
Niterói emite alerta para 
o perigo de ventos fortes

Rajadas podem assolar a cidade até sexta-feira e Defesa Civil orienta população a evitar locais de risco

VENDAVAL A CAMINHO
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Na ação, foram distribuídos panfletos informativos para os motoristas que passavam pela principal via do município, com códigos QR (“QR Code”) que levam os usuários a vídeos da PRF

Divulgação

Ação conjunta 
da Prefeitura de 
Itaboraí e PRF
Com o objetivo de conscientizar 
motoristas e condutores sobre os 
riscos no trânsito, a Prefeitura de 
Itaboraí realizou uma ação edu-
cativa em alusão à campanha 
Maio Amarelo, na manhã desta 
quarta-feira (18), na Avenida 22 
de Maio, no Centro. A atividade 
foi realizada em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e a concessionária Arteris Flu-
minense. Mês dedicado à pre-
venção no trânsito, o Maio Ama-
relo visa chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
vítimas em acidentes. Durante 
a ação, foi montado um corredor 
em uma das faixas da avenida 
para realizar a abordagem aos 
veículos.

Ceasa: fiscais 
interditam 
supermercado
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Homenagem 
a Tim Maia 
no Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe a Banda do 
Síndico que fará uma ho-
menagem a Tim Maia.

PÁG.2 

CULTURA

Vinícius Giffoni/Divulgação

Banda do Síndico faz show com os 
grandes sucessos do cantor

Subindo de produção nas últimas rodadas e único invicto da Série B, 
o Vasco terá forte apoio da torcida hoje, contra o Guarani, em Manaus, 
para tentar vencer e encostar nos líderes da competição.
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ESPORTES

Fluminense 
joga decisão 
na Argentina
Em situação complicada 
na Copa Sul-Americana, o 
Flu visita o Unión, na Ar-
gentina, precisando vencer 
para seguir vivo no torneio.

Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano está confirmado no 
comando de ataque do Fluminense

Daniel Ramalho / Vasco

Torcida do Vasco lotou o treino em Manaus e promete fazer o mesmo hoje na Arena da Amazônia

Vasco defende invencibilidade

Aplicativo 
Taxi.Rio chega 
em Niterói

PANORAMA\PÁG. 2

Eletrobras: privatização liberada
TCU autoriza governo a abrir capital de maior empresa energética da América Latina 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Clima europeu em Niterói
Que coisa gostosa esse friozinho que chegou na minha 
cidade. Tem gente que reclama, mas eu adoro essa tempe-
ratura baixinha como está nesta semana. Me sinto até na 
Europa. Época perfeita para eu tirar meus lindos casacos 
do armário e usar sem medo.
Sandra Albuquerque

Clima tenso no Flamengo
Nem a vitória e a classificação antecipada na Libertadores 
diminuiram o clima tenso no Ninho do Urubu. Agora é 
confronto direto entre Diego Alves e Paulo Sousa. O go-
leiro é influente demais no grupo, estou com medo de se 
instaurar uma crise sem precedentes.
Gabriel Peixoto

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.

Homenagem a Tim 
Maia no Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe a Banda do 
Síndico, nesta sexta e sá-
bado, que fará uma grande 
homenagem ao eterno Sín-
dico, Tim Maia, local da sua 
última apresentação, desde 
a sua partida, há 24 anos. 
Para os músicos e o público, 
será um momento de muita 
emoção.

As noites serão para ma-
tar a saudade de grandes 
sucessos, como “Do Leme 
ao Pontal”, “Vale Tudo”, “Pri-

mavera”, “Descobridor de 
Sete Mares”, “Sossego”, entre 
outras. O show conta ainda 
com a simpatia e o alto astral 
da banda, que divide com o 
público algumas histórias 
bem-humoradas de sua vi-
vência com Tim Maia.

As apresentações da ban-
da acontecem na sexta, às 
20h, e no sábado, às 19h. 
Os ingressos custam R$60 
e podem ser comprados 
através do site Sympla ou na 
bilheteria. 

CULTURA

‘Cerca Viva’
O espetáculo “Cerca Viva” 
será encenado, nesta quinta 
e sexta, às 20h, no Teatro 
Ruth de Souza, no Parque 
das Ruínas, em Santa Teresa. 
Além da peça teatral, haverá 
um bate-papo com a equipe 
do Cerca Viva e um wor-
kshop de teatro. Toda pro-
gramação é gratuita e uma 
das apresentações contará 
com intérprete de Libras. Na 
história, um jovem casal, da 
década de 1950, deixa a agi-
tada capital para viver numa 
cidade rural. 

PIONEIRAS – Até o dia 18 de junho, o Espaço do Ar-
tista Local da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, 
em Itaboraí, abriga a exposição “Mulheres pioneiras 
do Brasil: herança de lutas e conquistas”, da artista 
plástica Amanda Gomes. São retratos em aquarela de 
algumas mulheres que lutaram pelos direitos femini-
nos, muitas delas pioneiras em suas áreas de atuação.

VIOLEIROS – De quinta a domingo, acontece o 4° 
Encontro de Violeiros do Rio, em uma verdadeira cele-
bração da viola, instrumento brasileiríssimo por exce-
lência. Com uma programação de shows, palco aberto, 
feira de “quitutes e belezuras”, roda de viola e oficina 
voltada para o instrumento, o festival acontece no 
Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca. 

Vinícius Giffoni/Divulgação

Banda do Síndico faz show com os grandes sucessos do cantor
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Espetáculo será encenado no Parque 

das Ruínas, em Santa Teresa

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

POR JEFFERSON LEMOS

Leis que não 
pegam
Mães de crianças com defi-
ciência e membros do Poder 
Público apontaram falta de 
punição e de fiscalização das 
leis que são direitos das pes-
soas com deficiência (PCDs) 
durante seminário realizado, 
ontem, na Alerj, por meio 
da Comissão de Defesa da 
Pessoa com Deficiência. 
“O estado tem muitas leis, 
mas grande parte delas não 
são cumpridas e não há 
punição. Falta empenho em 
cobrar a eficiência das leis 
que garantam a qualidade 
de vida dessa população. 
Vamos fazer um levanta-
mento dessas leis no Rio e 
exigir que sejam cumpridas”, 
disse o presidente da co-
missão, deputado Marcelo 
Cabeleireiro (DC). O evento 
teve como objetivo debater a  
realidade das mães de pes-
soas com deficiência. Segun-
do a juíza da 4ª Vara Federal 
de São João Meriti e mãe 
de pessoa com deficiência, 
Cláudia Fernandes, o Brasil 
é um dos países que mais 
tem leis voltadas para PCDs, 
mas um dos que mais carece 
de políticas públicas e de 
fiscalização. 

Saara pode dar nome a estação

Tradicional ponto de co-
mércio popular no Cen-
tro do Rio de Janeiro, o 
Saara poderá dar nome à 
estação de metrô situada 
na região. Projeto de Lei 
com essa finalidade foi 
aprovado na Alerj, nesta 

Divulgação quarta (18), e agora segue 
para o governador Cláudio 
Castro, que tem 15 dias 
para sancionar ou vetar 
a lei. A estação do metrô 
passará a ser denominada 
Saara-Presidente Vargas, 
de acordo com o PL 37-
A/2019, de autoria original 
do deputado Alexandre 
Knoploch. Coautor do 
projeto de lei, o deputado 
estadual Léo Vieira (PSC) 
destacou a importância 
da mudança. “A inclusão 
do nome Saara é um pe-
dido antigo dos comer-
ciantes, acreditamos ser 
uma forma de valorizar 
o comércio popular da 
região, além de impulsio-
nar o turismo também por 
associar o principal pon-
to à estação Presidente  
Vargas  já  conhecida”,  
justificou.

Novidade para os 
taxistas
A Prefeitura de Niterói assina 
nesta quinta, um termo de 
cooperação com a Empresa 
Municipal de Informática 
da Prefeitura do Rio (Iplan-
Rio) para implantação do 
aplicativo Taxi.Rio Cidades 
no município. Desenvolvido 
pela IplanRio, o aplicativo 
de intermediação de cor-
ridas de táxi começou um 
processo de ampliação em 
2021. Com o termo de coo-
peração, taxistas que atuam 
em Niterói poderão utilizar 
a plataforma para atender a 
população local. A cerimônia 
assinatura acontece às 14h, 
no Teatro Popular Oscar 
Niemeyer.

Medida contra 
calote nas OS

Acúmulo de 
bolsas para pós 

A Alerj aprovou em primei-
ra discussão, ontem, o PL 
4.132/18, que regulamenta 
o pagamento gratificações 
de trabalhadores vincula-
dos às Organizações Sociais 
(OSs) da Saúde, quando se 
der com recursos do Estado 
repassados às empresas para 
o cumprimento dos contra-
tos. A autoria é da deputada 
Enfermeira Rejane (PCdoB) 
e do ex-deputado Paulo Ra-
mos. A medida ainda precisa 
passar por uma segunda dis-
cussão. O texto prevê que o 
Governo repasse os recursos 
para uma conta específica 
da OS e que o uso desses re-
cursos seja para pagamento 
do 13º salário, férias, verbas 
rescisórias, encargos previ-
denciários e a contribuição 
ao FGTS. Na justificativa, 
os autores explicam  que  a 
inclusão em lei irá “corrigir 
problemas verificados na 
execução desses contratos, 
quando as Organizações 
Sociais usam esses recursos 
como bem entendem, e nos 
casos de interrupção do 
contrato, via de regra, têm 
deixado os trabalhadores 
vulneráveis”.

E ontem também foi apro-
vado, desta vez em segunda 
discussão,  o Projeto de Lei 
3.920/21, do deputado Car-
los Minc (PSB). Ele prevê 
que estudantes de cursos 
de pós-graduação tenham 
direito à concessão e acú-
mulo de bolsas oferecidas 
por instituições estaduais 
de Educação Superior.  O 
texto segue para o gover-
nador Cláudio Castro, que 
tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo. A 
proposta complementa a Lei 
8.656/19, que atualmente 
permite o acesso somente 
aos estudantes de cursos de 
graduação. 

Homenagem às torcidas na Alerj

O Diploma Cristo Redentor 
foi entregue nesta terça (17) 
às torcidas organizadas. Esti-
veram presentes no plenário 
da Alerj representantes das 
torcidas do Flamengo, Vas-
co, Fluminense, Botafogo e 
América. A deputada Zeidan 
foi autora do Projeto de Lei  
que teve coautoria de Car-
los Minc e André Ceciliano, 
estabelecendo o dia 13 de 
dezembro como o Dia das 
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torcidas organizadas. O mo-
mento serviu ainda para a 
transmissão da posse do pre-
sidente da Associação Nacio-
nal das Torcidas Organizadas 
(Anatorg) Alex Minduin, para 
o seu sucessor, Luiz Cláudio, 
o Claudinho. Também esteve 
presente o tenente Bruno 
Corrêa, representando o 
Batalhão Especializado de 
Policiamento em Estádios 
(Bepe). 

Panorama RJPanorama RJ

A Prefeitura de Tanguá 
inaugurou, ontem, a sede 
da secretaria de Segurança, 
Ordem Pública e Defesa 
Civil, na Rua Domingos 
Manhães, no Centro da 
cidade. A pasta foi criada 
em 2021, porém, ainda 
não contava com local pró-
prio. Com a inauguração, 
será facilitada a rotina ad-
ministrativa, além tornar 

mais célere as atuações 
pela proximidade com o 
centro comercial. Durante 
a cerimônia, o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros, 
falou do crescimento do 
orçamento destinado à 
segurança pública. Segun-
do o chefe do Executivo, a 
prefeitura de Tanguá não 
está de braços cruzados e 
tem feito a sua parte.

Inauguração em Tanguá
Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial 
da Reciclagem, a Coope-
rativa Recicla Rocinha foi 
reinaugurada, nesta terça 
(17), em nova sede na comu-
nidade da Zona Sul do Rio. O 
espaço que serve para capta-
ção de resíduos recicláveis 
tem capacidade de triagem, 
prensagem e estocagem. Um 
dos responsáveis em dar o 
pontapé no projeto, quando 

esteve à frente da Secreta-
ria de Estado do Ambiente 
(Seas), o deputado Thiago 
Pampolha (União) celebrou 
o fortalecimento da coope-
rativa. “O projeto promove 
uma ótima combinação, 
de gerar renda e reduzir o 
impacto ambiental. Ver essa 
iniciativa se fortalecendo na 
Rocinha é muito gratifican-
te”, disse.

Cooperativa é reinaugurada
Divulgação
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São Gonçalo acolhe 
moradores de rua
A Prefeitura de São Gonçalo, 
em parceria com o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
deu início ontem (18) à pri-
meira ação de acolhimento 
a pessoas em situação de 
rua. Os serviços assisten-
ciais foram oferecidos pelas 
secretarias da Assistência 
Social e Álcool e Drogas, em 
conjunto com uma equipe 
do programa RJ Para Todos. 
A Secretaria de Ordem Pú-
blica, através da Operação 
São Gonçalo Presente, deu 
apoio durante o processo de 
abordagem.

O primeiro ponto visita-
do pelas equipes foi a Praça 
Sargento Siber Mendonça, 
na Venda da Cruz, seguindo 
para Neves, ao lado do De-
tran, e finalizando a ação na 
Rua Aloísio Neiva, próximo 
à comunidade Menino de 
Deus, no Centro. Os servi-
ços de abordagem, abriga-
mento, atendimento social 
e limpeza dos locais estão 
sendo oferecidos através 

de uma integração entre as 
secretarias. A Secretaria de 
Conservação realizou a lim-
peza dos espaços públicos. 

Por meio dessa parce-
ria, serão feitas ações para 
acolhimento de pessoas em 
vulnerabilidade social, em 
diferentes pontos do muni-
cípio, três vezes por semana. 
A medida tem como objetivo 
oferecer apoio às pessoas 
em situação de rua e garantir 
mais tranquilidade à popu-
lação gonçalense. 

O Programa RJ Para 
Todos foi lançado em no-
vembro de 2021 e oferece 
serviços sociais através de 
equipes altamente profis-
sionais. A iniciativa promove 
acesso aos direitos como 
documentação básica, re-
inserção familiar, inclusão 
ao mercado de trabalho e 
acolhimento social. além 
de oferecer cursos de capa-
citação teórica e prática aos 
profissionais envolvidos no 
programa.

Campanha de doação 
de sangue até sexta
Até esta sexta-feira (20 de 
maio), o São Gonçalo Sho-
pping está realizando, em 
parceria com a Clínica de 
Hemoterapia de Niterói, 
uma nova campanha de 
doação de sangue no mu-
nicípio. A iniciativa tem o 
objetivo de  aumentar o 
número de doadores a fim 
de regularizar os estoques 
de sangue e atender a todos 
que precisam.

Uma equipe da Clínica 
de Hemoterapia estará no 
empreendimento, das 11h 
às 19h, em frente a loja 
Ponto, no 2º piso. O aten-
dimento será realizado por 
ordem de chegada e a coleta 
de sangue dura cerca de 10 
minutos e todo o material 
utilizado é estéril e descar-
tável.

A ação possui uma crite-
riosa seleção daqueles que 
podem doar, atendendo 
a princípios como a ve-
rificação da quantidade 
de sangue (hematócrito e 
hemoglobina) passível de 

doação, sem prejuízo ao 
doador, além da avaliação 
clínica de outros riscos.

Como doar - Para ser 
doador é preciso apresentar 
um documento de identida-
de original com foto (iden-
tidade, carteira de trabalho, 
certificado de reservista ou 
carteira do conselho pro-
fissional), estar em boas 
condições de saúde, ter 
entre 16 a 69 anos e pesar, 
no mínimo, 50kg. O doador 
não pode estar em jejum 
e deve evitar a ingestão de 
alimentos gordurosos nas 
3 horas que antecederem a 
doação.  Menores de idade 
(16 e 17 anos) podem doar 
com autorização dos pais ou 
responsáveis legais.

Itaboraí comemora 189 anos 
de sua emancipação política
Com uma programação re-
cheada de eventos para co-
memorar os 189 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do município, 
a Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Transportes (SEMTRANS), 
montou um esquema espe-
cial de trânsito para evitar 
acidentes e possibilitar a me-
lhor circulação de pedestres. 
Do dia 19 a 22 de maio, o mo-
torista precisará ficar atento 
aos trechos de interdição e 
desvios pelo município, além 
dos locais proibidos para 
estacionamento de veículos.

Os shows vão acontecer 
a partir das 18h desta quin-
ta-feira (19/05), em uma es-
trutura montada na Avenida 
22 de Maio, na altura do nº 
3428, em Joaquim de Olivei-

ra. A partir deste horário, de 
quinta a domingo (22/05), o 
tráfego de veículos na região 
será desviado para vias au-
xiliares até às 5h. No sentido 
Centro/Venda das Pedras, o 
motorista será indicado para 
acessar a Rua Heloísa F. Soa-
res, passando pela Rua Santa 
Cruz, Rua Darly Lobosco 
até retornar à Avenida 22 de 
Maio.

Já no sentido Manilha/Rio 
de Janeiro, o desvio será pela 
Avenida Dr. Elias de Miranda, 
seguindo pela Rua Joselina 
Isabel da Silva, Rua Anibal 
Rouças, Rua Vinte e Seis, Rua 
Darly Lobosco até retornar à 
Avenida 22 de Maio. O esta-
cionamento de veículos será 
proibido em toda extensão da 
Avenida 22 de Maio, do bairro 
de Santo Expedito até Outeiro 

das Pedras, e também em 
todo percurso de desvio.

Quem quiser acessar o 
Centro sem passar pelo local 
dos shows durante os quatro 
dias, há uma rota alternativa, 
via BR-101. Em direção à Re-
gião dos Lagos, o motorista 
deve acessar a saída 289, 
na altura de Caluge, para 
chegar à Rua Raimundo de 
Farias, que leva até o Centro. 
O caminho reverso, do Centro 
para Manilha (via BR-101), 
também pode ser feito pela 
mesma via.

Agentes operacionais de 
ordenamento de trânsito 
e da Guarda Municipal de 
Itaboraí estarão nas ruas 
informando corretamente o 
cidadão sobre as mudanças 
e também farão ações para 
coibir o estacionamento ir-

regular nas áreas de evento. 
De acordo com o secretário 
municipal de Segurança e de 
Transportes, Heitor Baldow, 
as interdições no trânsito 
visam assegurar a integridade 
do público nos eventos que 
serão realizados.

“As intervenções de trá-
fego são necessárias para 
garantir a segurança de todo 
o público presente e também 
para assegurar que as progra-
mações ocorram de forma 
ordenada. Temos a preocu-
pação de causar o mínimo de 
transtorno para a população, 
mas contamos com a ajuda 
de todos os munícipes para 
evitar congestionamentos. 
Por isso, recomendamos o 
tráfego na região apenas 
para quem for aos eventos”, 
afirmou o secretário.

As apresentações vão acontecer a partir das 18h desta quinta-feira

Ação visa 
conscientizar 
condutores 
na 22 de Maio
Com o objetivo de cons-
cientizar motoristas e con-
dutores sobre os riscos 
no trânsito, a Prefeitura 
de Itaboraí realizou uma 
ação educativa em alusão 
à campanha Maio Amare-
lo, na manhã desta quar-
ta (18), na Avenida 22 de 
Maio, no Centro. A ativida-
de conjunta das secretarias 
municipais de Transportes 
(SEMTRANS) e Segurança 
(SEMSEG) foi realizada 
em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
e a concessionária Arteris 
Fluminense.

Mês dedicado à pre-
venção no trânsito, o Maio 
Amarelo visa chamar a 
atenção da sociedade para 
o alto índice de vítimas 
em acidentes. Durante a 
ação, foi montado um cor-
redor em uma das faixas 
da avenida para realizar a 
abordagem aos veículos.

Um supermercado acabou sendo interditado devido a irregularidades

Vigilância Sanitária fiscaliza 
estabelecimentos na Ceasa

A Vigilância Sanitária de 
São Gonçalo vistoriou dois 
supermercados na Ceasa, 
após receber denúncia pela 
plataforma colaborativa Co-
lab de que um dos locais 
estava com ratos no estoque 
onde são armazenados os 
alimentos. Já o outro estabe-
lecimento foi vistoriado após 
os agentes serem abordados 
por consumidores no local e 
comunicados sobre a falta de 
limpeza em alguns setores.

Durante as inspeções, a 
Vigilância não encontrou 
irregularidades no primeiro 
estabelecimento fiscaliza-
do. No segundo, havia lixo, 
caixas de papelão, caixotes, 
alimentos, bebidas e material 
de limpeza amontoados no 
mesmo lugar. O supermer-
cado foi interditado após ser 
constatada situação insalu-
bre nos banheiros, copas e 
refeitórios utilizados pelos 
funcionários.

“As pessoas precisam en-
tender o nosso trabalho. Não 
estamos querendo preju-
dicar nenhum empresário. 
Mas a legislação precisa ser 
cumprida. Nosso objetivo é 
trabalhar rigidamente nas 
fiscalizações, com a ideia 

inicial de cuidar da saúde pú-
blica dos gonçalenses. Vamos 
continuar diariamente com 
as inspeções em diversos 
estabelecimentos da cidade”, 
disse o diretor da Vigilância 
Sanitária de São Gonçalo, 
Marcelo Sá Lima.

Divulgação

As fiscalizações acontecem semanalmente em diversos locais do município

Frio avança no Rio de Janeiro
A temperatura deve continuar caindo ao longo da semana. Promessa é de mais frio nesta quinta-feira

O frio intenso chegou e deve 
continuar avançando pelo 
Estado do Rio nos próximos 
dias. A Secretaria Municipal 
de Defesa Civil e Geotecnia 
de Niterói alertou ontem 
(18) para a possibilidade de 
ventos fortes até sexta-feira 
(20). Segundo o Centro de 
Monitoramento e Operações, 
nesta quinta (19), o deslo-
camento de um sistema de 
baixa pressão pelo oceano 
irá influenciar o tempo no 
município. De acordo com o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia, a temperatura míni-
ma da cidade deve ficar entre 
os 14ºC e a máxima nos 21ºC 
Os ventos estarão moderados 
a fortes com rajadas muito 
fortes, principalmente a par-
tir da tarde. A partir da noite, 
com o aumento da umidade, 
a previsão é de chuva fraca. A 
temperatura máxima prevista 
é de 23°C.

Na sexta-feira (20), a ne-
bulosidade estará variada e 
a previsão é de chuva fraca a 
qualquer hora do dia. Os ven-
tos estarão moderados a for-
tes, podendo ocorrer rajadas 
muito fortes no período da 
madrugada. As temperaturas 
seguirão amenas.

A Defesa Civil faz seguin-
tes orientações: não ficar 
embaixo de árvores ou co-
berturas metálicas, procurar 

um local seguro, evitar áreas 
sujeitas ao desprendimento 
de itens suspensos como 
cabos elétricos, outdoors ou 
andaimes.

Frio passeia por todo país 
- O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) alerta que 
a onda de frio que já atinge o 

sul e centro-sul do país desde 
terça (17) deve permanecer 
até sexta (19), provocando 
quedas de temperatura su-
periores a 5°graus Celsius (C) 
em média também nas Re-
giões Sudeste e Centro-Oeste.

O frio já está afetando 
regiões do Goiás, Mato Gros-
so, Distrito Federal, Minas 

Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro, chegando até o 
sul de Tocantins. De acordo 
com o Inmet, durante a ma-
drugada de terça para quarta 
foram registradas na Região 
Sul temperaturas mínimas 
de -2,5°C em Bom Jardim da 
Serra (SC), 0°C em São José 
dos Ausentes (RS), 1,7°C em 

Cambará do Sul (RS), 2,6°C 
em Vacaria (RS) e 2,6°C em 
Inácio Martins (PR).

Na Região Sudeste, as 
temperaturas caíram para 
-0,1°C em Campos do Jordão 
(SP), 1,4°C no Pico do Couto 
(RJ), 2,1°C em Itapira (SP), 
3,4°C em Maria da Fé (MG) 
e 4°C em Nova Friburgo (RJ). 
No Goiás, a temperatura mí-
nima registrada foi de 4,8°C 
em Mineiros (GO) e 5,1°C em 
Rio Verde (GO).

O Inmet emitiu um aviso 
de geada, que podem afetar 
as plantações com frios de 
até 3ºC em regiões do Goiás, 
Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, São Paulo e sul 
fluminense. Em Brasília, as 
temperaturas para amanhã 
tem previsão de mínima de 
5ºC e máxima de 21ºC, com 
tendência de queda. Hoje, a 
mínima na capital ficou em 
9ºC.

O Centro de Operações da 
prefeitura do Rio de Janeiro 

(COR), informou que foi re-
gistrada hoje a temperatura 
mais baixa do ano na cidade: 
13,2ºC às 6h30, no Alto da Boa 
Vista, zona norte da Cidade. 
A previsão para o dia é de 
máxima de 22ºC, considerado 
frio para os padrões cariocas, 
e mínima de 13ºC na madru-
gada.

Chuvas intensas
O Inmet emitiu um aviso 

também para chuvas intensas 
na região metropolitana de 
Porto Alegre, no sudeste e 
nordeste rio-grandense e no 
sul catarinense, com alerta 
vermelho. De acordo com a 
previsão do instituto, pode 
chover entre 30 e 60 milíme-
tros (mm) em uma hora ou de 
50 a 100 mm ao longo do dia.

Há, ainda, alerta para ven-
tos costeiros até amanhã que 
podem atingir do sudeste do 
Rio Grande do Sul à região 
metropolitana do Rio. Na 
terça, o Inmet alertou para a 
possível evolução de ciclone 
para tempestade subtropical 
Yakecan no sul do país.

Na Região Norte, o alerta 
laranja é para chuvas inten-
sas no sudeste e sudoeste do 
Pará, área oriental do Tocan-
tins, baixo Amazonas, centro, 
sudoeste, sudeste e norte 
amazonense, norte e sul do 
Amapá e de Roraima.

Os termômetros 
também 
marcam baixas 
temperaturas em 
várias partes do 
país

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A cidade de Niterói deve continuar fria nesta quinta-feira, com mínima de 14ºC e máxima de 21ºC 

O atendimento 
será realizado 
por ordem de 
chegada 



Cidades4 Quinta-feira, 19/5/2022ofluminense.com.br

Eletrobras: plenário do TCU 
decide aprovar privatização
Resultado permite que governo abra capital da maior empresa energética da América Latina ainda este ano

O plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU) apro-
vou nesta quarta-feira (18), 
por 7 votos a 1, o modelo de 
privatização da Eletrobras, 
estatal considerada a maior 
empresa energética da Amé-
rica Latina. Esta era a última 
etapa pendente para que o 
governo pudesse executar o 
processo de desestatização 
da companhia, o que pode 
ocorrer ainda em 2022.

Votaram a favor os mi-
nistros Aroldo Cedraz (rela-
tor), Benjamin Zymler, Bruno 
Dantas, Augusto Nardes, Jorge 
Oliveira, Antonio Anastasia e 
Walton Alencar Rodrigues. O 
ministro Vital do Rêgo, que 
era o revisor do processo, 
votou contra.

Aprovada pelo Congresso 
Nacional e sancionada pelo 
presidente da República em 
meados do ano passado, a 
privatização da Eletrobras 
aguardava uma análise do 
TCU para ser concluída. A 
Corte de contas já havia apro-
vado, em fevereiro deste ano, 
a modelagem financeira da 
desestatização e, agora, vali-
dou a forma como a empresa 
será repassada para controle 
acionário privado, nos mol-
des propostos pelo governo 
federal, por meio da venda 
de papéis.

Maioria -Apesar das pon-
derações do revisor, todos os 

demais ministros presentes, 
com exceção da presidente do 
TCU, Ana Arraes - que só vota 
em caso de empate -, votaram 
por dar prosseguimento ao 
processo de privatização da 
Eletrobras.

O ministro Augusto Nar-
des, em seu voto favorável, 
por exemplo, citou a expec-
tativa de crescimento do 
mercado de energia elétrica, 
com a chegada dos veículos 
movidos a eletricidade, em 

substituição aos movidos a 
combustíveis fósseis.

Já o ministro Jorge Oliveira 
elogiou o processo de capi-
talização da empresa, que 
seria diferente de uma “pri-
vatização clássica”. “A União 

deverá ter ainda uma parcela 
considerável do capital dessa 
empresa. Ela está indo para 
esse processo em uma con-
dição de alta vantajosidade, a 
meu ver, que é a de ter dado 
lucro nos últimos quatro 
anos”, observou.

Desestatização - O proces-
so de privatização prevê uma 
capitalização da companhia. 
Isso significa que, a princípio, 
o governo não irá vender a sua 
participação atual. Serão emi-
tidas ações para entrada de 
novos investidores, diluindo 
assim o capital da empresa 
até que a fatia da União seja 
de, no máximo, 45%. Apenas 
se essa oferta primária não 
der o resultado esperado é 
que haverá nova oferta in-
cluindo a venda de ações da 
própria União.

A modelagem também 
prevê a segregação de Itaipu 
Binacional e da Eletronuclear. 
As ações que a Eletrobras 
possui nessas empresas serão 
repassadas à Empresa Bra-
sileira de Participações em 
Energia Nuclear e Binacional 
(ENBpar), nova estatal criada 
em setembro do ano passado. 
Dessa forma, a União mante-
rá controle sobre elas.

A Eletrobras registra lucros 
líquidos anuais desde 2018 – 
em 2022, a empresa anunciou 
lucro líquido de R$ 2,7 bilhões 
no primeiro trimestre.

Em março de 2021, o go-
verno federal informou a 
inclusão da Eletrobras no 
Programa Nacional de De-
sestatização, alegando que a 
medida possibilitará à empre-
sa melhorar sua capacidade 
de investimento e contribuir 
para o desenvolvimento do 
setor energético brasileiro. 
A Eletrobras detém um terço 
da capacidade geradora de 
energia elétrica instalada no 
país. A companhia também 
possui quase a metade do 
total de linhas de transmissão.

Próximos passos - Após a 
validação da desestatização 
da Eletrobras pelo TCU, o 
próximo passo é fazer o regis-
tro da operação na Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 
autarquia federal responsável 
por fiscalizar o mercado de 
valores e na Securities and 
Exchange Commission (SEC), 
que seria o equivalente à CVM 
nos Estados Unidos. Isso 
ocorre porque a Eletrobras 
possui ações negociadas na 
bolsa de valores do país nor-
te-americano. 

Em seguida, começa uma 
etapa de apresentações da 
Eletrobras para potenciais 
investidores, chamada road 
show e, por fim, o leilão da 
companhia é realizado na 
Bolsa de Valores brasileira 
(B3), ainda sem data previs-
ta.

Arquivo/Agência Brasil

Esta era a última etapa pendente para que o governo pudesse executar o processo de desestatização da companhia

Fórum 
Estadual de 
Museus 
no MAR
O Dia Internacional dos 
Museus foi comemorado 
nesta quarta-feira, dia 18 
de maio. E, para celebrar 
a data, a Superintendên-
cia Estadual de Museus, 
da Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, 
anunciou a quinta edição 
do Fórum Estadual de Mu-
seus. O evento acontecerá 
nos dias 9 e 10 de junho, 
no auditório do Museu 
de Arte do Rio (MAR), no 
Centro da capital flumi-
nense.

O propósito do fórum 
será apresentar e reava-
liar, com base na Política 
Estadual de Museus, pro-
gramas, projetos e ações 
que os museus fluminen-
ses vêm desenvolvendo 
em suas instituições nos 
últimos anos.

“Neste ano, especifi-
camente, vamos revisi-
tar o plano setorial por 
meio das iniciativas de 
instituições de referên-
cia, incluindo entidades e 
grupos do interior e locais 
periféricos, para debater o 
assunto”, explicou a secre-
tária de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, Da-
nielle Barros.

Dividido em dois dias, 
o fórum terá programação 
das 9h às 18h, com diver-
sos painéis que irão discu-
tir experiências e vivências 
de instituições museológi-
cas e dos profissionais do 
campo, dentro do contex-
to dos oito eixos presentes 
no documento da política 
pública estadual: Preser-
vação e Democratização 
de Memórias e Acervos; 
Formação e Capacitação; 
Economia dos Museus; 
Gestão Museal; Difusão e 
Comunicação; Educação, 
Pesquisa e Produção de 
Conhecimento; Redes; e 
Sistemas.

Painel registrou ao todo 1.365 casos de injúria por preconceito somente no ano passado

ISP: dados sobre discriminação
O Instituto de Segurança 
Pública (ISP) divulgou nesta 
quarta-feira (18) dados de 
levantamento feito por meio 
do Painel Discriminação. 
Apenas em 2021, foram re-
gistradas 1.365 ocorrências 
de injúria por preconceito 
em todo o estado do Rio de 
Janeiro, sendo 1.036 vítimas 
negras. O relatório mostra 
números relacionados à dis-
criminação contra indivíduos 
ou grupos em razão da sua 
etnia, raça, cor, classe social, 
sexualidade ou por intolerân-
cia religiosa.

A pesquisa destaca tam-
bém que 166 pessoas sofre-
ram preconceito de raça, cor, 
religião, etnia e procedência 
nacional, e houve outros 33 
casos por ultraje a culto. O 

levantamento mostra ainda 
que 56% das vítimas por 
injúria de preconceito são 
mulheres negras, o que repre-
senta pelo menos uma vítima 
por dia durante todo o ano de 
2021. Nos crimes de precon-
ceito de raça, cor, religião, 
etnia e procedência nacional, 
das 77 vítimas negras, 26,5% 
também são mulheres.

A injúria por preconceito 
é o ato de discriminar um 
indivíduo em razão da raça, 
cor, etnia, religião ou origem. 
Já o preconceito de raça, cor, 
religião, etnia e procedência 
nacional tem por objetivo a 
inferiorização de todo um 
grupo étnico-racial e atinge 
a dignidade humana. A ti-
pificação criminal de ultraje 
a culto é determinada pela 

ridicularização pública, im-
pedimento ou perturbação 
de cerimônia religiosa.

Como denunciar

Esses crimes podem ser de-
nunciados em qualquer de-
legacia. O estado do Rio de 
Janeiro conta ainda com 
a Delegacia de Combate a 
Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi), que 
é especializada no atendi-
mento de vítimas de racismo, 
homofobia e intolerância 
religiosa. A unidade funcio-
na no Centro do Rio (Rua do 
Lavradio, 155). Os registros 
também podem ser feitos 
pela Delegacia Online da Se-
cretaria de Estado de Polícia 
Civil (https://delegaciaonli-
ne.pcivil.rj.gov.br/).

Carlos Magno / Governo do Estado

O levantamento mostra que 56% das vítimas por injúria são mulheres negras

Ônibus adaptado para o procedimento veterinário iniciou as atividades ontem na Zona Oeste 

Castramóvel estaciona em Bangu 
Os donos de cães e gatos da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro já 
podem se preparar para castrar 
seus bichinhos totalmente de 
graça, os procedimentos co-
meçaram nessa quarta-feira, 
18 de maio, no estacionamento 
do Bangu Shopping. O Cas-
tramóvel faz parte do programa 
RJPET, da Secretaria Estadual 
de Agricultura, que pretende 
castrar 100 mil animais até o 
final de 2022.

O ônibus já passou pela co-
munidade da Muzema, partiu 
para a Ceasa, onde ficará por 
mais 30 dias e agora chegou a 
Bangu, zona Oeste.

A iniciativa já castrou apro-
ximadamente 58 mil cães e 
gatos em todo o Estado. Os 
procedimentos também são 
realizados nas clínicas creden-
ciadas pela pasta.

‘Estamos muito felizes com 

o resultado do projeto das 
100mil castrações e, mais ain-
da, em levar nosso Castramóvel 
para locais estratégicos no Rio 
de Janeiro, facilitando a vida 

da população. O agendamento 
das castrações já está aberto,” 
explicou a Subsecretaria de 
Proteção Animal, Camila Costa.

A protetora de animais, 

Marina Miyata, assim que ficou 
sabendo das castrações levou 
oito gatos. Em casa ela tem: 20 
cães e 11 gatos, todos resgata-
dos da rua.

“Vim de Santa Cruz, não 
perdi tempo. Além dos meus, 
alimento e cuido dos animais 
que vivem nas ruas do bairro 
onde moro. Essa iniciativa foi 
maravilhosa para população, e 
principalmente para ajudar os 
protetores a dar vazão na quan-
tidade de animais que precisam 
castrar,” contou Marina.

Priscila Souza de 34 anos, 
adotou dois cães e um gato, 
mas, segundo ela, nunca con-
seguiu castrar. “Vou castrar 
os três aqui. Hoje já trouxe o 
Diamante. Essa iniciativa é a 
solução para quem não tem 
condições de pagar pelo pro-
cedimento. Vim no primeiro 
dia, foi super fácil de marcar no 
site, e a equipe aqui, é bastante 
atenciosa,” contou Priscila.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pelo site 
do programa: rjpet.com.br.

RJPET

A Secretaria Estadual de Agricultura anunciou que pretende castrar 100 mil animais até o final deste ano
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Nascidos em junho podem 
sacar até R$ 1 mil do FGTS
Trabalhadores nascidos em 
junho já podem sacar até R$ 
1 mil das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). A Caixa Eco-
nômica Federal depositará o 
dinheiro na conta poupança 
digital usada para o paga-
mento de benefícios sociais 
e previdenciários.

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

Em todo o calendário de 
pagamento, serão liberados 

cerca de R$ 30 bilhões para 
aproximadamente 42 mi-
lhões de trabalhadores com 
direito ao saque. Pelo calen-
dário divulgado em março, a 
liberação dos recursos segue 
cronograma baseado no mês 
de nascimento. O dinheiro 
será liberado em etapas até 15 
de junho, quando recebem os 
nascidos em dezembro.

Todo o processo para pe-
dir o saque será informa-
tizado. O trabalhador não 
precisará ir a uma agência 
da Caixa, bastando entrar no 
aplicativo oficial do FGTS, 
disponível para smartphones 
e tablets, e inserir os dados 
solicitados.

Porém, o trabalhador pre-
cisará ficar atento. A maioria 
receberá o dinheiro automa-
ticamente na conta poupan-
ça social digital da Caixa. No 

entanto, em caso de dados in-
completos que não permitam 
a abertura da conta digital, o 
trabalhador terá de pedir a 
liberação dos recursos.

A Agência Brasil prepa-
rou uma reportagem para 
explicar como fazer o saque 
extraordinário do FGTS.

O aplicativo dá a opção 
para se pedir o crédito em 
conta corrente ou poupança 
de qualquer banco. A possi-
bilidade, no entanto, só vale 
para quem aceitar fornecer 
documento oficial com foto 
para cadastrar a biometria.

Retirada -  Outro ponto 
que o trabalhador precisa 
ficar atento é a retirada do 
dinheiro. Os recursos estarão 
disponíveis até 15 de dezem-
bro e voltarão para a conta 
vinculada do FGTS depois 
dessa data, caso o dinheiro 

não seja gasto, retirado ou 
transferido para conta cor-
rente.

O dinheiro não movimen-
tado será restituído ao FGTS, 
com correção pelo rendi-
mento do Fundo de Garantia 
correspondente ao período 
em que ficou parado na conta 
poupança digital.

Consulta - Para saber se 
receberá automaticamente o 
dinheiro, o trabalhador deve 
fazer uma consulta. O proces-
so pode ser feito tanto no site 
do FGTS quanto no aplicativo 
FGTS. O site informa apenas 
a data da liberação e se o 
crédito será feito de forma 
automática. O aplicativo tem 
mais funcionalidades, como 
a consulta aos valores, a atua-
lização dos dados da conta 
poupança digital e o pedido 
para desfazer o crédito.

Caixa fará depósito na conta poupança digital, usada para benefícios

Projeto prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa

Leis mais rigorosas para 
quem cometer injúria racial
O Senado aprovou ontem (18) 
um projeto de lei (PL) que cria 
um tipo penal para a conduta 
de injúria racial praticada em 
locais públicos ou privados 
abertos ao público e de uso 
coletivo. O projeto, de autoria 
da deputada Tia Eron (Repu-
blicanos-BA), foi aprovado 
na Câmara dos Deputados e 
seguiu para o Senado. Como 
o texto foi aprovado com mu-
danças, ele voltará à Câmara 
para nova análise.

O projeto tipifica, na Lei 
do Racismo (Lei nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989), a 
conduta de injuriar alguém, 
ofendendo-lhe a dignidade 

ou o decoro, em local público 
ou privado, com a utilização 
de elementos referentes a 
raça, a cor, a etnia, a religião 
ou a procedência nacional, 
com pena de reclusão, de dois 
a cinco anos, e multa.

O relator do projeto no 
Senado, Paulo Paim (PT-RS) 
diz que a legislação contem-
pla, inclusive, manifestações 
racistas em eventos espor-
tivos. Nas últimas semanas, 
manifestações racistas têm 
ocorrido contra torcedores e 
jogadores brasileiros em par-
tidas da Copa Libertadores da 
América.

Mas os casos também 

acontecem no futebol do-
méstico. Um exemplo foi a 
acusação feita pelo jogador 
do Internacional, o volante 
Edenílson, contra o late-
ral do Corinthians Rafael  
Ramos. Edenílson acusou 
Ramos de chamá-lo de “ma-
caco”. Ramos, que é portu-
guês, alegou que houve um 
mal-entendido provocado 
por seu sotaque.

“O Brasil e o mundo têm 
testemunhado cenas de hos-
tilização de atletas com in-
feriorização expressada por 
palavras, cantos, gestos, re-
messas de objetos sugestivos 
etc”, afirmou Paim.

 O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, lançou 
hoje (18) uma coope-
ração com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
em ações que integram 
o Programa de Com-
bate à Desinformação 
da Corte durante o ano 
eleitoral.

O presidente e o vice 
do TSE também partici-
param do anúncio. Os 
tribunais trabalharão 
juntos na “construção 
de um ambiente infor-
macional saudável e 
transparente, mediante 
o desestímulo à criação 
e à disseminação de 
afirmações falsas e dis-
cursos de ódio”.

STF faz mais 
uma parceria 

Foi aprovada na noite de 
terça (17) a medida provi-
sória (MP) 1.090 de 2021, 
que permite a renegocia-
ção de débitos para estu-
dantes beneficiados pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). 

O benefício vale para 
pessoas que tenham ad-
quirido financiamento 
até o segundo semestre 
de 2017 e não consegui-
ram completar os paga-
mentos. De acordo com 
o texto, o desconto pode 
chegar a 77% do valor total  
n e g o c i a d o,  m a s  p a ra 
estudantes que fazem  
parte do Cadastro Úni-
co de programas sociais 
(CadÚnico), o abatimento 
pode ser de até 99% do 
valor devido.

» Para estudantes com 
débitos vencidos e não pa-
gos há mais de 90 dias em 
30 de dezembro de 2021: 
desconto da totalidade 
dos encargos e de até 12% 
do valor;

» Para estudantes com 
débitos vencidos e não pa-
gos há mais de 360 dias em 
30 de dezembro de 2021, 
que estejam cadastrados 
no CadÚnico ou que te-
nham sido beneficiários 
do Auxílio Emergencial 
2021: desconto de 99% do 
valor;

» Para estudantes com 
débitos vencidos e não pa-
gos há mais de 360 dias em 
30 de dezembro de 2021 
que não se enquadram na 
hipótese acima: desconto 
de até 77%.

Perdão de dívidas do Fies

Ministério da Saúde amplia 
tratamento contra câncer
Inclusão no Sistema Único de Saúde deve gerar impacto de R$ 6,7 milhões no orçamento federal

O Ministério da Saúde anun-
ciou nesta quarta-feira (18) a 
ampliação dos procedimen-
tos oncológicos destinados 
ao tratamento do câncer. 
Passam a ser ofertados por 
11 hospitais habilitados 
a peritonectomia e a qui-
mioperfusão intraperitoneal 
hipertérmica. As portarias 
que preveem a oferta dos 
dois procedimentos foram  
assinadas hoje pelo ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

De acordo com o minis-
tério, as novas incorporações 
ampliam as opções de proce-
dimentos para o tratamento 
oncológico de dois tipos de 
câncer: mesotelioma peri-
toneal maligno (MPM), que 
atinge a região abdominal, 
e pseudomixoma peritoneal 
(PMP), tumor que se mani-
festa na cavidade peritoneal.

Foram também prepara-
dos protocolos específicos 
para orientação aos profis-
sionais da saúde sobre as 
doenças e o uso dos novos 
procedimentos. Os protoco-
los são publicados conjun-
tamente pelas secretarias 
de Atenção Especializada à 
Saúde  e de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Insumos 
Estratégicos, informa, em 
nota, o ministério.

A expectativa das autori-
dades é de que, a cada ano, 
200 procedimentos para a 

cirurgia de citorredução com 
hipertermoquimioterapia se-
jam feitos no Sistema Único 
de Saúde (SUS). A inclusão 
dos novos procedimentos 
deve resultar em impacto de 

R$ 6,7 milhões no orçamento 
federal.

“Com a finalidade de ace-
lerar o início da oferta tabela-
da desses procedimentos no 
âmbito do SUS, o Ministério 

da Saúde analisou os dados 
dos hospitais habilitados na 
alta complexidade em on-
cologia, relativos a cirurgias 
de câncer e cirurgias do apa-
relho digestivo, para avaliar 

quais estão capacitados para 
a realização imediata dos 
novos procedimentos incor-
porados”, diz ainda a nota.

Ainda segundo a pasta, os 
gestores locais do SUS pode-
rão solicitar a habilitação de 
novos hospitais, desde que 
de acordo com os critérios 
estabelecidos na portaria a 
ser publicada.

Protesto - A Confederação 
das Santas Casas, Hospitais 
e Entidades Filantrópicas 
(CMB) fincou cerca de 1,8 
mil cruzes na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, em 
protesto contra as dificulda-
des pelas quais passam suas 
associadas. Segundo a enti-
dade, o ato representa um pe-
dido de socorro a deputados 
e senadores, em especial com 
relação à situação financeira 
“crítica”, que pode ser agrava-
da caso não se encontre uma 
solução legislativa.

De acordo com a CMB, o 
ato simbólico representa os 
1.824 hospitais filantrópicos 
brasileiros, para “expressar o 
mais profundo sentimento 
de todos aqueles que fazem 
a gestão destas instituições 
e travam a luta diária para 
manterem as portas abertas 
da assistência à saúde aos 
brasileiros”, por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Segundo o presidente da 

entidade, Mirocles Véras, o 
setor vem sendo ignorado 
e a situação pode provocar 
a desassistência em várias 
regiões do país. “Os filantró-
picos representam a maior 
rede hospitalar do SUS, mes-
mo acumulando décadas de 
subfinanciamento, assumin-
do dívidas para bancar uma 
conta que não é sua, mas do 
sistema, tudo para não deixar 
de assistir aos brasileiros”.

A CMB pede que seja via-
bilizada a alocação de recur-
sos “na ordem de R$ 17,2 bi-
lhões, anualmente, em cará-
ter urgentíssimo, como única 
alternativa de assunção das 
obrigações trabalhistas de-
correntes do Projeto de Lei nº  
2564/2020 que institui o piso 
salarial nacional para enfer-
meiros, técnicos, auxiliares 
de enfermagem e parteiras, 
já aprovado, assim como para 
a imprescindível adequação 
ao equilíbrio econômico e fi-
nanceiro no relacionamento 
com o SUS”.

Gestores locais 
do SUS também 
poderão solicitar 
a habilitação de 
hospitais para os 
tratamentos

 Antonio Cruz/Ag..ncia Brasil

Portarias com mudanças foram  assinadas nesta quarta-feira (18) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

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: 22/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Delegado Waldir Guilherme - Ilha da Conceição - Niterói 17459121
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 17454971
13:00 às 17:00 Travessa Mário Neves - Ilha da Conceição - Niterói 17459121
Dia: 23/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua José Lopes Raposo - Capote - Colubandê - São Gonçalo 17471217
12:00 às 16:00 Rua Ana Tavares - Colubandê - Capote - São Gonçalo 17471217
12:00 às 16:00 Rua Cesário de Aguiar - Colubandê - São Gonçalo 17471217
12:00 às 16:00 Rua Damasco - Rio do Ouro - São Gonçalo 17471217
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Francisco F Pinho - Colubandê - São Gonçalo 17471217
13:00 às 17:00 Rua Aldeia de Mattos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407
13:00 às 17:00 Rua Eugênio Florentim - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407
13:00 às 17:00 Rua Hermino Borges de Nogueiro - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17471407

MARICÁ
09:00 às 13:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jardim Nova Maricá - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Rua Adalberto Pacheco - Itapeba - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Ruas B, C - Itapeba - Jardim Nova Maricá - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Rua Irdes Fernandes Cordeiro - Itapeba - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Rua Manoel da Costa Marins - Itapeba - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Rua Sem Nome - Jardim N Maricá - Maricá 17462143
09:00 às 13:00 Travessa C - Granja Vasquez - Itapeba - Maricá 17462143
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Itaipuaçu - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Itaipuaçu - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Ruas 23, 25 - Jardim Atlântico - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Cecília Ana Ferreira - Chácara de Inoã - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Cravinhas - Costa Verde - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Cravos - Itapeba - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Dalias - Itaipuaçu - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Dom Helder Câmara - Barroco - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Rua Mimosas - Jardim Atlântico - Maricá 17462107
13:00 às 17:00 Avenida 1º de Maio - Jardim Graciema - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Caju - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 1º de Abril - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 1º de Agosto - Caju - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 1º de Fevereiro - Jardim Graciema - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Jardim Graciema - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 1º de Setembro - Caju - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10 - Caju - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua 10 de Dezembro - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua Abreu Valadão - Caju - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua Antônio Augusto Valadão - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua Edgard - Rodovia Augusto da Costa - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua Luis Fernando dos Santos Caetano - Jacaroá - Maricá 17462209
13:00 às 17:00 Rua Zilton Monteiro de Abreu - Jacaroá - Maricá 17462209
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Flu joga sua 
sorte na 
Copa Sul-
Americana

O Fluminen-
se vai para 
a Argentina 
em busca de 
u m  v e r d a -
deiro mila-

gre hoje. O time visita o 
Unión a partir das 19h15 
(de Brasília), no estádio 
15 de Abril, em Santa Fé, 
pela penúltima rodada 
do Grupo H da Copa Sul-
-Americana. A situação 
do Tricolor é delicada,  
pois  apenas um t ime 
avança para as oitavas de 
final.

Na terça-feira, no outro 
jogo da chave, o Junior 
venceu o Oriente Petro-
lero, da Bolívia, já elimi-
nado e lanterna sem ter 
pontuado, por 2 a 0. Assim 
os colombianos assumi-
ram a liderança com dez  
pontos, dois a mais que 
o Unión. O Fluminense 
soma sete pontos. Ga-
nhando o jogo o Tricolor 
vai a dez pontos e dividirá 
a ponta com o Junior. As-
sim jogará a decisão para 
a rodada final.

Fernando Diniz, téc-
nico do Fluminense, con-
seguiu transmitir para os 
jogadores a importância 
de tratar a partida na Ar-
gentina como uma verda-
deira decisão.

Diniz só deve divulgar 
a escalação minutos an-
tes do jogo. Mas ele terá 
o reforço do meia Paulo 
Henrique Ganso, recu-
perado de uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
direita. O atacante Fred, 
com problemas nos olhos, 
segue de fora.

Cruzmaltino quer embalar de vez e encostar na liderança da Série B

Único invicto, Vasco pega 
o Guarani em Manaus

Único invicto 
na Série B de 
2022 após sete 
rodadas, o Vas-
co vai encarar 
o conturbado 
Guarani hoje. O 

duelo da oitava rodada tem 
o mando do Bugre, mas será 
disputado na Arena Amazô-
nia, em Manaus, a partir das 
21h30, de Brasília.

Após derrotar o ex-líder 
Bahia na última rodada em 
São Januário, o Cruzmaltino 
alcançou a segunda vitó-
ria consecutiva e entrou no 
G-4. O feito acabou com um 
incômodo jejum que durava 
desde o ano passado, de 44 
jogos sem estar entre os qua-

tro primeiros no Brasileiro.
A equipe de Zé Ricardo 

mira a liderança e espera 
somar os três pontos para 
encostar no Cruzeiro. E para 
isso, conta com o apoio de 
sua grande torcida na capital 
amazonense. Já na chegada a 
Manaus, a delegação foi rece-
bida com festa no aeroporto.

A situação do Guarani é 
oposta. A equipe, a primeira 
dentro da zona do rebaixa-
mento, estava sem técnico 
desde a demissão de Daniel 
Paulista. Marcelo Chamusca 
foi anunciado ontem para 
ocupar o posto, mas ainda 
não comandará ao time na 
Arena Amazônia, embora te-
nha viajado com a delegação.

Por conta da situação na 
tabela, a delegação do Bugre 
enfrentou protestos de tor-
cedores antes do embarque 
para Manaus.

Para buscar a trinca na 
capital amazonense, o Vasco 
tem desfalques importantes. 
Por terem recebido o terceiro 
amarelo, o volante Yuri Lara e 
o meia Nenê não estarão em 
campo. Juninho e Palacios 
são os prováveis substitutos.

Do lado paulista, as novi-
dades no time devem ser os 
retornos do lateral-direito 
Diogo Mateus e do volante 
Leandro Vilela, que foram 
desfalques no empate contra 
o Tombense por terem rece-
bido o terceiro amarelo.

Daniel Ramalho / Vasco

Figueiredo, atravessando uma boa fase, é uma das atrações do Vasco no duelo desta noite contra o Guarani

BH lidera assistência 
na Taça Libertadores

Textor ganha título 
de cidadão do estado

Bruno Henri-
que foi funda-
mental na vitó-
ria do Flamengo 
diante do Uni-
versidad Católi-

ca por 3 a 0, pela Libertadores, 
na terça-feira. O atacante deu 
assistência para o segundo gol 
dos rubro-negros.

Com a participação neste 
duelo, o camisa 27 já soma cin-
co passes para gol, se isolando 
como o principal garçom 
da atual edição do torneio. 
Segundo dados do Footstats, 
o atleta deu sete assistências 
para finalização, o que de-
monstra ótimo aproveitamen-
to, pois apenas duas delas não 
resultaram em gols.

O Botafogo se 
transformou 
rapidamente 
após a assina-
tura da SAF. A 
boa fase dos 

alvinegros se deve ao ameri-
cano John Textor, que com-
prou as ações do futebol.

Textor vem sendo elo-
giado pela sua integração 
com o Botafogo. Tanto que 
o deputado estadual Eurico 
Júnior criou o projeto para 
que o americano se tornasse 
Cidadão do Estado do Rio de 
Janeiro.

O projeto passou pela 
Alerj e já entrou em vigor. 
Vale lembrar que Textor já 
tem o título de Cidadão Ho-
norário do Município do Rio 
aprovado na Câmara dos Ve-

Além disso, o atacante 
balançou as redes uma vez 
na vitória por 2 a 0 contra o 
Sporting Cristal, fora de casa, 
pela primeira rodada da fase 
de grupos. Ainda de acordo 
com o site de estatísticas, 
Bruno Henrique precisa de 
63 minutos em campo para 
participar de um gol.

Com o triunfo de terça-
-feira, o Flamengo garantiu 
a liderança de seu grupo e a 
classificação às oitavas de final 
da Libertadores.

Os comandados de Paulo 
Sousa agora buscam recupe-
ração no Campeonato Brasi-
leiro. No próximo sábado, en-
caram o Goiás, no Maracanã, 
às 16h30 (de Brasília).

readores, em proposta pelo 
vereador Márcio Ribeiro.

No último fim de sema-
na, Textor esteve no estádio 
Nilton Santos, na vitória so-
bre o Fortaleza. O americano 
se emocionou com o resulta-
do e o apoio da torcida.

Desfalque - O técnico 
Ramon Menezes convocou 
a Seleção Brasileira Sub-20. 
O atacante Matheus Nas-
cimento está na lista e vai 
desfalcar o Botafogo em três 
rodadas do Campeonato 
Brasileiro.

Matheus Nascimento 
estará com a Seleção entre 
31 de maio e 13 de junho. 
Neste período, o Botafogo 
terá os jogos contra Goiás, 
Palmeiras e Avaí.


