
Número de mães solo no 
Rio é o maior desde 2018

Nos quatro primeiros meses do ano quase 5 mil crianças foram registradas sem o nome do pai
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A prefeitura, em parceria com a Emater-Rio, formou 17 mulheres, que são atendidas no Centro Dia do Idos, no curso de compotas de doces e conservas. A capacitação vai abrir novas vagas em breve
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Autoestima para 
empreender em 

São Gonçalo
Através do projeto “Agroindústria 

Caseira”, 17 mulheres atendidas 
no Centro Dia do Idoso do Jardim 

Catarina se formaram no curso 
de compotas de doces e conser-

vas. “Essa capacitação trabalhou 
muito com a autoestima das 

idosas. Elas tiveram a certeza de 
que, apesar da idade, são capa-

zes de aprender e pôr em prática 
muitos ensinamentos ainda. 

Além disso, despertou a essência 
empreendedora que algumas 

ainda não tinham identificado e 
aprimorou as ideias daquelas que 
já atuavam com algum empreen-

dedorismo. Foi um saldo muito 
positivo”, avaliou a coordenadora 

Cinthia Weber.

Caso Flordelis: 
filho consegue 
sair da cadeia
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Após empatar com o Tombense no último domingo, o Cruzmaltino en-
cara o CSA-AL, neste sábado, para voltar a vencer e brigar por um lugar 
no G-4. A partida será em São Januário.

PÁG. 8

Uma viagem
repleta de
aventuras
Estreia, neste sábado, às 
16h, no CCBB Rio, o espe-
táculo infantojuvenil “Via-
gem ao Centro da Terra”, 
de Júlio Verne. 
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“Viagem ao Centro da Terra” estreia 
no Rio de Janeiro

ESPORTES

Ganso fala 
sobre nova 
parceria
Contra o Junior, Diniz co-
locou Nathan em campo 
e o meia teve boa atuação. 
Ganso exaltou uma possí-
vel parceria com o jogador.

 Marcelo Goncalves / Fluminense

 O meia tem se destacado nos últi-
mos jogos do Tricolor

Daniel Ramalho / Vasco da Gama

O experiente meia Nenê quer o elenco unido em busca de melhores resultados

Vasco tenta colar nos líderes

Polícia Civil é 
mais letal que a 
PM, afirma UFF
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Polícia apura 
fraude no Ceasa 
e no Ipem
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Alunos esfaqueados em escola
Adolescente de 14 anos que atacou colegas já vinha apresentando comportamento violento
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Trânsito complicado
É impressionante, mas o trânsito em Icaraí consegue estar 
pior do que o da Alameda São Boaventura, conhecida pelos 
seus famosos engarrafamentos. O trânsito no bairro da 
Zona Sul consegue ficar complicado de manhã, à tarde e 
à noite. Só dá mesmo para circular por lá  de madrugada. 
Rita Mesquita

Show da Gal
Fiquei muito feliz ao saber que a fantástica Gal Costa 
vai estar em Niterói neste fim de semana para um show 
na Praia de São Francisco. É uma brilhante cantora que 
sempre nos presenteia com um repertório de fazer inveja. 
Moacyr Souza

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.

‘Viagem ao Centro 
da Terra’ no CCBB
Estreia, neste sábado, no 
Teatro II do CCBB Rio, o 
espetáculo infantojuve-
nil “Viagem ao Centro da 
Terra”, inspirado na obra 
de Júlio Verne. A história 
é uma aventura repleta de 
descobertas fantásticas, 
numa brincadeira que pro-
porciona a transformação 
constante do espaço cênico 
e convida o público (crian-
ças, jovens e adultos) a usar 
a imaginação para embarcar 
numa grande aventura.

A combinação dos ele-
mentos visuais, somada a 
manipulação de peças de 
madeira proporcionam uma 
transformação constante do 
espaço cênico, compondo 
transportes e outras surpre-
sas, convidando o público a 
desbravar um mundo reple-
to de emoções e aventuras.

As apresentações acon-
tecem aos sábados e do-
mingos, às 16h, até o dia 29. 
Ingresso: R$30 (inteira), no 
site Eventim. 
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‘Varandinha’
Neste domingo, Dia das 
Mães, às 10h, o Centro Cul-
tural Paschoal Carlos Magno 
apresenta uma programa-
ção especial para toda a fa-
mília: ‘Recreação de dias das 
Mães com Beart’, no projeto 
“Varandinha do Paschoal”. A 
diversão está garantida com 
a Beart, com brincadeiras 
psicomotoras, brinquedos 
cantados, entre outras ati-
vidades. O projeto acontece 
aos domingos, sempre com 
atrações gratuitas e diversi-
ficadas.

AO VIVO – Neste sábado, o músico e produtor musical 
Gustavo Antunes se apresenta no Dia de Boteco, no 
Multicenter Itaipu, das 18h30 às 21h. Ele começou a 
tocar violão aos 9 anos, quando iniciou os estudos de 
violão clássico na Escola de música Villa-Lobos, hoje 
em dia está se formando no instrumento na UNIRIO, 
além de ter trabalhado com inúmeros artistas.

‘O ALIENISTA’ – O espetáculo “O Alienista”,  da Cia 
Teatro Epigenia, se despede do Theatro Municipal 
de Niterói, neste sábado e domingo, às 19h. A peça, 
inspirada no conto de Machado de Assis, tem Rômulo 
Estrela no elenco e direção de Gustavo Paso. O ingresso 
custa R$60 (inteira) e está à venda pelo site Sympla e 
na bilheteria.

Mariana Chama/Divulgação

Espetáculo é uma aventura repleta de descobertas fantásticas
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A diversão está garantida com a 

Beart, com brincadeiras e canções

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

OCB/RJ inaugura nova sede

Representantes do Coope-
rativismo de todo o Brasil 
e autoridades participa-
ram nesta sexta-feira (6) da 
inauguração da nova sede 
do Sistema OCB/RJ, no 
Centro do Rio. Na ocasião, 
o presidente do Sistema 
OCB/RJ, Vinícius Mesqui-
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ta, ressaltou o quanto as 
cooperativas têm potencial 
para crescer no Estado. Para 
Vinicius Mesquita, a nova 
sede, localizada em área 
nobre do Centro, simboliza 
o protagonismo almejado 
pelo segmento na econo-
mia do Rio de Janeiro. 

Uerj tem mais 
vestibulandos

Encontro 
em New York

O Vestibular Estadual 2022 
da Uerj teve um aumento 
significativo de participantes 
em relação aos anteriores. 
Do ano passado para cá, o 
número de estudantes que 
prestaram o Exame Único 
subiu de 24 mil para quase 
33 mil, aumentando a relação 
candidato/vaga em quase 
todos os cursos. A graduação 
mais procurada continua 
sendo medicina, com 10.980 
candidatos disputando 104 
vagas. Outros cursos, como 
direito e psicologia, tiveram, 
respectivamente, 3.517 e 
2.473 inscritos. Para a Uerj, 
o aumento de vestibulandos 
é resultado do conjunto de 
programas que a instituição 
vem criando para a entrada 
e permanência de alunos, 
como cotas, bolsa apoio à 
vulnerabilidade social, bolsa 
permanência, auxílio alimen-
tação, auxílio transporte, au-
xílio creche e auxílio material 
didático.

O pré-candidato à Presidência 
da República do PSDB, João 
Doria, estará em New York, 
Estados Unidos, entre 7 e 12 
de maio, onde participará de 
encontros com investidores, 
empresários e bancos, durante 
a Brazilian Week, que aconte-
cerá neste período na cidade 
americana. Doria também 
estará presente no Person of 
The Year, evento promovido 
pela Câmara do Comércio 
Brasil-Estados Unidos, que 
últimos 50 anos destaca líde-
res que contribuem para o es-
treitamento dos laços entre os 
dois países. Nesta edição, que 
acontecerá no dia 9, na Glas-
shouse, a homenageada será 
a empresária Luiza Trajano, 
do Magazine Luiza.  Em 2017, 
quando ainda era prefeito de 
São Paulo, Doria foi o esco-
lhido para receber a homena-
gem, já concedida também em 
anos anteriores ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso e 
ao ex-juiz Sérgio Moro.

POR JEFFERSON LEMOS

Pazuello é homenageado

O deputado estadual Coro-
nel Salema recebeu em seu 
gabinete na Alerj o General 
do Exército Eduardo Pazuel-
lo. O parlamentar aproveitou 
para entregar a Pazuello 
“uma homenagem em refe-
rência aos 34 anos de rele-
vantes serviços prestados à 
Nação Brasileira em diversos 
âmbitos”. O militar, ao lon-
go de sua carreira, ocupou 
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cargos importantes, como 
Ministro da Saúde; secretário 
de Estudos Estratégicos da 
Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos do Governo Federal; 
coordenador das tropas do 
Exército nos Jogos Olímpicos 
de 2016 e coordenador da 
Força Tarefa Logística Hu-
manitária em Roraima, mais 
conhecida como Operação 
Acolhida, em 2018.

Acompanhando o caso de perto

A deputada estadual Alana 
Passos (PTB) está acompa-
nhando de perto o anda-
mento das denúncias que 
fez ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ). Com duas 
visitas à Corte de Contas em 
15 dias, a parlamentar afir-
mou que quer se aproximar 
da fiscalização de recursos 
públicos e aproveitou para 
pedir rapidez na investiga-
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ção da representação que 
fez contra a Prefeitura de 
Queimados, que gastou 
R$ 7,3 milhões em seis mil 
tablets. Nesta semana Alana 
se reuniu com o conse-
lheiro-substituto Marcelo 
Verdini Maia. Já no último 
dia 19 de abril, a deputada 
esteve com o conselheiro-
-presidente, Rodrigo Melo 
do Nascimento.

Panorama RJPanorama RJ

A OAB Niterói, presidida por 
Pedro Gomes, através da 
Comissão de Direito Penal 
e Processo Penal, que tem 
como presidente Carlos Tor-
res, encaminhou ofício ao 
coordenador da 2ª Central 
de Inquéritos, promotor Da-
niel Faria Braz, solicitando a 
padronização do acesso aos 
autos de inquéritos policiais 
virtuais, visando facilitar a 
atuação do advogado nas 
delegacias. “A proposta é 
encontrar uma solução amis-

tosa para que os advogados 
possam examinar autos de 
flagrante, termos circunstan-
ciados ou inquéritos policiais 
virtuais nas delegacias”, des-
taca Pedro Gomes, ressaltan-
do que o pedido se dá “por 
conta da forma não uniforme 
ou não padronizada de tra-
balho entre as delegacias de 
polícia, que recorrentemente 
seguem métodos de trabalho 
absolutamente antagônicos 
entre si, dificultando o exer-
cício da profissão”.

OAB de Niterói cobra padrão
Divulgação

Nesta semana, surgiram 
formas e cores ao longo 
do muro da Subestação 
Zona Sul da Enel Rio, no 
Largo da Batalha. A ini-
ciativa “Colorindo com 
Energia” busca conscien-
tizar a população para os 

riscos do furto de energia 
e a segurança com energia 
elétrica. A arte é assinada 
pela Visionartz, mesma 
agência do projeto de ur-
banismo tático Rua Walls, 
que revitalizou a região do 
Porto Maravilha.

Grafite maravilha em Niterói
Divulgação
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 Nos quatro primeiros meses de 2022, quase 5 mil crianças foram registradas apenas com nome da mãe

‘Projetos’ solo crescem no Rio
Às vésperas da comemoração 
do Dia das Mães deste ano, 
muitas mulheres fluminen-
ses têm motivo em dobro 
para comemorar: são mãe e 
pai ao mesmo tempo. Dados 
inéditos levantados pelos 
Cartórios de Registro Civil do 
Rio de Janeiro apontam que 
nos quatro primeiros meses 
de 2022 foram registradas 
4.718 crianças somente com 
o nome materno, o maior 
número absoluto e percen-
tual para o mesmo período 
desde 2018.

Os dados ganham ainda 
mais relevância quando se 
observa que 2022 registrou o 
menor número de nascimen-
tos para o período, totalizan-
do 64.577 recém-nascidos, 
ou seja, 7,3% do total de re-
cém-nascidos no estado tem 
apenas o nome da mãe em 
sua certidão de nascimento. 
Comparado ao mesmo perío-
do de 2018, quando nasceram 
78.387 crianças e 3.453 delas 
foram registradas somente 
com o nome materno, o nú-
mero de mães solos cresceu 
1.265 registros, o que equivale 
a um aumento de 2,9%.

Os dados estão disponí-
veis no novo módulo do Por-
tal da Transparência do Re-
gistro Civil, denominado Pais 
Ausentes, lançado no mês de 
março, e que integra a plata-

forma nacional, administrada 
pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil), que reú-
ne as informações referentes 
aos nascimentos, casamentos 
e óbitos registrados nos 7.654 
Cartórios de Registro Civil do 
Brasil, presentes em todos os 
municípios e distritos do país.

Na série histórica dos qua-

tro primeiros meses do ano, 
o número de mães solos em 
2022 só esteve próximo ao 
verificado em 2019, quando 
foram registrados 4.562 re-
cém-nascidos somente em 
nome da mãe no período, 
diante de um total de 74.530 
nascimentos, quase dez mil 
registros a mais do que o tal 
de nascimentos deste ano. Já 

em 2020 foram 4.136 crianças 
registradas somente em nome 
da mãe, enquanto que em 
2021 este número totalizou 
4.511 nascimentos.

“Os cartórios de Registro 
Civil possuem essa função 
de contabilizar dados para 
que sirvam como base para a 
implementação de políticas 
públicas na sociedade flumi-

nense, para que indicadores 
importantes de cidadania 
sejam aprimorados. No caso 
das mães solo, esse número 
crescente evidência o quanto 
é necessário o trabalho de 
conscientização dos pais, que 
igualmente, são responsáveis 
pela criação de seus filhos”, 
afirma Humberto Monteiro 
Costa, presidente da Arpen/
RJ.

Reconhecimento de Pa-
ternidade - Desde 2012, com 
a publicação do Provimento 
nº. 16, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), o procedi-
mento de reconhecimento 
de paternidade pode ser feito 
diretamente em qualquer 
Cartório de Registro Civil do 
país, não sendo necessária 
decisão judicial nos casos 
em que todas as partes con-
cordam com a resolução. 
Nos casos em que iniciativa 
seja do próprio pai, basta que 
ele compareça ao cartório 

com a cópia da certidão de 
nascimento do filho, sendo 
necessária a anuência da mãe 
ou do próprio filho, caso este 
seja maior de idade. Em caso 
de filho menor, é necessário 
a anuência da mãe. Caso o 
pai não queria reconhecer 
o filho, a mãe pode fazer a 
indicação do suposto pai no 
próprio Cartório, que comu-
nicará aos órgãos competen-
tes para que seja iniciado o 
processo de investigação de  
paternidade.

Também é possível, desde 
2017, realizar em Cartório o 
reconhecimento de pater-
nidade socioafetiva, aquele 
onde os pais criam uma crian-
ça mediante uma relação de 
afeto, sem nenhum vínculo 
biológico, desde que haja a 
concordância da mãe e do pai 
biológico. Neste procedimen-
to, caberá ao registrador civil 
atestar a existência do vínculo 
afetivo da paternidade ou 
maternidade mediante apu-
ração objetiva por intermédio 
da verificação de elementos 
concretos: inscrição do pre-
tenso filho em plano de saúde 
ou em órgão de previdência; 
registro oficial de que residem 
na mesma unidade domici-
liar; vínculo de conjugalidade 
-- casamento ou união estável 
-- com o ascendente biológi-
co; entre outros.

Os dados estão 
disponíveis no 
novo módulo 
do Portal da 
Transparência 
do Registro Civil
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Os dados ganham relevância quando se observa que 2022 registrou o menor número de nascimentos para o período

SG convoca para 
atualizar caderneta 
Enquanto a vacinação con-
tra o coronavírus avança 
nas crianças de São Gonça-
lo, alcançando o percentual 
de mais de 48%, todas as 
outras vacinas de rotina es-
tão com percentuais muito 
baixos – inclusive nos bebês 
de até um ano. Por isso, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo orienta a popu-
lação para que procure as 
unidades de saúde da cida-
de para colocar a caderneta 
de vacinação em dia. 

A cobertura de 14 vaci-
nas para crianças até dois 
anos em São Gonçalo está 
muito abaixo do esperado, 
que é de 90% de cobertura. 
Nos bebês menores de um 
ano, as coberturas das va-
cinas dos primeiros meses 
de vida não chegaram a 
50%. E nas crianças entre 1 
e 2 anos, as vacinas foram 
aplicadas em menos de 35% 
dos bebês.  

“Temos que ter a cons-

ciência de que todas as 
vacinas são importantes e 
estão disponíveis em todas 
as salas que fazem as vaci-
nas de rotina distribuídas 
pelos bairros. Não podemos 
deixar de vacinar os nossos 
bebês. As outras doenças 
não deixaram de existir, 
mesmo que tenham pou-
cos casos. As mães devem 
atualizar a caderneta de 
vacinação dos pequenos o 
quanto antes”, disse a coor-
denadora de imunização da 
Saúde, Thainá Fratane. 

Os números da vacina-
ção em 2021 são baixíssi-
mos, ainda mais do que em 
2020 na média. A menor 
cobertura vacinal em 2021 
foi a de poliomielite para 
as crianças com mais de 
um ano, apenas 15,09% o 
público-alvo, que tem uma 
população estimada de 
10.432 gonçalenses. A vaci-
na protege contra a paralisia 
infantil e está erradicada há 
mais de 27 anos no país.

Niterói lança 
Leão Solidário
A Prefeitura de Niterói lan-
çou a Campanha Leão Soli-
dário, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Economia Solidária 
(SMASES), em parceria com 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMCDA). A 
campanha visa incentivar a 
doação de parte do imposto 
de renda devido ao Fundo da 
Infância e da Adolescência 
(FIA) que pode ser abatido 
direto na declaração, por 
meio de pagamento do Do-
cumento de Arrecadação de 
Receitas Federais (DARF). 
A campanha foi anunciada 
pelo prefeito Axel Grael em 
live nas redes sociais da 
Prefeitura. Na mesma live, 
o secretário de Assistência 
Social e Economia Solidária, 
Elton Teixeira, informou que 
a recarga dos cartões do pro-
grama Moeda Social Arari-
boia vai ocorrer na próxima 
quarta-feira, dia 11 de maio.  

Sobre a Campanha Leão 
Solidário, o prefeito Axel 

Grael afirmou que as doa-
ções podem ser feitas por 
pessoas físicas e jurídicas. 
“Você poderá fazer uma 
doação direta e que será 
importante para ajudar os 
programas sociais para as 
crianças e os adolescentes 
de Niterói. Pessoas jurídicas 
também podem fazer doa-
ções. Este programa é uma 
forma de ajudar diretamente 
as crianças e os adolescentes 
da cidade”, explicou Axel 
Grael. As pessoas jurídicas 
podem doar até 1% do im-
posto apurado, enquanto 
pessoas físicas podem doar 
até 6% do imposto devido.  

O secretário de Assis-
tência Social e Economia 
Solidária, Elton Teixeira, 
destacou que, ao destinar 
recursos ao Fundo da In-
fância e Adolescência, os 
cidadãos e as empresas têm 
a oportunidade de exercer 
participação social cidadã, 
pois o valor doado será usa-
do para garantir direitos de 
crianças e adolescentes.

Rio entra no 3º mês com risco 
muito baixo para a covid-19
O estado do Rio de Janeiro 
permanece em bandeira ver-
de, de risco muito baixo para 
covid-19. É o que mostra o 
Mapa de Risco da Covid-19, 
divulgado, semanalmen-
te, todas às sextas-feiras. A 
análise faz a comparação da 
décima sétima semana epi-
demiológica (SE 17), de 24 
a 30 de abril, com a décima 
quinta semana (SE 15), de 10 
a 16 de abril.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Saúde, o 
mapa desta semana mostra 
que quatro das nove regiões 
de saúde do estado estão 
em bandeira verde, o que 
indica risco muito baixo para 
a doença. São elas: Baía de 
Ilha Grande, Baixada Lito-
rânea, Metropolitana I, que 
engloba a capital e a Baixada 

Fluminense e Metropolitana 
II, que abrange os municípios 
de Itaboraí, Maricá, Niterói, 
Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 
Jardim e Tanguá e representa 
12% da população de todo o 
estado do Rio. As regiões do 
Médio Paraíba, Centro Sul, 
Serrana, Noroeste e Norte 
permanecem em bandeira 
amarela, de risco baixo para 
a doença.

O secretário de estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe, 
disse que “o cenário da co-
vid-19 no estado entra no 
terceiro mês com risco muito 
baixo para a doença. Mesmo 
assim, não podemos relaxar 
e descuidar da vacinação. 
Precisamos que a população 
que ainda não completou o 
esquema vacinal retorne aos 
postos de saúde para receber 

a imunização”.
No período, o número de 

internações caiu 62%, saindo 
de 37 internações para 14 nas 
duas últimas semanas. As 
mortes também reduziram 
em 57,1%, passando de 14 
para seis óbitos nos últimos 
14 dias.

Os indicadores apontaram 
que, no período de 27 de abril 
a 4 de maio, a taxa de positivi-
dade para o novo coronavírus 
SARS-CoV-2, causador da 
covid-19, em testes RT-PCR 
foi 3%. Nesta quinta-feira (5), 

a taxa de ocupação de leitos 
para covid-19 estava em 20% 
para Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) e 18% para 
enfermaria.

Queda no atendimento - A 
média móvel de atendimen-
tos para casos de síndrome 
gripal em Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs), no 
período de 28 de abril a 4 de 
maio, foi de 321 pacientes 
ao dia, indicando uma que-
da de 15,9% nos últimos 14 
dias. Nesse mesmo período, 
a média de solicitações de 
internação foi de oito pedi-
dos, o que indica redução 
de 24%, e a média da fila de 
espera para internação foi de 
oito pessoas, representando 
queda de 66% nas últimas 
duas semanas.

Número de internações caiu 62% nas últimas semanas no Estado

Aulas de 
zumba e 
ginástica 
em Itaboraí
Com o objetivo de levar es-
porte, saúde e qualidade de 
vida, a Prefeitura de Itabo-
raí, por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer (SEMEL), inaugurou 
um novo núcleo do Projeto 
Transformar na Terceira 
Idade, no Apollo. No bair-
ro, a iniciativa conta com 
aulas de zumba, ginástica, 
circuito funcional e alon-
gamento.

Interessados de todas as 
idades podem participar. O 
principal intuito do projeto 
é proporcionar saúde e 
bem-estar para a popula-
ção através de atividades 
esportivas. No Apollo, as 
aulas vão acontecer, às 
terças e quintas-feiras, das 
7h às 8h, na Unidade de 
Saúde da Família Maria do 
Rosário Oliveira, que fica 
localizada na Rua Alcebía-
des Gomes Pereira, lt. 48, 
qd. 40, no Apollo.

Curso de compotas é oferecido no Centro Dia do Idoso

São Gonçalo capacita idosas 
em parceria com Emater-Rio

A Secretaria de Assistência 
Social, em parceria com a 
Emater-Rio, formou 17 mu-
lheres, que são atendidas 
no Centro Dia do Idoso do 
Jardim Catarina, no curso de 
compotas de doces e conser-
vas, na última semana. A ca-
pacitação, que vai abrir novas 
vagas em breve - informação 
confirmada durante reunião 
de representantes da Emater-
-Rio com o prefeito Capitão 
Nelson - já rende frutos na 
vida das idosas.

A t r a v é s  d o  p r o j e t o 
“Agroindústria Caseira”, du-
rante três dias, elas tiveram 
acesso ao material didático 
do curso, realizaram o reco-
nhecimento e a limpeza do 
local onde foram feitas as 
compotas e tiveram a práti-
ca da produção de diversos 
doces. 

O Centro Dia do Idoso é 
um equipamento da Secre-
taria de Assistência Social 

que promove saúde e bem 
estar. Formado por uma 
equipe multidisciplinar com 
psicólogo, assistente social, 
pedagogos e educadores, o 
espaço oferece oficinas que 

estimulam a mente e o corpo.
O Centro Dia do Idoso fica 

na Avenida Albina Imparato, 
número 1.501, no Jardim Ca-
tarina, e funciona de segunda 
a sexta, das 8h às 16h.

Divulgação

A capacitação, que vai abrir novas vagas em breve, já rende frutos

Cidades mantém 
os cuidados para 
evitar uma nova 
onda da c-19
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Ilha: quatro estudantes são 
esfaqueados em escola
Agressor é colega das vítimas, segundo informações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Na manhã de ontem (6), quatro 
estudantes foram esfaqueados 
dentro da Escola Municipal 
Brigadeiro Eduardo Gomes, 
na Ilha do Governador, zona 
norte do Rio de Janeiro. A Polí-
cia Militar confirmou que “três 
alunos foram feridos a golpes 
de arma branca por outro estu-
dante”, e o Corpo de Bombeiros 
relatou mais uma vítima.

O Corpo de Bombeiros in-
formou que o quartel da Ilha 
do Governador foi acionado 
às 9h40, e a corporação levou 
duas meninas e um menino, 
todos de 14 anos, para o Hos-
pital Municipal Evandro Freire, 
também na Ilha.

Segundo os bombeiros, a 
quarta vítima, outro menino, 
foi socorrido pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu). Não há infor-
mações sobre para onde ele foi 
levado. A reportagem entrou 
em contato com a Secretaria 
Municipal de Saúde e aguarda 
mais informações.

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) confirmou 
a agressão e informou que os 
alunos feridos foram atendidos 
na escola por uma equipe do 
Samu, sendo encaminhados 
para o hospital com ferimentos 
leves.

O aluno que esfaqueou os 
colegas é menor de idade e 
está acompanhado da Patrulha 
Escolar e do Conselho Tutelar, 
segundo a SME.

“Equipe da Patrulha Escolar 
do 17ºBPM aguarda a chegada 
dos pais do aluno que agrediu 
os colegas para conduzi-lo à 
37ªDP para registro da ocor-
rência e medidas cabíveis”, 
informou a Polícia Militar. 

Ataque em escola - O ado-

lescente que agrediu a facadas 
três colegas de 14 anos dentro 
da Escola Municipal Brigadeiro 
Eduardo Gomes, na Ilha do 
Governador, zona norte do Rio 
de Janeiro, na manhã de ontem 
(6), já vinha apresentando 
comportamento agressivo. Ele 
estava sendo acompanhado 

em um Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (Capsi) da 
prefeitura.

O jovem também ficou 
ferido nas mãos e foi atendido 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) no 
próprio colégio, onde ficou 
acompanhado da Patrulha 

Escolar e do Conselho Tutelar 
enquanto aguardava os pais.

A informação é do prefeito, 
Eduardo Paes, que esteve na 
escola no fim da manhã e con-
versou com a diretoria.

“Parece que era uma crian-
ça que já vinha apresentan-
do alguns problemas, mas 

a gente ainda não tinha ne-
nhuma posição mais formal, 
ainda tem que conversar com 
o pessoal da saúde, ter mais 
informações. Graças a Deus e à 
coragem de um professor, pa-
rece que as crianças estão sem 
qualquer risco, sem qualquer 
perigo”, disse Paes.

Os jovens foram levados 
para o Hospital Municipal 
Evandro Freire. Segundo o pre-
feito, o jovem estava em uma 
chamada de vídeo no momen-
to em que agrediu os colegas e 
o celular dele foi apreendido 
pela polícia.

“A informação que eu tenho 
é que ele estaria em uma cha-
mada de vídeo, parece que ele 
já tinha feito alguma automu-
tilação. Os pais dele estiveram 
aqui, a mãe e o padrasto. São 
aulas temáticas aqui, parece 
que era um momento que eles 
estavam indo de uma aula 
para outra. O professor está 
prestando depoimento, agora 
vamos aguardar a investigação 
policial”.

O delegado titular da 37ª DP 
(Ilha do Governador), Marcos 
Henrique confirmou as infor-
mações do prefeito.

“Eu conversei com a mãe 
dele, ele já vinha apresentando 
alteração no comportamento, 
estava fazendo tratamento 
psicológico e hoje aconteceu 
essa tragédia”, disse o delega-
do titular da 37ª DP, Marcos 
Henrique.

Thomaz Silva/Agência Brasil          

A Polícia Militar confirmou que “três alunos foram feridos a golpes de arma branca por outro estudante” e o Corpo de Bombeiros relatou mais uma vítima

Polícia 
deflagra 
ação contra 
fraudes
A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro realiza ontem (6) 
a Operação Delaminados 
contra a fraude na concor-
rência em licitações para 
locação de veículos para 
órgãos da administração 
pública do estado. A ação, 
que envolve agentes do 
Departamento Geral de 
Combate à Corrupção, 
ao Crime Organizado e 
à Lavagem de Dinheiro 
(DGCOR-LD), com apoio 
do Departamento Geral 
de Polícia Especializa-
da (DGPE), cumpre 14 
mandados de busca e 
apreensão em endereços  
de pessoas ligadas ao es-
quema.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Polícia 
Civil (Sepol), as investi-
gações apontaram que 
as licitações eram rela-
cionadas à prestação de 
serviços em órgãos da 
administração pública, 
como Centrais de Abaste-
cimento do Rio de Janeiro 
(Ceasa-RJ), Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea) 
e Instituto de Pesos e Me-
didas do Estado do Rio de 
Janeiro (Ipem).

Conforme a secretaria, 
o inquérito do DGCOR-LD 
investiga “fortes indícios 
de estrutura organizada 
de empresas de fachada, 
com o intermédio de pes-
soas e divisão de tarefas, 
para cometimento de di-
versos crimes de fraude a 
licitações para obter van-
tagem econômica”.

No decorrer das apu-
rações, foi verificado que 
as empresas já constavam 
de outros procedimentos 
policiais, em que também 
eram apurados crimes 
de fraude em licitações e 
organização criminosa, 
“atuando em conluio e 
com o mesmo modo de 
operação”.

Estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF)

Civil do Rio supera PM em mortes 
As operações conduzidas no 
estado do Rio de Janeiro pela 
Polícia Civil que resultaram 
em mortes são proporcional-
mente mais letais que as da 
Polícia Militar (PM), segundo 
estudo feito por pesquisa-
dores Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Eles ma-
pearam apenas incursões 
policiais que registraram três 
mortos ou mais, entre 2007 e 
2021. As ocorrências envol-
vendo a Polícia Civil tiveram 
uma média de 4,8 mortos. 
Quando estas operações le-
tais são realizadas pela Polícia 
Militar, a média é de 4 mortos.

Os números absolutos 
mostram que, nos 14 anos 
analisados, as duas institui-
ções realizaram ao todo 593 
incursões que resultaram 

em três ou mais mortes. Em 
algumas delas, a participação 
foi conjunta. A Polícia Militar 
esteve presente em 525 delas, 
o que representa 3,7% do total 
de suas operações. Nestas 
ocorrências, 2.077 pessoas fo-
ram mortas. Já a Polícia Civil 
participou de 95 operações 
letais, que corresponde a 2,5% 
das incursões em que esteve 
envolvida. Nestes episódios, 
foram registradas 458 mortes.

Divulgado na quinta-feira 
(5) pelo Grupo de Estudos 
dos Novos Ilegalismos (Geni) 
da UFF, o levantamento foi 
realizado cruzando informa-
ções oficiais do Instituto de 
Segurança Pública do Rio de 
Janeiro (ISP-RJ) com dados 
da plataforma Fogo Cruzado, 
voltada para o registro de 

casos de violência armada. 
O estudo contou com finan-
ciamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj).

Para os pesquisadores, os 
números retratam a gravida-
de do cenário e não surpreen-
de que a imensa maioria das 
ocorrências tenha envolvi-
mento da Polícia Militar. Eles 
apontam que a instituição 
tem caráter ostensivo e re-
pressivo, realizando frequen-
temente operações nas fave-
las, onde geralmente ocorrem 
as operações mais letais. Por 
outro lado, manifestaram 
espanto com a alta média 
de mortes nas incursões da 
Polícia Civil.

“Como é possível que uma 
instituição que deveria atuar 

sob prerrogativas de funções 
eminentemente judiciárias 
ocasione mais mortes que 
aquela cuja atribuição é de 
policiamento ostensivo? Po-
de-se dizer que a brutalidade 
se concentra com frequência 
na Polícia Militar, mas a Polí-
cia Civil é proporcionalmente 
mais letal”, aponta o estudo.

O recorte por localidade 
revela que 64,6% das opera-
ções que resultaram em três 
mortes ou mais ocorreram na 
capital fluminense. Os quatro 
bairros que tiveram maior 
frequência dessas incursões 
ficam todos na zona norte: 
Costa Barros, Complexo da 
Maré, Penha e Jacarezinho.

Zona norte (58% do total) 
e zona oeste (26,4% do total) 
concentram o maior volume 

de ocorrências, mas chama a 
atenção dos pesquisadores a 
diferença significativa entre 
elas. As duas regiões são con-
sideradas menos expostas 
ao controle social exercido 
pela opinião pública e, assim, 
seriam mais propícias para a 
ocorrência dessas operações.

Segundo o estudo, o prin-
cipal fator que explica a di-
ferença é a composição dos 
grupos armados. Enquanto 
a zona norte conta com forte 
presença de traficantes do 
Comando Vermelho e de 
outras facções, além de mais 
territórios em disputa, a zona 
oeste é dominada, sobretudo, 
por milícias. Para os pesquisa-
dores, alguns grupos do crime 
organizado acabam favoreci-
dos pela ação policial.

Juiz da VEP concede liberdade 
condicional a filho de Flordelis
O juiz Leonardo Rodrigues 
da Silva Picanço, da Vara de 
Execuções Penais (VEP), do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ) concedeu li-
berdade condicional a Adria-
no dos Santos Rodrigues.

O filho biológico da ex-
-deputada federal Flordelis 
recebeu pena de quatro anos, 
seis meses e 20 dias de reclu-
são em regime inicialmente 
semiaberto, em julgamento 
no Tribunal do Juri de Niterói, 
que começou em 12 de abril 
e terminou na manhã do dia 
seguinte.

A condenação foi por uso 
de documento falso e asso-
ciação criminosa armada. 
Junto com o ex-PM Marcos 

Siqueira da Costa e a esposa 
do militar Andrea Santos 
Maia, Adriano foi condena-
do pelo envolvimento na 
produção de uma carta em 
que Lucas Cezar dos Santos 
de Souza, filho adotivo de 
Flordelis, assumiria a culpa 
pelo assassinato do pastor 
Anderson Ramos, marido da 
ex-parlamentar, no dia 16 de 
junho de 2019.

O filho de Flordelis não 
respondia por crimes dire-
tamente relacionados ao 
assassinato do padrasto. Na 
decisão, o juiz considerou 
que Adriano preenche os 
requisitos subjetivos para a 
concessão do benefício sem 
registro de faltas disciplinares 

nos últimos 12 meses e ainda 
como é réu primário conde-
nado por crime comum o pe-
dido de liberdade, feito pela 
defesa. poderia ser aceito.

Também na decisão, o 
magistrado determinou algu-
mas condições que Adriano 
precisa seguir. Tem que obter 
ocupação lícita, dentro de 
prazo razoável, se for apto 
para o trabalho; comunicar 
eventual mudança de ende-
reço no estado do Rio; não 
se ausentar do estado sem 
autorização judicial ou trans-
ferir sua residência para outra 
unidade da federação sem 
prévia autorização do Juízo.

Adriano está proibido ain-
da de ausentar-se da comar-

ca, por prazo superior a cinco 
dias, sem prévia autorização 
do Juízo; e tem que compare-
cer à unidade prisional Patro-
nato Magarinos Torres em 60 
dias a partir da sua soltura, e 
depois disso, trimestralmen-
te, para assinar boletim de 
frequência e manter informa-
dos e atualizados endereço e 
atividades.

Até o fechamento des-
ta matéria, a Secretaria de 
Estado de Administração 
Penitenciária (Seap) não res-
pondeu se Adriano já tinha 
deixado o presídio Romeiro 
Neto, no município de Magé, 
na Baixada Fluminense, onde 
cumpria pena há um ano e 
oito meses.

Condenação foi por uso de documento falso e associação criminosa

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) 
denunciou mais dois 
policiais civis por assas-
sinatos cometidos du-
rante ação na favela do 
Jacarezinho, em maio de 
2021. Segundo o MPRJ, 
os agentes, cujos nomes 
não foram revelados, 
são acusados de matar 
dois homens feridos - 
Richard Gabriel da Silva 
Ferreira e Isaac Pinheiro 
de Oliveira - que se es-
conderam em uma casa 
na comunidade.

Dois policiais civis 
entraram na casa e ma-
taram Richard e Isaac 
com vários disparos. 
Ainda de acordo com 
a denúncia, não havia 
nenhum refém com Ri-
chard e Isaac e eles tam-
pouco resistiram aos 
policiais. Mesmo assim, 
foram mortos.

MP denuncia 
policiais
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Dieese: custo da cesta básica 
teve aumento em 17 capitais 
Na comparação com o ano passado, alta de preço nas cidades teve variações entre 17,07% e 29,93%

O custo da cesta básica de 
alimentos aumentou em abril 
em todas as 17 capitais onde 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
realiza a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos. De 
março para abril, as altas mais 
expressivas ocorreram em 
Campo Grande (6,42%), Porto 
Alegre (6,34%), Florianópolis 
(5,71%), São Paulo (5,62%), 
Curitiba (5,37%), Brasília 
(5,24%) e Aracaju (5,04%). A 
menor variação foi observada 
em João Pessoa (1,03%).

Segundo a pesquisa, São 
Paulo foi a capital onde a 
cesta básica teve o maior 
custo (R$ 803,99), seguida 
por Florianópolis (R$ 788), 
Porto Alegre (R$ 780,86) e Rio 
de Janeiro (R$ 768,42). Nas 
cidades do Norte e Nordeste, 
onde a composição da cesta é 
diferente das demais capitais, 
os menores valores médios 
foram registrados em Aracaju 
(R$ 551,47) e João Pessoa (R$ 
573,70).

Na comparação com abril 
do ano passado, todas as 
capitais pesquisadas tiveram 
alta de preço, com variações 
que oscilaram entre 17,07%, 
em João Pessoa, e 29,93%, em 
Campo Grande.

A pesquisa indicou ainda 
que o salário mínimo ne-
cessário para a manutenção 

de uma família de quatro 
pessoas deveria ser de R$ 
6.754,33, ou 5,57 vezes o mí-
nimo de R$ 1.212,00 em abril 
de 2022. Em março, o valor 
necessário era de R$ 6.394,76, 
ou 5,28 vezes o piso mínimo. 
Em abril de 2021, o valor do 
mínimo necessário era de 
R$ 5.330,69, ou 4,85 vezes o 
mínimo vigente na época,  

de R$ 1.100.

Produtos - De acordo com a 
pesquisa, entre os produtos 
cujo preço aumentou em 
todas as capitais estão o óleo 
de soja com as variações osci-
lando entre 0,5%, em Vitória, 
e 11,34%, em Brasília; o pão 
francês, com as altas mais 
expressivas em Campo Gran-

de (11,37%), Aracaju (9,7%) e 
Porto Alegre (7,07%); a farinha 
de trigo, com destaque para 
Belo Horizonte (11,08%), Por-
to Alegre (10,07%) e Brasília 
(9,54%); o leite integral que 
teve os maiores aumentos em 
Florianópolis (15,57%), Curi-
tiba (14,15%), Porto Alegre 
(13,46%) e Aracaju (11,31%); 
a manteiga, com elevações 

que variaram entre 0,61%, 
em Fortaleza, e 6,92%, em 
Curitiba; a batata, com ta-
xas entre 14,63%, em Porto  
Alegre, e 39,1%, em Campo 
Grande.

Já os preços que aumen-
taram em 16 capitais foram 
os da farinha de mandioca, 
com as maiores variações 
em Natal (7,76%) e Fortaleza 

(3,73%), com a única queda 
ocorrendo em João Pessoa 
(-1,57%); o arroz agulhinha 
teve altas que oscilaram en-
tre 0,17%, em João Pessoa, 
e 10,24%, em Curitiba, com 
retração em Campo Grande 
(-2,70%); o quilo do café em 
pó subiu significativamente 
em Aracaju (7,58%), Florianó-
polis (4,67%), Belo Horizonte 
(3,74%) e Fortaleza (3,74%). 
A única capital onde não 
houve elevação foi em Vitória 
(-2,73%).

Em 15 capitais o feijão teve 
aumento de preço, com as 
taxas do carioquinha em alta 
em todas as capitais onde é 
pesquisado e com variação 
entre 3,86%, em João Pessoa, e 
11,89%, em Belém. Já o preço 
do feijão preto, pesquisado 
nas capitais do Sul, em Vitória 
e no Rio de Janeiro, diminuiu 
em Vitória (-2,68%) e Floria-
nópolis (-2,2%) e subiu em 
Porto Alegre (2,51%), Curitiba 
(2,44%) e no Rio de Janeiro 
(0,57%).

Entre os 
produtos com 
alta em todas as 
capitais estão o 
óleo de soja e o 
pão francês

Tânia Rego / Agência Brasil

Altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande e Porto Alegre básica. A menor variação entre as cidades pesquisadas ocorreu em João Pessoa   

Aluguéis residenciais com 
alta de 0,82% no mês abril

O Índice de Variação de Alu-
guéis Residenciais (Ivar), me-
dido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV ), teve alta de 
0,82% em abril deste ano. 
Em março, o indicador havia 
subido 0,81%.

Com o resultado, o índi-
ce, que mede a variação dos 
aluguéis nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre, 
acumula alta de 8,24% em 12 
meses, a maior taxa desde o 
início da série histórica da 
pesquisa, iniciada em janeiro 
de 2019.

Entre as quatro cidades, a 
maior variação foi observada 
em São Paulo (1,27%), que em 
março havia registrado infla-
ção de 1,30%. Já Porto Alegre 
foi a única capital com alta 
da taxa de março para abril, 
ao passar de uma deflação 

(queda de preços) de 1,25% 
para uma inflação de 0,82% 
no período.

O Rio de Janeiro teve uma 
queda na taxa, ao passar de 
1,44% em março para 0,31% 

em abril. Já Belo Horizonte 
passou de uma alta de preços 
de 2,32% em março para uma 
deflação de 0,07% no período.

A taxa acumulada em 12 
meses subiu nas quatro ci-
dades: São Paulo (de 4,09% 
no acumulado de março 
para 6,54% no acumulado 
de abril), Rio de Janeiro (de 
7,27% para 8,7%), Belo Hori-
zonte (de 14,11% para 14,87%) 
e Porto Alegre (de 4,98% para 
7,17%).

Índice já acumula um aumento total de 8,24% no período de 12 meses

Prazo para se adequar à nova norma da ANP termina hoje

Postos devem exibir preço 
com duas casas decimais

Termina hoje (7) o prazo para 
que postos em todo país se 
adequem à regra de exibir o 
preço dos combustíveis com 
duas casas decimais, e não 
mais com três, como ocorre 
atualmente.

A mudança foi determina-
da pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), por meio 
da Resolução nº 858/2021, 
publicada em novembro do 
ano passado.

De acordo com a ANP, o 
objetivo da mudança “é deixar 
o preço do combustível mais 
preciso e claro para o consu-
midor, além de estar alinhado 

com a expressão numérica da 
moeda brasileira”.

Assim sendo, acrescenta a 
agência, os preços deverão ser 
exibidos com duas casas deci-
mais tanto no painel de preços 
quanto nos visores das bombas 
abastecedoras.

Assista na TV Brasil - A ANP 
informa, no entanto, que nas 
bombas o terceiro dígito po-
derá ser mantido, desde que 
marcando zero e travado no 
momento do abastecimento. 
“Dessa forma, os postos não 
precisarão trocar os módulos 
das bombas, o que poderia 
acarretar custos aos agentes 
econômicos”, justificou a agên-
cia. Na avaliação da agência, 
a mudança não implicará o 
aumento do valor final dos pre-
ços dos combustíveis, uma vez 
que a norma não trará “custos 
relevantes aos revendedores 
e nem restrições aos preços 
praticados”.

Publicada no Diário 
Oficial da União desta 
sexta (6) instrução nor-
mativa do Ministério da 
Economia que estabe-
lece o retorno de ser-
vidores e empregados 
públicos ao trabalho 
presencial. A medida 
vale para aqueles que 
trabalham em órgãos 
e entidades do Siste-
ma de Pessoal Civil da 
Administração Pública 
Federal (Sipec).

A instrução também 
estabelece orientações, 
critérios e procedimen-
tos adotados para a 
implementação de um 
programa de gestão que 
possibilite atividades 
remotas.

Trabalho 
presencial

Trata-se da 
maior taxa 
desde o início da 
série de pesquisa 
iniciada em 
janeiro de 2019

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Rio teve uma queda na taxa, ao passar de 1,44% em março para 0,31% em abril

Objetivo é 
deixar o preço 
do combustível 
mais preciso 
e claro para o 
consumidor

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: 12/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Estrada Frei Orlando - Jacaré - Niterói 17407159
09:00 às 13:00 Rua Pedro Ernesto - Tenente Jardim - Niterói 17407159
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17410547
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 17410547
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - São Francisco - Niterói 17410547
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - São Francisco - Niterói 17410571
14:30 às 18:00 Avenida do Canal - Engenho do Mato - Niterói 17412625
14:30 às 18:00 Rua 9 - Engenho do Mato - Niterói 17412625
14:30 às 18:00 Rua Francisca L de Souza - Engenho do Mato - Niterói 17412625

SÃO GONÇALO
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Tribobó - São Gonçalo 17392761
12:00 às 16:00 Rua Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17404087
12:00 às 16:00 Rua Lauro Sodré - Marambaia - Jardim Catarina - São Gonçalo 17404087
13:00 às 17:00 Avenida Alzira Vargas - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Marechal Povoas - Almerinda - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Carlos da Fonseca - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Guilherme Fernandes - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Cleto - Lagoinha - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Mendes - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Benedito Marinho - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:00 às 17:00 Travessa Marechal Povoas - Pacheco - São Gonçalo 17400725
13:30 às 17:00 Ruas 6, 7 - Apolo III - Apolo 3 - São Gonçalo 17391871
13:30 às 17:00 Rua Arnobio de Almeida - Apolo 3 - São Gonçalo 17391871
13:30 às 17:00 Rua Eunice Diogo Pereira - Marambaia - Apolo 3 - São Gonçalo 17391871
13:30 às 17:00 Rua L - Apolo 3 - São Gonçalo 17391871

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida 2 - Araçatiba - Boqueirão - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua José Francisco Rangel e Souza - Jardim Balneário - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Ruas 31, 32, 33, 37 - Araçatiba - Jardim Balneário - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua Francisco Rangel de Souza - Araçatiba - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua Joaquim Francisco Ribeiro - Araçatiba - Maricá 17407565
09:00 às 13:00 Rua Marquês de Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 17407565
13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Itaipuaçu - Maricá 17407203
13:00 às 17:00 Ruas 36, 72, 73 - Jardim Atlântico - Maricá 17407203
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 17407203
13:00 às 17:00 Rua 18 - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 17407663
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Ganso fala 
sobre atuar 
ao lado de 
Nathan 

O Fluminense 
iniciou a era 
Fernando Di-
niz com vitó-
ria sobre o Jú-
nior-COL. O 

novo comandante afirmou 
que vai buscar a melhora em 
todos os setores da equipe.

A parte de criação vem 
sendo criticada nos últimos 
jogos. Somente Ganso tem 
feito boas atuações.

Contra o Junior, Diniz 
colocou Nathan em campo 
no segundo tempo. O meia 
teve boa atuação e pode 
ganhar uma chance.

Ganso afirmou que não 
teria problema em atuar ao 
lado de Nathan.

“É sempre bom estar jo-
gando com jogadores bons, 
e o Nathan tem muita qua-
lidade, já nos ajudou, certa-
mente tem muitos jogos aí, 
ele vai estar jogando. Pode 
ter um rodízio aí também, 
tem muita gente boa, Mar-
tinelli, Nonato, Wellington, 
que entraram na partida. 
Gente boa nós temos no 
time e isso é bom porque dá 
opções”, disse.

O Fluminense volta a 
campo neste domingo, 
quando enfrenta o Pal-
meiras, em São Paulo, pelo 
Campeonato Brasileiro.

A partida será em São Januário e a bola vai rolar a partir das 19 horas

Vasco recebe o CSA para 
não se afastar dos líderes

Após conquistar 
sua primeira vi-
tória na Série B, 
o Vasco frustrou 
as expectativas 
da torcida ao 
apenas empatar 

com o Tombense, no último 
domingo. Agora, jogando em 
casa, o Cruzmaltino encara o 
CSA-AL, neste sábado, para 
voltar a vencer e brigar por 
um lugar no G-4. A partida 
será em São Januário e a bola 
vai rolar a partir das 19 horas, 
de Brasília.

Após cinco rodadas, o Vas-
co tem apenas uma vitória e 
quatro empates na segundo-
na. Com 46,7% de aproveita-
mento, a equipe ainda não 
apresentou desempenho que 
a credencie a ocupar um lugar 
no grupo que vai subir para a 
Série A de 2023.

Como não poderia deixar 
de ser, o técnico Zé Ricardo 

está sobre forte pressão e com 
o cargo ameaçado. Um mau 
resultado em casa pode ser o 
fim da linha para o treinador.

Entretanto, a seu favor está 
o fato do Vasco ter pela frente 
uma sequência de jogos em 
casa, o que pode mudar o 
panorama do time na tabela 
de classificação. Serão quatro 
partidas em São Januário nas 
próximas cinco rodadas. Se 
vencer o CSA, a situação pode 
começar a mudar pra melhor 
no Gigante da Colina.

“Acho que falta ajustar 

detalhes. Futebol tem muito 
detalhe. Acho que temos tido 
oportunidades de gol, mas 
não fomos eficientes muitas 
vezes” afirmou o zagueiro 
Quintero em coletiva.

“É um clube gigante, com 
uma torcida que cobra, que 
é normal em qualquer clube 
do mundo. Então a gente 
tem que saber lidar com isso 
e pensar jogo a jogo” com-
pletou.

O CSA tem campanha 
parecida, mas aparece três 
posições abaixo com um 
ponto a menos. A equipe do 
técnico Mozart chega ao Rio 
de Janeiro para disputar a 
quarta partida em oito dias. O 
time entrou em campo no sá-
bado passado pela Série B, na 
segunda por uma seletiva do 
Alagoano para a Copa do Bra-
sil e na quarta passada pagou 
um jogo atrasado da primeira 
rodada do Brasileiro.

Daniel Ramalho / Vasco da Gama

Equipe comandada por Zé Ricardo ainda tenta encontrar seu melhor futebol na temporada

O Cruz-Maltino 
tem apenas uma 
vitória e quatro 
empates na 
segunda divisão 
do Brasileirão

Luís Oyama projeta 
clássico contra o Fla

Mundial PC terá 
Brasil x Argentina

O Botafogo se 
prepara para 
o duelo des-
te domingo, 
contra o Fla-
m e n g o,  e m 

Brasília. O volante Luís 
Oyama projetou a partida 
e afirmou que espera uma 
vitória em seu primeiro 
clássico.

“Expectativa é a melhor. 
Deixamos de conquistar 
alguns pontos em casa, 
então vamos lá para buscar 
esses pontos que ficamos 
devendo. Estou muito mo-
tivado por ser meu primeiro 
clássico e pretendo sair 
vitorioso”, disse.

Oyama destacou o mo-
mento do Botafogo e admi-

A seleção brasileira mas-
culina deu mais um passo 
em direção ao título inédito 
do Mundial de Futebol de 
paralisados cerebrais (PC). 
Nesta sexta (6), os brasilei-
ros, já classificados para as 
quartas de final, emplaca-
ram a terceira vitória segui-
da: 3 a 0 contra a Irlanda, na 
cidade de Salou (Espanha). 
Com o triunfo, a seleção 
encerrou a primeira fase 
na liderança do grupo B, e 
terá como adversária nas 
quartas a Argentina, que 
ficou em segundo lugar no 
Grupo D. O clássico sul-a-
mericano, valendo vaga na 
semifinal, está programado 
para segunda (9), às 12h30. 

Na partida de sexta (6) 

tiu que vive uma oportuni-
dade única em sua carreira.

“Estamos vivendo esse 
momento, uma reconstru-
ção. Buscamos sempre uma 
melhora, estarmos na parte 
de cima, num estado em 
que o clube nunca deveria 
ter saído. É a oportunidade 
da minha vida, minha pri-
meira Série A, tenho que 
trabalhar bastante para 
buscar meu espaço e estar 
cada vez melhor física e 
tecnicamente”, declarou.

O Botafogo precisa da 
vitória para ficar na par-
te de cima da classifica-
ção. Os alvinegros estão 
na 13ª posição, uma abai-
xo do rival deste fim de  
semana.

contra os irlandeses, des-
taque para César Augusto, 
que balançou a rede duas 
vezes. Ângelo Matheus tam-
bém anotou o dele, assim 
como também marcou nas 
duas partidas anteriores.

Na última edição do 
Mundial, em 2019, o Bra-
sil terminou em terceiro 
lugar, mas por duas ve-
zes chegou à final - 2003 e 
2013 - mas terminou como 
vice-campeão. A Rússia 
é atual campeã, mas não 
compete devido à suspen-
são imposta pela Federação 
Internacional de Futebol 
de Paralisados Cerebrais 
(IFCPF, sigla em inglês),  em 
razão da invasão militar da 
Ucrânia.

Diniz ainda 
procura 
melhor 
entrosamento 
no Tricolor


