
Niterói lança projeto-piloto 
contra a obesidade infantil

Segundo o Ministério da Saúde, quase 40% dos jovens do município apresentam excesso de peso

NA ZONA NORTE E PENDOTIBA

CIDADES\PÁG.3

A forte chuva que caiu nesta segunda-feira causou estrago em diversas regiões da cidade de Niterói. A intensa ventania acompanhada de granizo assustou também os moradores da capital

Divulgação / Prefeitura de Niterói

CIDADES\PÁG. 4

Temporal muda 
o cenário do 
Rio, Niterói e SG
As cidades do Rio de Janeiro, Ni-
terói e São Gonçalo foram atingi-
das, na tarde desta segunda-feira 
(16), por um temporal que mudou 
o cenário dos municípios, geran-
do congestionamentos, pontos 
de alagamentos e transtornos. 
Nas três cidades a chuva chegou 
acompanhada de granizo em 
pontos isolados. No Rio e em Ni-
terói a chuva chegou no meio da 
tarde e as ruas foram “varridas” 
por uma cortina branca que fez 
quem passava na hora buscar 
abrigo. Em Niterói, pontos como 
o entorno da Praça do Rink sofre-
ram com alagamentos. Em São 
Gonçalo, a chuva atingiu a cidade 
no início da noite e também ge-
rou transtornos no trânsito.

CIDADES\PÁG. 3

Justiça arquiva 
processo de 
rachadinhas

CIDADES\PÁG. 4

PANORAMA\PÁG. 2

Multas não poderão 
ser aplicadas só com 

base nos agentes

‘Choro’ 
em cartaz
no MAC
A exposição “Choro”, do 
jovem artista Antonio Kus-
chnir, segue em cartaz,  
até o dia 26 de junho, no 
MAC-Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição convida visitante a refletir 
sobre a política e padrões sociais

Suspeitos de morte 
de papiloscopista são 

presos no Rio
CIDADES\PÁG. 4

Com campanha muito irregular no Brasileirão, onde tem apenas uma 
vitória em seis rodadas, o Fla volta suas atenções para a Libertadores, 
onde hoje, contra o Universidad Católica, pode garantir a vaga às oitavas.

PÁG. 8

ESPORTES

Escalação 
tira sossego 
de Zé Ricardo
Sem poder contar com Yuri 
e Nenê, suspensos, o técni-
co Zé Ricardo pode perder 
o lateral Gabriel Dias con-
tra o Guarani, na 5ª feira.

Rafael Ribeiro / Vasco

Zé Ricardo busca uma melhor forma-
ção do Vasco para o jogo em Manaus

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol quer voltar a ser decisivo para o Flamengo e ajudar o time a se classificar antecipadamente

Flamengo quer vaga e tranquilidade

Emancipação da 
Barra da Tijuca 
volta ao debate

CIDADES\PÁG. 5

Heat: número de 
vítimas de acidentes 

cresce quase 40%

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 144  |  Nº 42.614  |  R$ 2,00

Niterói, terça-feira,17 de maio de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 Terça-feira, 17/5/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Granizo e caos
Faz tempo que não vejo um tempo tão louco no Rio de 
Janeiro. Achei que com o fim do verão seria o fim das tem-
pestades, mas o que vimos nesta segunda foi assustador! 
Granizo, caos no trânsito, ventos absurdos. Que medo! 
Que perigo!
Cristian Gomes

Lua de sangue
A lua é um fenômeno, uma das coisas mais lindas do uni-
verso. Fomos agraciados com o eclipse total dela. Foi um 
privilégio ver ao vivo o fenômeno. A sensação foi de total 
gratidão por estar viva.
Cláudia Ramos

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.

‘Choro’, de Antonio 
Kuschnir, no MAC
A exposição “Choro”, do jo-
vem artista Antonio Kusch-
nir, sob a curadoria de Victor 
Valery, segue em cartaz, até 
o dia 26 de junho, no Museu 
de Arte Contemporânea de 
Niterói. A mostra, desen-
volvida desde o início da 
pandemia, ocupa o salão 
principal e reúne 73 telas, 
que refletem sobre o poder 
de julgamento no mundo 
digital. 

Além de experiência de 
autoconhecimento, a expo-

sição convida o visitante a 
refletir sobre a conjuntura 
política, a desigualdade e os 
padrões sociais, encarando 
suas feridas para transfor-
má-las. 

O artista traz luz à impor-
tância da arte como meio de 
questionamento e revolu-
ção na sociedade.

A vistação acontece de 
terça a domingo, das 10h às 
18h. O ingresso custa R$12 
(inteira) e está a venda no 
site Sympla e na bilheteria. 

CULTURA FABIANA MAIA

Inscrições
Até o dia 26 de junho, estão 
abertas as inscrições para 
o “11º Prix Photo Aliança 
Francesa”, importante prê-
mio de fotografia, no site 
www.prixphotoaf.com.br. 
Sob o tema “Sonhos”, o con-
curso irá premiar o primeiro 
colocado com uma viagem 
para França, encontros pro-
fissionais, a publicação do 
portfólio na revista L’Oeil 
de la Photographie, além da 
exposição coletiva na Gale-
ria da Aliança Francesa com 
os três primeiros colocados.

FADO BICHA - Chega às plataformas digitais “Crônica 
do maxo discreto”, single que antecipa o lançamento 
de “Ocupação”, primeiro disco do português Fado Bi-
cha. Criado em Lisboa por Lila Fadista e João Caçador, 
o projeto - que enfrenta os puristas do secular estilo 
musical com letras desafiadoras e sonoridade contem-
porânea -, desembarca no Brasil em julho para turnê.

TÍLIA - A cantora Tília uniu os dois gigantes do funk, 
Kevin O Chris e Dennis, no videoclipe do single “Rou-
bando a Cena”! O trabalho, que está no Youtube, faz 
parte do álbum de estreia da artista, intitulado “2003”. 
Com uma superprodução e coreografia contagiante, 
a artista envolve nomes renomados em um som que 
já é o primeiro grande investimento da sua carreira.

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

Divulgação

Exposição convida visitante a refletir sobre a política e padrões sociais

Divulgação

Cadastro para “11º Prix Photo 

Aliança Francesa” até 26 de junho

POR JEFFERSON LEMOS

Canetada, apenas, 
já não multa mais
Multas de trânsito, da vigilância 
sanitária e outras sanções ad-
ministrativas não podem mais 
ser aplicadas quando a única 
prova for a declaração do agen-
te público responsável pela 
instauração do procedimento. 
É o que diz a Lei 9681/22, dos 
deputados Alexandre Freitas 
(PODE) e Dionísio Lins (PP), 
recém sancionada pelo Gover-
nador Cláudio Castro. A norma 
altera a Lei 5.427/09, que regu-
lamenta a instauração de atos 
administrativos no Estado do 
Rio. “Atualmente, se permite 
a condenação sancionatória 
do cidadão a partir, exclu-
sivamente, de informações 
prestadas pelo próprio agente 
público responsável pela ins-
tauração do procedimento. 
Nestes casos, o agente público 
responsável pela sanção pe-
cuniária ao motorista ou ao 
estabelecimento comercial, 
como mencionado, pode apli-
car a respectiva ‘multa’ apenas 
com a sua própria declaração, 
de modo que nem mesmo a 
garantia fundamental do con-
traditório é capaz de sanar as 
infelizmente comuns injusti-
ças”, comentou Freitas.

Combate à obesidade infantil

Representantes do Instituto 
Desiderata e das secretarias 
e coordenadorias da Prefei-
tura de Niterói realizaram 
uma reunião para formali-
zar a criação do protocolo 
de atenção à obesidade 
infantojuvenil no municí-
pio, que inicialmente será 
implantado nas regiões 

Milena Santos/Divulgação

Norte e de Pendotiba. Le-
vantamento do Ministério 
da Saúde mostra que 36,5% 
das crianças e adolescentes 
da cidade atendidos pelo 
SUS apresentavam excesso 
de peso, percentual ain-
da mais elevado do que o 
identificado em nível na-
cional e estadual.    

Observatório
do índio
Nesta quarta (18), às 19h30, 
entra no ar o portal do Ob-
servatório da Presença In-
dígena no Estado (www.
opierj.org), desenvolvido pela 
Uerj. A ideia é reunir teses,  
artigos, relatórios, materiais 
didáticos, vídeos e outras in-
formações sobre a presença 
histórica e contemporânea 
de indígenas no Rio. Com 
acesso livre, o portal estará 
em atualização permanente e 
será um espaço aberto a cola-
borações. No lançamento, ha-
verá um bate-papo com José 
Bessa Freire, coordenador do 
Proindio/Uerj e professor da 
Unirio, e Sandra Benites, mes-
tre em Antropologia Social 
pela UFRJ.

Dicas para o 
trabalho

Fórum 
Rio 2022

Será lançado pela editora 
Saphi, no próximo dia 19, 
às 18h, no Bistrô MAC, em 
Niterói, o livro Protago-
nista. A obra concentra 35 
especialistas que dão dicas 
para ajudar pessoas a se  
destacarem na vida profis-
sional e pessoal. Durante 
a noite de autógrafos, três 
co-autores estarão pre-
sentes, dentre eles, Márcia 
Bastos, CEO da Conexão 
Talento, empresa de RH de  
Niterói.

O Fórum Rio 2022 acon-
tece nos dias 20 e 21 de 
maio, no Museu de Arte 
do Rio (MAR). O evento é 
gratuito. A iniciativa, da 
Casa Fluminense, reunirá 
especialistas de diferentes 
áreas para discutir as pro-
posições da nova Agenda 
Rio 2030, que será lançada 
durante o Fórum. Na se-
quência das mesas, terão 
apresentações de atrações 
musicais de diferentes ex-
pressões da cultura popular 
que vão acontecer no pilotis 
do MAR, sempre a partir das 
20h. A nova agenda este ano 
tem como temas as justiças 
racial, econômica, climática 
e de gênero

Vistorias surtem efeito

As fiscalizações realizadas 
pelo deputado estadual Fili-
ppe Poubel (PL) nas Unida-
des de Pronto Atendimento 
mostraram ter surtido efeito, 
após o a Secretaria de Saúde 
anunciar que 24 UPAs serão 
reformadas, com investi-
mento R$ 41 milhões. Depois 
de visitar as unidades, o 
deputado enviou ofícios ao 
governador e ao secretário 
de Saúde. “Para aqueles que 

Divulgação

insistem em dizer que nosso 
trabalho não tem resultado 
prático, está aí. O governador 
Cláudio Castro irá investir 
41 milhões para reforma das 
Upas! Esse é o resultado das 
nossas fiscalizações, digni-
dade para todos, cidadãos 
e profissionais da Saúde! 
Obrigado governador por ter 
se sensibilizado e atendido 
as nossas solicitações”, es-
creveu Poubel em suas redes. 

Panorama RJPanorama RJ

Pouco mais de um mês após 
se reunir com um repre-
sentante da Enel cobrando 
agilidade na remoção de 
cabos de energia que im-
pediam a continuidade das 
obras do Viaduto do Jardim 
Catarina, o deputado esta-
dual Coronel Salema voltou 
ao local da construção e 
realizou uma vistoria, neste 
domingo, dia 15 de maio. 
O parlamentar encontrou 
funcionários da concessio-

nária realizando o serviço. 
A necessidade de remane-
jamento das linhas de trans-
missão aéreas foi detectada 
para evitar acidentes, tendo 
em vista que os cabos de 
energia ficariam na altura 
do viaduto e por isso estão 
sendo transferidas para 
outra posição. No final de 
março, o parlamentar se 
reuniu com o diretor de 
relações institucionais da 
Enel, Guilherme Brasil.

Obras estão atrasadas
Divulgação

Após passar pela sede de São 
Paulo, a exposição Constela-
ção Clarice inaugura no IMS 
Rio em 21 de maio (sábado). 
A mostra a reúne aproxima-
damente 300 itens, incluindo 
manuscritos, fotografias, 
cartas, discos e matérias de 
imprensa, entre outros do-
cumentos do acervo pessoal 

da autora. Serão também 
exibidas obras de 26 mulhe-
res, que atuaram na mesma 
época de Clarice entre as 
décadas de 1940 e 1970. No 
conjunto, há trabalhos de 
Maria Martins, Mira Schen-
del, Fayga Ostrower, Lygia 
Clark, Letícia Parente, Djanira 
e Celeida Tostes, entre outras.

Clarice Lispector em exposição
Divulgação

Acalme Expo 60+
E no próximo dia 21, a par-
tir das 10h, o Club Muni-
cipal da Tijuca receberá 
a  “Acalme Expo 60+”, um 
evento voltado para quem  
tem 60 anos ou mais. Na 
oportunidade, haverá pa-
lestras com especialistas 
em saúde, profissionais da 
área de direito e educado-
res, além de expositores de 
serviços e produtos para 
o público sênior, atrações 
culturais, gastronomia, e 
muito mais.
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Forte chuva também causou transtornos em diversos pontos do Rio de Janeiro nesta segunda-feira

Ventania e granizo em Niterói
Uma chuva forte, seguida de 
rajadas de vento e queda de gra-
nizo, atingiu vários bairros das 
zonas oeste e norte e da região 
portuária do Rio. As cidades de 
Niterói e São Gonçalo também 
foram atingidas pelas pancadas 
de chuva e tiveram diversos 
transtornos. De acordo com o 
Sistema Alerta Rio, houve regis-
tro de chuva moderada a forte, 
com ventos variando entre 52 
quilômetros por hora (km/h) 
e 76 km/h. Às 14h24, houve 
registro de vento forte na Base 
Aérea de Santa Cruz.

O Corpo de Bombeiros está 
na Rua Araújo Lima, em Vila 
Isabel, na zona norte, onde 
uma árvore caiu sobre a rede 
de alta-tensão.

Devido ao temporal, a linha 
4 do metrô chegou a ficar in-
terditada, mas, no momento, 
está operando em horários 
irregulares, com atraso. Já a Li-
nha 1 do Metrô está circulando 
entre a Rua Uruguai, na Tijuca 
e a estação General Osório, em 
Ipanema.

Pedras de granizo atingiram 
vários bairros da zona norte, 
principalmente entre o Ma-
racanã e a Tijuca. Pelas redes 
sociais, moradores mostraram 

as pedras de gelo que foram 
encontradas no terreno e na 
varanda dos apartamentos. O 
pátio do Colégio Batista, na Ti-
juca, e o Clube de Regatas Vasco 
da Gama, em São Januário, 

ficaram repletos delas. Houve 
registro de chuva de granizo 
também nos municípios de 
Niterói e São Gonçalo, região 
metropolitana do Rio.

O Centro de Operações da 

prefeitura do Rio informou que 
o município entrou em estágio 
de mobilização, às 13h35, desta 
segunda-feira, (16), devido à 
previsão de chuva moderada, 
podendo ser ocasionalmente 

forte nas próximas horas.
Núcleos de chuva entraram 

pela zona oeste da cidade do 
Rio de Janeiro e ocasionaram 
chuva moderada a forte na 
região. Outros núcleos atuam 

sobre o litoral Sul e a Baía de 
Sepetiba e se deslocaram para 
a cidade do Rio.

O estágio de mobilização 
é o segundo nível em uma 
escala de cinco e significa que 
há riscos de ocorrências de alto 
impacto na cidade.

A BR-101, no trecho da Ni-
terói-Manilha, pista em direção 
ao Rio, está com duas faixas de 
trânsito interditadas, devido à 
queda de uma árvore e um pos-
te de energia elétrica. Equipes 
da concessionária Ecoponte, 
que administra a ponte Rio-Ni-
terói estão no local, junto com a 
Polícia Rodoviária Federal, que 
orienta os motoristas.

A Prefeitura de Niterói in-
formou que a Defesa Civil re-
gistrou 39 ocorrências até o fim 
da noite e que não há registro 
de feridos.

No capital houve 
registro de chuva 
moderada a 
forte, com ventos 
entre 52 e 
76 km/h

Divulgação/Giulia Paes

As rajadas de vento foram tão fortes que derrubaram árvores e lançaram galhos nos carros. Na Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca, táxi foi atingido

Enel: palestras em 
SG, Caxias e C. Frio
A Enel Distribuição Rio pro-
move nesta semana, em São 
Gonçalo, Duque de Caxias e 
Cabo Frio, palestras e ofici-
nas com dicas de consumo 
consciente e troca de lâm-
padas. As iniciativas fazem 
parte do projeto Enel Com-
partilha Consumo Conscien-
te e são voltadas para o uso 
da energia em casa, com a 
utilização correta dos apare-
lhos domésticos, sem gastos 
desnecessários.

Os participantes também 
poderão trocar lâmpadas in-
candescentes ou fluorescen-
tes, que têm alto consumo de 
energia, por outras de LED, 
que são até 80% mais econô-
micas e duram 10 vezes mais. 
Para participar, basta levar 
um documento com foto, a 
última conta de energia paga 
e as lâmpadas usadas para 
serem trocadas.

Serviço
São Gonçalo
Palestras, dicas de consumo 
e troca de lâmpadas
Quando: segunda-feira (16)
Horário: 10h às 12h
Local: Associação dos Mo-
radores Musical de Nova 
Cidade
Endereço: Rua Alziro Antô-
nio de Carvalho, 312, Nova 
Cidade

Quando: quarta (18)
Horário: 10h às 15h

Local: São Cristóvão FC
Endereço: Av Leci Gomes da 
Costa, 234, São Cristóvão
Horário: 10h às 12h
Local: AMBOVIL
Endereço: Rua Jaraguá, S/N, 
Laranjal

Oficinas, dicas de consumo 
e troca de lâmpadas
Quando: quinta (19)
Horário: 10h às 12h
Local: CRAS Neves
Endereço: Rua Leonor, 108, 
Porto Velho

Duque de Caxias
Oficinas, dicas de consumo 
e troca de lâmpadas
Quando: segunda (16)
Horário: 10h às 12h
Local: Residência do Orlando
Endereço: Rua José Pinhei-
ro, Lt 11, Qd 19, Vila Maria 
Helena

Palestras, dicas de consumo 
e troca de lâmpadas
Quando: terça (17)
Horário: 10h às 14h
Local: Associação de Mora-
dores de Sta Cruz da Serra
Endereço: Rua Regina Lucia 
S/N, Santa Cruz da Serra

Cabo Frio 
Quando: terça-feira (17)
Horário: 10h às 15h
Local: CRAS Jardim Espe-
rança
Endereço: Rua Paraná, 29, 
Jardim Esperança.

Niterói: projeto piloto ajuda a 
lidar com a obesidade infantil

Niterói deu o pontapé inicial 
para implementar uma estra-
tégia de prevenção e cuidado 
à obesidade infantojuvenil. 
Um termo de cooperação 
técnica  entre a Secretaria de 
Saúde de Niterói e o Instituto 
Desiderata, cria protocolos de 
atendimento que orientarão 
os profissionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS) sobre 
as condutas a serem seguidas 
dentro da rede de saúde de 
Niterói, desde o atendimento 
na ação primária até a atuação 
hospitalar, já que diversas co-
morbidades estão relaciona-
das à obesidade. Este projeto 
conta com o apoio da UMANE 
e do Instituto Phi. 

Segundo registros do Sis-
tema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional (SISVAN), do 
Ministério da Saúde, 36,5% 
das crianças e adolescen-
tes residentes no município 
de Niterói e atendidos pela 
Atenção Primária à Saúde do 
SUS em 2020, apresentavam 
excesso de peso, percentual 
ainda mais elevado do que o 
identificado em nível nacional 
e estadual.

Devido aos números rele-
vantes, a iniciativa envolverá 
outras secretarias e coordena-

dorias do município, como a 
Secretaria de Educação, a Se-
cretaria de Direitos Humanos 
(SDH) , a Coordenadoria da 
Juventude, Secretaria Munici-
pal de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconser) e Secreta-
ria Municipal de Urbanismo 
e Mobilidade (SMU) , entre 
outras. “Trabalhar a obesida-
de infantil não é problema só 
da Secretaria de Saúde. Mais 
do que curar, é importante 
prevenir”, analisa o gerente de 
projetos do Instituto Deside-
rata, Raphael Barreto. 

Pendotiba e Norte II  - Um 
estudo técnico desenvolvido 
pela Sala de Situação e Saú-
de identificou as regiões de 
Pendotiba e Norte II como 
prioritárias para receber as 
ações do projeto, que deve 
impactar cerca de 120 mil 
crianças e adolescentes entre 
zero e 19 anos. De acordo com 
o cronograma do Desiderata, 
o objetivo é implantar a linha 
de cuidados nos próximos 
seis meses nos bairros de 
Badu, Cachoeira, Cantagalo, 
Ititioca, Largo da Batalha, Ma-

ceió, Maria Paula, Matapaca, 
Muriqui, Sapê, Vila Progresso, 
Baldeador, Barreto, Engenho-
ca e Tenente Jardim. 

“A curto prazo, pretende-
mos sensibilizar os moradores 
dessas regiões, onde o projeto 
será desenvolvido. A longo 
prazo, pretendemos observar 
uma mudança de compor-
tamento, com adultos mais 
preocupados com a questão 
da saúde”, disse a subsecretá-
ria de Redes, Maria Angélica 
Duarte. 

Projeto de Lei - Tramita na 
Câmara dos Vereadores de Ni-
terói o Projeto de Lei 299/21, 
de autoria da vereadora Verô-
nica Lima (PT), sobre a pre-
venção da obesidade infantil. 
O projeto prevê o envolvi-
mento das escolas, estabele-
cimentos que comercializam 
alimentos e empresas na pro-
moção de ações  de promoção 
da alimentação adequada e 
saudável , como a eliminação 
de alimentos ultraprocessa-
dos nas cantinas das escolas, 
além da implantação de salas 
de ordenhas para que as  pes-
soas que ainda estejam ama-
mentando possam retirar o 
leite e armazená-lo até a volta 
para casa.

Instituto Desiderata e Secretaria de Saúde criam protocolo de atendimento

Sondagem apontou otimismo de 82% dos empresário sobre a economia. Percentual é maior que na pesquisa anterior

Setor de serviços segue confiante
Os empresários fluminenses 
do setor de serviços man-
têm a confiança na retomada 
econômica e no crescimento 
dos negócios nos próximos 
três meses. É o que aponta a 
pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ), da Federação 
do Comércio do Rio de Janeiro 
(Fecomércio), entre os dias 2 e 6 
de maio. De acordo com a son-
dagem, 82% dos entrevistados 
acreditam que a situação me-
lhore ou que melhore muito. 
Esse percentual é maior que o 
registrado na pesquisa anterior, 
quando ficou em 79,5%.

O levantamento indicou 
ainda que apenas 13,3% espe-
ram que a situação permaneça 

igual. Os que estimam que a 
situação dos seus negócios 
piore ou piore muito chegaram 
a 4,7%.

Ainda conforme a pesqui-
sa, 31,4% dos entrevistados 
consideram que o panorama 
de seus negócios melhorou ou 
melhorou muito nos últimos 
três meses. O número supera 
o da última sondagem que 
ficou em 28,3%. Para 31,6%, 
a situação piorou ou piorou 
muito e 37% indicaram que 
permaneceu igual.

A demanda insuficiente foi 
apontada como o principal 
fator que limita os negócios. 
Ao todo 45,2% dos empresários 
indicaram essa dificuldade. Na 
sequência, estão as restrições 

financeiras para 45% dos entre-
vistados. O terceiro limitador 
dos negócios é a falta de mão 
de obra para 13,5% dos em-
presários. A falta de espaço e/
ou equipamentos é problema 
para 12,3% dos entrevistados.]

Demanda - Para 38,5% dos 
entrevistados a demanda pelos 
bens e serviços de suas em-
presas diminuiu ou diminuiu 
muito nos últimos três meses. 
Na perspectiva dos próximos 
três meses, 66,9% esperam 
que a procura aumente ou 
aumente muito. O que indica 
certa estabilidade, uma vez que 
na última pesquisa no mês de 
abril atingiu 66%.

“Apenas 8,1% acham que 

a demanda diminuirá ou di-
minuirá muito nos próximos 
três meses, enquanto 25% 
dos consultados acham que 
se estabilizará”, completou o 
IFec RJ.

Empregos - Sobre os em-
pregos nos últimos três meses, 
o levantamento mostrou que 
12,8% dos empresários disse-
ram que o quadro de funcio-
nários diminuiu muito e 19% 
que diminuiu. Apenas 9,2% 
deles revelaram algum tipo de 
aumento das contratações nos 
três meses passados.

Estoques - O abastecimento 
dos estoques nos últimos três 
meses ficou igual ao plane-
jado para 54,1%, mas 39,8% 

relataram que ficou abaixo do 
planejamento feito. Acima do 
previsto ocorreu apenas para 
6,1%.

Inadimplência - O índice 
de empresas que não ficaram 
inadimplentes nos últimos 
três meses recuou na compa-
ração com a pesquisa ante-
rior. Enquanto em abril, atin-
giu 51,4%, em maio alcançou 
48,9%. As empresas inadim-
plentes ou muito inadimplen-
tes são 29,2%. Os cinco prin-
cipais gastos das que tiveram  
dívidas são os associados a 
fornecedores (31,1%), aluguel 
(29%), bancos comerciais e 
luz (28,3%) e tributos federais 
(25,4%).

Fecomércio R - A federação 
reúne 59 sindicatos patronais, 
líderes empresariais, especia-
listas e consultores. A intenção 
é incentivar o desenvolvimen-
to dos negócios no setor do 
comércio de bens, serviços e 
turismo no estado do Rio de 
Janeiro.

No total a entidade repre-
senta mais de 321 mil estabele-
cimentos, que, segundo a Feco-
mércio, respondem por 2/3 da 
atividade econômica do estado 
e 68% dos estabelecimentos 
fluminenses. “Gerando mais 
de 1,5 milhão de empregos 
formais, que equivalem a 60% 
dos postos de trabalho com 
carteira assinada no estado”, 
completou.

Divulgação

Devido aos números relevantes, a iniciativa envolverá outras secretarias
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São Gonçalo faz campanha 
contra a violência no trânsito
Heat aderiu à mobilização do Maio Amarelo, para lembrar a responsabilidade de motoristas e pedestres 

Apesar de diversas campa-
nhas de prevenção aos aci-
dentes de trânsito, o Hos-
pital Estadual Alberto Tor-
res (Heat), em São Gonçalo,  
contabilizou, somente nos 
quatro primeiros meses des-
te ano, 1921 atendimentos 
provenientes de eventos com 
colisão entre veículos, que-
da de moto, capotamento e 
atropelamento. O número é 
quase 40% maior do que o 
mesmo período de 2021 - com 
1324 ocorrências. Segundo os 
medicos, o consumo de álcool 
antes de pegar no volante e o 
uso do celular estão entre as 
causas dos acidentes.

Atento ao crescimento 
do número de ocorrências 
em sua emergência, o Heat 
aderiu, mais uma vez, à mo-
bilização do Maio Amarelo, 
campanha que tem como 
objetivo chamar a atenção so-
bre o respeito e a responsabi-
lidade no trânsito. A intenção 
do movimento internacional, 
que está no oitavo ano, é 
conscientizar para a redução 
de acidentes. 

--Temos que frear estes 
números. São acidentes que 
podem ser evitados. Diaria-
mente homens, mulheres, 
jovens, idosos e crianças en-
tram nas emergências com 
diversas contusões, lesões ou 
ferimentos em várias partes 
do corpo, que demandam cui-
dados especializados, além 

de exames de imagens e in-
tervenções cirúrgicas. Muitos 
saem bem, outros com graves 
sequelas, mas alguns não so-
brevivem -- explica o médico 
Marcelo Pessoa, coordenador 
do Centro de Trauma do Heat.  

O coordenador garante 

ainda que o simples respeito 
às principais regras de trânsi-
to, como não utilizar o celu-
lar, não fazer ultrapassagem 
perigosa e misturar bebida e 
direção, ajudariam a diminuir 
significativamente o número 
de ocorrências. “Os acidentes 

de trânsito são a quarta causa 
de mortes no país”. 

Na estatística dos aciden-
tes está o casal Letícia Leven 
de Vasconcelos, 27 anos, e 
Guilherme Barros, 36, que 
sofreu acidente de moto em 
abril do ano passado na BR-

101, na Via Duques. Após 
a queda, eles ainda foram 
atropelados por um carro, 
que segundo as vítimas, fugiu 
do local sem prestar atendi-
mento. Socorridos pelo Corpo 
de Bombeiros, foram levados 
para o Heat, onde passaram 

por cirurgia. Letícia perdeu 
parte da perna esquerda e 
Guilherme dois dedos e mús-
culos da perna. 

“Fomos socorridos para o 
Hospital Alberto Torres e re-
cebemos todo o atendimento 
necessário, além de muito 
amor e carinho por parte 
dos funcionários. Estamos 
na Campanha Maio Amarelo 
para deixar o nosso depoi-
mento e pedir mais prudência 
no trânsito. Muitos acidentes, 
como o nosso, podem ser evi-
tados”, garantiu o casal. 

O alto índice de acidentes 
de trânsito, além de lotar as 
emergências e as enfermarias, 
também impacta diretamente 
no banco de sangue do hospi-
tal. Somente em 2021, foram 
necessárias 6.749 bolsas de 
sangue para suprir a necessi-
dade de transfusão no aten-
dimento aos pacientes. Esse 
quadro se agrava ainda mais 
durante os feriados prolon-
gados e nos finais de semana.  

O crescimento de casos de 
acidente de trânsito também 
gera crescimento no número 
de atendimentos no ambu-
latório de pós operatório. No 
ano passado foram cerca de 
três mil consultas e procedi-
mentos nos quatro primeiros 
mesesu. Neste ano, o número 
saltou para cerca de cinco mil. 
A maioria dos atendimentos 
é para ortopedia e neuroci-
rurgia.

Divulgação

Heat recebeu, somente nos quatro primeiros meses do ano, 1921 vítimas de colisão entre veículos, queda de moto, capotamento e atropelamento

Maricá 
notifica 
alvarás 
vencidos
A Prefeitura de Maricá, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento 
e Fazenda da Prefeitura de 
Maricá (SEPOF), come-
çou nesta segunda-feira 
(16/05) a notificar empre-
sas com o alvará vencido. 
A notificação está sendo 
feita por e-mail, por meio 
do endereço eletrônico da 
Fiscalização de Posturas: 
posturas.empresarial@ma-
rica.rj.gov.br.

O secretário de Pla-
nejamento, Orçamento e 
Fazenda, Leonardo Alves, 
ressaltou que a fiscalização 
tem caráter educativo e 
que a Prefeitura de Maricá 
vai ser sempre parceira dos 
empresários da cidade. 

Estar com o alvará de 
funcionamento em dia é 
muito importante, tanto 
para a empresa como para 
a sociedade, pois evita que 
o estabelecimento sofra 
sanções e, ainda, compro-
va que a entidade jurídica 
atua conforme as normas 
estabelecidas e exigidas 
por órgãos públicos, como 
o Corpo de Bombeiros, a 
Vigilância Sanitária e ou-
tros, a depender da ativi-
dade e do setor de atuação 
do negócio.

Após a notificação, caso 
o contribuinte não busque 
regularizar a sua situação 
na Prefeitura isso implicará 
nas sanções previstas nos 
termos do artigo 10 do De-
creto nº 155/2018 e o artigo 
11 da Lei Complementar nº 
240/2014.

O empresário que iden-
tificou o vencimento do 
alvará pode pedir a reno-
vação do documento de 
forma espontânea. Basta 
comparecer à Casa do Em-
preendedor ou enviar um 
e-mail para empreendafa-
cilmarica@gmail.com ou 
atendimento.casadoem-
preendedor@gmail.com.

MP pediu a extinção da denúncia, depois que as provas usadas na acusação foram anuladas

Justiça arquiva processo de rachadinhas

O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ) rejeitou a de-
núncia do Ministério Público 
(MP) contra o senador Flávio 
Bolsonaro em processo que 
envolvia investigações sobre o 
suposto esquema de rachadi-
nha na Assembleia Legislativa 
do estado (Alerj). A decisão, 
divulgada nesta segunda-feira 
(16), foi tomada pelo Órgão 
Especial.

O próprio MP pediu a ex-
tinção da denúncia, depois 
que as provas usadas na peça 
acusatória foram anuladas 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). No 
pedido, o MP reconheceu que, 
em face do decidido pelas cor-
tes superiores, nenhum dos 
elementos obtidos a partir da 

análise dos dados bancários 
e fiscais dos denunciados 
poderia ser utilizado para em-
basar a denúncia, que listava 
possíveis indícios de peculato, 
lavagem de dinheiro e outros 
crimes.

De acordo com a tese aco-
lhida pela relatora do proces-
so, desembargadora Maria Au-
gusta Vaz Monteiro de Figuei-
redo, a denúncia foi oferecida 
por quem tinha atribuição 
para oferecer, descreveu fatos, 
em tese típicos, e se escorou 
em elementos de informação 
que posteriormente foram re-
conhecidos que foram obtidos 
de forma ilícita pelo STJ.

Com isso, foram anulados 
os elementos de informação 
que justificaram a apresenta-
ção da peça acusatória. Ainda 

de acordo com a decisão, a 
rejeição da denúncia por falta 
de justa causa não impede o 

retorno das investigações.
A advogada Luciana Pires, 

que defende o senador, se ma-

nifestou em nota, consideran-
do que o caso está finalizado: 
“O tribunal de justiça do Rio 
de Janeiro entendeu por re-
jeitar a denúncia envolvendo 
o senador Flávio Bolsonaro. O 
STJ já havia anulado todas as 
provas. A defesa entende que 
o caso está encerrado e, caso 
haja qualquer desdobramen-
to, serão tomadas as medidas 
judiciais cabíveis”.

Polícia prende suspeitos de 
assassinar papiloscopista
A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro prendeu no domingo 
(15) quatro suspeitos de 
envolvimento no assassi-
nato de papiloscopista da 
Polícia Civil Renato Couto 
de Mendonça, que era lotado 
no Instituto de Identificação 
Félix Pacheco (IIFP). Entre os 
presos, dois são sargentos e 

um é cabo da Marinha.
Os quatro foram presos 

em flagrante. O corpo do 
papiloscopista foi encontra-
do na manhã desta segunda 
(16) no Rio Guandu, em  
Japeri, na Baixada Fluminen-
se. A Polícia Civil confirmou 
sua identidade e informou 
que a causa da morte foi 
asfixia mecânica por afoga-
mento.

De acordo com as inves-
tigações da Polícia Civil, a 
vítima teve uma desavença 
com o dono de um ferro-ve-
lho na Praça da Bandeira, 
zona norte do Rio de Janeiro. 
O filho do proprietário, que é 
militar da Marinha, seques-
trou o agente com a ajuda 

de colegas, utilizando uma 
viatura da Marinha.

Os presos serão autuados 
por homicídio qualificado e 
ocultação de cadáver.

Em nota, a Marinha do 
Brasil informou que tomou 
conhecimento da ocorrência 
com uma vítima na noite de 
sábado (14), envolvendo mi-
litares da ativa do Comando 
do 1º Distrito Naval. Segundo 
a Marinha, o caso é objeto de 
inquérito policial no âmbito 
da Justiça comum.

“Os militares responde-
rão pelos seus atos perante a 
Justiça. A Marinha do Brasil 
lamenta o ocorrido, se soli-
dariza com os familiares da 
vítima e reitera seu firme 

repúdio a condutas e atos 
ilegais que atentem contra a 
vida, a honra e os princípios 
militares”.

A Marinha informou tam-
bém que está colaborando 
com as investigações e abriu 
um inquérito policial militar 
para apurar as circunstân-
cias da ocorrência.

Três dos quatro homens presos em flagrante são militares da Marinha

Com o objetivo de ofere-
cer um serviço altamente 
qualificado com uma re-
cuperação mais rápida, a 
Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SEMSA) 
adquiriu, junto ao Minis-
tério da Saúde, um apare-
lho de videolaparoscopia, 
utilizado para cirurgias 
de colecistectomia, que 
consiste na retirada da 
vesícula biliar. O primei-
ro procedimento com o 
aparelho aconteceu, na 
tarde da última quinta-
-feira (12/05), no Hospital 
Municipal Desembar-
gador Leal Júnior, em 
Nancilândia. O aparelho 
visa uma cirurgia mini-
mamente invasiva, uma 
recuperação mais rápi-
da, incisões cirúrgicas 
menores e maior segu-
rança no procedimento  
cirúrgico.

Avanço 
na Saúde

Rejeição da 
denúncia por 
falta de justa 
causa não 
impede o retorno 
das investigações

Tânia Rego / Agência Brasil

Denúncia contra Flávio Bolsonaro investigava esquema de rachadinha 

Corpo foi 
encontrado na 
manhã desta 
segunda (16) no 
Rio Guandu, em 
Japeri

Presos serão 
autuados por 
homicídio 
qualificado e 
ocultação de 
cadáver
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Ambientalistas se unem para 
emancipar a Barra da Tijuca
Grupo faz campanha para separar região, composta ainda por Recreio, Vargens, Grumari e Jacarepaguá

Moradores ilustres, lideranças 
ambientais e comunitárias 
estão articulando a união de 
todos os segmentos da Barra 
da Tijuca, para uma segunda 
tentativa de emancipação. 
O presidente da Associação 
Nacional e Internacional de 
Imprensa – ANI, escritor e 
jornalista Roberto Montei-
ro Pinho, com escritório na 
região há 30 anos, é um dos 
entusiastas da proposta. O 
grupo estrutura a campanha 
para separar geograficamente 
a região composta da Barra 
da Tijuca, Recreio, Vargens, 
Camorim, Grumari e Jacare-
paguá, além de dezenas de 
sub-bairros.

Com uma população de 
1,6 milhões de moradores, e 
27,5 quilômetros de límpi-
das praia, classificada com a 
primeira na arrecadação de 
tributos, a região está isolada 
da municipalidade e, sem 
justificativa, não recebem 
projetos de melhoria, em 
questões vitais, pontuado 
pelo saneamento, dragagem 
das lagos e canais, saúde, 
transporte e segurança.

“São muitas questões que 
estão na mesa do prefeito 
Eduardo Paes, mas não avan-
çam”, explicou Monteiro.

Em 1988,  a  proposta 
emancipacionista foi votada 
num plebiscito, mas apenas 
5,6 mil eleitores deram o 

“sim”, e pouco mais compare-
ceram as urnas. Os que luta-
ram pelo não a emancipação 
fizeram intensa campanha 
com a proposta de abstenção 
de votar. O comparecimento 
ficou abaixo do esperado, e 
próximo de 40 mil moradores 
eleitores não compareceram.

Tida como a Miami bra-
sileira, a Barra da Tijuca tem 

forte potencial turístico, e sua 
infraestrutura é uma das me-
lhores do país. No transporte 
a ligação com o Metrô é fator 
de estimulo, dos que apos-
tam na sua emancipação. 
Com o parque Olímpico de 
2016, a região se tornou pólo 
mundial.

“Estou na região há 50 
anos, quando cheguei aqui a 

Ilha da Gigoia, um santuário 
ecológico sem precedente, 
era povoado por mais de 300 
espécies nativas, hoje esse 
número não chega a 50. Agora 
existe outra motivação, a sua 
emancipação é melhor não 
apenas para seus moradores, 
mas também para o Brasil”, 
afirmou o ambientalista Do-
nato Velloso, que lidera a ONG 

“Lagoa Viva”, uma das mais 
antigas do movimento.

Em 1988, os moradores 
da Barra da Tijuca tentaram 
separar a Barra do município 
do Rio de Janeiro e, assim, 
transformar a região em um 
novo município. No topo do 
movimento estavam figuras 
lendárias da região, como 
Oscar Niemayer, Zico, Ro-
berto Carlos, Fábio Junior, 
Xuxa, que até apostou no seu 
Terra Encantada localizado 
na (Avenida das Américas), 
entre outros.

Hoje é diferente. A pro-
posta dos emancipacionistas 
está mais plural e estruturada 
de não aprova uma liderança 
e criaram um colegiado que 
possa realizar um trabalho 
coeso e de amplo esclareci-
mento a população, tendo a 
frente biólogos, arquitetos, 
paisagistas e ambientalistas.

“São lideranças que vivem 
na região e conhecem suas 
agruras e suas necessidades, 
temos o projeto de realizar 

podcast semanal debatendo 
com lideranças convidadas, e 
participação do ambientalista 
Renato Velloso”, completou 
Monteiro.

Complexo arquitetônico – 
Notória liderança empresarial 
o CEO empresarial Carlos 
Favoreto, idealizou o com-
pleto Golfe Olímpico, trans-
formando-o em referência 
internacional e colocá-lo na 
grade (etapa da competição) 
do campeonato Mundial de 
Golfe. Durante um evento 
no complexo de eventos do 
Golfe, ele disse com “orgulho 
por ter a felicidade de ousar e 
poder salvar a área ambiental, 
que estava abandonada e 
ameaçada de invasão”.

Além de condomínios de 
prédios com total infraestru-
tura, capitaneado dos famo-
sos condomínios de man-
sões, onde moram estrelas 
da televisão e da música, a 
Barra é também um polo 
empresarial de expressão 
mundial. Sedes de multina-
cionais como Shell, Esso, Vale, 
Michelin e o segundo maior 
polo financeiro do país, entre 
outras. A grande maioria dos 
moradores da Barra da Tijuca 
pertence a classe alta e média 
alta e o bairro tem a maior 
concentração de shoppings 
e supermercados da América 
do Sul.

Tida como a 
Miami brasileira, 
a Barra tem 
forte potencial 
turístico e 
infraestrutura

Reprodução/ Internet

Em 1988, a proposta emancipacionista foi votada num plebiscito, mas apenas 5,6 mil eleitores deram o “sim”

Enem: inscrições 
terminam no sábado
Os interessados em participar 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) têm até o pró-
ximo sábado (21) para fazer a 
inscrição, habilitando-se para 
as provas que serão aplicadas 
nos dias 13 e 20 de novembro.

As inscrições para o Enem 
2022, tanto para a edição im-
pressa como para a digital, 
devem ser feitas na Página 
do Participante. A taxa é de 
R$ 85, e poderá ser paga via 
PIX, cartão de crédito ou por 
boleto bancário até o dia 27 
deste mês.

No momento da inscrição, 
o candidato escolhe se quer 
fazer a prova de língua estran-
geira em inglês ou espanhol. 
Ele escolhe também se quer 
o exame impresso ou digital 
e informa se precisa de algum 
atendimento especial (acessi-
bilidade, por exemplo).

O estudante também 
preenche um questionário 
socioeconômico informan-
do se já concluiu o ensino 

médio e outras informações 
cadastrais.

Provas – As provas serão 
nos dias 13 e 20 de novembro. 
Pela primeira vez, o candida-
to poderá apresentar a ver-
são digital de documento de 
identificação no dia da prova. 
Serão aceitos e-título, Carteira 
de Habilitação Digital ou RG 
Digital. Capturas de tela não 
serão aceitas.

O exame terá quatro pro-
vas objetivas e uma redação 
em língua portuguesa. Cada 
prova objetiva terá 45 ques-
tões de múltipla escolha.

No primeiro dia do exame, 
serão aplicadas as provas de 
linguagens, códigos e redação 
e de ciências humanas e suas 
tecnologias. No segundo dia, 
serão aplicadas as provas de 
ciências da natureza e ma-
temática e suas tecnologias. 
O tempo para realização da 
prova é de cinco horas e 30 
minutos.

Quimioterapia: planos terão 
que fornecer medicação oral 
A inclusão de três opções de 
quimioterapia oral no Rol de 
Procedimentos e Eventos em 
Saúde da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
traz benefícios em termos 
de sobrevida aos pacien-
tes e permite a prescrição, 
pelo médico, para aqueles 
pacientes que têm seguro 
saúde, avaliou ontem (16) a 
oncologista  Andreia Melo, do 
Grupo Oncoclínicas, também 
chefe da Divisão de Pesquisa 
Clínica do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca).

Publicada no último dia 
6, no Diário Oficial da União, 
a decisão contemplou as 
substâncias trifluridina + 
cloridrato de tipiracila, para 
câncer colorretal e gástri-
co metastático; Brigatinibe, 
para câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC) lo-

calmente avançado ou metas-
tático, positivo para quinase 
de linfoma anaplásico (ALK); 
e Venetoclax, combinado com 
obinutuzumabe, para pacien-
tes adultos com leucemia 
linfocítica crônica (LLC) em 
primeira linha de tratamento.

Segundo o Inca, a estima-
tiva é que em cada ano do 
triênio 2020-2022, o Brasil 
tenha em torno de 41 mil 
novos casos de câncer color-
retal, 21 mil casos de câncer 
gástrico e 30 mil de câncer de 
pulmão, além de 11 mil casos 
novos de leucemia, dos quais 
a leucemia linfoide crônica 
responderá por cerca de um 
quarto. No total, o Inca estima 
o aparecimento de 650 mil 
casos novos de câncer no país 
a cada ano do triênio.

Por isso, na avaliação da 
oncologista, é grande o signi-

ficado que as incorporações 
de tratamento podem trazer 
aos pacientes.

“Elas trazem novas opções 
terapêuticas. São novas linhas 
de tratamento para pacientes 
com essas neoplasias (color-
retal e gástrico) no cenário 
metastático. No caso do cân-
cer de pulmão, você tem a 
seleção por um biomarcador 
e tem uma resposta objetiva 
muito boa com o uso do trata-
mento e ganho de sobrevida”.

A cobertura obrigatória 
dessas três novas opções de 
quimioterapia oral pelos pla-
nos de saúde é fundamental 
para que o oncologista faça, 
na sua prática clínica, o que 
há de melhor na literatura, em 
termos de tratamento.

“Priorizar essas opções de 
tratamento oral na cobertura 
dos pacientes com essas neo-

plasias é fundamental. É isso 
que acontece com o Rol da 
ANS”, indicou a oncologista.

Custo – Andreia Melo ad-
vertiu que o custo da assis-
tência em oncologia tem 
subido a cada ano, não só pelo 
aumento do número de casos. 

“É uma doença que tem 
ficado mais incidente e tem 
aumentado a sua mortalidade 
também. É claro que, junto 
disso, você caminha com o 
desenvolvimento de novas 
opções terapêuticas, novas 
tecnologias, novas interven-
ções que, habitualmente, 
apresentam alto custo”.

De acordo com o Inca, o 
câncer de pulmão é o segun-
do mais comum no Brasil e o 
primeiro em todo o mundo, 
tanto em incidência quanto 
em mortalidade.

ANS inclui três novas opções de tratamento em seu rol de procedimentos

Ao todo foram encontradas 40 toneladas na rodovias federais do País

PRF registra apreensão 
recorde de cocaína em 2021

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou uma apreen-
são recorde de cocaína nas 
rodovias federais em 2021. 
Foram 40 toneladas. Esse 
número é 25% maior do que 
o último recorde, que foi 
apreendido no ano de 2020. 
Os dados estão presentes no 
Anuário 2021 da corporação, 
disponível no portal da PRF 
na internet.

O estado de Mato Grosso 
foi o responsável por 32% das 
apreensões de cocaína pelo 
Brasil, em 2021. Além disso, 
foram apreendidos, no país 
todo, 1,7 tonelada de crack. 
É a maior apreensão desde 

2013. O documento apre-
senta ainda outros números 
de combate à criminalidade, 
como os crimes ambientais. 
No ano passado mais de 24 
mil animais silvestres que 
sofriam maus tratos e eram 
transportados de forma ile-
gal foram resgatados; e mais 
de 40 mil m³ de madeira 
apreendidos.

Acidentes – Quanto aos 
acidentes registrados, foram 
64.441 em todo o país, com 
54.089 vítimas com feri-
mentos leves e 17.601 com 
gravidade. Morreram 5.381 
pessoas em rodovias fede-

rais. As rodovias em Minas 
Gerais foram as com mais 
acidentes registrados, 8.308. 
Santa Catarina com 7.882 
ocorrências, e Paraná, com 
7.330, lideram o ranking de 
acidentes.

Em relação às infrações 
flagradas em rodovias fede-
rais, ultrapassar de forma 
proibida, não utilizar cinto 
de segurança e transitar 
acima da velocidade foram 
algumas das infrações mais 
cometidas. No ano passado, 
foram mais de 9 milhões de 
veículos fiscalizados e mais 
de 8 milhões de pessoas fis-
calizadas por todo o Brasil.

A Polícia Civil do estado 
de São Paulo está in-
vestigando estudantes 
brasileiros que cursam 
faculdade no exterior e 
realizam tráfico inter-
nacional de drogas. Um 
homem de 24 anos e 
uma mulher de 29, que 
cursavam medicina na 
Bolívia e no Paraguai, 
foram presos por trá-
fico internacional de 
drogas. De acordo com 
o delegado Fernando 
Santiago, da 4ª Dise, eles 
eram contratados como 
“mulas” para trazer ma-
conha e skank quando 
vinham visitar a família 
no Brasil. As investi-
gações começaram há 
mais de um ano.

Prisão 
por tráfico

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: 20/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 17:00 Estrada da Paciência - Maria Paula - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Rua 2 - Itaipu - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Rua Álvaro Seixas - Maria Paula - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Estrada Jornalista Aristídes Mello - Muriqui - Maria Paula - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Ruas A, M - Maria Paula - Pendotiba - Niterói 17454507
09:00 às 17:00 Travessa João Sampaio - Maria Paula - Caramujo - Niterói 17454507
13:00 às 17:00 Avenida das Acácias - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Alameda das Amendoeiras - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Avenida Flamboyant - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Ruas 2, 4, 5 - Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Rua Alameda da Cambucá - Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Rua C - Lm Aldeia de Itaipu - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Rua Cambuga - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Rua das Acácias 1 - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Rua Juriti - Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17395019
13:00 às 17:00 Estrada Fazendinha - Badu - Fazendinha - Niterói 17458101
13:00 às 17:00 Rua da Flores - Badu - Niterói 17458101
13:00 às 17:00 Rua Fagundes Varella - Icaraí - Niterói 17459547

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Rua Eduardo Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 17434299
09:00 às 11:59 Rua João Constantino - Porto Novo - São Gonçalo 17434299
09:00 às 11:59 Travessa E Ornelas - Parada 40 - São Gonçalo 17434299
09:00 às 13:00 Avenida Alzira Vargas - Lagoinha - São Gonçalo 17454285
09:00 às 13:00 Rua Jelcyr Canelas Porto - Pacheco - São Gonçalo 17454285
09:00 às 13:00 Rua Cesar Machado - Lagoinha - Pacheco - São Gonçalo 17454285
09:00 às 13:00 Rua Gelci Canelas Porto - Lagoinha - São Gonçalo 17454285
09:00 às 13:00 Rua Jelci C Porto - Lagoinha - Pacheco - Laranjal - São Gonçalo 17454285

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Retiro Cachoeira - Caxito - São José de Imbassaí - Maricá 17458407
13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José de Imbassaí - Caxito 17458407
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 17458407
13:00 às 17:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José de Imbassaí - Maricá 17458407
13:00 às 17:00 Ruas 3, 4 - Loteamento São Francisco - Estrada do Macaco - São José 

de Imbassaí - Centro - Parque São José - Estrada Velha de São José
17459679

13:00 às 17:00 Ruas 7, 8, 9, 10, 17, 19 - Spar - São José de Imbassaí - Loteamento 
São Francisco - Estrada do Macaco - São José - Poço de Jacó - 
Centro - Pr. Amendoeiras - Estrada Velha de São José - Maricá 

17459679

13:00 às 17:00 Rua São José - São José Imbassaí - Maricá 17459679
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Luís Castro 
reclama de 
gramado no 
Nilton Santos

O Botafogo 
bateu o For-
taleza no últi-
mo domingo 
e chegou ao 
G-4 do Cam-

peonato Brasileiro. O resul-
tado foi o primeiro positivo 
conquistado pelos alvine-
gros no estádio Nilton Santos 
na Série A.

No entanto, nem tudo 
foram flores. Isso porque o 
técnico Luís Castro criticou 
bastante o gramado da casa 
alvinegra.

“É muito difícil fazer 
acontecer coisas nesse gra-
mado. É extremamente difí-
cil ter paz nesse gramado. É 
impossível jogar em grama-
dos como esse. Nós temos 
nossos defeitos, às vezes a 
gente está mal, está mal, mas 
acho que o gramado está 
pior que nós”, disse.

Esta não é a primeira vez 
que o gramado do estádio 
Nilton Santos é criticado. 
Na Copa América de 2020, 
a própria Seleção Brasileira 
admitiu a dificuldade em 
atuar no estádio.

Rubro-Negro recebe hoje o Universidad Católica pela Taça Libertadores

Fla volta ao Maraca para 
garantir vaga nas oitavas

Se a campanha 
do Flamengo 
no Campeonato 
Brasileiro está 
deixando a de-
sejar, na Taça 

Libertadores da América a 
situação do Rubro-Negro é 
bem melhor. O time depende 
apenas de um empate na par-
tida de hoje, diante da Univer-
sidad Católica, do Chile, para 
garantir uma vaga nas oitavas 
de final. O jogo da quinta ro-
dada da fase de grupos será no 
Maracanã e está marcado para 
às 21h30 (de Brasília).

O Flamengo lidera o grupo 
H com 10 pontos, três a mais 
que o Talleres-ARG. Além 
disso, se vencer os chilenos e 
os argentinos não vencerem 

o Sporting Cristal-PER no 
mesmo horário, assegurará 
também o primeiro lugar no 
grupo com uma rodada de 
antecedência.

A situação da Universidad 
Católica é bem mais difícil. 
Com apenas quatro pontos, 
em terceiro lugar no grupo, 
a equipe não depende só de 
suas forças nas últimas duas 

rodadas. A missão dos chile-
nos é vencer no Rio e buscar 
a vaga na próxima fase contra 
o Talleres na última rodada.

O duelo desta terça marca-
rá a volta dos jogos ao Mara-
canã, que passou por uma pe-
quena reforma para implanta-
ção da grama de inverno.

Agora comandada pelo 
técnico Ariel Holan, a U. Ca-
tólica não terá o treinador no 
banco de reservas. Isso por-
que ele testou positivo para 
a covid-19 e não viajou com 
a delegação. Outra baixa na 
equipe é Fabián Orellana. Já 
do lado rubro-negro, o técnico 
Paulo Sousa deve manter a 
escalação que iniciou a par-
tida contra o Ceará no último 
sábado.

Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta e Gabigol estão confirmados no compromisso desta noite do Fla, no Maracanã, pela Taça Libertadores

Rubro-Negro 
lidera o grupo 
H da Taça 
Libertadores com 
dez pontos em 
quatro rodadas

Diniz nega desgaste 
físico do elenco

Gabriel Dias vira 
dúvida no Vasco

O Fluminen-
se venceu o 
Athletico-PR e 
ganhou tran-
quilidade no 
Campeonato 

Brasileiro. Agora, os tri-
colores miram a decisão 
contra o Unión-ARG, pela 
Copa Sul-Americana, na 
Argentina.

A equipe carioca vem 
em uma maratona de jogos 
importantes. Na última se-
mana, o Fluminense avan-
çou na Copa do Brasil após 
vitória sobre o Vila Nova, 
em Goiânia.

Questionado sobre um 
possível desgaste do elenco 
pelas substituições no fim 
de semana, Fernando Diniz 
foi enfático ao rechaçar o 

O Vasco, no úl-
timo domin-
go, conquistou 
grande resul-
tado ao ven-
cer  o  Bahia, 
em São Januá-

rio. O resultado colocou 
os cruzmaltinos no G4 da  
Série B.

No entanto, o técnico 
Zé Ricardo terá que mexer 
na equipe. Isso porque  
Yuri e Nenê estão suspen-
sos pelo terceiro cartão 
amarelo.

Para piorar, o lateral-di-
reito Gabriel Dias saiu do 
jogo com dores no joelho 
e virou dúvida. O médico 

assunto.
“Tem que saber por que 

saiu o jogador. Não teve 
nada a ver com desgaste. 
O Samuel teve uma virose 
e o David Braz teve uma 
virose também. Não tem 
nada a ver com intensida-
de do jogo. Ao contrário. 
O time está treinando e  
jogando. Quanto mais jo-
gam nessa intensidade, a 
tendência é que consigam 
se adaptar à forma de jo-
gar, à forma física. Acredito 
que o time só vá melhorar”, 
disse.

O Fluminense precisa 
vencer o Unión-ARG na 
próxima quinta-feira para 
seguir com boas chances 
de classificação na Sul-A-
mericana.

Gustavo Caldeira falou so-
bre a situação do jogador.

“Saiu do jogo com uma 
dor compatível a tendinite 
patelar, mas era uma dor 
de forte intensidade. Hoje 
(ontem) se apresentou com 
dor mais branda e melhora 
evolutiva. Segue no trata-
mento até amanhã (hoje), 
quando time se apresenta 
para treinar”, disse à “Rádio 
Brasil”.

O elenco do Vasco se 
reapresenta nesta terça e 
fará apenas dois treinos, já 
que a equipe viaja para en-
frentar o Guarani, na pró-
xima quinta-feira, às 21h30 
(de Brasília), em Manaus.

Vitor Silva / Botafogo

Luís Castro vem fazendo um bom 
trabalho no comando do Botafogo


