
Governo zera imposto para 
tentar conter alta da inflação

Medida vale para carne, frango, farinha de trigo, além de bolachas, produtos de padaria e aço, entre outros

ESTÍMULO À IMPORTAÇÃO
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A quarta dose da imunização contra a Covid-19 (ou segunda dose de reforço) está disponível para idosos a partir de 60 anos que tomaram a terceira dose (ou primeiro reforço) há seis meses

 Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Niterói: mais 
postos para 

vacinar idosos
Para garantir a aplicação da quar-
ta dose ou segunda dose de refor-
ço dos idosos, a Prefeitura de Ni-

terói ampliou o número de postos 
de vacinação contra a Covid-19. A 
imunização agora está disponível 

nas policlínicas do Vital Brazil, 
Barreto, Itaipu, São Lourenço, Pi-
ratininga e Engenhoca, de segun-

da a sexta-feira, das 8h às 16h. Mas 
adultos e adolescentes também 

podem ser vacinados nas mesmas 
unidades. Para as crianças entre 5 
e 11 anos, a dose contra a Covid-19 

pode ser tomada nas policlínicas 
do Vital Brazil, Itaipu, São Louren-

ço e Engenhoca. O atendimento 
também acontece de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 16h.

FGTS: saque 
começa e segue 
calendário
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Após vencer jogo de ida por 3 a 0, fora de casa, no mês de abril, o Glorioso 
tem ampla vantagem no confronto desta noite, a partir das 21h30, no 
estádio Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil.  

PÁG.8

Encontros
na dança 
da vida
‘Tal Vez’, do coreógrafo 
Alex Neoral, faz duas apre-
sentações na cidade, nos 
dias 13 e 14 de maio

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Montagem da Cia de Ballet Dalal 
Achcar estreia no Municipal 

ESPORTES

Sem cariocas, 
Tite convoca 
Seleção
Treinador da Seleção Bra-
sileira não chamou ne-
nhum jogador que atua no 
futebol do Rio de Janeiro 
para os amistosos contra a 
Coreia do Sul e Japão.

Lucas Figueiredo / CBF

Tite ainda não tem o grupo fechado 
para a Copa do Mundo do Qatar

Vitor Silva / Botafogo

Erison deve ter a companhia de Victor Sá no ataque alvinegro no jogo de hoje no Nilton Santos

Tranquilo, Bota recebe o Ceilândia

Mauro Quintaes 
confirmado na 
Porto da Pedra

CIDADES\PÁG. 3

Heal: vistoria 
encontra 
irregularidades

PANORAMA\PÁG 2

Fábricas a todo o vapor no Rio
Produção industrial fluminense tem um melhor desempenho que a média nacional
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Furtos em Botafogo
Hoje em dia é difícil ter paz até nos momentos de lazer. 
Moro em Botafogo há anos, mas ultimamente tenho re-
parado um aumento no número de furtos, principalmente 
na Rua Voluntários da Pátria em Botafogo. Já levaram 
duas bolsas minhas sem que eu percebesse. Alguns che-
gam como pedintes, mas quando você se distrai por um 
segundo. Algum item seu some na mão desses bandidos. 
Cadê o policiamento?
Rosana Carmo

Desrespeito aos ciclistas
A hora do rush na Rua Roberto Silveira é um perigo. Eu 
já fui quase atropelado algumas vezes por carros que se 
recusam a dar seta ou simplesmente resolvem a invadir a 
ciclovia. Não existe respeito ao espaço do ciclista mesmo 
com uma faixa pintada separada para nós.
Hugo Tavares

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.

Niterói: ‘Tal Vez’ faz 
duas apresentações
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta sexta 
e sábado, a Cia de Ballet 
Dalal Achcar, com a mon-
tagem  atemporal “Tal Vez”, 
do coreógrafo Alex Neoral 
e figurino de João Pimenta. 
Um encontro marcado por 
duas gerações distintas que 
se complementam com a 
proposta de trazer à tona 
memórias afetivas, interpre-
tadas por 18 bailarinos.

No espetáculo, o público 
verá, em um ato, uma pro-

dução inédita com dança 
contemporânea e técnica 
clássica, com trilha sonora 
especialmente selecionada 
por Neoral, que traz memó-
rias afetivas – lembranças, 
ambiências, arrepios, dra-
mas e acolhimento – inspi-
radas por canções univer-
sais e inesquecíveis.

As apresentações acon-
tecem sexta, às 20h, e sába-
do, às 19h. O ingresso custa 
R$20, no site Sympla ou na 
bilheteria. 

CULTURA

‘Voz surda’
Dois empregados planejam 
matar o patrão. Este é o pon-
to de partida do espetáculo 
teatral “Voz surda”, que fará 
temporada nos sábados e 
domingos de maio, no Tea-
tro Ruth de Souza, localiza-
do no Centro Cultural Muni-
cipal Parque das Ruínas, em 
Santa Teresa. A montagem 
da Cia Coletivo sem Órgãos 
é uma dramaturgia autoral 
de Rodrigo Carvalho. As 
apresentações acontecem 
sábado e domingo, às 18h. 
A entrada é gratuita.

‘SOM DA TERRA’ – Com uma programação para toda a 
família, a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria 
de Cultura, promove o “Som da Terra” com o DJ CL de 
Maricá e a banda MaréGroove, nesta sexta, a partir das 
20h30. O evento, gratuito, acontece na Praça Orlando 
de Barros Pimentel, no Centro. Entre os ritmos da noite 
estão rap, reggae, pop e muito soul.

VINI AROUCA – No sábado, das 18h30 às 20h, o Dia 
de Boteco do Shopping Multicenter Itaipu, que reúne 
atrações musicais, apresenta Vini Arouca, que influen-
ciado pela música brasileira, o cantor e compositor 
busca sempre surpreender o público com releituras 
de músicas da MPB e de outros gêneros brasileiros.  
O evento é gratuito.

Divulgação

Montagem atemporal com a Cia de Ballet Dalal Achcar estreia no Municipal 

Ramon Velasco/Divulgação

Peça da Cia Coletivo sem Órgãos 
tem texto de Rodrigo Carvalho

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

Homenagem da Cruz Vermelha

O presidente da Cruz Ver-
melha do Estado do Rio, 
Victor Marcelo da Silva 

Divulgação

Santos, fez ontem um 
agradecimento simbólico 
ao operador de Guincho 
Pesado da Concer, Leo-
nardo Coelho Ramos, pela 
atuação do profissional 
na BR-040 durante uma 
ocorrência com um ca-
minhão da entidade que 
transportava donativos 
para vítimas do temporal 
que atingiu Petrópolis em 
fevereiro passado. O veí-
culo carregado de manti-
mentos enguiçou pouco 
antes da subida da Serra de 
Petrópolis. Acionado para 
o atendimento, o operador 
de guincho tentou conser-
tar o caminhão, mas como 
não foi possível, rebocou o 
veículo até a sede da Cruz 
Vermelha em Petrópolis, 
garantindo a entrega das 
doações. 

CPI vai apurar 
dívida com União

Alerj debate 
orçamento

A Alerj instalou nesta quarta 
(11) a CPI da Dívida Pública. 
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito vai investigar o 
crescimento da dívida pública 
do estado do Rio com a União, 
avaliada em R$ 184 bilhões. 
O deputado Luiz Paulo (PSD) 
foi eleito presidente e a de-
putada Martha Rocha (PDT), 
vice-presidente. O relator será 
eleito na próxima reunião, 
marcada para a próxima terça 
(17). “Ao longo dos anos, esse 
processo de renegociação 
da dívida foi muito pouco 
transparente. Já acontece-
ram algumas auditorias feita 
pelo Tribunal de Contas que 
constata algumas dúvidas. 
Há ainda um trabalho da Au-
ditoria Cidadã afirma que a 
dívida está acima dos valores 
possíveis. Vamos ouvir diver-
sos agentes desse processo 
e quem tem a obrigação de 
fazer esse controle, que é a 
Secretaria de Fazenda”, disse o 
presidente do colegiado.

A Comissão de Orçamento Fi-
nanças Fiscalização Financeira 
e Controle da Alerj também 
aprovou nesta semana parecer 
prévio sobre o PL de Diretrizes 
Orçamentárias para 2023, do 
Executivo. A proposta prevê 
receita de R$ 93,35 bilhões, com 
despesas no mesmo valor para 
o próximo ano, ou seja, uma 
expectativa de orçamento sem 
déficit pelo segundo ano conse-
cutivo. No entanto, mais uma vez 
mais da metade do orçamento 
previsto, R$ 59 bilhões, está 
comprometido com gasto com 
pessoal e encargos sociais. Ou-
tros R$ 3,2 bilhões irão para juros 
e encargos de dívidas. O governo 
espera contar com R$ 4,1 bilhões 
para investimentos. Entre as 
ações priorizadas estão a am-
pliação da Via Light, a constru-
ção de unidades habitacionais, 
a complementação de obras do 
sistema de abastecimento de 
água, a construção de escolas e 
financiamento das centrais de 
regulação de urgência na Saúde.

POR JEFFERSON LEMOS

Serviços sociais para o interior

Os municípios de Silva Jar-
dim e Casimiro de Abreu 
poderão receber a unidade 
móvel da Casa do Traba-
lhador/Sine, para que a 
população tenha acesso 
a serviços sociais sem a 
necessidade de se deslocar 
até a capital. A solicitação 
dos serviços foi formalizada 

Divulgação

pelo deputado estadual An-
derson Alexandre (SDD) ao 
governador Cláudio Castro 
e ao secretário estadual de 
Trabalho e Renda, Patrick 
Welber. A unidade móvel 
disponibiliza intermediação 
de mão-de-obra, orientação 
sobre carteira de trabalho 
digital e seguro desemprego, 
cadastro no aplicativo Mais 
Trabalho RJ, apoio na ela-
boração do currículo, entre 
outros serviços. “Os municí-
pios do interior também en-
frentam índices alarmantes 
de desemprego. Através da 
unidade móvel da Casa do 
Trabalhador o estado se faz 
mais presente, levando aos 
trabalhadores dessas cida-
des oportunidades, sem que 
as pessoas gastem dinheiro 
para se deslocar até grandes 
centros”, justifica. 

Divulgação

Panorama RJPanorama RJ

Mais de 20 toneladas de 
resíduos foram retiradas da 
Área de Proteção Ambiental 
(APA) de Maricá, numa 
ação conjunta entre a pre-
feitura, o Inea e o Maraey, 
megaempreendimento ho-
teleiro que está sendo insta-
lado na cidade. Estiveram 
presentes na ação Luciana 

Andrade, diretora de sus-
tentabilidade  do MARAEY 
e Camile Kurowsky, gestora 
da APA, além Lucas Azeve-
do e Luiz Felipe Andrade, 
representante dos Serviços 
de Obras de Maricá (So-
mar). Vale lembrar que o 
descarte irregular dentro 
da APA é crime ambiental.

Ação ambiental em Maricá
Divulgação

A deputada estadual Mô-
nica Francisco promoveu, 
ontem (11), inspeção na 
maternidade do Hospital 
Estadual Azevedo Lima 
(Heal), em Niterói. Ela 
conta que encontrou im-
provisos na unidade por 
falta de espaço, quartos 
cheios e falta de funcioná-
rios. A visita foi acompa-
nhada por representantes 
do Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren), da 
Associação Brasileira de 
Enfermagem (Aben- RJ) 
e do Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher 
(Cedim). 

Na enfermaria para 
gestantes de alto risco, 
os quartos abrigam seis 
leitos, quando o espaço 
permitiria, no máximo, 
quatro. As camas ficam 

muito próximas e há ges-
tantes em macas e poltronas 
por falta de leitos. Um posto 
de enfermagem funciona de 
forma improvisada em um 
dos quartos. Com capacida-
de para cinco leitos, a UTI 
Neonatal recebe até oito 
recém-nascidos. Também 
foi observada superlotação 
no Centro Obstétrico. Na 
sala de pré-parto 2, com 
capacidade para 4 leitos, 
12 mulheres estavam inter-
nadas. A sala de pré-parto 
1, tem cinco leitos e todos 
estavam ocupados.

De acordo com os profis-
sionais que acompanharam 
a visita, há déficit de profis-
sionais. A deputada disse ter 
sido informada pelo diretor 
técnico do Heal, Dilson Pe-
reira, que está programada 
uma obra no hospital. 

Heal: vistoria na maternidade
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Cansaço extremo, insônia e dificuldade em realizar atividades rotineiras estão entre as queixas relatadas 

Covid: sequelas após um ano
Metade das pessoas diagnos-
ticadas com covid-19 apre-
sentam sequelas que podem 
perdurar por mais de um ano, 
revela estudo da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) Minas. 
Pesquisadores da instituição 
identificaram 23 sintomas 
após o término da infecção 
aguda. Cansaço extremo, in-
sônia e dificuldade em realizar 
atividades rotineiras estão 
entre as queixas relatadas 
pacientes.

Os resultados da pesquisa 
foram publicados na revista 
Transactions of The Royal 
Society of Tropical Medicine 
and Hygiene. O estudo acom-
panhou durante 14 meses, 646 
pacientes que tiveram a infec-
ção em 2020 e 2021 e verificou 
que 324 deles (50,2%) tiveram 
sintomas pós-infecção, carac-
terizando o que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) clas-
sifica de covid longa.

A fadiga, que é caracte-
rizada por cansaço extremo 
e dificuldade para realizar 
atividades rotineiras, foi rela-
tada por 115 pessoas, ou seja, 
35,6% dos pacientes acom-
panhados. Outras sequelas 
relatadas foram tosse persis-
tente (34%), dificuldade para 
respirar (26,5%), perda do ol-
fato ou paladar (20,1%), dores 
de cabeça frequentes (17,3%) 
e trombose (6,2%). Foram 

constatados ainda transtornos 
como insônia, relatada por 8% 
dos pacientes acompanhados, 
ansiedade (7,1%) e tontura 
(5,6%). 

De acordo com a pesqui-
sadora Rafaella Fortini, que 
coordena o estudo, todos os 
sintomas relatados começa-
ram após a infecção aguda. 
Muitos dos sintomas persisti-

ram durante os 14 meses, com 
algumas exceções, como a 
trombose, da qual os pacientes 
se recuperaram em um perío-
do de cinco meses, por terem 
sido devidamente tratados por 
meio intervenções médicas 
adequadas.

A pesquisa constatou que a 
presença de sete comorbida-
des, como hipertensão arterial 

crônica, diabetes, cardiopa-
tias, câncer, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, doença 
renal crônica e tabagismo ou 
alcoolismo, levou à infecção 
aguda mais grave e aumentou 
a chance de ocorrência de 
sequelas.

As sequelas foram consta-
tadas em pacientes que tive-
ram desde a forma mais leve 

ou assintomática até a mais 
grave de covid-19. Na forma 
grave, de um total de 260 
pacientes, 86, ou seja, 33,1%, 
tiveram sintomas duradouros. 
Entre os 57 diagnosticados 
com a forma moderada da 
doença, 43, isto é, 75,4%, ma-
nifestaram sequelas e, dos 329 
pacientes com a forma leve, 
198 (59,3%) apresentaram sin-

tomas meses após o término 
da infecção aguda. 

Rafaella Fortini ressalta que 
é importante buscar os servi-
ços de saúde para o tratamen-
to da covid longa, até mesmo 
no caso de sequelas mais leves, 
que também podem interferir 
na qualidade de vida. 

A pesquisa acompanhou 
pacientes atendidos no pron-
to-socorro do Hospital da Ba-
leia e Hospital Metropolitano 
Dr. Célio de Castro, ambos 
referência para covid-19 em 
Belo Horizonte. Os pacien-
tes procuraram atendimento 
entre abril de 2020 e março 
de 2021.

Todos foram testados e 
tiveram diagnóstico positi-
vo para a doença. Dos 646 
pacientes acompanhados, 
apenas cinco haviam sido va-
cinados e, destes, três tiveram 
a covid longa. A idade dos 
participantes variou entre 18 
e 91 anos; sendo que 53,9% 
eram do sexo feminino.

O monitoramento dos sin-
tomas e sequelas remanes-
centes foi feito por meio de 
entrevistas realizadas uma 
vez por mês, presencialmente, 
ou por meio de uma plata-
forma virtual, no decorrer de 
14 meses após diagnóstico 
confirmatório, no período 
compreendido entre março 
de 2020 a novembro de 2021.

 Marcello Casal Jr/Ag..ncia Brasil

Estudo acompanhou durante 14 meses, 646 pacientes que tiveram a infecção em 2020 e 2021 e verificou que 324 deles (50,2%) tiveram sintomas pós-infecção

Itaboraí certifica 
locais ‘Pet Friendly’
O selo ‘Pet Friendly’ - Amigo 
Pet está sendo implantado 
em Itaboraí e a primeira 
entrega dos certificados 
para estabelecimentos foi 
realizada, na manhã de 
ontem, no Salão Nobre da 
Prefeitura de Itaboraí, no 
Centro. Criado pela Sub-
secretaria de Proteção e 
Bem-Estar Animal, que 
é vinculada à Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento, o selo permite uma 
maior inclusão dos animais 
no cotidiano da cidade.

A novidade chega a Ita-
boraí graças a uma parceria 
firmada pela Secretaria 
Municipal de Agricultura 
(SEMAGRI) com o Governo 
do Estado. Com o selo, os 
estabelecimentos que fize-
rem a adesão vão receber 
e autorizar a permanência 
de animais domésticos. 
A solenidade de entrega 
contou com a presença da 
subsecretária estadual de 

Proteção Animal, Camila 
Costa, e do ex-secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abaste-
cimento, Marcelo Queiroz.

“Depois de uma pan-
demia, o animal que já 
era membro da família, se 
tornou ainda mais próximo 
dos seus tutores, atuando 
como membro terapêutico 
e companheiro do dia a dia. 
O que queremos é ampliar 
essa rede em Itaboraí”, des-
tacou o secretário munici-
pal de Agricultura, Abílio 
Pereira.

Os estabelecimentos 
conveniados passam a fa-
zer parte de um cadastro 
de estabelecimentos pets, 
que fica disponível para 
consulta no site do Gover-
no do Estado, ampliando 
assim o alcance de pessoas. 
Atualmente, o selo está pre-
sente em mais de 2 mil es-
tabelecimentos espalhados 
por mais de 50 municípios 
fluminenses.

Ipasg convoca para 
recadastramento
O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo 
(Ipasg) convoca servidores 
inativos e pensionistas que 
sejam aniversariantes dos 
meses de abril, maio e ju-
nho, para realizar recadas-
tramento anual. O Procedi-
mento para esses servidores 
deve ser realizado até o dia 
30 de maio. Os servidores 
que não realizarem o reca-
dastramento podem ter o 
pagamento do seu benefício 
bloqueado.

O recadastramento pode 
ser feito no bairro Zé Garoto, 
na Central de Atendimento 
ao Segurado, localizada na 
Rua Coronel Serrado, nº 
1.000.

O procedimento também 
poderá ser feito por procura-
dores, com procuração váli-
da, ou representantes legais, 
legalmente constituídos 
pelos aposentados e pensio-
nistas, que deverão encami-
nhar através dos mesmos a 
declaração de prova de vida, 

com reconhecimento de fir-
ma por autenticidade, assim 
como as cópias autenticadas 
da documentação exigida.

O processo também po-
derá ser feito pelos correios, 
com aviso de recebimento, 
para central de atendimento 
ao segurado, pelo seguinte 
endereço: Rua Coronel Ser-
rado, nº 1000, sala 801, Bair-
ro Zé Garoto, São Gonçalo/
RJ, CEP: 24.440-000, com o 
envio de cópias autentica-
das da documentação cons-
tante exigida, assim como 
a declaração de prova de 
vida, com reconhecimento 
de firma por autenticidade.

Documentação para 
atualização: Identidade; 
comprovante/ atestado, 
laudo médico eu ateste a in-
validez (quando for o caso); 
CPF; qualquer contracheque 
do servidor inativo ou pen-
sionista, emitido nos 3 (três) 
últimos meses, documento 
de identidade do cônju-
ge(apenas para servidores 
aposentados).

C-19: Niterói amplia número 
de locais para a vacinação
A Prefeitura de Niterói am-
pliou os postos de vacina-
ção contra a Covid-19 para 
aplicação da quarta dose ou 
segunda dose de reforço dos 
idosos. A imunização está 
disponível nas policlínicas 
do Vital Brazil, Barreto, Itai-
pu, São Lourenço, Piratinin-
ga e Engenhoca, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h. 
Adultos e adolescentes tam-
bém podem ser vacinados 
nas mesmas unidades.

A quarta dose da imuni-
zação contra a Covid-19 (ou 
segunda dose de reforço) 
está disponível para idosos 
a partir de 60 anos que to-
maram a terceira dose (ou 
primeiro reforço) há seis 
meses. Para pessoas a partir 
de 80 anos, o intervalo deve 
ser de quatro meses entre as 

doses. A imunização contra 
a gripe está disponível para 
a mesma faixa etária, nas 
mesmas unidades e pode ser 
tomada junto com a vacina 
contra a Covid-19.

Para as crianças entre 5 
e 11 anos, a dose contra a 
Covid-19 pode ser tomada 
nas policlínicas do Vital Bra-
zil, Itaipu, São Lourenço e 
Engenhoca. O atendimento 
acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h.

Agendamento - Os mo-
radores de Niterói podem 
evitar filas e agendar a va-
cinação contra a Covid-19 
pelo aplicativo Colab. O 
 aplicativo é um método 
mais prático, que permite 
marcar data e horário e ob-
ter comprovação digital da 
imunização.

Para realizar o agenda-
mento basta fazer o down-
load do aplicativo Colab, que 
está disponível gratuitamen-
te na Play Store (Android) e 
App Store (iOS), e realizar o 
passo a passo de cadastro. 

No local de vacinação é 
preciso apresentar o com-
provante de residência, iden-
tidade e o laudo médico (em 
caso de comorbidade) ou o 
contracheque (no caso dos 
profissionais da educação).
Também é possível agendar 
pelo site da Prefeitura de 
Niterói: www.niteroi.rj.gov.
br/agendamentovacina.

Quem precisar remarcar a 
data e horário da vacinação, 
caso não consiga compare-
cer no dia agendado, deve 
mandar um e-mail para con-
tato@colab.re. 

Moradores da cidade podem agendar a imunização pelo aplicativo Colab

SG oferece 
formação 
continuada 
para docente
Focado no aprimoramento 
dos professores da rede 
municipal de São Gon-
çalo, o Centro Municipal 
de Formação Continuada 
Prefeito Hairson Monteiro 
dos Santos (Crefcon) está 
com inscrições abertas 
para o curso “Fundeb”. As 
aulas são uma parceria da 
Secretaria de Educação 
com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e começam 
a ser ministradas na pró-
xima segunda-feira (16), 
indo até o dia 24 de maio, 
de forma online. Para se 
inscrever, o professor deve 
acessar o link: https://for-
ms.gle/QLKCxb4u8M7zJ-
Qx69. O curso, que possui 
60h, apresenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Fundeb) como uma políti-
ca pública de financiamen-
to da educação.

Primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira ficam em São Gonçalo

Porto da Pedra: Quintaes é o 
novo carnavalesco da escola

A Unidos do Porto da Pedra 
confirma a contratação de 
Mauro Quintaes para o pró-
ximo Carnaval, ele substitui 
Annik Salmon, que foi para a 
Mangueira. Este ano, Mauro 
assinou o Carnaval do Im-
pério da Casa Verde, em São 
Paulo, onde conquistou a 
terceira colocação do Grupo 
Especial. Depois de 24 anos, 
o experiente carnavalesco 
retorna a São Gonçalo com 
a missão de levar o tigre para 
a elite do carnaval do Rio de 
Janeiro.

“A minha volta para a Por-
to se confunde com a minha 
volta ao Rio, depois de 5 anos. 
Uma retomada de vida, por 
conta da pandemia e uma 
retomada de onde comecei. 
A Porto da Pedra, sem dúvi-
da, marcou a minha carreira. 
Hoje, aceitei retomar a di-
reção artística da escola por 
conta de um “projeto robus-
to”, que muito me lembrou a 

passagem anterior. Uma re-
tomada de vida por conta da 
pandemia, e uma retomada 
de onde comecei.”, contou o 
carnavalesco, que fez questão 
de enviar um recado para a 
comunidade. “Podem esperar 
o melhor de todos nós. Em-

penho, carinho e um projeto 
digno de uma campeã.”, pro-
meteu Quintaes.

E para a alegria e alívio da 
comunidade, o primeiro casal 
de Mestre-sala e Porta-ban-
deira, Rodrigo França e Cintya 
Santos está renovado.

Divulgação

 Mauro Quintaes substitui Annik Salmon, que foi para a Mangueira

Locais de vacinação 
para adolescentes, 

adultos e idosos:

• Policlínica Sérgio Arouca 
- Rua Vital Brazil Filho, s/
nº - Vital Brazil.
• Policlínica Dr. João da 
Silva Vizella - Rua Luiz Pal-
mier, 726 - Barreto.
• Policlínica Regional de 
Itaipu - Avenida Irene Lopes 
Sodré - Itaipu.
• Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva - Avenida 
Jansen de Melo, s/nº - São 
Lourenço.
• Policlínica Regional de Pi-
ratininga Dom Luís Orione 
- Rua Dr. Marcolino Gomes 
Candau, 111 - Piratininga.
• Policlínica Regional Doutor 
Renato Silva - Avenida João 
Brasil, s/nº, Engenhoca.
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FGTS: trabalhadores nascidos 
em abril já podem fazer saque
Créditos de até R$ 1 mil começaram a ser feitos nesta quarta-feira e vão seguir calendário divulgado

Os trabalhadores nascidos 
em abril podem sacar, a par-
tir de hoje (11), até R$ 1 mil 
das contas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A Caixa Econômica 
Federal depositará o dinheiro 
na conta poupança digital, 
usada para o pagamento de 
benefícios sociais e previ-
denciários.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
contas domésticas e a reali-
zação de compras virtuais em 
estabelecimentos não conve-
niados. O Caixa Tem também 
permite o saque em caixas 
eletrônicos e a transferência 
para a conta de terceiros.

Em todo o calendário de 
pagamento, serão libera-
dos cerca de R$ 30 bilhões 
para aproximadamente 42 
milhões de trabalhadores. 
A liberação dos recursos 
segue cronograma baseado 
no mês de nascimento. O 
dinheiro será liberado em 
etapas até 15 de junho, quan-
do recebem os nascidos em 
dezembro.

Todo o processo para pe-
dir o saque é informatizado. 
O trabalhador não precisa ir 
à agência da Caixa, bastando 
entrar no aplicativo oficial do 
FGTS, disponível para smart-
phones e tablets, e inserir os 
dados pedidos.

O trabalhador, no entan-
to, precisará ficar atento. A 
maioria receberá o dinheiro 
automaticamente, na conta 
poupança social digital da 
Caixa. Em caso de dados 
incompletos que não permi-
tam a abertura da conta digi-
tal, o trabalhador terá de pe-

dir a liberação dos recursos. 
A Agência Brasil preparou 
matéria para explicar como 
fazer o saque extraordinário 
do FGTS. 

O aplicativo também dá 
opção para o trabalhador 
pedir o crédito em qualquer 
conta corrente ou poupança 

de qualquer banco. Mas a 
possibilidade só vale para 
quem aceitar fornecer docu-
mento oficial com foto, a fim 
de cadastrar a biometria.

Retirada
Outro ponto a que o traba-
lhador precisa ficar atento 

é a retirada do dinheiro. Os 
recursos estarão disponíveis 
até 15 de dezembro e volta-
rão para a conta vinculada do 
FGTS depois dessa data, caso 
não sejam gastos, retirados 
ou transferidoo para conta 
corrente. O dinheiro não 
movimentado será restituído 

ao FGTS, com correção pelo 
rendimento do Fundo de 
Garantia correspondente ao 
período em que ficou parado 
na poupança digital.

Consulta
Para saber se receberá auto-
maticamente o dinheiro ou 
se precisará pedir o saque, o 
trabalhador deve fazer uma 
consulta. O processo pode 
ser feito tanto no site  quanto 
no aplicativo FGTS. O site 
informa apenas a data da 
liberação e se o crédito será 
feito de forma automática. O 
aplicativo tem mais funcio-
nalidades, como a consulta 
aos valores, a atualização dos 
dados da poupança digital 
e o pedido para desfazer o 
crédito e manter o dinheiro 
na conta do FGTS.

Confira o calendário 
de depósitos:

Mês de  Data da
nascimento liberação
Janeiro 20 de abril
Fevereiro 30 de abril
Março 4 de maio
Abril 11 de maio
Maio 14 de maio
Junho 18 de maio
Julho 21 de maio
Agosto 25 de maio
Setembro 28 de maio
Outubro 1º de junho
Novembro 8 de junho
Dezembro 15 de junho

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários

SG: parceria 
em prol da 
população 
de rua
A Secretaria de Assistência 
Social, em parceria com 
a Secretaria de Ordem 
Pública, tem realizado 
ações para auxiliar pes-
soas em situação de rua. 
Com o objetivo de criar 
políticas públicas mais 
eficazes para pessoas em 
vulnerabilidade social em 
São Gonçalo,  o secretário 
de Assistência Social, Edi-
naldo Basílio, e de Ordem 
Pública, Capitão Wellin-
gton Moreira, estiveram 
reunidos com a subse-
cretária de Planejamento 
e Gestão do Governo do 
Estado, Roberta Barreto, 
na terça-feira (10), para 
alinhamento de futuras 
ações, disponibilizando 
uma equipe especializada 
do Estado para reforçar as 
abordagens pela cidade.

“Iremos realizar ações 
no município, em conjun-
to com a Assistência Social 
e Subsecretaria de Projetos 
Especiais do Governo do 
Estado”, afirmou Capitão 
Wellington. Edinaldo Ba-
sílio, por sua vez afirmou 
que essa parceria é fun-
damental: “Poderemos 
agir com mais efetividade 
na garantia de direitos e 
abordagem de pessoas em 
situação de rua”.

As ações estão sendo 
feitas semanalmente, na 
Rua Aloísio Neiva, no Cen-
tro. Nas últimas semanas, 
uma ação conjunta entre 
as secretarias de Conser-
vação, Assistência Social, 
Ordem Pública, com apoio 
da Guarda Municipal e São 
Gonçalo Presente, prestou 
auxílio e ofereceu atendi-
mento médicos e ações de 
limpeza no espaço públi-
co. Também participaram 
da reunião a coordenado-
ra do Centro POP de São 
Gonçalo, Sabrina Rosa, e 
a equipe do Programa RJ 
para Todos.

Policial também foi exonerada de cargo comissionado na Secretaria de Esportes e Lazer da capital

Rio: prisão de delegada é mantida
A Justiça manteve a prisão da 
delegada de polícia Adriana 
Belém, presa na terça (10) 
na Operação Calígula, após 
ser flagrada com R$ 1,7 mi-
lhão em seu apartamento. 
Em audiência de custódia, 
realizada ontem (11), a juíza 
Daniele Lima Pires Barbosa 
negou pedido de relaxamen-
to da prisão.

A delegada permanecerá 
presa no Instituto Penal Os-
car Stevenson, em Benfica, 
considerada uma unida-
de para presos especiais e 
que funciona como a porta 
de entrada para o restan-
te do sistema prisional do  
estado.

“Indefiro os pedidos de 
relaxamento de prisão e li-
berdade provisória e conver-

to a prisão em flagrante de 
Adriana Cardoso Belém em 
prisão preventiva”, escreveu 
a magistrada em sua decisão.

A juíza considerou haver 
provas para a manutenção 
da prisão da delegada em 
razão do alto valor em espé-
cie apreendido na casa de 
Adriana Belém.

“Ora, é evidente que a 
vultuosa quantia apreendi-
da em poder da custodiada, 
aliada a denúncia ofertada 
pelo Ministério Público por 
corrupção passiva, onde foi 
narrado que a custodiada 
receberia valores para libe-
rar a ação de caça níqueis, 
indicam que ela estaria ocul-
tando e/ou dissimulando 
a origem e movimentação 
desses valores provenientes 

de infração penal”, conti-
nuou a juíza.

A magistrada ressaltou 
que os valores encontrados 
na residência da delegada 
demonstram indícios “de 
continuidade de atuação 
da custodiada no crime de 
corrupção passiva”: “Assim, 
evidente a necessidade da 
conversão da prisão em fla-
grante em prisão preventiva 
do custodiado como medida 
de garantia da ordem pública 
e da ordem econômica, com 
vistas ao restabelecimento 
da paz social concretamen-
te violada pela conduta do 
custodiado.”

Também durante a au-
diência de custódia, ao ana-
lisar o mandado de prisão, a 
juíza Daniele Barbosa negou 

o pedido da defesa da dele-
gada para substituir a prisão 
preventiva pela prisão domi-
ciliar. Em manifestação, o 
Ministério Público requereu 
a manutenção da prisão.

A defesa da delegada 
Adriana Belém foi procura-
da para se manifestar sobre 
a decisão, mas até a publica-
ção desta matéria não havia 
se pronunciado.

A delegada afastada está 
presa no Instituto Penal Os-
car Stevenson, em Benfica, 
na zona norte do Rio. Antes 
da prisão, ela foi levada ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
para cumprir as normas de 
entrada no Sistema Prisional 
do estado. Ddepois de con-
cedida a prisão no âmbito 
da Operação Calígula, do 

Ministério Público do Rio  
(MPRJ), Adriana Belém foi 
levada para a Corregedoria 
da Polícia Civil onde passou 
a noite.

Ontem (11), foi publicada 
no Diário Oficial do muni-
cípio do Rio de Janeiro, a 
portaria de exoneração da 
delegada do cargo em comis-
são de assessor II da Secre-
taria Municipal de Esportes 
e Lazer do Rio de Janeiro. 
De acordo com o portal da 
transparência do município, 
a delegada foi admitida em 
13 de abril de 2021 depois de 
ser cedida pela Polícia Civil.

A decisão de exonerar a 
delegada do cargo ocorreu 
após a deflagração da Ope-
ração Calígula. (Agência 
Brasil).

Fábricas do Rio seguem com 
uma trajetória de crescimento
De acordo com dados di-
vulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), em março 
a produção industrial do 
estado do Rio avançou 2,1% 
em relação a fevereiro. Com 
esse resultado, a economia 
fluminense manteve a traje-
tória de crescimento iniciada 
no terceiro trimestre do ano 
passado, registrando taxa de 
6,2% no acumulado de doze 
meses. Para a Firjan, os da-
dos mostram maior fôlego da 
indústria do estado, quando 
comparada à economia na-
cional (+1,8%).

A federação ressalta que, 
a despeito da deterioração 
da conjuntura, sobretudo a 

internacional, a economia 
fluminense tem apresentado 
um ambiente de fato mais 
favorável.  O elevado volume 
de investimentos com recur-
sos arrecadados do leilão da 
Cedae tem beneficiado toda 
a cadeia da construção civil 
do estado, com transborda-
mento positivo para os de-
mais setores. Nesse sentido, 
vale destacar o desempenho 
dos segmentos automoti-
vo (+39,4%) e metalúrgico 
(11,0%) no acumulado de 
doze meses, até março de 
2022. Além disso, a retomada 
da confiança do empresário 
industrial do estado tem re-
percutido sobre o segmento 
de produtos farmacêuticos 

(+14,7%), recuperando um 
setor que já foi bem pujante 
e importante para a indús-
tria fluminense. O segmento 
de derivados de petróleo, 
que tem o maior peso para 
o setor industrial do esta-
do, também vem mostran-
do dinâmica mais positiva 
(+2,3%), interrompendo uma 
sequência de taxas negativas 
desde novembro de 2010.

Portanto, a Firjan con-
sidera que, no que diz res-
peito à própria conjuntura 
do estado do Rio de Janeiro, 
as perspectivas para uma 
retomada mais consistente 
da economia em 2022 ainda 
permanecem otimistas e 
promissoras.

Produção industrial fluminense tem melhor desempenho que média nacional

Com o objetivo de faci-
litar o acesso ao Aluguel 
Social, o mutirão Todos 
Por Petrópolis começou 
nesta quarta (11), na 
sede da prefeitura local, 
onde pelo menos 155 
famílias foram atendi-
das. A iniciativa, que 
é uma parceria entre 
o governo do estado 
e o Executivo munici-
pal, busca tirar dúvi-
das e agilizar o aten-
dimento a moradores 
que sofreram com os  
temporais de fevereiro 
na cidade da Região 
Serrana. 

O mutirão aconte-
ce até 10 de junho e 
envolve as secretarias 
estaduais de Desen-
volvimento Social e Di-
reitos Humanos e a de 
Governo; a Prefeitura 
de Petrópolis e a Defesa 
Civil municipal.

Aluguel 
Social

A Firjan ressalta 
que, a despeito 
da deterioração 
da conjuntura, 
sobretudo a 
internacional, 
a economia 
fluminense tem 
apresentado 
um ambiente 
de fato mais 
favorável 
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Governo Federal zera imposto 
para importação de alimentos
O objetivo da medida, que foi anunciada nesta quarta-feira, é conter o avanço da inflação no país
O Governo federal anunciou 
nesta quarta-feira (11) que vai 
zerar a alíquota do imposto de 
importação de sete categorias 
de produtos alimentícios. A 
decisão foi tomada pelo Co-
mitê-executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Exterior 
(Gecex/Camex), do Ministé-
rio da Economia.

Em coletiva de imprensa 
para detalhar as medidas, o 
secretário-executivo da pasta, 
Marcelo Guaranys, disse que 
o objetivo da medida é conter 
o avanço da inflação no país.

“Sabemos que essas medi-
das não revertem a inflação, 
mas aumentam a contestabi-
lidade dos mercados. Então, o 
produto que está começando 
a crescer muito de preço, 
diante da possibilidade maior 
de importação, os empresá-
rios pensam duas vezes antes 
de aumentar tanto o produto. 
Essa é a nossa lógica com esse 
instrumento”.

Em abril, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, fechou em 
1,06%. Foi o índice mais alto 
para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que calcula 
o IPCA, a inflação acumulada 
em 12 meses está em 12,13%.

Segundo secretária da 
Câmara de Comércio Exterior, 

Ana Paula Repezza, a redução 
de impostos entram em vigor 
a partir de amanhã (12) e va-
lem até o dia 31 de dezembro 
deste ano.

Os produtos alimentícios que 
tiveram a alíquota de impor-
tação totalmente zeradas são:

 - carnes desossadas de bovi-

no, congeladas (imposto era 
de 10,8%);
pedaços de miudezas, comes-
tíveis de galos/galinhas, con-
gelados (imposto era de 9%);
 - farinha de trigo (imposto 
era de 10,8%);
outros trigos e misturas de 
trigo com centeio, exceto 
para semeadura (imposto era 
de 9%);

 - bolachas e biscoitos, adicio-
nados de eculcorante (impos-
to era de 16,2%);
outros produtos de padaria, 
pastelaria, indústria de bis-
coitos, etc. (imposto era de 
16,2%) e
 - milho em grão, exceto para 
semeadura (imposto era de 
7,2%).

O Ministério da Economia 

informou que o impacto com 
a renúncia tributária pode 
chegar a R$ 700 milhões até o 
final do ano. Não há necessi-
dade de compensação fiscal, 
por se tratar de um imposto 
regulatório, e não arrecada-
tório.

O imposto de importação 
tem uma função que não é 
arrecadatória, a função dele 
é de regulação de mercado. O 
motivo por trás é a regulação 
do mercado, seja para um 
lado, seja para o outro”, ex-
plicou o secretário-executivo 
adjunto da Camex, Leonardo 
Diniz Lahud.

Outras reduções - Além de 
zerar a alíquota de importa-
ção de produtos alimentícios, 
a Camex também reduziu ou 
zerou o imposto sobre outros 
produtos importados. Dois 
deles são insumos usados na 
produção agrícola.

O ácido sulfúrico, utilizado 
na cadeia de fertilizantes, teve 
alíquota de 3,6% de imposto 
zerada. O mesmo ocorreu 
com o mancozebe, um tipo 
de fungicida, cujo imposto 
de 12,6% também foi a zero.

Foram reduzidos ainda 
os impostos de dois tipos de 
vergalhão de aço, atendendo 
a um pleito do setor de cons-
trução civil, e que já estava 
sob análise no Ministério da 
Economia. Esses vergalhões, 

que tinham imposto de im-
portação de 10,8%, agora vão 
pagar 4%.

“A característica mais im-
portante desses pleitos e que 
os diferenciam dos pleitos 
relacionados a alimentos, é 
que este é um pleito que vinha 
sendo analisado tecnica-
mente no ministério há pelo 
menos oito meses”, justificou 
Ana Paula Repezza, sobre a re-
dução na tarifa de importação 
dos vergalhões de aço.

Inflação - O Índice Na-
cional da Construção Civil 
(Sinapi), medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), registrou 
inflação de 1,21% em abril 
deste ano. A taxa é superior 
ao 0,99% de março, mas infe-
rior ao 1,87% de abril do ano 
passado.

Essa é a maior taxa de in-
flação mensal desde agosto 
de 2021. Com o resultado de 
abril, o Sinapi acumula altas 
de preços de 3,52% no ano e 
de 15% em 12 meses.

O custo  nacional  da 
construção passou a ser R$ 
1.567,76 por metro quadra-
do, em abril. Os materiais de 
construção tiveram inflação 
de 1,86% no mês e passaram 
a custar R$ 944,49 por metro 
quadrado. Já o custo da mão 
de obra subiu 0,24% e ficou 
em R$ 623,27.

Divulgação/Abiec

Carnes, farinha de trigo e biscoitos estão entre os produtos que serão afetados pela decisão do governo federal

Godoy nega ter participado 
de reuniões com pastores
O ministro da Educação, Vic-
tor Godoy, disse nesta quarta 
(11) que não participou das 
agendas da pasta com os 
pastores evangélicos Gilmar 
Santos e Arilton Moura, nas 
quais os religiosos são acu-
sados de terem cobrado pro-
pina de prefeitos em troca 
de viabilizar demandas dos 
municípios junto a pasta.

Em audiência pública nas 
comissões de Educação e de 
Fiscalização e Controle da 
Câmara dos Deputados, Go-
doy destacou que as únicas 
vezes em que participou de 
eventos com as presenças 
dos pastores foi a convite 
do ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, para compor 
a mesa de abertura.

“Todos os três eventos em 
que participei nessa quali-
dade foram realizados no 

auditório do Ministério da 
Educação. Não participei 
de nenhum dos outros seis 
eventos realizados com a 
presença desses pastores. Os 
assuntos tratados por eles e 
o ex-ministro da Educação, 
não eram de meu conheci-
mento”, acrescentou.

Em sua exposição inicial 
aos deputados, Victor Godoy 
também defendeu seu ante-
cessor, que deixou a pasta 
em março, após as denúncias 
terem sido publicadas pela 
imprensa. “Quero aqui teste-
munhar que o ex-ministro da 
Educação [Milton Ribeiro], 
durante 1 ano e 8 meses que 
trabalhou comigo, nunca 
solicitou ou impôs que eu 
realizasse qualquer ato em 
desacordo com a legislação 
pátria.”, disse.

Sobre como a pasta tratou 

as denúncias, o ministro, 
que é servidor de carrei-
ra da Controladoria-Geral 
da União (CGU) e auditou 
diversos órgãos da pasta 
por 4 anos, antes de ir para 
o MEC, disse que assim  
que tomou conhecimento 
das denúncias sugeriu a 
Milton Ribeiro ações para 
que fossem investigadas pela 
CGU.

Confirmado como minis-
tro da pasta no final de mar-
ço, Victor Godoy esclareceu 
ainda que tão logo saiu da se-
cretária-executiva para atuar 
como ministro da Educação 
interino, determinou o le-
vantamento de informações 
a respeito das denúncias e 
encaminhou resultados à 
CGU para auxiliar os traba-
lhos investigativos.

O ministro destacou ain-

da que colabora com todas 
as investigações dos órgãos 
de controle e trabalhou no 
sentido de fortalecer os me-
canismos de integridade do 
FNDE. Apesar disso, lembrou 
que a autarquia federal goza 
de autonomia administra-
tiva, orçamentária e finan-
ceira, “não respondendo ao 
ministro da Educação por 
seus atos praticados”.

Aos deputados, o minis-
tro da Educação ressaltou 
que sempre se pautou no 
combate a qualquer prática 
ilícita. “Reforço meu com-
promisso, perante toda a 
sociedade brasileira, de co-
laborar com as investigações 
para que todas as suspeitas 
sejam esclarecidas. Durante 
minha gestão a frente do 
MEC, não serei leniente com 
qualquer irregularidade.

Ministro da Educação defendeu a distribuição do kit robótica

Bento Albuquerque, que estava no cargo, teve exoneração publicada

Adolfo Sachsida já é o novo 
ministro de Minas e Energia

Bento Albuquerque não é 
mais o ministro de Minas 
e Energia. O decreto com a 
exoneração do cargo, a pedi-
do, assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, está publica-
do no Diário Oficial da União  
desta quarta-feira (11).

Para o lugar de Bento 
Albuquerque, o presiden-
te da República nomeou 
Adolfo Sachsida, servidor 
de carreira do Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea). Ele ocupava a 
chefia da Assessoria Especial 
de Assuntos Estratégicos do 
Ministério da Economia.

Sachsida é doutor em 

Economia pela Universida-
de de Brasília (UnB) com 
pós-doutorado pela Univer-

sidade do Alabama, nos Es-
tados Unidos. Ele também é 
advogado, especializado em 
Direito tributário.

Em seu perfil no Twitter, 
Sachsida agradeceu ao pre-
sidente pela “confiança” e ao 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. E também citou 
o ex-ministro Bento Albu-
querque “pelo trabalho em 
prol do país”.  “Com muito 
trabalho e dedicação espero 
estar à altura desse que é o 
maior desafio profissional 
de minha carreira. Com a 
graça de Deus vamos ajudar 
o Brasil”, escreveu, na rede 
social.

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) lançou 
ontem (11) uma plata-
forma para facilitar o 
acesso público à base 
de dados do tribunal. 
Com o Programa Corte 
Aberta, o STF reuniu in-
formações em um único 
ambiente virtual, per-
mitindo o cruzamento 
de dados.

Os interessados po-
dem obter informações 
sobre o número de pro-
cessos em tramitação, 
processos prontos para 
julgamento, ações re-
lacionadas por temas e 
quantidade de decisões 
proferidas. Estão dis-
poníveis informações a 
partir de 2000.

STF lança 
plataforma

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Adolfo Sachsida, servidor de carreira 
do (Ipea) foi escolhido por Bolsonaro

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: 15/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Álvares Azevedo - Icaraí - Niterói 17413795
09:00 às 13:00 Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói 17413293
09:00 às 13:00 Rua Álvares Azevedo - Icaraí - Niterói 17413795
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17417835
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17417883
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17417899
13:00 às 17:00 Rua Evaristo da Veiga - Centro - Niterói 17417899
13:00 às 17:00 Rua Senador Nabuco - Centro - Niterói 17417899

SÃO GONÇALO 
10:00 às 17:00 Rua Adelaide Lima - Jardim Catarina - São Gonçalo 17417605
Dia: 16/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Marquês do Paraná - São Lourenço - Niterói 17419515
09:00 às 13:00 Rua Indígena - São Lourenço - Niterói 17419515
09:00 às 13:00 Rua Abílio Soares - São Lourenço - Niterói 17419515
09:00 às 13:00 Travessa da Ponte - Descida da Ponte - Ponta da Areia - Niterói 17419515
09:00 às 13:00 Vila Thomaz Aquino - São Lourenço - Niterói 17419515

SAO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Kennedy - Trindade - São Gonçalo 17419601
13:00 às 17:00 Rua Doutor Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo 17419601
13:00 às 17:00 Rua Piracicaba - Trindade - São Gonçalo 17419601
13:00 às 17:00 Estrada Anaia - Santa Izabel - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Estrada Meia Noite - Comércio Sacramento - Santa Izabel - Bairro Alegre 17431695
13:00 às 17:00 Ruas 5, 9 - Sacramento - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Amazonas - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Amburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Augusto D Pinto - Anaia Grande - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Bazilio Zackim Junior - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Belo Jardim - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Café Filho - Sacramento -Sta Izabel - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Clemente Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Dublin - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário André Ermerindo Ribeiro - Sacramento - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Ataualpa Pereira Leite Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Atilio Piffe - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Basylio Zechim Filho - Anaia Grande - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Padre - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Hamburgo - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Jackes Sarazim - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Santa Izabel - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Manoel Honorato Rosa - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Miranda - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Odete Duarte Pinto - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Oswaldino Mendes Rocha - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Pereira L Filho - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Romão de Morais - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Salamanca - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695
13:00 às 17:00 Rua Sebastião C Machado - Bairro Alegre - São Gonçalo 17431695

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida do Contorno - Jardim Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí 17419193
13:00 às 17:00 Ruas H, G - Jardim Balneário Bambuí - Bambuí - Balneário - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Estrada do Contorno - Estrada de Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Ruas 110, 111, 115, 116, 130, 135, 136, 142, 143, 144, 146, 147, 

148 - Bairro Bm - Estrada de Bambuí - Balneário Bambuí - Jardim 
Balneário - Bairro - Bambuí - Balneário - Ponta Negra - Maricá 

17419193

13:00 às 17:00 Ruas 19, 47 - Estrada Cassorotiba - Balneário Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Rua Ferreira de Carvalho - Balneário Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Rua Hum - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá 17419193
13:00 às 17:00 Comandante Joel Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 17419321
13:00 às 17:00 Ruas 36, 125, 126, 127 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17419321
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17419621
13:00 às 17:00 Rua Manoel Figueiredo - Jardim Atlântico - Maricá 17419621

O ministro da Educação, 
Victor Godoy Veiga, anun-
ciou que o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2022 registrou 1 milhão de 
inscritos em apenas um 
dia. Os candidatos têm 
até o dia 21 de maio para 
fazerem a inscrição. Se esse 
ritmo for mantido, a previ-
são é de que o total supere 
o do ano passado, quando 
3 milhões de estudantes se 
inscreveram para a prova.

Para a inscrição ser efe-
tivada, é preciso pagar a 
taxa de R$ 85. O pagamen-
to pode ser feito por PIX, 
cartão de crédito ou por 
boleto bancário até o dia 
27 deste mês.

Os estudantes que ob-
tiveram o direito à isenção 
desse valor (como os alu-
nos da rede pública) tam-
bém devem se inscrever 
ou não poderão prestar o 
Enem.

Enem: 1 milhão de inscritos no 1º dia
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CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52 - NIRE Nº. 33.300.164.316 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de abril de 2022, às 11h30, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia 
Rj 124, nº. S/N, Km 22, bairro Latino Melo, CEP 28.800-000, Rio Bonito/RJ. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 
Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, da KPMG 
Auditores Independentes Ltda. (“KPMG Auditores Independentes”). 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, 
após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (o), deliberaram aprovar 
a contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, para a prestação do serviço de auditoria das 
demonstrações fi nanceiras dos exercícios sociais que se encerrarão em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 
2026, ratifi cando-se a prestação dos serviços iniciados em 29/03/2022, tudo conforme termos e condições apresentados 
nesta reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada 
digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 
5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Rio Bonito/RJ, 07 de abril de 2022. 
Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Conselheiros: 
(1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Roberto Penna Chaves Neto. Certifi co que 
a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - 

Assinado com Certi cado Digital ICP Brasil, Roberto Penna Chaves Neto - Secretário - Assinado com Certi cado Digital 

ICP Brasil. JUCERJA nº 00004879752 em 09/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Tite convoca 
seleção para 
amistosos 
em junho

O técnico Tite 
convocou a 
seleção bra-
sileira para 
os próximos 
jogos prepa-
ratórios para 

a Copa do Mundo do Qatar, 
contra a Coreia do Sul e 
Japão em junho. A princi-
pal novidade na lista de 27 
atletas, anunciada ontem, 
é a presença do meia-cam-
pista Danilo (Palmeiras). O 
primeiro amistoso será em 
2 de junho, contra a Coreia 
do Sul, em Seul, e quatro 
dias depois o Brasil encara o 
Japão, em Tóquio.

Convocados

GOLEIROS: Alisson (Li-
verpool), Ederson (Man-
chester City) e Weverton 
(Palmeiras); DEFESA: Alex 
Sandro (Juventus), Alex Tel-
les (Manchester United), 
Daniel Alves (Barcelona), 
Danilo (Juventus), Guilher-
me Arana (Atlético-MG), 
Eder Militão (Real Madrid), 
Gabriel Magalhães (Arse-
nal), Marquinhos (PSG) 
e Thiago Silva (Chelsea); 
MEIAS: Bruno Guimarães 
(Newcastle), Casemiro (Real 
Madrid), Danilo (Palmei-
ras), Fabinho (Liverpool), 
Fred (Manchester United), 
Lucas Paquetá (Lyon) e Phi-
lippe Coutinho (Aston Villa); 
ATACANTES: Gabriel Jesus 
(Manchester City), Gabriel 
Martinelli (Arsenal), Ma-
theus Cunha (Atlético de 
Madrid), Neymar (PSG), 
Raphinha (Leeds), Richar-
lison (Everton), Rodrygo 
(Real Madrid) e Vini Jr. (Real 
Madrid).

Glorioso entra tranquilo contra o Ceilândia após vencer 1º jogo por 3 a 0

Botafogo quer confirmar 
classificação na Copa BR

Ap ó s  v e n c e r 
por 3 a 0 o con-
fronto de ida, 
em Brasília, o 
Botafogo ficou 
em boas con-

dições para avançar para a 
quarta fase da Copa do Brasil. 
O Glorioso recebe o Ceilân-
dia, pela volta, hoje, às 21h30, 
no estádio Nilton Santos. Os 
botafoguenses podem per-
der por dois ou mais gols de 
vantagem que mesmo assim 
avançam.

A tarefa do Ceilândia é 
ingrata e beira o milagre. Para 
forçar a disputa de pênaltis 
tem que ganhar por três ou 
mais gols de diferença. Já 
para avançar diretamente só 
com goleada por quatro ou 

mais gols de vantagem.
Além da diferença gerada 

pelo placar do duelo de ida, 
o Ceilândia vai lutar con-
tra um embalado Botafogo. 
A vitória de 1 a 0 sobre o 
Flamengo deixou a torcida 
animada e levou o time para 
a primeira parte da tabela de 
classificação do Campeonato 
Brasileiro.

O técnico Luís Castro quer 
ver o time evoluindo. O jogo 
contra o Ceilândia é a chance 
do treinador ganhar a pri-
meira em casa e a expectativa 
é novamente de um grande 
público.

“Vamos precisar controlar 
a ansiedade e fazer um bom 
jogo”, disse.

Em termos de escalação, 
Luís Castro só deve anun-
ciar o time minutos antes 
do confronto. Por conta da 
situação confortável, ele 
pode rodar o elenco de olho 
no duelo de domingo diante 
do Fortaleza, também no Rio, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Por ter defendido o Mirassol 
no torneio, o volante Luís 
Oyama é desfalque.

Vitor Silva / Botafogo

Botafogo quer aproveitar a grande fase do atacante Erison e confirmar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Glorioso está 
embalado pela 
vitória sobre o 
Flamengo, no 
último domingo, 
em Brasília

Zé Ricardo ganha 
opções no Vasco

Diretoria do Fla é 
alvo de protestos

O Vasco segue 
com a prepa-
ração visando 
o duelo contra 
o Bahia, pela 
sétima rodada 
da Série B do 

Campeonato Brasileiro. Após 
polêmica, o confronto foi 
confirmado pela CBF para 
às 16 horas (de Brasília), do 
próximo domingo.

O técnico Zé Ricardo teve 
boas notícias visando esta 
partida. isso porque o meia 
Vitinho e o atacante Erick 
foram liberados pelo depar-
tamento médico e treinaram 
normalmente com o elenco.

Vitinho vem sofrendo 
com problemas físicos desde 
que chegou ao Vasco. Já Erick 
se lesionou em sua segunda 

O  c l i m a  n o 
Flamengo não 
segue dos me-
lhores dentro 
de campo, já 
que o time não 

consegue engrenar e ocupa 
a 14ª colocação após cinco 
rodadas do Campeonato Bra-
sileiro. Para piorar, fora dele, 
torcedores protestaram con-
tra a diretoria rubro-negra.

Uma faixa foi estendida 
em frente a sede da Gávea 
com os seguintes dizeres: 
“O Flamengo é do povo!” e 
“Landim enganador”.

O protesto se deve ao fato 
do Conselho Deliberativo ter 
aprovado uma mudança na 
categoria de sócios que não 

partida pelo clube carioca.
Ambos devem ficar como 

opções no banco de reservas, 
contra o Tricolor de Aço. 
Ambos podem contribuir 
na parte ofensiva, que vem 
sofrendo com a falta de cria-
tividade.

O Vasco pode entrar no 
G-4 da Série B se vencer 
o Bahia. Os cruzmaltinos  
estão na quinta posição, com 
dez pontos, mesmo pon-
tuação do Grêmio, quarto 
colocado.

moram no Rio de Janeiro. 
Pela nova regra, podem haver 
somente mil sócios “Off-Rio”.

Com isso, a diretoria con-
seguiu limitar a atuação des-
tes sócios em futuras eleições 
no clube. A mudança não 
agradou aos opositores da 
gestão do presidente Rodolfo 
Landim.

Torcida vem 
pressionando 
a comissão 
técnica por 
conta dos maus 
resultados

Equipe se 
prepara para a 
difícil partida 
contra o Bahia


