
Niterói amplia as vagas para 
população de rua em abrigos
Com baixas temperaturas, prefeitura intensifica abordagens para convencer as pessoas a aceitarem ajuda
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O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o empresário Elon Musk, conversaram sobre uma parceria do governo brasileiro com a empresa de conectividade sub-orbital Starlink e sobre liberdade de expressão

Reprodução redes sociais

Bolsonaro sobre 
Musk: é o ‘mito 

da liberdade’
O presidente Jair Bolsonaro se en-
controu ontem (20) com o empre-
sário Elon Musk, dono da Tesla e da 
Starlink, no interior de São Paulo. 
No encontro, eles conversaram 
sobre uma parceria do governo 
brasileiro com a empresa de co-
nectividade sub-orbital Starlink, 
que promete levar internet para 19 
mil escolas nos locais mais remo-
tos do País. Os satélites da Starlink 
poderão ainda contribuir com a 
preservação da floresta amazônica 
monitorando os desmatamentos. A 
compra do Twitter e o discurso pela 
liberdade de expressão também fo-
ram discutidos no encontro. Musk 
foi chamado de “mito da liberdade” 
pelo presidente.

Censo do IBGE: 
sai o resultado 
de concurso
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Em meio à turbulência nos bastidores e precisando vencer para não en-
trar na zona de rebaixamento, o Flamengo recebe hoje o Goiás, pela sé-
tima rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da segunda vitória.

PÁG.8

Bolofofos:
diversão para
a família
O espetáculo infantil “Bo-
lofofos Live Show” faz cur-
ta temporada na Sala Nel-
son Pereira dos Santos. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Personagens do canal do Youtube 
fazem parte do espetáculo

ESPORTES

Botafogo 
visita o 
América-MG
Mirando se manter na 
zona de classificação da 
Libertadores e subir ainda 
mais na tabela, o Glorioso 
visita o América-MG neste 
sábado, às 21h.

 Vitor Silva / Botafogo

Luis Castro quer manter boas 
atuações na competição nacional

 Foto - Alexandre Vidal 

No meio de uma turbulência, técnico português Paulo Sousa mira segunda vitória no Brasileirão

Fla busca 2ª vitória no Brasileiro

Linha Vermelha 
gestão deve 
voltar ao Estado

CIDADES\PÁG. 4

Sessão da 
Alerj acaba na 
delegacia

PANORAMA\PÁG 2

Enem: último dia de inscrição
Prazo para os interessados em fazer o exame termina às 23h59 deste sábado 
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Muito frio!
Semana difícil para quem acorda cedo para trabalhar. Sair 
de debaixo dos cobertores para encara a rotina foi uma 
tarefa ainda mais desafiadora com esse frio que assola 
todo o país. Haja agasalhos para esse vento glacial.
Luiz Dias

Trânsito
Achei tão interessante essa faixa de pedestres que foi pinta-
da na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. Além 
de uma novidade divertida, a sinalização ainda chama 
atenção de um jeito diferente para algo que é fundamental 
para a segurança no trânsito.
Sandro Almeida

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.

‘Bolofofos’: diversão 
para toda a família
O espetáculo infantil “Bo-
lofofos Live Show”, projeto 
iniciado em 2014 por Eduar-
do San Marino, faz curta 
temporada na Sala Nelson 
Pereira dos Santos. As apre-
sentações acontecem aos 
sábados e domingos, às 16h, 
até o dia 29.

Com mais de 2 bilhões de 
views na internet, Bolofofos 
conquista fãs de todas as 
idades com uma fórmula 
simples: músicas alto-as-
tral e com diversão para a 

família inteira. Com ritmos 
da cultura pop e humor in-
teligente, Bolofofos cantam 
situações e emoções do dia 
a dia.

Pensando nisso, o proje-
to decidiu levar as persona-
gens Bunny - a coelhinha, 
Rick - o leãozinho, Sophie - a 
gatinha, Pow - o polvinho 
e Pipi - o bebê corujinha 
para o palco em um show 
recheado das músicas do 
Youtube. O ingresso custa 
R$80 (inteira). 

CULTURA

Fotografia
A Sociedade Fluminense 
de Fotografia, no Centro de 
Niterói, abriga, a partir deste 
sábado, às 15h, a mostra fo-
tográfica “Através do Olhar”, 
que reúne 72 imagens feitas 
por quatro fotógrafas ne-
gras, da Zona Oeste do Rio: 
Aparecida Silva, Fernanda 
Dias, Thaís Alvarenga e Val-
da Nogueira. Em cartaz até 
o final de junho na Galeria 
Octávio do Prado e a visita-
ção é gratuita. De segunda 
a sexta, das 10h às 17h30, e 
aos sábados, das 9h às 13h.  

COLETIVO – O Rio de Janeiro ganha um novo espaço 
cultural na região central: o Centro Cultural Capiberibe 
27 (C27). O espaço vai abrir as portas para promo-
ver, neste sábado, das 10h até as 17h, a segunda edi-
ção da exposição do coletivo de arte contemporânea 
“Imaginário Periférico”, em comemoração aos seus 20 
anos. Endereço: Rua Capiberibe 27, no Santo Cristo.

TIM MAIA – A Banda do Síndico se despede do palco do 
Theatro Municipal de Niterói neste sábado, às 19h. O 
grupo faz uma grande homenagem ao eterno Síndico, 
Tim Maia, com sucessos como “Do Leme ao Pontal”, 
“Vale Tudo”, “Primavera”, “Descobridor de Sete Mares”, 
“Sossego”, entre outras. O ingresso custa R$60 e podem 
ser comprados no site Sympla ou na bilheteria.

Divulgação

Personagens do canal do Youtube fazem parte do espetáculo em Niterói

Fernanda Dias/Divulgação

Mostra reúne 72 imagens feitas por 

quatro fotógrafas negras do Rio

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

Alerj: sessão vai 
parar na delegacia
Nesta sexta (20), a vereadora 
trans Benny Briolly (PSOL) de-
nunciou o deputado estadual 
Rodrigo Amorim (PTB) por 
racismo e transfobia, na Dele-
gacia de Crimes Raciais e Deli-
tos de Intolerância (Decradi). 
Segundo Briolly, na última 
terça (17), em sessão ordinária 
na Alerj, Rodrigo Amorim “a 
chamou de “Belzebu, que é 
uma aberração da natureza, 
aquele ser que tá ali, um ‘ve-
reador’, homem, pois nasceu 
com pênis e testículo, então 
é homem”. Ainda segundo a 
vereadora, nas redes sociais, 
o deputado Rodrigo Amorim 
teria voltado a “atacá-la”, cha-
mando-a no masculino e de 
“machão”. Briolly informou 
que delegada titular Débora 
Rodrigues disse que encami-
nhará com celeridade o caso à 
Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ), que é o órgão que possui 
atribuição para investigar o 
deputado. A equipe jurídica 
da vereadora e o Instituto de 
Defesa da População Negra 
(IDPN) acompanharão a in-
vestigação.

PL do alerta ganha urgência

Ganhou urgência na Alerj 
o Projeto de Lei 5811/2022, 
que obriga as operadoras 
de telefonia móvel a trans-
mitirem gratuitamente 
alerta à população sobre 
risco de desastre no Es-

Divulgação tado do Rio. Autora da 
proposta, a deputada Cé-
lia Jordão (PL) reuniu 26 
assinaturas de parlamen-
tares para que o PL seja 
analisado com celeridade 
e votado em plenário. Se-
gundo o PL 5811/2022, o 
alerta deverá ser enviado 
via Sistema de Difusão 
Celular (Cell Broadcast), já 
amplamente utilizado em 
outros países e que não 
demanda cadastro prévio 
do usuário nem boa qua-
lidade da rede de internet 
convencional, essencial 
para atender a todos os 
municípios. Na avaliação 
da deputada estadual, o 
novo sistema é um avanço 
frente ao toque das sire-
nes em áreas de risco, e 
o envio de SMS por meio 
de alertas antecipados da 
Defesa Civil.

Sem distorções
O deputado estadual Jair Bit-
tencourt (PL) apresentou PL 
que altera a Lei 9584/2022, 
autorizando o Governo a con-
siderar a carga horária de 40 
horas semanais na remunera-
ção de professores que atuam 
como secretários escolares e 
agentes de pessoal e tenham 
matrícula de 16, 22 ou 30 ho-
ras semanais. A Lei 9584/2022 
corrigiu as distorções que exis-
tiam há anos entre diretores, 
coordenadores e orientadores 
pedagógicos, mas não contem-
plou professores que ocupam 
cargos administrativos. Mesmo 
com grande responsabilidade, 
e trabalhando 40 horas sema-
nais, antes da Lei ser aprovada, 
muitos servidores recebiam 
menos porque o salário base 
era calculado de acordo com o 
concurso feito e a matrícula de 
carga horária inferior.

Homenagem na 
Câmara de Niterói

Aniversário no 
calendário oficial

Luciene Saldanha Araújo Ri-
beiro, secretária adjunta da 
OAB Niterói, será homenagea-
da pela Câmara Municipal com 
a Medalha Professor Felisberto 
de Carvalho, por sua atuação 
como professora universitária. 
A comenda será entregue a 
Luciene, que também é pro-
curadora federal, por indicação 
do vereador Casota, durante 
solenidade realizada na próxi-
ma quarta-feira (24) às 18h, no 
Plenário Brígido Tinoco.

Uma iniciativa do presidente 
do Conselho Deliberativo 
do Clube Central, Fernando 
Tinoco, contribuiu para que 
a Câmara aprovasse nesta 
quinta (19) o PL 062/2022, que 
incluiu o aniversário da enti-
dade no Calendário Oficial 
de Eventos do Município de 
Niterói. A agremiação com-
pleta 102 anos no próximo dia 
18 de julho. A proposta, que 
teve autoria formal dos ve-
readores Paulo Eduardo Go-
mes e Fabiano Gonçalves, foi 
assinada também por outros 
parlamentares e aprovada por 
unanimidade. Para festejar, o 
Clube Central promete voltar 
a fazer o tradicional Baile de 
Gala no aniversário deste ano. 
A festa deve ocorrer no dia 
23 de julho, que cai em um 
sábado. Parabéns!

Em defesa dos idosos

O Projeto de Lei 3295/2021, 
da deputada federal Da-
niela do Waguinho (União-
-RJ), foi aprovado pela 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
da Câmara dos Deputa-
dos. A proposta obriga os 
serviços socioassistenciais 
de acolhimento a notifi-
car à autoridade sanitária 
os casos de suspeita ou 

 Divulgação/Toninho Barbosa confirmação de violência 
contra idosos. O projeto 
aprimora o Estatuto do 
Idoso, que completou 18 
anos em outubro passado. 
Atualmente, apenas os ser-
viços de saúde públicos e 
privados, como hospitais 
e postos, estão obrigados 
à notificação compulsória 
de maus-tratos contra 
idosos. O PL 3295/2021 
estabelece ainda que o 
descumprimento da nova 
regra sujeita o responsável 
a multa de R$ 500 a R$ 3 
mil, aplicada em dobro no 
caso de reincidência. Os 
maus-tratos sofridos pelos 
idosos são de variadas or-
dens, como violações à in-
tegridade (psíquica, física 
e patrimonial), à liberdade 
(sexual, direitos indivi-
duais, laboral, expressão, 
de religião ou crença), 
direitos sociais (alimen-
tação, saúde, moradia), 
entre outras, explica.

Panorama RJPanorama RJ

O dono da Havan, Luciano 
Hang, participou nesta 
sexta (20), de encontro 
com o fundador da SpaceX 
e da Tesla, Elon Musk, um 
dos homens mais ricos do 
mundo. O encontro foi no 
interior de São Paulo. A 
vinda de Musk ao Brasil 
faz parte de uma agenda 
com o presidente Jair Bol-
sonaro, para discussões de 

projetos de conectividade 
para a Amazônia. “Feliz 
demais em poder conhecer 
pessoalmente Elon Musk, 
uma pessoa que acredita 
no empreendedorismo, na 
inovação e na LIBERDA-
DE”, postou Hang em suas 
redes sociais. Detalhe: no 
encontro Hang não usou 
seu tradicional modelito 
verde e amarelo.

Encontro de poderosos
Cléverson Oliveira

Revitalização do Arco Metropolitano
Divulgação

Divulgação

O Arco Metropolitano 
(BR-493), em toda a sua 
extensão e margens, foi 
declarado como área de 
relevante interesse eco-
nômico estadual. A deter-
minação é da Lei 9.690/22, 

de autoria do deputado 
Rosenverg Reis (MDB), 
que foi sancionada pelo 
Governador Cláudio Cas-
tro e publicada na edição 
extra do Diário Oficial 
desta sexta-feira (20). A 
lei estabelece uma política 
de atração de empreendi-
mentos para desenvolver a 
rodovia, que corta os mu-
nicípios de Guapimirim, 
Magé, Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu, Queimados, 
Japeri, Seropédica e Ita-
guaí. “A via é estratégica, 
mas segue sendo pouco 
utilizada. A lei vai atrair 
a instalação de empreen-
dimentos, que podem 
trazer desenvolvimento 
para a região e melhorar 
a segurança, uma vez que 
a localidade não ficará tão 
deserta”, justificou Rosen-
verg Reis.
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Niterói amplia auxílio para pessoas em situação de rua. Abordagem da Assistência Social é reforçada

Niterói: 60 vagas contra o frio
Com a permanência da bai-
xa temperatura na cidade, 
a Prefeitura de Niterói está 
abrindo 60 vagas temporárias 
para acolher a população em 
situação de rua. Os centros 
de acolhimento do Municí-
pio e os hotéis emergenciais 
já oferecem, juntos, aproxi-
madamente 300 vagas para 
pessoas em situação de rua. 
A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Economia 
Solidária (SMASES) também 
intensificou a abordagem 
pelas ruas com maior concen-
tração de pessoas vulneráveis 
para tentar convencê-los a 
aceitar o acolhimento, ainda 
que temporário.

“A Prefeitura de Niterói 
intensificou, nesta sema-
na, as rondas de abordagem 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária nos locais que 
concentram a população em 
situação de rua. Como nosso 
hotel emergencial está che-
gando a sua capacidade má-
xima de hóspedes, abrimos 
o Centro Pop para pernoite e 
vamos abrir outro abrigo tem-
porário, com mais 60 vagas”, 
disse o prefeito de Niterói, 
Axel Grael.

Com a queda brusca na 
temperatura na cidade, o ob-
jetivo é oferecer acolhimento 
emergencial. O secretário de 

Assistência Social e Econo-
mia Solidária, Elton Teixeira, 
reforçou que essa é uma ação 
preventiva por conta da onda 
de frio em Niterói.

“O frio tem sido muito in-
tenso nesses últimos dias, por 

isso intensificamos as rondas 
pelas ruas da cidade na inten-
ção de acolher quem quiser 
se proteger nessas noites. 
O abrigo fornece acolhida, 
jantar, oportunidade de um 
banho e café da manhã antes 

da pessoa deixar o espaço”, 
explicou o secretário.

Ontem (20), as equipes da 
SMASES reforçaram a aborda-
gem no entorno da Praça Jus-
celino Kubitschek, no Centro. 
Durante a semana, os agentes 

sociais fazem ronda rotineira 
e diária, além das emergen-
ciais no cair da noite, quando 
fica ainda mais frio. Até o 
momento, cerca de 60 pes-
soas aceitaram acolhimento 
temporário e em um dos es-
paços da Prefeitura. Durante 
esse período, a Secretaria está 
com o Centro Pop aberto de 
forma contínua e todos que 
precisarem de acolhimento 
podem buscar auxílio na Rua 
Coronel Gomes Machado, 259 
– Centro. A legislação brasilei-
ra não permite o acolhimento 
compulsório, a pessoa deve 
decidir ir para o abrigo volun-
tariamente.

Niterói possui uma rede de 
atendimento para população 
em situação de rua que conta 
com equipes de abordagem 
social especializada, Centro 
de Referência Especializado 
para População em Situação 
de Rua (Centro Pop) e cinco 
unidades de acolhimento 
(abrigos). A Secretaria am-

pliou as vagas em acolhimen-
to com a contratação de hos-
pedagem em hotel - aumento 
de 60% das vagas. Os hotéis e 
centros de acolhimento pos-
suem, juntos, aproximada-
mente 300 vagas para pessoas 
em situação de rua. O projeto 
de acolhimento emergencial 
em Hotel Popular, desde a 
sua contratação em abril 
de 2020, já atendeu mais de 
2.150 pessoas em situação  
de rua.

Nas unidades de acolhi-
mento, as pessoas recebem 
atendimento de assistentes 
sociais, psicólogos e orienta-
ção jurídica, encaminhamen-
to para serviços de saúde, tra-
balho e renda e documenta-
ção civil. O objetivo principal 
é construir com os acolhidos 
um trabalho que culmine na 
sua autonomia e reinserção 
social. A organização desses 
serviços garante privacidade, 
o respeito aos costumes, às 
tradições e à diversidade de 
ciclos de vida, arranjos fa-
miliares, raça/etnia, religião, 
gênero e orientação sexual.

A Secretaria também ofe-
rece o programa de recam-
biamento, que permite que 
a pessoa em situação de rua 
resgate vínculos comunitá-
rios e familiares com sua terra 
natal e custeia o retorno ao 
seu estado de origem.

Nas unidades 
de acolhimento 
pessoas recebem 
diversos tipos de 
atendimento e 
serviços

Luciana Carneiro/Divulgação

Ao todo, a cidade já oferece 300 vagas para população de rua, e agora vai ampliar acomodações em outro abrigo

SG: ‘Maio Amarelo’ 
orienta motoristas
Com a campanha “Juntos 
Salvamos Vidas”, a Secreta-
ria de Transportes de São 
Gonçalo está realizando ati-
vidades para conscientizar 
os motoristas sobre a im-
portância de seguir as leis 
de trânsito e a prudência ao 
dirigir. Ontem (20), as ações 
aconteceram de forma in-
tegrada com a Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Detran-
-RJ, Arteris Fluminense e 
SEST/Senat.

Segundo o secretário de 
Transportes, Fábio Lemos, 
o objetivo é chamar atenção 
da sociedade para o elevado 
número de mortos e feridos 
em acidentes de trânsito e 
também para os impactos 
sociais, emocionais e eco-
nômicos decorrentes desses 
desastres.

“Precisamos mudar a 
mentalidade de quem está 
no volante. A cada dia de 
ação, a nossa equipe está 
fazendo um trabalho espe-
cífico para diferentes ca-
tegorias. Já atuamos nas 
escolas com as crianças, já 

falamos com os pedestres, 
motoristas de ambulância. 
Nesta sexta-feira, focamos 
nos trabalhadores do setor de 
transportes em geral. E ainda 
teremos ações voltadas para 
os motociclistas e caminho-
neiros”, disse.

Programação:
23/05 – Ação Educativa de 
Trânsito na BR- 101 (Ação 
entre Secretaria de Transpor-
tes (Semtran), SEST/SENAT, 
Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil, Polícia Rodoviária 
Federal, Detran-RJ, Arteris 
Fluminense)
Público-alvo: motociclistas 
que trafegam pela rodovia

25/05 – Ação Educativa de 
Trânsito na BR-101 (Ação 
entre Secretaria de Transpor-
tes (Semtran) e a Operação 
Saúde, do Núcleo de Educa-
ção Permanente em Saúde 
(Neps), SEST/Senat, Polícia 
Rodoviária Federal, Detran-
-RJ e Arteris Fluminense)
Público-alvo: Caminhonei-
ros que trafegam pela BR-
101.

Aquece São Gonçalo 
ganha as ruas
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Assistência Social, lançou, 
nesta sexta-feira (20), a cam-
panha “Aquece São Gonçalo 
2022 – A solidariedade aque-
ce o coração”. Assim como 
antecipou o acolhimento 
provisório à população em 
situação de rua, a pasta 
também decidiu adiantar 
a campanha do agasalho, 
que costuma ser feita no in-
verno, por conta da intensa 
frente fria que se instalou 
no estado. 

Inicialmente, serão três 
locais de coleta, que são: a 
sede da Secretaria de As-
sistência Social, em Venda 
da Cruz, a Prefeitura de São 
Gonçalo e o Partage Sho-
pping, ambos no Centro. 

As prioridades para doa-
ções são cobertores, len-
çóis, casacos, calças, meias 
e luvas. As doações serão 
entregues para os inscritos 

no Centro Pop e as pessoas 
atendidas em abordagens 
noturnas realizadas pela 
Assistência Social. 

“Seguimos empenhados 
para atender as pessoas em 
situação de rua que tanto 
precisam, especialmente, 
durante esses dias mais 
frios. Além da campanha de 
agasalho, estamos intensifi-
cando as abordagens notur-
nas nas ruas do município 
para atender as pessoas 
em vulnerabilidade social”, 
declarou Edinaldo Basílio, 
secretário de Assistência 
Social.

Aquece São Gonçalo 2022 
- Sede Assistência Social: 
Rua Dr. Porciúncula, nº 395, 
em Venda da Cruz; Prefei-
tura de São Gonçalo: R. Dr. 
Felíciano Sodré, nº 100, no 
Centro e Partage Shopping: 
Av. Pres. Kennedy, nº 425, no 
Centro.

Programa Mulher Líder tem 
inscrições até amanhã

A Prefeitura de Niterói está 
com inscrições abertas para 
a segunda turma do Progra-
ma Mulher Líder da Coor-
denadoria de Políticas e 
Direitos da Mulher (Codim). 
O projeto visa oferecer opor-
tunidade de capacitação 
para 120 mulheres na área do 
empreendedorismo femini-
no. As inscrições podem ser 
feitas até amannhã (22) pelo 
link http://bit.ly/mulherli-
dercodim. São 60 vagas. O 
projeto faz parte do prêmio 
do edital do Consulado Ame-
ricano – Federal Assistance 
2021, recebido pela Codim, 
em junho de 2021.

O Programa Mulher Líder 
tem como objetivo ajudar 
as mulheres para que pos-
sam colocar em prática suas 
ideias de negócio de forma 

organizada e profissional, 
buscando potencializar e 
consolidar o propósito da 
empresa, apresentando fer-
ramentas para planejar, gerir 
e promover a sustentabilida-
de dos negócios. Fernanda 
Sixel, secretária de Políticas 
e Direitos da Mulher, conta 
sobre como o projeto pode 
ajudar na geração de autono-
mia para as mulheres.

“Nossa principal missão 
é o enfrentamento às violên-
cias contra as mulheres, mas 
compreendemos que inves-
tir no fortalecimento pessoal 
e capacitação profissional 
das mulheres possibilita 
sua emancipação financeira 
e autonomia. Essa é uma 
oportunidade de oferecer a 
porta de saída e romper com 
o ciclo da violência”, ressalta 

Fernanda.
O Mulher Líder prevê a 

construção de um progra-
ma de formação com base 
em tecnologia, inovação e 
liderança para potencializar 
o empreendedorismo femi-
nino e contará ainda com 
co-working e espaço kids. 
Os cursos têm duração de 
quatro meses. As disciplinas 
incluem ensino à distância 
e presencial e abrangem as 
competências de liderança, 
planejamento estratégico, 
gestão financeira, inovação, 
programação e marketing 
digital, entre outras.

O programa Mulher Lí-
der está sendo financiado 
com recursos do prêmio do 
edital do Consulado Ame-
ricano – Federal Assistance 
2021. A metodologia atende 

a, pelo menos, quatro itens 
propostos no edital como: 
igualdade de gênero - alcan-
çar a igualdade de gênero 
e empoderar todas as mu-
lheres e meninas; trabalho 
decente e crescimento eco-
nômico - promover o cresci-
mento econômico sustenta-
do, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para to-
dos; indústria, inovação e 
infraestrutura - construir 
infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fo-
mentar a inovação; e redução 
das desigualdades. O projeto 
conta com a parceria do  
Senac – RJ, da Associação 
Comercial e Industrial do 
Rio de Janeiro (Acierj) e da 
Viva Rio.

Projeto visa oferecer 120 vagas para capacitação de empreendedoras

Luiz Carvalho/Divulgação

Em SG, a informação sempre vem acompanhada de cuidados para mulheres

Violência contra a mulher é 
esclarecida em São Gonçalo
Com o objetivo de conscien-
tizar as mães e responsáveis 
dos alunos sobre as formas 
de violência contra a mulher, 
a Subsecretaria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mu-
lheres, da Secretaria de Assis-
tência Social, realizou, ontem 
(20), a palestra “Autonomia 
financeira e o rompimento do 
ciclo de violência de gênero” 
na Escola Municipal Nice 
Mendonça de Souza e Silva, 
no bairro Venda da Cruz. O 
evento também contou com 
um workshop de limpeza de 
pele, para estimular o auto-
cuidado.

No próximo mês, a sub-
secretaria irá introduzir o 
assunto com os alunos, pri-
meiro da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e, mais tarde, 
com estudantes de todos 
os segmentos, abrangendo 

mais escolas de diferentes 
localidades.

“Sabemos que, muitas ve-
zes, as mulheres não rompem 
esse ciclo de violência por não 
terem como proverem seu 
sustento e dos filhos, daí a im-
portância de refletirmos sobre 
os caminhos para a conquista 
da independência financeira, 
o resgate da autoestima, da 
autonomia e da qualidade de 
vida”, afirmou a subsecretária 
Ana Cristina da Silva.

Para a diretora, Rosana 
Melo, palestras como essa 
são necessárias para que as 
mães e responsáveis se sin-
tam acolhidas e seguras, caso 
estejam sofrendo algum tipo 
de violência. Segundo ela, a 
escola também tem o dever de 
prestar este serviço de cons-
cientização à comunidade.

“Nós, enquanto escola, 

devemos contribuir com a 
causa e alertar as mulheres 
para que elas detectem os 
sinais de violência doméstica. 
Acreditamos na importância 
de ter as mães dos nossos alu-

nos dentro da escola e poder 
proporcionar uma tarde tão 
agradável. Além disso, é pre-
ciso alertá-las sobre o que é 
um relacionamento abusivo”, 
explicou a diretora.

Ação também contou com um workshop de limpeza de pele para mulheres
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Lei orgânica para
militares estaduais

Deputado Gurgel*

O Congresso Nacional 
realizou esta semana uma 
audiência pública para de-
bater o PL 4.363/2001, que 
tramita há mais de 20 anos 
na casa legislativa e que 
propõe a criação da Lei 
Orgânica da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros 
e estabelece novas normas 
gerais sobre organização 
do efetivo, material bé-
lico, ingresso e progres-
sões de carreira, direitos 
e garantias, dentre outras 
determinações inovadoras 
a serem obedecidas por 
todas as corporações em 
todo país.

Apesar das premissas 
semelhantes de hierarquia 
e disciplina, dependendo 
do estado da federação, 
os benefícios, deveres e 
direitos dos policiais e 
bombeiros podem variar 
criando distorções e des-
valorização dos agentes 
militares estaduais em 
suas carreiras comprome-
tendo as políticas de se-
gurança pública e que na 
prática se desnaturam em 
omissão do estado na ga-
rantia da ordem pública.

As Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros 
Militares se confundem 
com a própria história do 
Brasil e como instituições 
de socorro são impor-
tantes e imprescindíveis 
para toda nação.. Quando 
um Policial Militar ou um 
bombeiro Militar ingressa 
na carreira de militar 
estadual, ele jura de-
fender a pátria, preser-
var a ordem 
e proteger a 
sociedade, o 
que significa 
defender o 
Brasil mes-
mo colocan-
do em risco 
a sua pró-
pria vida. Ao 
contrário de 
outras clas-
ses  que já 
dispõem de 
lei orgânica, como a 
Magistratura, o Minis-
tério Público, a Advo-
cacia-Geral da União, 
dentre outras, os militares 
estaduais ainda são regi-
dos por um Decreto-Lei 
em vigor há mais de 50 
anos.

Vivemos uma nova rea-
lidade e as instituições 
militares não evoluíram 
dentro do arcabouço legal. 
O Decreto-Lei número 
667, responsável por orga-
nizar as polícias militares 
e os corpos de bombeiros 
militares, data de 1969, co-
locando em rota de colisão 
diversos artigos em face 
da nossa Constituição em 
vigor, existe uma defasa-
gem entre o Decreto-Lei, 
a realidade da sociedade 
atual e a Constituição Ci-
dadã de 1988. A melhor 
forma de aparar as arestas 
é adotando uma lei orgâ-
nica moderna em âmbito 
nacional, para militares 
estaduais e do Distrito 
Federal serem regidos de 
forma linear, em todo o 
país e voltada para a solu-
ção de problemas que não 
só a sociedade enfrenta de 
forma geral, mas, também 
para os problemas no pró-
prio exercício da função de 
Policiais Militares e Bom-
beiros Militares que hoje 
são por muitas vezes inti-
midados no cumprimento 
do dever por medo de 
serem exonerados, diante 
das covardias exercidas 
pelos Comandantes das 
Corporações.

 
A Lei Orgânica dos 

militares estaduais esta-
belece as normas gerais 

de organização, efetivo, 
material bélico, convoca-
ção, inatividade e pensões 
das polícias militares e 
dos corpos de bombei-
ros militares estaduais. 
Além disso, traz novos 
regramentos para temas 
importantes relacionados 
ao ingresso na corpora-
ção, à justiça militar e a 
direitos e garantias dos 
militares, hoje sujeitos a 
desmandos políticos de 
governos estaduais e mer-
gulhados na insegurança 
jurídica a despeito de toda 
relevância do trabalho 
exercido por estes agentes 
militares.

 
A carreira dos militares 

estaduais é diferente de 
um profissional liberal ou 
mesmo um funcionário 
ou agente público civil em 
sua natureza e também 
em responsabilidades, 
cuja desproteção legal 
afeta diretamente a órbita 
pessoal daquele militar 
que vai à guerra em nome 

do estado. Contudo, 
entre outras restri-
ções, é necessário 
ressaltar que são 

carreiras que 
exigem de-
dicação ex-
clusiva, não 
p o d e n d o 
os agentes 
exercer ou-
tra atividade 
paralela. As 
instituições 
m i l i t a r e s 
e s t a d u a i s 
atuam como 
polícias os-

tensivas, previnem 
crimes, preservam 
a ordem pública, 
salvam vidas e pa-

trimônio e que também 
impedem e minimizam 
catástrofes. 

Policiais Militares e 
Bombeiros Militares cui-
dam do que é mais caro 
para um cidadão, a vida, 
a liberdade, a paz social e 
o Estado democrático de 
direito. Se for necessário 
também podem atuar em 
guerra e situações extre-
mas de grave perturbação 
da ordem, pois integram 
o sistema de defesa nacio-
nal. Hoje são mais de 500 
mil militares estaduais na 
ativa e mais de 260 mil na 
reserva em todo país. São 
homens e mulheres que 
têm na farda sua segunda 
pele ombreada pelo orgu-
lho da profissão em prol 
da segurança dos cidadãos 
brasileiros.

Como deputado fe-
deral estou lutando no 
Congresso Nacional em 
todas as frentes para apro-
varmos a Lei Orgânica 
criando regras gerais de 
funcionamento das insti-
tuições militares estaduais 
garantindo regras unifica-
das para as corporações 
em todo o território nacio-
nal, além de estabelecer 
segurança jurídica para o 
exercício da nossa profis-
são. Hoje estou deputado 
na Câmara Federal, mas 
sou policial militar com 
muito orgulho e esta é 
nossa luta. 

As Polícias 
Militares e 
Corpos de 
Bombeiros 
Militares se 
confundem 

com a própria 
história do Brasil

OPINIÃO

Deputado Gurgel

é deputado federal pelo RJ

Divulgação

Valorização da cultura negra é 
tema de painel sobre carnaval

A Secretaria de Governo e 
Integridade Pública da Pre-
feitura do Rio, por meio da 
Coordenadoria Executiva de 
Promoção da Igualdade Racial, 
promove neste sábado (21) o 
painel “Carnaval em pauta: a 
necessidade do pretagonismo”. 
O evento, que acontece a partir 
das 10 horas no Museu de His-
tória e Cultura Afro-Brasileiras 
(MUHCAB), busca refletir so-
bre o real lugar da população 
negra em uma das maiores 
festas populares do mundo.

Além disso, o debate anali-
sará o cenário atual dos desfiles 
das escolas de samba cariocas, 
a partir de conceitos e temas 
da política de promoção da 
igualdade racial.

O encontro terá a pre-
sença de Helena Theodoro, 
professora do Programa de 
Pós-Graduação em História 
Comparada da UFRJ, do car-
navalesco André Rodrigues, da 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos 
do Negro, Fátima Malaquias, e 
do coordenador executivo de 

Promoção da Igualdade Racial 
do Rio, Jorge Freire. Para parti-
cipar, não é preciso se inscrever 
previamente.

“O Carnaval nasce nos ran-
chos e terreiros cariocas, mas 
onde está o negro na folia 
contemporânea? Qual é o seu 
lugar nas escolas de samba? É 
preciso falar sobre democra-

tização do acesso à cultura, 
sobre a relação entre cultura 
popular e erudita, e sobre as 
tradições de origem e influên-
cia africana na cidade do Rio de 
Janeiro. Esta é uma maneira de 
promover a reparação histórica 
e a valorização da cultura negra 
em nosso município”, destaca 
Freire.

Serviço:

Painel “Carnaval em pauta: a 
necessidade do pretagonismo”
Data: 21 de maio (sábado), das 
10 às 12 horas
Local: Museu da História e 
Cultura Afro-Brasileiras (MUH-
CAB) - Rua Pedro Ernesto, 80, 
Gamboa.

Debate no Rio vai analisar o cenário atual dos desfiles de escolas de samba
Beth Santos/Divulgação

Museu de História e Cultura Afro-Brasileiras fica na Rua Pedro Ernesto, na Gamboa. Evento começa às 10h

Informação foi passada pelo ex-prefeito de Meriti, após encontro com Castro

Governo do Estado deverá 
reassumir Linha Vermelha
Quinze anos depois de passar 
para a Prefeitura do Rio, a Linha 
Vermelha, uma das principais 
vias expressas do estado, im-
portante ligação entre a capital 
e a Baixada Fluminense, deve 
voltar a ser administrada pelo 
governo estadual.

Uma reunião ontem, entre 
o ex-prefeito de São João de 
Meriti, Sandro Matos (Soli-
dariedade), e o governador 
Cláudio Castro (PL), no Palá-
cio Guanabara, teria selado o 
acordo, informou o ex-prefeito 
de Meriti. Inconformado com 
a falta de manutenção, Sandro 
fez o pedido de estadualização 
da via, no que, segundo ele, 
foi imediatamente aceito pelo 
governador.

“Esse importante corredor, 
especialmente para as cidades 
da Baixada, não pode continuar 
largado do jeito que está. A Pre-
feitura cuida, e mal, até o trecho 
da Ilha do Governador, claro, 
pois é sua jurisdição. Passou 
dali, é um abandono só”, recla-
mou o ex-prefeito meritiense.

Segundo ele, no encontro, o 
governador disse que já estava 
pensando em reaver a gestão 
da Linha Vermelha, para que 
possa cuidar da manutenção de 
forma mais efetiva. Ele admitiu 
que a situação do recapeamen-
to e da iluminação é a mais 

precária hoje, e revelou que 
iria conversar com o prefeito 
Eduardo Paes com intuito de 
retomar a administração da via.

“A Linha ela é estadual, in-
clusive a conta de luz de lá 
quem paga somos nós, através 
do DER. Então, natural que ela 
volte para o estado, que hoje 
conta com mais condições 
financeiras de fazer uma boa 

manutenção e melhorar as 
condições da via”, disse o go-
vernador.

A Linha Vermelha possui 21 
quilômetros e corta três cidades 
(Rio, Caxias e São João de Meri-
ti). Ela sai de São Cristóvão, na 
Zona Norte do Rio, e chega até 
a Rodovia Presidente Dutra, na 
altura da Baixada. Sem manu-
tenção por parte da Prefeitura 

do Rio, ao longo dos últimos 
anos ela vem sofrendo com o 
abandono. Buracos estão por 
toda a parte, a iluminação não 
existe em longos trechos, bem 
como placas de sinalização. 
Com isso, são comuns na via 
expressa os casos de veículos 
danificados e, pior, de assaltos 
e todo o tipo de crime, lembra 
Sandro Matos.

Divulgação

A Linha Vermelha sai de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, e chega até a Rodovia Presidente Dutra, na altura da Baixada

Sacramento tem Cidadania 
Itinerante neste sábado

A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de As-
sistência Social, vai realizar o 
projeto “Cidadania Itinerante”, 
neste sábado (21), das 9h às 13h, 
no bairro Sacramento.

Durante a ação, que vai 
acontecer no Ciep 423 Mora 
Guimarães, serão oferecidos 
serviços de orientação jurídica, 
instruções sobre o Sine e o Cras, 
isenção para certidão de nasci-
mento, casamento e segunda 
via de identidade, orientação 
ao combate à violência contra 
as mulheres, verificação sobre 
o direito à tarifa social da Enel 
e da Águas do Rio, aferição de 

pressão arterial, orientação 
para o Programa Auxílio Brasil, 
odontomóvel, corte de cabelo, 
manicure e recreação infantil.

O projeto, que foi criado 
com o objetivo de levar diver-
sos serviços para os moradores 
das áreas mais vulneráveis 
da cidade de forma gratuita, 
passou por 12 diferentes bair-
ros realizando mais de 11.500 
atendimentos no último ano.

Serviço -Cidadania Itineran-
te no CIEP 423 Mora Guima-
rães, que fica na Rua Ducleia, 
2.2026, no Sacramento. Sábado 
(21), de 9h às 13h.

Projeto acontece no bairro de SG no Ciep Mora Guimarães, de 9h às 13h
Julio Diniz/Divulgação

Cidadania Itinerante oferece uma série de serviços para a população
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IBGE divulga os resultados do 
concurso para o Censo 2022
Treinamento para agente censitário municipal e agente censitário superior começa no próximo dia 6

O resultado do processo se-
letivo simplificado (PSS) do 
Censo Demográfico 2022, do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
foi divulgado ontem (20) 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV ), empresa orga-
nizadora do concurso. Os 
candidatos para as vagas de 
recenseador, agente censitá-
rio municipal (ACM) e agente 
censitário supervisor (ACS) 
devem consultar o resultado 
no site da FGV.

De acordo com o IBGE, 
nos casos de empate na nota 
final foi respeitada a área de 
trabalho, o município e o es-
tado escolhido, sendo o pri-
meiro critério de desempate, 
em obediência ao Estatuto do 
Idoso, garantindo a vaga para 
quem tem idade igual ou su-
perior a 60 anos completos 
até o último dia de inscrição. 
O segundo critério foi a nota 
na disciplina Conhecimentos 
Técnicos, seguida da nota em 
Língua Portuguesa e em Ética 
no Serviço Público. Todos os 
critérios de desempate cons-
tam do edital do processo 
seletivo.

Convocação - Divulgado 
o resultado final, a próxima 
etapa será a de convocação 
e depois os aprovados serão 
chamados pelo IBGE para 
realizar treinamento.

De acordo com o órgão, 

mais de 621 mil pessoas 
concorreram às vagas distri-
buídas em 5.297 municípios 
do país, que se dividem em 
206.891 servidores temporá-
rios para o Censo, dos quais 
183.021 recenseadores, com 

treinamento previsto para 
18 a 22 de julho; 18.420 para 
ACS e 5.450 para ACM, ambos 
com treinamento previsto de 
6 a 15 de junho.

“Os demais candidatos 
aprovados serão mantidos 

em lista de espera, podendo 
ser chamados posteriormen-
te, de acordo com o edital. O 
treinamento para recensea-
dores terá caráter elimina-
tório e classificatório e será 
realizado pelo IBGE em duas 

etapas: autoinstrução e pre-
sencial”, informou o IBGE.

Prova - Quem concorreu à 
vaga de recenseador precisou 
responder a 50 questões, sen-
do 10 de Língua Portuguesa, 
10 de Matemática, 5 sobre 
Ética no Serviço Público e 25 
de Conhecimentos Técnicos.

Para ACM e ACS foram 60 
questões, divididas em 10 de 
Língua Portuguesa, 10 de Ra-
ciocínio Lógico Quantitativo, 
5 de Ética no Serviço Público, 
15 de Noções de Administra-
ção / Situações Gerenciais e 
20 de Conhecimentos Téc-
nicos.

Para o processo seletivo, 
os candidatos receberam do 
IBGE uma apostila de conhe-
cimentos técnicos para que 
eles tivessem acesso às in-
formações necessárias para 
responder às questões sobre 
a operação censitária.

O ensino fundamental 
completo era o requisito 
para a vaga de recenseador. 

O profissional ganha por pro-
dução e atuará diretamente 
na coleta das informações, 
entrevistando os moradores 
dos domicílios.

Para ser ACM, que geren-
cia o trabalho do posto de 
coleta; e ACS, subordinado 
ao ACM, tem como principal 
função orientar os recensea-
dores durante a execução 
dos trabalhos de campo; a 
exigência era ter o ensino 
médio completo. Os salários 
são de R$ 2,1 mil e R$ 1,7 mil, 
respectivamente.

Censo 2022 - A estimativa 
do IBGE é de que seja entre-
vistados cerca de 215 milhões 
de habitantes, em mais de 70 
milhões de domicílios, a par-
tir de 1º de agosto, nos 5.570 
municípios do país.

“O Censo revelará as ca-
racterísticas dos domicílios, 
identificação étnico-racial, 
nupcialidade, núcleo fami-
liar, fecundidade, religião ou 
culto, deficiência, migração 
interna ou internacional, 
educação, deslocamento 
para estudo, trabalho e ren-
dimento, deslocamento para 
trabalho, mortalidade e au-
tismo. Realizada a cada dez 
anos, a pesquisa é a principal 
fonte de referência sobre as 
condições de vida da popula-
ção em todos os municípios 
do país”, informou o IBGE.

Próxima 
etapa será a 
convocação 
dos aprovados. 
Mais de 620 mil 
fizeram a prova

 T..nia R..go/Ag..ncia Brasil

Os recenseadores do IBGE recolherão informações nos mais de 70 milhões de domicílios espalhados por todo o Brasil

Mastercard vai ser 
investigada pelo MJ
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública informou 
que, diante de denúncia da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), a ad-
ministradora de cartões Mas-
tercard Brasil será investigada 
“por possível elevação da taxa 
de intercâmbio cobrada sobre 
o uso de cartões de crédito e 
débito, utilizados para recebi-
mentos nos supermercados”. 
A taxa de intercâmbio é paga 
pela empresa usuária do car-
tão aos bancos emissores do 
serviço, pelo uso do sistema 
de crédito e débito.

Em nota, o ministério in-
forma que a Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon) 
encaminhou ofícios à Master-
card Brasil e ao Banco Central 
informando iniciou a apura-
ção da denúncia. Para a Abras, 

o aumento dessa taxa será 
repassado ao consumidor.

A Mastercard informou 
que a alteração da taxa de 
intercâmbio representa 
uma “busca de expansão do 
ecossistema de pagamentos 
eletrônicos, especialmente 
em transações com cartões, 
presencialmente ou virtual-
mente” e que que “o aumento 
da taxa de intercâmbio não 
resulta, necessariamente, 
em aumento de preços ao 
consumidor”. Segundo a Mas-
tercard, essa é uma decisão 
que as empresas com papel 
de liquidar as transações  
por meio de cartão de em 
acordo com com os comer-
ciantes, beneficiados pelo 
investimento em segurança 
e melhor experiência do con-
sumidor.

Jair Bolsonaro e Elon Musk 
conversam sobre parcerias
O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, se encontrou 
ontem (20) com o empresário 
Elon Musk, dono da Tesla e 
da Starlink, no interior de São 
Paulo. No encontro, eles con-
versaram sobre uma parceria 
do governo brasileiro com a 
empresa de conectividade 
sub-orbital Starlink.

De acordo com Musk, a 
razão da visita é viabilizar a 
conexão de 19 mil escolas bra-
sileiras usando o sistema de 
satélites de internet. Além dis-
so, a Starlink também auxiliará 
no monitoramento ambiental 
da Amazônia.

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, que também 
participou do encontro, disse 
que o satélite da Starlink po-
derá contribuir com a preser-
vação da floresta monitorando 
os desmatamentos. 

“Os satélites dele ficam 
a 550 km da Terra. O satélite 
pode nos informar que estava 
ali tendo uma serra eletrica 
e o governo irá conferir se 
é um lugar onde esta tendo 
desmatamento legal ou ilegal”, 
disse o ministro em entrevista 
coletiva.

Bolsonaro confirmou que 
os satélites de Musk poderão 
auxiliar o governo federal na 
identificação das queimadas. 
“Essa participação vai nos 
ajudar a preservá-la [a Amazô-
nia]”, disse.

O presidente afirmou ainda 
que colocou à disposição de 
Elon Musk a base de Alcântara 
para ser usada pela SpaceX, 
empresa aeroespacial tam-
bém controlada pelo bilio-
nário. “A base de lançamento 
de Alcântara está disponível, 
como conversado entre ele e o 

comandante da Força Aérea”, 
afirmou Bolsonaro.

Além do monitoramento 
da Amazônia, Musk também 
propõe oferecer internet de 
banda larga no país em áreas 
rurais ou de difícil acesso. “E o 
sonho dele é ajudar na educa-
ção conectando as escolas em 
áreas rurais”, disse o ministro 
Fábio Faria.

Esta foi a segunda reu-
nião entre Fábio Faria e Elon 
Musk. Antes, eles já haviam 
conversado sobre esse tema 
em um encontro nos Estados  
Unidos.

Bolsonaro também conver-
sou com Musk sobre a compra 
do Twitter pelo empresário. 
“Terminei há pouco a con-
versa com ele. O qualifiquei 
como o mito da liberdade 
após ele comprar o Twitter. 
Isso demonstra a liberdade de 
imprensa que sempre defen-
demos, queremos e deseja-
mos. Liberdade total”, disse o 
presidente.

Questionado se os satéli-
tes não poderiam dar a Musk 
informações privilegiadas de 
interesse nacional, Faria ne-
gou. “Os satélites estão lá, o 
que a gente está querendo é 
que todas as informações que 
eles já têm, que eles possuem, 
que eles possam dividir com o 
governo. Eles é que estão abrin-
do mão da soberania deles para 
nós”, explicou o ministro.

Presidente e empresário falaram sobre internet por satélite e Amazônia

O governo federal, por 
meio do Banco do Bra-
sil, vai repassar R$ 7,7 
bilhões para todos os 
estados, para o Distrito 
Federal e 5.569 municí-
pios do valor relativo à 
arrecadação dos bônus 
de assinatura do leilão 
dos excedentes para 
exploração de petróleo 
e gás natural da cessão 
onerosa dos campos de 
Sépia e Atapu, no pré-
-Sal, de acordo com in-
formações do Ministé-
rio de Minas e Energia.

O valor começou a 
ser pago ontem (20) e 
prossegue até terça-
-feira (24). O leilão foi 
realizado pela ANP em 
dezembro de 2021.

Repasse de 
R$ 7,7 bi

Encontro 
aconteceu ontem 
no interior de 
São Paulo

Enem: últimas horas 
para fazer a inscrição
Termina, às 23h59 (horário 
de Brasília) deste sábado (21), 
o prazo de inscrição para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2022, versões 
impressa e digital. Todos os 
interessados em fazer o exa-
me, isentos ou não, devem 
se inscrever pela Página do 
Participante. O exame será 
aplicado em todos os estados 
brasileiros, nos dias 13 e 20 de 
novembro.

Pagamento - Após a ins-
crição, o participante não 
isento deve acessar a Página 
do Participante, com login 
e senha únicos cadastrados 
no portal do governo federal 
(Gov.br), para escolher a for-
ma de pagamento da taxa de 

inscrição, no valor de R$ 85.
O prazo para pagar a taxa é 

até 27 de maio. Pela primeira 
vez, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
possibilitou o pagamento 
da taxa por meio de PIX e 
cartão de crédito, além do 
tradicional boleto – Guia de 
Recolhimento da União (GRU 
Cobrança). Vale lembrar que, 
após selecionar a opção de 
pagamento, não será possível 
alterar a escolha.

Prazo termina 
às 23h59 deste 
sábado

A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) informou que 
o percentual máximo 
de reajuste a ser auto-
rizado para os planos 
individuais ou familia-
res está sendo calcu-
lado e será divulgado 
após conclusão de es-
tudos e manifestação 
do Ministério da Eco-
nomia. A agência regu-
ladora enviou o cálculo 
do índice de reajuste 
anual no dia 10 de maio  
para a pasta. 

A Associação Brasi-
leira de Planos de Saú-
de (Abramge) estima 
que o percentual a ser 
aplicado em 2022 seja 
próximo a 15,8%.

Planos: vem 
reajuste 

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: 26/05/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Trovador José Naegele - Piratininga - Niterói 16273233
09:00 às 13:00 Estrada Sapê - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Estrada Washington Luiz - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua Pastor Erasmo Braga - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua Barra Mansa - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua Margarida - Largo da Batalha - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua Penedo - Ititioca - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua Pastor Erasmo Braga - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua São Fidélis - Sapê - Niterói 17484241
09:00 às 13:00 Rua 1 - Sapê - Niterói 17484241
12:00 às 16:00 Avenida Rio do Ouro - Maria Paula - Niterói 17484001
12:00 às 16:00 Estrada Paciência - Maria Paula - Niterói 17484001
12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17484001
13:30 às 17:30 Travessa Crispim - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Travessa Esperança - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Travessa Felipe Augusto - Capela - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Travessa Jurema - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Travessa Passos - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Travessa Wellington Viana de Oliveira - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Ruas 1, 5, 6, 7 - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Rua Esperança - Ilha da Conceição - Niterói 17489053
13:30 às 17:30 Rua Felipe Augusto - Ilha da Conceição - Niterói 17489053

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 17483267
12:00 às 16:00 Estrada da Paciência - Condomínio Eco Park - Maria Paula 17483267
12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17483267
12:00 às 16:00 Estrada Velha Manga - Maria Paula - São Gonçalo 17483267
12:00 às 16:00 Rua 2 - Condomínio Country 2 - Maria Paula - São Gonçalo 17483267
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Luiz Lopes Dornelles - Maria Paula 17483267
12:00 às 16:00 Travessa Particular - Condomínio Residencial Country - Maria Paula 17483267
12:00 às 16:00 Rua Domício Corrêa - Maria Paula - São Gonçalo 17484001
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Costa - Boaçu - Portão do Rosa - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Basílio Pinto Almeida - Portão do Rosa - Boaçu - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Bernardo Franco - Boaçu - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Coronel Ramiro Pereira - Boaçu - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Viana - Portão do Rosa - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua General Ramiro Pereira - Boaçu - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Gomes Teixeira - Boaçu - Mutuaguaçu - Portão do Rosa 17484933
13:00 às 17:00 Rua Ivo Cardoso - Portão do Rosa - Boaçu - São Gonçalo 17484933
13:00 às 17:00 Rua Mário Vianna - Boaçu - São Gonçalo 17484933

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Retiro - Caxito - Retiro - Maricá 17308207
13:00 às 17:00 Coondomínio Solar de Maricá II - Centro - Maricá 17486343
13:00 às 17:00 Rua 1 - Caxito - Retiro - Maricá 17486343
13:00 às 17:00 Rua Valdir Pereira - Retiro - Maricá 17486343
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Fernando 
Diniz analisa 
empate na 
Argentina

O Fluminen-
se empatou 
sem gols con-
tra o Unión 
Santa Fe na 
noite da últi-

ma quinta, pela Copa Sul-
-Americana. O resultado 
deixou a situação do Tri-
color na competição difícil.

Após o confronto na Ar-
gentina, o técnico Fernan-
do Diniz admitiu que faltou 
ao time a profundidade 
necessária para vencer.

“A gente queria ter joga-
do um pouco melhor tec-
nicamente para conseguir 
vencer. Faltou profundida-
de. Um pouco por conta do 
time, um pouco por conta 
da marcação bem feita que 
o Unión fez. Mas o espírito 
de luta que é o principal foi 
do começo ao fim.”, reco-
nheceu o treinador.

Para Diniz, a forma de 
jogar do Unión não foi uma 
surpresa. Após assistir al-
guns jogos, o comandante 
chegou à conclusão que 
dificilmente a equipe ar-
gentina perderia em casa.

“O jogo daqui não sur-
preendeu em nada. Muita 
pressão da torcida, muita 
bola longa, um time bas-
tante vertical.” avaliou.

Em terceiro lugar no 
Grupo H, o Fluminen-
se enfrentará o Oriente  
Petrolero, na Bolívia, na 
última rodada da fase de 
grupos. Para avançar, o Tri-
color precisa vencer com 
uma diferença de seis gols 
e torcer por um empate 
no outro jogo do grupo, 
entre Junior Barranquilla e  
Santa Fe.

Rubro-Negro vira a chave e tenta voltar a vencer na competição nacional 

Flamengo recebe o Goiás 
pelo Brasileirão

Após se garan-
tir nas oitavas 
de final da Li-
bertadores,  o 
Flamengo volta 
suas atenções 

para o Brasileiro. Hoje, o 
Rubro-Negro recebe o Goiás 
às 16h30, no Maracanã, pela 
sétima rodada da competição.

A situação do Flamengo 
no nacional é bem diferente 
daquela da competição con-
tinental. A equipe de Paulo 
Sousa tem apenas uma vitória 
em seis partidas e ocupa a 16ª 
colocação na tabela, a uma 
posição da zona do rebaixa-
mento.

A partida deste sábado 
será a primeira de uma se-
quência de três a serem dis-

putadas no Maracanã. A série, 
que ainda terá Fluminense 
e Fortaleza nas próximas 
rodadas, é encarada como 
fundamental para a reação 
do Rubro-Negro na compe-
tição. Se por outro lado as 
vitórias não acontecerem, a 
permanência de Paulo Sousa 
no comando da equipe estará 
seriamente ameaçada.

O Goiás, do técnico Jair 
Ventura, promete não ser 
uma presa fácil, mesmo no 
Maracanã. 

Em termos de escalação, 
o Flamengo deve manter 
a equipe que enfrentou e 
venceu a Universidad Católi-
ca-CHI na última terça-feira. 
David Luiz estará de volta e 
disputa a posição com Ro-
drigo Caio.

No Goiás, Jair Ventura ga-
nhou alguns reforços para a 
partida no Maracanã. Henri-
que Lordelo e Danilo Barcelos 
cumpriram suspensão e estão 
à disposição. A volta da dupla 
ao time titular, entretanto, 
não é certa. Recuperado de 
lesão, o zagueiro Sidnei deve 
retornar na vaga de Da Silva.

 Marcelo Cortes

O atacante Gabriel Barbosa busca reencontrar o caminho das redes no duelo que vai acontecer neste sábado

Em meio aos 
bastidores 
turbulentos, Fla 
foca nos três 
pontos neste 
sábado

Botafogo encara o 
América-MG 

Vasco terá reforços 
contra Brusque

Após vencer 
seus dois úl-
timos jogos, o 
Botafogo en-
trou no G-4, 
a  z o n a  d e 

classificação direta para a 
Libertadores. Mirando se 
manter e subir ainda mais 
na tabela, o Glorioso visita 
o América-MG hoje, às 21 
horas. O duelo, na Arena In-
dependência, válido pela 7ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, pode dar ao Glorioso 
a terceira vitória seguida na 
competição.

A equipe soma 11 pontos, 
dois a mais que o Coelho, 
que pode ingressar no G-4 
em caso de triunfo. Mas que 
precisa se recuperar da der-

Após jogar em 
M a n a u s  n a 
quinta-feira, o 
elenco do Vasco 
retornou ao Rio 
no início da sex-
ta-feira. Na ba-

gagem, um frustrante empate 
sem gols diante do Guarani, 
pela oitava rodada da Série B.

Depois de entrar no G4 
com duas vitórias seguidas, 
diante do CSA e do ex-líder 
Bahia, ambas em São Januá-
rio, o Cruzmaltino já via como 
real a possibilidade de encos-
tar no líder Cruzeiro. Mas, 
mesmo atuando com a torcida 
amazonense a seu favor, não 
conseguiu somar mais três 
pontos.

As ausências de dois titula-

rota de 1 a 0 para o Coritiba.
Luís Castro, treinador 

do Botafogo, sabe como é 
importante manter um bom 
nível de pontuação para ter a 
confiança da torcida e tran-
quilidade no trabalho.

“Nós sabemos que esta-
mos conquistando a con-
fiança do torcedor. A equipe 
tem feito por merecer. Mas 
do mesmo jeito que esta 
confiança vem, ela vai. Assim 
precisamos seguir manten-
do um bom nível e buscando 
a evolução, como temos feito 
até aqui”, afirmou.

Trabalhando em um rodí-
zio de jogadores, Luís Castro 
não tem revelado o time que 
começa muito antes dos 
jogos.

res pesaram ao time.
Para seu próximo compro-

misso, diante do Brusque-SC 
na quinta-feira, o Vasco po-
derá contar com a volta de 
Nenê e Yuri Lara. Entretanto, 
Zé Ricardo já sabe que terá a 
baixa do lateral-direito Gabriel 
Dias, que recebeu o terceiro 
amarelo na Arena Amazônia.

Com o ponto conquistado, 
o Vasco subiu para a terceira 
colocação na tabela. Mas, 
na noite desta sexta-feira, o 
quarto colocado Bahia recebe 
a Ponte Preta, na Arena Fonte 
Nova, na sequência da rodada 
e pode recuperar a posição. 
Uma coisa, porém, é certa, 
o Vasco seguirá no G4 após 
o complemento da oitava 
rodada.


