
Ação da Enel acha mais 
de 400 ‘gatos’ em Niterói

Três pessoas foram presas e uma lanchonete no Fonseca acabou interditada com a ajuda da polícia

LIGAÇÕES PERIGOSAS

CIDADES\PÁG.4

Governador Cláudio Castro, que assumiu o governo em meio à pandemia e graves crises política, econômica e de credibilidade, celebra ter colocado a casa em ordem, apesar de todas as dificuldades
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Cláudio Castro 
comemora a 
volta por cima
O governador Cláudio Castro (PL) 
completou um ano à frente do 
Governo do Estado no último do-
mingo acumulando conquistas, 
apesar de ter assumido o cargo 
em meio a uma pandemia e crises 
política, econômica e de credibili-
dade. Castro ressalta que agilizou 
a distribuição de vacinas, zerou o 
déficit no orçamento pela primei-
ra vez em cinco anos, investiu em 
Segurança Pública e realizou um 
dos maiores leilões da história, o 
da concessão dos serviços de sa-
neamento, que segundo ele vai 
beneficiar 13 milhões de pessoas 
com água e esgoto tratados. Além 
disso, comemora ter organizado 
as contas públicas e colocado os 
salários dos servidores em dia.
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São Gonçalo: 
Colubandê pode 
ganhar parque

PANORAMA\PÁG. 2
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Jovem da Chumbada 
é selecionado para 
estudar em Harvard

Experiência 
visual mais 
diferenciada
Galeria da Prefeitura de Ni-
terói recebe exposição da 
artista Marcela Lanna. A en-
trada é franca.

PÁG.2 

CULTURA
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“Vida Espatulada” mostra paisagens 
ricas em tinta e feitas sem pincel

São Gonçalo continua 
na limpeza das ruas e 
ajuda aos desalojados

CIDADES\PÁG. 4

Apresentado ontem como novo técnico do Flu, Fernando Diniz afirmou 
que está melhor preparado para comandar o Tricolor do que na sua pri-
meira passagem, em 2019. Estreia será amanhã na Sul-Americana.

PÁG. 8

ESPORTES

Vasco joga 
culpa na 
ansiedade
Treinador Zé Ricardo diz 
que time cruzmaltino pre-
cisa ter mais calma nos 
próximos jogos e desta for-
ma deslanchar na Série B.

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Zé Ricardo vem buscando uma melhor
formação para o time do Vasco

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fernando Diniz teve ontem o primeiro contato com os jogadores do Fluminense no CT do clube

Pronto para a segunda chance

Niterói lança 
comissão para 
defender mulher

CIDADES\PÁG. 3

Niterói: Defesa Civil 
é capacitada nas 
Nações Unidas
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CARTA DO LEITOR

Chega logo inverno
Quem mora no Rio e gosta de frio vai se identificar. O 
calor não para de castigar, mesmo quando chove. Ver 
na previsão que uma frente fria se aproxima já dá uma 
esperança de refresco para as próximas semanas. Espero 
logicamente que não chova muito, mas o Rio de Janeiro 
precisa de uns dias mais frescos para ontem.
Antonella Braga

Menina baleada
Muito triste ver reportagens destacando mais uma morte 
trágica por bala perdida no Estado do Rio de Janeiro, 
dessa vez em Angra dos Reis. É assustadora a falta de 
segurança em alguns lugares!
Simone Mesquita

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.

Em Niterói, a mostra 
‘Vida Espatulada’
A galeria permanente do 
Centro Administrativo da 
Prefeitura de Niterói está 
com a exposição “Vida Es-
patulada”, da artista Marcela 
Lanna. Os quadros são tra-
balhados totalmente com 
espátulas bem ricas em tinta 
e permitem uma experiên-
cia visual diferenciada ao 
se olhar as obras de longe e 
de perto.

Por ser míope, Marcela 
Lanna sugere retirar os ócu-
los ou franzir os olhos para 

enxergar as telas com outra 
percepção. Em algumas si-
tuações, pelo jogo de cores 
dos quadros, é possível ter 
a sensação de que as pai-
sagens estão em 3D. Para 
elaborar as obras, a artista se 
inspirou em paisagens que 
remetem a viagens físicas e 
imaginárias.

A visitação acontece de 
segunda a sexta, das 7h às 
19h, e aos sábados e domin-
gos, das 8h às 18. A entrada 
é gratuita. 

CULTURA FABIANA MAIA

CRIAAD
O  Centro de Criação de 
Imagem Popular, através 
do Projeto Laboratório de 
Livre Criação Midiática (La-
bLivre), mudou a rotina dos 
adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa no 
Centro de Recursos Inte-
grados de Atendimento ao 
Adolescente (CRIAAD) de 
Niterói. Jovens se expressa-
ram através de pinturas e o 
resultado pode ser visto no 
Degase (CRIAAD - Niterói), 
localizado na Rua Benjamin 
Constant, 479, Santana.

NOVIDADE – A música brasileira é rica em ritmos e 
melodias que fazem o público cantar e dançar. Com 
a energia contagiante das músicas pop de DJ Camilla 
Brunetta e o ritmo dançante do funk do  DJ 2F, o single 
“Nesse Piquezin”, música autoral de Camilla, chega às 
plataformas digitais junto com o clipe, pronta para ser 
um grande sucesso em todas as festas. 

LANÇAMENTO – Luke Vidal é a personificação de mais 
um talento do influencer, também conhecido como 
Luke, e que agora se revela ao público. Apresentando 
uma vertente artística que muitos ainda não conhe-
cem, o influenciador do “O Mundo De Nós Três” inicia 
a sua carreira musical com “Unidade”. A faixa foi escrita 
em homenagem ao marido Rafael César.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Exposição de Marcela Lanna tem paisagens feitas sem pincel
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Os trabalhos dos jovens estão 
expostos no Degase (CRIAAD-Niterói)

Foco no turismo religioso

Um programa de infraes-
trutura totalmente voltado 
ao incentivo e à valorização 
do turismo religioso em 
todo o território flumi-
nense será debatido hoje 
(3) em sessão ordinária 
na Alerj. O PL 5861/2022, 
dos deputados estaduais 
Max Lemos (foto), André 
Ceciliano, Gustavo Tutuca 
e Márcio Pacheco, visa a 
criação do Programa Infra-
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tur, que pretende reformar, 
recuperar e requalificar 
prédios, equipamentos 
urbanos e outros atrativos 
turísticos públicos ou pri-
vados do Rio. De acordo 
com Max Lemos, é ne-
cessário pensar em mais 
estrutura para o turismo, 
que, além de cultura, gera 
também mais emprego, 
renda e desenvolvimento 
econômico para o Estado. 

Grande Rio pode 
virar patrimônio

Colubandê pode 
ganhar parque

Campeã do Grupo Especial, 
a Acadêmicos do Grande Rio 
poderá ser considerada patri-
mônio imaterial do Estado do 
Rio. Projeto de Lei com essa 
finalidade foi apresentado na 
Alerj. Autor do PL 5846/2022, 
o deputado Coronel Jairo 
(SDD) destaca a trajetória da 
agremiação de Caxias, bem 
como a importância de pre-
servar a cultura do samba, da 
música e da história, divul-
gando o local para ensaios e 
visitação turística de uma das 
maiores festas populares do 
país: “A Grande Rio é um or-
gulho da Baixada Fluminense 
e vem se destacando com en-
redos sociais, alertando para 
questões importantes como 
o combate à intolerância 
religiosa, tema do magnífico 
desfile campeão, e a preser-
vação da Amazônia, enredo 
de outros carnavais. É mais 
do merecido que a escola 
seja patrimônio imaterial do 
nosso estado”.

A Fazenda Colubandê, em São 
Gonçalo, poderá dar origem a 
um novo parque estadual. É o 
que autoriza a Lei 9.661/22, 
do ex-deputado Ronaldo 
Anquieta, recém sancionada 
pelo governador Cláudio Cas-
tro. O parque será composto 
pela Capela de Sant’Anna, 
pela Casa Sede e pela área de 
aproximadamente 125 mil 
m², do entorno do conjunto 
arquitetônico. O objetivo é a 
preservação do importante 
patrimônio com relevância 
histórica, arquitetônica e 
ambiental, além da imple-
mentação da fazenda como 
equipamento cultural, espor-
tivo e de lazer. A propriedade 
é um monumento histórico, 
considerada um importante 
exemplar da arquitetura ru-
ral brasileira, tombada em 
1939, pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico  
Nacional (Iphan). Sua cons-
trução se deu por volta de 
1620.

POR JEFFERSON LEMOS

São 105 anos de boa música

Em mais uma visita ao Norte 
e Noroeste Fluminense, a 
deputada estadual Célia Jor-
dão (PL) esteve reunida, na 
última semana, com lideran-
ças políticas e moradores de 
Miracema, Itaperuna, Santo 
Antônio de Pádua, São Fidé-
lis e Campos, para uma con-
versa sobre melhorias para 
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a região. Em São Fidélis, a 
parlamentar prestou home-
nagem à população e entre-
gou pessoalmente a Moção 
de Aplausos à Associação 
Musical 22 de Outubro, que 
tem 105 anos de fundação. 
“Investir em cultura e edu-
cação é acreditar no futuro 
do nosso Estado”, destacou.

Bussinger assume Republicanos

Depois do fraco desempe-
nho nas eleições municipais 
e divergências internas, o 
presidente regional do Repu-
blicanos, Luiz Carlos Gomes, 
anunciou o jurista Guilherme 
Bussinger como novo presi-
dente do partido em Niterói: 
“Guilherme Bussinger agora 
é o 10”. O advogado assume 
com o objetivo de consolidar 
a sigla no estado e prepará-la 
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para as eleições deste ano e 
2024. “O partido está trazen-
do uma executiva nova, com 
novos desafios”, enfatizou 
Luiz Carlos Gomes, acrescen-
tando que Niterói será mode-
lo em todos os sentidos. “O 
partido está se organizando 
em todos os municípios do 
Rio para crescermos ainda 
mais nas eleições do ano que 
vem”, completou.

Panorama RJPanorama RJ

Os deputados da CPI dos 
Trens, da Alerj, realizaram, 
ontem (2), vistoria no ra-
mal ferroviário de Japeri, na 
Baixada, um dos principais 
do sistema operado pela 
concessionária SuperVia. 
Durante a inspeção, a presi-
dente do colegiado, deputa-
da Lucinha (PSD), destacou 
que é preciso abrir uma 
excepcionalidade no decreto 
de calamidade pública, para 
que o trem expresso volte a 

percorrer as 34 estações do 
trajeto que vai de Santa Cruz 
à Central do Brasil. A retirada 
do expresso foi autorizada 
durante a pandemia pelo 
decreto que regulamen-
tou o estado de calamidade 
pública, para tentar cum-
prir o distanciamento social 
que era necessário naquele 
momento, mas que de fato 
nunca ocorreu nos transpor-
tes públicos do estado, que 
sempre circularam lotados.

Afinal, a culpa é de quem?
Julia Passos/Alerj

A Associação de Negócios da 
Zona Oeste (Anzorj) recebeu 
o secretário de Estado da 
Defesa do Consumidor, 
Rogério Amorim, na última 
semana, durante evento 
em Campo Grande, organi-
zado por Raphael Leandro, 
presidente da Anzorj para 
empresários da região. O 
secretário fez uma palestra 
em que abordou o direito 

do consumidor e a criação 
de novos negócios. “A aber-
tura do diálogo é a melhor 
maneira de resolvermos 
qualquer problema”, desta-
cou Amorim. “Trazer temas 
como esse  é fundamental 
para o dia a dia dos empre-
sários”, disse Raphael ao 
finalizar a reunião, no audi-
tório da faculdade Estácio 
de Sá, no West Shopping.

Encontro com empresários
Divulgação
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Comissão de Ética e Integridade Mulher é lançada no Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral

Mais proteção para a mulher
A Prefeitura de Niterói lançou 
ontem (2), a Comissão de 
Ética e Integridade Mulher 
(Ceim). A data é uma menção 
ao Dia Nacional de Combate 
ao Assédio Moral e tem como 
objetivo reforçar a importân-
cia do combate à violência 
no ambiente de trabalho. 
A Comissão está a cargo da 
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres (Co-
dim), da Secretaria Municipal 
de Administração (SMA) e da 
Rede Mediar (parte integran-
te do Pacto Niterói Contra 
a Violência). O lançamento 
aconteceu no auditório do 
Caminho Niemeyer.

A secretária de Políticas e 
Direitos das Mulheres, Fer-
nanda Sixel, falou da impor-
tância de se criar uma cultura 
de respeito às mulheres e 
combate às diferentes formas 
de assédio.

“A Prefeitura de Niterói dá 
mais um passo concreto na 
garantia dos direitos femini-
nos. A criação da Comissão 
de Ética e Integridade Mu-
lher é um grande avanço na 
administração pública, pois 
comunica claramente para as 
nossas servidoras que existe 
um espaço seguro de escuta 
que proverá a apuração dos 
fatos. Distinguir paquera de 
assédio não é difícil. Segundo 
o Fórum Brasileiro de Segu-

rança Pública, 40% de mulhe-
res sofreram assédio sexual, 
sendo o ambiente de trabalho 
citado como o segundo local 
de maior incidência, isso sem 
falar do assédio moral”, conta 
Fernanda.

A subsecretária executiva, 
Amanda Pinheiro, esteve no 
evento representando o pre-
feito Axel Grael e o secretário 

Executivo Bira Marques e 
falou da importância de sen-
sibilizar os profissionais sobre 
a postura no trabalho.

“Estou muito feliz de estar 
aqui hoje, principalmente em 
um dia tão importante para 
nós mulheres e servidoras 
públicas do município. Mais 
uma vez Niterói se coloca na 
vanguarda das políticas públi-

cas e de boas práticas. É preci-
so refletir sobre a importância 
de sensibilizar nossos profis-
sionais para a necessidade 
da mudança de uma cultura 
para tornar nosso ambiente 
de trabalho mais saudável e 
menos violento. A violência e 
o assédio permeiam todas as 
nossas relações sociais e não é 
diferente no ambiente de tra-

balho. Quando a brincadeira 
não é boa para todos, não é 
boa para ninguém”, declarou 
Amanda.

A Comissão contará com 
um integrante da Rede Me-
diar, que age na busca pela so-
lução de conflitos por meio do 
diálogo e da mediação com 
facilitadores capacitados, um 
integrante da Codim, como 
forma de assegurar a perspec-
tiva dos direitos das mulheres, 
e um integrante da Secretaria 
de Administração, por já pos-
suir atribuição para abertura 
de Processos Administrativos 
Disciplinares. Os casos rela-
tados de assédio às mulheres 
à Ouvidoria Municipal serão 
encaminhados para a Ceim e 
avaliados pela comissão, caso 
a caso, e no final será elabo-
rado um parecer que prevê 
sanções administrativas.

A controladora-geral do 
Município, Cristiane Marceli-
no, órgão responsável por re-
passar os casos recebidos pela 

Ouvidoria à Comissão, analisa 
que centralizar as denúncias 
garante uma maior eficácia 
no combate ao assédio.

“A Ceim está sendo criada 
a partir da edição do Código 
de Ética e Integridade do 
Agente Público Municipal 
(Decreto nº 14.293/2022), que 
estabeleceu a obrigatorieda-
de da criação de Comissões 
de Ética e Integridade (CEIs) 
nas entidades da Administra-
ção Indireta e na Secretaria 
Municipal de Administração. 
O decreto é uma ação do 
Plano de Integridade Previne 
Niterói. A Comissão vai atuar 
especialmente para servido-
ras com o objetivo de analisar 
e tratar os casos de violência 
sofridos no exercício das 
funções”, declara a controla-
dora-geral.

A Codim está preparando 
um material gráfico que será 
afixado em todos os pré-
dios públicos como forma 
de orientação de prevenção 
e até mesmo de como fazer a 
denúncia de forma segura. O 
secretário de Administração, 
Luiz Vieira, disse que é muito 
importante a conscientização 
dos servidores.

“A conscientização cria um 
clima melhor no ambiente de 
trabalho com produtividade 
e sem conflitos”, observou 
Vieira.

Objetivo é 
reforçar o 
combate à 
violência no 
ambiente de 
trabalho

 Luciana Carneiro/Divulgação

Comissão está a cargo da Codim e o lançamento aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói

Defesa Civil de Niterói passa 
por capacitação da ONU

Uma equipe da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e 
Geotecnia de Niterói partici-
pou, ontem (2), de mais uma 
etapa da Campanha Making 
Cities Resilient MCR2030 
(“Tornando Cidades Resi-
lientes”, em tradução livre), 
do Escritório para Redução 
de Riscos de Desastre da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU). Foi realizada uma 
capacitação com os gestores  
municipais de Defesa Civil 
voltada para o aprimora-
mento das ações de redução 
de riscos de desastres. A ins-
trução aconteceu no Cen-
tro Integrado de Controle e 
Comando (CICC), no Rio de 
Janeiro. Nas edições anterio-
res, Niterói obteve destaque 
pela implementação de im-
portantes estratégias voltadas 

à resiliência contra desas-
tres, chegando a ser indicada 
como Modelo em Resiliência.

Na reunião desta segunda, 
a equipe da ONU apresentou 
às defesas civis dos municí-
pios e do estado a ferramenta 
de avaliação, para que ocorra 

a primeira etapa do processo 
de diagnóstico e avaliação da 
condição de resiliência, em 
consonância com os Marcos 
de Ação de Hyogo e Sendai, 
diretrizes internacionais para 
atingimento dos objetivos da 
Campanha MCR2030. 

De acordo com o secretá-
rio municipal de Defesa Civil 
e Geotecnia, Walace Medei-
ros, Niterói foi o primeiro 
município do estado a fazer a 
adesão nesta fase da campa-
nha. O trabalho vai começar 
com o diagnóstico atual das 
condições de cada município.

“Niterói, ao longo das úl-
timas gestões, vem se des-
tacando em estratégias de 
redução de riscos de de-
sastres. Investimentos em 
monitoramento meteoro-
lógico, obras de contenção 
de encostas, de drenagem e 
estratégias de comunicação 
e participação da população 
têm sido fundamentais para 
o aumento progressivo e bem 
estruturado do nosso poten-
cial de resiliência,” destacou 
o secretário.

Objetivo é o aprimoramento das ações de redução de riscos de desastres

Plano de 
Cultura 
vai para a 
Câmara
 A Prefeitura de Niterói, 
por meio da Secretaria 
Municipal das Culturas, 
encaminhou à Câmara de 
Vereadores o texto do Plano 
Municipal de Cultura, ins-
trumento que vai orientar 
as políticas públicas cul-
turais da cidade. O projeto 
será analisado inicialmente 
pela Comissão de Cultura 
da Câmara e depois ava-
liado e votado na Casa. Se 
aprovado, completará a 
arquitetura de políticas pú-
blicas culturais de Niterói, 
prevendo as diretrizes e o 
orçamento do setor, entre 
outras ações.

Entre as diretrizes pre-
vistas, estão a descentrali-
zação da cultura, estimu-
lando ações nas Zonas de 
Especiais de Interesse; e 
a implementação de um 
programa de estímulo à 
participação cultural de 
pessoas com deficiência.

Allan do Val é um dos 50 selecionados entre 6 mil estudantes brasileiros

Jovem da Chumbada, em SG, 
vai estudar em Harvard

Ele acreditou e agora o sonho 
é realidade. Allan do Val, um 
jovem de 18 anos, morador 
da comunidade da Chumba-
da, em São Gonçalo, embarca 
em breve para sua primeira 
experiência no exterior. Ele 
foi um dos 50 estudantes de 
escolas públicas do Brasil se-
lecionados para o programa 
Jovens Embaixadores, entre 
mais de 6 mil candidatos. Em 
agosto desse ano ele segue 
para Washington, nos EUA. 

Aluno do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFRJ), Allan 
descobriu em uma palestra 
na escola a história de Re-
nan Ferreirinha, gonçalense 
que estudou em Harvard, 
onde formou-se em Eco-
nomia e Ciência Política, é 
ex-secretário de Educação 
do Município do Rio de Ja-
neiro e atualmente ocupa 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro (Alerj), cargo para 
o qual foi eleito em 2018. 

“Aquele momento mu-
dou minha vida.”, conta o 
jovem. “Estou ansioso para 
representar minha Chum-

bada em Washington e em 
todos os lugares pelos quais 
passarmos. E quero que isso 
sirva de exemplo para outros 
jovens: é possível, basta ten-
tar!”, comemora Allan.
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Allan do Val, morador da Chumbada, vai estudar em Harvard, em agosto

O município de São Gon-
çalo começou, ontem (2), 
a segunda fase da 24ª Cam-
panha Nacional contra a 
Influenza 2022. O objetivo 
é vacinar, incluindo o pú-
blico-alvo da primeira fase, 
344.015 pessoas, 90% do 
total de 382.239. A segunda 
fase segue até 3 de junho. 
Ao todo, 72 unidades de 
saúde distribuídas pelos 
bairros da cidade ofere-
cem o imunizante, das 8h 
às 17h, de segunda-feira a 
sexta-feira.

Além do público da pri-
meira fase - idosos com 
mais de 60 anos e traba-
lhadores da saúde - podem 
se vacinar contra a gripe: 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas (até 
45 dias pós-parto), povos 
indígenas, professores, 
pessoas com comorbida-
des e deficiências perma-
nentes, caminhoneiros e 
trabalhadores de transpor-
te coletivo.

Gripe: 2 fase de vacinação em SG

Divulgação

Equipe da secretaria participou ontem de mais uma etapa da campanha

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: 06/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
14:00 às 18:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 61 - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua das Castanheiras - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua dos Ciprestes - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua das Colinas - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua Eucaliptos - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua Hibiscos - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua Hilton A Santos - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Rua Santo Amaro - Engenho do Mato - Niterói 17363659
14:00 às 18:00 Travessa 3 - Engenho do Mato - Niterói 17363659

SÃO GONÇALO
08:00 às 12:00 Rua Olegário do Nascimento - Jardim Catarina Novo - São Gonçalo 17360207
08:30 às 12:30 Rua Recife - Trindade - São Gonçalo 17359469
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
13:00 às 17:00 Rua Aldeia de Mattos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
13:00 às 17:00 Rua Eugênio Florentin - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
13:00 às 17:00 Rua Hermínio Borges Nogueira - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17359091
14:00 às 17:00 Estrada Trindade - Trindade - São Gonçalo 17359633
14:00 às 17:00 Rua Mendes - Trindade - São Gonçalo 17359633

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Barroco - Jardim Atlântico 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico Oeste 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Estrada Velha de Maricá - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Jardim B Maricá - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Jardim Atlântico - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Lot 8 - Jardim Atlântico - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Ruas 37, 137 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Barroco - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Rua Benvindo T Horta Junior - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Rua Oscar Niemeyer - Itaipuaçu - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Rua Oscar V da Costa Junior - Itaipuaçu - Maricá 17358357
13:00 às 17:00 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Ruas 35, 84, 85, 86, 90 - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Perifeira - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17361991
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - 

Jardim Atlântico - Maricá 
17361991
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Escolas cívico 
militares, uma nova 

realidade para 
a Educação

Sargento Gurgel*

Um dos principais proje-
tos na área da Educação 
pelo Governo Federal, o 
Plano Nacional das Esco-
las Cívico-Militares (PE-
CIM) é uma parceria do 
Ministério da Educação 
com o Ministério da Defe-
sa que está implementan-
do o modelo cívico-militar 
em 216 escolas para com-
bater o baixo rendimento 
escolar com ensino de 
qualidade para alunos de 
áreas de maior vulnerabi-
lidade social no Brasil.

O projeto apresenta um 
novo conceito de gestão 
nas áreas educacional, 
pedagógica e administra-
tiva com a participação 
dos professores da escola 
e dos militares cedidos 
pelas forças de seguran-
ça para colaborar com a 
formação de alunos da 
rede pública de ensino. 
Quando implementado, o 
programa não transforma 
a unidade de ensino em 
escola militar, mas uma 
escola pública, com uma 
nova proposta que visa 
a melhoria da qualidade 
de ensino, resgatando a 
disciplina dos alunos em 
ambiente escolar como 
respeito aos professores e 
oferta de conteúdos que 
estimulam o desenvolvi-
mento da consciência 
cívica e patrióticas do 
corpo discente. 

Di f e re n t e s 
das escolas 
militares, as 
c í v i c o - m i -
l i tares  são 
instituições 
públicas co-
m u n s  e m 
que a gestão 
pedagógica 
f i c a  s o b  a 
responsabi-
l idade dos 
professores e profis-
sionais da área, ao 
passo que, a gestão 
administrativa e de 
conduta são responsabi-
lidade de militares, que 
podem ser da Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombeiros 
ou das Forças Armadas. 
Os problemas perpetrados 
na educação pública do 
Brasil ao longo de déca-
das foram agravados com 
a violência dentro e fora 
das salas de aula trazendo 
graves danos aos alunos e 
toda a comunidade esco-
lar, neste sentido a parti-
cipação dos militares traz 
enorme contribuição das 
forças de segurança para 
a educação brasileira.

Um dos grandes méritos 
do projeto é a implantação 
do modelo de gestão de 
excelência em unidades 
escolares públicas do en-
sino regular, que ofereçam 
as etapas finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino 
Médio e contempla alunos 
em situação de vulnerabi-
lidade social e escolas com 
baixo rendimento escolar 
medido pelo IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica). A ade-
são ao programa ocorre 
criteriosamente de forma 
voluntária, pelos estados, 
municípios e passa por 
uma consulta pública à 
sociedade civil da região 
destinatária do projeto.

Diante de diversos pro-
blemas enfrentados pelas 
escolas públicas no Brasil, 
o programa que já é reali-
dade em diversos municí-
pios brasileiros traça um 
novo paradigma para a 

educação brasileira, con-
siderando o conjunto de 
ações direcionadas ao fo-
mento e ao fortalecimento 
da escola pública a partir 
de um modelo de gestão 
de excelência nas áreas 
educacional, didática pe-
dagógica e administrativa. 
Considerando a realida-
de financeira de estados 
e municípios, o projeto 
das escolas cívico-mili-
tares não cria despesas 
adicionais para os entes 
participantes. A proposta 
é complementar a outras 
políticas de melhoria da 
qualidade da educação 
já existentes, seja no ní-
vel nacional, estadual ou 
municipal e ainda destinar 
recursos federais para o 
projeto.

Ainda que recente, o PE-
CIM já proporciona 

dados satisfatórios 
nas regiões onde 
foi implementa-

do, tanto na 
melhoria do 
rendimen-
t o  e s c o l a r 
quanto na 
cultura edu-
c a c i o n a l 
com resgate 
de  valores 
e conheci-
mentos com 
a  m a t é r i a 
de moral e 
cívica, que 

desperta a cons-
ciência de direitos 
e deveres do futuro 
cidadão refletindo 

por todos os seguimentos 
alcançados pelos alunos, 
na família e no cotidiano 
das comunidades, como 
um legado para toda vida. 
Aqui no Rio de Janeiro, 
o projeto está levando 
uma nova realidade para 
a educação de crianças e 
adolescentes nos municí-
pios de Angra dos Reis, Ar-
mação dos Búzios, Quei-
mados, Itaguaí, Itatiaia, 
São Pedro da Aldeia e em 
várias outras cidades em 
fase de implantação.

Eleito pelo Rio de Janeiro 
para a Câmara dos De-
putados em 2018 com a 
bandeira da Segurança 
Pública, desde o primeiro 
momento abracei a causa 
da educação como arti-
culador do projeto das 
Escolas Cívico-Militares 
no Estado. A despeito dos 
grandes desafios na área 
educacional que enfren-
tamos, vejo que está em 
curso um processo de 
transformação da rea-
lidade de comunidades 
carentes e jovens em si-
tuações de risco com polí-
ticas públicas transversais 
que enfrentam ao mesmo 
tempo a questão da segu-
rança pública nas escolas 
e o resgate da educação 
pública de qualidade com 
valores morais, éticos e 
patrióticos.

O projeto 
apresenta um 

novo conceito de 
gestão nas áreas 

educacional, 
pedagógica e 

administrativa 
das escolas

OPINIÃO

*Sargento Gurgel 

é deputado federal pelo RJ

Reprodução

Representantes do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educa-
ção (FNDE) estiveram 
em São Gonçalo, de 25 a 
29 de abril, para monito-
rar e avaliar a merenda 
escolar oferecida pelo 
município. Ao todo, um 
grupo técnico de nutri-
cionistas e do Conselho 
de Alimentação Esco-
lar visitou 38 unidades 
entre escolas e creches 
conveniadas.

A equipe prestou as-
sessoria e apoio técnico, 
analisando documen-
tos, avaliando o cardá-
pio, as fichas técnicas 
de preparação das refei-
ções e a qualidade dos 
produtos em estoque.

Merenda 
monitorada

Servidores ganham condições especiais para financiamento de imóvel

Casa própria mais fácil para 
a Guarda Municipal de SG

Através da adesão da Pre-
feitura de São Gonçalo ao 
programa Habite Seguro, do 
governo federal, os servidores 
da Guarda Municipal agora 
terão condições especiais 
para adquirir um imóvel. O 
programa contempla profis-
sionais da segurança pública 
na aquisição da casa própria 
por meio de financiamento, 
utilizando recursos do Fun-
do Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), facilitando 
financiamento aos servidores 
públicos.

Para solicitar o crédito, os 
profissionais devem compro-
var o vínculo empregatício 

com o órgão de segurança 
pública e atender aos seguin-
tes requisitos: ter no mínimo 
de 3 anos de exercício efetivo 
no cargo; estar apto junto à 
instituição financeira para 
contratação de financiamen-
to; não fazer parte do regime 
jurídico de cargos ou funções 
de natureza temporária; não 
ser ocupante exclusivamente 
de cargo em comissão, fun-
ção de confiança ou posto 
de mesma natureza. O for-
mulário para preenchimento 
da solicitação fica disponível 
no site do programa Habite 
Seguro, na aba ‘Como aderir’.

Os interessados em aderir 

ao programa poderão utilizar 
o recurso para a comprar imó-
veis novos, usados ou usar 
o benefício em construções 
individuais de até R$ 300 mil.

O secretário de Ordem 
Pública, capitão Wellington 
Moreira, diz que a busca por 
atender as necessidades dos 
servidores de segurança pú-
blica é uma forma de valorizar 
e melhorar a qualidade de 
vida.

“A secretaria tem trabalha-
do para adquirir benefícios 
que atendam as necessidades 
dos servidores, buscando ga-
rantir a qualidade de vida e 
valorização”, afirmou.

Caça ‘gatos’ proveitoso: Enel 
encontra 407 ligações irregulares

A operação Energia Legal, 
feita pela Enel Distribuição 
Rio em conjunto com a Polí-
cia Civil na semana passada, 
em Niterói, identificou 407 
irregularidades na medição 
de energia de estabelecimen-
tos comerciais e residenciais, 
além da abertura de cinco 
registros de ocorrência e três 
prisões nestes segmentos. 
Durante a operação, inclusi-
ve, a polícia interditou uma 
lanchonete no Fonseca que 
estava ligada direto em três 
fases, sem passar pelo medi-
dor de energia.

Moradores do município 
também puderam solicitar 
vários serviços, como segun-
da via de conta, troca de titu-
laridade e parcelamentos de 
dívidas, por meio de uma uni-
dade móvel de atendimento 
da Enel Rio. Essa unidade 
móvel tem por objetivo faci-
litar o acesso dos clientes aos 
serviços, além de garantir que 
o atendimento seja realizado 
respeitando as medidas de 
higiene e de distanciamento, 

diante do cenário de pan-
demia da Covid-19. Ao todo, 
foram realizados 43 atendi-
mentos comerciais.

Visando combater irregu-
laridades e furtos, a operação 
realizou sua 24ª edição e, até o 
momento, já identificou furto 

de energia em 11.149 clientes, 
sendo 10.288 residências e 
861 comércios nas 18 cidades 
por onde passou desde o fim 
de 2019.

“O trabalho integrado en-
tre as diversas áreas da em-
presa, em conjunto com a 

Polícia Civil, gera resultados 
muito relevantes no combate 
ao furto de energia. Minimi-
zar este tipo de ocorrência 
em nossa área de concessão, 
assim como os bons resul-
tados operacionais, geram 
benefícios tanto para a com-
panhia quanto para os clien-
tes”, afirmou Ricardo Lima, 
responsável por Operações 
de Perdas da Enel Rio.     

Consumo consciente de 
energia - Ao longo da ação, a 
Enel também disponibilizou 
dicas de segurança e de con-
sumo consciente de energia 
a 122 pessoas por meio de 
palestras educativas e reali-
zou troca de 40 lâmpadas por 
modelos LED, mais eficientes. 
Além disso, a distribuido-
ra ofereceu informações e 
atendimento para o cadastro 
na Tarifa Social de Energia 
Elétrica (Baixa Renda), pro-
grama do Governo Federal 
que oferece descontos na 
conta de energia de até 65% 
em relação à tarifa residencial 
convencional.

Operação Energia Legal foi realizada em Niterói com ajuda da polícia
 Antonio Pinheiro/Divulgação Enel

Energia Legal: foram abertos 5 registros de ocorrência e feitas três prisões

Ruas de vários bairros passam por limpeza e assistência aos 106 desalojados continua

SG mantém os trabalhos 
de rescaldo da chuva
Após a forte chuva que atin-
giu o município no final de 
semana, a Prefeitura de São 
Gonçalo, através das secre-
tarias de Conservação, Assis-
tência Social e Desenvolvi-
mento Urbano, deu continui-
dade aos serviços de limpeza 
em diversos bairros durante 
a manhã de ontem (2). A Se-
cretaria de Assistência Social 
manteve quatro pontos na 
cidade para receber as 106 
pessoas desalojadas.

As famílias foram resgata-
das por equipes do Corpo de 
Bombeiros de áreas de alaga-
mento e encaminhadas para 
os pontos de apoio. Equipes 
da Secretaria de Assistência 
Social estão atendendo as fa-
mílias, que recebem refeições 
e doações de roupas.

O local com maior núme-
ro de desalojados é a Quadra 
do Complexo do Salgueiro, 
que recebeu 50 crianças e 30 
adultos. A Escola Municipal 
Marinheiro Marcílio Dias, 
no bairro Itaúna, abriga 11 
adultos e cinco crianças. No 
bairro Luiz Caçador, a Escola 
Municipal Belarmino Ricardo 
Siqueira está abrigando dois 
adultos e um bebê. Já a Escola 
Municipal Deputado José 
Carlos Brandão Monteiro, no 
bairro Novo México, recebeu 
um casal com cinco filhos.

Homens dos cinco Depar-

tamentos de Conservação e 
Obras (DCO) trabalham com 
auxílio de caminhões, re-
troescavadeiras e caminhão 
vac-all em redes de águas 

pluviais, dando continuidade 
aos trabalhos de infraestru-
tura para diminuir os im-
pactos da chuva. As equipes 
do Parques e Jardins estão 

fazendo um trabalho em con-
junto com a distribuidora de  
energia Enel, para a reali-
zação de poda e retirada de 
árvores.

 Alexandre de Sá/Divulgação

Limpeza das ruas de São Gonçalo depois da chuva está acelerada para a a vida da cidade voltar à normalidade
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Cláudio Castro recupera a 
credibilidade do Estado do Rio
Governador assumiu cargo há um ano, em meio a uma violenta crise política, econômica e sanitária

No último domingo (1/5), o 
governador Cláudio Castro 
(PL) completou um ano à 
frente do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. Castro as-
sumiu o comando do estado 
em meio a uma crise política, 
econômica e de credibilida-
de. Além disso, era o momen-
to mais crítico da pandemia 
da Covid-19. Apesar desse 
cenário, a gestão do governa-
dor avançou e, hoje, acumula 
grandes conquistas: agilizou 
a distribuição de vacinas, 
zerou o déficit no orçamento 
pela primeira vez em cinco 
anos, investiu em Segurança 
Pública e realizou um dos 
maiores leilões da história, o 
da concessão dos serviços de 
saneamento, que vai bene-
ficiar 13 milhões de pessoas 
com água e esgoto tratados.

Um dos maiores feitos foi 
organizar as contas públicas 
e colocar os salários dos ser-
vidores em dia. No início de 
2022, Cláudio Castro anun-
ciou um novo calendário de 
pagamento para o funciona-
lismo, notícia muito aguarda-
da pelas categorias após um 
longo período de incertezas. 
Com o novo cronograma, 
os depósitos passaram a ser 
feitos até o terceiro dia útil de 
cada mês para os 461.706 ati-
vos, inativos e pensionistas.

“O Rio de Janeiro vive um 
novo momento. A recupera-
ção econômica é hoje uma 
realidade em todo o território 
fluminense, que voltou a ser 
reconhecido por sua credibi-
lidade perante a população 
e empresas interessadas em 
investir aqui. Geramos mais 
que oportunidades e renda. 
Devolvemos a esperança e 
entregamos mais qualidade 
de vida ao povo fluminense”, 
comemora o governador 
Cláudio Castro.

Outro ponto alto da gestão 
foi a abertura de empresas, 
que bateu recordes. Em 2021, 
foram registrados 72.894 
novos empreendimentos. 
Esse foi o maior número já 
contabilizado pela Junta Co-
mercial em seus 208 anos, um 
aumento de 35% em relação a 
2020 (53.883 no total).

Vagas de emprego sobem 
145%

O Rio de Janeiro está entre 
as quatro primeiras unida-
des da federação com maior 
saldo de postos de trabalho 
gerados este ano. Em março 
foram criadas 11.385 vagas: 
um aumento de 145% no 
acumulado dos últimos 12 
meses, em comparação ao 
mesmo período anterior. 
Esses números constam dos 
dados do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), divul-
gados na última quinta-feira 
(28/04). Com o crescimento 
dos negócios e da geração 
de empregos, houve reflexo 
no PIB, que cresceu 4,1% em 
2021, segundo a Firjan.

“Estamos vivendo um 
momento único e histórico 
de reconstrução do Rio de Ja-
neiro. A recuperação da eco-
nomia foi possibilitada pelo 
empenho do nosso governo 
em estabelecer um ambien-
te de negócios favorável ao 
investidor, com credibilida-
de, estabilidade e segurança 
jurídica e regulatória”, afirma 
Castro.

Maior leilão da história

A concessão dos serviços de 
saneamento, que completou 
um ano no sábado (30/04), 
ficou marcada como um dos 
maiores leilões da história. 
Foram arrecadados cerca de 
R$ 22,6 bilhões em outorgas, 
na primeira fase, e R$ 2,2 
bilhões na segunda fase. No 

total, a concessão de sanea-
mento vai contemplar 47 
municípios. 

“O Rio de Janeiro vive hoje 
um novo tempo. A partir des-
se leilão histórico, iniciamos 
a transformação do setor 
de saneamento no estado e 
no país para melhorar sig-
nificativamente a qualidade 
de vida da população. Este 
é o maior projeto socioam-
biental da América Latina”, 
ressaltou o governador.

O projeto prevê investi-
mentos de R$ 6 bilhões para 
despoluir as bacias da Baía da 
Guanabara, do Rio Guandu 
e do complexo lagunar de 
Jacarepaguá; R$ 1,86 bilhão 
em investimentos em comu-
nidades não urbanizadas e a 
geração de 26 mil empregos 
diretos e indiretos. 

Queda histórica de crimina-
lidade

Um dos pontos mais sensí-
veis no Rio, a segurança tem 
sido prioridade no governo. 
Resultado do investimento 
nas polícias Civil e Militar, 
além da expansão do Segu-
rança Presente e da criação 
do Bairro Presente, o estado 
apresentou os menores índi-
ces de homicídio doloso dos 
últimos 31 anos no primei-
ro trimestre de 2022. Entre 

janeiro e março de 2022, 
foram 760 vítimas, menos 
18% quando comparado com 
o mesmo período do ano 
passado.

“Trabalhamos para al-
cançar redução em todos 
os indicadores, mas a vida 
é o bem maior e preservá-
-la é prioridade do nosso  
governo”, destacou Cláudio 
Castro.

Na região que compreen-
de os batalhões de Niterói e 
São Gonçalo, os roubos de 
rua tiveram queda de 34,7%, 
de janeiro a março, frente ao 
mesmo período em 2021. Os 
roubos de veículo tiveram 
queda de 62,6% e os roubos 
de carga, 35%. Um dos equi-
pamentos mais importantes 
para aumentar a segurança 
para os agentes e a popu-
lação, as câmeras portáteis 
nos uniformes de policiais 
já foram instaladas em dez 
batalhões. Todas as unidades 
operacionais convencionais 

do estado vão utilizar 8 mil 
câmeras portáteis. 

Desafios da pandemia

Um dos maiores desafios 
desta gestão foi assumir o 
governo em meio à pandemia 
da Covid-19. Em um con-
texto de isolamento social, 
crise econômica e incertezas 
quanto à cura da doença, a 
esperança estava na vacina-
ção. Com esforços empenha-
dos em salvar vidas, o Estado 
do Rio foi o segundo do Brasil 
a começar a vacinar a popu-
lação. A Secretaria Estadual 
de Saúde chegou a entregar 
doses do imunizante para os 
92 municípios em até sete ho-
ras devido à urgência naquele 
momento. 

Mais de 39 milhões de 
doses de vacinas já foram 
distribuídas de forma rápida 
e igualitária e 87% da popu-
lação acima de 12 anos está 
com o esquema de vacinação 
completo. Incluindo as crian-
ças de cinco anos ou mais, o 
índice vai para 78%.

Obras a todo vapor

Garantir infraestrutura e me-
lhorias para todos os mu-
nicípios fluminenses, por 
meio de obras, também é 
prioridade do governo. Em 

São Gonçalo, por exemplo, 
o programa Asfalto Presente 
beneficiou 54 ruas. No total, 
serão mais de 462 km de vias 
revitalizadas só na cidade, 
com um investimento de R$ 
11,4 milhões. 

Ainda neste semestre, co-
meçarão as obras do MUVI 
(Mobilidade Urbana Verde 
Integrada), que devem ser 
concluídas em um ano. O 
corredor seletivo para ôni-
bus - tipo BRS (Bus Rapid 
Service) - vai atender 120 mil 
passageiros por dia em um 
trecho de 13,5 km, entre o 
bairro de Neves e o Centro de 
São Gonçalo.  

Além disso, o Governo do 
Rio está investindo mais de 
R$ 320 milhões em obra de 
mobilidade urbana, por meio 
do PactoRJ, maior programa 
de investimentos do estado. A 
RJ-104, rodovia que corta São 
Gonçalo, receberá serviços de 
pavimentação, drenagem e 
terraplenagem. Também está 
em andamento a construção 
do Viaduto de Jardim Catari-
na, que vai facilitar a vida de 
motoristas que trafegam pela 
estrada. 

Já em Niterói, o Pacto RJ 
garantirá investimentos de 
R$ 33.762.651,21 para obras 
que vão contemplar dife-
rentes áreas. O pacote inclui 
Casa do Trabalhador, o Café 

do Trabalhador e reforma do 
Hospital Municipal Carlos 
Tortelly, que será ampliado. 

Cidade Integrada

Lançado em janeiro deste 
ano com a proposta de le-
var desenvolvimento social, 
econômico, infraestrutura e 
segurança às comunidades, 
o programa Cidade Integrada 
é amplamente aprovado pela 
população. Em pesquisa do 
Datafolha, 59% dos entre-
vistados responderam ser a 
favor do programa, que já 
vem realizando ações trans-
formadoras no Jacarezinho, 
Zona Norte, e na Muzema, 
Zona Oeste, para mais de 50 
mil pessoas. 

O mutirão “RJ para To-
dos”, realizado no âmbito do 
Cidade Integrada, já atendeu 
cerca de 12 mil pessoas com 
serviços diversos nessas co-
munidades. A Agerio recebeu 
a solicitação de 7.685 micro-
créditos, liberando R$ 7,24 
milhões no total, em ambas 
as comunidades. 

O Jacarezinho recebeu um 
posto do Detran e limpeza 
dos rios Salgado e Jacaré, de 
onde foram retiradas mais 
de 3 mil toneladas de resí-
duos. Em Manguinhos, a 
Escola Luiz Carlos da Vila 
foi reformada e uma Faetec, 
aberta. Houve ainda queda 
nos índices criminais: os 
roubos de rua caíram 34,2% 
entre 19 de janeiro e 12 de 
abril de 2022 em comparação 
com igual período do ano 
anterior. Além disso, a Mu-
zema recebeu mapeamento 
para regularização fundiária, 
posto médico do Samu, cas-
tramóvel e o Esporte Presen-
te, com aulas de ginástica, 
entre outros serviços.

Força-tarefa para recons-
truir Petrópolis

Desde o dia 15 de fevereiro, 
quando a cidade de Petrópo-
lis foi atingida por uma forte 
chuva que deixou 241 mortos, 
o Governo do Estado vem 
atuando para reconstruir o 
município e tem investido em 
obras para evitar novos de-
sastres. A Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra) já está viabilizando 
melhorias nos bairros mais 
atingidos, como o Centro e 
Valparaíso, com previsão de 
conclusão em até 180 dias.

Somado a isso, cerca de R$ 
207 milhões em crédito foram 
aprovados para 3.326 em-
preendedores da cidade. Os 
recursos estão em fase final 
de liberação por meio da Age-
Rio. Para socorrer os petropo-
litanos, o governo também 
definiu que os moradores da 
cidade poderão acumular o 
SuperaRJ (auxílio financeiro 
destinado às pessoas cadas-
tradas no CadÚnico ou que 
perderam o emprego durante 
a pandemia) com benefícios 
de complementação de renda 
federais ou municipais.

“O governo segue mobi-
lizado na reconstrução de 
Petrópolis. Nosso objetivo 
é recuperar os bairros que 
sofreram com as chuvas, 
mas, acima de tudo, garantir 
a segurança da população. 
Nunca vou esquecer as his-
tórias daquelas famílias. Foi, 
sem dúvida, o desafio mais 
comovente da minha vida”, 
garante o governador.

Apesar do 
cenário adverso, 
a gestão 
avançou e, hoje, 
soma grandes 
conquistas

 Rogerio Santana/GOV RJ

Cláudio Castro no leilão da Cedae: concessão dos serviços de saneamento vai garantir água e esgoto tratados para 13 milhões de cidadãos fluminenses

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo ganhou novo posto do Detran.RJ, visando ampliação de serviços

Prefeitura de São Gonçalo

Asfalto Presente em São Gonçalo avança em várias frentes pela cidade

Uma dos 
maiores feitos 
foi colocar os 
salários dos 
servidores 
em dia
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Ansiedade 
atrapalha 
atuações do 
Vasco

O Vasco ficou 
n o  e m p a t e 
com a Tom-
bense, no úl-
timo final de 
semana, fora 
de casa. Com 

o resultado, os cruzmalti-
nos perderam a chance de 
entrar no G-4 da Série B.

O técnico Zé Ricardo 
afirmou que o elenco tem 
sofrido com a ansiedade 
em obter logo os resulta-
dos.

“A gente sabe, desde o 
início, na formação do nos-
so elenco, que o grande ob-
jetivo está no acesso. Mas a 
ansiedade bate em todos, 
e é muito compreensível, 
porque é uma competição 
de trinta e oito rodadas, e a 
gente está querendo o aces-
so na terceira e na quarta, 
e isso traz uma ansiedade 
muito grande”, disse o co-
mandante.

“Nós temos meninos 
muito jovens, que oscilam, 
a prova disso é como tive-
mos muitos deles jogando 
a partida passada e nesta 
o rendimento não foi tão 
bom, individualmente, não 
colocando a culpa em ne-
nhum deles, até porque o 
rendimento coletivo tam-
bém não foi tão bom, prin-
cipalmente no primeiro 
tempo”, completou.

Zé Ricardo destacou 
que a melhora da equipe 
passa pelos treinos.

“Temos que trabalhar, 
acredito que o jogador de 
futebol amadurece mais 
cedo, com as dificuldades, 
e o Vasco está buscando os 
seus caminhos”, finalizou.

Treinador chegou ontem ao Tricolor das Laranjeiras para substituir Abel

‘Volto melhor’, diz Diniz 
na apresentação no Flu

O Fluminense 
apresentou, on-
tem, o técnico 
Fernando Diniz. 
O profissional 
chega para subs-

tituir Abel Braga, que pediu 
demissão na semana passada. 
O treinador chega para sua 
segunda passagem pelas La-
ranjeiras - a primeira foi há 
três anos.

“Eu pretendo ganhar muito 
mais do que ganhei em 2019, 
para ser bem objetivo, e me-
lhorar também o rendimen-
to, mas o principal é ganhar 
mais partidas. Eu vejo que o 
Fluminense montou um time 
que tem bastante a minha 
cara. Tem pelo menos sete 
jogadores nesse elenco que eu 

tentei levar, mas o Fluminense 
conseguiu contratar os joga-
dores. Acho um elenco muito 
bem montado, extremamente 
qualificado. Vou procurar tirar 
o melhor de cada jogador e a 
gente conseguir ter sucesso 
junto”, disse o treinador.

Fernando Diniz também 
falou sobre o que mudou em 
seu trabalho desde 2019. Na 
última passagem pelo clube, 
foram 43 jogos, com 17 vitórias, 
11 empates e 14 derrotas. Ao 
todo, a equipe marcou 71 gols 
e sofreu 45.

“Estudei muito, revi muitos 
jogos que eu fiz, assisti jogos de 
tudo que é divisão, de tudo que 
é país. Volto muito melhor do 
que eu parti em 2019. Foram 
três anos vivendo, trabalhan-

do, aprendendo coisas novas 
em todos os sentidos, criando 
diferenciações táticas para os 
jogadores se sentirem mais 
confortáveis, buscando porque 
as coisas não deram certo em 
um time ou em outro. Eu sou 
uma das pessoas que mais me 
questiona sobre o que estão 
fazendo. É muita oscilação que 
vem de fora, então as pessoas 
sempre acham umas coisas 
vendo o jogo uma vez na tele-
visão. Eu pego um jogo e fico 
vendo 6, 7 horas para procurar 
entender”, declarou.

O novo técnico do Flumi-
nense vai estrear no comando 
da equipe amanhã, quando o 
Tricolor recebe os colombianos 
do Junior Barranquilla, no Ma-
racanã, às 21h30 (de Brasília).

Mailson Santana / Fluminense

O treinador Fernando Diniz fará sua estreia no comando do Fluminense amanhã, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana

Técnico comenta 
desabafo de Pedro

Cuesta prega mais 
trabalho no Botafogo

O Flamengo 
venceu o Altos-
-PI por 2 a 1 fora 
de casa e ficou 
em vantagem 
na Copa do Bra-

sil. Mas o placar não foi o 
principal assunto.

O atacante Pedro foi ti-
tular e marcou um dos gols. 
Após o jogo, fez um desabafo 
e não rechaçou uma saída no 
meio da temporada. O técni-
co Paulo Sousa comentou o 
assunto.

“Vocês, analistas e críticos, 
têm que perguntar a eles. Em 
relação a nós, é muito sim-
ples: tem jogado praticamen-
te todos os jogos, outros mais, 
outros menos. É um jogador 
que nós procuramos, como 

O  B o t a f o g o 
empatou com 
o Juventude 
no último fi-
nal de semana 
e segue sem 

vencer no estádio Nilton 
Santos, no Campeonato 
Brasileiro. Os alvinegros 
não tiveram boa atuação 
diante da torcida, que lotou 
o estádio.

O zagueiro Victor Cuesta 
admitiu que o Botafogo dei-
xou a desejar, mas pregou 
foco no trabalho para supe-
rar as adversidades.

“Não conseguimos dar 
velocidade ao nosso jogo, ser 
o time intenso que vínhamos 
sendo. Temos que trabalhar 
e continuar porque está co-

todos os outros, oferecer to-
das as condições para desen-
volver o seu trabalho e ajudar 
o Flamengo ao máximo. Tem 
que estar pronto, como ele 
esteve, como tem estado, para 
nos ajudar”, disse.

Sobre a partida, Paulo 
Sousa elogiou o desempenho 
rubro-negro, principalmente 
no segundo tempo.

“No final, dei os para-
béns aos jogadores. É um 
jogo extremamente difícil. 
Na primeira parte, tivemos 
oportunidades importantes, 
sobretudo com as mudanças 
de velocidade do Bruno. Não 
tivemos um volume como 
gostaríamos de ter, mas as 
condições não nos permiti-
ram”, afirmou.

meçando a caminhada. Tem 
muitos jogadores novos, que 
chegaram, estão chegando 
e vão chegar. Estamos nos 
conhecendo, mas isso não é 
desculpa. Temos que traba-
lhar e fazer o dever de casa”, 
disse o defensor.

“Sabíamos que iríamos 
encontrar um time fechado, 
jogando pela segunda bola, 
faz parte do futebol. Não 
conseguimos desenvolver o 
que estávamos trabalhando. 
É continuar acreditando, 
porque é o começo de um 
trabalho. Mas temos que agir 
rápido”, completou.

Com o resultado, o Bota-
fogo chegou a cinco pontos 
e está apenas na 12ª posição 
do Campeonato Brasileiro.

Esportes


