
Motorista sem multa poderá 
receber vários benefícios

Doze meses sem cometer infrações deve render vantagens fiscais e tarifárias, como o desconto no IPVA

CADASTRO POSITIVO AO VOLANTE
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Com 45 trilhas mapeadas e sinalizadas, com a ajuda de quase 300 voluntários, Niterói avança cada vez mais no manejo de suas trilhas e construção de novos mirantes, já sendo referência em ecoturismo

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói é 
destaque no 
ecoturismo

Além da capital, Niterói é o único 
município com destaque no 

aplicativo Passaporte de Trilhas, 
uma plataforma que permite aos 

caminhantes encontrarem as 
trilhas que já estão sinalizadas 

em todo o Brasil. A cidade avança 
cada vez mais no manejo de suas 

trilhas e construção de novos 
mirantes e conta com a ajuda de 

quase 300 voluntários, que são 
uma espécie de guardiões das 

florestas. O Município trabalha 
também na produção de um 

novo Guia de Trilhas, que deverá 
ser lançado no próximo ano e 

está sendo elaborado pela Secre-
taria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade.

‘A Maldita’ terá 
eventos pelos 
seus 40 anos
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Após colocar “fogo no parquinho” do Flamengo ao dizer na semana pas-
sada que esperava uma proposta rubro-negra, o treinador desembarcou 
em Portugal afirmando que não vai trabalhar mais no futebol brasileiro.

PÁG. 8

Filme aborda
arte, loucura 
e liberdade
O Cine República exibe o 
documentário “Epidemia 
de Cores”, dirigido por Má-
rio Eugênio Saretta, na Bi-
blioteca Parque de Niterói.

PÁG.2 

CULTURA
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“Epidemia de Cores” é dirigido por 
Mário Eugênio Saretta

ESPORTES

Gatito vibra 
com volta 
por cima
Depois de ficar mais de um 
ano longe do time por con-
ta de lesão, o goleiro foi o 
grande nome do Botafogo 
no clássico em Brasília.

Vitor Silva / Botafogo  

Gatito Fernández comemorou o fim 
do jejum do Botafogo sobre o Fla

Alexandre Vidal / Flamengo

Destino do treinador português Jorge Jesus, ex-Flamengo, deve ser o Fenerbahçe, da Turquia

Jesus garante que não voltará mais

Dengue: alerta 
para aumento 
de casos no Rio

CIDADES\PÁG. 3

Sandro Matos: 
pré-campanha 
reúne lideranças

CIDADES\PÁG 4 

Enem: inscrições começam hoje
Pela primeira vez a taxa para se candidatar poderá ser paga com PIX e cartão de crédito
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Bagunça no trânsito
O trânsito de Niterói já é caótico por si só, mas frequente-
mente venho reparando a desorganização de uns guardas 
de trânsito que atuam na Av. Roberto Silveira principal-
mente em horários de pico. Alguns não são muito claros 
nos gestos, outros conseguem piorar o congestionamento, 
deixando vias abertas por mais tempo que as outras. O 
resultado é ainda mais caos. Uma observação é que tem 
alguns que ainda são nada educados.
Sônia Abrantes

Ausência de policiamento
Quem trabalha de madrugada no Centro do Rio tem que 
ficar cada dia mais esperto, Antigamente o policiamento 
era muito maior na região. Hoje em dia dá até medo de 
andar por ali. Quase não vejo viaturas e as ruas são muito 
escuras.
Cássio Andrade

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.

‘Epidemia de Cores’ 
no Cine República
Em comemoração ao Dia 
da Luta Antimanicomial, 
celebrado dia 18 de maio, o 
Cine República exibe, nesta 
terça, às 15h, o documen-
tário “Epidemia de Cores”, 
dirigido por Mário Eugênio 
Saretta, na Biblioteca Par-
que de Niterói. Após a exi-
bição do filme, haverá roda 
de conversa.

“Epidemia de Cores” é 
um documentário sobre 
arte, loucura e liberdade. 
Com depoimentos de ex-

-internos, estagiários e mo-
radores de um hospital psi-
quiátrico, o filme retrata as 
cores, os silêncios e as vozes 
daqueles que geralmente 
são esquecidos.

Em mais de dois anos de 
filmagens, o diretor intera-
giu com os participantes, 
por meio de uma lingua-
gem audiovisual ética e 
estéticamente sensível. São 
histórias e trabalhos que 
proporcionam um novo 
olhar em relação à loucura.  

CULTURA FABIANA MAIA

Lançamento
Nesta terça, às 19h, vai ter 
noite de autógrafos do livro 
infantil “Zuza da Zazá”, da 
autora Debora Moreno, na 
Sala Carlos Couto, no Cen-
tro. A obra conta a história 
de Zuza, uma linda menina 
negra, com cabelos pentea-
dos com elásticos coloridos, 
e de uma boneca confec-
cionada por sua avó, dona 
Augusta, que é costureira. 
Debora, criada na Comuni-
dade Morro do Estado, em 
Niterói, é escritora, artesã e 
contadora de histórias.

‘GRINGO’ – Katha Maathai lança sua nova música 
“Gringo”, em todas as plataformas de streaming. A 
semifinalista do “Queen Stars Brasil”, mistura Brega 
Funk, Reggaeton e Pop nesta canção que promete agi-
tar sua nova fase artística. “Gringo é uma composição 
minha e o arranjo de guitarra traz um ar de hit de verão 
e frescor praiano”, conta Katha. 

‘NESSE PIQUEZIN’ – A música brasileira é rica em rit-
mos 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.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Documentário sobre arte, loucura e liberdade tem direção de Mário Saretta
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Debora Moreno faz noite de 

autógrafos do livro “Zuza da Zazá”

Melhorias para a UPA

O deputado estadual Fili-
ppe Poubel (PL) formalizou 
à Secretaria de Estado de 
Saúde um pedido de me-
lhorias na infraestrutura 
e nos equipamentos da 
UPA de Campo Grande I, 
na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Em fiscalização na 
unidade de saúde, Poubel 
encontrou quadro com-

Divulgação

pleto de profissionais, mas 
verificou problemas de in-
filtração, a necessidade de 
um novo aparelho de eletro-
cardiograma com emissão 
de laudo, além de ouvir ape-
lo de médicos e pacientes 
sobre os equipamentos de 
ar-condicionado que estão 
em mau funcionamento, 
alguns até inoperantes.

Cities of Tomorrow 
acontece hoje

PTB: nova força 
conservadora

A nona edição do Cities of 
Tomorrow  acontece hoje, 
das 9h às 18h, no auditório 
da Fecomércio-RJ, no Fla-
mengo, Zona Sul do Rio. O 
evento, realizada pela Asses-
pro-RJ, com o apoio do Se-
nac-RJ, abordará as cidades 
inteligentes, tecnológicas e 
sustentáveis, trazendo de-
bates e insights valiosos, que 
evidenciam as demandas e 
oportunidades nos centros 
urbanos como contribuição 
à Agenda 2030. Com grandes 
especialistas em gestão pú-
blica e empresários de tecno-
logia, o evento irá tratar dos 
seguintes questionamentos, 
entre outros: Como as ges-
tões públicas estão encaran-
do os desafios para virar uma 
cidade inteligente? Como os 
legisladores estão promoven-
do um framework regulatório 
aderente à Transformação 
Digital em curso? E Quais são 
as políticas de fomento para 
Cidades Inteligentes?

Alexandre Ceotto, que recente-
mente assumiu a presidência 
do PTB em Niterói, quer am-
pliar a base de apoio a Bol-
sonaro na cidade. “E ajudar 
o Brasil a crescer através do 
desenvolvimento econômico 
e geração de emprego e renda”, 
declarou, destacando que “o 
PTB está consolidado como a 
principal força do conservado-
rismo brasileiro”. Ele agradeceu 
o apoio do presidente estadual 
da legenda, deputado estadual 
Marcus Vinicius e dos depu-
tados federal Daniel Silveira e 
estadual Rodrigo Pires Amorim.

POR JEFFERSON LEMOS

Homenagem em Niterói

O deputado estadual Coro-
nel Salema entregou mo-
ção de louvor e aplausos 
ao major Abrahão Climaco, 
coordenador do Niterói Pre-
sente, pela queda dos índi-
ces criminais no município 
no primeiro trimestre do 
ano. Em janeiro houve 101 
registros de roubo de rua, 
em fevereiro, 99, e em março 
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106. Os mesmos meses de 
2021 registraram, respec-
tivamente, 172, 155 e 203, 
uma queda de 42,7%. Em 
relação aos roubos de veícu-
los, foram 27 em janeiro, 20 
em fevereiro e 25 em março. 
Nos três primeiros meses 
de 2021 foram 76, 67 e 63 
registros, respectivamente, 
uma queda de 65%.

Flores e selfies em São Gonçalo

Dimas Gadelha (PT) e Mar-
celo Freixo (PSB) caminha-
ram juntos em São Gonçalo, 
no último domingo (8), Dia 
das Mães, para distribuir 
flores nas ruas. Eles se en-
contraram bem cedo na 
tradicional feira de Neves, e 
depois foram para o Rocha, 
na região central da cidade. 
Dimas, que é pré-candidato 
a deputado federal, e Mar-
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celo Freixo, ao governo do 
estado, despertaram a curio-
sidade das pessoas. Muitas 
paravam e conversavam, 
tiravam fotos e apresenta-
vam algumas demandas. Na 
polarização entre esquerda 
e direita na cidade, Dimas 
assumiu o posto de prin-
cipal dobrada de Marcelo 
Freixo no segundo maior 
colégio eleitoral do estado.

Panorama RJPanorama RJ

A meta agora é atrair empresas
Divulgação

Resgate em Piratininga
Divulgação

O secretário de Desen-
volvimento Econômico 
de São Gonçalo, Márcio 
Picanço, ainda está co-
memorando a recente in-
clusão do município na lei 
que reduz para apenas 2%, 
por até 25 anos, a alíquota 
do Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para as 
empresas que se instala-
rem na cidade. “Essa lei só 
contemplava municípios 
localizados no interior 
do Estado e por conta 
disso muitas indústrias 
estavam migrando para 
estas cidades. Agora, com 
a abertura para São Gon-
çalo, vamos trabalhar para 
fazer o sentido inverso, 
atrair empresas para cá. 
São Gonçalo sempre teve 
vocação industrial e que-
remos resgatar isso. Defi-
nitivamente, São Gonçalo 
entrou no radar das gran-
des indústrias”, declarou. 
Em 2021, o município de 
São Gonçalo registrou 
mais de 5,2 mil postos de 
trabalho formais gerados. 
Entre os municípios ao 
leste da Baía de Guana-
bara, São Gonçalo ficou 
na segunda colocação de 
geração de empregos. 

Reprodução

Na noite do último do-
mingo, uma gatinha fi-
lhote mobilizou vários 
moradores da Av. Acúrcio 
Torres, no bairro Pirati-
ninga, na Região Oceâ-
nica de Niterói.  Com 
apoio da guarnição do 
Quartel dos Bombeiros 
de Itaipu, a médica vete-
rinária Fernanda Cam-
pista conseguiu realizar o 
resgate do felino, que se 
encontrava há horas no 
alto de uma árvore. Ela 
já avisou que em breve 
a gatinha, que passou a 
se chamar “Jane”, estará 
pronta para adoção. Ela 
será castrada e micro-
chipada. “Parabéns mais 
uma vez à guarnição dos 
bombeiros por salvar 
mais uma vida de um 
animal não humano!”, 
declarou. 
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Rio de Janeiro apresentou um aumento de 115,6% no número de casos nos primeiros meses deste ano

Dengue deixa estado em alerta
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), por meio da 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária à Saúde 
(SVAPS), faz um alerta so-
bre o avanço da dengue no 
estado do Rio de Janeiro. O 
principal objetivo é cons-
cientizar a população sobre 
a importância de manter 
os cuidados no combate à 
doença. Levantamento da 
Coordenação de Vigilância 
Epidemiológica aponta que, 
nos primeiros meses do ano, 
o estado registrou um au-
mento de 115,6% no número 
de casos de dengue. No fim 
deste texto, confira 10 dicas 
para evitar a propagação do 
mosquito Aedes aegypti.

A análise compara o pe-
ríodo de 1° de janeiro a 30 
de abril deste ano, quando 
foram registrados 2.839 ca-
sos, com o mesmo período de 
2021, quando foram notifica-
dos 1.317. Três pessoas mor-
reram com a doença este ano, 
sendo duas na capital e uma 
em Santo Antônio de Pádua, 
no Noroeste Fluminense. Em 
2021, foram registrados 2.879 
casos de dengue e quatro 
óbitos. Em 2020, foram 4.435 
casos e sete óbitos.

– Diante do cenário epi-
demiológico da dengue, fi-
cou caracterizado um au-
mento expressivo de casos 

registrados em alguns muni-
cípios do estado, sinalizando 
para uma possível situação 
de alta transmissão. Por isso, 
pedimos que a população 
busque a prevenção e apoie 
as ações da Secretaria, que 
vem avançando pelo territó-
rio para evitar novos casos e 
óbitos – ressalta o secretário 
de Estado de Saúde, Alexan-

dre Chieppe.
A Região Noroeste apre-

sentou a taxa de incidência 
da dengue mais elevada. 
Houve aumento de casos no-
tificados também na capital 
e nas regiões Metropolitana 
I, Norte, Serrana, Centro-Sul 
e Baía da Ilha Grande. Estão 
sendo monitorados mais 
especificamente os municí-

pios Seropédica, Carapebus, 
Carmo, Cordeiro, Quatis e 
Vassouras, onde a taxa de 
incidência está acima de 50 
casos por 100 mil habitantes. 
Nas demais regiões houve 
redução no número de casos.

Ações de controle vetorial 
estão sendo realizadas nas 
nove regiões do estado, com 
distribuição de inseticida, 

monitoramento das visitas 
domiciliares realizadas pelos 
92 municípios, envio de insu-
mos e cadeiras de hidratação, 
treinamentos e capacitações 
presenciais, além de asses-
soramento das equipes mu-
nicipais na investigação dos 
óbitos suspeitos causados 
por arboviroses, com base no 
Protocolo de Investigação de 
Óbitos por Arboviroses Urba-
nas, do Ministério da Saúde, 
e visitas pelas equipe do 
Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) e vigilâncias 
epidemiológica e ambiental, 
entre outras ações.

A SES lembra sobre a im-
portância da prevenção. É 
necessário que a população 
não se esqueça de reforçar 
os cuidados em casa, como 
limpar e esvaziar os pratos 
dos vasos de plantas, manter 
as caixas d’água, cisternas 
e outros recipientes de ar-
mazenamento d’água bem 

fechados, evitar deixar gar-
rafas e pneus em locais onde 
possam acumular água, entre 
outras medidas. Dez minu-
tos por semana dedicados a 
eliminar focos do mosquito 
Aedes aegypti podem salvar 
vidas. Saiba mais abaixo.

Confira 10 dicas para 
combater o Aedes:

1 - Não deixe água parada;

2 - Mantenha as calhas 
limpas;

3 - Não acumule água em 
vasos de plantas;

4 - Guarde garrafas e baldes 
virados para baixo;

5 - Coloque telas nos ralos;

6 - Mantenha caixas d’água 
tapadas;

7 - Guarde pneus em local 
coberto;

8 - Troque diariamente a 
água de bebedouros de 
animais;

9 - Mantenha sacos de lixo 
bem fechados;

10 - Não deixe acumular água 
na caixa do ar-condicionado

Três pessoas 
morreram com a 
doença este ano, 
sendo duas na 
capital e uma 
em Pádua

 Luciana Carneiro/Divulgação

Objetivo do governo é conscientizar a população sobre a importância de manter os cuidados no combate à doença

Mutirões de limpeza 
nas praias de Niterói
O calendário ambiental de 
Niterói ganhará um circuito 
de limpeza permanente que 
contemplará todas as praias 
do município. A Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Susten-
tabilidade pretende envolver 
a sociedade no projeto como 
forma de disseminar boas 
práticas ambientais e refor-
çar a ideia de que cuidar do 
ecossistema é um dever de 
todos. Para que a população 
participe do projeto, o órgão 
vai realizar uma campanha 
junto aos bairros e escolas, 
utilizando jovens e estudantes 
como multiplicadores.    

O projeto-piloto para a 
implantação do circuito co-
meçou neste final de semana 
e contou com limpeza e plan-
tio de espécies de restinga na 
Praia de Itacoatiara, na Região 
Oceânica.

De acordo com o secretá-
rio de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos e Sustentabi-
lidade, Rafael Robertson, uma 

cidade como Niterói, que tem 
o perfil de cidade sustentável 
e com mais de 50% de suas 
áreas protegidas deve avançar 
cada vez mais com projetos 
deste porte. Ele reitera que 
é de extrema importância a 
cidade ter um calendário de 
mutirões para que contar com 
a participação da população.

“Em abril tivemos a ação 
de limpeza da Praia do Sos-
sego, e no último sábado, a 
limpeza e plantio em Itacoa-
tiara. Foram ações pontuais 
importantes no processo de 
elaboração do circuito per-
manente de mutirões, porque 
nos permitiram avaliar o im-
pacto local e a forma como o 
trabalho deverá ser desenvol-
vido quando o circuito estiver 
efetivamente implantado”, 
explicou o secretário, desta-
cando que um dos principais 
objetivos do calendário de 
mutirões será incentivar a 
participação e conscientiza-
ção ambiental, especialmente 
das crianças.

Inea planta espécie 
rara em Niterói
Niterói foi palco de um mo-
mento histórico para a Mata 
Atlântica, na última quinta 
(5). A equipe do Parque Esta-
dual da Serra da Tiririca pro-
moveu o plantio de 28 mudas 
da Guarajuba (Terminalia 
acuminata), espécie florestal 
que ficou desaparecida por 
mais de 70 anos, era conside-
rada extinta e foi redescoberta 
em 2015 por pesquisadores 
na unidade de conservação 
administrada pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea).

A ação ocorreu no Córrego 
dos Colibris, território que 
originou a criação do parque 
e com uma vasta diversidade 
de fauna e flora. “O trabalho 
de hoje no Parque Estadual da 
Serra da Tiririca é de grande 
importância não só para o 
Estado, mas para a ciência em 
nível internacional. A partir 
dos esforços na restauração 
da espécie, geramos estudos 
e conhecimento que são do 
interesse de todos nós como 
população”, celebrou o secre-
tário de Estado do Ambiente 

e Sustentabilidade, José Ri-
cardo Brito.

Para o presidente do Inea, 
Philipe Campello, a atividade 
lança luz ao papel central das 
unidades de conservação na 
proteção e recuperação da 
biodiversidade fluminense. 
“Um evento com essa dimen-
são acontecendo em uma das 
nossas unidades demons-
tra que, sem elas, não seria 
possível a construção de um 
futuro mais sustentável para 
o estado.”

Os pesquisadores têm 
enfrentado dificuldades no 
processo de germinação da 
Guarajuba, o que colabora 
para que a espécie integre a 
lista global, nacional e esta-
dual de perigo de extinção. 
Atualmente, o Rio conta com 
cerca de 250 plantas da espé-
cie oficialmente catalogadas, 
distribuídas principalmente 
na Região Metropolitana da 
cidade, sendo mais de dez 
delas dentro do território do 
Parque Estadual da Serra da 
Tiririca.

Destino dos caminhantes e 
dos amantes da natureza
Com 45 trilhas mapeadas e 
sinalizadas, Niterói é o único 
município fora da capital 
com destaque no aplicativo 
Passaporte de Trilhas, uma 
plataforma que permite aos 
caminhantes encontrarem 
as trilhas que já estão sina-
lizadas em todo o Brasil. A 
cidade avança cada vez mais 
no manejo de suas trilhas e 
construção de novos miran-
tes, já sendo referência em 
ecoturismo. Além da gestão 
pública dos espaços, sob res-
ponsabilidade da Secretaria 
de Meio Ambiente Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade, 
o município conta com a 
ajuda de quase 300 voluntá-
rios, que são uma espécie de 
guardiões das florestas.

“Nossa cidade se man-
terá atenta e atuante para 

aproveitar as oportunidades 
inseridas neste eixo do turis-
mo, um dos pilares de nossa 
estratégia para impulsionar 
e consolidar os Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). Em muitos 
países, as unidades de con-
servação são reconhecidas 
como um patrimônio, um 
potencial a ser utilizado 
de forma sustentável em 
benefício da população. No 
Brasil, ao contrário, estas 
áreas ainda são encaradas 
como sinônimos de gastos 
de recursos públicos. Como 
vice-presidente de ODS da 
Frente Nacional de Prefeitos, 
tenho me empenhado em 
incentivar outros municípios 
a investir em ações que bus-
quem a geração de emprego 
e renda com preservação do 

meio ambiente e mitigação 
da emissão de gases do efeito 
estufa. Trata-se de um cami-
nho sem volta. Ou trilhamos 
o caminho da sustentabili-
dade ou, simplesmente, não 
teremos caminho”, destaca o 
prefeito Axel Grael.

O Município trabalha 
também na produção de um 
novo Guia de Trilhas, que de-
verá ser lançado no próximo 
ano e está sendo elaborado 
pela Secretaria de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade. A atuali-
zação da publicação, lançada 
em dezembro de 2020, será 
necessária porque o muni-
cípio hoje conta com novas 
trilhas e, nas já existentes, 
foram incluídos novos atra-
tivos, como mirantes.

“A consolidação dos no-

vos percursos e o manejo 
permanente dos caminhos 
reforça o potencial da ci-
dade para o ecoturismo. A 
atualização do Guia de Tri-
lhas é importante porque a 
publicação é uma referência 
tanto para os niteroienses 
como para visitantes que 
percorrem as trilhas da cida-
de”, explica Fabiana Barros, 
diretora do setor de Áreas 
Verdes da Secretaria de Meio 
Ambiente.

A segunda edição do guia 
contará com trilhas abertas 
nos dois novos parques na-
turais municipais criados 
pela Prefeitura de Niterói: 
Água Escondida e Floresta 
do Baldeador. Também será 
incluída uma trilha na Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
do Morro do Gragoatá.

Implantação e manejo de trilhas fazem da cidade referência em ecoturismo

Santa Luzia 
inaugura 
consultório 
de dentista

Desde que assumiu a ges-
tão da Unidade de Pronto 
Atendimento de Santa 
Luzia, no dia 20 de mar-
ço, a Prefeitura de São 
Gonçalo tem feito diver-
sas melhorias no local. 
Nesta segunda (9), um 
consultório odontológico 
foi inaugurado para aten-
dimento de emergência. 
O prefeito Capitão Nelson 
esteve presente confe-
rindo os atendimentos e 
reforçando a prioridade 
da sua gestão.

“Desde o primeiro dia 
de governo priorizamos a 
saúde. Temos muito tra-
balho pela frente, mas es-
tamos conseguindo levar 
um atendimento digno 
para a população. Essa é 
mais uma UPA municipa-
lizada que recebe o con-
sultório odontológico”, 
disse o prefeito.

Família de militar vítima de acidente em casa faz doação de órgãos

Heat: bombeiro ajuda a salvar 
vidas mesmo após sua morte

Bombeiros salvam vidas. E, 
em alguns casos, até depois 
da morte. Este foi o caso do 
bombeiro aposentado Antônio 
Felix Silva, de 58 anos, que deu 
entrada no Centro de Trauma 
do Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), em São Gon-
çalo, vítima de um acidente 
doméstico, no dia 27 de abril. 
O militar sofreu uma queda 
enquanto fazia uma simples 
troca de lâmpada em um dos 
cômodos da casa que cons-
truiu em um condomínio de 
Itaboraí. 

O caso do bombeiro era 
grave, conforme mostrava a 
tomografia de crânio. Antonio 
Felix chegou a ser operado e ir 
para o Centro de Tratamento 
Intensivo (CTI), mas depois  de 
uma semana entrou em morte 
cerebral. Neste momento a 
Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes (CIHDOTT) 
do hospital conversou com 

familiares e ao receber autori-
zação para abrir protocolo de 
doação conseguiu captar cór-
neas e rins. Após a captação, 
familiares foram até o Jardim 
do Doador de Órgãos, espaço 
criado em uma área do hospi-
tal. No local foi plantada uma 
muda de jasmim, que significa 

o órgão vivo que foi trans-
plantado no receptor, que vai 
crescer e perfumar o ambiente. 
Nos primeiros quatro meses 
deste ano, o Heat conseguiu 
captar 11 órgãos. Em 2021, este 
número fechou em 51 órgãos 
captados, que beneficiaram 
cerca de 300 pessoas.

Divulgação

Muda de jasmim foi plantada em espaço do hospital simbolizando a doação
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Eventos celebram 40 anos da 
Rádio Fluminense, “A Maldita”
Programação inclui exposição, debates e shows na Sala Carlos Couto e no Theatro Municipal, em maio

A celebração de 40 anos da 
história da mais importante 
rádio rock do Brasil: a Flumi-
nense FM, também conheci-
da como A Maldita, tem início 
no dia 17 de maio, terça-feira, 
às 19h, na Sala Carlos Couto, 
com uma exposição de itens 
da rádio. A festa continua, 
nos dias 27 e 28, no palco do 
Theatro Municipal de Niterói, 
com debates e shows que 
relembram e comemoram a 
existência da rádio, famosa 
por ajudar a projetar nomes 
como Legião Urbana, Baca-
marte, Paralamas do Sucesso, 
Kid Abelha e Celso Blues Boy. 
Os eventos terão entrada so-
lidária, a partir do programa 
Niterói Solidária. A realização 
é da Fundação de Arte de 
Niterói (FAN).

A exposição, que tem a 
curadoria do produtor Ales-
sandro ALR, apresenta itens 
raros ligados a rádio, flyers, 
fitas e cartuchos, durante 
todo o mês de maio. Faz uso 
de uma linguagem moderna e 
traz algumas peças do acervo, 
resgatando a memória de um 
dos principais vetores cultu-
rais do Brasil, entre os anos 
de 1982 e 2005, o que tornou 
a “Maldita” patrimônio cultu-
ral da cidade de Niterói. Os vi-
sitantes da exposição estarão 
imersos em uma atmosfera 
musical e apaixonante, to-
cando desde os ouvintes mais 
saudosistas da rádio, como 

também aqueles das novas 
gerações que não tiveram 
o privilégio de ouví-la. Na 
abertura da exposição have-
rá uma intervenção musical 
com pocket shows surpresa, 
com artistas da cidade que 
tocaram nos áureos tempos 
da Maldita.

No dia 27, às 20h, no Thea-
tro Municipal de Niterói, é a 
vez da festa de 40 anos da Flu-

minense FM relembrar suas 
histórias no talk show ‘Um 
Dia na Maldita’, com diversos 
convidados que fizeram a 
história da rádio. Participam 
da mesa-redonda Selma Boi-
ron – a primeira locutora da 
rádio; Mylena Ciribelli – que 
fez locução entre 1983 e 1985; 
Luiz Antônio Mello – fun-
dador da rádio Fluminense; 
Arthur Dapieve – crítico mu-

sical e especialista em Rock 
anos 80; além de Álvaro Luiz 
Fernandes – gerente de pro-
moções da rádio; e do cantor 
e compositor Lobão. O bate-
-papo será bem descontraído 
e vai apresentar histórias 
e curiosidades do dia a dia 
do funcionamento da rádio, 
reproduzindo um progra-
ma da década de 1980, com 
direito a vinhetas, slogans, 

trechos de músicas da época, 
comentários e até ligações 
de ouvintes. Para encerrar a 
programação, no dia 28, às 
19h, sobe ao palco o trio de 
rock pilotado por Lobão. A 
produção é de Rodrigo Bessa 
e Jéssica Abreu.

Para Marcos Sabino, presi-
dente da Fundação de Arte de 
Niterói, celebrar toda a cena 
do Rock Brasil é fundamental 
para a cidade. “Aqui se cria-
ram, até antes da Fluminen-
se, diversos artistas porque o 
rock sempre foi referência em 
Niterói. Nos anos 60, eram as 
bandas locais. Nos anos 70, 
já eram as bandas de rock 
progressivo.  Mas nos anos 80, 
com o surgimento da rádio, 
conseguimos dar voz a nomes 
como Blitz e Paralamas do 
Sucesso, só para citar dois. 
Muitos outros talentos desta 
geração surgiram a partir da 
Maldita e, para Niterói, é uma 
honra ser palco e cenário 
desta celebração”.

“Ser convidado pelo Luiz 
Antonio Mello, um dos idea-
lizadores do projeto da rádio, 
para pensar em mais uma 
ativação sobre a Maldita, 
uma exposição celebrando os 
seus 40 anos, foi um grande 
presente. Uma oportunidade 
que agradeço. Principalmen-
te porque não estamos aqui 
falando apenas da Rádio Flu-
minense, mas sim realizando 
um grande reencontro com a 

música, com os amigos, com 
nós mesmos. Estamos nos 
reconstruindo depois de um 
período tão sombrio que foi 
essa pandemia mundial. Será 
o momento de revisitação das 
boas lembranças. Vencemos! 
Vamos celebrar a vida. Já está 
sendo incrível poder partici-
par disso tudo”, disse Alessan-
dro ALR, produtor executivo e 
curador da exposição.

A Fluminense FM – A Mal-
dita foi inaugurada em 1º de 
março de 1982, em Niterói, 
Rio de Janeiro. Neste momen-
to teve início uma mudança 
radical no meio radiofônico e 
musical brasileiro, com uma 
locução exclusivamente fe-
minina, sendo a locutora Sel-
ma Boiron. Dando oportuni-
dades para bandas novas que 
surgiam no cenário nacional, 
a Maldita ajudou a escrever 
um capítulo importante na 
história do rock brasileiro.

A Sala Carlos Couto e o 
Theatro Municipal de Nite-
rói (Bate papo e Show) ficam 
na Rua XV de Novembro, 35, 
Centro. Visitação de 18 de 
maio a 11 de junho, de quarta 
a sexta, das 11h às 18h. Sába-
dos e domingos, das 15h às 
18h. Nos feriados a exposição 
não abre.Entrada gratuita, 
mediante doação de 1kg de 
alimento não perecível para 
o Programa Niterói Solidária. 
Classificação livre.

 Nathan Campos/Divulgação

Mostra realizada pela Fundação de Arte de Niterói tem curadoria de Alessandro ALR e traz itens raros ligados a rádio

Regras 
ambientais 
para as 
indústrias
Os estabelecimentos in-
dustriais localizados nas 
cidades fluminenses que 
pretendem ser enquadra-
dos no Tratamento Tri-
butário Especial de ICMS 
aplicado ao setor terão 
que cumprir uma série de 
critérios ambientais para 
garantir a concessão do be-
nefício. É o que estabelece 
a Lei 9.669/22, sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada nesta 
segunda-feira (9) no Diário 
Oficial. A norma atualiza 
legislação de 2015 (que 
prevê o regime especial) e 
determina que essas em-
presas obedeçam ao pla-
no diretor municipal e às 
políticas de zoneamento 
municipal e de planeja-
mento e desenvolvimento 
sustentável local.

“Asseguramos alguns 
incentivos às empresas 
com o objetivo de impul-
sionar a produção indus-
trial nos municípios flu-
minenses e, consequen-
temente, fomentar a eco-
nomia do estado, gerando 
mais emprego e renda. 
Mas isso tem que ser feito 
de forma responsável e 
sustentável”, declarou o 
governador.

Além dos municípios 
já abrangidos anterior-
mente, a nova lei incluiu 
ainda Maricá, Nova Igua-
çu e São João de Meriti. 
Vale lembrar que, em abril 
deste ano, Cláudio Castro 
sancionou também a Lei 
9.633, ampliando o núme-
ro de cidades alcançadas 
pela norma – entre elas, 
Petrópolis, Teresópolis e 
Nova Friburgo. Agora, ao 
todo, são 81 municípios 
fluminenses.

As empresas que ade-
rirem ao regime terão que 
apresentar os resultados 
decorrentes dos benefícios 
tributários.

Pré-campanha exibe poder de fogo de Sandro Matos, ex-prefeito de São João de Meriti

Evento reúne lideranças do estado
Tendo como palco um tradi-
cional clube de São João de 
Meriti, o evento de lançamento 
da pré-campanha de Sandro 
Matos a deputado federal nas 
eleições deste ano foi sinto-
mático. O ex-prefeito de São 
João de Meriti, agora filiado ao 
Solidariedade, mostrou toda 
a sua força: cerca de 1,5 mil 
lideranças políticas estiveram 
presentes no Clube Apolo, em 
Coelho da Rocha. Sandro, que 
também já foi deputado federal 
em dois mandatos, atraiu um 
número expressivo de impor-
tantes figuras da política não 
só da Baixada como de todo o 
Estado do Rio.

O prefeito de Angra dos 
Reis, Fernando Jordão (MDB), 
que foi ao evento acompanha-
do da esposa, a deputada esta-

dual Célia Jordão (PL), disse ter 
feito questão de dar seu abraço 
em Sandro Matos e desejar boa 
sorte nessa caminhada que se 
iniciava. 

Além do casal, outras lide-
ranças importantes no cenário 
político fluminense estiveram 
presentes, como o deputado 
estadual Ronaldo Anquieta, Re-
nato Miranda, irmão do prefei-
to de Mesquita, Jorge Miranda, 
e ex-secretário de Governança 
daquela cidade, o ex-deputado 
federal Marcelo Mattos, Júlio 
da Marina, irmão da prefeita 
de Guapimirim, Marina Rocha, 
Fabrício Baião, ex-prefeito de 
Sapucaia, e Quinzinho, vice-
-prefeito de Miguel Pereira, 
dentre outros. Sem esconder 
a emoção, Sandro falou sobre 
a sua volta ao jogo político, 

exercício que ele conhece tão 
bem e ao qual dedicou grande 
parte de sua trajetória.

“Mais uma vez vou sacri-
ficar minha vida particular, 

o convívio com a família, em 
nome de um ideal. Já fui re-
presentante de São João e do 
povo fluminense em Brasília 
por oito anos. Acho que tenho 

a contribuir nessa retomada de 
crescimento do Estado do Rio”.

Com o lema “Mais juntos, 
sempre”, o evento, que durou 
cerca de duas horas e meia, 
lotou o clube Apolo. Lideran-
ças políticas das mais diversas 
cidades do Estado, mas em 
especial da Baixada, fizeram 
questão de ressaltar as qualida-
des de Sandro Matos enquanto 
esteve à frente da prefeitura de 
São João. Professor Max, que já 
foi vereador na vizinha Mesqui-
ta, foi um desses.

“O Sandro revolucionou a 
Educação de São João de Me-
riti, basta ver como ele pegou 
os indicadores da pasta e como 
os entregou. O índice que mede 
a qualidade do ensino bási-
co disparou na gestão dele”,  
disse.

A Enel Distribuição Rio 
promove nesta semana, 
em Arraial do Cabo e em 
Itaboraí, palestras e ofi-
cinas com dicas de con-
sumo consciente e troca 
de lâmpadas. As iniciati-
vas fazem parte do pro-
jeto Enel Compartilha 
Consumo Consciente e 
são voltadas para o uso 
da energia em casa, com 
a utilização correta dos 
aparelhos domésticos, 
sem gastos desneces-
sários.

Os par t icipantes 
também poderão trocar 
lâmpadas incandescen-
tes ou fluorescentes, 
que têm alto consumo 
de energia, por outras 
de LED. Basta levar um 
documento com foto, a 
última conta de ener-
gia paga e as lâmpadas 
usadas para serem tro-
cadas.

Consumo 
consciente

Divulgação

Cerca de 1,5 mil lideranças políticas estiveram presentes no lançamento
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Inscrições para o Enem 2022 
vão começar nesta terça-feira
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro
As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) começam nesta terça 
(10) e podem ser realizadas 
até 21 de maio. Pela primei-
ra vez, os interessados em 
participar poderão efetuar o 
pagamento da taxa de inscri-
ção por meio de PIX e cartão 
de crédito.

O resultado dos recursos 
para isenção da taxa de ins-
crição já está disponível na 
Página do Participante. O 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) ressalta que 
a aprovação dos pedidos não 
garante a inscrição no exame.

A taxa de inscrição para 
o Enem 2022 foi mantida 
no valor de R$ 85. O período 
para efetuar o pagamento se 
encerra em 27 de maio. A par-
ticipação no exame apenas 
será garantida apenas após a 
confirmação do pagamento 
da taxa.

O pagamento da taxa de 
inscrição também poderá ser 
feito por meio do tradicional 

boleto, que deve ser gerado na 
Página do Participante.

Já os interessados em fazer 
o Enem 2022 que obtiveram a 
isenção da taxa devem reali-
zar a inscrição na Página do 
Participante.

Provas- As provas serão 
realizadas nos dias 13 e 20 
de novembro. A abertura 
dos portões será às 12h, e o 
fechamento às 13h. O início 
das provas será às 13h30. No 
primeiro dia de Enem, o tér-
mino das provas será às 19h. 
No segundo dia de testes, às 
18h30.

O exame será constituído 
de quatro provas objetivas e 

uma redação em língua por-
tuguesa. Cada prova objetiva 
terá 45 questões de múltipla 
escolha.

No primeiro dia, serão 
aplicadas as provas de lin-
guagens, códigos e redação 
(língua Portuguesa, literatura, 
língua estrangeira, artes, edu-
cação física e tecnologias da 
informação e comunicação); 
e de ciências humanas e suas 
tecnologias (história, geogra-
fia, filosofia e sociologia).

A aplicação terá 5 horas e 
30 minutos de duração.

No segundo dia do exame, 
serão aplicadas as provas de 
ciências da natureza (quími-
ca, física e biologia) e mate-
mática e suas tecnologias. 
A aplicação terá 5 horas de 
duração, contadas a partir da 
autorização do chefe de sala 
para o início das provas.

Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulgados no 
Portal do Inep, até o terceiro 
dia útil após o último dia de 
aplicação. o pleito deste ano, 
em outubro”.

Interessados 
poderão efetuar 
o pagamento 
da inscrição por 
meio de PIX e 
cartão de crédito

UFSC/Creative Commons

A taxa de inscrição foi mantida no valor de R$ 85. O período para efetuar o pagamento se encerra em 27 de maio

Eleições: TSE vai responder 
sugestões até quarta-feira
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) divulgou ontem(9) nota 
afirmando que responderá 
até a próxima quarta (11) 
todas as questões enviadas à 
Comissão de Transparência 
das Eleições (CTE), mesmo 
aquelas remetidas fora do 
prazo.

O prazo original para que 
os integrantes da comissão 
enviassem questões e suges-
tões para implementação nas 
Eleições 2022 se esgotou em 
dezembro. Todas as questões 
e sugestões foram respondi-
das em fevereiro e, há cerca 
de duas semanas, o TSE di-
vulgou o plano da comissão, 
com 10 ações a serem imple-
mentadas para as eleições de 
outubro.

O plano foi elaborado a 
partir de 44 sugestões feitas 
pelos integrantes da CTE, 
incluindo seis sugestões das 
Forças Armadas. Após o fim 
do prazo, no entanto, o Mi-
nistério da Defesa enviou 
mais sete propostas para o 

aprimoramento do processo 
eleitoral.

“As questões posterior-
mente apresentadas, embora 
fora do prazo inicial, rece-
berão manifestação do TSE, 
no máximo até 11 de maio 
de 2022, em documento que 
consolidará todas as suges-
tões para as eleições deste 
ano e para os pleitos vin-
douros, porquanto todos os 
aprimoramentos são sempre 
bem-vindos”, disse a Corte 
Eleitoral.

Na nota, o TSE afirma que 
já não há mais possibilidade 
de alteração no processo elei-
toral. “O TSE lembra que, no 
atual momento, com ordem 
e obediência à lei, cumpre 
executar o que está posto nos 
termos da Constituição e da 
legislação”, diz o texto.

O TSE afirmou ainda não 
haver “qualquer objeção a 
que documentos com suges-
tões sobre o processo eleitoral 
sejam colocados ao pleno 
conhecimento público”. 

As Eleições 2022 estão 
marcadas para 2 de outu-
bro. Eventual segundo turno 
para presidente e governador 
devem ocorrer em 30 de ou-
tubro.

E-título - O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) começou 
a testar uma nova versão beta 
para o aplicativo e-Título, que 
dá acesso a uma via digital 
do título de eleitor e a outros 
serviços.

Por enquanto, apenas 
0,1% dos 25 milhões de usuá-
rios do e-Título vão ser esco-
lhidos aleatoriamente para 
testar a versão beta. O TSE, 
porém, informou que pre-
tende validar e disponibilizar 
a nova versão para todo o 
eleitorado antes do dia da 
votação.

Nas eleições municipais 
de 2020, o aplicativo e-Título 
apresentou instabilidade 
devido à alta utilização da 
ferramenta no primeiro tur-
no de votação. Para este ano, 

o TSE promete “a redução 
do impacto nos serviços em 
períodos de grande procura 
pelos eleitores”, entre outros 
avanços.

O app com versões para 
iOS e Android avançou tam-
bém no quesito acessibilida-
de, adotando cores e adapta-
ções que facilitam a visualiza-
ção por pessoas com algumas 
deficiências visuais, como 
daltonismo, por exemplo.

Foram implementadas 
ainda melhorias na conferên-
cia por biometria, que para 
aumentar a segurança agora 
utilizará dupla biometria, 
com reconhecimento fácil e 
de impressão digital, segundo 
o TSE. Há também uma nova 
central de notificações.

O TSE não infor mou 
quando a versão beta deve ser 
disponibilizada a um público 
mais amplo, informando ape-
nas que “a intenção é que ela 
seja disponibilizada a todo o 
eleitorado até o pleito deste 
ano, em outubro”.

Nova versão beta do aplicativo o e-Título começa a ser testada

Medida vale para condutor cadastrado que conceder autorização prévia

Benefício para os motoristas 
que não cometerem infração

O Conselho Nacional de 
Trânsito publicou, no Diá-
rio Oficial da União desta 
segunda (9), deliberação 
que prevê benefícios a con-
dutores cadastrados no Re-
gistro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC) que 
não tenham cometido  in-
frações pelo prazo de 12 
meses. Previsto no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), o 
RNPC tem, como finalidade, 
cadastrar condutores que 
não cometeram infração de 
trânsito sujeita à pontua-
ção durante o período de  
um ano.

A  D e l i b e ra ç ã o  p re v ê 
que, para ser cadastrado no 
RNPC, o condutor deverá 
conceder autorização pré-
via por meio de aplicativo 
ou outro meio eletrônico 

“regulamentado pelo órgão 
máximo executivo de trân-
sito da União”, ou seja, pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Após 
conceder a autorização, o 
condutor será cadastrado 
no RNPC, independente-
mente de comunicação pelo 
órgão máximo executivo 
de trânsito da União. A au-
torização prévia “implica 
consentimento do condutor 
para que os demais cidadãos 
visualizem seu cadastro no 
RNPC”, conforme disposto 

na deliberação
A consulta  ao RNPC, 

na qual é informado se o 
pesquisado está ou não ali 
cadastrado, é garantida a 
todos os cidadãos, mediante 
fornecimento do nome com-
pleto e CPF do condutor. A 
deliberação acrescenta que 
o RNPC “poderá ser utilizado 
para a concessão de bene-
fícios de qualquer natureza 
aos condutores cadastra-
dos”, e que esses benefícios 
poderão ser “fiscais ou tari-
fários”, como por exemplos, 
descontos no IPVA, na forma 
da legislação específica de 
cada ente da federação. 

Por fim, o Contran infor-
ma que o RNPC será imple-
mentado pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da 
União em até 180 dias.

A Petrobras anunciou 
ontem (9) um reajuste de 
8,87% no preço do diesel 
para as distribuidoras. De 
acordo com a empresa, 
o preço do litro do com-
bustível no atacado passa 
de R$ 4,51 para R$ 4,91, 
um aumento de R$ 0,40.

Segundo a empresa, 
esse é o primeiro reajus-
te do combustível em 
60 dias.

Com o reajuste, a 
mistura obrigatória de 
90% de diesel A e 10% de 
biodiesel passará a custar 
para a distribuidora R$ 
4,42 por litro, em vez dos 
atuais R$ 4,06, uma alta 
de R$ 0,36.

Essa é a parcela da Pe-
trobras no preço cobrado 
do consumidor, que in-
clui custos e margens de 
lucro das distribuidoras e 
dos postos de combustí-
vel, além do ICMS.

Reajuste 
no diesel

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: 13/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Bororós - São Francisco - Niterói 17413165
09:00 às 13:00 Rua Guararapes - São Francisco - Niterói 17413165
09:00 às 13:00 Rua Tapajós - São Francisco - Niterói 17413165
09:00 às 13:00 Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kale - Piratininga - Niterói 17414033
09:00 às 13:00 Avenida Conselheiro Paulo Melo Kalle - Piratininga - Cafuba - Niterói 17414033
09:00 às 13:00 Rua Jornalista Osia Stutz - Piratininga - Niterói 17414033
09:00 às 13:00 Rua 32 - Piratininga - Niterói 17414083
09:00 às 13:00 Rua Doutor Walter Madeira (Ant R. 32) - Piratininga - Cafuba - Niterói 17414083
14:30 às 18:00 Ruas 1, 143, 145 - Piratininga - Camboinhas - Niterói 17418849
14:30 às 18:00 Rua Graças - Camboinhas - Niterói 17418849
14:30 às 18:00 Rua Madre Vitória - Piratininga - Niterói 17418849
14:30 às 18:00 Rua Marechal Raul Albuquerque - Camboinhas - Piratininga - Charitas 17418849
14:30 às 18:00 Rua Maria Vitória - Piratininga - Niterói 17418849
14:30 às 18:00 Rua Nicolau Mary Junior - Camboinhas - Niterói 17418849
14:30 às 18:00 Rua Vitória - Camboinhas - Piratininga - Niterói 17418849
14:35 às 18:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 17418867
14:35 às 18:00 Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 17418867
14:35 às 18:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 17418867
14:35 às 18:00 Travessa Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 17418867

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Albino José - Jardim Bom Retiro - Guaxindiba - São Gonçalo 17411705
08:00 às 12:00 Rua Julio de Castilhos - Marambaia - São Gonçalo 17411705
08:00 às 12:00 Rua Pacheco Lopes - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17411705
13:00 às 17:00 Ruas L, R - Marambaia - São Gonçalo 17407329
13:00 às 17:00 Rua Antônio Nascimento - Marambaia - São Gonçalo 17407441
13:00 às 17:00 Ruas E, K, L - Vila Etelma - Marambaia - São Gonçalo 17407441
13:00 às 17:00 Rua Izolina Porto Lopes - Marambaia - São Gonçalo 17407441
13:00 às 17:00 Rua João Peixoto - Itaúna - São Gonçalo 17413337
13:00 às 17:00 Rua Oscarino Maciel - Nova Cidade - São Gonçalo 17413337
13:00 às 17:00 Rua Vila Real - Boa Vista - São Gonçalo 17418709
13:00 às 17:00 Rua 73 - Boa Vista - São Gonçalo 17418709
13:00 às 17:00 Rua Bizantina - Boa Vista - São Gonçalo 17418709
13:00 às 17:00 Rua Mossoro - Boa Vista - São Gonçalo 17418709
13:00 às 17:00 Travessa A - Boa Vista - São Gonçalo 17418709
13:00 às 17:00 Avenida da Liberdade - Marambaia - Mutondo - São Gonçalo 17419061
13:00 às 17:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo 17419061
13:00 às 17:00 Ruas B, C, D, E, M, N - V Etelma - Chac Vale do Sul - Marambaia 17419061
13:00 às 17:00 Rua da Fraternidade - Marambaia - São Gonçalo 17419061
13:00 às 17:00 Rua da Maçonaria - Marambaia - São Gonçalo 17419061
13:00 às 17:00 Rua Igualdade - Marambaia - São Gonçalo 17419061
13:00 às 17:00 Rua Izolina Porto Lopes - Mara - Vila Etel - Marambaia - São Gonçalo 17419061
13:30 às 17:30 Avenida Arcoverde - Lagoinha - São Gonçalo 17412555
13:30 às 17:30 Avenida Cardeal Arco Verde - Lagoinha - Casa Base - Laranjal 17412555
13:30 às 17:30 Rua Aluísio de Azevedo - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo 17412555
13:30 às 17:30 Rua Mário de Alencar - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo 17412555
13:30 às 17:30 Rua Padre Manoel de Nóbrega - Laranjal - São Gonçalo 17412555

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 5, 10, 58, 59, 60, 61, 62 64, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 

85, 92, 100 - Estrada do Boqueirão - Boqueirão - Araçatiba - Centro 
- Jardim Balneário - Jardim Balneário Maricá - Itaipuaçu - Saco das 
Flores - Jardim Inohan - Maricá 

17412599

13:00 às 17:00 Estrada do Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Parque Lagoa Araçatiba - Araçatiba - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Joaquim da Silveira - Araçatiba - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Maricá - Boqueirão - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Romolo Cavina - Araçatiba - Centro - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Rua Tenente Joaquim Silveira - Boqueirão - Maricá 17412599
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Ivam Mundim - Boqueirão - Maricá 17412881
13:00 às 17:00 Ruas 5, 61, 63 - Boqueirão - Araçatiba - Jardim Interlagos - Maricá 17412881
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17412881
13:00 às 17:00 Avenida do Canal - Estrada Velha São José - Maricá 17417579
13:00 às 17:00 Praça das Amendoeiras - São José Imbassaí - Maricá 17417579
13:00 às 17:00 Ruas B, C, D, E, K - Pr. Amendoeiras - Caju - São José Imbassaí - 

Estrada Velha São José - Maricá 
17417579

13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Estrada do Jaconé - Maricá 17417579
13:00 às 17:00 Rua Vinícius Oliveira da Rocha - São José Imbassaí - Maricá 17417579
13:00 às 17:00 Avenida Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassaí - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Estrada Velha São José - Pr. Amendoeiras 17417723
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Pr. Amendoeiras - Ponta Grossa - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Caju - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Alípio dos Santos - São José - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Roberto de Andrade - Centro - São José - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Maricá 17417723
13:00 às 17:00 Rua 2 - Ponta Negra - Maricá 17459923
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Severino da Silva - Ponta Negra - Maricá 17459923
13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Ponta Negra - Maricá 17459923
13:00 às 17:00 Rua Moacyr Vale dos Santos - Ponta Negra - Maricá 17459923

Texto não 
especifica 
quais serão as 
vantagens
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Gatito vibra 
com boa 
atuação no 
clássico

O Botafogo 
ganhou âni-
mo para a 
sequência da 
temporada 
após a vitória 

sobre o Flamengo. Com o 
resultado, os alvinegros au-
mentaram a crise no rival e 
foram para a parte de cima 
da tabla da Série A. Um dos 
destaques do clássico dispu-
tado em Brasília foi o goleiro 
Gatito Fernández.

O goleiro paraguaio cele-
brou a atuação e revelou que 
buscava retornar a boa fase 
de antes de sua lesão.

“Maior drama é que eu 
não sabia que voltaria a estar 
no nível que eu estive nos 
outros anos. Consegui provar 
para mim mesmo que eu 
consigo estar no nível que 
joguei dos outros anos aqui 
no Botafogo. Fico muito 
orgulhoso do trabalho que 
faço diariamente, pré-treino, 
em casa trabalhando, isso dá 
uma satisfação, e também a 
todo o estafe do clube que 
está sempre me ajudando. 
É uma coisa que me enche 
de orgulho”, disse Gatito ao 
“Sportv”.

Gatito também exaltou 
o fim do jejum diante do 
Flamengo. O Botafogo não 
vencia o rival há quatro anos.

“Conversamos nessa se-
mana e tínhamos falado que 
já era hora de mudarmos 
essa parte negativa que es-
távamos tendo nos clássicos. 
Nós que estamos há mais 
tempo no clube vínhamos 
guardando uma mágoa gran-
de, porque não conseguía-
mos conquistar uma vitória 
e entregar à nossa torcida”.

Treinador desembarca em Portugal e descarta trabalhar no Brasil

Jesus muda de ideia e 
afirma que não voltará

Após passar por 
um período de 
férias no Brasil, 
o técnico Jorge 
Jesus retornou 
para Portugal e 

já se envolveu em uma nova 
polêmica. Poucos dias após 
revelar o desejo de voltar a 
treinar o Flamengo, o por-
tuguês afirmou que não irá 
retornar ao Brasil.

“Não, não volto ao Brasil”, 
disse em entrevista ao canal 
“SIC Notícias”.

Além do Rubro-Negro, 
Jorge Jesus vem sendo forte-
mente especulado no Fener-
bahçe. Questionado sobre o 
assunto, o português deixou 
em aberto qualquer acerto 
com a equipe da Turquia: 

“Talvez”.
A recente entrevista que 

Jorge Jesus concedeu ao 
Renato Maurício Prado, co-
lunista do “UOL”, deixou as 
atuais declarações do téc-
nico ainda mais polêmicas.

Na oportunidade, o por-
tuguês, além de afirmar o 
desejo de retornar ao Fla-
mengo, estipulou prazo até 

o próximo dia 20 para que o 
clube o procurasse.

“Quero voltar, sim. Mas 
não depende só de mim. Pos-
so esperar até pelo menos o 
dia 20. Depois disso, tenho 
que decidir minha vida”, 
disse Jesus, na ocasião.

O Rubro-Negro, até o 
momento, não se posicio-
nou oficialmente sobre as  
declarações de seu ex-trei-
nador.

No início do ano, Jesus, 
que ainda estava no Benfica, 
chegou a ser especulado na 
equipe brasileira, mas o Fla 
contratou Paulo Sousa. Pou-
co tempo após o acerto com 
o novo comandante, Jorge 
Jesus rescindiu seu contrato 
com os Encarnados.

Alexandre Vidal / Flamengo

Jorge Jesus causou enorme polêmica na semana passada ao afirmar que estava esperando proposta do Flamengo

Técnico Paulo 
Sousa respondeu 
a Jorge Jesus 
e desejou ‘paz 
e sucesso’ ao 
compatriota

Yuri exalta apoio da 
torcida do Vasco

Cano já aprova 
trabalho de Diniz

O Vasco ganhou 
tranquilidade 
após vencer o 
CSA, em São Ja-
nuário. Os cruz-
maltinos termi-
naram a rodada 

na quinta posição da Série B. 
O volante Yuri exaltou a vitória 
sobre seu ex-clube e destacou 
a dificuldade em passar pelos 
alagoanos.

“Nós sabíamos da dificul-
dade do jogo. Eu, particular-
mente, conheço o trabalho 
do Mozart, o CSA em si, então 
já esperava um jogo difícil, 
como foi. Cada time que vem 
nos enfrentar em São Januá-
rio possui uma estratégia. O 
CSA joga com posse de bola 
e alarga muito o campo. Não 
conseguimos encaixar a mar-

O Fluminen-
se, no último 
domingo, pela 
quinta rodada 
do Campeo-
nato Brasileiro, 

arrancou o empate com o 
Palmeiras, em São Paulo. O 
resultado foi considerado po-
sitivo pelos tricolores.

Esta foi a segunda partida 
do Fluminense sob o coman-
do do técnico Fernando Di-
niz. A postura da equipe vem 
sendo elogiada por torcida e 
jogadores. O atacante Germán 
Cano fez questão de exaltar o 
trabalho de Fernando Diniz.

“Com Diniz, quando per-
de a bola, todos correm para 
recuperar. Ficamos sempre 

cação no primeiro tempo, mas 
organizamos no segundo e 
conseguimos fazer o gol. Foi 
uma vitória que trouxe alívio, 
precisávamos muito desses 
três pontos e conseguimos, 
com garra e empenho de to-
dos. Agora é pensar no Bahia”, 
disse o jogador.

Yuri fez questão de elogiar 
a torcida do Vasco, que lotou 
São Januário no último fim 
de semana.

“Não temos o que falar do 
torcedor, apenas agradecer. 
Falo não apenas por mim, 
mas pelo time inteiro. Chega 
a arrepiar, pois sabemos que  
ainda precisamos melhorar, 
corrigir algumas coisas. É 
só parabenizar nossa torci-
da por lotar mais uma vez o  
estádio”.

perto dos companheiros. O 
trabalho dele é muito bom. 
Todo mundo está acreditan-
do no trabalho dele”, disse o 
argentino.

O Fluminense passa a fo-
car na Copa do Brasil. Ama-
nhã, os tricolores encaram 
o Vila Nova, em Goiânia. Os 
cariocas estão em vantagem 
após terem vencido o duelo 
de ida por 3 a 2.

Argentino diz 
que todos no 
Flu apostam no 
técnico tricolor


