
Carnaval de Niterói poderá 
ter duas escolas ‘campeãs’

Além da apuração oficial, haverá consulta pública on-line para escolher a melhor agremiação em cada grupo

NOVIDADE NO DESFILE

CIDADES\PÁG.3

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entregou nesta quarta-feira a chave da cidade para o Rei Momo, oficializando o início do carnaval na cidade após dois anos de jejum devido à pandemia

Marcos de Paula/Divulgação

Folia começa no 
Rio após dois 
anos de jejum
O prefeito Eduardo Paes entregou 
ontem as chaves do Rio de Janeiro 
ao Rei Momo, dando  início oficial 
ao Carnaval de 2022. Neste ano, a 
folia ficou restrita aos desfiles das 
escolas de samba na Marquês de 
Sapucaí e na Intendente Maga-
lhães, mas haverá também atra-
ções no Terreirão do  Samba. Paes 
falou sobre a retomada da apre-
sentação das escolas após dois 
anos de pandemia de Covid-19. 
“O maior espetáculo da Terra está 
de volta, viva o Carnaval carioca 
e a cultura brasileira!”, exaltou. 
Uma operação especial foi plane-
jada pela prefeitura, com equipes 
de prontidão para a prestação de 
serviços aos cidadãos durante a 
folia.

CIDADES\PÁG. 5

SG: ‘caveira’ 
assume a 
segurança

PANORAMA\PÁG. 2

‘Brasil no  
[Centro do]’
Mapa
CCBB Rio abriga a exposi-
ção “Brasil no [Centro do] 
Mapa”, com preciosidades 
da cartografia.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição no CCBB Rio reúne 22 
mapas, desde o século XVI até hoje

Clube e a empresa americana 777 Partners trocaram minutas do contra-
to para a compra de 70% das ações da SAF do Vasco pela quantia de R$ 
700 milhões. Expectativa é que todo processo seja finalizado neste ano.

PÁG. 6

ESPORTES

Dani Alves 
elogia lateral 
Matheuzinho
Em entrevista para im-
prensa espanhola, lateral 
do Barcelona e seleção bra-
sileira destacou as qualida-
des do jogador do Fla.

Alexandre Vidal / Flamengo

Matheuzinho está se recuperando 
de lesão para voltar ao time do Fla

Rafael Ribeiro / Vasco

Presidente Jorge Salgado trabalha para negociar a SAF do Vasco e melhorar situação financeira

Mais um passo para venda da SAF

Ação vai plantar 
1,5 mil mudas 
em Piratininga

CIDADES\PÁG. 4

STF condena Daniel Silveira
Deputado que pregou fechamento da Suprema Corte pegou quase 10 anos de cadeia

CIDADES PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Vazamento no Fonseca
Um vazamento de esgoto na Rua Professor José Telles  
Barbosa no Fonseca, está colocando em risco a saúde dos 
moradores da região. O problema é frequente e já dura 
mais de uma década. A  concessionária conserta, mas o 
reparo não dura muito tempo.
Adriana Menezes

Trânsito complicado
O trânsito em Niterói foi muito complicado nesta quinta-
-feira, mais complicado do que de costume. Na Rua Noro-
nha Torrezão, por exemplo, muitos ônibus fizeram fila na 
pista sentido Largo do Marrão para pegar componentes 
de uma escola de Samba por causa do desfile. E não vi um 
único guarda para  organizar a bagunça.
Renatta Torres

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.

‘Brasil no [Centro 
do] Mapa’ no CCBB
O CCBB Rio abriga, até o 
dia 20 de junho, a exposi-
ção “Brasil no [Centro do] 
Mapa”, que apresenta uma 
série de preciosidades da 
cartografia. São 22 mapas, 
desde o século XVI até hoje, 
incluindo o Brasil no centro 
do mapa do mundo. A mos-
tra traz ainda quatro mapas 
temáticos: emissão de CO2 
por habitante, lixo plástico, 
unidades de conservação e 
energias renováveis.Outro 
ponto alto da exposição é 

“Cartografia de Anna Bella 
Geiger”, segmento da mos-
tra que apresenta um vídeo 
inédito e três obras da série 
de cartografia (duas gravu-
ras e uma caixa objeto) da 
artista. 

A entrada é gratuita. Não 
é necessário retirar ingresso. 
Visitação na segunda e de 
quarta a sábado, das 9h às 
21h, no domingo, das 9h às 
20h. É preciso apresentar o 
comprovante de vacinação 
de covid-19. 

CULTURA

Festival
Até domingo, acontece o 
festival “Pedacinho do Céu 
– Música flutuante na lagoa”, 
em Maricá, com atrações 
musicais para todos os gos-
tos em frente ao Deck Pôr do 
Sol. Nesta quinta, é dia de 
Pedacinho do Céu, às 17h, 
e Jorginho Doug, às 19h. De 
sexta a domingo, a Banda 
Pedacinho do Céu abre o 
palco às 17h. Jeef se apresen-
ta na sexta, Grupo Kontagiô, 
no sábado, e Grupo Vai e 
Volta, no domingo, sempre 
às 19h. O festival é gratuito.

LUISA TOLLER – Após estrear com o single-clipe “Se 
não fosse poeta, seria mulher-bomba”, Luisa Toller – 
integrante dos grupos Bolerinho e Meia Dúzia de 3 ou 
4 – se aventura em seu primeiro álbum solo: “Mulher 
Bomba”, que traz 8 canções com letras autobiográficas 
e provocações feministas que se traduzem intensa-
mente em bolero, fado, coco e valsa.

TIM BURGESS – Depois de dois anos fazendo liste-
ning parties e sendo bem sucedido no Twitter, entre 
muitas outras atividades, Tim Burgess volta com um 
novo single viciante, “Here Comes The Weekend”, um 
novo álbum que deverá ser lançado no final deste ano 
através da Bella Union. Música tem batida envolvente 
e beleza flutuante.

Divulgação

Mostra, em cartaz até junho, reúne 22 mapas, desde o século XVI até hoje

Divulgação

Jorginho Doug é uma das atrações 

desta quinta do ‘Pedacinho do Céu’

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

Instituições têm nova presidente

A professora e acadêmica 
Matilde Slaibi Conti assumiu, 
em solenidade conjunta rea-
lizada na Casa da Amizade, 
a presidência do Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Niterói e do Cenáculo Flumi-
nense de História e Letras. A 
festividade foi abrilhantada 
por apresentação da soprano 
Magda Belloti, acompanha-
da pela pianista Rejane de 

 Marco A.Cardelino  /Alesp                 

Carvalho Ruas. Na foto, o 
desembargador e acadêmico 
Nagib Slaibi Filho, a escritora 
Liane Arêas, a professora Ma-
tilde Slaibi Conti, a professora 
Márcia Pessanha, presidente 
da Academia Fluminense 
de Letras e do Elos Clube de 
Niterói e a professora Leda 
Mendes Jorge, presidente da 
Associação Niteroiense de 
Escritores. 

INSS: só com 
mandado

O mercado da 
educação

Nos últimos meses, além da 
greve, o INSS tem demorado 
muito além dos prazos esta-
belecidos por lei para avaliar 
processos administrativos. 
Com isso, a advogada Patrícia 
Reis Neves Bezerra, do escri-
tório Neves Bezerra Socie-
dade de Advocacia, destaca 
que o mandado de segurança 
tem sido opção para casos 
que estão em avaliação pelo 
órgão por mais de um ano. O 
mandado de segurança com 
pedido de liminar que obriga 
que seus casos sejam avalia-
dos imediatamente. Existe 
um acordo firmado com o 
MPF e homologado pelo STF, 
que estabelece que nenhum 
prazo para análise de requeri-
mentos pelo INSS ultrapasse 
90 dias e prevê sanções em 
caso de descumprimento. 
Mas, já é prática do INSS. 
Ocorre sistematicamente por 
falta tanto de estrutura ope-
racional quanto de pessoal, 
esclarece a advogada.

 Para ajudar diretores de ins-
tituições de ensino e pessoas 
interessadas em investir no 
mercado da educação, Leo-
nardo Chucrute, empreen-
dedor e CEO do Colégio 
e Curso Zerohum, dará a 
palestra gratuita “Os Três Pi-
lares Para uma Escola de Su-
cesso”. O workshop acontece 
dia 30 de abril, a partir das 
8h, no Hotel H, em Niterói. 
Para Leonardo, a pandemia 
mostrou a importância das 
escolas e universidades par-
ticulares fortalecerem não só 
o vínculo com os alunos e as 
famílias, mas também en-
xergar o valor do marketing 
e do comercial educacional.  
O workshop será dividido em 
três partes. Leonardo Chu-
crute irá falar sobre “Gestão 
e pessoas”, Paulo Pereira  
irá abordar o valor do “Mar-
keting Educacional” e Ro-
drigo Arantes vai desta-
car a importância da área  
“Comercial”.

POR JEFFERSON LEMOS

Um ‘caveira’ em São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, foi ao Bope 
buscar um nome para co-
mandar a Secretaria de Or-
dem Pública e estreitar ainda 
mais a atuação integrada com 
a PM no município. Nesta 
terça- (19), o capitão PM 
Wellington Candido Moreira 
Junior foi convidado pelo 

 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

prefeito para comandar a se-
cretaria, substituindo o major 
David Ricardo, que estava à 
frente da Pasta desde o início 
da atual gestão. Wellington 
afirmou que está atento a 
uma das questões mais pro-
blemáticas da segurança no 
município, que é a retirada de 
barricadas do tráfico.

Solidariedade em Petrópolis

As fortes chuvas que caíram 
na cidade de Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio, 
deixaram muitos estragos e 
prejuízos para a população. 
Mesmo com mais de dois 
meses do ocorrido, ainda há 
ruas interditadas e muitas 
pessoas seguem precisando 
de ajuda. Mas também  há 
solidariedade. A Havan, por 
exemplo, destinou 1,5 mil 
peças de roupas para serem 

Divulgação

doadas a comunidade. A 
entrega aconteceu nesta 
última terça (19), para a 
Prefeitura, que fará a desti-
nação a população que mais 
precisa. O Secretário de de-
senvolvimento Econômico 
de Petrópolis, Marcelo Soa-
res, detalha que as doações 
irão beneficiar milhares de 
pessoas e toda ajuda é de 
suma importância neste 
momento. 

Panorama RJPanorama RJ

Niterói: convites ignorados
Divulgação

Ameaçado de ter o mandato 
cassado pelos colegas da 
Alesp, o deputado estadual 
Arthur do Val (União-SP), o 
‘Mamãe Falei’, comunicou, 
nesta quarta (20) sua renún-
cia. Ele foi alvo de pedido de 
cassação após vazamento de 
áudios de cunho machista 
e sobre as mulheres ucra-
nianas durante viagem ao 

país. “Vou renunciar ao meu 
mandato em respeito aos 
500 mil paulistas que vota-
ram em mim, para que não 
vejam seus vetos sendo sub-
jugados pela Assembleia”, 
disse o deputado através de 
nota, em que também afir-
ma que continuará lutando 
por seus direitos. “Não pen-
sem que desisti”.

Ameaçado, Arthur do Val renuncia
 Marco A.Cardelino  /Alesp                 

 Uma Audiência Pública 
na noite desta última terça 
(19) debateu na Câmara 
de Niterói a falta de insu-
mos e de Infraestrutura na 
Saúde. Participaram os ve-

readores Daniel Marques 
(foto), Douglas Gomes e 
Paulo Eduardo Gomes, 
responsáveis pela con-
vocação, além de Thaisa 
Guerreiro, representante 
da Defensoria Pública. 
O Prefeito Axel Grael, o 
presidente da Fundação 
e Secretário de Saúde, Ro-
drigo Oliveira, a Vigilância 
Sanitária e outros repre-
sentantes do Executivo 
foram convidados mas 
não compareceram nem 
justificaram a ausência. 
“Nós estamos identifican-
do as falhas através de fis-
calizações por intermédio 
do Conselho Regional de 
Medicina e de denúncias 
que chegam para nós. De 
certa maneira, a situação 
é surpreendente, já que o 
Município não tinha esse 
histórico de problemas 
relacionados à saúde”, 
disse a defensora durante 
a audiência. 
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Foram dois anos de recesso da folia por causa da pandemia de covid-19. Festa é retomada com desfiles
Carnaval está de volta ao Rio
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes entregou, na quarta-fei-
ra (20), as chaves da cidade 
ao Rei Momo, ato que marca 
o início oficial do Carnaval 
2022. Depois de dois anos 
de pandemia de Covid-19, a 
maior festa popular do país 
ficou restrita este ano aos 
desfiles das escolas de samba 
na Marquês de Sapucaí e na 
Intendente Magalhães, além 
de  atrações no Terreirão do  
Samba. 

“É uma honra transferir 
o poder e todas as responsa-
bilidades da Prefeitura para 
o Rei Momo. Ele assume, 
a partir deste momento, o 
comando da nossa cidade. 
Quero dar as boas-vindas 
a todos que vierem para o 
Rio de Janeiro nos próximos  
dias. O maior espetáculo 
da Terra está de volta, viva 
o Carnaval carioca e a cul-
tura brasileira!”, exaltou o 
prefeito.

Paes fez questão de lem-
brar do trabalho incansável 
dos profissionais da Saúde 
no combate à covid-19.

“Quero agradecer aos 
profissionais de saúde, que 
tanto se dedicaram nesses 
últimos anos para que pu-
déssemos viver esse mo-
mento agora. Passamos, no 
mundo inteiro, por grandes 
dificuldades, de muito sofri-
mento. Que essa pandemia 
tenha sido um ensinamento 
para que possamos ter, da-
qui por diante, um mundo 
mais feliz e de paz”, desejou 
o prefeito.

O Rei Momo, Wilson Neto, 

não escondia a alegria por 
receber as chaves da cidade.

“É um prazer incrível, eu 
nem dormi esta noite de tan-
ta ansiedade. Passamos dois 

anos com muita saudade do 
maior espetáculo da Terra. 
Que neste carnaval só reine 
a alegria, a espontaneidade 
e a liberdade de expressão. 

Como monarca da folia, 
declaro aberta a maior ma-
nifestação popular e cultural 
do mundo, que é o Carnaval 
carioca. Viva o samba!”, afir-

mou o Rei Momo, ao lado da 
Rainha do Carnaval, Taiana 
Rodrigues; da primeira prin-
cesa, Luara Lino; e da segun-
da princesa, Deisiane Jesus.

Participaram também 
da cerimônia a família do 
Mestre Candonga (guardiã 
oficial da chave da cidade); 
o casal de mestre-sala e 
porta-bandeira da Beija-Flor, 
Claudinho e Selminha Sorri-
so; a dupla do Rio sobre per-
na-de-pau, Raul Faria Lima e 
Isa Xavier; a bateria da escola 
de samba São Clemente, sob 
comando do Mestre Caliqui-
nho; e a Banda da Guarda 
Municipal.

Esquema especial  - Uma 
operação especial foi pla-
nejada pela Prefeitura do 
Rio, envolvendo órgãos mu-
nicipais com equipes de 
prontidão para a prestação 
de serviços aos cidadãos du-
rante a folia. A  programação  
operacional inclui ainda o 
Desfile das Campeãs, no dia 
30 deste mês.

Para garantir a fluidez do 
trânsito no Centro da cidade 
e em todos os seus acessos, 
agentes da CET-Rio, da Se-
cretaria de Ordem Pública 

(Seop) e da Guarda Munici-
pal estarão em pontos estra-
tégicos para coibir o estacio-
namento irregular, ordenar 
os cruzamentos, orientar 
pedestres e efetuar bloqueio  
viários.  O  Centro  de Opera-
ções Rio (COR) vai monitorar 
todas as áreas de eventos por 
meio de câmeras.

A  Secretaria  Munici-
pal  de  Saúde  montou sete  
postos  médicos  ao  longo  
da  Sapucaí. A estrutura de 
atendimento conta com 
32 leitos. Pacientes com 
quadros mais graves terão 
ambulâncias com UTI mó-
vel para a transferência. Na 
Intendente Magalhães há um 
posto médico de atendimen-
to, além de quatro ambulân-
cias. No Terreirão do Samba, 
dois postos médicos e quatro 
ambulâncias.

A Comlurb escalou equi-
pes para todos os dias de 
desfiles, no Sambódromo 
e na Estrada Intendente 
Magalhães, que atuarão na 
limpeza dos equipamentos 
e das ruas de acesso.

Já a Seop e a Guarda 
Municipal terão mais de 
3.200 agentes na Sapucaí e  
na Intendente. Um planeja-
mento que inclui a fiscaliza-
ção, por equipes da Contro-
ladoria de Controle Urbano 
(CCU), dos 80 ambulantes 
autorizados no entorno do 
Sambódromo.

Outros detalhes sobre a 
programação dos eventos 
e a operação especial em 
https://prefeitura.rio/car-
naval2022.

Escolas de 
samba se 
apresentam 
na Sapucaí e 
na Intendente 
Magalhães

 Marcos de Paula/Divulgação

Wilson Neto, o Rei Momo, recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. A folia carioca está de volta

Hotéis: ocupação 
ensaia retomada
A ABIH-RJ e HotéisRIO di-
vulgaram a segunda prévia 
da pesquisa de ocupação 
para o segundo Carnaval 
de 2022, de 21 a 24 de abril, 
que também inclui o feria-
do de Tiradentes (dia 21) 
e o de São Jorge (dia 23). 
Segundo o levantamento,  a 
rede hoteleira do município 
do Rio de Janeiro registra 
uma média de 78% dos 
quartos reservados para o 
período. Barra da Tijuca/
São Conrado ocupam a pri-
meira posição, com 80,60%, 
com Ipanema/ Leblon em 
segundo com 79,29% e 
Leme/ Copacabana em 
terceiro (77,64%). Depois 
vêm Flamengo/ Botafogo 
(72,09%) e Centro (71,28%).

No interior a média é 
ainda melhor, com 90,26% 

de quartos reservados. A 
Costa do Sol abre a lista com 
Arraial do Cabo (96,80%), 
Cabo Frio (93,50%) e Ar-
mação dos Búzios (93,40%). 
Paraty, na Costa Verde, tem 
92%; logo depois, um em-
pate entre Itatiaia/ Penedo, 
nas Agulhas Negras, e Ma-
caé, na Costa do Sol, com 
91,50%. Logo depois apare-
ce Miguel Pereira (91,40%), 
no Vale do Café, e Teresó-
polis (91%), na Serra Verde 
Imperial, seguidos de Angra 
dos Reis (90%), na Costa 
Verde. Vassouras e Valença/
Conservatória, no Vale do 
Café, registram 88,70% e 
88,10%, respectivamente, 
Rio das Ostras, na Costa do 
Sol, 87,20% e Petrópolis, 
na Serra Verde Imperial, 
80,20%.

Turistas domésticos res-
pondem por 86% das re-
servas. A maior parte vem 
de São Paulo, seguido por 
Minas Gerais; em terceiro 
estão os turistas do Rio de 
Janeiro, com os capixabas 
na quarta posição. Casais 
e famílias predominam, 
seguidos por visitantes so-
zinhos e grupos. Entre as 
faixas etárias, o primeiro 
lugar fica com as pessoas 
entre 31 a 40 anos, seguidos 
pelos de 41 a 50, 51 a 60 e 
21 a 30.

Já é possível observar 
um retorno gradual dos 
turistas estrangeiros, que 
representam 14% dos hós-
pedes. A maioria vem dos 
Estados Unidos, seguidos 
de Argentina, Chile e Co-
lômbia. São predominan-
temente casais, seguidos 
de visitantes individuais, 
famílias e grupos. A faixa 
etária de 41 a 50 anos fica 
em primeiro lugar, seguida 
da faixa de 31 a 40 anos e, 
depois, de 21 a 30 e de 51 
a 60.

O presidente do Hotéis-
RIO, Alfredo Lopes, ressalta 
que o Carnaval é o maior 

evento do Rio de Janeiro - 
dados da Riotur mostram 
que, em 2020, a festa foi 
prestigiada por 2,1 milhões 
de turistas, que movimen-
taram cerca de R$ 4 bilhões 
na economia carioca.

“Após dois anos sem 
desfiles e blocos, o público 
quer voltar a desfrutar dos 
encantos da Cidade Mara-
vilhosa”, disse Lopes.

O secretário de Estado 
de Turismo Sávio Neves 
destaca a consolidação dos 
destinos do Rio de Janeiro, 
ao longo da retomada das 
atividades.

“Saímos de um feriado 
da Semana Santa com nú-
meros excelentes e manti-
vemos o nível no Carnaval. 
Fora todo o simbolismo 
da volta desta festa, que 
é o maior espetáculo do 
mundo, os números re-
presentam que estamos 
trilhando o caminho certo 
para a retomada total das 
atividades, tendo o turismo 
como a locomotiva que 
irá gerar desenvolvimento 
econômico e social para 
o nosso estado”, conclui o 
secretário.

Niterói: escolas se apresentam 
no Caminho Niemeyer 
O Caminho Niemeyer vai re-
ceber as 31 escolas de samba 
de Niterói a partir de hoje (dia 
21). Serão três dias de apre-
sentações das agremiações da 
cidade. As escolas de samba 
do Grupo A vão brilhar no novo 
palco do Carnaval de Niterói no 
sábado (dia 23). Nesta quinta, a 
festa fica por conta das escolas 
do Grupo B. O encerramento 
dos desfiles no Caminho Nie-
meyer será no domingo (dia 
24), com as apresentações do 
Grupo C.

A Prefeitura montou uma 
grande estrutura para os des-
files das escolas de samba. O 
Caminho Niemeyer foi trans-
formado em uma arena com 

arquibancada para cinco mil 
pessoas. A previsão é de outras 
15 mil desfilando nos três dias 
de folia. A arena tem formato 
em “U”. As escolas vão entrar 
na passarela, desfilar e sair pelo 
mesmo local onde entraram.

A entrada será gratuita e 
toda a estrutura no Caminho 
Niemeyer foi montada para 
dar conforto ao público, aos 
sambistas e à imprensa.  

Programação – O Grupo A 
está programado para desfilar 
no sábado (dia 23), a partir das 
20h, com abertura da escola 
de samba Sabiá, seguida pela 
Alegria da Zona Norte; Moci-
dade de Icaraí; Magnólia Brasil; 
Experimenta da Ilha; Folia do 

Viradouro; Unidos da Região 
Oceânica; Souza Soares; Unidos 
do Sacramento e Combinado 
do Amor.

O Grupo B desfilará nesta 
quinta-feira (dia 21), 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 Por quê?

O Grupo C encerra os des-
files no Caminho Niemeyer no 
domingo (dia 24), a partir das 
19h. A ordem será a seguinte: 
Império de Charitas; União do 
Maruí; Independente do Boaçu; 
Grilo da Fonte; Barro Vermelho; 

Fora de Casa; Garra de Ouro; 
Unidos do Castro; Galo de Ouro 
e Grupo dos 15.

Na sexta-feira (dia 22), 
quando não haverá desfiles, o 
Caminho Niemeyer terá, a par-
tir das 19h, muito samba com 
DJ Drey, Mullatto, Intimistas e 
Sambaí. A entrada é franca. 

Transmissão – Os desfiles 
das escolas de samba serão 
transmitidos ao vivo pelas redes 
sociais da Prefeitura de Niterói: 
Facebook, Instagram e Youtube. 
A Prefeitura pode ceder o sinal 
para retransmissão ou fornecer 
cortes dos melhores momentos 
de cada dia até as 6 horas da 
manhã do dia seguinte.

Trinta e uma agremiações vão desfilar no Centro da cidade em três noites 

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Caminho Niemeyer nos últimos preparativos para o desfile das agremiações

 Turismo doméstico: 86%

Consulta pública vai apontar 
melhores escolas de samba

O Carnaval de Niterói terá mais 
uma novidade este ano. Após o 
anúncio do novo endereço para 
os desfiles das agremiações 
da cidade, que agora aconte-
cerá no Caminho Niemeyer, a 
Prefeitura irá realizar, além da 
apuração oficial, uma consulta 
pública on-line para escolher 
a melhor escola de samba de 
cada grupo (A, B e C). Será a 
primeira vez na história do Car-
naval niteroiense que haverá 
votação popular para a escolha 
das melhores agremiações. As 
escolhidas através da consulta 
pública serão anunciadas na 
terça-feira (26), a partir das 
18 horas, quando acontece a 
apuração das notas dos jurados.

A consulta estará no ar a 
partir desta quinta-feira (21), 

quando começa o desfile com 
a apresentação das escolas do 
grupo B. O público poderá votar 
até a próxima terça-feira (26), às 
17 horas. A pesquisa pode ser 
acessada no Colab, tanto pelo 

link (http://consultas.colab.re/
carnavalniteroi) como baixan-
do o aplicativo pelo celular.

A enquete terá seis pergun-
tas que levarão, no máximo, cer-
ca de cinco minutos para serem 

respondidas. Os participantes 
irão responder itens como a 
mudança do local de desfile e 
o que acharam, se assistiram 
ao desfile ou um trecho dele e, 
também, qual a escola preferida 
em cada grupo.

“Vamos ouvir em tempo real 
a opinião do niteroiense sobre 
cada escola que entrará na ave-
nida! Essa é uma das novidades 
da cobertura da folia de 2022. 
A cidade está cada vez mais 
acostumada a esse tipo de ação 
que agora estamos trazendo pro 
Carnaval, uma festa que envol-
ve milhares de pessoas de todas 
as partes da cidade”, afirmou 
Fernando Stern, coordenador 
de comunicação digital e rela-
cionamento com o cidadão do 
município.

Pela primeira vez na história de Niterói haverá votação popular no Carnaval
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Ilha do Modesto terá plantio 
de mudas no Dia da Terra
O Dia Mundial da Terra, ce-
lebrado na sexta-feira (22), 
não vai passar em branco 
em Niterói. A partir das 10h, 
uma ação conjunta realizada 
pela Comissão de Defesa 
do Meio Ambiente da Alerj 
(CDMA) em parceria com 
o Movimento SOS Lagoa 
e o coletivo Voluntariado 
do Mangue Real irá fazer o 

plantio de 1.500 mudas de 
mangue-vermelho na Ilha 
do Modesto, em uma área de 
3 mil metros quadrados na 
Lagoa de Piratininga.

A ação visa reforçar a área 
de manguezal do entorno da 
ilha, composta por diversas 
espécies nativas, entre elas o 
mangue-vermelho. O ponto 
de encontro para o início 

dos trabalhos, realizados de 
forma voluntária, será na 
comporta do Canal do Cam-
boatá, em Piratininga.

“Queremos aproveitar 
essa ação não apenas para 
consolidar a cobertura arbó-
rea de manguezal no entorno 
da Ilha do Modesto, como 
também conscientizar a po-
pulação sobre a importância 

de se preservar nosso ecos-
sistema costeiro, em espe-
cial, as lagoas de Piratininga 
e Itaipu, historicamente ne-
gligenciadas pelo Poder Pú-
blico municipal. Convido a 
todos os que quiserem, para 
participar conosco desse 
mutirão verde”, disse o pre-
sidente da CDMA, Gustavo 
Schmidt.

Data mundial será comemorada nesta sexta, em Piratininga, Niterói

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: 26/04/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Scylla Souza Ribeiro - Itaipu - Niterói 17267623
09:00 às 13:00 Rua Ignêz Peixoto - Itaipu - Niterói 17267623
09:00 às 13:00 Rua Paulo Freire - Itaipu - Niterói 17267623
09:00 às 13:00 Rua Y - Itaipu - Niterói 17267623
13:00 às 17:00 Avenida Professor João Brasil - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Rua Carlos Horman - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessas 7, 14, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 - Engenhoca - Niterói 
17270267

13:00 às 17:00 Travessa Costa - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Campo - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Iraci - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Leitão - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Oriente - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Particular - Engenhoca - Niterói 17270267
13:00 às 17:00 Travessa Zalmir Garcia - Engenhoca - Niterói 17270267

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Anésio da Costa Almeida - Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Estrada Anaia - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Jockey Club - Sacramento - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Estrada Santa Isabel - Santa Izabel - Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Ruas 2, 11, 20 - José Gonçalves Dacal - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua 16 de Junho - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Acelina da Costa Pimentel - Bairro Eliane - Santa Izabel 17264345
12:00 às 16:00 Rua Aires Machado - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Belarmino Batista - Bairro Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Beth Goulart - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Campos Monteiro - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Joá - Dona Ieda - Jardim Catarina - Santa Izabel - Bairro Eliane 

- Almerinda - São Gonçalo 
17264345

12:00 às 16:00 Rua Eusébio da Silva Branco - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Hermínio Tavares - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Dacal - Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Juá - Eliane - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Libanio Ferreira Porto - Sacramento - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Lino da Costa Quintão - Santa Izabel - São Gonçalo 17264345
12:00 às 16:00 Rua Silvio Gonçalves Dacal - Bairro Eliane - Pita - Santa Izabel 17264345
13:00 às 17:00 Avenida Francisco Azeredo Coutinho - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Estrada Ipiiba - Ipiiba - Santa Izabel - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Lot 10 - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Adelina Alves Viana - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Adelino Alves Viana - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Afonso Quintão Filho - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Almeirinda Gomes - Rio do Ouro - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Antonieta Silva - Raul Veiga - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Antônio Coelho da Rocha - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Antônio S de Azevedo - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Antônio Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Antunieta da Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Arthur Coimbra - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Elba de Pádua Lima - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Basílio de Souza - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Inácio J Menezes - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Inácio Manoel Menezes - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Leir de Nogueira - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Leopoldino José Vieira - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Lina da Costa Quintão - Eliane - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Maria Amália Campos - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Nelson Costa Barros - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Olimpia Cândida de Mendonça - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Olímpio C Carvalho - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Romero Peres Carvalho - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Sampaio de Oliveira - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Rabelo Guimarães - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Rabelo - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Travessa Cristãos - Rio do Ouro - Ipiiba - São Gonçalo 17266711
13:00 às 17:00 Rua Imbé - Monjolos - São Gonçalo 17267739

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida Marquês de Sapucaí - Parque Ubatiba - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Antônio José dos Santos - Santo Antônio - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Bar Barão - Centro - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Barão de Mauá - Parque Ubatiba - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua José dos Santos Siqueiras - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Marquês de Caxias - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Marquês de Olinda - Parque Ubatiba - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Olinda - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Sapucaí - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Sem Nome - Parque Ubatiba - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Senhor do Bonfim - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Rua Uruguai - Marquês de Maricá - Maricá 17270009
09:00 às 13:00 Avenida Roberto Silveira - Graciena - Maricá 17270123
09:00 às 13:00 Rodovia Amaral Peixoto - Praça Cinco - Parque Ubatiba - Maricá 17270123
Dia: 27/04/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17273623
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - São Francisco - Charitas - Niterói 17273623
13:00 às 17:00 Rua Vereador Duque Estrada - Santa Rosa - Niterói 17273623

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 17271023
12:00 às 16:00 Rua Eduardo Gomes dos Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 17271023
12:00 às 16:00 Rua Estrada Meia Noite - Santa Izabel - São Gonçalo 17271023
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José Gomes de Barros - Sacramento 17271023
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Valmir - Bairro Alegre - Santa Izabel 17271023
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Waldir Holder - Santa Izabel - São Gonçalo 17271023
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Wilson Ribeiro Bonfim - Bairro Alegre 17271023
12:00 às 16:00 Rua João Gomes de Barros - Santa Izabel - São Gonçalo 17271023
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Bairro Alegre - São Gonçalo 17271023
13:00 às 17:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - Arsenal - Engenho do 

Roçado - São Gonçalo 
17266905

13:00 às 17:00 Rua Faustino Fonseca - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266905
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Rio do Ouro - São Gonçalo 17266905
13:00 às 17:00 Rua Fábio Pavani - Rio do Ouro - São Gonçalo 17267157
13:00 às 17:00 Travessa Servidão - Rio do Ouro - São Gonçalo 17267157

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada 1 - Jardim Interlagos - Caju - Guaratiba - Interlagos -  

Gamboa - Jacaroá - Centro - Maricá 
17273545

13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Caju - Jacaroá - Maricá 17273545
13:00 às 17:00 Ruas 66, 69, 73 - Jardim Interlagos - Maricá 17273545
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada de Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Corrêia - Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Estrada de Jaconé - Pr. Lagoas-CO - Estrada do Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Pra Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17277115
13:00 às 17:00 Rua Amaral - RJ 118 - Jaconé - Maricá 17277115
Dia: 28/04/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Professora Aida de Souza Faria - Jockey Club 17272633
12:00 às 16:00 Estrada Velha do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 17272633
12:00 às 16:00 Rua Bráulio Resende - Jockey Club - São Gonçalo 17272633
12:00 às 16:00 Rua Estrada do Anaia - Jockey Club - São Gonçalo 17272633
12:00 às 16:00 Rua Humberto Alves Nogueira - Rio do Ouro - São Gonçalo 17272633
13:00 às 17:00 Rua Agostinho Cardoso Araújo - Neves - Vila Lage - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua Augustinho Cardoso Araújo - Vila Lage - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua Jaime de Almeida - Vila Lage - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua Professor Oswaldo de Souza - Vila Lage - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 17276183
13:00 às 17:00 Rua Almino Santos Carvalho 3 - Porto Novo - São Gonçalo 17277225
13:00 às 17:00 Rua Capitão João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo 17277225
13:00 às 17:00 Rua Doutor Francisco Portela - Camarão - Parada 40 - São Gonçalo 17277225
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 17277225
13:00 às 17:00 Rua Jaime Figueiredo - Parada 40 - Porto Novo - São Gonçalo 17277225

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Interlagos - Jardim Interlagos - Maricá 17279245
13:00 às 17:00 Avenida Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Gamboa - Maricá 17279245
13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Gamboa - Maricá 17279245
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 5, 9, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 57, 59, 

62, 101, 102, 152 - Boa Vista - Jacaroá - Jardim Interlagos - Gamboa 
- Estrada Cassorotiba - Ponta Negra - Interlagos - Interlagos - Maricá 

17279245

13:00 às 17:00 Rua das Violetas - Estrada cassorotiba - Maricá 17279245
13:00 às 17:00 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Ruas 33, 34, 60, 61, 63, 64 - Jd Atlântico - Itaipuaçu - Caju - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Délio de Farias - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Sargento Valdir Silva - Jardim Atlântico Central - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Sargento Sargento - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 17279677
13:00 às 17:00 Rua Walter Muniz dos Santos - Jardim Atlântico - Pedreira - Maricá 17279677

Daniel Silveira recebeu pena por tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes

STF condena deputado a 
8 anos e 9 meses de prisão
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) condenou ontem (20) 
o deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ) a 8 anos e 9 
meses de prisão pelos crimes 
de tentativa de impedir o 
livre exercício dos Poderes e 
coação no curso do processo. 

Com a decisão, Silveira 
também foi apenado com a 
perda do mandato e a suspen-
são dos direitos políticos após 
o fim dos recursos, penas que 
podem tornar o parlamentar 
inelegível temporariamente. 
O deputado também deverá 
pagar cerca de R$ 200 mil de 
multa pela condenação. As 
penas não serão cumpridas 
imediatamente porque ainda 
cabe recurso, mas o deputado 
já pode ser enquadrado na Lei 
da Ficha Limpa em uma even-
tual tentativa de se candidatar 
às eleições de outubro. 

No entanto, ele foi absol-
vido da acusação de incitar 
as Forças Armadas contra as 
instituições porque a Lei de 
Segurança Nacional (LSN), 
que vigorava desde 1983 e foi 
revogada no ano passado. 

A Corte julgou ação penal 
aberta em abril do ano passa-
do contra o parlamentar, que 
virou réu e passou a respon-
der ao processo criminal pela 
acusação de incitar à invasão 
da Corte e sugerir agressões 
físicas aos ministros. Os fatos 
ocorreram em 2020 e 2021, 
por meio das redes sociais. 
Silveira chegou a ser preso 
pela conduta, mas foi solto 
posteriormente. 

Votos - Após cinco horas 
de sessão, por 9 votos a 2, a 
maioria dos ministros seguiu 
voto proferido pelo relator, 
ministro Alexandre de Mo-
raes, pela condenação do 
deputado. 

Moraes votou pela con-
denação de Silveira e disse 
que as manifestações do 
parlamentar não são meras 
críticas e se tratam de gra-
ves ameaças contra o Poder 
Judiciário e seus integrantes. 

O ministro disse que a 
Constituição garante a li-
berdade de expressão com 

responsabilidade, mas o 
benefício  não pode ser 
um escudo protetivo para  
discursos contra a demo-
cracia. 

“A liberdade de expressão 

existe para manifestação de 
opiniões contrárias, para 
opiniões jocosas, para sátiras 
e para opiniões errôneas, 
mas não para opiniões cri-
minosas, para discursos de 
ódio para atentados contra o 
Estado de Direito e a demo-
cracia”, afirmou. 

O voto de Moraes foi se-
guido pelos ministros Ed-
son Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar  
Mendes e o presidente, Luiz 
Fux.

Daniel Silveira 
também deverá 
pagar cerca 
de R$ 200 mil 
de multa pela 
condenação

Reila Maria / Câmara dos Deputados

Deputado também foi apenado com perda do mandato e suspensão dos direitos políticos ao fim dos recursos

Começam nesta quinta-
-feira (21), as inscrições 
para a Corrida do Traba-
lhador de Mangaratiba. O 
evento, que está em sua 
sétima edição, acontece 
no dia 1° de maio, Dia do 
Trabalhador, no percurso 
Centro X Praia do Saco 
e terá como novidade a 
Corrida Kids. Os percursos 
serão de 7 km para adultos 
e de até 170 m para crian-
ças. Corredores com 16 
anos ou mais devem fazer 
o cadastro gratuito, no 
site da Prefeitura de Man-
garatiba, através do link: 
http://mangaratiba.rj.gov.
br/novoportal/. 

Já as crianças entre de 4 
a 12 anos que forem parti-

cipar da prova poderão ter 
suas inscrições feitas no 
dia e local do evento, das 
6h às 10h.

 Todos os participantes 
que colaborarem com a 
doação de 2kg de alimen-
tos não perecíveis, no dia 
do evento, receberão o Kit 
Corrida do Trabalhador, 
com camisa e medalha. 
Quem alcançar o 1º, 2º e 
3º lugar em cada categoria, 
também será premiado 
com um troféu.

A Corrida é uma rea-
lização da Prefeitura de 
Mangarat iba,  através 
da Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer,  
com apoio da empresa 
Connect.

Corrida do Trabalhador

Nunes Marques abriu a divergência
O ministro Nunes Marques 
abriu a divergência e votou 
pela absolvição. O ministro 
repudiou as falas do deputa-
do, mas afirmou que Silveira 
está acobertado pela imu-
nidade parlamentar, regra 
constitucional que impede 
a punição de deputados por 
suas palavras e opiniões. 

“Utilizando de sua rede 
social para informar seus 
eleitores, portanto, em razão 
de seu mandato, expôs fatos 
ocorridos que entendeu in-
justos, contudo, em linguajar 
nada recomendável a um 
parlamentar, o que foi poste-
riormente reconhecido pelo 
próprio acusado”, afirmou.  

O ministro André Men-
donça abriu uma terceira 
corrente e votou pela conde-
nação de Silveira a 2 anos e 4 
meses de prisão pelo crime de 
coação no curso do processo. 
O ministro disse que o Supre-
mo e as demais instituições 
devem ser respeitadas e não 
pode haver desequilíbrio na 
punição. 

“Da mesma forma e com 
o mesmo vigor que o STF 
está respondendo ao pre-
sente caso, é importante que 
o sistema democrático e as 
instituições, Presidência da 
República, Poder Judiciário e 
Congresso Nacional, também 
tenham o pronunciamento 

por parte do Judiciário”, afir-
mou. 

No entanto, Mendon-
ça absolveu o deputado da 
imputação de impedir o li-
vre exercício dos Poderes 
e de incitação das Forças 
Armadas, por entender que 
não cabe mais punição e  
algumas falas estão acober-
tadas pela imunidade parla-
mentar. 

Segundo o ministro, o 
crime de incitação das Forças 
Armadas contra as institui-
ções passou a não ser mais 
punível após a revogação 
Lei de Segurança Nacional 
(LSN), cujos crimes contra a 
democracia foram incluídos 
no Código Penal pela Lei 
14.197/2021. 

Para Mendonça, a nova 
lei pune a efetiva ocorrência 
da conduta, enquanto a LSN 
definiu a aptidão para o cri-
me. Dessa forma, a conduta 
praticada por Silveira deixou 
de ser punível. 

“Não estou avalizando a 
conduta do acusado, estou 
aqui a comparar um dispo-
sitivo com o outro. Apesar 
de todo o caráter negativo 
e reprovável da conduta do 
acusado, essa conduta, que 
se enquadrava perfeitamente 
na legislação revogada, não se 
enquadra na legislação atual”, 
argumentou. 

PGR - No início do julga-
mento, a  vice-procuradora-
-geral da República, Lindôra 
Araújo, defendeu a conde-
nação de Silveira e sustentou 
que as condutas do parla-
mentar não se enquadram 
no conceito de imunidade 
parlamentar. Para ela, as ma-
nifestações de Silveira devem 
ser tratadas como ameaças 
à atividade institucional do 
Supremo. 

“Ao proferir xingamentos 
desqualificando membros do 
STF, o réu busca atingir não 
apenas a pessoa do magistra-
do, mas a própria instituição”, 
disse. 

Defesa - O advogado Paulo 
César de Faria, representante 
de Silveira, pediu a absolvi-
ção do parlamentar e disse 
que o deputado fez “críticas 
ásperas” contra os ministros, 
conduta que, segundo ele, 
está coberta pela imunidade 
parlamentar. Faria também 
disse que não houve amea-
ças reais contra os ministros, 
invasão da Corte e qualquer 
ruptura institucional. 

“Foi entendimento desta 
Corte, quando recebeu a de-
núncia, que o parlamentar 
cometeu crime. Crime de 
que? De crítica, de ironia? 
Tanto é verdade que, quando 
a vice-procuradora estava 

mencionando, ela sorriu. 
Por que ela sorriu? O relator 
também. Porque se tratavam 
de críticas. Ninguém pode 
ser punido, criminalizado, 
condenado por ter emitido 
uma crítica”, afirmou. 

Atraso - A sessão começou 
com atraso de aproximada-
mente uma hora, por volta 
das 15h20. Segundo o presi-
dente do STF, ministro Luiz 
Fux, o advogado de Silveira 
informou que não tomou va-
cina contra a covid-19 e se re-
cusou a se submeter a um tes-
te de covid. As duas medidas 
são obrigatórias para entrada 
no plenário, conforme regras 
internas definidas durante a 
pandemia de covid-19. 

Devido à recusa, o STF 
disponibilizou um link para 
que o defensor participasse 
da sessão virtualmente, mas 
também foi recusado. 

Posteriormente, Faria 
aceitou fazer o teste, que deu 
negativo, e a entrada foi auto-
rizada. Pelo descumprimento 
das regras da Corte, Fux deter-
minou que a OAB seja comu-
nicada para analisar eventual 
infração profissional. 

Faria afirmou que invocou 
o direito constitucional de 
não apresentar o passaporte 
vacinal e que não houve de-
sobediência às regras.
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Esportes

Marlon 
celebra boa 
atuação pelo 
Fluminense

O Fluminen-
se mostrou 
r e a ç ã o  n a 
virada sobre 
o Vila Nova, 
pela Copa do 

Brasil, por 3 a 2, na noite da 
última terça-feira. Os trico-
lores tiveram que reverter 
uma desvantagem de 2 a 0 
no início do segundo tem-
po, no Maracanã.

Os donos da casa só me-
lhoraram na partida após 
as alterações promovidas 
por Abel Braga. Uma delas 
foi a entrada de Marlon na 
vaga de Pineida. O lateral-
-esquerdo, que deu a assis-
tência para o segundo gol 
tricolor na primeira jogada 
após entrar em campo, não 
vinha sendo relacionado e 
exaltou a boa atuação.

“Sabemos que a oportu-
nidade pode vir a qualquer 
momento e sempre me 
preparei. Acho que tenho 
condições de jogar, assim 
como o Pineida e o Cristia-
no. Fui abençoado”, disse.

O defensor está vincu-
lado ao clube até o fim do 
ano e revelou que ainda 
não foi procurado pelos 
dirigentes do Fluminense 
para a renovação: “O con-
trato acaba em dezembro. 
Disseram que tinham me 
feito uma proposta, mas 
não me avisaram ainda. 
Quanto a isso não me dis-
seram nada”.

O Fluminense retorna 
aos gramados no próxi-
mo sábado, quando re-
cebe o Internacional, no 
Maracanã, pela terceira 
rodada do Campeonato  
Brasileiro.

Clube dá novo passo para conclusão da negociação de 70% das ações

Vasco troca minutas com 
a 777 Partners para SAF

O Vasco deu mais 
um passo rumo 
a confirmação 
da SAF. Ontem 
surgiram infor-
mações de que o 
clube e a empre-

sa americana trocaram minu-
tas do contrato para a compra 
das ações cruzmaltinas.

A 777 Partners pretende 
adquirir 70% das ações da SAF 
do Vasco por R$ 700 milhões. A 
empresa e o clube já assinaram 
um contrato de intenção de 
compra, que dá 90 dias de ex-
clusividade nas negociações.

A diretoria do clube carioca 
tenta correr com o processo 
interno para poder votar a SAF. 
No próximo dia 30 de abril, a 
Assembleia Geral vai julgar as 

mudanças no estatuto para 
viabilizar a compra.

Somente depois da votação 
na Assembleia que o Conse-
lho Deliberativo do Vasco vai 
formar uma comissão para 
realmente discutir o contrato 
da Sociedade Anônima. A ex-
pectativa dos dirigentes cruz-
maltinos é que todo processo 
seja finalizado neste ano.

Sarrafiore - O Vasco trouxe 
reforços para buscar melhorar 
o desempenho visando a dis-
puta da Série B do Campeo-
nato Brasileiro. No entanto, 
o técnico Zé Ricardo pode 
ganhar mais uma opção que 
já está no elenco.

O meia Martín Sarrafiore 
apareceu correndo em volta 

do gramado no último trei-
no do Vasco. O argentino se 
recupera de uma cirurgia no 
joelho.

Sarrafiore sofreu uma lesão 
grave na reta final da Série B 
de 2021. A previsão é a de que 
o meia esteja apto para voltar 
a atuar no meio do ano.

Atualmente, o Vasco conta 
com Nenê, Vitinho e o recém-
-chegado Carlos Palacios para 
o setor de criação da equipe.

Dentro de campo, o Vasco 
volta a campo na próxima 
sexta-feira, contra a Chape-
coense, em Chapecó, em San-
ta Catarina. O Cruzmaltino 
busca a primeira vitória na 
competição, já que o time em-
patou os dois primeiros jogos 
na Série B.

Daniel Ramalho / Vasco

Vasco segue preparação para enfrentar a Chapecoense pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Dani Alves elogia 
lateral-direito do Fla

Barcelona enfrenta 
hoje a Real Sociedad

O Flamengo 
segue de olho 
no mercado em 
busca de refor-
ços para o meio 
da temporada. 
No entanto, a 

torcida tem visto o crescimen-
to de alguns jogadores vindos 
das categorias de base.

Um dos exemplos é o la-
teral-direito Matheuzinho. O 
jogador assumiu a titularidade 
sob o comando do técnico 
português Paulo Sousa.

Matheuzinho deixou os 
experientes Isla e Rodinei no 
banco. As boas atuações com 
a camisa rubro-negra chama-
ram a atenção de um ícone na 
posição.

Em entrevista ao jornal 
espanhol “Marca”, Dani Alves 
citou Matheuzinho como um 
dos grandes jogadores que 
atuam na lateral direita.

O Barcelona volta a campo 
pelo Campeonato Espanhol 
nesta quinta-feira. Os ca-
talães viajam para encarar 
a Real Sociedad, no fecha-
mento da 33ª rodada da 
competição.

Os visitantes tentam se 
recuperar da eliminação 
recente na Liga Europa e 
da derrota para o Cadiz, 
pela La Liga. Os resultados 
foram um balde de água fria 
na equipe na reta final de 
temporada.

O técnico Xavi Hernán-
dez afirmou que o momento 
é de buscar retornar ao rumo 

“Gosto muito do Liverpool, 
Alexander Arnold, também 
gosto muito do Hakimi (PSG), 
gosto do que ele faz. Tem um 
no Flamengo, ele é jovem, 
gosto de como ele joga e de 
como ele entende o jogo (Ma-
theuzinho)”, disse.

Matheuzinho sofreu lesão 
contra o Talleres-ARG, pela 
Taça Libertadores da América. 
O jovem rubro-negro se recu-
pera do problema físico, mas 
ainda não tem data de retorno 
aos gramados.

dos bons resultados.
“Temos que sair da di-

nâmica negativa e pronto. 
Todos estão jogando muito, 
mas vamos tentar alcançar o 
objetivo. Temos que encarar 
a realidade e cerrar os dentes 
para conseguir o segundo 
lugar que nos daria acesso à 
Supercopa”, disse.

No entanto, o Barcelona 
terá um adversário emba-
lado na competição. A Real 
Sociedad vem de sequência 
sem derrotas e briga para 
se aproximar da disputa 
por uma vaga na próxima 
Champions.

Experiente 
jogador 
destacou em 
entrevista as 
qualidades do 
rubro-negro


