143 ações da 
espécie ordinárias, comuns e da classe nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. Dividendos creditados aos 
acionais conforme aprovação na A.G.E. de 30/04/2021, os resultados 
dos balancetes mensais levantados no período ficaram a disposição da 
diretoria. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores 
originais, acrescido dos redimentos auferidos até a data do balanço. O 
imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. As 
depreciações foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas 
pela legislação em vigor levando em conta a vida útil-econômica dos 
bens; Recursos aplicados na realização de empreedimentos em 
Sociedade em Conta de Participação; Os ativos realizáveis e os passivos 
exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados 
como circulante; A destinação do resultado líquido do exercício compete 
na forma do Estatuto, à Assembleia de Acionistas.


