
Uber vai ganhar botão do 
pânico para chamar a PM

Dispositivo acionará o serviço 190 e repassará a localização em tempo real do veículo

DISPONÍVEL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS

CIDADES\PÁG. 4

A nova unidade, com capacidade para oferecer 100 vagas por dia para cada serviço, promete dar mais comodidade e agilizar o atendimento aos cidadãos. O posto funciona no Partage Shopping

 Luis Alvarenga

Incentivos para 
empresas no Arco 
Metropolitano

PANORAMA\PÁG. 2

No Whatsapp, 
comunidades só 
após as eleições

CIDADES PÁG. 4

Câmeras nos uniformes em maio
Equipamentos começam a operar mês que vem e até fim de junho estarão em todos os batalhões

CIDADES\PÁG. 4

Líder do grupo H com seis pontos em dois jogos, o Fla tem hoje, contra 
o Universidad Católica, no Chile, uma boa oportunidade de encami-
nhar a classificação para as oitavas de final, caso vença a partida.

Alexandre Vidal / Flamengo

Atacante Bruno Henrique reforça o Flamengo no jogo desta noite pela Taça Libertadores

Fla entra em campo pela Liberta

Abel vai 
manter três 
zagueiros
Mesmo com a sequência 
de resultados negativos do 
Flu, o treinador vai seguir 
com esse esquema defensi-
vo nos próximos jogos.

PÁG. 6

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

São Gonçalo 
ganha novo 

posto do Detran
São Gonçalo ganhou, ontem, 
um posto de atendimento do 

Detran-RJ, que funciona no 
Partage Shopping. A nova uni-
dade oferece vagas para servi-
ços como emissão de primeira 

e segunda vias de carteira de 
identidade, de CNH, recur-

sos de multas, licenciamento, 
comunicação de venda de 

veículos e sala de prova teórica. 
“Nosso objetivo é que o Detran 

funcione com serviço rápido, 
acessível e com taxas compa-

tíveis com as condições dos 
cidadãos”, disse o governador 

Cláudio Castro durante a inau-
guração do novo espaço. 

PÁG. 3

Rádio Online 
para artistas 
de Niterói
O selo Niterói Discos lança, 
hoje, a Rádio Niterói Dis-
cos, ferramenta online que 
estimula e divulga a pro-
dução musical da cidade.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

A Rádio Niterói Discos vai divulgar a 
intensa produção musical da cidade

Abel acredita que problemas do Flu 
estão em outros setores do time
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

População de rua
Arredores da Praça Renascença, do Jardim São João e do 
Caio Martins, sob marquises da Av. Amaral Peixoto e sob 
o Viaduto de acesso à Ponte pela Alameda São Boaventu-
ra. A população de rua não para de crescer. Alguns dos 
principais locais de concentração estão aí. As autoridades 
só não vão lá e agem para dar melhores condições de vida 
para essas pessoas porque não querem.
Matheus Duarte

Negócio da China
A prefeitura de Niterói lançou campanha para as empresas 
e pessoas físicas adotarem as praças. É mesmo um negócio 
da China. Não para quem adotar, mas para a prefeitura, 
que não precisará mais se preocupar com a manutenção 
das mesmas, principalmente aquelas da periferia, que 
nunca receberam a devida atenção.
Beth Kano

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.

Rádio Online para 
artistas de Niterói
O selo Niterói Discos lança, 
nesta quinta, a Rádio Nite-
rói Discos. O sistema será 
uma ferramenta online que 
estimula e divulga a intensa 
produção musical da cida-
de e estará disponível no 
site Cultura Niterói (http://
www.culturaniteroi.com.br/
niteroidiscos).

Nos início dos anos 1990, 
quando o mundo iniciava a 
transição do vinil para o CD, 
o selo já incentivava o artista 
niteroiense na busca por seu 

espaço na concorrida indús-
tria fonográfica. Sob novos 
desafios, essa missão segue 
em frente nos dias de hoje.

Além do acervo do selo, 
que já lançou mais de 180 
trabalhos, a rádio abrirá 
espaço para todos os artis-
tas nascidos ou de alguma 
forma vinculados a Niterói. 
Funcionará com transmis-
são em tempo integral e, 
em maio, serão lançados 
‘podcasts’ no Youtube da 
Niterói Discos. 

CULTURA

‘Entredança’
Arte, cultura, educação, his-
tória e tradição se misturam 
através “CorpoCatimbó”. O 
ritual cênico apresenta os 
elementos da ‘Jurema Sa-
grada’, a prática do Catimbó, 
como tecnologias ancestrais 
instauradoras de presença, 
criação e expansão energéti-
ca. Em exibição pelo projeto 
“Entredança”, no Sesc Copa-
cabana, no sábado, às 18h, e 
logo após e logo após inicia 
uma roda de conversa com o 
tema “Entrefalas”. Os ingres-
sos custam R$30 (inteira).

LANÇAMENTO – Belle and Sebastian lançou novo sin-
gle, “Young and Stupid”, retirado de seu próximo álbum 
A Bit Of Previous, que será lançado em 6 de maio pela 
Matador. A música, um brilhante hino à passagem do 
tempo, é acompanhada por um lyric vídeo que tem 
acesso irrestrito aos respectivos álbuns de fotos da 
família dos membros da banda.

 REALITY – A partir de segunda, o TLC monta uma faixa 
diária de programação, composta por uma seleção 
irresistível de episódios inéditos de reality shows sobre 
relacionamentos –  na TV, as novas séries e temporadas 
vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 22h15, 
sob o título “Especial Reality no TLC não tem planta! 
Só raiz!”

Divulgação

A Rádio Niterói Discos vai divulgar a intensa produção musical da cidade

Allan Diniz/Divulgação

“CorpoCatimbó” faz parte do projeto 

“Entredança”, no Sesc Copacabana

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Incentivos para 
empresas no Arco
Toda a extensão da BR-493, 
conhecida como Arco Metro-
politano, pode receber uma 
política de atração de em-
preendimentos para desen-
volver a região. È que a Alerj 
aprovou ontem, em segunda 
discussão, o PL 5.146-A/21, 
do deputado Rosenverg Reis 
(MDB), que reconhece o eixo 
viário como de relevante in-
teresse econômico estadual. 
O texto segue para análise do 
governador Cláudio Castro 
(PL), que tem 15 dias para ve-
tar ou sancionar a proposta. 
Empreendimento essencial 
para a agenda de desenvol-
vimento da economia flumi-
nense, o Arco, hoje abando-
nado e inseguro, abrange os 
municípios de Guapimirim, 
Magé, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu, Queimados, Japeri, 
Seropédica e Itaguaí. Liga 
ainda o Rio a dois grandes 
eixos do país, a Minas Gerais 
pela BR-040 e a São Paulo, 
pela BR-116. A proposta prevê 
que as áreas das margens da 
rodovia sejam consideradas 
de interesse econômico.

‘Mulheres que orgulham o Rio’

Dar protagonismo a mu-
lheres que desafiaram as 
dificuldades impostas pela 
pandemia e mudaram a 
realidade de centenas de pes-
soas. Esse é o mote do livro 
¨Mulheres Que Orgulham 
o Rio¨, que resgata a rotina 

 Divulgação/Rafael Montenegro Belem de dor e resiliência de 17 
empreendedoras sociais que 
atuam em diversas regiões 
do Estado. Idealizado pela 
deputada estadual Adriana 
Balthazar em parceria com 
a jornalista Elizabeth Ca-
marão, o livro traz o relato 
corajoso de mulheres que 
se reinventaram durante o 
confinamento para ajudar os 
mais necessitados. “Na maio-
ria das vezes, embora façam a 
diferença na vida de centenas 
de moradores de diversas co-
munidades, essas mulheres 
trabalham no anonimato. A 
ideia desse livro foi dar voz a 
elas e mostrar que é possível 
fazer muito com tão pouco, 
basta coragem e vontade de 
ajudar”, ressalta a deputada. 
O lançamento será no dia 2 
de maio, às 18h30, na Feco-
mércio RJ, Av. Marquês de 
Abrantes, 99, Flamengo.

Afac no Desfile 
das Campeãs
Há 15 anos abrindo o Des-
file das Campeãs no sábado 
depois do Carnaval, a Em-
baixadores da Alegria terá 
a participação este ano de 
25 pacientes e equipe da 
Associação Fluminense de 
Amparo aos Cegos (Afac). 
O comando da bateria será 
do mestre Riko, professor da 
oficina de percussão da asso-
ciação, a “Batuque no Ponto”, 
que terá início no próximo 
mês. Para ir entrando no 
clima do batuque, alguns 
dos pacientes presentes no 
Sambódromo farão parte 
desse projeto musical. A Em-
baixadores, que é a primeira 
escola de samba no mundo 
voltada para pessoas com de-
ficiência, entrará na Marquês 
de Sapucaí, às 20h.

Dicas para bombar 
nas redes sociais

Pós em Gestão de 
Petróleo e Gás

A niteroiense Paula Tebett, es-
pecialista em mídias sociais, é 
uma das convidadas do curso 
Mastering Content Creation. 
A jornalista, palestrante e cria-
dora de conteúdo para as redes 
estará dando dicas de como 
criar conteúdo criativo para 
o Instagram e se destacar no 
meio da multidão. O público 
também terá a oportunidade 
de aprender com profissionais 
renomados do mercado, técni-
cas de marketing de conteúdo 
e influência, o que mais engaja, 
converte e cresce atualmente 
nas redes sociais. São mais de 
27 horas de aulas, dinâmicas e 
interativas com muita prática e 
estudo de cases de sucesso atra-
vés de um conteúdo que inclui 
estratégias de criação de con-
teúdo; oratória e consciência 
corporal, técnicas e ferramentas 
de storytelling, copywriting, 
técnicas de locução, dicas para 
dominar as principais redes 
sociais como Linkedin, Tik Tok 
e Instagram e como produzir 
lives e vídeos criativos para as 
redes sociais. Mais informações 
nas redes de Paula.

Em tempos de expectativa 
com a reativação do Com-
perj, seguem abertas as ins-
crições para a Pós-Gradua-
ção em Gestão Estratégica 
de Petróleo, Gás e Energias 
Renováveis, uma parceria 
entre a Sisen - Soluções Em-
presariais, Fundação Dom 
Cabral e o Instituto Brasi-
leiro de Petróleo e Gás. As 
aulas começam no dia 13 
de maio, com programa de 
modelo híbrido, e é direcio-
nada para profissionais com 
atuação na cadeia produtiva 
dos setores de Petróleo, Gás 
e Energias Renováveis, além 
de prestadores de serviço que 
atuam para esses setores e 
que desejam aprimorar o co-
nhecimento em gestão. Mais 
informações no site do Sisen.

Encontro com o presidente

Getulismo, Brizolismo, Lu-
lismo e, por último, o Bol-
sonarismo movimentando 
paixões. Funcionário mais 
antigo do mundo em ativi-
dade, Walter Orthmann, de 
100 anos, realizou ontem o 
sonho de conhecer o pre-
sidente Jair Bolsonaro, em 
Brasília. O encontro foi via-
bilizado pelo empresário, 
Luciano Hang, que soube 

Divulgação

do desejo do idoso  durante 
a comemoração do cente-
nário do ilustre brusquen-
se, que desde 2018 integra 
o livro de recordes Guin-
ness Book por trabalhar 
há 84 anos numa mesma 
empresa, a RenauxView do 
setor têxtil. Na foto, Bolso-
naro com Orthmann, Hang 
e Armando Hess, diretor da 
RenauxView.

Panorama RJPanorama RJ

A Câmara Municipal apro-
vou ontem a criação da Fren-
te Parlamentar de Proteção 
e Acompanhamento do Or-
denamento e da Gestão da 
Orla de Niterói, iniciativa 
do vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL), que irá presi-
di-la. Desde 2017, mediante 
acordo, a União transferiu 
para o município a gestão 
da orla marítima urbana, 
mas, segundo o vereador, 
até hoje medidas urgentes 
e necessárias não foram im-
plementadas, como a criação 
de um conselho paritário en-

tre governo e sociedade civil 
para acompanhar o ordena-
mento das praias. Além de 
cobrar da prefeitura diálogo 
com a população, vereadores 
debaterão a possibilidade 
de instalação de chuveiros, 
banheiros, a regularização 
definitiva dos quiosques e a 
proteção dos pescadores ar-
tesanais, entre outros pontos. 
O Ministério Público Fede-
ral já está sendo acionado 
para acompanhar processos 
judiciais em curso contra 
quiosqueiros, pescadores e 
referentes a obras na cidade.

Frente em defesa da orla de Niterói
Divulgação

Depois de ganhar nova en-
fermaria pediátrica e consul-
tório de dor torácica, agora 
é a vez da sala amarela e 
dos isolamentos da UPA do 
Colubandê, em São Gonçalo, 
entrarem em obras. Ontem, 
funcionários começaram a 
desmobilizar os setores que 
receberão as intervenções e 
a adequar outros para não 
prejudicar o  atendimento. 
Com 10 leitos, a sala amarela 

receberá novo piso, pintura e 
revisão equipamentos, além 
de manutenção nas redes 
de energia, água, oxigênio e 
aparelhos de ar condiciona-
do. “Os serviços acontecerão 
sem haver qualquer tipo de 
paralisação nos atendimen-
tos aos pacientes”, garante o 
diretor do Complexo Hospi-
talar Alberto Torres, Raphael 
Riodades, responsável tam-
bém pela UPA. 

Reforma não afetará atendimento
Divulgaçãp



Cidades 3Quinta-feira, 28/4/2022 ofluminense.com.br

Governador Cláudio Castro participa de inauguração em shopping e visita obras de asfaltamento

SG ganha novo posto do Detran
O governador Cláudio Castro 
inaugurou, ontem (27), um 
posto de atendimento do 
Detran.RJ em São Gonçalo. 
A nova unidade, com capaci-
dade para oferecer 100 vagas 
por dia para cada serviço, pro-
mete dar mais comodidade 
e agilizar o atendimento aos 
cidadãos. O posto funciona 
no Partage Shopping São 
Gonçalo, no Centro do mu-
nicípio, o que vai facilitar o 
acesso das pessoas.

“A inauguração de mais 
postos do Detran pelo estado 
melhora a acessibilidade e 
aumenta a comodidade dos 
usuários, reduzindo o tempo 
de espera dos agendamentos 
e dos atendimentos. Nosso 
objetivo é que o Detran fun-
cione com serviço rápido, 
acessível e com taxas com-
patíveis com as condições 
dos cidadãos”, destacou o 
governador Cláudio Castro.

A nova unidade do Detran.
RJ ocupa uma loja de 510 
metros quadrados no Partage 
Shopping São Gonçalo e vai 
oferecer diversos serviços, 
como emissões de primeira 
e segunda vias de carteira de 
identidade, de Carteira Nacio-
nal de Habilitação, recursos 
de multas, licenciamento, 
comunicação de venda de 
veículos e sala de prova teó-
rica. No espaço também fun-

cionará um ponto de Ciretran 
(Circunscrição Regional de 
Trânsito), no qual os motoris-
tas podem realizar consultas 
sobre multas recebidas e 
pontos perdidos na Cartei-
ra Nacional de Habilitação, 
verificar o licenciamento e o 

registro de veículos automo-
tores, entre outros.

“O objetivo do Detran.RJ é 
facilitar cada vez mais a vida 
dos motoristas e usuários. 
Abrimos este novo posto em 
São Gonçalo, mais amplo, 
moderno e localizado em 

um ponto central da cidade, 
com mais possibilidades de 
acesso, justamente para dar 
mais comodidade à popula-
ção do município”, afirmou 
Adolfo Konder, presidente do 
Detran.RJ.

Com a inauguração do 

posto do Detran.RJ no Parta-
ge Shopping, a unidade que 
funcionava no Rocha, em 
São Gonçalo, não vai mais 
funcionar.

Asfalto Presente vai bene-
ficiar 54 vias da cidade - Ainda 

em São Gonçalo, o governa-
dor Cláudio Castro visitou as 
obras do Programa Asfalto 
Presente, na Avenida 18 do 
Forte, no Mutuá. O programa 
é uma parceria do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER) com as prefeitu-
ras. O órgão fornece insumos 
para a produção do asfalto 
na usina, e a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Urbano executa as obras. O 
objetivo é que o programa de 
pavimentação seja realizado 
em 54 vias da cidade.

“É muito mais que apli-
cação de asfalto: é infraes-
trutura, é a possibilidade de 
novas empresas se instalarem 
aqui. A gente está desenvol-
vendo São Gonçalo, gerando 
emprego, desenvolvimento 
econômico e justiça social. 
Quando a infraestrutura a 
saúde e a educação melho-
ram, temos mais empregos e 
oportunidades para o povo”, 
disse Castro.

Nova unidade 
tem capacidade 
de oferecer 100 
vagas diárias 
para cada 
serviço

Luis Alvarenga/Divulgação

 Ao visitar obras do Programa Asfalto Presente, no Mutuá, ao lado do prefeito Capitão Nelson, Castro esteve em comércios e tirou fotos com clientes

Maricá vai festejar 
Dia do Trabalhador
A Prefeitura de Maricá vai 
oferecer serviços gratuitos 
de diversas áreas, além de 
diversão e lazer para todas as 
idades em comemoração do 
Dia do Trabalhador, na Praça 
Orlando de Barros Pimentel, 
no Centro. No sábado (30) e 
no domingo (1º de maio), 
as secretarias de Trabalho; 
Cultura; Esporte; Cidade 
Sustentável; Agricultura, 
Pecuária e Pesca; Políticas 
Inclusivas; Políticas para a 
Terceira Idade; Turismo; e 
Promoção e Projetos Espe-
ciais, além da Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), oferecerão vá-
rias atividades.

O prefeito Fabiano Horta 
lembrou que a festa volta a 
ser realizada após dois anos 
de pandemia da Covid-19, 
o que torna a homenagem 
ainda mais especial. “Nada 
mais justo que nos esforce-
mos para oferecer o melhor 
às trabalhadoras e aos tra-
balhadores maricaenses, 

com animação e alegria, 
numa grande confraterni-
zação, sem descuidar de 
quem está em busca de 
uma oportunidade: vamos 
ter cadastros para banco de 
vagas de emprego, emissão 
de documentos e divulgação 
dos cursos profissionalizan-
tes do programa Qualifica 
Maricá”, disse.

A festa começa no sába-
do (30), das 9h às 19h, com 
atividades para crianças, 
com brinquedos como pu-
la-pula e piscina de bolas; 
das 16h às 18h, haverá a 
Caravana da Cultura, com 
música de Ronaldo Valen-
tim e Márcio, show de mí-
mica com Os Sombras, e 
apresentação do Teatro das 
Oprimidas. A partir de 20h, 
artistas e bandas locais so-
bem ao palco no projeto 
Maricá Musical: Leandro 
Brunno e Banda (20h), Luiz 
Barreto Trio (21h), Black  
Mother (22h), Banda RJ-106 
(23h).

Investimentos para 
três municípios
O Governo do Estado anun-
ciou investimentos para os 
municípios de Paty de Alfe-
res, Paracambi e Piraí. Em 
Piraí, o governador Cláudio 
Castro e o secretário de Esta-
do de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), Rogério Brandi, 
oficializaram a adesão do 
município ao Casa da Gente, 
o maior programa habita-
cional do Estado, que prevê 
a construção de 50 unidades 
habitacionais na cidade com 
um investimento de R$8,5 
milhões.

Após o evento, eles se-
guiram para Paracambi, 
na Baixada Fluminense, 
onde assinaram termos de 
cooperação técnica para as 
obras de reforma, ampliação 
e adequação do Horto Mu-
nicipal em UVZ – Unidade 
de Vigilância em Zoono-
ses; reforma, adequação e 
ampliação do Complexo 
Especializado em Saúde; 
reestruturação do Hospital 
Municipal Dr. Adalberto da 
Graça e canalização do Rio 

Guarajuba, além de constru-
ção de área de lazer.

“Estamos trabalhando 
em parceria com os municí-
pios fluminenses para que a 
população tenha mais quali-
dade de vida. Conseguimos 
recuperar a economia do 
nosso Estado e isso nos deu 
a oportunidade de investir 
em projetos que resgatam a 
dignidade e a cidadania do 
povo”, disse o governador.

O município já vem re-
cebendo cerca de R$ 1,2 
milhão em investimentos 
na reforma do Polo Regional, 
mais conhecido como Fábri-
ca do Conhecimento. As in-
tervenções, executadas pela 
Empresa de Obras Públicas 
do Rio de Janeiro (Emop-RJ), 
vinculada à Seinfra, estão 
adiantadas, e incluem aber-
tura de dois novos acessos, 
reestruturação das paredes 
e tetos, troca de portas, im-
plantação de elevador pano-
râmico, abertura de cerca de 
20 novas salas e laboratório 
de informática.

Parque da Água Escondida: 
começam  oficinas de manejo
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar, nesta quinta-feira 
(28), as oficinas participativas 
para a elaboração do Plano 
de Manejo do Parque Natural 
Municipal da Água Escon-
dida. O evento tem como 
objetivo apresentar o material 
elaborado pelos técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e discutir de forma partici-
pativa os elementos que irão 
constituir o principal docu-
mento da unidade de conser-
vação. A participação é aberta 
ao público.A primeira oficina 
será realizada no Auditório 
Dora Negreiros, no Parque 
das Águas (Rua Vladmir Alves 
Machado, s/n, Centro), hoje, 
às 17 horas.

Com foco na implemen-
tação de suas unidades de 
conservação municipais, a 

Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustenta-
bilidade de Niterói (SMARHS) 
está elaborando o Plano de 
Manejo do Parque Natural 
Municipal da Água Escon-
dida. 

Medindo 62 hectares, o 
Parque é a maior área pro-
tegida da região central da 
cidade, abrangendo parte 
dos bairros de Fátima, São 
Lourenço, Cubango, Fonseca 
e Pé Pequeno. A sede será 
construída na Rua Andrade 
Pinto, no Bairro de Fátima.

Área protegida é a maior da região central, de São Lourenço ao Cubango

Prefeitura 
do Rio alerta 
contra golpe 
do IPTU
A Secretaria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento do Rio 
alerta para a existência de 
um site que tenta se passar 
pelo portal Carioca Digital 
(carioca.rio) para emissão de 
falsos boletos de pagamento 
do IPTU. Os criminosos utili-
zam identidade visual seme-
lhante ao portal oficial com 
o objetivo de aplicar golpes 
nos contribuintes. O ende-
reço falso utilizado pelos 
criminosos é https://acesso.
cariocariodigital.org/.  

A Prefeitura do Rio já 
adotou medidas para que 
o domínio seja cancelado, 
além da denúncia às auto-
ridades policiais. O único 
endereço do Carioca Di-
gital, portal de serviços da 
Prefeitura do Rio, é: https://
carioca.rio. O contribuinte 
também pode acessar o ser-
viço pelo aplicativo Carioca 
Digital, disponível nas lojas 
Google e Apple.

Prefeito de Niterói visita obra em unidade hospitalar da Região Oceânica 

Redução de ISS incentiva 
investimentos na saúde
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou a ampliação 
do Hospital Itaipu, na Re-
gião Oceânica. A construção 
emprega 170 trabalhadores, 
preferencialmente mora-
dores da cidade, e, quando 
pronta, a unidade da inicia-
tiva privada vai gerar 1,3 mil 
empregos diretos e indiretos. 
Niterói reduziu para 2% a 
alíquota do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) das empresas 
prestadoras de serviços de 
saúde como forma de incen-
tivo a novos investimentos 
na cidade.

Axel Grael ressaltou a 
importância desses investi-
mentos como forma de gerar 
novos empregos, reforçando 
a tradição de Niterói como 
cidade empreendedora.

“Visitei hoje pela manhã 
as obras do Hospital Itaipu, 
na Região Oceânica, equipa-
mento privado que está pas-
sando por uma ampliação. 

Essas obras estão gerando 
cerca de 170 empregos du-
rante o processo. Quando os 
novos leitos estiverem pron-
tos e o hospital estiver em 
pleno funcionamento, serão 
mais 1000 empregos diretos 

e 300 indiretos. Seguiremos 
valorizando a ampliação de 
empreendimentos como 
esse que fomenta a econo-
mia e a geração de emprego 
e renda em nossa cidade”, 
destacou o prefeito.

Douglas Macedo/Divulgação

Prefeito Axel Grael conheceu obras que empregam 170 trabalhadores

Divulgação

Parque Água Escondida: 62 hectares. Sede será na Rua Andrade Pinto

Primeira oficina 
acontece no 
Auditório Dora 
Negreiros
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PM e Uber juntos no combate 
a ações criminosas no Estado
Termo de cooperação inédito foi assinado entre Secretaria de Polícia Militar e direção do aplicativo

A Secretaria de Estado da Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro 
e a Uber assinaram um termo 
de cooperação inédito no 
país, que prevê a integração 
do botão “Ligar para a Polícia” 
do aplicativo com o Centro 
de Controle Operacional da 
Polícia Militar (Cecopom), 
responsável pelo Serviço 190. 
Ontem (27), teve início o trei-
namento de capacitação para 
que os operadores do Serviço 
190 estejam aptos, dentro de 
20 dias, a prestar esse novo 
serviço na área de segurança 
pública.

Com a nova ferramenta, 
toda vez que um usuário ou 
motorista parceiro da Uber 
usar o botão para ligar para 
o Cecopom da PM por meio 
do aplicativo, os operadores 
do serviço de emergência vão 
automaticamente receber a 
localização em tempo real e 
os dados da viagem em que 
foi originada a chamada. Isso 
permite uma resposta ainda 
mais rápida e precisa da força 
policial, sem que seja neces-
sário quem fez a chamada 
transmitir essas informações 
verbalmente ao atendente. 
Todas as informações – do 
veículo, do usuário e do moto-
rista - estarão expostas na tela 
do computador.

Após a conclusão dessa 
etapa de treinamento e de in-
tegração tecnológica, o proje-

to-piloto do botão “Ligar para 
a Polícia” será implantado, ini-
ciando na Baixada Fluminense 
e depois nas demais regiões do 

estado.
“Acreditamos que essa par-

ceria vai contribuir muito para 
a Corporação e para a socieda-

de. Vale também ressaltar o ca-
ráter integrador dessa parceria 
e a importância de ferramentas 
tecnológicas aplicadas à área 

de segurança pública. Apro-
veito para agradecer o corpo 
técnico da nossa área de tec-
nologia da informação”, disse 
o secretário da SEPM, coronel 
Luiz Henrique Marinho Pires.

A diretora-geral de Ope-
rações da Uber, Sílvia Penna, 
lembra que em uma situação 
de emergência, cada segundo 
conta:

“Por isso, foi muito im-
portante a disposição da Se-
cretaria de Estado da Polícia 
Militar de manter esse diálogo 
conosco a fim de explorar 
essa tecnologia para apoiar 
o trabalho de atendimento a 
emergências de forma pioneira 
no Brasil. Se isso puder resultar 
no envio de ajuda mais rápida 
em situações críticas, será um 
recurso adicional para trazer 
mais segurança a todos que 
circulam nas cidades. Esse é o 
tipo de contribuição que acre-
ditamos que nossa tecnologia 
pode dar às localidades em que 
atuamos”, afirma a dirigente 

da Uber.

Informações em tempo real 
- A ferramenta opera os sinais 
de localização disponíveis nos 
celulares e utilizadas na nave-
gação do aplicativo, incluindo 
GPS e pontos de Wi-Fi, para 
determinar o posicionamento 
dos dispositivos de forma mais 
precisa. Além da localização 
em tempo real, o Cecopom 
terá acesso aos detalhes da 
viagem assim em que o botão 
for acionado: placa, marca, 
modelo e cor do veículo, no-
mes do motorista e usuário, 
além do telefone.

A tecnologia que permite o 
envio desses dados aos servi-
ços de emergência é fornecida 
pela RapidSOS, empresa que 
desenvolveu a primeira plata-
forma de dados de resposta a 
emergências do mundo. Essa 
plataforma liga os dados crí-
ticos de qualquer dispositivo 
conectado ou aplicativo móvel 
diretamente ao serviço de res-
posta a emergências.

A integração com o 190 do 
Rio de Janeiro será a primeira 
do gênero feita pela Uber no 
Brasil. Mas esse tipo de integra-
ção tecnológica já é realizada 
em parceria com a RapidSOS 
em serviços de atendimento 
a emergências de mais de  
1.200 cidades dos Estados 
Unidos e de 29 estados no 
México.

Botão ‘Ligar 
para a Polícia’ 
será implantado 
no aplicativo, 
iniciando 
pela Baixada 
Fluminense

Divulgação

Policiais em patrulhamento: ferramenta poderá agilizar o atendimento a ocorrências e com isso ampliar a segurança

Policiais de 10 batalhões terão 
câmeras nos uniformes

A partir de 16 de maio, os 
policiais militares de 10 bata-
lhões operacionais da capital 
do Estado do Rio de Janei-
ro estarão atuando com as 
câmeras corporais em seus 
uniformes, para dar escala ao 
uso dessa tecnologia em todo 
o território estadual.

“A utilização das câme-
ras portáteis faz parte do 
programa de transparência 
do governo. Foi uma das 
maiores e mais importantes 
aquisições já realizadas em 
recursos tecnológicos. Essa 
tecnologia, além de garantir 
a transparência exigida pela 
sociedade, proporcionará 
aos agentes maior segurança 
jurídica em suas ações de pa-
trulhamento e abordagem”, 
explica o governador Cláudio 
Castro.

A disseminação da nova 

tecnologia iniciada agora em 
todo estado foi possível gra-
ças à primeira fase de testes 
realizada por policiais mili-
tares durante os festejos do 
Réveillon de 2021/22. Agen-
tes que atuam na Operação 
Lei Seca, sob a coordenação 
da Secretaria de Governo, 
também estão usando o equi-
pamento.

No âmbito da Secretaria 
de Estado de Polícia Militar, 
todas as unidades operacio-
nais convencionais do estado 
estarão utilizando 8 mil câ-
meras portáteis até o final do 
primeiro semestre deste ano.

A SEPM já definiu o cro-
nograma de implantação. 
Até a segunda quinzena de 
maio, as câmeras estão sendo 
utilizadas pelos policiais mi-
litares do 1º CPA (Comando 
de Policiamento de Área) - o 

2º BPM (Botafogo), 3º BPM 
(Méier), 4º BPM (São Cris-
tóvão), 5º BPM (Praça da 
Harmonia), 6º BPM (Tijuca), 
16º BPM(Olaria), 17º BPM 
(Ilha do Governador), 19º 
BPM (Copacabana), 22º BPM 
(Maré) e 23º (Leblon).

Até o final de maio, o novo 
equipamento estará aco-
plado aos uniformes dos 
policiais militares lotados 
nos batalhões do 7º CPA, que 
atuam na região serrana do 
estado - 11ºBPM (Nova Fri-
burgo), 26º BPM (Petrópolis), 
30º BPM (Teresópolis) e 38º 
BPM (Três Rios).

Do final de maio ao final 
de junho, as câmeras portá-
teis estarão em operação nas 
demais regiões, seguindo 
o cronograma traçado pela 
SEPM: 6º CPA, que atua nas 
regiões Norte e Noroeste do 

estado; 2º CPA, que atua em 
parte da Zona Norte e na 
Zona Oeste da capital; 4º CPA, 
responsável pelo Leste Flumi-
nense; e 3º CPA, responsável 
pela Baixada Fluminense.

O secretário de Estado de 
Polícia Militar, coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires, 
explica que o processo de 
implantação do novo equi-
pamento na Corporação tem 
seguido normas técnicas 
estabelecidas com a empresa 
contratada.

“O sistema demanda ins-
talações adequadas para 
guardar os equipamentos, 
recarregar as baterias e ar-
mazenar as imagens, além do 
treinamento para capacitar 
os nossos policiais a utiliza-
rem corretamente o equi-
pamento”, lembra o coronel 
Henrique.

Equipamentos serão entregues até 16 de maio. Operação Lei Seca já adotou

Bolsonaro e ministro reuniram-se com representantes do aplicativo

WhatsApp: decisão global no 
adiamento de comunidades
O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, disse on-
tem (27) que a decisão do 
WhatsApp, de adiar, para 
depois das eleições, a criação 
de “comunidades” e outras 
mudanças no aplicativo de 
mensagens não sofreu inter-
ferência do Tribunal Superior 
Eleitoral ( TSE). Ontem, o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro reuniram-se com 
representantes do WhatsApp 
e da Meta (nome corporativo 
do Facebook). A reunião foi 
agendada com o objetivo de 
elucidar dúvidas sobre pos-
sível interferência das auto-
ridades eleitorais brasileiras. 

Após a reunião, Faria contou 
que as mudanças previstas 
serão globais e não restritas 
ao Brasil.

No último dia 14, a em-
presa anunciou a criação das 
comunidades, que terão mais 
pessoas do que os grupos de 
WhatsApp com 256 usuários. 
Mas a funcionalidade só esta-
rá disponível após as eleições.

Também foram anuncia-
das mudanças nos grupos já 
existentes. Uma ferramenta 
de reações, como a do Face-
book, será inserida para que 
pessoas possam se posicionar 
sobre as mensagens. Admi-
nistradores poderão apagar 

mensagens.
Além disso, será possível 

compartilhar arquivos com 
até 2 GB e fazer salas de con-
versa em áudio com até 32 
pessoas.

Lixo eletrônico - De acordo 
com o ministro, os represen-
tantes do aplicativo disseram 
que a restrição do número de 
integrantes de comunidades 
evitam lixo eletrônico similar 
ao observado em e-mails. “Foi 
uma decisão global porque 
eles não querem que o What-
sApp fique como o e-mail, 
com muitas mensagens que 
vão para o lixo eletrônico”, 
disse o ministro.

O preço ao consumidor 
da gasolina comum su-
biu pela segunda sema-
na seguida e atingiu o 
valor médio no país de 
R$7,270 o litro, o mais 
alto já registrado pela 
Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 
O recorde anterior foi 
verificado na semana 
de 13 a 19 de março, 
quando o combustível 
estava sendo vendido a 
R$ 7,267, a primeira vez 
acima de R$ 7.

 O maior valor en-
contrado para a gasolina 
foi R$ 8,559 e o menor, 
R$ 6,190. A pesquisa 
envolveu 5.235 postos 
de abastecimento.

Gasolina: 
R$ 7,27

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: 01/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Doutor Waldir Guilherme - Ilha da Conceição - Niterói 17301689
13:00 às 17:00 Travessa Maria Neves - Ilha da Conceição - Niterói 17301689
13:00 às 17:00 Travessa Mario Neves - Ilha da Conceição - Niterói 17301689
Dia: 02/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Alameda Acácias - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Alameda Amendoeiras - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Alameda Cambucas - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Avenida Flamboyant - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua das Acácias - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua Cambucas - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Ruas 2, 4, 5 - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Ruas A, B, C - Itaipu - Santo Antônio - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua Cambuca - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua Gentil Achilles Vivas - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua José E P Kelly - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua José Eduardo do Prado Kelly - Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17310861
09:00 às 13:00 Rua Juriti - Itaipu - Niterói 17310861
13:30 às 17:30 Travessa Crispim - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Travessa Esperança - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Travessa Felipe Augusto - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Travessa Jurema - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Travessa Passos - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Travessa Wellington Viana de Oliveira - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Ruas 1, 5, 6, 7 - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
13:30 às 17:30 Rua Felipe Augusto - Ilha da Conceição - Niterói 17312181
14:00 às 18:00 Ruas 2, 59, 85, 86, 87 - Maravista - Itaipu - Niterói 17312677
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Maravista - Niterói 17312677
14:00 às 18:00 Rua Esperanto - Maravista - Niterói 17312677
14:00 às 18:00 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 17312677
14:00 às 18:00 Rua Maria Tereza de Castro Spa - Engenho do Mato - Maravista 17312677

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Antonieta Palmeira - Porto Velho - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua Aniceto Guimarães - Gradim - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua Coronel Francisco Lima - Gradim - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua Francisco Lima - Gradim - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua Henrique Matos - Gradim - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua José Carrno - Porto Velho - Gradim - São Gonçalo 17309001
13:00 às 17:00 Rua Pena Forte - Porto Velho - São Gonçalo 17309001

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17312269
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itaipuaçu - Maricá 17312269
13:00 às 17:00 Ruas H, L, M, Y, Z - Cajueiros - Loteamento Portal dos Cajueiro 17312269
13:00 às 17:00 Rua 2 - Ponta Negra - Maricá 17362579
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Severino da Silva - Ponta Negra - Maricá 17362579
13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Ponta Negra - Maricá 17362579
13:00 às 17:00 Rua Moacyr Vale dos Santos - Ponta Negra - Maricá 17362579
14:00 às 17:00 Estrada Velha de Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17308341
14:00 às 17:00 Travessa Jaconé - Recanto Itaipuaçu - Ponta Negra - Estrada de Jaconé 17308341
14:00 às 17:00 Rua 118 - Ponta Negra - Maricá 17308341

Fiscalização multa 
lojas no Mutondo
A Subsecretaria de Fisca-
lização de Posturas de São 
Gonçalo multou uma loja 
de importados e tecnologia, 
no Mutondo, por fixação de 
publicidade irregular e ocu-
pação do espaço público. A 
empresa, que já havia sido 
multada e notificada no ano 
passado pelo mesmo motivo, 
recebeu a visita dos agentes 
na manhã de terça-feira (26). 

O estabelecimento, que 
fica na Rua Doutor Nilo Pe-
çanha, no Mutondo, foi mul-
tado em 5 Ufisg (R$ 207,35), 
por publicidade irregular, 
e 10 Ufisg (R$ 414,70), por 
ocupação do espaço público. 

O local, que é uma das prin-
cipais vias do município, era 
utilizado de forma irregular 
pelo estabelecimento.

Durante a atividade, os 
agentes do Controle Urbano 
apreenderam as mercadorias 
que estavam no passeio pú-
blico e removeram as faixas 
de publicidade irregulares 
afixadas nos postes de ilu-
minação. 

A ação foi executada com 
base nos artigos 71, 82, 164 
e 205 da Lei nº 017/2003, do 
Código de Posturas de São 
Gonçalo, que não permite a 
ocupação do passeio público 
de forma irregular.
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Esportes

Balanço 
financeiro 
anima Vasco 
para o futuro

Se dentro de 
campo as coi-
sas ainda não 
estão como o 
torcedor do 
Vasco espera, 
o aspecto fi-

nanceiro vem apresentan-
do progressos, conforme 
mostra o balanço de 2021 
divulgado pelo clube.

O Cruzmaltino conse-
guiu reduzir a sua dívida 
em quase R$ 100 milhões 
e ainda apresentou um su-
perávit de R$ 120 milhões. 
O desempenho anima em 
um momento que a luta 
nos bastidores é a trans-
formação do clube em 
empresa.

Na carta de apresenta-
ção do balanço, o presi-
dente Jorge Salgado regis-
tra o desapontamento da 
administração com o não 
atingimento do principal 
objetivo de 2021: o acesso 
à Série A do Campeonato 
Brasileiro.

Contudo, as demons-
trações financeiras apon-
tam que clube avançou 
em áreas estratégicas com 
a implantação de uma 
profunda reestruturação 
administrativa, que ga-
rantiu uma redução de 
gastos com funcionários 
em mais de R$ 60 milhões 
no ano, a captação de R$ 
34 milhões a baixo custo 
para regularizar o fluxo de 
caixa no primeiro semes-
tre, principalmente para 
quitar salários atrasados 
e fornecedores, reduzindo 
as despesas financeiras 
em 2021 em mais de R$ 10 
milhões.

Líder do grupo H, Rubro-Negro visita hoje à noite o Universidad Católica

Fla joga no Chile visando 
encaminhar classificação

Líder do grupo 
H da Taça Li-
bertadores da 
América, o Fla-
mengo enfrenta 
a Universidad 

Católica, do Chile, hoje, pela 
terceira rodada da fase de 
grupos. A partida será no 
Estádio San Carlos de Apo-
quindo, em Santiago, a partir 
das 19 horas (de Brasília).

Com duas vitórias em 
duas rodadas, o Rubro-Ne-
gro fará seu segundo jogo 
fora de casa. Se vencer, so-
mará nove pontos e deixará 
mais perto a classificação 
para as oitavas de final. Isso 
porque, na sequência, terá 
duas partidas em casa e uma 
fora e se chegar aos 12 pon-

tos deve assegurar a vaga.
A equipe de Paulo Sousa 

vem de derrota para o Athle-
tico-PR pelo Campeonato 
Brasileiro e busca continuar 
evoluindo. Após dois bons 
jogos contra São Paulo e Pal-
meiras, o time não conseguiu 
manter o padrão em Curitiba 
e caiu na Arena da Baixada 
por 1 a 0.

Para a partida de hoje, o 
Flamengo segue com muitos 
problemas. A última baixa é 
o zagueiro David Luiz, que 
não foi relacionado. Mas 
Paulo Sousa tem uma boa 
notícia: Bruno Henrique. 
O camisa 27, ausente nos 
últimos jogos devido a uma 
tendinopatia no joelho direi-
to, viajou com a delegação.

Do lado chileno, a Cató-
lica não faz uma boa tem-
porada. O técnico Cristián 
Paulucci perdeu o cargo 
recentemente e Rodrigo Va-
lenzuela assumiu interina-
mente. Seu primeiro jogo no 
comando da equipe foi no 
clássico contra o Colo Colo, 
no último fim de semana, 
que terminou com um em-
pate em 1 a 1.

Na Libertadores, a equipe 
chilena estreou com derrota 
para o Talleres, na Argentina. 
Na segunda rodada, venceu o 
Sporting Cristal-PER em casa 
por 2 a 1. Assim, uma vitória 
sobre o Flamengo em casa 
se tornou fundamental para 
as pretensões da U. Católica 
na competição continental.

Marcelo Cortes / Flamengo

Recuperado de lesão, Bruno Henrique está à disposição do técnico Paulo Sousa para o jogo desta noite pela Libertadores

Expectativa para 1º 
jogo no Nilton Santos

Abel deve seguir 
com três zagueiros

O  B o t a f o g o 
vai enfrentar 
o Juventude 
no próximo 
domingo, às 
11 horas, no 

estádio Nilton Santos, pela 
quarta rodada do Brasilei-
rão. O jogo vai marcar a es-
treia do técnico Luís Castro 
em casa no Glorioso.

O treinador esteve no 
banco de reservas em três 
ocasiões. Mas todas elas 
fora de casa. Foi assim no 
triunfo de 3 a 1 sobre o 
Ceará e no empate por 1 a 
1 com o Atlético-GO pelo 
Campeonato Brasileiro e 
no 3 a 0 sobre o Ceilândia 
na Copa do Brasil.

Na estreia no Brasilei-
rão, derrota de 3 a 1 para 

O técnico Abel 
B r a g a  d e v e 
continuar es-
calando o Flu-
minense com 
três zagueiros, 

mesmo com a sequência 
de resultados negativos do 
time, que empatou sem gols 
com os argentinos do Unión 
Santa Fe, na noite da últi-
ma terça-feira, pela Copa 
Sul-Americana. O treinador 
entende que o problema está 
em outros aspectos.

Favorável ao comandante 
está o fato de que foi com 
essa formação que veio a 
conquista do Campeonato 
Carioca. Ele também lem-
brou que teve desfalques 

o Corinthians, Luís Castro 
ainda não tinha visto para 
trabalhar no Brasil. Assim, 
quem dirigiu o Glorioso foi 
o auxiliar Betinho.

Sempre que pode em 
suas entrevistas, Luís Castro 
elogia a postura dos torce-
dores.

“Temos torcedores que 
são muito fiéis ao clube, 
são torcedores que querem 
muito vencer e ter suces-
so. Nos identificamos com 
isso”, disse.

E tudo indica que a torci-
da do Botafogo vai compa-
recer em excelente número 
ao duelo do próximo do-
mingo. Até esta quarta-fei-
ra, mais de 30 mil bilhetes 
tinham sido comercializa-
dos na venda antecipada.

no setor em decorrência de 
contusões.

“Nós perdemos o Felipe 
Melo por lesão. Tentamos 
ajeitar com o Manoel, que 
sentiu. Tentamos com o Luc-
cas Claro e vamos continuar. 
Tenho que entender perfei-
tamente como os torcedores 
querem ver a equipe. Mas 
nós queremos também. Não 
estamos brincando”, disse 
Abel.

Com o objetivo de se re-
cuperar na temporada, o Flu-
minense volta a campo no 
domingo pela quarta rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O adversário será o Coritiba, 
às 16 horas (de Brasília), no 
estádio Couto Pereira.


