
STF mantém multa para 
quem não soprar bafômetro

Ministros também proíbem a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos na beira das estradas

NÃO ADIANTA MAIS SE RECUSAR

CIDADES\PÁG. 5

Ao lado do prefeito de Sãdo Gonçalo, Capitão Nelson, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, ressaltou a importância do novo Centro de Equitação Terapêutica

Divulgação/PM

VelaShow: de 
hoje a domingo 
em Niterói 

Câmara Federal 
aprova ensino 
domiciliar

CIDADES\PÁG. 5

Falta grave no jogo da vida
Estudo revela que violência contra a mulher é maior em dias de partidas de futebol

CIDADES\PÁG. 5

SG: atendimento 
terapêutico vai 
utilizar cavalos

A Polícia Militar inaugurou ontem 
(19) o novo Centro de Equitação 
Terapêutica, na histórica Fazenda 
Colubandê, em São Gonçalo. A uni-
dade terapêutica, que utiliza equi-
nos no tratamento de pessoas com 
deficiências motoras ou cognitivas, 
prestará atendimento a PMs e seus 
dependentes, e também à população 
local. “Foi em função dos excelentes 
resultados obtidos no tratamento 
de deficiência motoras e cognitivas 
que estamos expandindo nossa rede 
de atendimento, seguindo uma de-
terminação do governador Cláudio 
Castro”, lembrou o secretário de Es-
tado de Polícia Militar, coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires.

CIDADES\PÁG. 4

PÁG. 2

CULTURA

O monólogo “Frida Kahlo - A Deusa Tehuana” estreia no Teatro 
da UFF neste fim de semana, com a desconstrução do mito para 
falar da mulher. Com atuação de Rose Germano, a montagem 
será apresentada aos sábados e domingos, às 19h, até 5 de junho.

Renato Mangolin/Divulgação

Monólogo, em cartaz na UFF, faz a desconstrução do mito para falar da mulher

‘Frida Kahlo’ no Teatro da UFF Turcos estão de olho em Gabigol
De acordo com a imprensa turca, o técnico Jorge Jesus, além de 
não voltar ao Flamengo, pode tirar do Rubro-Negro um dos ídolos 
do time. O atacante Gabigol estaria na lista de reforços do Fener-
bahçe, caso o treinador português acerte com o clube.

PÁG. 8

ESPORTES
Gilvan de Souza / Flamengo

Com passagens pelo futebol italiano e português, Gabigol pode voltar a jogar na Europa

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Frio e seus cuidados
A mudança de tempo para uns é ótima, mas tem bastante 
gente que sofre com as temperaturas baixas e é o momento 
que precisamos mostrar nossa empatia. Muitos moradores 
de rua passam por perrengues nesse momento e a mobi-
lização da população é muito importante para ajudar a 
quem mais precisa com cobertores, comida, ou qualquer 
outro tipo de auxílio.
Camilla Ferraz

Crise no Flamengo
Os bastidores do Flamengo parecem até novela da Globo, 
cada dia um drama diferente e um episódio ainda mais 
curioso. Virou briga feia entre Paulo Souza e Diego Alves. 
Quero nem ver aonde isso vai chegar!
Gabriel Lima

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.

Na UFF, ‘Frida Kahlo 
- A Deusa Tehuana’
O monólogo “Frida Kahlo 
- A Deusa Tehuana” estreia 
no Teatro da UFF, com a 
desconstrução do mito para 
falar da mulher. Com dire-
ção de Luiz Antonio Rocha, 
atuação de Rose Germano 
e texto escrito pela dupla, a 
montagem, que estreou em 
2014 com sucesso de públi-
co e crítica, faz temporada 
aos sábados e domingos, às 
19h, até o dia 5 de junho.

A peça é livremente ins-
pirada no diário e na obra 

da pintora mexicana, artista 
que ultrapassou a popula-
ridade adquirida com seu 
trabalho e tornou-se sua 
melhor arte. Frida Kahlo 
pintou sua própria face um 
sem número de vezes no 
corpo de uma obra inten-
samente autorreferenciada. 
Ela teatralizou a sua própria 
existência e foi a expressão 
maior de luta e superação. 

O ingresso custa R$50 
(inteira). O teatro fica na Rua 
Miguel de Frias, 9, Icaraí. 

CULTURA

Comédia
Nesta sexta, às 20h, o Teatro 
Popular Oscar Niemeyer 
apresenta a peça “Duas ver-
sões de um mesmo valen-
tim”, espetáculo baseado em 
Cabaré Valentin, de Karl Va-
lentin, com  a Oficina Social 
de Teatro (OST).  A direção é 
de Geraldo Demézio.As pe-
ças escritas por Karl Valentin 
são divertidas, profundas e 
repletas de críticas. A vida de 
cada personagem é exposta 
através de seu humor ácido 
e sarcástico. Os ingressos 
custam R$20.

VIAGEM – O projeto Beatles Para Crianças apresenta 
seu novo espetáculo, “A Misteriosa Viagem Mágica”, 
neste sábado e domingo, no Teatro Clara Nunes, no 
Shopping da Gávea. No show, todos vão embarcar em 
um submarino amarelo para uma viagem interplanetá-
ria ao som de sucessos como “Get Back”, “Revolution” 
e “From Me To You”. Ingresso: R$80, no site Sympla.

FOTOS – “Transitoriedades Ocultas” reúne 60 fotogra-
fias de Rose Aguiar e Sandra Gonçalves em duas salas 
no Centro Cultural Correios Rio. Os trabalhos são dis-
tintos e complementares, organizados em dois grupos 
de cor: o azul, com imagens que tangem o abstrato 
com a temática “água”, de Rose; e o vermelho, para 
expressar questões do feminino, de Sandra.

Renato Mangolin/Divulgação

Monólogo faz a desconstrução do mito para falar da mulher

Iury Pinheiro/Divulgação

Peça “Duas versões de um mesmo 

valentim” no Teatro Popular

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

Certificado da Terra Prometida

A Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e a 
Comissão de Representa-

Divulgação

ção da Alerj realizam hoje 
(20) audiência pública 
no Assentamento Terra 
Prometida, em Duque de 
Caxias. Para conversar 
com os assentados, foram 
convidados MPF, Inea, 
secretarias estaduais de 
Agricultura e de Obras, 
Iterj, Incra e as empresas 
Light e Ternium. 
“A CDDHC acompanha o 
assentamento Terra Pro-
metida desde o seu iní-
cio. Nosso objetivo é que 
agora, definitivamente, 
as famílias passem a con-
tar, além da terra, com 
serviços básicos como 
água tratada, energia, es-
trada, proximidade com 
escola e posto de saúde”, 
esclarece a deputada Dani 
Monteiro, presidente da 
Comissão. 

Prova de vida 
à distância

Ganime vai a 
Nova Friburgo

O Instituto Rioprevidência está 
autorizado a realizar a prova de 
vida de aposentados e pensio-
nistas por métodos remotos ou 
pelo uso de registros públicos. 
É o que prevê o Projeto de Lei 
5.066-A/21, que a Alerj aprovou 
em segunda discussão, nesta 
quinta(19). Mas a mudança 
nas regras de atualização do 
cadastro dos beneficiários e da 
emenda que impede suspensão 
de pagamento ainda depende 
de decisão do governador Cláu-
dio Castro (PL), que tem até 15 
dias para vetar ou sancionar a 
medida. Assinada pelas depu-
tadas Alana Passos (PTB), En-
fermeira Rejane (PCdoB) e Tia 
Ju (Republicanos), a proposta 
prevê que o procedimento seja 
realizado com base nos bancos 
de dados dos órgãos públicos 
ou privado até o registro de va-
cinação, declaração de imposto 
de renda e perícias médicas. 
Também está previsto o uso de 
videochamadas e softwares de 
reconhecimento biométrico.

Nesta sexta (20), o deputa-
do federal e pré-candidato 
ao governo do Estado do Rio 
pelo NOVO, Paulo Ganime, 
participará do lançamento de 
pré-candidaturas da legenda 
em Nova Friburgo. O evento 
acontecerá às 19 horas, no Hotel 
Dominguez Plaza, onde serão 
lançadas as pré-candidaturas 
de Dayviane Garcia, a deputada 
federal, e Yara Haquim, a depu-
tada estadual. Durante o dia, 
Ganime visitará, às 10h, a Asso-
ciação dos Diabéticos de Nova 
Friburgo (Adinf), que oferece 
uma série de tratamentos para 
os diabéticos da região. Às 13h, 
ele conhecerá a Lucitex, uma 
das maiores fábricas de lingerie 
do município, com uma produ-
ção de quase 2 milhões de peças 
e gera mais de 200 empregos 
diretos. Às 14h30, Ganime se 
reunirá com os responsáveis da 
Associação Comercial, Agrícola 
e Industrial de Nova Friburgo 
(ACIANF) para conhecer pro-
jetos de startups na localidade.

POR JEFFERSON LEMOS

Vereador põe o bloco na rua

Hadesh, vereador do PT 
de Maricá, botou o bloco 
na rua e está fazendo o 
gabinete itinerante ouvin-
do a população da cidade. 
Circulando pelos quatro 
cantos da cidade, ele já 
passou por Itaipuaçu, Cen-
tro e essa semana esteve no 
Espraiado. O jovem mostra 

Divulgação

que é vereador não apenas 
da juventude e tem levado 
as reivindicações para o 
governo municipal. “As 
principais reclamações es-
tão ligadas aos serviços de 
saúde, água, saneamento e 
obras”, relatou o vereador 
que está em seu primeiro 
mandato. 

Niterói dentro da área de cobertura

A Câmara de Niterói apro-
vou nesta quinta (19) o PL 
50/2022 que atualizará as 
normas para a implanta-
ção e compartilhamento 
de infraestrutura de su-
porte e de telecomunica-
ções do 5G. O projeto de 
autoria do Executivo tem 

Divulgação/Sergio Bonelli

a coautoria do vereador 
Binho Guimarães (PDT). 
A iniciativa tornará Niterói 
apta para a recepção da 
tecnologia do 5G. “Com a 
aprovação, o Legislativo 
sinaliza a preocupação 
com a universalização 
do acesso à internet e a 
oferta de cobertura nos 
equipamentos públicos, 
de modo a promover a 
integração na educação, 
na saúde, na assistência 
social e no ambiente cul-
tural. Queremos o fim das 
áreas de sombra e o acesso 
em todo o município”, diz 
o vereador.
Uma emenda, também de 
autoria de Binho, impõe 
como condição de expan-
são do 5G, a priorização 
de áreas historicamente 
esquecidas da cobertura 
tecnológica, principal-
mente as comunidades e 
os bairros periféricos. 

Panorama RJPanorama RJ

Foi  sancionada nesta 
quinta (19), pelo gover-
nador Cláudio Castro, a 
Lei 9.687/22 do deputado 
Danniel Librelon (REP) 
que altera legislação sobre 
busca imediata de pessoas 
desaparecidas no estado. 
Na alteração proposta por 
Librelon, a investigação do 
desaparecimento de crian-
ças ou adolescentes, assim 
como de pessoas com defi-

ciência de qualquer idade 
será realizada imediata-
mente após notificação 
aos órgãos competentes, 
que deverão comunicar o 
fato aos portos, aeropor-
tos, Polícia Rodoviária e 
Companhia de transporte 
interestaduais e interna-
cionais, fornecendo-lhes 
todos os dados necessários 
à identificação do desapa-
recido sem idade mínima. 

Buscas passam a ser imediatas
Divulgação/ Renato Malher

De hoje até domingo Niterói 
recebe a segunda edição da 
VelaShow. A exposição, com 
as maiores novidades da vela 
de oceano, regatas e palestras 
será realizada no Clube Na-
val Charitas, um dos locais 
mais tradicionais da vela 
brasileira. Serão mais de 50 
representantes de marcas 

relacionadas ao mundo náu-
tico, como estaleiros, veleria, 
empresas de charter, embar-
cações expostas e outros. As 
inscrições para a regata são 
gratuitas e podem ser feitas 
pelo  site da VelaShow ou no 
estande da regata, até sábado 
(21), uma hora antes do ho-
rário previsto para o evento. 

VelaShow é atração em Niterói
Divulgação
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Rajadas de até 76 km/h estão previstas e ondas de 4m podem atingir a orla até as 21h desta sexta-feira

Ventos fortes e ressaca no Rio
Com o avanço da tempesta-
de subtropical Yakecan para 
a Região Sudeste, o Sistema 
Alerta Rio informa que um 
sistema de baixa pressão 
atua no oceano influencian-
do o clima na cidade do Rio 
de Janeiro.

De acordo com o Centro 
de Operações Rio (COR), há 
previsão de rajadas de vento 
forte entre 52 quilômetros 
por hora (km/h) e 76 km/h 
até a madrugada de hoje 
(20). A Marinha do Brasil 
emitiu um aviso de ressaca, 
alertando que ondas de 2,5m 
a 4m  podem atingir a orla 
da cidade até as 21h de hoje.

As temperaturas conti-
nuam amenas, com previ-
são para hoje de mínima 
de 14 graus e chuvas fracas  
e isoladas a qualquer mo-
mento.

No sábado (21), o trans-
porte de umidade do oceano 
manterá o dia nublado e com 
chuva fraca e isolada durante 
a madrugada.

De acordo com a previ-
são do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), a 
temperatura pode cair a 1 
grau em Resende, no sudeste 
do Rio de Janeiro, município 
onde está localizada a vila de 
Visconde de Mauá, no alto da 
Serra da Mantiqueira, divisa 
com Minas Gerais.

Alerta laranja - O Inmet emi-
tiu um alerta laranja para o 
perigo que pode ser causado 
por ventos costeiros entre as 
regiões metropolitanas de 
Curitiba e do Rio de Janeiro.

Já a onda de frio avança 
para o Norte do país, com 
previsão de temperaturas 
5º abaixo da média até a 
noite de hoje (20). Sofrem 
os efeitos da frente fria os 

estados do Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, chegando ao 
sul do Tocantins e centro de 
Rondônia.

No Distrito Federal, a 
madrugada de ontem foi a 

mais fria da história, desde o 
início das medições em 1962, 
registrando o recorde de 1,4 
grau no Gama. Em Planaltina 
o frio chegou a 3,3 graus, 4,3 
graus no Paranoá e 5,9 graus 
no Sudoeste e Plano Piloto. 
O recorde anterior era de 1,6 
grau, registrado no dia 18 de 
julho de 1975.

Belo Horizonte também 
teve a manhã mais fria desde 
1979, quando foi registrado 
3,1 graus no dia 1º de junho. 
Ontem a cidade registrou 4,4 
graus em Cercadinho e 6,7 
graus na Pampulha.

Em São Paulo, onde na 
quarta-feira uma pessoa em 
situação de rua morreu de-
vido ao frio, foi registrada a 
menor temperatura máxima 
para maio desde 1961: 12,3 
graus.

Acolhimento em São 
Gonçalo - Por conta da in-
tensa frente fria que se ins-
talou em todo o Estado do 

Rio, a Secretaria de Assis-
tência Social de São Gonçalo 
antecipou o acolhimento 
provisório à população em 
situação de rua.

Desde ontem (19), o Cen-
tro de Acolhimento Social 
Gonçalense, em Vista Alegre, 
passou a receber as pessoas 
em vulnerabilidade social 
que vivem em situação de 
rua. Há 100 vagas por dia.

A  e q u i p e  t é c n i c a  d o 
Centro de Referência Espe-
cializado no atendimento 
à população em situação 
de rua (Centro Pop) faz o 
encaminhamento daque-
les que tiverem o interesse  
pelo acolhimento para o 
Casg.

“Como de praxe no pe-
ríodo de inverno, coloca-
mos nossos acolhimentos à 
disposição das pessoas em 
situação de rua. No entan-
to, como a frente fria que 
chegou antes do esperado, 
decidimos antecipar essa 
ação. Importante destacar 
que os técnicos da Assistên-
cia Social oferecem durante 
todo o ano encaminhamento 
para acolhimentos no muni-
cípio como forma de garan-
tia dos direitos das pessoas 
em vulnerabilidade social”,  
afirmou o secretário de As-
sistência Social, Edinaldo 
Basílio.

Temperatura 
mínima para 
hoje deve ser de 
14 graus, com 
chuvas fracas e 
isoladas

 Tânia Rêgo/Agência Brasil

 Hora de vestir o agasalho: frente fria chegou ao Estado do Rio trazendo ressaca, chuva e temperaturas mais baixas 

Taxi.Rio em Niterói
a partir de segunda
A Prefeitura de Niterói assi-
nou, nesta quinta (19), termo 
de cooperação com a Prefei-
tura do Rio para implemen-
tação do aplicativo Taxi.Rio 
Cidades. Desenvolvido pela 
Empresa Municipal de In-
formática do Rio (IplanRio) 
o aplicativo, que já pode ser 
baixado no celular, permite 
que o passageiro solicite um 
táxi com até 40% de desconto 
na corrida. O aplicativo conta 
com 1,2 milhão de passa-
geiros cadastrados e realiza 
uma média de 1 milhão de 
corridas por mês apenas na 
capital. Sem cobrança de taxa 
de serviço para os taxistas, a 
ferramenta foi criada para 

alavancar a categoria frente 
à concorrência de aplicativos 
de transporte. A ferramenta 
já está disponível para os 
2,5 mil taxistas de Niterói, 
mas eles precisarão fazer, 
presencialmente, a validação 
do cadastro na Subsecretaria 
Municipal de Transportes, 
a partir de segunda (23). O 
compromisso foi firmado 
durante evento no Teatro 
Popular Oscar Niemeyer, que 
reuniu taxistas e autoridades, 
dentre elas, o vice-prefeito de 
Niterói, Paulo Bagueira. Diag-
nosticado com Covid-19, o 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
participou remotamente da 
cerimônia.

Sossego: Demétrius é 
o mestre de bateria
O escola de samba Acadêmi-
cos do Sossego, de Niterói, 
anunciou novo comandante 
da bateria Swing da Batalha. 
Mestre Demétrius vai reger 
os ritmistas da azul e branco 
de Niterói em busca dos 40 
pontos no carnaval de 2023. 
Essa é a primeira novidade 
que a escola anuncia para o 
seu próximo desfile.

Demétrius teve sua inicia-
ção no carnaval ainda criança. 
Em 2006 se tornou diretor 
na Porto da Pedra, passando 
depois pela Cubango, Unidos 
da Tijuca, Tuiuti, Império de 
Casa Verde e Inocentes. Como 
mestre, assumiu a bateria da 
Tradição e da Cubango. Atual-
mente também é diretor de 
bateria da Portela.

“O presidente Hugo Júnior 
me fez o convite e fiquei muito 
feliz. Isso é resultado e reco-
nhecimento do meu trabalho. 
Vamos para um novo desafio 
e  não vou medir esforços 
para fazer um bom trabalho. 

A expectativa com a Swing da 
Batalha é grande, chego para 
somar e fazer um bom traba-
lho para manter as notas 10. 
Sossego mandou me chamar 
eu vou!”, avisou Demétrius.

Para o carnaval 2023, a 
escola do Largo da Batalha 
anunciou a renovação com 
o carnavalesco André Ro-
drigues. Depois de um belo 
trabalho, a escola seguirá em 
busca do campeonato da Série 
Ouro.

Itaboraí: aniversário promete 
aquecer economia da cidade
Prestes a completar 189 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa, no 
próximo domingo, dia 22, o 
município de Itaboraí prepa-
ra grandes realizações para 
impulsionar a economia 
local, beneficiar comércios 
e reaquecer a rede hoteleira 
da cidade. Restaurantes no 
entorno da Praça Marechal 
Floriano Peixoto, no Cen-
tro, apontam aumento de 
até 80% no faturamento em 
dias de eventos. Após oito 
anos sem comemorações 
de grande porte, incluindo 
o período de pandemia de 
covid-19, a prefeitura prepa-
rou uma programação com 
atividades até o final do mês.

“Os eventos na praça são 
de suma importância para 
o comércio e vida social das 

pessoas. E tem contribuí-
do bastante com a nossa 
economia, inclusive nessas 
épocas, onde conseguimos 
contratar mais funcionários 
extras”, disse Elaine Rodri-
guez, proprietária do restau-
rante e pizzaria Chopp Grill,  
há 20 anos no local.

O secretário municipal 
de Turismo e Eventos, José 
Carlos Cobra, ressaltou a 
movimentação dos festejos 
de maio.

“Com os shows, espera-
mos movimentar a cidade, 
não só trazendo alegria para 
a população, que teve sua úl-
tima grande comemoração 
de aniversário em 2014, mas 
beneficiando a economia 
local. Assim, preenchendo as 
vagas de ocupação de hotéis 
e pousadas, os pequenos 

empreendedores do municí-
pio, os comércios e outros”, 
disse o gestor da pasta.

No setor hoteleiro, as 
chamas foram reacendidas 
com a agenda de atrações 
gigantes da música nacional, 
como Barões da Pisadinha, 
Matheus e Kauan, Ferru-
gem, Bruna Karla, Mariana 
Valadão e muito mais, o 
segmento tem a expectativa 
de atingir a totalidade da 
taxa de ocupação nos hotéis 
e pousadas.

O município conta, atual-
mente, com 11 estabele-
cimentos, entre hotéis e 
pousadas cadastrados na 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Eventos. Próximo 
ao local dos shows, o Hotel 
Samba, em Santo Expedito, 
vislumbra a possibilidade 

de atingir 100% da taxa de 
ocupação até domingo, em 
razão da alta procura pelos 
dias do evento, segundo o 
gerente do empreendimen-
to, Antonio Torralba.

“O mês de maio estava 
muito fraco, mas com a che-
gada desse evento no meio 
do mês, o índice previsto de 
ocupação aumentou. Temos 
hóspedes coorporativos que 
decidiram ficar mais dias 
por conta dos shows. Essa 
festividade é uma virada 
de chave para a cidade, um 
início de um novo ciclo. 
Esperamos que isso faça 
parte do calendário do mu-
nicípio, para que possamos 
nos programar ainda melhor  
para os próximos anos”, co-
mentou o gerente do Hotel 
Samba.

Comércio e setor hoteleiro têm boas expectativas com agenda de shows

Luz verde 
para alertar 
sobre o 
glaucoma
Por meio da iluminação 
verde, entidades públi-
cas e privadas de todo o 
País manifestam apoio à 
Campanha 24 horas pelo 
Glaucoma, promovida 
pelo Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO). A 
iniciativa visa conscien-
tizar a população sobre 
os riscos dessa doença e 
sobre a importância do seu 
diagnóstico e tratamento 
precoces. As ações que 
transcorrem ao longo do 
mês concentrarão esfor-
ços em maratona on-line 
amanhã (21), em conjunto 
com a Sociedade Brasileira 
de Glaucoma (SBG) e com 
o apoio de empresas.

No Rio, de hoje a 31 de 
maio, recebem ilumina-
ção verde o Palácio Pedro 
Ernesto; o Palácio Guana-
bara, e em seu jardim, o 
Chafariz de Netuno; e os 
Arcos da Lapa.

Borboletas, abelhas e joaninhas ajudam a educar sobre o trânsito

Faixa de pedestres da Miguel 
de Frias ganha decoração

A travessia de pedestres da 
Rua Miguel de Frias, em 
Icaraí, em frente ao Colégio 
São Vicente de Paulo, foi a 
terceira faixa a receber uma 
intervenção artística como 
parte da Campanha do Maio 
Amarelo. A faixa “amanhe-
ceu”, ontem (19), com pin-
turas de lápis coloridos, abe-
lhas, borboletas, joaninhas, a 
frase “Ensine pelo exemplo”, 
e a palavra “respeite”, realiza-
das pelo artista Iori Grafitti. 
Os operadores de trânsito da 
NitTrans fizeram a interdição 
parcial da via durante a ma-
drugada.

“A arte na faixa foi uma 
forma de mesclar a seguran-
ça viária, educação para o 
trânsito e a primeira infância, 
com foco também no Urban 
95. Os artistas inseridos no 
projeto desenvolveram ar-
tes com temáticas infantis, 
com o intuito de chamar a 
atenção das crianças para as 

faixas”, explicou a chefe de 
Educação para o Trânsito da 
NitTrans, Priscilla Rocha.

A pintura da faixa é uma 
iniciativa da NitTrans, com o 
apoio da Fundação de Arte de 
Niterói, Secretaria Municipal 
das Culturas, Coordenadoria 

Niterói de Bicicleta, Indutil e 
Urban 95, faz parte de uma 
das ações do Maio Amarelo, 
uma campanha mundial, 
que visa diminuir o número 
de acidentes no trânsito e 
preservar a vida nas vias e 
rodovias.

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Terceira faixa a receber desenhos fica em frente ao Colégio São Vicente

Divulgação

Novo mestre vai comandar a bateria 

Swing da escola do Largo da Batalha

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Antonio Marreiros da Silva Melo Neto - Juiz 
Titular do Cartório da 6a Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Getúlio Vargas, 2512 - Santa Catarina - São Gonçalo - RJ e-mail: sgo06v-
civ@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, 
Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0034264-70.2016.8.19.0004, movida por AMPLA ENERGIA E 
SERVIÇOS S.A. em face de LUIZ ANTONIO VIEIRA BRUM; ALBERTO SILVA, objetivando citação 
dos réus LUIZ ANTONIO VIEIRA BRUM E ALBERTO SILVA. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
LUIZ ANTONIO VIEIRA BRUM; ALBERTO SILVA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça con-
testação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e 
passado nesta cidade de São Gonçalo, 13 de maio de 2022. Eu, Denise Chavao Simonato - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/17922, digitei. E eu, Valma Lucia Domingues Souza - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/26851, o subscrevo.
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SG ganha Centro de Equitação 
Terapêutica da Polícia Militar
Unidade foi instalada em área da Fazenda Colubandê. População também terá atendimento no local

A Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar inaugurou ontem 
(19) o III Centro de Equitação 
Terapêutica, localizado em área 
da histórica Fazenda Coluban-
dê, em São Gonçalo, onde hoje 
está instalado o Comando de 
Polícia Ambiental (CPAm) da 
SEPM.

A nova unidade terapêu-
tica, que utiliza equinos no 
tratamento de pessoas com 
deficiências motoras ou cog-
nitivas, prestará atendimento 
a policiais militares e seus 
dependentes, e também à po-
pulação local. 

Esse método terapêutico 
foi implantado na PM do Rio 
de Janeiro há 25 anos, com a 
inauguração do I Centro de 
Equitação Terapêutica no Regi-
mento de Polícia Montada Co-
ronel Enyr Cony dos Santos, em 
Campo Grande. Inicialmente, 
o público-alvo eram o policial 
militar, vítima de alguma lesão 
permanente, e seus dependen-
tes. Mas, diante da eficiência do 
tratamento e da pouca oferta 
de atendimento, o serviço foi 
estendido à sociedade.

“Foi em função dos exce-
lentes resultados obtidos no 
tratamento de deficiência mo-
toras e cognitivas que estamos 
expandindo nossa rede de 
atendimento, seguindo uma 
determinação do governador 
Cláudio Castro”, lembrou o 
secretário de Estado de Polícia 
Militar, coronel Luiz Henrique 

Marinho Pires.
No final do ano passado, 

o comando da Corporação 
inaugurou o II Centro de Equi-
tação Terapêutica, em Sulacap, 
através de uma parceria com o 
Detran.

“Essa terceira unidade é 
resultado de uma parceria que 
firmamos com a Prefeitura de 
São Gonçalo. Além dos nossos 
policiais e seus dependentes 
que residem na região, vamos 

atender à população local”, 
explicou o coronel Luiz Hen-
rique Pires.

As unidades de equoterapia 
são mantidas pelo Regimento 
de Polícia Montada (RPMont), 
com toda a logística necessária 
– estábulos, tratadores e assis-
tência veterinária. Os profissio-
nais que prestam o atendimen-
to são policiais militares com 
especialização em fisioterapia, 
psicologia, fonoaudiologia, 

pedagogia e educação física.
Desde a criação da primeira 

unidade de equoterapia, os 
profissionais da Corporação 
já atenderam mais de 20 mil 
pessoas.

Em São Gonçalo, o local 
abriga quatro baias de cavalo, 
espaço administrativo com 
banheiros e área para aplica-
ção das aulas. Para oferecer 
atividades às crianças com 
autismo, o espaço contará com 

uma equipe multidisciplinar 
composta por policiais mili-
tares, com formação nas áreas 
de Psicologia, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Psicopedagogia, 
Educação Física, equitação 
terapêutica e auxiliar de guia. 

Presente à inauguração, o 
prefeito Capitão Nelson disse 
que essa é uma excelente opor-
tunidade de tratamento para as 
pessoas com autismo.

“Essa terapia é de extrema 
importância. Porque as pes-
soas com autismo, que são uma 
das beneficiadas nesse projeto, 
foram deixadas de lado ao lon-
go das últimas décadas. Só que, 
mais uma vez, a Polícia Militar 
está contribuindo com a po-
pulação gonçalense. O poder 
público não poderia se eximir 

da responsabilidade quando a 
população que necessita desse 
tipo de serviço é tão grande no 
nosso município”, disse o pre-
feito, que anunciou a entrega 
de mais um centro de referên-
cia em autismo na cidade, na 
próxima semana.

O secretário de Estado de 
Polícia Militar, coronel Luiz 
Henrique Pires, disse que o III 
Centro de Equitação Terapêuti-
ca é de grande importância não 
só para a PM, mas para toda a 
sociedade.

O ex-comandante do Co-
mando de Polícia Ambiental 
(CPAm), coronel Dantas, es-
teve presente prestigiando a  
inauguração do Centro que 
ele ajudou a trazer para o mu-
nicípio.

Divulgação/PM

A nova unidade terapêutica prestará atendimento a policiais militares, seus dependentes, e também à população local

Campanha 
de apoio ao 
aleitamento 
materno 
O RioSolidario se uniu ao 
Instituto Fernandes Fi-
gueira, ligado à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), na 
arrecadação de frascos de 
vidro com tampa de plás-
tico para a coleta de leite 
humano com a campanha 
“Potes de Solidariedade”, 
iniciada no Dia Mundial 
de Doação do Leite Huma-
no, 19 de maio. A parceria 
espera fortalecer o auxílio 
para a causa aleitamento 
materno, destinando potes 
de vidro para o banco de 
leite e contribuindo para 
salvar vidas. 

O desafio é formar uma 
rede do bem que busque 
entregar um olhar sensível 
para quem recebe o leite 
humano: o bebê. As doa-
ções de potes de vidro com 
tampa de plástico podem 
ser feitas no RioSolidario, 
de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 18h, na Tra-
vessa Euricles de Matos, 
17, Laranjeiras. Alguns 
exemplos: maionese, café  
solúvel e pasta de amen-
doim.

A expectativa é mobili-
zar a população e reforçar 
o cuidar, auxiliando para 
que o leite de mães soli-
dárias chegue ao receptor 
(recém-nascidos em UTIs 
neonatal) preservados. 
Um trabalho integrado de 
doadores voluntários, do 
RioSolidario e do Instituto 
Fernandes Figueira, que 
envolve profissionais de 
saúde e uma equipe espe-
cializada para abastecer o 
banco de leite materno e 
apoiar o próximo.

Homicídios dolosos e letalidade violenta continuam em queda, segundo estudo feito pelo ISP

RJ: menor índice de roubos de rua
Nos primeiros quatro meses 
do ano, os roubos de rua caí-
ram 21% no estado, somando 
19.348 casos, contra 24.414 no 
mesmo período de 2021. É o 
menor índice para o período 
desde 2005, mostra estudo 
feito pelo Instituto de Segu-
rança Pública (ISP). Os roubos 
de veículos e os roubos de 
carga também registraram 
reduções expressivas no pri-
meiro quadrimestre do ano,  
de 14% e 8%, respectivamen-
te.

“Sabemos que os crimes 
contra o patrimônio causam 
uma sensação de inseguran-
ça na população, por isso 
a redução dos roubos é tão 
importante. Investimos e va-
mos continuar investindo nas 
nossas polícias, para dimi-

nuirmos esses números cada 
vez mais”, disse o governador 
Cláudio Castro, que também 
destacou o fato de os homi-
cídios e a letalidade violenta 
continuarem em queda.

Os crimes contra a vida 
apresentaram, novamente, 
queda. Entre janeiro e abril 
de 2022 foram 1.025 vítimas, 
o que representa redução 
de 17% quando comparado 
com o mesmo período de 
2021- esse foi o menor valor 
para o período desde 1991. 
Pela segunda vez seguida, os 
roubos seguidos de morte 
(latrocínio) caíram mais da 
metade - foram 16 vítimas 
em 2022, contra 39 em 2021. 
A letalidade violenta - homi-
cídio doloso, lesão corporal 
seguida de morte, roubo se-

guido de morte e morte por 
intervenção de agente do 
estado- recuou 23%, também 
o menor valor para os quatro 
meses desde 1991. Já as mor-
tes por intervenção de agente 
do estado diminuíram 32% no 
período.

Principais indicadores:
. Homicídio doloso: 1.025 
vítimas no primeiro quadri-
mestre de 2022 e 265 em abril 
- estes foram os menores va-
lores para o acumulado e para 
o mês desde 1991. Na com-
paração com 2021, o delito 
registrou redução de 17% em 
relação ao acumulado do ano 
e de 13% em relação ao mês.

. Letalidade violenta (ho-
micídio doloso, roubo segui-
do de morte, lesão corporal 

seguida de morte e morte 
por intervenção de agente do 
estado): 1.455 vítimas no pri-
meiro quadrimestre de 2022 e 
356 em abril - menores valo-
res para o acumulado e para 
o mês desde 1991. Na compa-
ração com 2021, o indicador 
registrou redução de 23% em 
relação ao acumulado do ano 
e também em relação ao mês.

.Morte por intervenção de 
agente do estado: 405 mortes 
no primeiro quadrimestre 
de 2022 e 87 em abril. Na 
comparação com 2021, o de-
lito registrou reduziu 32% em 
relação ao acumulado do ano 
e de 39% em relação ao mês.

.Roubo de carga: 1.379 
casos no primeiro quadri-
mestre de 2022 e 325 em 
abril - menores valores para 

o mês e para o acumulado 
desde 2013. Na comparação 
com 2021, houve redução de 
8% em relação ao acumulado 
do ano e redução de 18% em 
relação ao mês.

.Roubo de rua (roubo a 
transeunte, roubo de apare-
lho celular e roubo em coleti-
vo): 19.348 casos no primeiro 
quadrimestre de 2022 e 4.849 
em abril - menor valor para 
o acumulado desde 2005. Na 
comparação com 2021, o in-
dicador registrou redução de 
21% em relação ao acumula-
do do ano e redução de 10% 
em relação ao mês.

.Roubo de veículo: 7.741 
casos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 e 1.965 em abril - 
este foi o menor valor para o 
acumulado desde 2012.

Violência contra a mulher 
aumenta em dias de futebol
Os boletins de ocorrências 
por ameaça contra mulheres 
em cinco capitais brasileiras 
aumentam em 23,7% quan-
do o time da cidade joga – é 
o que mostrou a pesquisa 
“Violência Contra Mulheres 
e o Futebol”, idealizada pelo 
Instituto Avon e encomen-
dada ao Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. No Rio de 
Janeiro, 49,6% das mulheres 
que realizaram boletim de 
ocorrência por ameaça em 
dias de jogos têm entre 30 e 
49 anos. Além disso, 49,6% se 
autodeclaram como brancas, 
enquanto 48,7% são negras. 
Em relação aos registros por 
agressão física, a maioria de-
las possui entre 18 e 29 anos 

(35,9%) e é negra (52,1%). 
Para entender a relação 

entre o esporte e enfrenta-
mento às violências con-
tra mulheres e meninas em 
um contexto geral, o estudo 
analisou bases de dados de 
violência com informações 
de todos os dias de jogos do 
Campeonato Brasileiro da 

série A entre os anos de 2015 
e 2018, em cinco capitais 
brasileiras: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Salvador, Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre.

No Brasil, entre os regis-
tros por lesão corporal do-
losa, o aumento em dias de 
jogos dos times das regiões 
observadas é de 20,8%. Já 
nos dias em que o clube é o 
mandante da partida e joga 
na própria cidade e estádio, 
o levantamento identificou 
o aumento de 25,9% de re-
gistros policiais. O estudo 
“Violência Contra Mulheres 
e o Futebol” também reve-
la que em sua maioria, os 
responsáveis pelas violên-
cias são os companheiros e  

ex-companheiros.
“Com a pesquisa não que-

remos sugerir ou respon-
sabilizar o futebol, que é 
uma paixão nacional, mas 
mostrar que os jogos podem 
funcionar como uma espécie 
de catalisador das desigual-
dades entre homens e mu-
lheres, abrindo procedentes 
para violência doméstica. 
Para evitar que isso aconteça 
é importante e necessário 
o debate sobre o assunto, e 
para isso precisamos contar 
com a influência dos próprios 
clubes e times junto a seus 
torcedores”, explica Beatriz 
Accioly, coordenadora de 
pesquisa e impacto do Insti-
tuto Avon.

Estudo analisou base de dados em partidas do Campeonato Brasileiro 

A Prefeitura de Niterói 
divulgou nota ontem 
(19) informando que o 
governo do Estado deu 
indicações de não dese-
jar, de forma unilateral, 
renovar o convênio do 
Proeis, programa de pa-
gamento das horas ex-
tras dos profissionais de 
segurança que atuam, 
nas horas de folga, no 
policiamento de Niterói. 
Segundo o Executivo 
municipal, o mesmo 
aconteceu com o Niterói 
Presente, em setembro 
do ano passado.

A Prefeitura de Nite-
rói informou que está 
totalmente empenhada 
na renovação do convê-
nio do Proeis. Inclusive, 
as negociações para a 
prorrogação do progra-
ma estão em andamen-
to com representantes 
do Estado.

Proeis em 
Niterói

Ocorrências 
aumentaram 
23% em cinco 
capitais quando 
o time da 
cidade joga

A expectativa 
é mobilizar a 
população e 
reforçar o cuidar

 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Coronel Henrique e o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, na inauguração
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Ensino domiciliar: deputados 
concluem votação de projeto
O texto-base da proposta, que passou na Câmara na quarta-feira, segue  para análise do Senado

A Câmara dos Deputados 
concluiu ontem (19) a votação 
do Projeto de Lei (PL) 3.179 de 
2012, que regulamenta a prá-
tica da educação domiciliar 
no Brasil, também conhecida 
como homeschooling.

O texto-base da proposta 
foi aprovado na quarta (18), 
e nesta quinta-feira os depu-
tados retomaram a votação 
e rejeitaram os destaques 
apresentados ao texto. Com 
a conclusão, o PL segue agora 
para análise do Senado.

De acordo com a proposta, 
para usufruir da educação 
domiciliar, o estudante deve-
rá estar regularmente matri-
culado em uma escola, que 
acompanhará o desenvolvi-
mento educacional durante 
o período.

Os pais interessados em 
ensinar os filhos em casa de-
verão seguir a Base Nacional 
Comum Curricular definida 
pelo MEC. Além disso, pode-
rão ser incluídas matérias e 
disciplinas adicionais à rotina 
de ensino.

Também será exigida, de 
ao menos um dos pais ou 
responsável, a comprovação 
de escolaridade de nível su-
perior ou em educação profis-
sional tecnológica, em curso 
reconhecido. Eles também 
não podem ter antecedentes 
criminais.

Os responsáveis terão 

de garantir a convivência 
familiar e comunitária do 
estudante e a realização de 
atividades pedagógicas para 
promover a formação integral 
do estudante.

Será de responsabilidade 
dos pais manterem registros 
periódicos das atividades e 
encaminhar, a cada três me-
ses, na forma de relatórios, à 

instituição de ensino na qual 
o aluno está matriculado.

O aluno também deve-
rá participar de avaliações 
anuais de aprendizagem du-
rante o ciclo de educação 
básica.

Nos ensinos fundamental 
e médio, além desses relató-
rios, deverá haver avaliação 
anual com base no conteúdo 

curricular, admitida a possibi-
lidade de avanço nos cursos e 
nas séries, conforme previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB).

Se o desempenho do estu-
dante nessa avaliação anual 
for considerado insatisfató-
rio, uma nova avaliação, em 
caráter de recuperação, será 
oferecida no mesmo ano.

Debates - Durante a vota-
ção dos destaques, deputados 
contrários ao projeto, critica-
ram a aprovação do homes-
chooling, com o argumento 
de que a modalidade vai 
retirar recursos da educação 
e sobrecarregar as escolas. 

“Na linha de defesa da 
educação pública brasileira, 
não há a possibilidade de 
terceirização para o que seja 
o ensino privado ou domi-
ciliar como se essa solução 
ou alternativa fosse resolver 
os gravíssimos problemas 
que a gente vem enfrentan-
do na educação brasileira. 
Esse governo não investe em 
educação infantil. Diminui,  
ano após ano, os investi-
mentos na educação pública 
brasileira e coloca esse tema 
como se fosse de fato uma so-
lução, quando não é”, criticou 
o deputado Glauber Braga 
(Psol-RJ)

A deputada Perpétua Al-
meida disse que o projeto 
também tem um caráter se-
gregacionista pois vai aten-
der uma pequena parcela da 
população. Para ela, apenas 
quem tem elevado poder 
aquisitivo vai conseguir ade-
rir ao regime de ensino do-
miciliar.

“Esse é um projeto que 
só vai atender gente que tem 
muito dinheiro, os ricos e 
milionários do nosso país. Só 

eles vão ter dinheiro para pa-
gar professor particular para 
ficar ensinando seus filhos”, 
argumentou a parlamentar. 
“O povo pobre vai continuar 
na escola pública porque pre-
cisa estudar, precisa de me-
renda escolar”, acrescentou.

O deputado Marcel Van 
Hatten (Novo-RS) rebateu o 
argumento e disse que exis-
tem famílias pobres e ricas 
que querem aderir à moda-
lidade de ensino domiciliar.

“Então, não se trata aqui 
de defender uma determi-
nada classe social, não. Esta-
mos defendendo um direito, 
a liberdade de as famílias 
escolherem, com uma re-
gulamentação apropriada, 
aprovada por este Parlamen-
to”, rebateu.

Já o deputado Diego Gar-
cia (Republicanos-PR) de-
fendeu a aprovação do texto. 
O deputado disse que aderiu 
ao modelo e que tem obtido 
resultados positivos na edu-
cação de sua filha.

“Em minha casa, fizemos 
a opção pela educação domi-
ciliar com a minha filha de 5 
anos de idade. O resultado, 
em 3 meses, foi que ela já es-
tava lendo e escrevendo. Nós 
conseguimos alfabetizá-la em 
casa com uma carga horária 
bem menor daquela que ela 
teria dentro da sala de aula”, 
disse.

Divulgação

Para usufruir da educação domiciliar, o estudante deverá estar regularmente matriculado em uma escola

Auxílio Brasil de R$ 400 
permanente é sancionado
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a medida pro-
visória que torna o Auxílio 
Brasil de R$ 400 um bene-
fício permanente. A sanção 
foi publicada ontem (19) no 
Diário Oficial da União. A 
proposta inicial do governo 
federal previa que esse valor 
valesse apenas até dezembro 
de 2022. Os parlamentares, 
no entanto, decidiram tornar 
o valor permanente, e o texto 
aprovado pelo Senado, no 
último dia 4, já tornava o piso 
de R$ 400 permanente com 
a inclusão de uma espécie 
de complemento ao valor do 
Auxílio Brasil. Antes, o bene-
fício tinha o tíquete médio de 
R$ 224.

O Auxílio Brasil foi o pro-
grama social criado pelo go-
verno em substituição ao Bol-
sa Família, criado em 2003. 

De acordo com a Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República, o governo gas-
ta cerca de R$ 47,5 bilhões 
anuais só com o volume re-
gular do Auxílio Brasil. A 
estimativa é que o governo 
precise desembolsar outros 
R$ 41 bilhões por ano para 
bancar o valor complementar 
ao benefício.

“A sanção presidencial 
é importante para efetivar 
o Programa Auxílio Brasil, 
tornando-o perene à socie-
dade, mitigando o gargalo 
financeiro relativo aos mais 
necessitados”, disse a pasta.

O benefício extraordiná-
rio passa a fazer parte do 
conjunto de benefícios que 
compõem o Programa Auxílio 
Brasil. A secretaria informou 
que, para o cálculo total do 

benefício, serão somados 
os benefícios financeiros do 
Auxílio Brasil para famílias 
em situação de pobreza ou de 
extrema pobreza: o benefício 
primeira infância, no valor 
de R$ 130 para famílias com 
crianças de idade até 3 anos 
de idade incompletos; o be-
nefício composição familiar, 
no valor de R$ 65 mensais 
para famílias com gestantes, 
lactantes ou pessoas de idade 
entre 3 e 21 anos incompletos 
(o valor é pago uma vez para 
cada membro da família que 
se enquadre nessas situa-
ções); o benefício de supera-
ção da extrema pobreza, para 
famílias cuja renda familiar 
per capita mensal, mesmo 
somados os benefícios ante-
riores, seja igual ou inferior 
ao valor da linha de extre-
ma pobreza; e o benefício 

compensatório de transição, 
concedido às famílias bene-
ficiárias do Bolsa Família que 
tiverem redução no valor fi-
nanceiro total dos benefícios 
recebidos em decorrência 
do enquadramento na nova 
estrutura de benefícios.

O projeto aprovado tam-
bém aprovou uma limitação 
de 30% nos descontos do 
valor pago mensalmente 
às famílias que recebem o 
seguro defeso, nos casos em  
que houve pagamento inde-
vido do Auxílio Brasil durante 
os seis primeiros meses (com 
o acúmulo dos dois benefí-
cios).

O seguro defeso é pago ao 
pescador artesanal durante o 
período de três a cinco meses 
no qual ele não pode pescar 
para preservar as espécies na 
época reprodutiva.

Desembolso anual do Governo Federal deverá chegar perto de R$ 90 bilhões

STF mantém multa para quem 
se recusar a usar bafômetro
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem (19) 
manter a validade da aplica-
ção de multa para os moto-
ristas que se recusam a fazer 
o teste do bafômetro. A Corte 
também validou a proibição 
da venda de bebidas alcoóli-
cas às margens de rodovias 
federais. 

A Corte julgou um recurso 
do Detran do Rio Grande do 
Sul para manter a aplicação 
de multa contra um moto-
rista que foi parado em uma 
blitz e se recusou a fazer o 

teste do bafômetro. Ele foi 
multado e recorreu à Justiça 
para alegar que não pode ser 
punido ao se recusar a soprar 
o bafômetro.  

Também estava em análi-
se dois recursos de entidades 
que representam o setor do 
comércio contra alterações 
na legislação de trânsito que 
proibiram a venda de bebidas 
alcóolicas em estabelecimen-
tos que ficam às margens de 
rodovias federais.

Pelo Código de Transito 
Brasileiro (CTB), o motorista 

que se recusa a ser submetido 
ao teste está sujeito à multa 
gravíssima de R$ 2.934,70 e 
pode ter a licença suspensa 
por 12 meses. Atualmen-
te, a tolerância é zero para 
qualquer nível de álcool no 
organismo.

Na quarta-feira (18), no 
primeiro dia do julgamento, 
o presidente do Supremo, 
ministro Luiz Fux, relator do 
caso, votou por manter as 
sanções contra quem recusa 
o bafômetro e a proibição de 
venda de bebidas alcoólicas 

nas rodovias. Na sessão de 
ontem, os demais ministros 
seguiram o entendimento.

Votaram nesse sentido os 
ministros André Mendonça, 
Alexandre de Moraes, Edson 
Fachin, Luís Roberto Bar-
roso, Cármen Lúcia, Rosa 
Weber, Dias Toffoli, Ricar-
do Lewandowski e Gilmar 
Mendes. Nunes Marques 
julgou a multa constitu-
cional, mas divergiu sobre 
a proibição de vendas de  
b e b i d a s  a o  l o n g o  d a s  
rodovias.

Também foi proibida venda de bebida alcoólica às margens de rodovias

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

Dia: 24/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Vila Progresso - Niterói 17477931
13:00 às 17:00 Rua 1 - Mata Paca - Niterói 17477931
13:00 às 17:00 Rua Bar do Flamengo - Vila Progresso - Niterói 17477931
13:00 às 17:00 Rua Barão de Palmares - Pendotiba - Vila Progresso - Niterói 17477931
13:00 às 17:00 Rua Doutor José de Castro Pache Farias - Vila Progresso - Niterói 17477931
13:00 às 17:00 Rua Porto Alegre - Maria Paula - Vila Progresso - Niterói 17477931

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada da Campanha - Fazenda - Largo da Ideia - São Gonçalo 17474709
13:00 às 17:00 Rua São Tertuliano - Itaitindiba - São Gonçalo 17474709
13:00 às 17:00 Sítio Doce Sonho - Largo da Ideia - São Gonçalo 17474709

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua G - Rodovia Amaral Peixoto - Flamengo - São José Imbassaí 17474531
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José Imbassaí - Estrada Velha de São 

José - Itapeba - Maricá 
17474531

13:00 às 17:00 Rua 15 de Agosto - São José - Maricá 17474531
13:00 às 17:00 Rua 2 - Itapeba - Maricá 17474531
Dia: 25/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Engenho do Mato - 

Serra Grande - Niterói 
17474623

13:00 às 17:00 Ruas 3, 4, 28, 29, 30, 31, 34 - Serra Grande - Engenho do Mato - Itaipu 17474623
13:00 às 17:00 Rua Doutor Cícero Barreto - Serra Grande - Engenho do Mato 17474623
13:00 às 17:00 Rua Edyr Backer - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 17474623
13:00 às 17:00 Rua Esther Alexandre (Antiga Rua 29) - Itaipu - Serra Grande 17474623
13:00 às 17:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói 17474623
13:00 às 17:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói 17474623

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Porto do Rosa - Porto do Rosa - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Boa Esperança - Boaçu - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Henrique Marins - Portão do Rosa - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Mariano Pina - Portão do Rosa - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Boa Esperança - Ipiiba - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua P - Portão do Rosa - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Prelúdio - Portão do Rosa - São Gonçalo 17474919
13:00 às 17:00 Rua Almirante Tamandaré - Antonina - Mutuapira - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Ângelo Rodrigues - Itaúna - Mutuapira - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Angustura - Itaúna - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Coronel Durval de Souza - Antonina - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua João Peixoto - Nova Cidade - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Julio Rebelo - Antonina - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Oscarino Maciel - Mutuapira - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Tomás Rodrigues - Antonina - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Rua Tuiuti - Itaúna - São Gonçalo 17484093
13:00 às 17:00 Travessa Sem Nome - Itaúna - São Gonçalo 17484093

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Interlagos - Jardim Interlagos - Maricá 17479127
13:00 às 17:00 Avenida Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 17479127
13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Gamboa - Maricá 17479127
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 5, 9, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 46, 47, 49, 5, 52, 56, 57, 

59, 61, 62, 63, 101, 102, 152 - Jacaroá - Estrada Cassorotiba - Gam-
boa - Ponta Negra - Itaipuaçu - Maricá 

17479127

13:00 às 17:00 Rua das Violetas - Estrada Cassorotiba - Maricá 17479127
13:00 às 17:00 Rua Ruth Ribeiro - Gamboa - Maricá 17479127
13:00 às 17:00 Ruas 33, 34, 35, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 96, 97 - Jardim  

Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 
17479729

13:00 às 17:00 Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Perifeira - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Jardim Atlântico - Maricá 17479729
13:00 às 17:00 Rua Van Lembergue - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17479729

Estamos com você, mesmo à distância.
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Fred pode 
estender 
carreira até 
dezembro

O atacante 
Fred tem con-
trato com o 
Fluminense 
até o meio do 
ano. A inten-

ção do experiente jogador 
e capitão tricolor é se apo-
sentar no dia do aniversário 
do clube carioca, dia 21 de 
julho.

No entanto, segundo 
informações, Fred pode 
estender sua carreira. O jo-
gador estaria pensando em 
permanecer no time até o 
fim da temporada.

O técnico Fernando Di-
niz teria tido uma conversa 
com Fred fazendo o pedido 
para a sua permanência. O 
atacante ficou sensibilizado 
e prometeu pensar sobre o 
assunto.

Fred vem sendo o subs-
tituto imediato de Germán 
Cano no elenco. John Ken-
nedy, que seria outra opção, 
vem sofrendo com lesões 
nesta temporada.

Boa fase - O Fluminen-
se vem crescendo de pro-
dução sob o comando de 
Fernando Diniz e vê alguns 
jogadores em destaque nos 
últimos jogos. O atacan-
te Germán Cano voltou a 
marcar gols e ser decisivo, 
mas divide os méritos com 
o elenco.

“Feliz pelo grupo tam-
bém, que está fazendo um 
trabalho muito bom. Estão 
todos colocando tudo den-
tro de campo. Para mim, fica 
mais fácil. Temos um grupo 
muito bom e podemos con-
seguir coisas importantes”, 
disse o artilheiro.

Atacante estaria na lista de reforços do treinador caso assuma time turco

Jorge Jesus pode tirar 
Gabigol do Flamengo

O técnico Jorge 
Jesus esteve no 
Brasil no início 
do mês e admi-
tiu que gostaria 
de retornar ao 

Flamengo. No entanto, após a 
enorme polêmica que causou 
essa e outras declarações do 
“Mister”, a diretoria optou 
em manter Paulo Sousa no 
comando da equipe rubro-
-negra.

Com isso, Jesus está li-
vre no mercado. Segundo a 
imprensa turca, o treinador 
português está na mira do 
Fenerbahçe, da Turquia, para 
a próxima temporada.

Caso haja o acerto, o site 
turco “Sporx” afirmou que o 
clube irá tentar a contrata-

ção do atacante Gabigol. O 
jogador seria um pedido do 
próprio Jesus.

A intenção do Fenerbahçe 
é adquirir parte dos direitos de 
Gabigol junto ao Flamengo. O 
atacante, de 25 anos, é o prin-
cipal artilheiro rubro-negro 
desde 2019.

O próximo compromisso 
na temporada do Flamengo 

é amanhã, pelo Campeonato 
Brasileiro. No Maracanã, o 
time encara o Goiás, às 16h30 
(de Brasília).

Polêmica - Em uma recente 
entrevista, o técnico Paulo 
Sousa iniciou uma nova po-
lêmica no Ninho do Urubu. 
O português declarou que o 
goleiro Diego Alves teria pe-
dido para jogar sem treinado, 
mas foi vetado pela comissão 
técnica.

As palavras não caíram 
bem para o goleiro, que man-
dou um recado em suas redes 
sociais: “Que Deus perdoe 
essas pessoas ruins”, publicou 
em seu Instagram, recordando 
a mensagem do ex-atacante 
Adriano.

Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol é o principal nome do ataque do Fla desde 2019 e pode, segundo a imprensa turca, voltar ao futebol europeu

Imprensa 
turca afirmou 
que camisa 9 
do Flamengo 
estaria na mira 
do Fenerbahçe

Bota trabalha para 
renovar com Erison

Andrey está animado 
em seguir no Vasco

O  B o t a f o g o 
contratou vá-
rios reforços 
após a assina-
tura da SAF. No 
entanto, a dire-

toria também vem buscando 
manter os destaques do elen-
co que começou a temporada.

Tanto que informações 
dão conta de que a intenção 
do Botafogo em estender o 
contrato do atacante Erison, 
artilheiro do clube no ano. O 
jogador tem contrato até o fim 
de 2023 com os alvinegros.

O Botafogo tem 40% dos 
direitos econômicos de “El 
Toro”. O clube carioca quer 
ampliar o vínculo de Erison 
até 2025.

A intenção do Botafogo é 

O Vasco tenta 
embalar na Sé-
rie B do Cam-
peonato Brasi-
leiro. O técnico 
Zé Ricardo pare-
ce ter encontra-

do uma formação ideal para 
este momento da competição.

Quem ganhou uma vaga 
entre os titulares foi o volante 
Andrey. O jovem jogador é 
considerado uma das joias 
das categorias de base do time 
cruzmaltino.

Andrey está negociando a 
renovação de contrato com os 
cruzmaltinos. O volante confia 
na sua permanência no clube 
carioca.

“Levo isso de forma muito 
tranquila, já está sendo acer-

fazer o mesmo que está sendo 
feito com o zagueiro Kanu. O 
defensor negocia a extensão 
de contrato com o clube.

Empolgação - O bom mo-
mento do Botafogo dentro 
de campo tem empolgado a 
torcida. Tanto que nos últimos 
jogos, os alvinegros encheram 
o Nilton Santos.

Amanhã, o Glorioso vai 
jogar em Belo Horizonte, 
contra o América-MG, pelo 
Campeonato Brasileiro. E 
mais uma vez o Botafogo terá 
o apoio de sua torcida.

Isso porque os alvine-
gros esgotaram rapidamente 
a carga de 2000 ingressos  
para o duelo na Arena Inde-
pendência.

tado com os meus agentes e a 
diretoria do Vasco. Da minha 
parte tento fazer a minha par-
te da melhor maneira possível. 
Eu creio que, em breve, vai es-
tar tudo resolvido, sim”, disse.

Defesa confiante - O go-
leiro Thiago Rodrigues, um 
dos destaques do Vasco nas 
últimas rodadas ds Série B, 
exaltou a boa fase do setor 
defensivo.

“É motivo de muita alegria 
para o nosso grupo essa nossa 
consolidação defensiva. Nos 
dois últimos jogos não sofre-
mos gols e isso passa muito 
por essa obediência tática que 
o Zé vem trabalhando com 
a gente de modo coletivo”, 
afirmou.


