
Maratonas vão agitar o fim 
de semana em Niterói

Competições serão no sábado e domingo. Programação terá passeio de balão, show e  adoção de animais

LARGADA E CHEGADA NO CAMINHO NIEMEYER
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Durante evento de lançamento do avatar, o prefeito de Niterói, Axel Grael, reforçou a política inclusiva e de vanguarda do município. “Estamos muito felizes com mais esse avanço na inclusão da cidade”, disse

 Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Niterói lança 
avatar interativo 

em Libras
Maria, a primeira atendente virtual 
interativa e personalizada do Brasil, 

foi lançada ontem (13) pela Prefei-
tura de Niterói. O avatar vai substi-
tuir, no site da Prefeitura, o modelo 
padrão utilizado desde dezembro, 

quando a página passou a ter 
acessibilidade e as funcionalidades 

voltadas às pessoas com deficiên-
cia. O site da Prefeitura conta com 
a tecnologia assistiva Rybená que 

traduz textos do português para 
Libras e voz. Assim, surdos, pessoas 
com deficiências intelectuais, anal-

fabetos funcionais, idosos, disléxi-
cos e outras pessoas com dificulda-
des de leitura e de compreensão de 
textos podem consumir conteúdos 

e interagir com a plataforma. 

São Gonçalo dá 
desconto para 
quitar imposto
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Ainda sem conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro e fazendo uma 
campanha irregular, ocupando a 14ª colocação, o Flamengo, reforçado 
dos joggadores poupados na Copa do Brasil, visita hoje o Ceará.

PÁG. 8

‘Família
Encanto’
em Niterói
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos recebe o espetáculo 
infantil “Família Encanto”, 
no sábado, às 16h, e no do-
mingo, às 11h e às 15h. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Infantil está em cartaz na Sala 
Nelson Pereira dos Santos

ESPORTES

Fluminense 
recebe o 
Athletico-PR
Tricolor vai em busca dos 
três pontos hoje à noite, 
em Volta Redonda, contra 
o Furacão, do experiente 
técnico Luiz Felipe Scolari.

Mailson Santana / Fluminense

Nathan vem ganhando oportunida-
des com o técnico Fernando Diniz

Alexandre Vidal / Flamengo  

Técnico português Paulo Sousa está buscando encontrar o melhor futebol do time do Flamengo

Desafio complicado contra o Vovô

MEC: aplicativo 
novo terá ‘teste 
vocacional’
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Samsung e a 
Apple na mira 
dos Procons
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UFF: bandejão quase de graça
Universidade mantém preço baixo de refeição para alunos e desbanca até restaurante popular
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Falta transparência
Gostaria que a Prefeitura de Niterói colocasse visível, em 
algum lugar, o projeto que está sendo realizado na Concha 
Acústica. O local está fechado desde o início da pandemia. 
Acredito que, assim como eu, a maioria da população 
não sabe o que será feito no espaço que, por enquanto, se 
transformou num canteiro de obras.
Jane Martins

Adeus calor!
Parece que neste fim de semana o calor vai dizer adeus 
de vez neste ano. A semana já foi bem fresquinha e deu 
até para tirar uma mantinha do armário. Um delícia esse 
conforto térmico depois de um verão escaldante.
João Batista

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.

‘Família Encanto’ 
em São Domingos
A Sala Nelson Pereira dos 
Santos, em São Domingos, 
recebe a peça infantil “Fa-
mília Encanto”, com mon-
tagem e direção de Fred 
Trotta. Apresentações no 
sábado, às 16h, e no domin-
go, às 11h e às 15h.

“Família Encanto” conta 
a história de uma família 
extraordinária – e que vive 
escondida nas montanhas, 
em uma casa mágica, na 
cidade conhecida como 
Encanto. Uma magia sur-

gida no passado da avó 
abençoou todos os meninos 
e meninas da família, que 
ganharam poderes mágicos 
únicos para cada membro. 

Porém, Mira, a caris-
mática protagonista, única 
que não possui o dom e 
sofre certa discriminação 
por isso, que é a esperança 
para que a magia continue 
na família, buscando ajuda 
com um tio. 

Ingresso a R$60 e está à 
venda no site Sympla. 

CULTURA

Blues Etílicos

A Blues Etílicos lança no 
Teatro Rival Refit, no Rio, 
neste sábado, às 19h30, seu 
mais novo trabalho: o álbum 
“Blues Etílicos 35 Anos”, em 
que revisita seu repertório, 
incluindo duas músicas que 
não havia gravado: “Manda-

‘TAL VEZ’ – Neste sábado, às 19h, a Cia de Ballet Dalal 
Achcar se despede do Theatro Municipal de Niterói 
com a montagem “Tal Vez”, do coreógrafo Alex Neoral. 
No espetáculo, uma produção com dança contempo-
rânea e técnica clássica, com trilha sonora selecionada 
por Neoral, que traz memórias afetivas inspiradas por 
canções universais. Ingresso a R$20, no site Sympla.

ENCONTRO – “O Brasil no Mapa: Reflexões sobre uma 
pedagogia cartográfica” é o tema do “Encontro com 
Professores”, deste sábado, às 10h, no Auditório do 
CCBB Rio. Para falar sobre este assunto, o Programa 
Educativo convida o curador da exposição “Brasil no 
[Centro do] Mapa”, Paulo Protásio e o consultor de 
cartografia André Lima de Alvarenga.

Divulgação

Infantil está em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos no fim de semana

Divulgação

Banda lança o álbum “Blues Etílicos 35 Anos”, que revisita seu repertório

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

Habilitação parcelada

A Lei 7.859/18, que autoriza 
o Detran a parcelar o paga-
mento de multas de trânsito, 
pode ser atualizada para 
prever a mesma modalidade 
de pagamento para as taxas 
de emissão da 1ª habilitação. 
É o que prevê o Projeto de 
Lei 4.679/21, do deputado 
André Corrêa (PP), que a 
Alerj aprovou, em discussão 
única, nesta quarta (11). O 
texto segue para o gover-

Divulgação/Alerj

nador Cláudio Castro, que 
tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo. O 
pagamento também poderá 
ser realizado através de car-
tões de crédito ou débito. “A 
presente proposição tem o 
escopo de atender ao pleito 
de vários cidadãos que estão 
impossibilitados de reque-
rerem a 1ª habilitação face o 
elevado valor da taxa deste 
serviço”, justificou.

Ele está de voltaQuilombo vira 
patrimônio

Já está de volta a Maricá, 
onde reassumiu a Secretaria 
de Ordem Pública e Gestão 
Institucional do município, o 
agora, coronel Julio Veras. Ele 
deixou o comando da pasta 
há 8 meses e está de volta 
para comandar a tropa da 
cidade de Maricá, a pedido 
do prefeito Fabiano Horta, 
que também movimentou o 
secretariado municipal com 
a substituição de titulares de 
outras pastas.

O Quilombo São Benedito, 
em São Fidélis deverá se 
tornar patrimônio histórico 
e cultural do Rio de Janeiro, 
como determina o Projeto 
de Lei 3525/2017, da depu-
tada estadual Zeidan, do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT ), aprovado pela Alerj 
nesta semana. O PL segue 
para sanção do governador 
Cláudio Castro.

POR JEFFERSON LEMOS

Isenção para templos

Confirmando a notícia 
que adiantou à deputada 
estadual Rosane Felix 
(PL) no último dia 3 de 

Divulgação/Alerj maio, o governador Cláu-
dio Castro (PL) encami-
nhará um projeto de lei 
à Alerj para internalizar 
o convênio do Conselho 
Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) crian-
do regras para a isenção 
de ICMS (imposto sobre 
serviços) nas contas de 
energia elétrica de igre-
jas, templos religiosos de 
qualquer culto e entida-
des beneficentes. Nes-
ta quinta-feira (12), em 
reunião extraordinária 
do Confaz, foi aprovado 
o convênio de isenção. 
O imposto vem sendo 
cobrado na conta de luz 
desde outubro de 2019. 
No mesmo ano, a depu-
tada Rosane Felix levou 
o tema para o plenário da 
Alerj e encampou a luta 
pela isenção do ICMS. 

Homenagem na Alerj

Pessoas foram injustamen-
te presas por erro em re-
conhecimento fotográfico 
em inquéritos policiais re-
ceberam, nesta sexta (13), 
homenagem da Comissão 
de Defesa dos Direitos Hu-
manos da Alerj. O produtor 
cultural Gustavo Nobre, 
que esteve quase um ano 
encarcerado, foi agraciado 
com a Medalha Tiradentes, 
maior honraria da Casa. Ele 

Divulgação

foi acusado por engando 
do roubo de um carro. 
Outras dez pessoas foram 
homenageadas com mo-
ções de louvor. A comissão 
é presidida pela deputada 
Dani Monteiro (PSol), au-
tora do PL 5.896/22 que es-
tabelece o monitoramento 
e o rastreio dos inquéritos 
com uso do da ferramenta 
de reconhecimento facial 
no estado.

Panorama RJPanorama RJ

A Academia Fluminense 
de Letras (AFL) promoveu 
solenidade no último dia 
12, reiniciando as atividades 
presenciais em sua sede, 
suspensas desde o início da 
pandemia. A sessão incluiu 
a posse solene da nova di-
retoria para o biênio 2022-
23, além de homenagem 
pelo Dia das Mães, com 
palavras das acadêmicas 
Eneida Fortuna Barros e 

Maria do Carmo Cordeiro, 
e apresentação ao piano da 
acadêmica Deila Scharra. A 
presidente Márcia Pessanha 
reiterou o compromisso de 
“dar continuidade à nobre 
missão de presidir a cen-
tenária academia - casa de 
amor à cultura, templo da 
palavra, guardiã da memó-
ria e da história”, citando as 
palavras de seu antecessor 
Waldenir de Bragança.

AFL retoma atividades
 Divulgação

O diretório acadêmico do 
curso de Direito da Uerj pro-
moveu nesta quinta (12) de-
bate sobre o tema “Autono-
mia universitária e políticas 
de assistência e permanência 
estudantil”. O evento fez 
parte da recepção aos calou-
ros e lotou um auditório no 
campus do Maracanã com 
mais de 200 pessoas, entre 

membros da comunidade 
acadêmica e líderes estudan-
tis. O ex-reitor Rodrigo Lodi 
elogiou o trabalho do presi-
dente da Alerj, André Cecilia-
no (PT), presente no evento. 
Na pandemia, cotistas e em 
situação de vulnerabilidade 
receberam 10 mil tablets e 12 
mil pacotes de dados, além 
de auxílio de R$ 600.

Debate na recepção aos calouros
Divulgação

Divulação

Divulgação

la Boogie” e “Waterfalls”. A 
comemoração também vai 
contar com show de abertu-
ra de do cantor e guitarrista 
Alamo Leal, que construiu 
sua carreira na Europa. In-
gressos entre R$50 e R$100, 
no site Sympla.
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Universidade segue oferecendo refeições a R$ 0,70, mais barato até que os restaurantes populares

UFF: almoço a preço de banana
Fazer compras na atualidade 
tornou-se um pesadelo para o 
brasileiro por causa da alta dos 
preços dos alimentos causado 
pela inflação. Por isso, comer 
fora tornou-se também um 
problema pelo fato dos restau-
rantes terem reajustado o va-
lor das refeições. Mas, embora 
o cenário seja desanimador a 
respeito, o estudante da Uni-
versidade Federal Fluminense 
pode contar com o Restauran-
te Universitário da instituição, 
que segue com o preço de R$ 
0,70 por refeição. O valor é o 
mais baixo das universidades 
públicas e particulares do 
país. E desbanca até o preço 
cobrado pelos restaurantes 
populares, que parte de R$ 1.

O restaurante universitário 
da UFF, popularmente conhe-
cido como bandejão, é uma 
opção de alimentação para 
a comunidade acadêmica. O 
objetivo é promover qualida-
de a baixo custo, uma forma 
de proporcionar condições 
para a permanência dos es-
tudantes na universidade. O 
local funciona como self-ser-
vice com cardápio composto 
por acompanhamentos, prato 
principal, guarnição, sobre-
mesa e refresco.

Em 2022, desde o retorno 
presencial das aulas, o bande-
jão  distribuiu 6500 refeições 
por dia, segundo dados da 

Pró-Reitoria Acadêmica de 
Assuntos Estudantis (Proaes).

Estudante do curso de 
Antropologia, a aluna Yana 
Santana é uma entre muitos 
beneficiados pelo restaurante 
universitário. Ela descreve o 
quanto o bandejão é fun-
damental para permanecer 
estudando.

‘Falar sobre o bandejão é 

falar sobre uma das políticas 
de assistência estudantil mais 
importantes para a cidade. 
Parece algo bobo, mas o estu-
dante precisa de comida para 
não passar fome ou não ter 
nenhum outro tipo de difi-
culdade com alimentação que 
ocasione no risco de abando-
nar a universidade. E quando 
o bandejão é bem estruturado 

e conta com boa alimentação, 
o estudante tem a consciência 
que é valorizado pela insti-
tuição. Para alguns alunos, a 
refeição que é servida ali pode 
ser a primeira ou até a única 
refeição feita no dia. E o ban-
dejão da UFF é mais barato 
que um pacote de macarrão 
instantâneo, por exemplo, 
que hoje custa R$ 3 no su-

permercado”, explica Yana, 
que também destaca sobre o 
“exemplo que a Universidade 
Federal Fluminense dá para 
todas as outras do país”. 

Para o reitor da UFF, o 
professor e doutor Antonio 
Cláudio Lucas da Nóbrega o 
bandejão tem uma função so-
cial que vai além de um custo 
muito baixo por refeição. 

Mesmo diante dos graves 
cortes orçamentários, o valor 
da refeição da UFF para os 
estudantes não foi reajustado. 
A alimentação no bandejão é 
uma assistência extremamen-
te importante para permanên-
cia de estudantes de baixa ren-
da, em especial neste período 
pós pandemia em que muitas 
famílias foram impactadas e 
em que o cenário econômico 
brasileiro ainda está bastante 
desfavorável. Em breve tam-
bém teremos a construção do 
bandejão de Volta Redonda 
para ampliar a Inclusão na 
nossa Universidade.

Bandejão em Volta Redon-
da - Niterói conta com cinco 
unidades do restaurante, que 
se encontram nos seguintes 
campi: Gragoatá, Praia Verme-
lha, reitoria, veterinária e Hos-
pital Universitário Antônio 
Pedro. E o bandejão vai chegar 
a outro campus em breve: a 
cidade de Volta Redonda, no 
Centro-Sul Fluminense.

A expectativa é de bene-
ficiar cerca de 7 mil pessoas, 
entre estudantes e servidores 
técnico-administrativos, do-
centes e terceirizados, que 
circulam pelos Institutos de 
Ciências Exatas e Ciências 
Humanas e Sociais, além da 
Escola de Engenharia Indus-
trial Metalúrgica.

Divulgação/UFF

O objetivo do Bandejão é promover qualidade a baixo custo, uma forma de proporcionar condições para a permanência dos estudantes na universidade

SG: desconto para a 
quitação de impostos
A Prefeitura de São Gonçalo 
vai promover, entre os dias 
30 de maio e 30 de junho, 
o programa “Concilia São 
Gonçalo 2022”, para que 
os contribuintes em débito 
com o município possam 
quitar suas dívidas, com 
anistia de multas e juros, 
além de desconto real iné-
dito de 10% para pagamen-
tos à vista. Os atendimen-
tos serão no segundo piso 
do Partage Shopping, de 
segunda a sábado. Serão 
oferecidas senhas além de 
acompanhamento on-line, 
a fim de evitar filas e espera 
prolongada.

O Concilia, uma ação 
conjunta entre a Procura-
doria Geral do Município 
com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) com apoio da Secre-
taria Municipal de Fazenda, 
tem o objetivo de facilitar 
a quitação de dívidas por 
parte dos moradores e, con-

sequentemente, elevar os 
créditos tributários muni-
cipais e gerar mais recursos 
que possam ser revertidos 
em serviços oferecidos à 
população.

O programa é válido 
para o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISS), Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 
e Taxa de Coleta de Lixo 
( TCL), até dezembro de 
2021, incluídos ou não na 
Dívida Ativa. Os impostos 
sobre fatos gerados neste 
ano de 2022 estão excluídos 
do programa.

As pessoas e/ou em-
presas que estiverem em 
débito com o município e 
optarem pelo pagamento à 
vista terão 10% de desconto 
na dívida principal e 100% 
de abatimento nos encar-
gos moratórios. A quitação 
da dívida em até três parce-
las garantirá a redução de 
100% dos encargos.

Niterói lança avatar 
interativo em Libras
A Prefeitura de Niterói lan-
çou, nesta sexta-feira (13), a 
Maria, a primeira atendente 
virtual interativa e persona-
lizada do Brasil. A Maria vai 
substituir, no site da Prefeitu-
ra, o avatar padrão utilizado 
desde dezembro, quando a 
página passou a ter acessibi-
lidade e as funcionalidades 
voltadas às pessoas com 
deficiência. A Secretaria Mu-
nicipal de Acessibilidade é 
responsável pelo projeto que 
tem como objetivo expandir 
a política de inclusão em 
Niterói.

O site da Prefeitura de 
Niterói conta com a tecno-
logia assistiva Rybená que 
traduz textos do português 
para Libras e Voz. Assim, 
surdos, pessoas com defi-
ciências intelectuais, anal-
fabetos funcionais, idosos, 
disléxicos e outras pessoas 
com dificuldades de leitura 
e de compreensão de textos 
podem consumir conteúdos 
e interagir com a plataforma. 
De acordo com dados do 
IBGE, 5% da população bra-

sileira é composta por surdos. 
Isso corresponde a mais de 
10 milhões de cidadãos com 
barreiras de comunicação.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, reforçou a política 
inclusiva e de vanguarda da 
cidade.

“A Maria representa todo 
o esforço que a Prefeitura de 
Niterói tem tido para agregar 
tecnologia para melhorar a 
vida das pessoas. Hoje, Ni-
terói é considerada uma das 
melhores cidades do país 
como cidade inteligente, na 
adoção de tecnologias de ges-
tão e no cotidiano dos cida-
dãos. Esse tipo de ferramenta 
é indispensável para que a 
gente conquiste a inclusão e 
promova as transformações 
e o avanço necessário na 
cidade”, destacou.

Restaurante do Povo vai servir 
até cinco mil refeições por dia 

O governador Cláudio Castro 
apresentou, nesta quinta-feira 
(12), o projeto do novo Res-
taurante do Povo da Central 
do Brasil, na capital flumi-
nense. A unidade, uma das 
mais simbólicas dentro do 
conceito de refeições a pre-
ços populares, será erguida 
em um terreno localizado na 
Rua Barão de São Félix, entre 
a estação do VLT Central e o 
Terminal Rodoviário Améri-
co Fontenelle. A obra já teve 
início, e o investimento do 
governo estadual somente 
neste novo restaurante é de R$ 
6,7 milhões. Serão investidos 
ainda cerca de R$ 2,3 milhões 
na revitalização do entorno.

“O Restaurante do Povo 
representa o cuidado com a 
necessidade mais básica do 
cidadão, que é se alimentar 

dignamente. Nosso objetivo 
é que estas unidades sejam 
a porta de entrada dos mais 
vulneráveis para uma política 
pública completa, com acesso 
à saúde, educação e aos servi-
ços de qualidade”, ressaltou o 
governador.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra), a 
previsão para a conclusão das 
intervenções é de, aproxima-
damente, três meses.  A obra 
está a cargo da Quick House, 
empresa vencedora da licita-
ção realizada pela Seinfra. O 
diferencial da iniciativa é que 
o entorno do novo restaurante 
também passará por obras de 
melhorias.

“Vamos atender milhares 
de pessoas com uma refei-
ção a baixo custo e, princi-

palmente, de qualidade. O 
Estado retomou o projeto de 
construção ou reforma destas 
unidades que estão presentes 
em diversas regiões do Rio de 
Janeiro”, disse o secretário de 
Infraestrutura e Obras, Rogé-
rio Brandi.

Após a reforma, a operação 
do Restaurante do Povo passa-
rá para a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos. A pasta 
estima que cinco mil refeições 
serão fornecidas diariamente, 
entre 2 mil cafés da manhã e 
3 mil almoços, só na unidade 
da Central do Brasil.

Atualmente, existem três 
unidades em funcionamento: 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense; Campos dos 
Goytacazes, no Norte Flumi-
nense; e Petrópolis, na Re-

gião Serrana. Juntos, os locais 
fornecem 13.200 refeições 
por dia a preço popular: R$ 
1 (almoço) e R$ 0,50 (café ou 
lanche). No período de um 
ano, o Restaurante do Povo 
já serviu cerca de 3,2 milhões 
de refeições à população do 
estado.

As unidades de Madureira, 
na capital; São Gonçalo, no 
Leste Fluminense; Belford 
Roxo, na Baixada; e de Barra 
Mansa, no Sul do estado, já 
estão em obras e devem ser 
entregues à população até o 
fim deste ano. A de Petrópolis 
também passa por reformas, 
mas segue em funcionamen-
to, com a oferta de refeições 
prontas.

Ao todo, pelo PactoRJ, se-
rão 24 Restaurantes do Povo 
em todo o Rio.

Projeto da Central do Brasil terá investimento de R$ 9 milhões

Inscrições 
para curso 
do Museu 
Nacional
Estão abertas as inscrições 
para a sexta turma do curso 
de extensão Meninas com 
Ciência, do Museu Na-
cional/UFRJ. Em 2022, as 
atividades serão realizadas 
no modo online, possibi-
litando a participação de 
estudantes de todo o país. 
Não há limite de vagas! A 
programação, repleta de 
atividades lúdicas e edu-
cativas sobre o universo, 
o planeta, a evolução da 
vida, o surgimento dos 
seres humanos e nossa 
relação com o habitat, é 
voltada para meninas ma-
triculadas do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, 
com idades entre 11 e 15 
anos. O projeto, concebido 
pelas mulheres cientistas 
do Museu Nacional/UFRJ, 
permite às alunas de esco-
las públicas e particulares 
conhecerem cientistas de 
uma forma leve.

Cruzamento das ruas Mário Alves e Dr. Paulo César recebeu intervenção 

Ação transforma faixas de 
pedestres em obras de arte 

A Niterói Transporte e Trân-
sito (Nittrans), dentro das 
ações da campanha Maio 
Amarelo, convidou mais um 
artista para pintar uma faixa 
de pedestre da cidade. Desta 
vez, a rua contemplada foi 
a Rua Mário Alves, esquina 
com a Rua Dr. Paulo César, 
em Santa Rosa, que recebeu 
uma intervenção do artista 
Iori Graffiti na faixa de pe-
destres. A pintura da faixa, 
que está localizada próxima 
a uma escola, retrata o que 
aprendemos nos livros e na 
vida. Graffiti utilizou palavras 
como respeito, amor e cui-
dado para ressaltar o que é 
necessário para a vida e para 
o trânsito, principalmente na 
travessia dos pedestres.

Operadores de trânsito in-
terditaram a via parcialmente 
durante a madrugada. A pin-
tura da faixa é uma iniciativa 
da NitTrans, com o apoio da 
Coordenadoria Niterói de 

Bicicleta, Fundação de Arte 
de Niterói, Secretaria Muni-
cipal das Culturas, Indutil e 
Urban 95.

A programação completa 
do movimento Maio Amare-
lo está disponível no site da 

NitTrans (www.nittrans.ni-
teroi.rj.gov.br). A campanha 
também terá a 4ª Jornada de 
Capacitação de Professores, 
visita guiada ao CCO Mobi-
lidade e capacitação para os 
motoristas de trânsito.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

O artista Iori Grafitti foi o responsável pelas intervenções em Santa Rosa

Secretaria de 
Acessibilidade é 
responsável pelo 
projeto
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PMERJ completa 213 anos 
com história e desafios

Deputado Gurgel*

A Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro comple-
tou 213 anos no dia 13 de 
maio e foi criada por D.João 
VI em 1809 como Divisão 
Militar da Guarda Real da 
Polícia da Corte.  A história 
da PMERJ teve diferentes 
denominações nesses mais 
de dois séculos de existên-
cia e confunde-se com a his-
tória do Brasil, justamente a 
partir do momento em que 
o país dava seus primeiros 
passos na formação de uma 
nação.

Nossa Polícia Militar sem-
pre teve o seu papel funda-
mental desempenhado na 
construção do Brasil em um 
país independente, anos 
depois da chegada da Fa-
mília Real e seguiu atuante 
para a consolidação da Pro-
clamação da República. Ao 
longo de toda sua história, 
assim como toda a socieda-
de brasileira, a Polícia Mili-
tar passou, e ainda passa, 
por frequentes transforma-
ções culturais e, sobretudo 
tecnológicas. Atualmente 
organizada institucional-
mente como Secretaria de 
Estado de Polícia Militar 
do Rio de Janeiro, a nossa 
valorosa Corporação está 
diante de uma sociedade 
mais complexa, que impõe 
à tropa missões extrema-
mente desafiadoras.

Por ter ingressado nessa 
honrosa corporação aos 21 
anos de idade, tive a opor-
tunidade de conhecer de 
perto a realidade da PM 
do Estado do Rio de Ja-
neiro e de sentir na pele 
as muitas di-
f i c u l d a d e s 
e provações 
por que pas-
sam nossos 
v a l o r o s o s 
g u a rd i õ e s. 
Os agentes, 
lotados em 
b a t a l h õ e s 
operacionais 
e especiais ou 
em unidades 
d e  a p o i o , 
sempre en-
f r e n t a r a m 
com coragem facções 
criminosas ousadas e 
fortemente armadas 
e estão presentes no 
cotidiano da população, 
fazendo o policiamento 
preventivo e ostensivo.  Na 
missão de proteger vidas,a 
Polícia Militar transporta 
doentes, orienta  pessoas 
em dificuldades, além de 
resgatar vítimas de violên-
cia doméstica

Como Policial Militar e na 
condição de Deputado Fe-
deral, com pleno conhe-
cimento das incalculáveis 
contribuições que a PMERJ 
fez e faz à sociedade flumi-
nense, requeri ao Presiden-
te  da Câmara dos Deputa-
dos, Deputado Artur Lira, a 
realização de uma solenida-
de de homenagem. Com-
preendendo totalmente a 
importância desses bravos 
profissionais e percebendo 
a necessidade deste mo-
mento de reconhecimento 
público, o meu pedido foi 
prontamente aceito pelo 
Presidente, a quem agrade-
ço a deferência.

Ao longo de toda a minha 
vida pública, sempre de-
fendi a valorização da PM 
do Rio de Janeiro e bus-
quei formas de melhorar 
as condições de vida e de 
trabalho de seus membros. 
Nas eleições de 2018, uma 
vez incumbido da enorme 
responsabilidade de repre-
sentar o povo fluminense 
no Legislativo Federal, essa 
também foi uma das ban-
deiras que levantei nesta 
Casa desde o primeiro mo-
mento.

Nessa missão pessoal, apre-
sentei diversos projetos que 
têm a segurança pública 
como objetivo maior e o 
aprimoramento da atuação 
das forças policiais como 
meta específica. Foi com 
esse espírito que submeti à 
apreciação da Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
n.º 488/2022, que propõe 
isentar do imposto sobre a 
renda e proventos de qual-
quer natureza os profissio-
nais que atuem na presta-
ção da atividade de segu-
rança pública de que trata 
o art. 144 da Constituição.

No mesmo sentido, fui o au-
tor do PL n.º 3363/2021, que 
autoriza o Poder Executivo 
a construir hospitais para 
tratamento de profissionais 
de segurança pública viti-
mados em serviço. Também 
apresentei a esta Casa o PL 
n.º 3024/2020, que altera 
a contribuição incidente 
sobre a pensão de policiais 
militares e membros do 
Corpo de Bombeiros Mi-

litares dos estados e 
do DF reformados 
por invalidez decor-
rente do exercício da 

função ou em 
razão dela.

Sobre essa 
p r o p o s t a , 
em especial, 
cabe lembrar 
que, na maio-
ria das vezes, 
a invalidez 
decorrente 
do exercício 
d a  f u n ç ã o 
d e m a n d a 
tratamentos 
extremamen-

te caros, à base de 
medicamentos de 
alto custo que não 
são fornecidos pelo 

Estado, o que justifica ple-
namente a aprovação desta 
proposição legislativa.

Cito, por fim, o PL n.º 
443/2019, que apresentei 
já no meu primeiro ano 
como Deputado Federal, 
e que classifica como ato 
terrorista o atentado contra 
a vida de policiais, bombei-
ros, militares e integrantes 
da Força Nacional por sua 
condição de agente de segu-
rança ou de seus familiares 
até o terceiro grau.

Essas foram apenas algu-
mas das diversas contri-
buições que tentei fazer em 
defesa da atuação dos meus 
colegas de farda e da segu-
rança pública deste País. 
Nesse  contexto, declaro o 
quanto me sinto honrado 
em pertencer a família da 
Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro, pela qual me 
sinto na responsabilidade 
de erguer a bandeira da 
segurança pública e lutar 
sempre para garantir a valo-
rização, dos nossos agentes 
e o reconhecimento pelo 
trabalho daqueles que não 
medem esforços para pro-
teger a vida da população 
com suas próprias vidas.

Parabéns a todos os 
Guerreiros!

Força e Honra.

Ao longo de toda 
sua história, 
assim como 

toda a sociedade 
brasileira, a 

Polícia Militar 
passou, e 

ainda passa, 
por frequentes 

transformações

OPINIÃO

*Deputado Gurgel

é deputado federal pelo RJ

Divulgação

Rio: idosa trabalha 72 anos em 
situação análoga à escravidão

Uma mulher idosa de 84 anos 
foi encontrada em condi-
ções análogas à escravidão 
em uma casa na Zona Norte 
do Rio de Janeiro. Segundo 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência trata-se do caso 
de maior período sob tra-
balho análogo à escravidão 
já registrado pela Inspeção 
do Trabalho. Ela trabalhou 
por 72 anos para a mesma 
família.

A vítima trabalhava desde 
os 12 anos, quando foi levada 
pela família para a qual os 
pais trabalhavam com a pro-
messa de estudar na capital. 
Essa família, no entanto, aca-
bou fazendo com que atuasse 
como doméstica por mais de 
sete décadas.

Ela exerceu neste período 
tarefas como cozinhar, lavar 

e passar roupas, varrer o 
quintal e fazer compras na 
feira. Atualmente, mesmo 
com idade avançada, ela con-
tinuava exercendo atividades 
laborais, principalmente 
como cuidadora da patroa, 
que possui idade semelhante.

O resgate foi feito por au-
ditores-fiscais do Trabalho da 
Superintendência Regional 
do Trabalho no Rio de Janei-
ro e teve início no dia 15 de 
março. Por se tratar de uma 
residência, foi preciso um 
mandado judicial para que 
fosse realizado. O mandado 
foi concedido pela 30ª Vara 
do Trabalho do Rio de Janei-
ro, em ação ajuizada pelo Mi-
nistério Público do Trabalho, 
que também participou da 
operação.

Considerada parte da fa-

mília
Durante o curso da ação 

fiscal foram ouvidos em de-
poimentos formais a traba-
lhadora, o núcleo familiar dos 
empregadores, bem como 
parentes da vítima, que re-
sidem no interior do estado 
do Rio, e vizinhos, que con-
firmaram como teve início 
ou se desenvolveu a relação 
de emprego.

O trabalho foi conside-
rado análogo à escravidão, 
entre outros fatores, porque 
havia vínculo de emprego 
sem nenhum pagamento de 
salários e sem férias durante 
mais de setenta anos. A jor-
nada exaustiva de trabalho 
era realizada de segunda a 
segunda, sem folgas.

Segundo o auditor-fiscal 
do Trabalho Alexandre Lyra, 

os empregadores alegaram 
que a trabalhadora doméstica 
era equiparada a alguém da 
família, o que não foi consta-
tado durante a inspeção. Ela 
foi encontrada dormindo em 
um sofá, em espaço impro-
visado como dormitório em 
local de acesso ao quarto da 
empregadora.

De acordo com o Minis-
tério do Trabalho, os audito-
res-fiscais notificaram o em-
pregador, dando-lhe ciência 
formal da necessidade do 
afastamento da empregada 
do ambiente de trabalho; 
da assinatura da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
por meio de lançamento no 
eSocial; do pagamento das 
verbas rescisórias devidas no 
prazo de 10 dias e de outras 
pertinentes providências.

A vítima, de 84 anos, era explorada desde os 12 anos pela mesma família

Equipamentos vão ser usados por policiais de 10 batalhões do estado

Rio adia início de uso de 
câmeras em uniformes 
O governo fluminense deci-
diu adiar o início do uso de 
câmeras portáteis no unifor-
me dos policiais militares. O 
equipamento começaria a ser 
usado na próxima segunda-
-feira (16), em dez batalhões 
da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o governo do Rio, 
no entanto, a empresa res-
ponsável pelo fornecimento 
do equipamento solicitou um 
adiamento de 20 dias, devido 
a questões operacionais. O es-
tado informou que já iniciou 
o processo de aplicação da 
penalidade.

Em nota divulgada à im-
prensa, o governo defendeu o 
uso do equipamento por sua 
força policial. “Para o governo 
do estado, é fundamental que 
esse programa funcione em 
sua totalidade para que seja 
garantida a transparência nas 
ações policiais”, informou.

O projeto deve começar 
com 2.190 policiais militares 
de três batalhões da zona 
sul (Botafogo, Copacabana 
e Leblon), seis da zona norte 
(Méier, São Cristóvão, Tijuca, 
Olaria, Ilha do Governador e 
Maré) e um do centro (Praça 
da Harmonia).

O cronograma inicial pre-
via ampliar o uso das câme-
ras, até o fim de maio, para 
os batalhões de Três Rios (no 
Vale do Paraíba) e Nova Fri-

burgo, Petrópolis e Teresópo-
lis (os três na região serrana); 
e até o fim de junho, para os 
demais batalhões. O novo 
cronograma não foi divulgado 
pelo governo do estado.

Repúdio - Após a derru-
bada, pela Polícia Civil, do 
monumento em homenagem 
aos 28 mortos na chacina do 
Jacarezinho, ativistas, verea-
dores e entidades ligadas aos 

direitos humanos repudiaram 
o ato e pedirão a reconstrução 
do memorial.

O advogado João Tancre-
do, representante das famílias 
de 14 vítimas, disse que não 
havia nenhuma decisão judi-
cial ou administrativa para a 
retirada do monumento.

“Não pode ser o meu julga-
mento dizendo o que é ilegal 
e o que é legal. Eu tenho que 
ter uma resposta da justiça e 

se a justiça diz que é ilegal, eu 
tenho que tomar, como au-
toridade, providências. Não 
há ilegalidade nenhuma na 
colocação de um memorial às 
vítimas da chacina, lembran-
do que foi a mais letal do Rio 
de Janeiro”, disse.

O monumento foi inaugu-
rado na sexta-feira passada 
(6), para homenagear as víti-
mas da Operação Exceptis, da 
Polícia Civil, ocorrida no dia 
6 de maio do ano passado. A 
construção consistia 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, incluindo o 
policial André Leonardo de 
Mello Frias. O memorial não 
atrapalhava a circulação de 
pedestres nem de veículos.

O memorial tinha uma 
placa com os dizeres: “Ho-
menagem às vítimas da 
chacina do Jacarezinho. Em 
06/05/2021, 27 moradores e 
um servidor foram mortos, 
vítimas da política genocida 
e racista do estado do Rio de 
Janeiro, que faz do Jacare-
zinho uma praça de guerra, 
para combater um mercado 
varejista de drogas que nunca 
vai deixar de existir. Nenhuma 
morte deve ser esquecida. 
Nenhuma chacina deve ser 
normalizada”.

 Rovena Rosa/Ag..ncia Brasil

O uso de câmeras acopladas aos uniformes de PMs está mais próximo

Niterói terá sua primeira 
maratona neste domingo

Mais de dois mil atletas e 
amantes do esporte esta-
rão nas principais ruas da 
cidade neste domingo (15) 
participando da primeira 1ª 
Maratona de Niterói, que terá 
a largada e chegada num dos 
mais belos cartões postais 
do município: o Caminho 
Niemeyer. Para dar suporte 
ao evento, que conta com 
o apoio da Prefeitura, por 
intermédio da Secretaria 
Esporte e Lazer e do Grupo 
Executivo Caminho Nieme-
yer, a NitTrans elaborou um 
esquema de trânsito com 
balizamentos, apoiando os 
atletas durante o percurso 
que vai até Camboinhas. Nes-
te sábado (14), os pequenos 
também estarão mostrando 
seu potencial durante a Ma-

ratona Kids. 
O final de semana promete 

ainda ser agitado no Caminho 

Niemeyer com a realização de 
feiras de adoção de animais e 
materiais esportivos, área de 

alimentação e premiação que 
acontecem no Caminho Nie-
meyer, onde haverá também 
passeio de balão e show com 
a banda Bicho Solto, às 11h30, 
deste domingo.

O evento promete entrar 
para a história do atletismo 
no Rio de Janeiro: a prova 
dos 42 quilômetros, neste 
domingo, terá largada às 
5h30 e a de 5 quilômetros, 
às 7h. Neste sábado, 14, será 
a vez das crianças, dos 2 aos 
14 anos, a partir das 10h. 
Essa será a primeira vez que 
Niterói receberá um evento 
esportivo desse porte, aberto 
para todas as categorias de 
atletas, maratonistas expe-
rientes e amadores. As provas 
acontecerão nas categorias 
solo, dupla e quarteto.

Largada e chegada acontecem no Caminho Niemeyer com dois mil participantes
Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

O evento promete entrar para a história do atletismo no Rio de Janeiro
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Governo apresenta aplicativos 
que vão auxiliar os estudantes
Anunciadas pelo Ministério da Educação, novas ferramentas devem ser lançadas até fim do semestre
O Ministério da Educação 
(MEC) fez o pré-lançamento 
do aplicativo SouTec, que 
pretende estimular estudan-
tes brasileiros a escolherem 
um curso técnico de acordo 
com cada perfil de interesse. 
O anúncio foi feito na feira 
Bett Brasil em São Paulo (SP), 
na última quinta-feira (12). 
A previsão de lançamento é 
para o primeiro semestre de 
2022.

De acordo com informa-
ções da pasta, por meio da 
ferramenta, o estudante de-
verá responder questões que 
avaliam suas preferências 
relacionadas a atividades de 
trabalho. Quando terminar, 
terá acesso a um resumo 
e a um relatório completo 
explicando qual é o perfil vo-
cacional. O foco são os quase 
12 milhões de estudantes 
que estão nos anos finais do 
ensino fundamental (do 6º ao 
9º ano).

“Essa demanda surgiu 
da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica 
[SETEC] do Ministério da 
Educação, que identificou a 
necessidade de os alunos bra-
sileiros conhecerem os cursos 
profissionalizantes oferecidos 
pela rede federal de ensino. 
A ferramenta também pode 
ser utilizada por profissionais 
que desejam se reposicio-
nar na carreira profissional, 

contribuindo para estimular 
a aprendizagem ao longo da 
vida”, divulgou o MEC.

No evento, foi apresenta-
do outro aplicativo Jornada 
do Estudante, que pretende 
unificar informações da tra-
jetória dos estudantes. A ideia 
é que os estudantes possam 
consultar os seus registros 
educacionais e documentos 

pertinentes à sua trajetória, 
desde o primeiro ingresso em 
estabelecimento de ensino, 
público ou privado, até o nível 
superior e de especializações.

Segundo o MEC, o apli-
cativo servirá também como 
mecanismo de comunicação, 
de modo que os estudantes 
recebam as novidades do 
governo federal voltadas à 

educação. O lançamento 
deve ocorrer também neste 
primeiro semestre.

Os aplicativos serão dispo-
nibilizados gratuitamente na 
loja do gov.br para as platafor-
mas Android e IOS.

Enem - A edição 2022 do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) conta com 

uma série de serviços digitais 
que facilitam a vida do estu-
dante. Entre elas, a possibi-
lidade de, pela primeira vez, 
os candidatos poderem usar 
a versão digital da carteira 
nacional de habilitação (CNH 
Digital) para se identificarem 
nos locais de prova e para 
fazerem suas inscrições.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), os documentos digi-
tais serão aceitos pelos fiscais 
de sala no Enem, “desde que 
os candidatos os apresentem 
nos aplicativos oficiais do 
governo”.

No caso da CNH Digital, 
o documento poderá ser exi-
bido tanto no aplicativo do 
Gov.br quanto no da Carteira 
Digital de Trânsito. “Capturas 
de tela, fotos ou impressões 
dos documentos não serão 
válidos”, alerta o Inep.

Um outro novo recurso 
disponibilizado aos candi-
datos é a de poder pagar as 

inscrições por meio de Pix 
ou de cartão de crédito. As 
inscrições para o Enem 2022 
vão até o dia 21 de maio.

A fim de centralizar in-
formações e serviços imple-
mentados via plataforma gov.
br ao público estudantil, foi 
criado também o site Perfil do 
Cidadão Brasileiro Estudante, 
espaço que é uma espécie de 
atalho que possibilita acessar 
uma série serviços voltados 
a estudantes da educação 
básica à superior.

Para acessar o Perfil do 
Cidadão Brasileiro Estudante, 
clique aqui.

Os serviços vão, desde 
obtenção e protocolação de 
documentos para acesso a 
programas do Ministério da 
Educação, até pesquisa sobre 
universidades, institutos e 
entidades educacionais, pas-
sando por serviços voltados a 
estudantes com deficiência e 
estrangeiros.

Há também serviços para 
estudantes com deficiência 
e estrangeiros, biblioteca 
digital e informações so-
bre infraestrutura, trânsito 
e transportes de estudantes.

Empregos - O perfil per-
mite ainda o cadastro de cur-
rículos e disponibiliza busca 
de vagas no Sistema Nacional 
de Emprego (Sine). Pode-se 
agendar entrevista com pos-
síveis empregadores.

‘SouTec’ pretende 
estimular 
estudantes 
brasileiros a 
escolherem um 
curso técnico

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Novidades desta edição, a CNH Digital poderá ser usada para identificar candidatos do Enem e inscrição paga por Pix

Anvisa e Butantan discutem o 
uso da CoronaVac em crianças

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) infor-
mou que técnicos do órgão se 
reuniram com representantes 
do Instituto Butantan, nesta 
sexta-feira (13), para discutir 
a ampliação do uso da vacina 
CoronaVac em crianças. A 
atividade é parte do processo 
de solicitação de indicação 
da vacina para crianças de 3 
a 5 anos.

No início da semana, o 
Butantan enviou para a Anvisa 
dados e informações em res-
posta ao pedido de exigência 
feito pela agência para suprir 
lacunas no processo. Estes 
dados ainda estão em análise 
pela equipe técnica da Anvi-
sa. A resposta recebida pela 
Anvisa, no entanto, ainda 
não contempla todos os itens 
indicados pela equipe técnica 
no pedido de exigência.

De acordo com o Butan-
tan, as informações restantes, 
que são os dados atualizados 
de estudos de efetividade 
feitos no Chile, ainda serão 

enviados para a agência. Se-
gundo o laboratório, os dados 
foram solicitados aos pesqui-
sadores daquele país e serão 
compartilhados com a Anvisa.

A liberação da vacina foi 
pedida pelo Butatan à Anvisa 
no dia 11 de março deste ano. 
O instituto solicitou uma alte-
ração na bula da CoronaVac 
para que ela também fosse 
recomendada para crianças 
de 3 a 5 anos. Atualmente, 
além da população adulta, o 
imunizante está liberado para 
crianças e adolescentes na fai-
xa etária de 6 a 17 anos. Não há 
prazo para a conclusão desta 
análise.

Liberação e indicação de doses para público infantil foi pedida em março

Justiça quer proibir a venda de celular sem os carregadores de energia 

Samsung e a Apple na mira 
dos Procons de todo o país

A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), li-
gada ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, orien-
tou mais de 900 Procons de 
todo o país a abrir processos 
administrativos contra as 
empresas Apple e Samsung. 
O motivo é a venda de apa-
relhos de telefone celular  
sem os carregadores de ener-
gia.

Segundo nota divulgada 
quinta (12) pela Senacon, a 
abertura dos processos vai 
servir para que as empresas 
apresentem explicações para 
a retirada dos carregadores 
e até mesmo para tomarem 

medidas que garantam a 
satisfação dos consumidores.

A retirada dos carregado-
res foi anunciada pela Apple, 
em outubro de 2020. A em-
presa disse que iria deixar de 
incluir o carregador na venda 
do iPhone 12. A estratégia foi 
mantida no lançamento do 
iPhone 13, no ano passado. 
Já a Samsung anunciou a 
retirada do carregador e do 
fone de ouvido, em janeiro 
de 2021, para a linha de ce-
lular Galaxy S21. As empresas 
justificaram a decisão com 
o argumento de redução do 
impacto ambiental.

A medida fez com que 

Procon de São Paulo apli-
casse uma multa superior 
a R$ 10,5 milhões contra a 
Apple. Em Fortaleza, a multa 
aplicada pelo órgão de defesa 
do consumidor foi de R$ 26 
milhões. O valor foi dividido 
com a Samsung.

“De acordo com estima-
tivas dos órgãos de Defesa 
do Consumidor, se apenas 
cerca de metade dos Procons 
(450) penalizasse em R$ 10 
milhões cada uma das duas 
gigantes tecnológicas, elas 
teriam de remeter ao fundo 
de recursos dos Procon nada 
menos que R$ 9 bilhões”, in-
formou a Senacon.

O governo federal en-
trou ontem (13) com 
ação no STF para sus-
pender parte da reso-
lução do Conselho Na-
cional de Política Fazen-
dária (Confaz) que trata 
da cobrança do Imposto 
sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na comercializa-
ção do diesel. Na ação, 
o presidente Jair Bolso-
naro, por meio da Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU), argumenta que 
a medida é inconsti-
tucional por permitir 
a diferenciação de alí-
quotas do diesel entre 
os estados, prejudican-
do o consumidor com 
aumentos excessivos.

Preço 
do diesel

Além de adultos, 
imunizante já 
está liberado 
para a faixa 
etária de 6 a 
17 anos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dados do pedido de liberação ainda estão sendo analisados pela Anvisa

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: 19/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 17452715

13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Condomínio Vila Floresta - 
Cantagalo - Niterói 

17452715

13:00 às 17:00 Rua 1 - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo - Niterói 17452715

13:00 às 17:00 Rua A - Condomínio V Floresta - Cantagalo - Niterói 17452715

13:00 às 17:00 Rua Particular - Cantagalo - Niterói 17452715

13:00 às 17:00 Vila Floresta - Piratininga - Cantagalo - Niterói 17452715

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Serviço - Venda da Cruz - São Gonçalo 17434223

09:00 às 11:59 Travessa Figueredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17434223

13:00 às 17:00 Rua Expedicionário João Batista Reis - Tribobó - São Gonçalo 17446695

13:00 às 17:00 Rua Jair da Silva Tavares - Tribobó - São Gonçalo 17446695

13:00 às 17:00 Travessa Doutor João Batista dos Reis - Tribobó - São Gonçalo 17446695

MARICÁ
10:00 às 13:00 Avenida Van Lembergue - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Ruas 33, 34, 60, 61, 63, 64 - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Délio de Farias - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

10:00 às 13:00 Rua Walter Muniz dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 17447015

13:00 às 17:00 Avenida E - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 17447765

13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17447765

13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itapeba - Ponta Grossa - Maricá 17447765

13:00 às 17:00 Ruas D, E - Bosque de Itapeba -Ponta Grossa - Maricá 17447765

O Congresso Nacional 
prorrogou a medida provi-
sória que amplia a margem 
de crédito consignado para 
aposentados e pensio-
nistas e autoriza pessoas 
que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) e Auxílio Brasil a fa-
zerem o empréstimo.

Segundo ato do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, publicado ontem 
(13) no Diário Oficial da 
União, a prorrogação é de 
60 dias.

O crédito consignado 
é aquele concedido com 
desconto automático em 

folha de pagamento. Por 
ter como garantia o des-
conto direto no salário ou 
benefício, esse tipo de ope-
ração de crédito pessoal é 
uma das que oferecem os 
menores juros do mercado.

A MP, publicada no Diá-
rio Oficial da União no dia 
17 de março, ampliou o 
acesso ao crédito consig-
nado aos beneficiários do 
BPC e do Auxílio Brasil, 
além de ampliar a mar-
gem consignável de 35% 
para 40% da renda, reins-
tituindo o percentual que 
vigorou ao longo de quase 
todo o ano passado.

Consignado prorrogado
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Luís Castro 
elogia 
elenco do 
Botafogo

O  B o t a f o -
go avançou 
na Copa do 
Brasil após 
vencer no-
vamente o 

Ceilândia. Além do resul-
tado, o técnico Luís Castro 
conseguiu utilizar alguns 
jogadores que não vinham 
tendo muita chance desde 
sua chegada.

O português exaltou a 
atuação da equipe e a pos-
sibilidade de poder contar 
com um número maior de 
jogadores para a sequência 
da temporada.

“O objetivo foi alcança-
do. Era passar para as oita-
vas de final e também dar 
muitos minutos a jogadores 
que não eram utilizados 
e que nos interessava ver 
vivos em competição para 
os manter vivos no grupo 
de trabalho. Os objetivos 
alcançados perante uma 
equipe foi determinada mas 
que enfrentou nossa equipe 
também determinada não 
só em passar pela eliminató-
ria, mas também de ganhar 
o jogo”, disse.

Luís Castro afirmou que 
as vitórias dão confiança ao 
elenco. Com isso, os jogado-
res se mantêm motivados.

“Sempre que ganhamos, 
aumentamos os níveis de 
confiança na equipe. Alguns 
deles podem se sentir des-
confortáveis por pensarem 
atingir níveis elevados e 
sentirem que não consegui-
ram. Mas acho que foram 
bem. Eles podem aproveitar 
esse jogo para perceber que 
podem lutar por um lugar”, 
declarou.

Vindo de derrota em clássico, time busca recuperação no Brasileiro

Com sua força máxima, 
Flamengo visita o Ceará

Com dois títulos 
brasileiros e um 
vice nas últimas 
três temporadas, 
o Flamengo está 
vivendo um mo-

mento diferente neste início 
de Brasileirão. Para tentar uma 
recuperação na tabela, o Ru-
bro-Negro visita o Ceará, hoje, 
na Arena Castelão, em partida 
marcada para às 16h30.

Com apenas cinco pontos 
no mesmo número de rodadas, 
a equipe de Paulo Sousa ocupa 
a 14ª posição na classificação, 
com apenas uma vitória, dois 
empates e duas derrotas. No 
último domingo, o Flamengo 
caiu por 1 a 0 no clássico con-
tra o Botafogo, disputado em 

Brasília.
Contratado para promover 

uma reformulação no elenco, 
Paulo Sousa tem um bom re-
trospecto no geral, mas não 
consegue engrenar contra equi-
pes da Série A. Desde que o 
português assumiu em janeiro, 
o Flamengo tem apenas 33% de 
aproveitamento contra times 

da elite.
Além disso, mesmo contra 

equipes menores, o time mostra 
excessiva fragilidade na defesa. 
Assim, o baixo desempenho e 
a sucessão de resultados ruins 
tem deixado tenso o ambiente 
no Ninho do Urubu. A torcida 
vem protestando bastante e 
uma parcela significativa pede 
a cabeça do treinador.

Após poupar a maioria dos 
titulares na vitória por 2 a 0 so-
bre o Altos-PI, pela Copa do Bra-
sil, Paulo Sousa deve mandar a 
campo o que tem de melhor 
diante do Vovô. O Ceará, entre-
tanto, também precisa reagir 
na competição e espera contar 
com o fator casa para deixar a 
zona do rebaixamento.

Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique e Everton Ribeiro, poupados na última quarta-feira, voltam hoje ao time titular do Flamengo

Diferente das 
últimas três 
temporadas, Fla 
faz campanha 
irregular e ocupa 
a 14ª posição

Flu recebe Furacão 
em Volta Redonda

Torcida do Vasco 
lotará São Januário

Com jogos de-
cisivos no meio 
da semana pe-
las competições 
continentais, 
Fluminense e 

Athletico-PR se enfrentam 
hoje, às 21 horas, em Volta 
Redonda, pela 6ª rodada do 
Brasileiro. A meta dos dois 
times, além de subir na tabe-
la, é ganhar confiança para 
o futuro. Fernando Diniz, no 
Tricolor, e Felipão, no Furacão, 
estão no começo de trabalho e 
precisam de bons resultados.

O Tricolor, que no meio de 
semana eliminou o Vila No-
va-GO da Copa do Brasil com 
um triunfo por 2 a 0 em Goiás, 
tem cinco pontos e flerta com 
a zona de rebaixamento. Na 

O Vasco se pre-
para para o due-
lo de amanhã, 
contra o Bahia, 
em São Januá-
rio, pela sétima 
rodada da Série 

B do Campeonato Brasileiro. 
A partida pode fazer os cruz-
maltinos entrarem no G-4 da 
competição.

O elenco vascaíno sabe 
que terá o apoio da torcida. O 
clube informou que a carga de 
21 mil ingressos foi vendida.

O técnico Zé Ricardo ad-
mitiu que espera um “caldei-
rão” no fim de semana, diante 
do líder da Série B. No entanto, 
o comandante pregou cautela 
em relação à expectativa de 
entrada no G-4.

próxima quinta-feira tem due-
lo com o Unión, na Argentina, 
pela Copa Sul-Americana. E 
apenas o triunfo interessa.

Diniz quer seu time evo-
luindo, apesar do desgaste.

“A gente não tem muito 
tempo para treinar. Assim 
criamos o tempo. Isso porque 
estamos trabalhando no sen-
tido de sermos intensos ao 
longo dos noventa minutos, 
mesmo com a rotina de parti-
das”, disse o treinador.

Em termos de escalação 
nenhum dos times deve di-
vulgar o time com muita an-
tecedência. Entretanto são 
grandes as chances de Fernan-
do Diniz e Felipão rodarem o 
elenco de olho nas decisões do 
meio de semana.

“Um dos nossos diferen-
ciais é a força que temos jo-
gando em São Januário. A 
atmosfera é fantástica. O jogo 
do Bahia é um confronto 
direto. Se venceremos iguala-
mos com eles na pontuação 
e temos tudo para entramos 
no G-4. Respeitamos o rival, 
que lidera a competição e tem 
qualidade. No entanto, com 
apoio da nossa torcida vamos 
em busca de mais uma vitó-
ria”, disse o zagueiro Anderson 
Conceição.

O Vasco vai em busca da 
segunda vitória seguida na 
competição. Os cruzmaltinos 
estão na quinta posição, com 
dez pontos, fora do grupo 
de acesso pelos critérios de  
desempate.


