
Pais solteiros poderão 
tirar 180 dias de folga

Decisão do STF amplia benefício, que antes era de 5 dias, equiparando-o com a licença-maternidade

SÓ PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL
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Alguns dos motociclistas abordados e que estavam com escapamento irregular em suas motos conseguiram providenciar a troca do equipamento para não ter o veículo removido para o pátio

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Salários: piso 
regional cai no 
esquecimento

Detran-RJ vai 
fazer mutirão 
neste sábado
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Spotify contra as fake news
Depois de acordo com o Zap, o Face, e o Insta, TSE fecha agora com plataforma de streaming 
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São Gonçalo: 
ação mira motos 
barulhentas
Com apoio da PM a Prefeitura de 
São Gonçalo realizou, ontem, uma 
operação contra irregularidades no 
trânsito, na Avenida São Gonçalo, 
no bairro Boa Vista, em frente ao 
São Gonçalo Shopping. Os agentes 
abordaram motocicletas e carros 
de passeio, verificando os estado de 
conservação dos itens de seguran-
ça do veículo, como pneus, cinto de 
segurança, luzes de alerta e uso do 
capacete. Também foram verifica-
das a regularidade dos documentos 
de habilitação e ainda a documen-
tação dos veículos. As motocicletas 
com escapamento barulhento e 
fora do padrão original também fo-
ram alvo das ações.
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PÁG. 2

CULTURA

Os cantores e compositores Cilenio Peres e Rita Mansur – dois 
renomados artistas niteroienses – fazem, nesta sexta, às 17h, uma 
única apresentação do show “Vida”, no Solar do do Jambeiro, 
com entrada gratuita.

Divulgação

Rita Mansur e Cilenio Peres fazem única apresentação, nesta sexta, às 17h 

Um passeio pela MPB Ordem é deixar o caldeirão ferver
Para embalar na Série B do Campeonato Brasileiro, além de me-
lhorar o desempenho da equipe do Vasco, o técnico Zé Ricardo 
tem outra “estratégia” para pressionar os adversários: a força da 
torcida cruzmaltina nos jogos disputados em São Januário.

PÁG. 8

ESPORTES
Daniel Ramalho / Vasco

Torcida do Vasco já esgotou os ingressos para a partida de domingo contra o Bahia
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Imagem do Buraco Negro
A ciência é realmente impressionante! Os avanços da 
tecnologia seguem surpreendendo o mundo. Fico feliz 
com a nossa evolução. Como fã do meio científico fiquei 
emocionado com a divulgação da primeira imagem oficial 
de um buraco negro bem no centro da nossa Via Láctea.
Rodolpho Arantes

Falta de empatia nas ruas
Em Niterói é de conhecimento geral que existem vários 
moradores em situação de rua na cidade. Mas isso não dá 
o direito deles serem tratados como lixo por alguns mo-
radores. Infelizmente já presenciei cenas terríveis e falta 
de educação com alguns pedintes. Inclusive crianças e 
idosas. Infelizmente não posso ajudar todos, mas procuro 
sempre colaborar com o que posso!
Evandra Gonçalves

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.

Solar do Jambeiro 
recebe o show ‘Vida’ 
Os cantores e compositores 
Cilenio Peres e Rita Mansur 
– dois renomados artistas 
niteroienses – fazem, nes-
ta sexta, às 17h, uma úni-
ca apresentação do show 
“Vida”, no Solar do do Jam-
beiro. A entrada é gratuita. 

Em “Vida”, Cilenio e Rita 
abordam os tempos pan-
dêmicos e a construção do 
futuro pós-pandemia. Os 
artistas oferecem ao público 
mostras das suas trajetórias 
musicais, suas canções pre-

feridas e maiores influên-
cias. Privilegiando compo-
sições pouco exploradas, 
que não tocam em rádios, 
a dupla busca proporcionar 
ao público o contato com 
obras especiais e que falem 
de renascimento e vida.

No repertório estão pre-
vistas músicas de Chico 
Buarque, Djavan, João Bos-
co, Guinga e Tom Jobim.

Rita e Cilenio já se apre-
sentaram em diversas casas 
noturnas do Rio e Niterói. 

CULTURA

Flávio Farias
O cantor Flávio Farias faz 
show, no Centro Cultural 
Paschoal Carlos Magno, em 
Icaraí, no projeto Varanda 
Cultural, neste sábado, às 
16h. No repertório, grandes 
sucessos da MPB e do Pop 
internacional. Com 20 anos 
de atuação no cenário mu-
sical de Niterói, Flávio tem 
como influências artísticas 
Renato Russo, Cazuza, Tim 
Maia, Djavan, entre outros. 
O músico se apresentou em 
locais como Festival Niterói, 
entre outros.

DIEGO MOURA – O universo pop, surreal e futurista 
do artista visual Diego Moura segue em cartaz, até 
o dia 18 de junho, no Espaço Cultural Correios, no 
Centro de Niterói, com a mostra “Um dedo de arte: do 
digital ao orgânico”. A visitação acontece de segunda 
a sexta-feira, das 11h às 18h, e aos sábados, das 13h às 
17h. A entrada é franca. 

AUTÓGRAFOS – Neste sábado, a partir das 11 horas, o 
Solar do Jambeiro vai sediar a manhã de autógrafos do 
livro “Inconsciente – Investigações psicanalíticas sob 
óticas plurais”, que reúne nove autores sob a organiza-
ção de Carmem Martins. A realização é da Secretaria 
Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de 
Niterói (FAN). A entrada é gratuita.

Divulgação

Rita Mansur e Cilenio Peres fazem única apresentação, nesta sexta, às 17h 

Divulgação

Cantor estará no projeto Varanda 

Cultural, neste sábado, às 16h

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

POR JEFFERSON LEMOS

Novas regras para 
aproximação
Os bancos com cartão de cré-
dito ou débito por aproxima-
ção serão obrigados a realizar 
uma consulta expressa ao 
consumidor para autorizar 
a emissão do produto, com 
estipulação do prazo e do 
limite de valor para com-
pras. A determinação é do PL 
5.083/21, dos deputados Luci-
nha (PSD) e Luiz Paulo (PSD), 
que a Alerj votou em segunda 
discussão, nesta quinta (12). 
Por ter recebido emendas, o 
projeto ainda pode ser alte-
rado. No ato de autorização 
de emissão, o consumidor 
ainda deverá ser informado 
sobre a possibilidade de es-
colher os valores máximos 
das transações a serem feitas; 
sobre as medidas para evitar 
roubo, furto e fraudes; e sobre 
pagamentos realizados na 
modalidade, discriminados 
nas faturas a serem emitidas. 
A instituição deverá oferecer 
ao consumidor, sem custo, a 
opção de receber notificação 
ao fazer pagamentos através 
da modalidade por aproxima-
ção e a opção de confirmar a 
compra pelo aplicativo. Angra com mais infraestrutura

Angra dos Reis poderá rece-
ber obras de infraestrutura. 
As solicitações foram forma-
lizadas ao governador Cláu-
dio Castro  pelo deputado 
estadual Léo Vieira (PSC), 
através de indicações legis-
lativas. Para a prevenção de 
enchentes, buscando evitar 
prejuízos para a população, 
o deputado pediu a limpeza 
e dragagem do Rio Japuíba. 
Ainda na região da Grande 
Japuíba, foi solicitada a aber-

Divulgaão

tura de processo de regulari-
zação fundiária de famílias 
que residem no local. Nas 
áreas de educação e lazer, ele 
levou ao governador a neces-
sidade de construção de uma 
creche no bairro Nova Angra, 
e de uma quadra poliespor-
tiva no bairro Gamboa de 
Belém. E para melhorar as 
condições de trabalho dos 
PMs, o deputado solicitou 
a realização de reforma na 
sede do 33º BPM.

Medalha para os 
presos por engano
A deputada Dani Monteiro 
(Psol) estará à frente da ceri-
mônia de entrega da Medalha 
Tiradentes para Gustavo No-
bre, o produtor cultural solto 
no ano passado após um ano 
de prisão injusta baseada em 
reconhecimento fotográfico. 
Outras dez vítimas das “fotos 
que enquadram” recebe-
rão moção. O ato ocorrerá 
nesta sexta (13), a partir de 
9h, no plenário da Alerj. A 
parlamentar já apresentou 
projeto de lei em que propõe 
a criação de banco de dados 
estatísticos sobre o procedi-
mento de reconhecimento 
fotográfico em sede policial. 
“O erro rouba tempo, rou-
ba vidas inocentes”, diz a  
parlamentar.

Piso regional cai 
no esquecimento

Temporada das 
vaquinhas

A Comissão do Trabalho da 
Alerj realizou, nesta quin-
ta (12), audiência pública 
para discutir a demora do  
governador Cláudio Castro 
no envio da proposta de 
reajuste do piso regional ao 
Legislativo. Desde 2019, o 
valor mínimo pago aos tra-
balhadores não é atualizado 
e, como se trata de ano de 
eleição, o governador tem 
até junho para remeter a 
mensagem de lei para vota-
ção na Casa. Presidente da 
comissão, Mônica Francisco, 
disse que tenta, há meses, 
sensibilizar o governador em 
relação à situação do traba-
lhador. Em fevereiro, a depu-
tada protocolou na Alerj uma 
indicação propondo reajuste 
de 21%, o mínimo para co-
brir a inflação acumulada 
nos últimos três anos. Mas 
representantes da Firjan e 
da Fecomércio alegaram que 
a atualização pode agravar a 
situação econômica flumi-
nense, gerando falência de 
microempresários e desem-
prego. O representante da 
Secretaria Estadual de Tra-
balho, Miguel Felipe Silva, 
disse que a pasta já enviou a 
proposta de novo piso à Casa 
Civil, a quem cabe remeter a 
mensagem de lei à Alerj. Se-
gundo ele, estudos da Setrab 
geraram três propostas: rea-
justes de 10,16%, de 15,61% 
e de 18,28%.

O deputado federal e pré-
-candidato ao governo do 
estado do Rio pelo NOVO, 
Paulo Ganime, já avisou que 
lançará no próximo domin-
go (15) uma vaquinha de 
arrecadação para campanha 
eleitoral, durante evento na 
Confeitaria Manon, Rua do 
Ouvidor, às 9h, que contará 
com a presença de Bernar-
dinho, ex-técnico da seleção 
brasileira de vôlei.

Crea: fiscalização gera 14 ofícios

Agentes do Conselho Re-
gional de Engenharia e 
Agronomia do Rio (Crea-
-RJ) realizaram diversas 
ações de fiscalização no 
Complexo do Porto do Açu, 
em São João da Barra, no 
Norte Fluminense. Entre 
as vinte ações, destaca-se 
a fiscalização do início das 
obras na termoelétrica UTE 
GNA II, com responsabili-

Divulgação

dade técnica do Consórcio 
Geração Açu II, composto 
por empresas do grupo An-
drade Gutierrez. Esta será a 
segunda das cinco termelé-
tricas que estão projetadas 
para instalação no Porto 
do Açu. De acordo com os 
fiscais Ottassano Panetto e 
Marcos Sá, as ações de fis-
calização já resultaram na 
entrega de 14 ofícios.

Panorama RJPanorama RJ

O Embaixador do Japão no 
Brasil, Teiji Hayashi, partici-
pou de uma reunião nesta 
quinta (12), na sede da 
Alerj. No encontro, ele con-
versoou com o presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(PT) sobre projetos volta-
dos ao Estado do Rio. Japão 
e Brasil têm parcerias co-
merciais importantes, além 
de projetos em vigência que 

abordam questões de logís-
tica no estado. A Supervia, 
empresa responsável pelo 
transporte de trens no Rio, 
por exemplo, é controlada 
pelo grupo japonês Mitsui, 
que assumiu a sua adminis-
tração em 2019. Aliás, ela 
tem sido alvo de duras críti-
cas feitas pelos deputados, 
que reclamam do péssimo 
serviço prestado.

Embaixador japonês visita a Alerj
Divulgação/Alerj

O Governo do Estado iniciou 
a recuperação da Estrada Gil-
berto Carvalho, a Estrada da 
Serrinha, que liga o bairro de 
Itaipu, na Região Oceânica de 
Niterói, a Itaipuaçu, em Ma-
ricá, e é utilizada diariamente 
por milhares de pessoas que 
se deslocam entre os dois 
municípios. Executadas em 
caráter emergencial pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER),  as obras 

foram solicitadas há um ano 
pelo então deputado Felipe 
Peixoto (PSD), pouco antes 
de deixar a Alerj para assumir 
a Coordenadoria de Cidade 
Inteligente da Prefeitura do 
Rio. “A recuperação do asfalto 
e a adequação de sinaliza-
ções verticais e horizontais 
são fundamentais para evitar 
acidentes na Serrinha, entre 
outras questões de seguran-
ça”, destaca Peixoto. 

Felipe comemora obras na Serrinha
Divulgação
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Em Niterói, Arariboia completa 500 mil transações, contribuindo para alavancar a economia da cidade

Moeda social para a retomada
A Moeda Social Arariboia, pro-
grama de transferência de ren-
da permanente da Prefeitura 
de Niterói, alcançou a marca 
de 500 mil transações reali-
zadas, na última quinta-feira 
(12). Apenas 4 meses após o 
início da circulação da moeda 
na cidade, foram 501.534 mil 
transações, totalizando mais 
de R$ 35,5 milhões injetados 
na economia da cidade, um 
grande investimento finan-
ceiro do governo municipal na 
retomada econômica.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que, por ano, 
a Moeda Social Arariboia vai 
injetar aproximadamente R$ 
135 milhões na economia de 
Niterói.

“A Moeda Social Arariboia 
já alcançou excelentes resul-
tados. Nosso grande objetivo 
neste momento é a retomada 
da economia de Niterói e o 
programa fortalece a cidade 
neste sentido. Este programa 
é muito importante porque 
beneficia tanto as famílias 
que recebem os recursos di-
retamente, como também os 
pequenos comerciantes que 
estão credenciados e traba-
lham com a Moeda”, afirmou.

A Moeda Social Arariboia 
foi lançada em novembro 
de 2021 e teve seu primeiro 
crédito no mês de janeiro/22 
quando foi implementada. 

Os objetivos principais são o 
combate às desigualdades so-
ciais, fomento ao desenvolvi-
mento econômico e social das 
comunidades e estabelecer 
meios para atingir a erradi-
cação da pobreza e a geração 
de emprego e renda para as 

camadas mais carentes do 
município. O programa bene-
ficia aproximadamente 31 mil 
famílias que estão cadastradas 
no CadÚnico e que fazem 
parte do recorte de renda que 
as classifica como em situação 
de vulnerabilidade ou extrema 

vulnerabilidade.
De acordo com o secretário 

de Assistência Social e Econo-
mia Solidária, Elton Teixeira, 
responsável pela gestão do 
programa, a Moeda Social Ara-
riboia é destinada a população 
mais vulnerável da cidade.

“Chegamos hoje à marca 
das 500 mil transações em 
Arariboia. Com apenas 4 me-
ses em circulação, a moeda 
é uma realidade em Niterói, 
principalmente nos comér-
cios locais, gerando renda nas 
comunidades e auxiliando a 

população mais vulnerável da 
cidade”, destacou.

A Arariboia é a moeda al-
ternativa para realização de 
transações econômicas sem 
utilização ou conversão por 
dinheiro com o objetivo de 
fazer girar e desenvolver a 
economia local. As moedas 
sociais cumprem um papel 
fundamental no desenvolvi-
mento das comunidades já 
que permite a criação de um 
mercado complementar e 
oferece a possibilidade de se 
produzir e consumir dentro de 
um bairro ou município.

O valor varia conforme 
o número de membros da 
família. O valor inicial, para 
o primeiro membro, é de R$ 
250. A partir daí, cada mem-
bro recebe R$ 90 até mais 
cinco pessoas, totalizando 6 
integrantes de uma mesma 
família, com valor máximo de 
R$ 700, para famílias com seis 
membros.

Além das famílias, mais de 
4.100 estabelecimentos estão 
cadastrados e aptos a aceitar 
a Moeda Social Arariboia, mo-
vimentando as vendas e o co-
mércio. Com a Moeda Social, 
ganha o usuário que tem uma 
renda para suas necessidades 
básicas, como alimentação e 
farmácia, e o comerciante que 
vê na moeda uma forma de 
ampliar sua receita.

 Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Objetivos da Moeda Arariboio são o combate às desigualdades, o desenvolvimento econômico e social, a erradicação da pobreza e a geração de emprego

Renda extra na 
aposentadoria
Com o objetivo de ampliar 
as chances para que co-
laboradores e servidores 
prestes a se aposentar pos-
sam investir em ativida-
des profissionais focadas 
no empreendedorismo e 
planejamento de renda, a 
Prefeitura de Niterói lan-
çou o projeto Geração de 
Renda Rápida. A turma do 
projeto-piloto começou na 
última quinta-feira (12), 
em uma parceria entre o 
Núcleo de Atendimento 
ao Empreendedor (NAE), 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, e a Companhia de 
Limpeza de Niterói (Clin), 
com 10 garis participando 
do treinamento sobre co-
mercialização de produtos 
artesanais.

 O projeto conta ainda 
com a parceria do grupo 
“Somos Empreendedoras”, 
do Sebrae, Senac e da Uni-
versidade Federal Flumi-
nense (UFF) para a realiza-

ção de cursos de qualifica-
ção profissional, oficinas e 
mentorias de negócios para 
os(as) funcionários(as) em-
preendedores, além do fo-
mento na participação dos 
mesmos em feiras e eventos 
da cidade. A ideia ainda é 
qualificar os funcionários 
que participarão do Pro-
grama de Preparação para 
Aposentadoria (PPA), visto 
que muitos já empreendem 
ou gostariam de ter uma 
fonte de complementação 
de renda.

 As aulas acontecerão no 
Núcleo de Atendimento ao 
Empreendedor (NAE), um 
espaço que visa potencia-
lizar a formação de rede, a 
transferência de conheci-
mento e habilidades entre 
empreendedores, apoia-
dores e o ecossistema local.

O NAE fica na Avenida 
Feliciano Sodré, 43, Ponta 
D’Areia. Para mais infor-
mações, basta acessar o 
Instagram @naeconecta.

Ação ajuda crianças 
com autismo e down
A Coordenadoria Muni-
cipal de Acessibilidade e 
Inclusão, da Secretaria de 
Assistência Social, realizou 
uma ação na Clínica da 
Criança, no Centro de São 
Gonçalo, para cadastra-
mento e posterior entrega 
de carteira de identificação 
de crianças com Transtor-
no do Espectro do Autista 
e Síndrome de Down. O 
objetivo é garantir aos res-
ponsáveis a prioridade nos 
órgãos privados e públicos, 
principalmente saúde, edu-
cação e assistência social.

Para Tathiana Delgado, 
diretora da Clínica da Clí-
nica, a ação é de grande im-
portância, pois o documen-
to evita constrangimentos 
para os responsáveis e para 
a própria criança. “Além 
da prioridade na nossa 
unidade, com a carteirinha 
em mãos os responsáveis 
não precisam andar com 
o laudo. Esse documento é 
um benefício para as crian-
ças e para os responsáveis”, 

disse.
A coordenadora de In-

clusão da Coordenadoria 
Municipal de Acessibili-
dade e Inclusão, Roberta 
Maia, disse que a iniciativa 
é um grande passo na in-
clusão das crianças. “Nem 
sempre as pessoas perce-
bem que o responsável está 
com uma criança autista 
ou com down. E isso causa 
uma série de transtornos. 
Com a carteirinha, que vem 
com os dados e a lei, o di-
reito deles fica assegurado”.

O documento de iden-
tificação foi criado em vir-
tude da Lei nº 1253/2021, 
a partir do projeto de Lei 
078/2021, de autoria do 
vereador Nelsinho Ruas.

A auxiliar de escritório 
Luzimara Nunes, de 31 
anos, é mãe do Gabriel, de 3 
anos, que foi diagnosticado 
há dois anos com Transtor-
no do Espectro Autista. Ela 
disse que precisou deixar 
o trabalho para buscar os 
tratamentos para o filho.

Itaboraí: festa de 189 anos
vai ter grandes atrações
Depois de um longo tempo 
sem eventos de grande por-
te por conta da pandemia 
de Covid-19, a Prefeitura de 
Itaboraí, por meio da Secre-
taria Municipal de Turismo e 
Eventos, preparou uma pro-
gramação recheada de shows 
para comemorar os 189 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa do município. Do 
dia 19 a 22 de maio, Itaboraí 
receberá nomes gigantes da 
música nacional, como os 
Barões da Pisadinha, Matheus 
e Kauan, Ferrugem, Bruna 
Karla, Mariana Valadão e 
muito mais.

Os shows vão acontecer 
a partir das 18h, em uma es-
trutura que será montada na 
Avenida 22 de Maio, na altura 
do nº 3428, em Joaquim de 
Oliveira. A primeira noite será 

dedicada à música gospel. A 
abertura da festa fica com o 
show da cantora Michelly do 
Valle. Celebrando a vida após 
o período de pandemia, no 
dia 19 de maio, a programa-
ção terá também Felippe e 
Mariana Valadão, que sobem 
ao palco juntos para ministrar 
bênçãos para a população de 
Itaboraí.

Em seguida, será a vez do 
cantor Gabriel Guedes, que 
marca a sua geração com 
canções, como “Vitorioso És”. 
Para encerrar a noite, a can-
tora Bruna Karla canta seus 
maiores sucessos da carreira, 
como o louvor “Sou Humano”. 
A artista já foi indicada quatro 
vezes ao Grammy Latino.

Na sexta-feira, dia 20, a 
noite começa com apresen-
tações de artistas ‘pratas da 

casa’, como o Grupo Bonanza, 
Kelly Valadares, Carol Vita-
lino e Bruninho do Cavaco. 
Logo depois, a festa continua 
com o cantor e compositor 
Rafael Caçula. Em seguida, 
quem sobe ao palco é um dos 
maiores nomes do pagode da 
atualidade. Após se destacar 
nas rádios com a canção 
“Climatizar”, Ferrugem ga-
nhou todo o Brasil e chega 
para abrilhantar a festa de 
Itaboraí com outros grandes 
hits, como “Eu Juro”, “Sinto 
Sua Falta” e “Pirata e Tesouro”.

Já no sábado, dia 21 de 
maio, é bom o público se pre-
parar para se jogar no piseiro. 
A noite começa com pagode 
do Tiago Monteiro. Depois, 
o cantor João Gabriel traz os 
sucessos do sertanejo para 
o palco. E para consagrar a 

festa, Itaboraí recebe os Ba-
rões da Pisadinha, banda de 
forró eletrônico e tecnobrega 
formada por Rodrigo Barão 
e Felipe Barão. Entre os hits, 
estão “Recairei”, “Esquema 
Preferido”, “Tá Rocheda” e 
“Meia Noite (Cê Tem Meu 
Whatsapp)”.

E para encerrar a progra-
mação de shows, no dia 22 
de maio, data de aniversário 
da cidade, a abertura fica com 
grupos da região, como De-
votos do Samba, Pagode dos 
Menezes e Pagode do Adame, 
trazendo uma coletânea com 
as canções mais famosas do 
gênero para embalar o pú-
blico presente. E para fechar 
a noite com chave de ouro, a 
dupla Matheus e Kauan canta 
seus maiores sucessos em 
Itaboraí.

Na programação Matheus e Kauan, Ferrugem, Bruna Karla e muito mais

Semana da 
Enfermagem 
foca na 
capacitação
No Dia Internacional da 
Enfermagem, comemora-
do ontem, dia 12, servido-
res do corpo de enferma-
gem Hospital Doutor Luiz 
Palmier, no Zé Garoto, São 
Gonçalo, participaram 
da abertura da Semana 
de Enfermagem, que, até 
o dia 20 deste mês, vai 
oferecer capacitações e 
palestras para os seus co-
laboradores. 

O Hospital Doutor Luiz 
Palmier possui em seu 
corpo de enfermagem 
315 profissionais, entre 
técnicos, auxiliares e en-
fermeiros, que dedicam 
suas vidas ao cuidado da 
saúde dos gonçalenses.

O corpo de enferma-
gem assistiu a palestra 
‘Oportunidade não se 
perde’, uma palestra mo-
tivacional,  ministrada  
pelo enfermeiro David 
Gomes.

Jardim São João e Camboinhas estão entre os locais contemplados  

Niterói está ganhando novos 
jardins em diferentes pontos

 A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públi-
cos (Seconser), está criando 
novos jardins em diferentes 
pontos da cidade. O primeiro 
a ganhar um colorido mais 
verde foi o Jardim São João, 
no Centro de Niterói. Foram 
plantadas mais de 2 mil mu-
das de arbustos, forrageiras e 
gramas das espécies esmeral-
da, lantana, moreia e dracena 
baby, que envolveram a santa 
que fica no antigo lago.

A Policlínica Municipal 
Carlos Antônio da Silva, no 
Centro, recebeu aproximada-
mente 2,9 mil mudas de pal-
meiras, arbustos, forrageiras 
e grama nas espécies amen-
doim, lutela, lantana, dionela, 
rabo de raposa e esmeralda.

O próximo ponto que será 
contemplado é o Palácio Ara-
riboia, onde funciona a Secre-
taria Municipal de Fazenda, 
também no Centro. Serão 

8.850 mudas de forrageiras, 
arbustos e grama nas espécies 
liriope, lambari roxo, maranta 
tricolor, moreia e São Carlos. 
O trabalho está sendo acom-
panhado pelo DePac, já que 
se trata de um local tombado.

De acordo com a secretá-

ria municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa, em seguida haverá 
um projeto para a área onde 
ficava um chafariz em Cam-
boinhas. Serão 2.925 mudas 
de forrageiras, arbustos, pal-
meiras e grama.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Primeiro espaço a ganhar mais verde foi o Jardim São João, no Centro 
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Detran-RJ realizará mutirão 
para atender 9,6 mil pessoas
Interessados precisam fazer o agendamento pelo telefone ou por meio do site do Departamento

O Detran.RJ vai realizar ama-
nhã mais um mutirão de 
atendimentos para os ser-
viços de identificação civil, 
habilitação e veículos, além 
da carteira de visitantes da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap). Serão 
oferecidas 9.660 vagas em 
dezenas de unidades em to-
das as regiões fluminenses. 
Interessados precisam fazer 
o agendamento pelo tele-
fones (21) 3460-4040, 3460-
4041 ou 3460-4042, das 6h às 
21h, ou pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br).

Para quem precisa rea-
lizar os serviços veiculares, 
como primeira licença, troca 
de placa, transferência de 
propriedade, 2ª via de CRV, 
alteração de características, 
entre outros, os postos dis-
poníveis para agendamen-
to são: Tubiacanga, Ceasa, 
Campo Grande, Niterói, Re-
duc, Catete (Machado de As-
sis), Haddock Lobo, São João 
de Meriti, Queimados, Mes-
quita, Valença, Paty do Alfe-
res, Campos dos Goytacazes 
I, Cordeiro, Volta Redonda, 
Barra Mansa, Vassouras, São 
Pedro da Aldeia, Bom Jesus 
do Itapaboana, Petrópolis, 
Barra do Piraí, Macaé, Nova 
Friburgo e Miguel Pereira.

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudança 
ou adição de categoria, alte-

ração de dados ou troca da 
permissão para dirigir (PPD) 
para a carteira definitiva 
serão disponibilizados nos 
seguintes postos: Sede (Cen-
tro do Rio), Angra dos Reis, 
Araruama, Armação dos Bú-
zios, Francisco Bicalho, Ae-
rotown, Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Belford Roxo, Bom 
Jesus de Itabapoana, Cabo 
Frio, Cachoeiras de Macacu, 

Campos (Guarus), Campos 
dos Goytacazes I, Campos 
dos Goytacazes II, Cantagalo, 
Carmo, Ceasa, Copacabana, 
Cordeiro, Duas Barras, Gá-
vea, Guadalupe Shopping, 
Guapimirim, Ilha do Gover-
nador, Irajá (Shopping Via 
Brasil), Itaboraí, Itaboraí 
Plaza Shopping, Itaguaí, Itai-
pava, Itaocara, Itaperuna, 
Jacarepaguá  (Rio Shopping), 

Jacarepaguá (Center Sho-
pping), Jacarezinho, Japeri, 
Largo do Machado, Macaé, 
Macuco, Madureira II (Vaz 
Lobo), Magé, Maré, Maricá, 
Mendes, Mesquita, Miguel 
Pereira, Miracema, Nativida-
de, Nilópolis, Niterói, Niterói 
Shopping, Nova Friburgo, 
Nova Iguaçu, Campo Gran-
de, Paraíba do Sul, Paraty, 
Partage, Parque Maré, Paty 

do Alferes, Penha, Petrópolis, 
Pinheiral, Piraí, Queimados, 
Américas Shopping, Resen-
de, Rio Bonito, Rio das Os-
tras, Santo Antônio de Pádua, 
São Fidélis, São Francisco 
do Itabapoana, São Gonçalo 
(Neves), São João de Meriti 
(Vilar dos Teles), São Pedro 
da Aldeia, Seropédica, Sho-
pping Sulacap, Teresópolis, 
Trajano de Moraes, Três Rios 
II, Valença, Vila Isabel, Volta 
Redonda, West Shopping e 
Unamar.

Para a emissão da carteira 
de identidade, o departa-
mento irá disponibilizar os 
postos relacionados a seguir: 
Sede (Centro do Rio), Angra 
dos Reis, Aperibé, Ararua-
ma,  Armação de Búzios, 
Barra do Piraí, Belford Roxo, 
Bom Jesus do Itabapoana, 
Cabo Frio, Cachoeiras de 
Macacu, Campo Grande, 
Campos dos Goytacazes, 
Campos dos Goytacazes 
(Guarus Shopping), Campos 
dos Goytacazes (Shopping 
Estrada), Center Shopping, 

Copacabana, Cordeiro, En-
genheiro Paulo de Fron-
tin, Gávea, Itaboraí Plaza 
Shopping, Itaguaí Shopping 
Mix, Itaperuna, Jacarezinho, 
Japeri, Magé, Maricá, Méier, 
Miguel Pereira, Nilópolis, 
Niterói Shopping, Nova Fri-
burgo, Nova Iguaçu, Petró-
polis, Queimados , Resende 
Shopping Mix,  São João de 
Meriti (Vilar dos Teles), São 
Pedro da Aldeia, Saquarema, 
Shopping Aerotown Power 
Center, Shopping da Penha, 
Shopping Downtown, Sho-
pping Iguatemi, Shopping 
Jardim Guadalupe, Shopping 
Partage, Teresópolis, USD 
Ceasa, USD Três Rios e Volta 
Redonda.

Quem precisa realizar a 
solicitação das carteiras da 
Seap deverá agendar nas se-
guintes unidades: Sede (Cen-
tro do Rio), Angra dos Reis, 
Araruama, Belford Roxo, 
Cabo Frio, Campo Grande, 
Campos dos Goytacazes, 
Campos dos Goytacazes 
(Guarus Shopping), Campos 
dos Goytacazes (Shopping 
Estrada), Center Shopping, 
Copacabana, Itaboraí Plaza 
Shopping, Magé, Méier, Niló-
polis, Niterói Shopping, Nova 
Iguaçu, Petrópolis, Queima-
dos, São João de Meriti, Sho-
pping da Penha, Shopping 
Iguatemi, Shopping Jardim 
Guadalupe, USD Ceasa e 
Volta Redonda.

Diversos serviços 
serão oferecidos 
amanhã pelo 
Detran em todo 
o estado do Rio 
de Janeiro

Divulgação

Os interssados devem fazer o agendamento prévio para que não haja aglomeração amanhã nos postos do Detran-RJ

Operação pela 
segurança no 
trânsito de 
São Gonçalo
A Secretaria Municipal 
de Transportes (Semtran) 
realizou, na tarde da última 
quarta (11), uma operação 
contra irregularidades no 
trânsito, na Avenida São 
Gonçalo, no bairro Boa 
Vista, em frente ao São 
Gonçalo Shopping. Toda a 
ação contou com o apoio 
e segurança da Ronda Os-
tensiva Municipal (Romu) 
e também de policiais do 
São Gonçalo Presente. 

A operação teve como 
foco principal a segurança 
do tráfego na cidade. Os 
agentes de fiscalização da 
Secretaria de Transportes 
realizaram abordagens a 
motocicletas e carros de 
passeio, verificando os 
estado de conservação dos 
itens de segurança do veí-
culo, como pneus, cinto de 
segurança, luzes de alerta e 
uso do capacete. Também 
foram verificadas a regu-
laridade dos documentos 
de habilitação e também a 
documentação dos veícu-
los. As motocicletas com 
escapamento barulhento 
e fora do padrão original 
também foram alvo das 
ações da Semtran.

A ação da Secretaria 
de Transportes pela se-
gurança no trânsito, em 
concomitância com o 
‘Maio Amarelo’, o mês de 
conscientização sobre se-
gurança viária, chamou a 
atenção da sociedade para 
o elevado número de mor-
tos e feridos em acidentes 
de trânsito.

“Nosso foco com esse 
tipo de abordagem é sem-
pre a segurança no trânsito 
da cidade”, disse o secretá-
rio de Transportes, Fábio 
Lemos.

Durante maio, a Sem-
tran realizará eventos de-
dicados ao Maio Amarelo, 
com ações de conscienti-
zação aos motoristas.

Empresário, que está detido nos EUA, é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva

Justiça decreta prisão de Rei Arthur
O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) determi-
nou a prisão preventiva do 
empresário Arthur César de 
Menezes Soares Filho, conhe-
cido como Rei Arthur. O juiz 
Marcello Rubioli, da 1ª Vara 
Especializada da Capital, 
aceitou a denúncia apresen-
tada pelo Grupo de Atuação 
Especializada de Combate 
ao Crime Organizado do 
Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (GAECO/
MPRJ) por corrupção e lava-
gem de dinheiro.

Ainda na decisão, a Justiça 
determinou a expedição de 
ofício à Interpol pedindo a ex-
tradição de Arthur Soares. O 
empresário está preso admi-
nistrativamente nos Estados 
Unidos e com audiência mar-

cada hoje. Ele foi condenado 
pela Justiça norte-americana 
pelo crime de compra de vo-
tos para que o Rio de Janeiro 
se tornasse sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016.

O juiz Marcello Rubioli 
também determinou o afas-
tamento do delegado Ângelo 
Ribeiro de Almeida Junior da 
corporação, com suspensão 
do porte de arma, e da As-
sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), onde exercia cargo de 
assessoramento.

Na denúncia, os promo-
tores apontam que o empre-
sário fazia o pagamento de 
propina ao delegado em troca 
de proteção em inquéritos 
tributários da Delegacia Fa-
zendária (Delfaz) que, naque-
le momento, era comandada 

pelo policial. Também foram 
denunciados a mulher do de-
legado, por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, e mais 
duas pessoas por corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro.

“Para ser beneficiado em 
inquéritos policiais que tra-
mitavam na Delfaz, relacio-
nados a empresas das quais 
era sócio ou tinha interesses, 
Arthur Soares transferiu, em 
agosto de 2014, R$ 2 milhões 
para que o delegado e sua 
mulher adquirissem a fran-
quia do restaurante L’Entre-
côte de Paris, em Ipanema, 
através de um simulado con-
trato de mútuo”, revelou o 
MPRJ.

De acordo com o órgão, no 
decorrer das investigações, 
foram encontradas diversas 

versões do contrato, que “foi 
utilizado como forma de en-
cobrir a propina negociada, a 
fim de atender aos interesses 
do empresário para que os 
inquéritos tributários não o 
prejudicassem”.

Segundo o MPRJ, o dele-
gado ficou lotado na dele-
gacia de 2008 a 2015 e, nesse 
período, foram apurados 
diversos indícios de enrique-
cimento ilícito, “com uma 
abrupta mudança de seu 
padrão de vida”. Ainda con-
forme os promotores, neste 
espaço de tempo, inquéritos 
relacionados a Arthur Soares 
tramitavam durante anos, 
sem conclusão.

Resposta
O advogado Nythalmar 

Dias Ferreira Filho, que de-
fende o empresário, disse 
que participava de uma reu-
nião e não poderia fazer uma 
avaliação do pedido prisão 
feito pela Justiça do Rio. Ele 
disse que encaminharia uma 
nota à Agência Brasil, ao fim 
da reunião, mas até o fecha-
mento dessa matéria isso não 
ocorreu.

A Polícia Civil informou 
que ainda não foi comuni-
cada formalmente sobre o 
caso que envolve o delegado 
e tomará as medidas admi-
nistrativas cabíveis quando 
for notificada. “O servidor 
encontra-se cedido a outro 
órgão, sem executar ser-
viços para a Polícia Civil, 
desde setembro de 2015”,  
completou.

Polícia derruba monumento às 
28 vítimas de operação no Rio
A Polícia Civil entrou com os 
blindados, conhecidos como 
caveirões, na favela do Jacare-
zinho, na zona norte do Rio, 
e derrubou o monumento 
inaugurado no último dia 6 
para homenagear os mortos 
na Operação Exceptis, ocor-
rida no dia 6 de maio do ano 
passado. O memorial consis-
tia em uma parede com cerca 
de 1,7m de altura e 1,5m de 
largura, pintada de azul, onde 
foram fixadas placas com o 
nome dos 28 mortos, incluin-
do o policial André Leonardo 
de Mello Frias.

O monumento ficava em 
uma calçada, paralelo à rua, 
construída de forma a não im-
pedir a circulação de pessoas 

nem de veículos. Em vídeos 
divulgados nas redes sociais, 
aparecem cerca de dez poli-
ciais, com coletes à prova de 
bala, retirando as placas com 
pés-de-cabra, e depois amar-
rando a construção com uma 
corda ao caveirão, que puxa a 
parede, que se quebra ao cair 
no chão.

Em nota, a Polícia Civil ex-
plicou a decisão de derrubar o 
monumento: “A Polícia Civil, 
por meio da 25ª DP (Engenho 
Novo) e da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (CORE), 
retirou o memorial ilegal 
construído em homenagem 
aos 27 traficantes mortos em 
confronto com a Polícia Civil 
durante operação na comu-

nidade do Jacarezinho, ocor-
rida em 6 de maio de 2021. 
Durante a diligência também 
foi realizada perícia no local 
e no material apreendido 
formalmente”.

A polícia alega que os 27 
mortos na operação tinham 
“passagem pela polícia” e 
“envolvimento comprovado 
com atividades criminosas” 
e que a construção não tinha 
autorização da prefeitura. Diz 
também que a viúva do poli-
cial não autorizou a inclusão 
do nome dele “junto com o 
nome dos traficantes”.

Prefeitura - Procurada 
para responder sobre qual 
órgão municipal concede 

autorização para construção 
e derrubada de monumen-
tos na cidade, a Secretaria de 
Ordem Pública e a Prefeitura 
encaminharam a solicitação 
para a Secretaria de Conser-
vação, que, por sua vez, infor-
mou apenas que “desconhece 
essa iniciativa”.

Direito à memória - O Ob-
servatório Cidade Integrada, 
que reúne organizações so-
ciais com atuação nas favelas 
e um dos responsáveis pela 
construção do memorial, di-
vulgou nota lembrando que 
a inauguração do memorial 
fez parte das atividades pro-
movidas pelo observatório no 
Jacarezinho.

Obra foi erguida por movimentos sociais na favela do Jacarezinho

O Ministério da Saú-
de lançou ontem um 
novo modelo de au-
ditoria para o progra-
ma Farmácia Popular 
do Brasil. O objetivo 
é aumentar o rigor da 
fiscalização e, com isso, 
evitar fraudes e ou-
tras irregularidades na 
distribuição de me-
dicamentos básicos 
e essenciais a baixo 
custo. De acordo com 
o titular da pasta, Mar-
celo Queiroga, a novi-
dade fará uso de novas 
tecnologias, incluindo 
inteligência artificial. 
“Temos que utilizar o 
poder do Estado para 
identificar aqueles que 
se colocam na frente da 
concretude das políti-
cas públicas’, afirmou o 
ministro, durante sole-
nidade de assinatura da 
portaria, em Brasília.

Farmácia 
Popular
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TSE faz acordo para combater 
a desinformação nas eleições
Nova parceria, agora com o Spotify, é para tentar impedir a disseminação de fake news na internet

Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro 
Edson Fachin, informou on-
tem (12) que a Justiça Eleitoral 
e a plataforma de streaming 
de áudio Spotify firmaram 
acordo para combater a desin-
formação nas eleições deste 
ano. A parceria vai vigorar até 
o dia 31 de dezembro de 2022, 
após o fim do ciclo eleitoral. 
O TSE já havia fechado com 
o Whatsapp, Instagram e Fa-
cebook.

Pelo acordo, o Spotify vai 
ajudar na identificação de 
páginas com fake news sobre 
as eleições na plataforma e 
também vai redirecionar os 
usuários até a página da Justi-
ça Eleitoral, onde será possível 
obter informações de fontes 
oficiais sobre o pleito.

A parceria vai atuar para 
combater os impactos noci-
vos das notícias falsas, que 
espalham conteúdos não ver-
dadeiros, e assim disseminar 
conteúdos confiáveis e oficiais 
sobre as eleições de 2022, 
disse Fachin, na abertura da 
sessão deliberativa da corte 
nesta quinta-feira.

O acordo também prevê 
que o TSE e os tribunais re-
gionais eleitorais (TREs) terão 
um canal de comunicação 
exclusivo com a empresa para 
apontar conteúdos com pos-
síveis notícias falsas a serem 
analisados.

O TSE também se compro-
mete a disponibilizar infor-
mações e relatórios sobre o 
desenvolvimento das eleições 
que sejam importantes para o 
Spotify.

Fachin disse que a produ-
ção e a difusão de informações 
falsas e fraudulentas podem 
representar risco à sociedade 
e à democracia, além de afetar 

de forma negativa a capacida-
de do eleitor de exercer o voto 
consciente.

“A parceria entre a Justiça 
eleitoral e essa plataforma 
de streaming é fruto de uma 
busca contínua para coibir a 
proliferação das chamadas 
fake news, que têm por obje-
tivo macular a legitimidade do 
processo eleitoral e a capaci-

dade das eleitoras e eleitores 
de exercer o voto consciente”, 
afirmou o ministro. “Este é 
mais um passo da Justiça 
Eleitoral para promover a paz 
e segurança nas eleições”, 
acrescentou.

O ministro também divul-
gou o lançamento do perfil do 
Tribunal Superior Eleitoral na 
plataforma. O podcast Todo 

Mundo Quer Saber, disponí-
vel gratuitamente no Spotify, 
reúne uma série de entrevistas 
com o professor de direito 
eleitoral digital Diogo Rais.

Na sessão desta quinta-fei-
ra, o TSE analisou apenas um 
caso referente à cassação do 
mandato de José de Almeida 
Bandeira (PDT), eleito ve-
reador em Tangará da Serra 
(MT) no pleito de 2020. Por 
unanimidade, os ministros 
confirmaram a perda do man-
dato por fraude no registro de 
candidatura.

O Ministério Público Elei-
toral (MPE) pediu a cassação 
do mandato do vereador argu-
mentando que, ao preencher 
o documento de registro de 
candidatura, Bandeira omitiu 
que estaria inelegível por oito 
anos, de acordo com a Lei de 
Inelegibilidade.

Durante a sessão, Fachin 
disse que a Corte deve se de-
bruçar sobre a questão e dis-
cutir a tese de caracterização 
do ato fraudulento devido à 

omissão de informação quan-
to à causa de inelegibilidade.

Campanhas autorizadas - 
A partir do próximo domingo, 
os pré-candidatos que vão dis-
putar as eleições de outubro 
estão autorizados a realizar 
campanha prévia de financia-
mento coletivo, modalidade 
conhecida como vaquinha 
virtual ou crowdfunding.

Pelas regras eleitorais, a 
arrecadação será feita por em-
presas especializadas que fo-
ram cadastradas previamente 
na Justiça Eleitoral.

A liberação dos recursos 
está condicionada ao pedido 
de registro de candidatura, à 
obtenção de CNPJ e a abertura 
de conta bancária.

Durante a campanha de 
arrecadação, os pré-candida-
tos não poderão fazer pedidos 
de votos e propaganda eleito-
ral antecipada.

A Agência Brasil preparou 
uma matéria que explica o 
funcionamento.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 
quando os eleitores vão às 
urnas para eleger presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. Um 
eventual segundo turno  para 
a disputa presidencial e aos 
governos estaduais será em 30 
de outubro.

O objetivo 
da união é 
combater os 
impactos nocivos 
das notícias 
falsas

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

O TSE e os TREs terão um canal de comunicação exclusivo  para apontar conteúdos com possíveis notícias falsas

Acesso ao comprovante de 
vacinação recebe mudanças

O Ministério da Saúde dispo-
nibilizou o acesso ao Certifi-
cado Nacional de Vacinação 
Covid-19 de maneira offline. 
Ou seja, não é mais necessá-
rio estar conectado à internet 
para ter acesso ao documen-
to que, agora, pode ser salvo 
no smartphone do usuário.

A mais nova atualização 
do aplicativo Conecte SUS 
foi disponibilizada na terça-
-feira (11), oferecendo essa 
opção. Assim, o usuário pode 
ter acesso ao comprovante a 
qualquer momento. A atua-
lização é especialmente útil 
àqueles que já concluíram o 
esquema vacinal.

Após a emissão do do-
cumento, basta fazer o do-
wnload (transferir arquivos 
de um servidor remoto para 
um computador local) e criar 
um atalho para acessá-lo. 

O resultado é um ícone do 
documento na tela inicial 
do Android, que pode dar 
acesso ao certificado sem-
pre que necessário. O uso 
da atualização no sistema 
iOS é realizado por meio da 
Carteira Apple, disponível 
de forma gratuita no próprio 
smartphone que utiliza o 
sistema operacional.

Novas medidas sanitárias 
- A diretoria da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou ontem (12) 
a flexibilização das medidas 
sanitárias em aeroportos e 
aeronaves. De acordo com o 
órgão, as atualizações foram 
feitas após a decretação do 
fim da Emergência em Saú-
de Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decor-
rência da covid-19. 

De acordo com as novas 
normas divulgadas, está per-
mitida a volta do serviço de 
bordo, a retirada da máscara 
para alimentação e o retorno 
da capacidade máxima de 
passageiros no transporte 
para embarque e desembar-
que pela área remota. 

A obrigatoriedade do uso 
de máscaras dentro do avião 
e nas áreas restritas dos ae-
roportos continua manti-
da, além do desembarque 
realizado por fileiras e os 
procedimentos de limpeza e 
desinfecção de ambientes e 

superfícies. 

Europa - Na última terça-fei-
ra (11), a Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação 
(Easa) e o Centro Europeu 
de Prevenção e Controle de 
Doenças informaram que, 
a partir da próxima segun-
da-feira (16), deixam de re-
comendar máscaras obriga-
tórias em aeroportos e voos.

Em comunicado conjun-
to, a Easa e o ECDC afirma-
ram que vão “retirar a reco-
mendação de uso obrigatório 
de máscaras médicas nos ae-
roportos e a bordo de voos”. 
Lembram, no entanto, que 
“a máscara facial continua a 
ser uma das melhores prote-
ções contra a transmissão”  
do SARS-CoV-2, especial-
mente para pessoas mais 
vulneráveis.

Ministério da Saúde já disponibilizou a entrada de maneira offline

Pela lei, funcionários tinham direito à licença-paternidade de 5 dias

STF autoriza folga de 180 dias 
para servidor federal pai solo

Por unanimidade, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (12) estender 
a licença-maternidade de 
180 dias para pais solteiros 
servidores públicos federais.

O caso julgado foi espe-
cífico e trata de um homem 
que é pai solteiro de gêmeos, 
frutos de fertilização artificial 
e de uma barriga de aluguel 
realizada nos Estados Unidos.

A questão chegou ao Su-
premo após o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
recorrer da decisão da Justiça 
Federal que estendeu a li-
cença-maternidade prevista 
na Lei 8.112/90 ao pai dos 

gêmeos, que é servidor do 
órgão.

Pela lei, servidores têm 
direito à licença-paternidade 
de 5 dias, mas o benefício vale 
para casos em que o pai e a 
mãe cuidam dos filhos. Por 
cuidar sozinho dos filhos, o 
servidor solicitou a equipa-
ração com a licença-mater-
nidade.

No julgamento, prevale-
ceu o voto do relator, ministro 
Alexandre de Moraes, profe-
rido na sessão de terça (11). 
Segundo Moraes, é inconsti-
tucional não estender a licen-
ça ao genitor monoparental. 
Para o ministro, a Constitui-

ção confere proteção integral 
à criança e garante isonomia 
de direitos entre o homem e 
a mulher.

O voto foi seguido pelos 
ministros André Mendonça, 
Nunes Marques, Edson Fa-
chin, Luís Roberto Barroso, 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia, 
Ricardo Lewandowski, Gil-
mar Mendes e o presidente, 
Luiz Fux.

A decisão Corte vale so-
mente para o caso julgado. 
No entanto, o entendimento 
definido sobre a questão de-
verá ser seguido em todos os 
processos semelhantes que 
tramitam no país.

Desde ontem (12) os 
laboratórios farma-
cêuticos devem inserir 
um QR Code nas em-
balagens dos medica-
mentos para acesso à 
versão digital da bula, 
com informações so-
bre a sua composição  
e as suas contraindi-
cações.

As bulas digitais de-
verão ser hospedadas 
em links autorizados 
pela Anvisa e o labora-
tório poderá inserir ou-
tras informações, além 
do conteúdo completo 
e atualizado, idêntico 
ao da bula impressa.

A bula digital não 
exclui a obrigação da 
versão impressa.

Acesso 
digital à bula

A mais nova 
atualização do 
Conecte SUS já 
está disponível

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: 17/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17437407
09:00 às 13:00 Estrada Floraria - Sapê - Niterói 17437407
09:00 às 13:00 Ruas 10, 11, 12, 41 - Engenho do Mato - Niterói 17437407
09:00 às 13:00 Rua Cacilda Ouro - Engenho do Mato - Niterói 17437407
09:00 às 13:00 Rua Flávio Pinto Severo - Engenho do Mato - Niterói 17437407
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 17435123
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 17435123
13:00 às 17:00 Rua Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17435123
13:00 às 17:00 Rua Aldemar de Paiva - Badu - Niterói 17435191
13:00 às 17:00 Rua Carvalho Paiva - Badu - Niterói 17435191
13:00 às 17:00 Rua João Egidio Gomes - Badu - Niterói 17435191
13:00 às 17:00 Rua Oswaldo A Sodré - Badu - Niterói 17435191
13:00 às 17:00 Ruas G, H, J, K - Badu - Pendotiba - Niterói 17435191

SÃO GONÇALO 
09:00 às 17:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17438487
13:00 às 17:00 Avenida Alm Pena Boto - Monjolos - São Gonçalo 17438729
13:00 às 17:00 Rua João de Abreu - Boaçu - Monjolos - Ponte Seca - São Gonçalo 17438729
13:00 às 17:00 Rua Doutor Onezimo - Monjolos - São Gonçalo 17438729
13:00 às 17:00 Rua Itacolomi - São José - Monjolos - São Gonçalo 17438729
13:00 às 17:00 Ruas A, B - Santa Izabel - São Gonçalo 17440223
13:00 às 17:00 Rua Condomínio Jardim Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 17440223
13:00 às 17:00 Rua Hipólito Policarpo - Santa Izabel - São Gonçalo 17440223
13:00 às 17:00 Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 17440331
13:00 às 17:00 Rua José Rodrigues da Costa - Santa Izabel - São Gonçalo 17440331
13:00 às 17:00 Ruas A, D, E, F, G - Gradim - São Gonçalo 17440415
13:00 às 17:00 Rua Cidade Cruzeiro - Gradim - São Gonçalo 17440415
13:00 às 17:00 Rua Cruzeiro do Sul - Gradim - São Gonçalo 17440415

MARICÁ
09:00 às 13:00 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 17433855
09:00 às 13:00 Ruas 35, 44, 45, 46 - Jardim Atlântico - Maricá 17433855
09:00 às 13:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17433855
09:00 às 13:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 17433855
09:00 às 13:00 Rua Santos Guedes - Jardim Atlântico - Maricá 17433855
13:00 às 17:00 Rua 32 - Itaipuaçu - Maricá 17434933
13:00 às 17:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 17434933
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Centro - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Rua Beira Lagoa - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Rua Central - Centro - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Loteamento 16 - Guaratiba - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Ruas 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70 - Caju 

Cordeirinho - Praia Lagoas-Gu - Maricá 
17437611

13:00 às 17:00 Rua Gaivotas - Centro - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Rua Valdir Rangel - Guaratiba - Maricá 17437611
13:00 às 17:00 Rua Vereador Durvalino do Amparo - Guaratiba - Maricá 17437611
Dia: 18/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17440555
13:00 às 17:00 Rua Samuel Weiner Filho - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17440555
13:00 às 17:00 Travessas C, J, O - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17440555
13:00 às 17:00 Travessa Santos Reis - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Travessa São Geraldo - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Travessa Carvalho Leomil - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Travessa Gelson Brandão - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Travessa Regina Maia - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Travessa São Feliciano - Fonseca - Niterói 17440999
13:00 às 17:00 Rua Desembargador Lima Castro - Fonseca - Niterói 17441013
13:00 às 17:00 Travessa São Geraldo - Fonseca - Niterói 17441013
13:30 às 17:30 Ruas 1, 3, 4, 5, 7, 8 - Várzea das Moças - Niterói 17445195
13:30 às 17:30 Condomínio Village Santa Mônica - Várzea das Moças - Niterói 17445195
13:30 às 17:30 Estrada Velha Maricá - Niterói 17445195
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea das Moças - Niterói 17445195
13:30 às 17:30 Rodovia RJ 106 - Várzea das Moças - Niterói 17445195
13:30 às 17:30 Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói 17445649
13:30 às 17:30 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17445675

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Antônio Lucas - Arsenal - Coelho - São Gonçalo 17441103
12:00 às 16:00 Rua Cisplatina - Jardim República - Jockey Club - São Gonçalo 17441103
12:00 às 16:00 Rua José Melo Pires - Colubandê - Jardim República - Jockey Club 17441103
12:00 às 16:00 Rua Magestic - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 17441103
12:00 às 16:00 Rua Marieta Billet - Arsenal - São Gonçalo 17441103
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Otton Urger - Jardim República - Jockey Club 17441103
13:00 às 17:00 Rua 1 - J Idalia - Vila Nascimento - Apolo 3 - São Gonçalo 17440589
13:00 às 17:00 Ruas G, I - Vila Nascim - Apolo 3 - São Gonçalo 17440589
13:00 às 17:00 Rua Roselio do Nascimento - Apolo 3 - São Gonçalo 17440589
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 11 - Vila Nascimento - Jardim Idalia - Apolo 3 - São Gonçalo 17440691
13:00 às 17:00 Rua Celi de Oliveira Nascimento - Apolo 3 - São Gonçalo 17440691
13:00 às 17:00 Rua Cenir de Oliveira do Nascimento - Marambaia - São Gonçalo 17440691
13:00 às 17:00 Rua Marambaia - Condomínio Porto Seguro - Marambaia 17440691
13:00 às 17:00 Rua Pedro Nascimento - Apolo 3 - São Gonçalo 17440691
13:00 às 17:00 Rua 52 - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441325
13:00 às 17:00 Rua Francisco Giovani - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441325
13:00 às 17:00 Rua Florentino Giovani - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441325
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441325
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Pacheco - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441325
13:00 às 17:00 Rua Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo 17441559
13:00 às 17:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17444961
13:00 às 17:00 Estrada Sabonete - Arsenal - São Gonçalo 17444961
13:00 às 17:00 Rua 21 de Fevereiro - Arsenal - São Gonçalo 17444961
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Jockey Club - Arsenal 17444961
13:00 às 17:00 Rua Marco A Lima Chagas - Arsenal - São Gonçalo 17444961
13:00 às 17:00 Rua Moizes Batista - Arsenal - São Gonçalo 17444961
13:00 às 17:00 Rua Tereza Lopes - Arsenal - São Gonçalo 17444961
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Ganso deve 
voltar na 
Copa Sul-
Americana

O Fluminen-
se conquis-
tou a clas-
sificação na 
Copa do Bra-
sil, na noite 

da última quarta-feira. A 
vitória sobre o Vila Nova, 
em Goiânia, veio sem a 
presença do meia Paulo 
Henrique Ganso.

O atleta ficou no Rio 
de Janeiro se recuperan-
do de uma lesão na coxa. 
O departamento médico 
do Tricolor informou que 
Ganso sofreu uma lesão de 
grau 1, considerada leve.

Com isso, a expectativa 
é a de que o jogador viaje 
com a delegação para a 
partida diante do Unión-
-ARG, pela Copa Sul-Ame-
ricana, no próximo dia 19, 
na Argentina.

Antes disso, os tricolo-
res voltam a campo pelo 
Campeonato Brasileiro, 
contra o Athletico-PR, em 
Volta Redonda, amanhã.

Zé Ricardo defende que estádio seja mais uma arma do time na Série B

Vasco quer fazer de São 
Januário um caldeirão

O Vasco vive a 
expectativa do 
duelo contra o 
Bahia, no pró-
ximo domingo, 
em São Januário. 
Os cruzmaltinos 

podem entrar no G4 da Série 
B do Campeonato Brasileiro 
nesta rodada.

O técnico Zé Ricardo vem 
buscando aliar resultado com 
performance. O comandante 
admitiu que o foco é na evo-
lução para fazer o torcedor 
transformar São Januário em 
um “caldeirão”.

“A gente entende essas 
emoções todas do torcedor e 
por parte da imprensa. Quere-
mos melhorar, evoluir e trazer 
realmente alegria a todos nós 
vascaínos. Entendo a insatis-

fação, mas também queremos 
melhorar em relação à perfor-
mance”, disse.

“Importante dizer que a tor-
cida está no direito de cobrar, 
mas fica claro que, quando está 
ao nosso lado, e ela tem ficado 
muito do nosso lado, São Ja-
nuário vira um caldeirão para o 
nosso adversário”, completou.

Zé Ricardo falou sobre a 
iminente transformação do 
Vasco em SAF. O treinador 
revelou que foi parabenizado 
por um funcionário da 777 
Partners após a vitória sobre 
o CSA.

“Eu queria dar uma respos-
ta mais complexa sobre tudo 
isso, mas não consigo fazer 
esse exame de futurologia. 
Temos muita coisa para pen-
sar, nos preocupar. Todos nós 

sabemos aqui, a gente vive com 
muita intensidade o dia a dia e 
preocupados com a sequência 
da competição, logística. Em 
qualquer lugar, quando existe 
um dono novo, são as regras 
daquela pessoa, daquele gru-
po”, declarou.

Tivemos aquele contato, 
eles conheceram o CT, todo 
mundo aqui. Em um jogo 
funcionário da 777 esteve aqui 
mandou mensagem parabeni-
zando pela vitória, eu também 
retribui parabenizando sobre 
a virada sensacional do Genoa 
sobre a Juventus. Mas não sei 
dizer o que pode ser feito”, 
completou.

O Vasco está na quinta posi-
ção da Série B, com dez pontos, 
atrás do Grêmio apenas nos 
critérios de desempate.

Daniel Ramalho / Vasco

Técnico Zé Ricardo orienta o time no treinamento de ontem visando o jogo contra o Bahia, no próximo domingo

Atacante Erison 
sonha alto no Bota

Rodrigo Caio celebra 
retorno aos campos

O  B o t a f o g o 
ganhou moral 
após a vitória 
sobre o Fla-
mengo. Com 
o resultado, os 

alvinegros foram para a par-
te de cima da classificação 
do Campeonato Brasileiro. 
Ao que parece, a vitória so-
bre os rubro-negros encheu 
de confiança o atacante 
Erison. O jogador afirmou 
que o Botafogo pode sonhar 
com o título da Série A.

“Só por se manter na Sé-
rie A, chegar na Libertado-
res… Não, não tem limite. 
Podemos sim ser campeões 
do Brasileiro, vamos lutar 
por isso e vamos batalhar 

O Flamengo 
não brilhou, 
m a s  v e n c e u 
o Altos-PI  e 
a v a n ç o u  n a 
Copa do Brasil, 

na última quarta-feira. No 
entanto, o principal desta-
que da partida foi o retorno 
do zagueiro Rodrigo Caio aos 
gramados.

O atleta se recuperou de 
cirurgia no joelho e estreou 
na temporada. Rodrigo de-
sabafou após atuar no pri-
meiro tempo da partida no 
Raulino de Oliveira.

O zagueiro lembrou que 
atuou na temporada passada 
no sacrifício para não desfal-
car o Flamengo.

“O ano de 2021 foi muito 
difícil para mim. Segurei 

todos os dias por isso”, disse 
à “TV Globo”.

Erison exaltou a torcida 
alvinegra. O jogador che-
gou nesta temporada e já é 
muito exaltado pelos bota-
foguenses.

“A torcida me apoiou 
desde o início, desde a mi-
nha chegada aqui, me aco-
lheu muito bem. Não tem 
como eu não correr e não 
me dedicar todos os dias 
e todos os jogos por eles”, 
declarou.

Erison é o artilheiro do 
Botafogo na temporada. O 
atacante marcou 11 gols 
em 2022, sendo o último 
deles o da vitória sobre o 
Flamengo.

o máximo porque eu não 
queria ficar fora dos jogos. 
E eu levei o meu corpo ao 
maior limite possível. In-
felizmente a gente paga o 
preço em algum momento, 
e eu paguei esse preço. Em 
algum momento eu achei 
que era mais forte do que 
a dor, e a gente não é mais 
forte que a dor. Hoje eu en-
tendo que a gente tem um 
limite e precisa respeitar 
esse limite”, declarou.

Com o retorno de Ro-
drigo Caio, o técnico Pau-
lo Sousa ganha mais uma 
opção no setor, que vem 
sofrendo com as lesões.

O Rubro-Negro volta a 
campo amanhã, quando en-
cara o Ceará, no Castelão, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Com lesão na coxa, PH Ganso 

vem desfalcando o Fluminense


