
Delegada presa tinha quase 
R$ 2 mi em apartamento

Ela é alvo de ação contra máfia dos caça-niqueis que também investiga se bicheiro mandou matar Marielle

DINHEIRO EM SACOLAS DE GRIFE

CIDADES\PÁG.4

Avenida Amaral Peixoto, esquina com Visconde do Uruguai, recebeu pintura especial. Operadores de trânsito fizeram a interdição parcial da via durante a madrugada para que fosse aplicado o efeito 3D 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Niterói: Centro 
ganha faixa de 
pedestres 3D
A Avenida Amaral Peixoto, uma 
das mais movimentadas vias de 
Niterói, teve a faixa de pedestres 
repintada, ganhando efeito 3D, 
na esquina com Avenida Viscon-
de do Uruguai. A iniciativa faz 
parte da campanha Maio Amare-
lo, uma campanha mundial com 
o objetivo de chamar a atenção 
da sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo. A pintura foi 
feita pelo artista Marcelo Melo, 
que usou uma tinta especial as-
fáltica, gerando a sensação da 
faixa flutuar sob os pés de quem 
a atravessa e diante dos olhos dos 
motoristas que param os veículos 
no sinal vermelho.

CIDADES\PÁG. 3

Fins de semana 
e feriados com 
pedágio menor

PANORAMA\PÁG. 2

Vida e obra
de Cora
Coralina
“Cora do Rio Vermelho”, 
que faz um passeio pela 
vida de Cora Coralina, no 
Teatro Poeirinha, no Rio.

PÁG.2 

CULTURA

Bianca Oliveira/Divulgação

“Cora do Rio Vermelho” estreia, nesta 
quinta, no Teatro Poeirinha, no Rio

Franco favorito, mas pressionado pela irregularidade apresentada du-
rante o ano, o Fla recebe hoje o Altos-PI, em Volta Redonda, pelo jogo de 
volta na Copa do Brasil, não podendo tropeçar para não agravar crise.

PÁG. 8

ESPORTES

Flu busca 
classificação 
em Goiânia
Após vencer de virada o 
confronto de ida por 3 a 2, 
o Flu visita o Vila Nova po-
dendo empatar para seguir 
na Copa do Brasil.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Cano, em grande fase, comandará 
o ataque tricolor contra o Vila Nova

Gilvan de Souza / Flamengo

Com grande parte dos titulares poupados, Diego Ribas deve ganhar uma oportunidade na partida

Fla não quer dar chance para zebra

Nego é a nova 
voz oficial da 
Porto da Pedra

CIDADES\PÁG. 3

Mais empregos gerados no Rio
Niterói e Maricá lideram em número de vagas criadas no Leste Metropolitano

PÁG. 3 
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Lesões no Flamengo
É no mínimo curiosa a quantidade de atletas lesionados 
no time do Flamengo. Chegou em um momento tão 
crítico que acho que o Departamento Médico deveria se 
pronunciar devido a tantas lesões simultâneas. É fora do 
comum o que está acontecendo. Algo no trabalho desses 
profissionais não está sendo bem feito.
Hugo Pessanha

Covid-19 aumentando?
Quando a gente começa a achar que os casos de covid-19 
vão diminuir de vez, novas reportagens confirmam novos 
casos da doença crescendo além de mortes. Infelizmente 
sinto que nunca vamos nos livrar deste mal. 
Mariana Amaral

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.

Um passeio pela vida 
de Cora Coralina
O espetáculo “Cora do Rio 
Vermelho”, que faz um pas-
seio pela vida e a obra da 
poeta, contista e doceira 
Cora Coralina, estreia, nesta 
quinta, no Teatro Poeiri-
nha, em Botafogo. Depois 
de uma temporada virtual 
de sucesso durante a pan-
demia, o monólogo com 
Raquel Penner chega aos 
palcos reunindo textos e 
poemas que falam sobre a 
força feminina e a alma da 
mulher brasileira. 

Com dramaturgia de 
Leonardo Simões e direção 
de Isaac Bernat, a peça pro-
põe uma relação de cumpli-
cidade entre atriz e plateia, 
com perguntas e provo-
cações, além de algumas 
músicas populares.

As apresentações acon-
tecem de quinta a sábado, 
às 21h, e aos domingos, às 
19h, até o dia 29. Os ingres-
sos custam R4 25 (inteira). 
O endereço é Rua São João 
Batista, 104, Botafogo. 

CULTURA

Passado
Até o dia 31, em celebração 
aos 189 anos de emancipa-
ção política-administrativa 
de Itaboraí, a Casa Paulina 
Porto, no Centro, recebe a 
exposição “Fragmentos do 
Passado” da artista plástica 
Cris Rosa. A mostra traz 
pinturas de vários pontos 
do município, como a Es-
tação Ferroviária de Porto 
das Caixas, que resgatam a 
memória dos moradores da 
cidade. A visitação é gratuita 
e fica disponível de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

LITERATURA – Misto de romance com crônicas de 
viagem, a obra de estreia da atriz Nicole Cordery, 
com ilustrações de Rita Carelli, traz a história de uma 
mulher que, inesperadamente, recebe um embrulho 
com nove cadernos que haviam pertencido à sua 
prima. Dentro deles, o relato intenso e envolvente de 
dezenas de viagens. 

DANILO CAYMMI – De quinta a domingo, a partir das 
20h, a casa de espetáculos Soberano, em Itaipava, rece-
be o cantor Danilo Caymmi com “Andanças”. No show, 
o artista com 50 anos de carreira e 17 discos lançados, 
relembra musicalmente a época em que os festivais 
da canção eram o principal palco de lançamento de 
novos compositores e cantores. 

Bianca Oliveira/Divulgação

“Cora do Rio Vermelho” estreia, nesta quinta, no Teatro Poeirinha, no Rio
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 “Fragmentos do Passado” da artista 

plástica Cris Rosa, em Itaboraí
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Artistas unidos 
pela esquerda
Mais de 170 artistas e inte-
lectuais apoiadores de Lula 
(PT) à presidência já assina-
ram o manifesto em apoio à 
reeleição de Jandira Feghali 
PCdoB-RJ). Entre os assinan-
tes estão cinco imortais da 
ABL, além de artistas como 
Chico Buarque, Caetano Ve-
loso, Marieta Severo, Djamila 
Ribeiro e Fábio Porchat. A de-
putada federal é autora do PL 
1518/2021, conhecido como 
Lei Aldir Blanc 2, vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro nes-
ta última quinta-feira (5). A 
Lei cria a Política Nacional Al-
dir Blanc de fomento ao setor 
cultural, com aporte anual de 
R$ 3 bilhões, para execução 
descentralizada por estados 
e municípios. A LAB 2 trans-
forma o que era emergencial 
na Lei Aldir Blanc 1 (da qual 
Jandira foi relatora) em uma 
política permanente. Atual-
mente, a parlamentar está à 
frente de articulações para o 
segmento, como a derrubada 
dos vetos presidenciais às leis 
Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, 
e soma esforços para seguir 
na defesa da Lei Rouanet, alvo 
também do Governo Federal.

Torcidas organizadas ganham dia

A Alerj  aprovou o PL  
5649/2022, da deputada Zei-
dan e dos deputados André 
Ceciliano e Carlos Mim para 
criação do Dia das Torcidas 
Organizadas. A iniciativa 
tem o intuito de celebrar a 
aproximação entre todas as 
torcidas, inclusive comba-
ter a violência nos estádios. 
“Defendemos a organização 
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popular de nossos torcedo-
res. A primeira torcida foi 
criada em 1942 ‘Charanga do 
Rubro-Negra’ do seu Jaime de 
Carvalho. Queremos incenti-
var que as organizações po-
pulares possam se manifestar 
sem violência debatendo o 
futebol como forma de di-
versão e desenvolvimento”, 
defendeu Zeidan.

Eventos políticos 
em alta no estado
O presidente regional do 
Republicanos, Luis Carlos 
Gomes, irá apresentar o novo 
presidente do partido de Ni-
terói, Guilherme Bussinger, e 
a nova Executiva Municipal, 
amanhã (11), às 16h, no Mu-
seu de Arte Contemporânea. 
Já na sexta (13), o deputado 
federal e pré-candidato ao 
governo do Estado do Rio 
pelo NOVO, Paulo Ganime, 
participará do lançamento de 
pré-candidaturas do partido 
em Queimados, no Espaço 
do Leleco, às 19h. Serão lan-
çadas as pré-candidaturas 
de Leonardo Vidal, de Volta 
Redonda, a deputado federal, 
e Alexander Laino, a deputado 
estadual.

Só depende do 
governador

Autoescolas 
acessíveis

A cobrança de tarifa mais 
cara dos pedágios aos fins de 
semana e feriados pode ser 
proibida no Estado do Rio. 
A Lei 9.673/22, que autoriza 
o Poder Executivo a adotar 
a norma, é de autoria do 
deputado Brazão (União). A 
medida foi sancionada pelo 
governador Cláudio Castro e 
publicada na edição extra do 
Diário Oficial desta segunda-
-feira (9). O governador, no 
entanto, não se pronunciou 
se vai fazê-la valer de fato. 
Por se tratar de lei autori-
zativa, a implementação da 
medida está sujeita à ava-
liação do Poder Executivo. 
A lei propõe que cada praça 
pedagiada em território do 
estado deve praticar apenas 
um valor definido no contrato 
de concessão do consórcio e 
órgão de controle, incluindo 
a defesa do consumidor, com 
a máxima transparência. “As 
concessionárias devidamente 
autorizadas das nossas rodo-
vias, estranhamente, cobram 
valores bem superiores aos 
sábados, domingos e feria-
dos”, criticou o autor.

Pessoas com Deficiência 
(PCDs) passarão a ter um 
atendimento mais acessível 
nos Centros de Formação 
de Condutores do Estado 
do Rio. É o que determina a 
Lei 9675/2022, de autoria da 
deputada Célia Jordão (PL). 
“Agradecemos ao governador 
Cláudio Castro pela sanção 
da lei, mas continuaremos 
cobrando para que o Detran 
regulamente o mais breve 
possível e os Centros de For-
mação de Condutores pas-
sem a disponibilizar veículo 
adaptado em seus cursos de 
formação. Isso representa a 
garantia de mais autonomia 
às pessoas com deficiência”, 
afirma a deputada Célia 
Jordão.

The good doctors

Por iniciativa do vereador 
Folha (PSD), de Niterói, a 
sessão solene realizada nesta 
segunda-feira (9) na Câmara 
da Cidade Sorriso se asseme-
lhou a um capítulo da série 
The Good Doctor: recebe-
ram o título de cidadão nite-
roiense os médicos Márcio 
Malta, ex-chefe de serviço 
de ortopedia do Huap; o se-
cretário estadual de saúde e 
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obstetra Alexandre Chieppe; 
e o ortopedista e secretário 
executivo adjunto do Minis-
tério da Saúde, Marcus Dias. 
Finalizando a lista, por seu 
trabalho especialmente à 
frente da Câmara de Deputa-
dos em prol da medicina e da 
ciência, recebeu a medalha 
Albert Sabin o também or-
topedista e deputado federal 
Doutor Luizinho (PP-RJ).

Panorama RJPanorama RJ

Renan Souza da Conceição, 
o bodyboarder que resgatou 
um salva-vidas no mar de 
São Conrado durante uma 
etapa do Circuito Brasileiro 
de Bodyboarding, vai rece-
ber a Medalha Tiradentes 
pelo seu ato de coragem. A 
Alerj aprovou por unanimi-
dade, nesta terça-feira (10), 
o projeto da deputada Alana 
Passos (PTB) que concede a 

maior honraria da Casa ao 
esportista. No último dia 28 
de abril, a parlamentar já 
havia entregado, no plená-
rio, uma moção de louvor 
e aplausos ao bodyboarder, 
também conhecido como 
Biruleibe da Rocinha. Em 
breve, Renan também terá 
no peito e no currículo o 
maior título do legislativo 
fluminense.

Boadboarder ganhará medalha
Divulgação/Alerj

O Setembro Azul foi incluí-
do no calendário de datas 
comemorativas do Estado 
do Rio com a sanção da 
Lei 9665/2022, da depu-
tada Rosane Felix (PL). O 
objetivo é promover ações 
voltadas à inclusão e aces-
sibilidade das pessoas sur-
das através da linguagem 
de Libras. “Acessibilidade 
e inclusão são direitos que 

o Estado tem obrigação de 
garantir às pessoas surdas. 
O Setembro Azul no calen-
dário oficial é um avanço, 
mas precisamos evoluir 
muito ainda. É um sonho 
ver todos os lugares com 
atendimento em Libras, 
assim como a Língua Brasi-
leira de Sinais ensinada nas 
escolas”, afirma a deputada 
Rosane Felix. 

Setembro Azul entra no calendário
 Divulgação
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Firjan: Leste Metropolitano fecha 1º trimestre de 2022 com a criação de mais de 3,4 mil novas vagas

Empregos com saldo positivo
Os municípios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí, Maricá, 
Tanguá e Rio Bonito acumu-
laram, juntos, saldo positivo 
de 3.464 postos de trabalho 
formais entre janeiro e março 
de 2022. A conclusão veio a 
partir da análise agregada de 
todos os setores econômicos 
(indústria, comércio, serviços 
e agropecuária) via platafor-
ma Retratos Regionais, da 
Firjan. O melhor resultado 
trimestral deste grupo de 
municípios situados ao leste 
da Baía de Guanabara ficou 
com Niterói (+2.307), que 
contratou 6 em cada 10 tra-
balhadores da  microrregião. 
Na sequência aparece Maricá 
com 981 postos.

A análise específica da 
indústria da microrregião 
mostra que, no acumulado 
deste ano ano, o setor registra 
saldo positivo de 2.393 vagas 
de trabalho formais. Niterói 
(+1.877) e São Gonçalo (+389) 
representam os melhores re-
sultados industriais do Leste 
Metropolitano em 2022. Os 
segmentos que impulsiona-
ram estes números foram, 
respectivamente, o setor de 
construção civil (+1.168) e os 
serviços de utilidade pública 
(+774).

Análise estadual - Entre as 
ocupações, as cinco maiores 

contratações no estado no 
primeiro trimestre de 2022 
foram: faxineiro (+4.039), 
servente de obras (+3.714), 
agente comunitário de saúde 
(+3.623), trabalhador de servi-
ços de limpeza e conservação 
de áreas públicas (+2.346), e 
auxiliar de desenvolvimento 
infantil (+2.106). Na indústria, 
servente de obras (+3.204) foi 

responsável por 2 em cada 
10 novas contratações em 
2022, seguido pela ocupação 
de instalador de tubulações 
(+1.205). Pedreiro, assistente 
Administrativo e faxineiro 
também se destacaram com 
os maiores saldos de contra-
tações no setor industrial nos 
três primeiros meses do ano.

Empresas de todos os por-

tes registraram saldo positivo 
no primeiro trimestre de 
2022. As micro e pequenas 
empresas (+19.032) foram 
responsáveis por metade das 
contratações observadas no 
ano. As grandes empresas 
(+14.945) foram as segundas 
que mais contrataram, se-
guida pelas médias (+1.182). 
Entre os setores, as micro e 

pequenas empresas se des-
tacam com a maior parte das 
contratações em serviços: 6 
em cada 10 novas contrata-
ções no setor foram realizadas 
por micro e pequenas empre-
sas (+20.701), em especial, 
nos segmentos de educação 
infantil e ensino fundamen-
tal. As grandes (+11.244) e 
médias (+2.311) empresas 
também registraram saldo 
positivo no segmento. No 
setor industrial, a micro e 
pequenas empresas (+6.550) 
contrataram 4 em cada 10 
novos trabalhadores formais 
em 2022, impulsionadas pe-
los segmentos de construção 
de edifícios e outras obras de 
infraestrutura. As grandes 
indústrias (+6.415) também 
apresentaram saldo de con-
tratações significativo, segui-
do pelas médias indústrias 
(+2.178).

Prêmio Firjan - Já estão 
abertas – e seguem até 31/08 
– as inscrições para o Prêmio 
Firjan de Sustentabilidade 
2022, novo nome do tradicio-
nal Prêmio Firjan Ambiental. 
“O título foi atualizado, mas 
a nossa intenção continua a 
mesma, a de reconhecer as 
ações bem-sucedidas desen-
volvidas pelas empresas e ins-
tituições no estado do Rio de 
Janeiro. Queremos divulgar 

e motivar melhores práticas, 
que envolvam o aprimora-
mento dos processos pro-
dutivos industriais, projetos 
socioambientais e iniciativas 
de cunho sustentável”, desta-
ca Isaac Plachta, presidente 
do Conselho Empresarial de 
Meio Ambiente da Firjan.

Podem participar empre-
sas, associações, sindicatos, 
instituições de pesquisa, ter-
ceiro setor, universidades e 
demais pessoas jurídicas com 
projetos concluídos ou em 
fase de implantação, desen-
volvidos no estado do Rio e 
com resultados mensuráveis 
em 2020 e/ou 2021. Os fina-
listas e vencedores serão re-
velados durante a cerimônia 
de premiação, que será rea-
lizada na segunda quinzena 
de outubro.

A edição atual, a décima 
desde 2013, possui seis ca-
tegorias, uma delas incluída 
este ano: Estratégias de En-
gajamento e Promoção da 
Agenda 2030 dos Objetivos 
do Desenvolvimento Susten-
tável. As demais continuam, 
embora a maior parte com 
nomes atualizados. São elas: 
Água e Efluentes; Biodiversi-
dade e Serviços Ecossistêmi-
cos; Mudança do Clima e Efi-
ciência Energética; Resíduos 
Sólidos; e Gestão de Impacto 
e Investimento Social.

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Com atuação em diversas frentes do setor econômico, Niterói segue crescendo e se desenvolvendo 

Niterói ganha faixa 
de pedestres 3D
A travessia de pedestres da 
Avenida Amaral Peixoto, 
esquina com Avenida Vis-
conde do Uruguai, umas 
das mais movimentadas 
do Centro de Niterói, ama-
nheceu diferente nesta ter-
ça-feira (10). Como parte 
da campanha Maio Ama-
relo, a Prefeitura de Niterói 
convidou o artista Marcelo 
Melo para repintar a faixa 
com tinta especial asfál-
tica, dando um efeito 3D 
e gerando a sensação de 
flutuar sob os pés de quem 
atravessa e diante dos olhos 
dos motoristas que param 
os veículos no semáforo 
vermelho.

A intervenção artística é 
uma das ações programa-
das para o Maio Amarelo, 
uma campanha mundial 
com o objetivo de chamar a 
atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito em todo 
o mundo.  

Os operadores de trân-

sito da NitTrans fizeram a 
interdição parcial da via 
durante a madrugada. A 
pintura da faixa é uma ini-
ciativa da NitTrans, com 
o apoio da Fundação de 
Arte de Niterói,  Secretaria 
Municipal das Culturas, 
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta, Indutil e Urban 
95.

Toda a programação do 
Maio Amarelo está dispo-
nível no site da Prefeitura 
de Niterói. A campanha 
também terá a 4ª Jornada 
de Capacitação de Profes-
sores, visitas guiadas ao 
CCO Mobilidade e ao CCO 
Ecoponte, capacitação para 
os motoristas de trânsito 
e pontos fixos para a ação 
educativa Maio Amarelo 
Delivery, que busca cons-
cientizar os ciclistas e mo-
tociclistas sobre leis de 
trânsito, distribuindo kits 
educativos e realizando 
pequenos reparos em bici-
cletas.

Rio: 250 vagas para 
o Ambiente Jovem
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustenta-
bilidade (Seas), abriu 250 
novas vagas para o Ambiente 
Jovem, maior programa de 
Educação Ambiental do país. 
Com turmas em 40 localida-
des já em funcionamento, a 
iniciativa abrangerá ao todo 
6 mil jovens em todo o terri-
tório fluminense.

Com 50 vagas em cada, 
os Núcleos de Pertencimen-
to (NUPs) com inscrições 
abertas estão localizados nas 
cidades de Arraial do Cabo, 
Búzios, Cordeiro, Cachoeiras 
de Macacu e Silva Jardim. 
Além de se tornarem agentes 
de transformação ambiental 
e social, os jovens contem-
plados pelo programa têm 
direito a uma bolsa-auxílio 
mensal de R$ 200.

“Temos certeza de que os 
jovens dos 120 NUPs previs-
tos nos darão muito orgulho, 
a educação é o melhor in-
vestimento que um governo 
pode fazer. Acreditamos na 

juventude e no seu papel 
estratégico na formulação 
de políticas ambientais con-
cretas e efetivas”, afirma o 
secretário de Estado do Am-
biente e Sustentabilidade, 
José Ricardo Brito.

Podem se inscrever no 
programa os jovens de 16 
a 24 anos que morem nas 
localidades dos NUPs. As 
inscrições são feitas on-line 
no site www.ambientejovem.
com.br e os selecionados 
receberão contato via e-mail 
ou WhatsApp.

Sobre o Ambiente Jo-
vem - A iniciativa, voltada 
para jovens de 16 a 24 anos, 
tem como objetivo formar 
agentes de transformação 
ambiental e social em suas 
comunidades. Ao todo, se-
rão 120 núcleos em áreas de 
vulnerabilidade social em 
todo o território fluminense. 
Além da capacitação em di-
versos temas pertinentes, os 
participantes receberão uma 
bolsa mensal de R$ 200.

Defensoria vê falta de vagas 
em creches públicas do Rio
Com a melhora na situação 
epidemiológica da covid-19 
e a retomada das atividades 
econômicas, um problema 
social volta a aparecer no Rio 
de Janeiro: a falta de vagas 
nas creches públicas.

Levantamento da Defen-
soria Pública estadual (DPRJ) 
indica que este ano - até abril 
- o número de atendimentos 
no órgão relacionados ao 
tema já supera em 30,5% o 
total de pedidos de 2021.

No ano passado, houve 
1.195 atendimentos sobre 
falta de vaga ou pedido de 
transferência em creche e 
pré-escola, enquanto este 
ano o número atingiu 1.559 
nos quatro primeiros meses.

A relação com a pande-
mia aparece também nos 
anos anteriores. Em 2019, 

foram feitos 5.334 atendi-
mentos sobre creche pela 
DPRJ e, em 2020, o total caiu 
para 2.730.

Em todo o período anali-
sado pela DPRJ, desde 2018, 
os atendimentos em busca 
de vaga em creche pública 
somam 12.360. Do total de 
pessoas que procuram a de-
fensoria para este assunto, 
94% são mulheres e 60,7% 
delas são negras. As solteiras 
representam 62,9% e metade 
era de jovens entre 25 e 34 
anos.

Zona Oeste
A zona oeste do Rio é a 

região mais afetada pelo 
problema. Segundo a defen-
soria, os núcleos com mais 
demandas são os de Jaca-
repaguá (3.610 atendimen-

tos) e o de Campo Grande 
(2.182).

Na análise por bairro 
onde foi pedida a vaga, Cam-
po Grande está na frente, 
com 841, seguido por Jaca-
repaguá (672), Taquara (627), 
Guaratiba (609), Curicica 
(594) e Santa Cruz (384), to-
dos na zona oeste.

Segundo o relatório, a 
falta de vagas na zona oeste 
é uma constante e a popula-
ção mora no local há muitos 
anos, com 30,5% das pessoas 
entrevistadas residindo no 
mesmo endereço há até cin-
co anos e 34% por mais de 
20 anos.

“Não se trata, portanto, 
de uma demanda nova, que 
exigiria da prefeitura do 
Rio de Janeiro a adoção de 
medidas inesperadas. Ao 

contrário, a ausência de in-
vestimentos na área é algo 
que poderia ter sido suprido 
ao longo dos anos”, aponta o 
documento da DPRJ.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
informou que foram abertas 
11 mil novas vagas em cre-
ches desde o ano passado, 
sendo seis mil na zona oeste, 
em comparação com a ges-
tão anterior, que abriu oito 
mil vagas em quatro anos. 
Com isso, a capacidade de 
atendimento da rede muni-
cipal está em 94 mil crianças.

A secretaria informou que 
será feito nos próximos me-
ses um novo chamamento 
público, o quarto da atual 
gestão, para a abertura de 
vagas, com o cadastro de 
instituições parceiras.

Relatório traça diagnóstico dos problemas encontrados nas unidades

Nego é a 
nova voz 
da Porto da 
Pedra
Um dos intérpretes mais 
conhecidos do carnaval, 
Edson Feliciano Marcondes, 
mais conhecido como Nego, 
será a nova voz da Unidos do 
Porto da Pedra em 2023.

Em 2022, o intérprete 
conquistou o campeonato 
da série Ouro, com o Im-
pério Serrano. Dono de 5 
Estandartes de Ouro como 
melhor intérprete do grupo 
Especial do Rio de Janeiro, 
Nego também é conhecido 
por compor sambas-enredo. 
Obteve grandes conquistas 
na Beija-Flor, Unidos da Ti-
juca, Grande Rio, Salgueiro, 
Sossego e no carnaval de 
São Paulo, na X-9 Paulistana 
e Camisa Verde e Branco.

O prefeito Axel Grael e o secretário de Esporte, Gallo, receberam o time

Niterói Rugby fatura torneio 
de handebol na Argentina

A equipe masculina de Hande-
bol de Areia do Niterói Rugby, 
atual tricampeã brasileira da 
modalidade e que recente-
mente conquistou o título do 
torneio Sul-Centro Americano, 
disputado na Argentina, visitou, 
na tarde desta terça-feira (10), 
o prefeito Axel Grael. Acompa-
nhados do secretário municipal 
de Esporte e Lazer Luiz Carlos 
Gallo, os jogadores levaram a 
taça e agradeceram o apoio 
da Prefeitura de Niterói aos 
desportistas da cidade, além de 
contarem os detalhes da dispu-
ta acirrada que levou a equipe a 
ganhar o título inédito.

“Tenho muito orgulho em 
receber nossos atletas do Nite-
rói Rugby. Nossos tricampeões 
brasileiros e vencedores do 
título internacional inédito 
do Sul-Centro Masculino de 
Handebol de Areia em Puerto 
Madryn, Argentina. Apoiar o 
esporte é um caminho sem vol-
ta. Além do Parque Esportivo e 

Social do Caramujo, vamos tirar 
do papel o Complexo Esportivo 
da Concha Acústica”, reiterou o 
prefeito.

O secretário Luiz Carlos 
Gallo afirmou que Niterói se 
destaca em diversas modalida-
des esportivas.

“É uma alegria trazer essa 
delegação, que tem uma tradi-
ção de vitória em campeonatos 
e agora teve mais essa conquis-
ta. Eles fazem parte de um clube 
tradicional na cidade, com 40 
anos de existência”, comemo-
rou o secretário.

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Os jogadores e o técnico Luika levaram a taça para o gabinete do prefeito

Intérprete 
chega para 
buscar o acesso
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Feliz Semana 
das Mães

Dom José Francisco*

“Completaram-se os dias 
para o parto. Ela deu à luz 
um filho primogênito e o 
deitou numa manjedoura. 
Não havia lugar para eles 
no cômodo” (Lc 2,6).

Noite fria. Um jovem ca-
sal procura um abrigo. A 
esposa grávida havia se 
deslocado por 150 quilô-
metros.

Mas na cidade não havia 
lugar para eles: o máxi-
mo que conseguiram foi 
um estábulo. Sempre se 
oferece a melhor xícara, 
a melhor cama, a melhor 
roupa de cama. Lá, não 
foi assim.

Não havia lugar para 
eles no cômodo.

N a q u e l a 
é p o c a ,  a s 
casas eram 
precárias: só 
tinham um 
único cômo-
do que servia 
de quarto, 
d e s p e n s a , 
cozinha. Ao 
anoitecer, ali 
m e s m o  s e 
e s t e n d i a m 
as esteiras.  

Ao lado desse cômodo, 
outro compartimento 
menor, sem grande priva-
cidade, era usado como 
depósito de mantimentos 
e ferramentas, só um pe-
queno paiol sem janelas: 
esse foi o lugar que “não 
havia” para eles.

Um paiol sem janelas já 
seria luxo. Numa estreba-
ria, eles não seriam estor-
vo nem colocariam em ris-

co os moradores da casa. 
Os três aprenderam cedo 
a serem solidários em sua 
solidão e atenciosos em 
sua precariedade.

A hospedaria, que 
não houve, mar-
cou para sempre o 
menino. Foi pobre 

entre todos, 
s o l i d á r i o 
com todos. 
Dizem que 
os humanos 
não são ca-
pazes de dar 
o  que não 
receberam. 
Será?

No Dia das 
Mães pensei 
naquela Mãe 

para quem não 
houve lugar.

Que isso jamais 
aconteça às mães. Que no 
mundo sempre haja lugar 
para elas. Sem elas não há 
presente nem futuro. 

Feliz Semana das Mães 
para todas as mães. Um 
dia só é muito pouco!

Que no mundo 
sempre haja 

lugar para as 
mães. Sem elas 
não há presente 

nem futuro. 
Um dia só para 

elas é pouco

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Águas do Rio está fa-
zendo o recadastramen-
to de seus clientes com o 
objetivo de atualizar os 
dados. Nesta semana, 
a ação acontece em 16 
municípios e contará 
com mais de 450 pro-
fissionais.

Os agentes, devida-
mente uniformizados e 
identificados com cra-
chá da empresa, rea-
lizam o recadastro no 
período das 8h às 18h, 
nos dias de semana. Em 
caso de ausência, será 
feita uma revisita no 
sábado, das 8h às 18h. 
Ainda assim, se o mora-
dor não for encontrado 
neste período, o último 
contato do profissional 
será no turno da noite, 
das 18h às 21h, entre 
segunda e sábado.

Recadastramento

Vereador responde a processo por quebra de decoro parlamentar

Gabriel Monteiro apresenta 
defesa ao Conselho de Ética
O vereador do Rio de Janeiro 
Gabriel Monteiro (PL) apre-
sentou, nesta semana, defesa 
prévia ao Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da 
Câmara Municipal. Ele res-
ponde a processo de quebra 
de decoro parlamentar.

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) inves-
tiga Monteiro por fatos como 
a utilização de servidores 
públicos na produção de ví-
deos para suas redes sociais, 
a divulgação de um vídeo com 
cenas de sexo entre o verea-
dor e uma adolescente de 15 
anos e a exposição de crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade.

A partir da apresentação 
da defesa, tem início a ins-
trução do processo que pode 
durar de 30 a 45 dias. Depois 
disso, o relator Chico Alencar 
(PSOL) dá o seu parecer sobre 
o caso e abre-se espaço para 
nova defesa de Monteiro, caso 
o relatório seja pela proce-
dência da denúncia.

O Conselho de Ética então 
vota o parecer do relator e, 
se for aprovado pela maioria 
absoluta segue para votação 
em plenário.

A cassação precisa ser de-
cidida por pelo menos dois 
terços dos vereadores (34 dos 
51 parlamentares). Já a sus-
pensão do vereador pode ser 

definida com apenas maioria 
absoluta.

Gabriel Monteiro, que fi-
cou famoso por seus vídeos 
no Youtube e que tem milhões 
de seguidores em suas redes 
sociais, nega as acusações, diz 
que está sendo perseguido e 
que as imagens usadas como 
provas contra ele, divulgadas 
na imprensa, foram manipu-
ladas.

“Vou esperar a Justiça. Mas 
daqui a quanto tempo vai ser 
provada minha inocência? 
Enquanto isso durar, terei 
esse peso nos meus ombros. 
Mas vou continuar fazendo 
meu trabalho”, disse o verea-
dor em suas redes sociais.

Energia solar: investimentos 
em diversas regiões do Rio
A Atua Energia investirá R$ 150 
milhões em projetos de energia 
solar no Estado do Rio de Janei-
ro. Em reunião com a Secretaria 
estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações 
Internacionais, a empresa in-
formou que os investimentos 
serão realizados em diferentes 
regiões do estado, até 2023, em 
cerca de 15 usinas de geração 
fotovoltaica, que terão capaci-
dade de gerar, quando instala-
das, 30 megawatts-pico (MWp).

– O Rio de Janeiro tem po-
tencial para se tornar referência 
em energia limpa no país e 
vem se mostrando um destino 
certo para investimentos do 
setor. Queremos diversificar a 
matriz elétrica, estimulando o 
desenvolvimento de projetos 
que tragam benefícios ao meio 
ambiente, maior economia 
para o consumidor final, e 
gerem ainda mais empregos e 
renda para a população flumi-

nense – afirma o governador 
Cláudio Castro.

Duas usinas já estão em 
fase de construção em Nova 

Friburgo, na Região Serrana, 
com investimentos de R$ 10 
milhões, e em Cambuci, no 
Noroeste Fluminense, com in-

vestimentos de R$ 18 milhões. 
As unidades serão conectadas 
às redes da Enel em setembro 
e outubro deste ano, respecti-
vamente.

- Essa é uma energia barata, 
limpa e renovável, que poderá 
ser utilizada por produtores 
rurais, pequenos e médios 
negócios, com uma economia 
estimada em até 20% no con-
sumo – afirma o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Cássio Coelho.

Segundo o presidente da 
Atua Energia, Jorge Maciel, a 
empresa agora está avaliando 
onde serão instaladas as outras 
usinas de geração solar. Ele 
informou também que cada 
unidade gera de 40 a 60 em-
pregos diretos e cerca de 200 
indiretos na fase de construção. 
Todos os materiais relacionados 
à obra civil serão adquiridos no 
mercado local, de acordo com 
Maciel.

Até 2023, cerca de 15 usinas fotovoltaicas serão instaladas no estado
 MPRJ

Duas usinas já estão em fase de construção em Nova Friburgo, Região Serrana

Ao todo 30 pessoas são alvos de denúncias por crimes de corrupção

Operação contra bingos 
prende delegada no Rio
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) 
deflagrou nesta terça (10) 
a Operação Calígula, para 
reprimir as ações da organi-
zação criminosa que segundo 
investigações teria à frente 
um bicheiro e seu filho e se-
ria integrada por dezenas de 
outros criminosos, incluindo 
o policial militar reformado 
Ronnie Lessa, denunciado 
como executor do assassinato 
da vereadora Marielle Franco 
e do motorista Anderson Go-
mes, em 14 março de 2018.

Agentes da Força Tarefa 
do Grupo de Atuação Espe-
cial no Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) para o 
caso Marielle e Anderson e da 
Coordenadoria de Segurança 
e Inteligência (CSI/MPRJ) fo-
ram às ruas para cumprir 29 
mandados de prisão e 119 de 
busca e apreensão, inclusive 
em quatro bingos que seriam 
controlados pelo grupo. Se-
gundo o MPRJ, um total de 30 
pessoas são alvos de denúncia 
pelos crimes de organização 
criminosa, corrupção ativa, 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro. Até o fechamento 
desta edição, nove pessoas 
tinham sido presas.

As denúncias apresenta-
das pelo MPRJ indicam que 
o contraventor e o filho dele 
comandariam uma estrutura 
criminosa organizada, ligada 
à exploração de jogos de azar 
que se estende a diversos es-

tados além do Rio, locais onde 
há décadas exerceria o domí-
nio. O MPRJ ainda apura se o 
contraventor teria mandado 
matar a vereadora.

De acordo com os pro-
motores de Justiça, a ação do 
grupo se baseia em dois pila-
res. “A habitual e permanente 
corrupção de agentes públi-
cos e o emprego de violência 
contra concorrentes e desa-
fetos, sendo esta organização 
criminosa suspeita da prática 
de inúmeros homicídios”, 
apontam.

No entendimento dos pro-
motores, a organização tem 
acertos de corrupção estáveis 
com agentes públicos inte-
grantes de diversas esferas 
do Estado, principalmente 
ligados à Segurança Pública. 
Entre eles, agentes da Polícia 
Civil e da PM.

“Nesta esfera, integrantes 
da organização, membros 
da Polícia Civil, mantinham 
contatos permanentes com 
outros policiais corruptos, 
pactuando o pagamento de 
propinas em contrapartida ao 

favorecimento dos interesses 
do grupo”, acrescentam os 
promotores.

O MPRJ citou um dos epi-
sódios de atuação desses 
integrantes, quando um de-
legado de polícia intermediou 
encontro entre Ronnie Lessa, 
uma delegada e um inspetor. 
Segundo os promotores, o 
encontro resultou em acordo 
que permitiu a retirada em 
caminhões de quase 80 má-
quinas caça-níquel apreen-
didas em casa de apostas da 
organização criminosa, tendo 
o pagamento da propina sido 
providenciado pelo bicheiro.

Prisão - A delegada Adria-
na Belém foi presa na tarde 
desta terça, no Rio. Adriana 
foi um dos alvos da Opera-
ção Calígula, deflagrada de 
manhã pelo MPRJ. Foram 
apreendidos quase R$ 2 mi-
lhões na residência da dele-
gada, segundo o MPRJ.

A prisão preventiva foi 
deferida pela Vara Especiali-
zada do Tribunal de Justiça. 
Em nota, o MPRJ disse que 
a delegada seria levada para 
a Corregedoria da Polícia 
 Civil.

A prisão foi obtida pela 
força-tarefa do Gaeco para 
o caso Marielle e Anderson 
(Gaeco/FTMA). Para os pro-
motores de Justiça, o valor 
encontrado na residência de 
Belém é um forte indício de 
lavagem de dinheiro.

 MPRJ

Quase R$ 2 milhões foram encontrados na casa de delegada

Homenagem aos 
policiais de SG
Unidade que mais reduziu 
os índices de criminalidade 
em todo Estado do Rio de 
Janeiro no mês de abril, o 
7°BPM (São Gonçalo) foi 
palco de uma solenidade 
para homenagear os poli-
ciais militares que mais se 
destacaram operacional-
mente e administrativa-
mente.

“Os números não men-
tem. Temos resultados 
expressivos. O 7°BPM é a 
unidade que mais reduz a 
criminalidade dentro do Es-
tado do Rio de Janeiro. Esta-
mos em primeiro lugar até o 
momento no Sistema Inte-
grado de Metas e esperamos 
que isso se concretize até o 
final do primeiro semestre”, 
ressaltou o tenente-coronel 
Aristheu Góes, comandante 
do batalhão gonçalense.

Comparando as ocor-
rências ao mesmo período 
do ano passado, o mês de 
abril registrou uma que-
da de 51% no número de 
roubo de veículos, 53% nas 
ocorrências de letalidade 

violenta, 58% no registro 
de roubos de rua e 92% nos 
casos de roubo de cargas.

Se os índices se man-
tiverem e o 7°BPM confir-
mar a primeira colocação 
no Sistema Integrado de 
Metas, será a segunda vez 
na história do batalhão 
em que a unidade alcança 
esse recorde. A primeira - e 
única - vez foi no primeiro 
semestre de 2015, quando 
o comando era do Coronel 
Salema, atualmente depu-
tado estadual.

“Deixamos nosso nome 
na história do batalhão com 
essa marca e sempre torce-
mos para que aqueles que 
nos sucedem possam ultra-
passá-la, pois quem ganha 
é a população”, destacou o 
Coronel Salema.

Para definir a bonifica-
ção, são consideradas as 
reduções de roubos de rua, 
letalidade violenta e os rou-
bos de veículos.

O evento ocorreu na ma-
nhã desta terça-feira, dia 10 
de maio.

Divulgação

O 7°BPM foi palco de uma solenidade dedicada aos policiais
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Gás natural: homologado acordo 
de suspensão contra reajuste 
No município de Rio das Ostras, gasoduto deverá triplicar a capacidade de fornecimento de gás

O acordo entre a Petrobras, a 
Companhia de Distribuição 
de Gás do Rio (Naturgy/CEG), 
o governo do Estado e a As-
sembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) para suspen-
são, durante 30 dias, de todas 
ações e recursos referentes a 
reajustes no valor cobrado pela 
estatal para fornecimento do 
gás natural, que seguem em 
tramitação, foi homologado 
pela desembargadora Regina 
Lúcia Passos, da 24ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ficou acertado, que nesse 
período, a CEG pagará pelo gás 
natural o índice de 12% sobre 
a cotação do petróleo Brent, 
usada como indexador para os 
contratos do produto no país.

De acordo com o TJRJ, a 
Petrobras anunciou, no fim do 
ano passado, o aumento em 
50% no preço do gás natural 
para os novos contratos com as 
distribuidoras estaduais para o 
ano de 2022. “Mas as conces-
sionárias entraram na Justiça e, 
no Rio de Janeiro, ainda no final 
de dezembro, duas ações – uma 
da companhia distribuidora de 
gás estadual, a Naturgy-CEG, e 
outra da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro – obtiveram 
liminar suspendendo o reajus-
te”, informou.

Durante a audiência, a de-
sembargadora propôs o pa-
gamento do índice de 12,6% 

até o final de 2022, o que foi 
aceito pela CEG. No entanto, 
representantes da Petrobras ar-
gumentaram que qualquer de-
cisão só poderia ser anunciada 
após a sugestão ser submetida 
à governança corporativa da 
companhia.

O procurador do estado 
Antônio Joaquim Pires e Albu-
querque e o procurador-ge-

ral da Alerj, Sérgio Pimentel, 
demonstraram na audiência 
especial, a preocupação em 
relação a um eventual desa-
bastecimento de gás no estado 
caso o acordo entre a CEG e a 
Petrobras não seja alcançado.

A distribuidora apresentou 
proposta para o pagamento 
do percentual de 12% pelo 
período de dois anos, até o 

final do ano de 2023, com a 
continuidade garantida do 
fornecimento do gás natural 
pela Petrobras e a suspensão 
das ações em curso. “A estatal 
manifestou que não poderia 
aceitar em audiência a oferta, 
antes do posicionamento da 
governança”, informou o TJRJ.

A Secretaria de Estado de 
Polícia Civil (Sepol) informou, 

em nota, que dos dois delega-
dos alvos da operação não têm 
cargos na Polícia Civil atual-
mente. “Eles estão afastados e 
lotados em outros órgãos”.

A secretaria acrescentou 
que a Corregedoria-Geral da 
instituição solicitará acesso às 
investigações para dar anda-
mento aos processos adminis-
trativos necessários.

Fornecimento - A capacida-
de de fornecimento de gás em 
Rio das Ostras será triplicada 
até o final do ano. A informa-
ção foi dada esta semana à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações 
Internacionais pela Naturgy, 
empresa de distribuição de gás 
canalizado, que finaliza um ga-
soduto de 8,5 quilômetros para 
beneficiar também as cidades 
de Casimiro de Abreu e Rio 
Dourado. O projeto vai propi-
ciar ainda o abastecimento de 
novos postos de GNV na região.

“Rio das Ostras tem hoje 
uma economia estruturada e 
um PIB per capita equivalente 

à cidade do Rio de Janeiro. 
O município vem crescendo 
ainda por conta de obras de 
infraestrutura, da exploração 
de petróleo e gás na Bacia de 
Campos, e da chegada de gran-
des empreendimentos, que se 
traduzem em empregos e ren-
da para a população”, afirma 
o governador Cláudio Castro. 

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Cássio 
Coelho, lembra que Rio das 
Ostras é um dos municípios 
com maior crescimento popu-
lacional e econômico do Brasil, 
segundo o IBGE.

“Nos últimos dez anos, 
a população do município 
cresceu mais de 50%, daí a 
necessidade de ampliação 
da infraestrutura de atendi-
mento à população e aos em-
preendimentos da região, cuja 
perspectiva de crescimento é 
grande”, diz Coelho.

Em função dos novos em-
preendimentos no município, 
a Naturgy está investindo mais 
de R$ 10 milhões na obra do 
gasoduto e R$ 300 milhões 
na expansão e renovação de 
sua rede em todo estado, até o 
final de 2022, como anunciou 
a presidente da empresa, Katia  
Repsold, ao secretário Cássio 
Coelho. 

“Com isso, estamos reafir-
mando o compromisso da Na-
turgy com o estado”, ressaltou a 
executiva.

Medida 
suspende por 
30 dias todas 
as ações de 
reajustes

Divulgação

Projeto vai propiciar ainda o abastecimento de novos postos de GNV na região como Cabo Frio

Brasil já tem 1,5 milhão de 
motoristas e entregadores

No Brasil, aproximadamen-
te 1,5 milhão de pessoas 
trabalham com transporte 
de passageiros e entrega de 
mercadorias, segundo dados 
divulgados nesta terça (10) 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
A maioria (61,2%) é de moto-
ristas de aplicativo ou taxis-
tas, 20,9% fazem entrega de 
mercadorias em motocicle-
tas e 14,4% são mototaxistas.

Esses trabalhadores estão 
inseridos na chamada gig 
economy, termo que carac-
teriza relações laborais entre 
funcionários e empresas que 
contratam mão de obra para 
realizar serviços esporádicos 
e sem vínculo empregatício, 
principalmente por meio de 
aplicativos. Os trabalhadores 
atuam como autônomos.

De acordo com dados de 
2021, existem no país 945 
mil motoristas de aplicativo 
e taxistas, 322 mil motoci-
clistas que fazem entregas, 
222 mil mototaxistas e 55 mil 
trabalhadores que usam ou-
tro meio de transporte para 
entregar produtos.

O estudo mostra que a 
maioria desses trabalha-
dores é homem, preto ou 
pardo,  e tem menos de 50 
anos. O maior número de 
motociclistas que entregam 
mercadorias, de motorista de 
aplicativos e de taxistas con-
centra-se na Região Sudeste. 
As regiões Norte e Nordeste 
têm o maior número de mo-
totaxistas no país.

Quanto à escolaridade, 
mais de 10% dos motoristas 
de aplicativo e dos taxistas 

e 5,6% dos entregadores de 
mercadorias via motocicleta 
têm ensino superior. Entre os 
mototaxistas, a porcentagem 
é 2,1% e, nesse grupo, 60,1% 
não concluíram o ensino 
médio.

Variações no rendimento 
- O levantamento do Ipea 
mostra que, entre 2016 e 
2021, o número de entre-
gadores de mercadorias via 
moto aumentou, passando 
de 25 mil para 322 mil, nú-
mero que não teve redu-
ção durante a pandemia de 
covid-19. Já o número de 
motoristas de aplicativos e 
taxistas caiu de 1,121 milhão, 
em 2019, antes da pandemia, 
para 782 mil, em 2020. Em 
2021, o número cresceu para 
945 mil, mas ainda sem vol-

tar ao patamar de 2019.
O maior rendimento mé-

dio é dos motoristas de apli-
cativos e taxistas, em torno 
de R$ 1,9 mil. Em 2016, eles 
recebiam, em média, R$ 2,7 
mil.

No subgrupo de motoci-
clistas que fazem entregas, 
o rendimento é de aproxima-
damente R$ 1,5 mil por mês, 
valor que se mantém estável 
desde 2020. A remuneração 
dos mototaxistas, por sua 
vez, permaneceu pratica-
mente constante, passando 
de aproximadamente R$ 1 
mil, em 2016, para R$ 900, 
em 2021. É o único subgru-
po da gig economy no setor 
de transportes com rendi-
mentos abaixo do salário 
mínimo, que em 2021 era R$ 
1.212.

Maioria é de homens pretos ou pardos, com menos de 50 anos de idade

Medida vale para instituições privadas e entes da administração pública

Empresas poderão acessar os 
requerimentos de empregados

Empresas privadas e entes 
da administração pública - 
direta e indireta de qualquer 
poder da União, estados e 
municípios - que têm, em seu 
quadro, ocupantes de cargo, 
emprego ou função pública 
terão acesso às decisões ad-
ministrativas de benefícios 
requeridos por seus empre-
gados.

A medida está prevista na 
Portaria nº 1.012, publicada 
no Diário Oficial da União de 
hoje (10) pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS).

A portaria assegura que se-
rão resguardadas as informa-
ções consideradas sigilosas, e 
que o uso dos dados dos segu-

rados em finalidade diversa 
da estabelecida “acarretará a 
respectiva responsabilização”.

Para ter acesso à consulta 
é necessário que a empresa se 
cadastre previamente junto 
à Receita Federal, por meio 
da Unidade de Atendimento 
ao Contribuinte da Receita 
Federal do Brasil da jurisdição 
do estabelecimento centrali-
zador (raiz ou matriz).

A consulta poderá então 
ser feita a partir do site do 
INSS, nas opções de “serviços 
para empresas”.

“As informações de be-
nefício que serão fornecidas 
referem-se à data do reque-
rimento, da concessão, de 
início e de cessação, quando 
houver, além do seu status no 
momento da consulta”, define 
a portaria.

Entre os benefícios passí-
veis de consulta estão auxílio 
por incapacidade temporária; 
auxílio-acidente; aposen-
tadorias; pensão por morte 
acidentária; e antecipação 
de auxílio por incapacidade 
temporária.

Os serviços e informa-
ções disponibilizados 
pela plataforma gov.br 
a estudantes da educa-
ção básica à superior 
estão agora concentra-
dos em um só site: o 
Perfil do Cidadão Bra-
sileiro Estudante.

O espaço é um ata-
lho para obter ou pro-
tocolar documentos 
e acessar o Ministério 
da Educação – como o 
Enem, Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), 
Programa Universida-
de para Todos (Prou-
ni), Exame Nacional  
de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) 
e o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil 
(Fies).

Site para 
estudantes

Portaria, porém, 
resguarda as 
informações 
sigilosas

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: 14/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17413935

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Canal - Balneário Bela Vista - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Ruas B, D, E, L, J, S, T, Q, U, V - Caju - Praça  Cinco - Jardim B Maricá - 

da Amizade - Centro - Jacaroá - Balneário Bela Vista - Jardim Atlântico
17417799

13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua 1 - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Amilton José dos Santos - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Arco-Íris - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Braulina Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Loteamento Balneário Rancho AL - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Mendes - Caju - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Ouvídio Moreira de Souza - Jacaroá - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Caju - Jacaroá - Amizade - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Caju - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Amizade - Maricá 17417799
13:00 às 17:00 Rua Uruguai - Jacaroá - Maricá 17417799

Cidadãos e  empresas 
poderão compartilhar 
seus dados de forma rá-
pida, fácil e segura para 
agilizar operações como 
financiamentos ou em-
préstimos. A novidade faz 
parte da primeira fase de  
um novo sistema imple-
mentado pela Receita Fe-
deral.

Hoje, o contribuinte 
que precisa comprovar 
uma informação fiscal 
para obter um serviço no 
mercado tem que procu-
rar a Receita, gravar ou 
imprimir a cópia de uma 
ou mais declarações e le-
vá-las até a instituição que 

exige a informação.
Com o novo sistema, 

o cidadão ou empresário 
poderá compartilhar es-
tas mesmas informações 
de forma instantânea, 
bastando alguns poucos 
cliques. Com isso será 
facilitado o acesso a ser-
viços que necessitam da 
comprovação de informa-
ções cadastrais e econô-
mico-fiscais.

Em nota, a Receita Fe-
deral destacou que este 
modelo de compartilha-
mento de dados já foi 
avaliado pela Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD).

Receita desburocratiza informações 
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Técnico 
destaca 
evolução da 
defesa

O Vasco ficou 
próximo do G4 
da Série B após 
a vitória sobre 
o CSA, por 1 
a 0, em casa, 
pela Série B, 

no último sábado. Com isso, 
a equipe ganhou tranqui-
lidade para trabalhar nesta 
semana.

As atuações cruzmalti-
nas ainda vêm sendo con-
testadas pela torcida, princi-
palmente na parte ofensiva. 
No entanto, a defesa virou 
um ponto positivo sob o 
comando de Zé Ricardo.

O Vasco sofreu em 2021 
com as bolas paradas. Só que 
nesta temporada, a defesa 
carioca não vem levando 
gols neste tipo de jogada. Zé 
Ricardo falou sobre a melho-
ra neste aspecto da equipe.

“Trabalhamos muito a 
bola parada, estamos aten-
tos às estratégias. Como foi 
a volta do Edimar, como 
a gente trabalha bastante, 
espera que o rendimento 
aconteça. Quintero tam-
bém, apesar de não ser tão 
alto, tem bom tempo de 
bola. Gabriel Dias também. 
Tivemos um ‘plus’ contra 
o CSA, vamos dizer assim, 
com entradas do Getúlio e 
Raniel”, disse.

“Acho que a gente tem 
que estudar isso bem, cada 
adversário tem uma estra-
tégia. Melhoramos na bola 
parada, mas na nossa estreia 
tomamos um gol de bola 
parada. Já tínhamos ido bem 
no Carioca. Temos sempre 
que continuar trabalhan-
do, não tem outro jeito”,  
completou.

Rubro-Negro recebe hoje à noite o Altos-PI, no estádio Raulino de Oliveira

Flamengo precisa afastar 
a zebra na Copa do Brasil

O  F l a m e n g o 
vive uma fase 
difícil na tem-
porada e com 
os bastidores 
agitados. Hoje, 

o Rubro-Negro encara o jogo 
da volta da terceira fase da 
Copa do Brasil, contra o Al-
tos, do Piauí. O duelo será no  
estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, a partir 
das 19h30.

A equipe de Paulo Sousa 
vem de derrota no clássi-
co diante do Botafogo pelo 
Campeonato Brasileiro. Nos 
pontos corridos, o Flamengo 
não vence há três rodadas 
e caiu para a 14ª colocação 
na tabela de classificação. A 
torcida pede a cabeça do trei-

nador, que segue prestigiado 
pela diretoria.

A vitória em casa é obri-
gação e qualquer resultado 
diferente, mesmo que a vaga 
nas oitavas venha com um 
empate, é inaceitável pela di-
ferença entre as duas equipes.

No primeiro jogo em Te-
resina, Paulo Sousa poupou 
vários titulares e o time quase 

se complicou. O Altos saiu na 
frente e o Fla teve de suar a 
camisa para buscar a virada 
por 2 a 1. Para o segundo jogo, 
o treinador segue sem poder 
contar com muitos jogadores 
por questões físicas. Assim, 
o português deve mais uma 
vez rodar o elenco para evi-
tar o desgaste nos principais 
atletas.

A tendência é que mais 
jovens da base tenham opor-
tunidade na Cidade do Aço. 
Outra novidade pode ser o 
retorno de Rodrigo Caio aos 
gramados após cinco meses 
de ausência por problemas 
no joelho. O zagueiro foi re-
lacionado nas últimas duas 
partidas, mas não chegou a 
entrar em campo.

O zagueiro 
Rodrigo Caio, 
que ainda 
não atuou em 
2022, pode ser 
escalado hoje

Fluminense visita o 
Vila Nova em Goiás

Erison vibra com bom 
momento no Bota

O Fluminense 
busca a classi-
ficação para a 
quarta fase da 
Copa do Brasil, 
hoje, às 21h30, 

quando visita o Vila Nova-GO, 
no estádio Serra Dourada, em 
Goiânia (GO), pelo jogo de vol-
ta. No duelo de ida, o Tricolor 
conseguiu uma virada por 3 a 
2, após sair perdendo por 2 a 
0. Assim tem a vantagem do 
empate para avançar.

O Vila Nova precisa devol-
ver o triunfo por um gol de 
diferença para forçar a disputa 
de pênaltis ou ganhar por dois 
ou mais gols de vantagem para 
se classificar. Vale lembrar 
que na Copa do Brasil não 
vale mais como critério de de-

O Botafogo ba-
teu o Flamen-
go e chegou a 
parte de cima 
da tabela do 
Campeonato 

Brasileiro. O resultado deu 
moral aos alvinegros para a 
sequência da temporada.

O gol da vitória alvinegra 
foi marcado pelo atacante 
Erison. O jogador exaltou o 
bom momento e agradeceu a 
ajuda dos companheiros e do 
técnico Luís Castro.

“Está sendo um momen-
to muito bom para mim e 
para todos os companheiros. 
Estamos fazendo um grande 
campeonato e venho fazen-
do grandes atuações. Estou 
feliz com meu desempenho, 

sempate o gol anotado como 
visitante.

As duas equipes vem de 
resultados positivos. O Flu 
jogou em bom nível contra o 
Palmeiras em São Paulo e ficou 
no empate por 1 a 1. Mas, com 
cinco pontos, está na parte de 
baixo da tabela do Brasileirão. 
Já o Vila Nova está na área 
intermediária da tabela após 
vencer a primeira na Série B: 2 
a 0 sobre o Náutico em Goiás.

Apesar da vantagem do 
empate, Fernando Diniz ga-
rante um Flu ofensivo.

“O Fluminense tem por 
característica fazer o possível 
para ganhar seus jogos e por 
isso mesmo não vamos jogar 
pensando em resultado de 
empate”, disse.

tenho a ajuda dos meus com-
panheiros, do mister”, disse ao 
“Sportv”.

Erison falou sobre o gol 
e revelou que estudou a ma-
neira de atuar do zagueiro 
David Luiz.

“Já vi muito ele jogar na 
Europa e na Seleção, joguei 
muito com ele no videoga-
me também, é um excelente 
zagueiro. Procurei dar uma 
analisada nos jogos dele, es-
tudei um pouco sobre ele. Fui 
feliz no lance, gosto de carre-
gar para a esquerda, porque o 
chute é uma das coisas mais 
fortes que eu tenho”, declarou.

Erison chegou ao Botafogo 
no início do ano e atualmente 
é o artilheiro da equipe na 
temporada, com 11 gols.

Gilvan de Souza / Flamengo

Pressionado pela irregularidade na temporada, técnico Paulo Sousa tentar avançar com o Flamengo na Copa do Brasil


