
Número de casos aumenta 
e Covid-19 volta a assustar

Ministério da Saúde divulga que 12,7 mil novos casos foram registrados nas últimas 24 horas

NÃO DÁ PARA RELAXAR
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Segundo a Enel, esse tipo de ocorrência costuma se concentrar entre sexta e segunda-feira. Um poste derrubado pode levar horas para ser substituído e deixar muitos consumidores sem energia

Arquivo/Agência Brasil

Niterói é líder 
em colisões 
contra postes
Neste mês que celebra o movi-
mento Maio Amarelo, por um 
trânsito mais seguro, levanta-
mento da Enel mostra que foram 
registradas 460 colisões contra 
postes da rede elétrica em 2021 
em toda a sua área de conces-
são, o que representa uma mé-
dia de 1,2 batida em postes por 
dia. Niterói liderou o ranking de 
colisões contra postes em 2021, 
registrando 113 ocorrências. Em 
seguida, Campos aparece com 
75 ocorrências e Macaé com 
69. O levantamento mostra que 
cada batida de poste na rede 
elétrica deixou, em média, 1.171 
clientes da concessionária sem 
energia em 2021.
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INSS: peritos 
retornam 
ao trabalho
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Viajantes do 
tempo em 
Itaboraí
A mostra “Voiaganto”, de 
Elpidio Maradona, está na 
Casa de Cultura Heloísa Al-
berto Torres, em Itaboraí.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição “Voiaganto”, de Elpidio 
Maradona, está na Casa de Cultura 

Classificado antecipadamente para as oitavas de final da Taça Liberta-
dores da América, o Flamengo encerra hoje à noite sua participação no 
grupo H recebendo no Maracanã o Sporting Cristal-PER, às 21h30.
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ESPORTES

Flu mantém 
esperança de 
classificação
Mesmo precisando golear 
na 5ª feira, Fernando Diniz 
prepara o Flu para tentar 
fazer uma exibição históri-
ca na Copa Sul-Americana.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Diniz busca a melhor estratégia para 
seguir vivo na Sul-Americana

Alexandre Vidal / Flamengo

Com os titulares poupados pelo técnico Paulo Sousa, Marinho deve ter uma chance no ataque

Fla cumpre tabela no Maracanã

Dupla da escada 
assusta em 
São Francisco

PANORAMA\PÁG. 2

Educação lança posto móvel
Van começa a circular hoje pelas cidades levando serviços para estudantes e servidores
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Niterói e seus buracos
Impressionante como o tempo passa e nada muda. Em 
Icaraí, um dos bairros mais caros para se viver em Niterói, 
não precisa andar muito pra ter que enfrentar um monte 
de buracos no asfalto. É impraticável andar de bicicleta 
nessas condições. 
Ana Carla Amaral

Tempo inconstante
Não sei o que faço no Rio de Janeiro, se boto casaco ou tiro 
o casaco. Entrei na onda do meme. De tarde está calor, no 
fim da tarde está frio. Não tem sistema imunológico que 
aguente.
Lauro Aguiar

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.

Viajantes do tempo 
invadem Itaboraí
A exposição “Voiaganto”, 
de Elpidio Maradona, está 
na Casa de Cultura Heloísa 
Alberto Torres, em Itaboraí. 
A mostra, que pode ser visi-
tada até o dia 14 de junho, é 
composta por esculturas 
usando técnicas de assem-
blagem, pintura e escultu-
ras no estilo “Steampunk”, 
sempre voltada para a arte 
sustentável. A entrada é 
gratuita.

Artista explica que a 
intenção da exposição é 

mostrar que os viajantes do 
tempo retornam do futuro 
com uma mensagem pós-
-apocalíptica de como seria 
um mundo devastado onde 
tem no reuso de materiais 
descartados a solução para 
a reconstrução do planeta.

A arte de Elpidio Ma-
radona é reconhecida por 
artistas de grande relevância 
na cultura do país e muitas 
de suas peças cruzaram 
fronteiras e hoje estão es-
palhadas por vários países. 

CULTURA FABIANA MAIA

Gratuito
Quando uma simples ação, 
como pegar um elevador, sai 
do controle, até onde o ser 
humano está disposto a ir? 
Esse é um dos temas aborda-
dos no espetáculo “Elevador 
Social”, de Danilo Moraes, 
em cartaz na Sala Espelhos, 
da Sala Municipal Baden 
Powell, em Copacabana, 
nesta quarta e quinta, às 
17h. As sessões são gratuitas 
e a ideia do espetáculo é po-
pularizar o acesso à cultura, 
levando arte de qualidade 
a todos. 

NAVILOCA – A banda “Naviloca” lança seu single “Soul 
Taurina”, produção que antecipa o lançamento do seu 
EP de estreia, “Só as Romântica”, com previsão para 
o segundo semestre. Com uma identidade ousada e 
debochada, o single abre caminhos para explorar as 
personagens que compõem o duo não-binário. A mú-
sica está disponível em todas as plataformas digitais.

LANÇAMENTO – Hanson finalmente lançou seu novo 
álbum, “Red Green Blue”. O álbum compreende três 
projetos liderados por Taylor, Isaac e Zac Hanson, e 
marca os 30 anos da banda. Com um terço do álbum 
escrito e produzido por cada irmão: Taylor’s RED, 
Isaac’s GREEN, e Zac’s BLUE, “Red Green Blue” está 
disponível agora em vinil, CD e digital.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Exposição “Voiaganto”, de Elpidio Maradona, está na Casa de Cultura 
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O espetáculo “Elevador Social” está 

em cartaz nesta quarta e quinta

Atendimento personalizado

E por falar em ética e tam-
bém em bom atendimento, 
Hugo Bernardo e a jovem 
aprendiz Paula são exem-
plos de atenção e cuidado 
com os clientes na Leroy 
Merlin de Niterói. Sempre 
solícita, a dupla de funcio-
nários mostra que nem só 
de vendas online vive o co-
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mércio e que as lojas físicas 
ainda têm muito espaço 
no mercado se apostarem 
nestes diferenciais. Hugo 
já está há três anos na em-
presa, enquanto Paula está 
começando agora, mas já 
demonstrou ter um futuro 
promissor pela frente. Mui-
to sucesso aos jovens! 

Alerj quer conferir 
obras nas cidades

Assaltantes da 
escadinha

A Alerj solicitou à Secretaria 
de Estado das Cidades e ao 
Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER) para verificar 
o andamento das obras do 
Pacto RJ, programa do gover-
no que prevê investimentos 
para garantir o crescimento 
sustentável dos 92 municí-
pios do Rio. Entre os pedidos 
estão convênios firmados 
pelo estado e municípios 
sobre o que compete a cada 
esfera na realização de obras, 
organograma com cargos co-
missionados e estatutários, e 
resumo da situação atual de 
cada projeto. De acordo com a 
Secretaria das Cidades, há 48 
projetos e, desses, 18 contra-
tos já foram firmados. O DER 
tem 66 obras em andamento, 
entre pontes, encostas, res-
taurações de rodovias. Há 
ainda mais 12 microreves-
timentos (com asfalto um 
pouco mais fino) e ainda sete 
obras feitas pelas Residências 
de Obra e Conservação. 

Moradores da Rua Mário Joa-
quim Santana, em São Fran-
cisco, na Zona Sul de Niterói, 
estão apreensivos com ação de 
uma dupla de assaltantes que 
anda circulando pelo bairro 
tentando invadir residências. 
A dupla já foi flagrada por 
câmeras de segurança de 
uma casa. Imagens gravadas 
mostram o momento em que 
tentam escalar, sem sucesso, 
o muro de residência neste 
último fim de semana. Em 
imagens de outras câmeras, a 
mesma dupla aparece depois 
circulando pela mesma rua, 
desta vez, carregando uma 
escada para, provavelmente, 
facilitar as escaladas. Mo-
radores pedem a presença 
mais ostensiva da polícia, que 
segundo eles costuma apenas 
circular pelas vias principais 
do bairro. Eles contam que o 
número de assaltos em São 
Francisco tem aumentado 
nos últimos tempos e pedem 
providências.

POR JEFFERSON LEMOS

Conferindo a conta

A CPI da Alerj que apura o 
valor da Dívida Pública do 
estado se reúne, hoje (24), 
com secretarias envolvidas 
na gestão do orçamento. 
O objetivo é auditar o real 
montante que o estado tem a 
pagar com diversos credores. 
Foram convidados repre-
sentantes das secretarias de 
Fazenda e de Planejamento 
e Gestão, entre outros órgãos 

Julia PassosAlerj do governo. A reunião será 
às 9h e terá transmissão pelo 
canal da Alerj no Youtube. 
“Vamos levantar o valor da 
dívida, não somente com a 
União, mas com os diversos 
credores, e isso inclui tam-
bém bancos públicos e pri-
vados. Tudo isso pode chega 
a R$ 284 bilhões. O único 
benefício que o estado tem 
no Regime de Recuperação 
Fiscal é suspender o paga-
mento do serviço da dívida. 
Se nós não entrarmos no Re-
gime, por exemplo, o estado 
se obriga a pagar de cara R$ 
44 bilhões. É o caos! Em um 
orçamento de R$ 100 bi você 
gastar R$ 44 só para pagar a 
dívida…. E nós temos con-
vicção que esta dívida está 
engordada. Então, vamos ter 
que demonstrar isso”, disse o 
presidente da CPI, deputado 
Luiz Paulo (PSD).

Itaboraí: guerra santa ou partidária?

Itaboraí parece estar viven-
do uma “guerra santa” que 
começou na última semana, 
após desentendimentos 
entre integrantes de reli-
giões de matrizes africanas e 
evangélicos, depois que um 
pastor reclamou de oferen-
das deixadas em uma igreja 
antes de um culto em que 
o prefeito Marcelo Delaroli 
estava presente. Neste fim 
de semana, manifestantes 
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bateram boca com o prefeito 
durante o desfile cívico em 
comemoração ao aniver-
sário da cidade. Segundo a 
prefeitura, eles invadiram o 
espaço na frente de crianças 
e de cadeirantes que aguar-
davam sob o sol a sua vez de 
desfilar. Além disso, diver-
sos integrantes da passeata 
ostentavam bandeiras de 
partidos, camisas e adesivos 
de políticos.

Panorama RJPanorama RJ

Serviços e empregos para o interior
Divulgação

A Prefeitura de Niterói assi-
nou, ontem (23), a renovação 
do Acordo de Cooperação 
Técnica com a  OAB-Niterói. 
O acordo visa desenvolver 
ações de fomento à integri-
dade e ao compliance nos 
setores público e privado 
do município. O prefeito, 
Axel Grael, relembrou o 
Plano de Integridade assi-
nado em 2021 e reforçou a 

importância da renovação 
do convênio. O presiden-
te da OAB-Niterói, Pedro 
Gomes, também destacou 
a relevância: “O acordo es-
timula os comportamentos 
éticos na conduta diária. 
A necessidade de estar em 
conformidade com as leis, 
os valores éticos, que devem 
ser vivenciados nas peque-
nas ações do dia a dia”.

Pela ética no dia a dia
 Divulgação

Onze municípios afastados 
da capital poderão receber a 
unidade móvel do programa 
Casa do Trabalhador/Sine. 
A solicitação do deputado 
estadual Anderson Alexan-
dre (SDD) é para ampliar os 
serviços sociais e as ofertas 
de emprego para moradores 
de Aperibé, Bom Jardim, 
Casimiro de Abreu, Concei-
ção de Macabu, Itaboraí, 

Itaocara, Miracema, Pádua, 
Trajano de Moraes, Santa 
Maria Madalena e Silva Jar-
dim. A unidade móvel da 
Casa do Trabalhador/Sine 
disponibiliza intermediação 
de mão-de-obra, orientação 
sobre carteira de trabalho 
digital e seguro desemprego, 
cadastro no aplicativo Mais 
Trabalho RJ, apoio na ela-
boração do currículo, entre 
outros serviços.

“Os municípios do in-
terior também enfrentam 
índices alarmantes de de-
semprego. Toda ajuda para 
ampliar as oportunidades 
de trabalho se faz neces-
sária e urgente. Através da 
unidade móvel da Casa do 
Trabalhador, o Estado fica 
mais presente, levando aos 
trabalhadores dessas cidades 
chances de emprego e quali-
ficação, sem que as pessoas 
gastem dinheiro para se des-
locarem até a capital e outros 
grandes centros”, justifica. 



Cidades 3Terça-feira, 24/5/2022 ofluminense.com.br

Levantamento mostra cidade como líder de colisões contra postes em 2021, com 113 ocorrências

Perigo no trânsito de Niterói
 Com o objetivo de promover 
a conscientização e mobilizar 
a sociedade por um trânsito 
mais seguro no mês que 
celebra o movimento Maio 
Amarelo, levantamento da 
Enel Distribuição Rio mostra 
que foram registradas 460 
colisões contra postes da rede 
elétrica em 2021 em toda a 
sua área de concessão, o que 
representa uma média de 1,2 
batida em postes por dia.

O número representa que-
da de 12,7% em relação aos 
postes danificados por veícu-
los do que em 2020, quando 
foram registrados 527 abal-
roamentos de postes de ener-
gia elétrica. Entre janeiro e 
abril de 2022, a distribuidora 
já registrou 134 ocorrências 
com postes em toda a sua 
área de concessão.

O responsável por Ope-
ração e Manutenção da Enel 
Distribuição Rio, Thiago Mo-
rais, informa que esse tipo 
de ocorrência costuma se 
concentrar próximo dos fi-
nais de semana, entre sexta 
e segunda-feira. Segundo ele, 
um poste derrubado pode 
significar horas de trabalho 
das equipes de manutenção, 
que precisam não apenas 
substituir a estrutura, mas 
reconstruir todo o trecho da 
rede elétrica danificada. “Em 
alguns casos mais comple-

xos, é necessário aguardar 
liberação da perícia para 
iniciarmos os trabalhos, o 
que pode aumentar o tempo 
que os clientes ficam sem 
energia”, comenta.

De acordo com o levan-
tamento da Enel Rio, Niterói 
liderou o ranking de colisões 
contra postes em 2021, re-
gistrando 113 ocorrências. 

Em seguida, Campos aparece 
com 75 ocorrências e Macaé 
com 69. O levantamento 
mostra que cada batida de 
poste na rede elétrica deixou, 
em média, 1.171 clientes da 
concessionária sem energia 
em 2021.

Com o objetivo de promo-
ver a conscientização e mobi-
lizar a sociedade por um trân-

sito mais seguro no mês em 
que é realizado o movimento 
Maio Amarelo, a compahia 
de energia orienta a popu-
lação em caso de acidentes 
com postes. Confira abaixo 
10 orientações para tornar o 
trânsito mais seguro e saber o 
que deve ser feito em casos de 
acidentes envolvendo postes 
da distribuidora:

1. Em caso de acidente 
com poste, se houver queda 
de cabos, procure ficar no 
interior do veículo, sem tocar 
nas partes metálicas, até o 
atendimento pelas equipes 
da empresa;

2. Não se deve tocar em 
cabos que estejam no solo, 
sobre o carro ou ficar embai-
xo de estruturas danificadas;

3. Nunca tente realizar o 
isolamento da área;

4. Caso o poste tenha caí-
do sobre o veículo, o motoris-
ta não deve sair do automóvel 
até a chegada de socorro;

5. No caso de pedestres 
que estiverem passando pelo 
local, a companhia alerta 
para não se aproximar e cha-
mar pelo socorro imediata-
mente;

6. Mantenha o veículo 
com a manutenção em dia, 
verificando o estado dos 
pneus, dos freios, dos faróis 
e dos retrovisores;

7. Não dirija sob o efeito 

do álcool, remédios ou qual-
quer outra substância tóxica;

8. Não use celular quan-
do estiver dirigindo. Além 
de colocar em risco a sua 
vida, dos pedestres e outros 
motoristas, a infração para 
quem é pego usando o celu-
lar na direção é considerada 
gravíssima;

9. Fique atento às condi-
ções da pista e do clima. Em 
caso de pista molhada ou de 
neblina, dirija com cuidado. 
Diminua a velocidade e man-
tenha a distância dos demais 
veículos;

10. Respeite sempre a 
sinalização de trânsito e os 
limites de velocidade das 
vias, em qualquer dia, local 
e horário.

Serviço - Quando situa-
ções como essas acontecem, 
a Enel Distribuição Rio deve 
ser comunicada para realizar 
a troca do poste. 

Para comunicar ocorrên-
cias, solicitar serviços ou 
informações, os clientes po-
dem entrar em contato pelo 
aplicativo Enel Rio; pelo site 
da companhia (www.enel.
com.br); pelas redes sociais 
– Facebook (facebook.com/
enelclientesbr) e Twitter (@
enelclientesbr) ou ainda pela 
Central de Atendimento 0800 
28 00 120.

Somente neste ano, 
entre janeiro e abril, 
134 postes foram 
abalroados na área 
de concessão da 
companhia
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De acordo com a Enel, ocorrência costuma se concentrar próximo dos finais de semana, entre sexta e segunda-feira

Niterói arrecada 
roupas para o frio
 A Prefeitura de Niterói 
iniciou, ontem (23), uma 
arrecadação de agasalhos 
e artigos de frio, por meio 
da Campanha Niterói So-
lidária. O objetivo é arre-
cadar itens como gorros, 
bonés, cobertores, luvas, 
meias e demais artigos de 
frio, desde que estejam em 
boas condições de uso. Os 
itens podem ser entregues 
na sede da Prefeitura, nas 
secretarias de Assistência 
Social, Defesa Civil, Direi-
tos Humanos, além das Ad-
ministrações Regionais por 
toda a cidade, de segunda a 
sexta, das 10h às 16h.

Os artigos serão distri-
buídos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social pelas equipes da Se-
cretaria de Assistência So-

cial e Economia Solidária. 
A primeira-dama Christa 
Vogel Grael, coordenadora 
voluntária da Niterói Soli-
dária, reforça a necessida-
de de expandir a atuação 
da campanha para levar 
acolhimento a quem mais 
precisa.

“No ano passado, nos 
mobilizamos para arreca-
dar artigos de frio e a popu-
lação niteroiense abraçou 
a causa. Estamos passando 
por um período de frio in-
tenso e é essencial unir es-
forços para atender aqueles 
que não têm o básico para 
se aquecer. Vamos fazer o 
exercício de desapegar dos 
agasalhos que não usamos 
mais, porque eles podem 
salvar a vida de quem está 
passando frio”, disse.

Deficientes: SG 
investe na inclusão 
A mais recente turma do 
curso de panificação da Pa-
daria Escola conta com um 
novo integrante para lá de 
especial. Morador de Gua-
xindiba, o deficiente audi-
tivo Diego de Jesus Ramos, 
de 29 anos, agora integra a 
classe para novos padeiros. 

O projeto é desenvolvido 
pela Secretaria de Assistên-
cia Social, através da Subse-
cretaria de Proteção Social 
Básica, em parceria com o 
Programa Nacional de Pro-
moção ao Acesso ao Mundo 
do Trabalho (Acessuas), do 
Governo Federal.

Diego soube da capa-
citação através das redes 
sociais e logo procurou os 
profissionais do Cras de 
Vista Alegre, onde aconte-
cem as aulas, e manifestou 
seu interesse em participar 
da turma. 

Com auxílio do Acessuas 
Trabalho, que atua com a 
inclusão dos usuários em 
situação de vulnerabilidade 
ou risco social ao mundo do 
trabalho, através da forma-
ção profissional, Diego já 
participa das aulas práticas 
do projeto. Durante as aulas, 
ele é auxiliado pela intérpre-
te de Libras, Lais Carvalho. 

“Estou adorando as aulas 
e já consigo praticar algu-
mas receitas em casa para a 
minha família. Venho moti-
vado para as aulas e preten-
do no final do curso entrar 
no mercado de trabalho”, 
disse Diego, interpretado 
por Lais.  

A pedido do prefeito Ca-
pitão Nelson, o Padaria Es-
cola foi reformulado - após 
ficar oito anos sem ativi-
dades - com o objetivo de 
minimizar os impactos so-
cioeconômicos enfrentados 
por São Gonçalo durante o 
período pandêmico. Duas 
turmas já foram formadas 
desde a implementação 
desse novo formato do pro-
jeto. 

“É de suma importância 
promover a inclusão em 
todos os projetos que acon-
tecem no município e não 
seria diferente no Padaria 
Escola. A turma acolheu 
muito bem o Diego e espe-
ro que outras pessoas que 
tenham deficiência também 
se interessem e venham 
nossa turma pois garanto 
que vamos recebê-los com 
assistência e muito cari-
nho”, afirmou o professor 
Cláudio Márcio Marinho.

Niterói: mais 5 processos 
eletrônicos na prefeitura
A Prefeitura de Niterói está 
expandindo a implementa-
ção do Processo Eletrôni-
co. Ontem (23), mais cinco 
processos administrativos 
internos começaram a trami-
tar de maneira eletrônica. A 
mudança vai resultar, anual-
mente, em economia de 25 
toneladas de papel e de mais 
de R$ 1 milhão por ano, assim 
como vai reduzir o tempo 
médio de análise e resolução 
de processos em até 10 vezes.

A medida faz parte da po-
lítica de transformação digi-
tal do município, conduzida 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão (Se-
plag). O objetivo é eliminar o 
uso do papel nos processos 
administrativos municipais 
com o uso do sistema e-Ciga 

e promover mais celeridade 
e transparência ao serviço 
público. Implementado de 
maneira gradual, agora já 
são 10 tipos de processos 
em meio digital, além dos 
processos internos de livre 
autuação eletrônica pelos 
órgãos. A meta, definida no 
Plano Plurianual (2022-2025) 
da Prefeitura, é que 100% dos 
processos administrativos 
sejam tramitados eletronica-
mente até 2025.

A secretária de Planeja-
mento, Orçamento e Mo-
dernização da Gestão, Ellen 
Benedetti, ressalta que a 
prefeitura vem avançando 
na transformação digital 
do município nos últimos 8 
anos, com o lançamento do 
Portal da Transparência, do 
Portal de Serviços - que já 

tem informações sobre quase 
300 serviços do município - e 
a implantação do processo 
eletrônico.

“Estamos em uma nova 
era digital da Prefeitura de 
Niterói. O investimento na 
transformação digital é fun-
damental para a melhoria 
do atendimento ao cidadão 
e do desenvolvimento das 
políticas públicas. Estamos 
não só reduzindo o gasto de 
dinheiro público com folhas 
de papel, como dando maior 
transparência e celeridade à 
tramitação dos processos in-
ternos. Todo avanço só acon-
tece se a liderança se engaja 
nesse direcionamento e em 
Niterói temos essa posição de 
forma clara”, enfatiza.

O primeiro documento 
da Prefeitura a tramitar in-

tegralmente pelo Processo 
Eletrônico foi o decreto que 
instituiu a Política de Aten-
dimento, Proteção e Defesa 
do Cidadão em novembro. 
Desde então, já foram quase 
20 mil documentos criados 
e assinados pelo Processo 
Eletrônico.

“A expansão do Processo 
Eletrônico durante a pande-
mia só foi possível porque 
toda a equipe governamental 
se engajou. A entrada de Nite-
rói no Consórcio de Inovação 
na Gestão Pública (CIGA) 
também foi decisiva para ace-
lerarmos essa implantação e 
fortalecer nossa capacidade 
de usar a tecnologia a favor 
do cidadão”, ressalta Enzo 
Mayer Tessarolo, subsecre-
tário de Modernização da 
Gestão da Seplag.

Objetivo é reduzir tempo de análise, acelerar resolução e economizar papel

Festival 
de Cinema 
movimenta 
Vassouras
Os equipamentos disponi-
bilizados pela Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-
-RJ) e a TurisRio para pro-
moção do Rio de Janeiro 
no 1º Festival de Cinema 
de Vassouras – No Vale do 
Café foram muito visitados 
pelo público. O estande, 
criado em parceria com 
a Fecomércio, no qual os 
visitantes podem assistir 
a um vídeo VR 360 graus 
com as belezas do Estado, 
filmadas por drone; e a loja 
itinerante do artesanato 
(van do Artesanato), que 
divulga e vende peças de 
artesãos cadastrados no 
Programa do Artesanato 
Fluminense, despertaram 
a curiosidade dos visitan-
tes. 

Ambos permanecem 
até o fim do festival, sendo 
que a loja itinerante estará 
aberta ao público nos dias  
27, 28 e 29 de maio.

Reitora da Universo, a professora tinha 86 anos e faleceu no sábado

 Marlene Salgado de Oliveira 
deixa um legado na Educação
A Prefeitura de Niterói decre-
tou  luto oficial de três dias 
pelo falecimento da professo-
ra Marlene Salgado de Olivei-
ra, de 86 anos. Reitora da Uni-
versidade Salgado de Oliveira 
(Universo), a professora tam-
bém era fundadora do colégio 
Dom Helder Câmara, e tinha 
presença marcante na área 
de educação, principalmente 
nos municípios de Niterói e 
São Gonçalo nos últimos 40 
anos. Ela estava internada 
no Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN) e faleceu no 
último sábado (21)

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, usou as redes sociais 
para lamentar a morte da 
educadora:

“Recebi com tristeza a 
notícia do falecimento da 
professora Marlene Salgado 
de Oliveira. Lamento muito a 
perda deste grande nome da 
educação no país e na nossa 
cidade. Reitora da Universo, 

irá sempre nos inspirar com 
seu legado de empreende-
dorismo e na formação de 
gerações de profissionais e 
cidadãos. Aos filhos Wala-
ce e Wellington e Jeferson e 
demais familiares e amigos, 

minha condolências”.
Marlene era professora 

e empresária, além de uma 
apaixonada pelo mundo das 
artes. Expandiu sua univer-
sidade, a Universo, por todo 
o Brasil.

Divulgação

Marlene Salgado
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Pessoas contempladas no sorteio já saíam do local com agendamento para realizar a vistoria no imóvel. Todos já estavam com documentação aprovada 

Rio lança 
plano de 
proteção a 
crianças 
A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro lançou ontem (23) 
o Plano Municipal de En-
frentamento às Violências 
Sexuais contra Crianças e 
Adolescentes. O protocolo 
de intenções foi assina-
do ontem pela secretária 
municipal de Assistência 
Social, Maria Domingas, 
em cerimônia no Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá.

Elaborado pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente, em conjunto com 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, o plano 
visa aperfeiçoar políticas 
públicas de proteção e 
garantia de direitos, tor-
nando-as mais efetivas e 
minimizando os efeitos da 
pandemia de covid-19.

Em nota, a secretária 
diz que o plano reúne uma 
série de esforços do gover-
no municipal, da socieda-
de civil e de todos os atores 
sociais, para que se possa 
materializar uma atuação 
intersetorial de combate 
a abusos e a todo o tipo de 
violência contra criança e 
adolescente.

“São ações nas áreas de 
assistência social, esporte, 
cultura, educação, saúde 
que vão garantir o forta-
lecimento das crianças e 
adolescentes, para que eles 
sejam protagonistas de 
suas histórias e possam ser 
adultos mais fortalecidos”, 
disse Maria Domingas.

As 25 metas e ações 
propostas no protocolo 
estão voltadas para a Agen-
da 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para o Desenvolvimento 
Sustentável, entre as quais 
está o fortalecimento dos 
serviços públicos de aten-
dimento psicológico às 
crianças com até 6 anos 
que sofreram violência 
sexual.

Programa Seeduc + Perto vai levar mais de 50 serviços aos municípios fluminenses

RJ: Educação lança posto móvel
A Secretaria de Estado de 
Educação lançou o programa 
“Seeduc + Perto”, para levar 
mais de 50 serviços do órgão 
a estudantes e servidores da 
educação. Uma equipe da 
Seeduc vai percorrer todas 
as regiões do estado em uma 
van para oferecer atendi-
mento à população. O posto 
móvel vai começar, nesta ter-
ça-feira (24), pelo município 
de Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense.  

Os servidores poderão 
solicitar os mais diversos 
serviços e obter informações 
no Liceu de Humanidades de 
Campos, no Centro da cida-
de. Uma equipe, composta 
por 12 pessoas da Seeduc, vai 
montar um ponto de aten-
dimento dentro do colégio 

para dar orientações sobre as 
novas regras da aposentado-
ria, previsão de convocações 
em concursos e contratos 
temporários, transporte es-
colar, auxílios e licenças, 
certificados de conclusão de 
curso, progressão de carreira 
entre outros benefícios.  

Na quarta-feira (25), a 
unidade itinerante da secre-
taria estará no município de 
São Fidélis (Colégio Estadual 
São Fidélis) e, na quinta-feira 
(26), em Cardoso Moreira, 
(C.E. Baltazar Carneiro).  

“A ideia é promover solu-
ções para nossos servidores 
e alunos de uma maneira 
bastante rápida, eliminando 
burocracias, encurtando dis-
tâncias e facilitando a vida 
das pessoas. Esse trabalho foi 

pensado com carinho e te-
nho certeza de que teremos 
ótimos resultados”, declarou 
Alexandre Valle, secretário de 
Estado de Educação.  

O programa “Seeduc + 
Perto” evitará que as pessoas 
tenham que se deslocar de 
outras cidades para obter 
serviços da secretaria. “O 
objetivo do programa é não 
deixar ninguém sem atendi-
mento. Todas as orientações 
que hoje as pessoas obtêm 
nas regionais ou na sede da 
secretaria no Rio de Janeiro 
serão transmitidas pela uni-
dade itinerante”, garante a 
superintendente de Gestão 
de Pessoas, Patrícia Reis.  

Segundo ela, no posto 
móvel será possível obter 
informações sobre segunda 

matrícula de professores, 
contracheques, previsão 
para aposentadoria e até 
sobre dificuldades no ca-
dastramento do Riocard que 
afetam muitos estudantes. 

“Às vezes, é só um pro-
blema na qualidade da foto-
grafia que pode ser resolvido 
facilmente”, explica Patrícia 
Reis. 

Kits para o Enem - A Se-

cretaria de Estado de Edu-
cação do Rio de Janeiro 
começou a doação de kits 
preparativos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) destinado às turmas 
concluintes das escolas da 
rede pública estadual de 
ensino. 

O conjunto é formado 
por 16 livros, simulados e 
videoaulas acessadas através 
de QR Code. Matemática; 
Língua Portuguesa e Litera-
tura; História; Geografia; Fí-
sica; Química; Biologia; Filo-
sofia; Sociologia; Espanhol; 
Inglês; Redação; Ciências da 
Natureza; Ciências Huma-
nas; além de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias 
são as competências que 
fazem parte do kit.

Mangaratiba vai ganhar campo 
experimental da UFRRJ

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pesca de Man-
garatiba, em parceria com a 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
anunciou que o município 
vai ganhar um campo expe-
rimental da universidade. No 
espaço serão feitas pesquisas 
e a implementação de proje-

tos voltados ao desenvolvi-
mento da agricultura familiar.

O anúncio foi feito em 
reunião que contou com as 
presenças do secretário de 
Agricultura e Pesca de Man-
garatiba, Alex Barbosa, e do 
reitor da UFRRJ, Roberto de 
Souza Rodrigues. O projeto 
beneficiará diretamente os 
produtores da cidade.

“Teremos um espaço de 
pesquisa da universidade 
dentro de Mangaratiba e com 
isso, vamos poder aproximar 
os produtores da região dos 
estudantes e professores da 
Rural. Isso vai fazer com que 
eles aprimorem suas técnicas 
e possam investir ainda mais 
na produção local”, disse Alex 

Barbosa.
No início de junho, uma 

comitiva da universidade rea-
lizará uma visita técnica no 
município a fim de dar início 
aos trâmites para instalação 
do campo experimental. Os 
departamentos de agronomia 
e engenharia, entre outros, 
participarão do processo. A 
previsão é que o espaço seja 
instalado na área do Horto 
Municipal, no primeiro dis-
trito.

Outros incentivos - Além 
de anunciar a instalação do 
campo experimental, a Se-
cretaria de Agricultura e Pesca 
também está alinhando a 
parceria com a UFRRJ para 
outros projetos. São eles: 

cuidado e sanidade animal; 
utilização dos laboratórios 
da universidade para fazer 
análise do leite e do queijo 
produzidos no município, 
bem como, da qualidade do 
solo; e elaboração de cursos 
de extensão e de qualificação 
para produtores rurais e pes-
cadores.

Parceria foi firmada entre secretaria de Agricultura e a universidade

Após um ano do lan-
çamento da campanha 
“Limpa São Gonçalo”, 
foi dado início à segun-
da fase do projeto, que 
visa o ordenamento 
da cidade, através de 
ações de fiscalização 
e aplicação de multas 
em proprietários de 
estabelecimentos co-
merciais e industriais 
que descumprirem as 
normas sobre o descar-
te correto de lixo. 

Ontem, as equipes 
percorreram o trecho 
que liga Venda da Cruz 
a Santa Catarina, em 
ações de inspeção pelas 
vias públicas e estabe-
lecimentos comerciais.

O serviço será feito 
diariamente, pelas se-
cretarias de Conserva-
ção e Meio Ambiente e 
da subsecretaria de Fis-
calização de Posturas.

‘Limpa 
São Gonçalo’

Posto móvel 
estará nesta 
terça-feira em 
Campos e na 
quarta-feira em 
São Fidélis

Ontem foi realizado o 2º sorteio de apartamentos nos condomínios Campo Belo, em Marambaia

Sonho da casa própria fica 
mais próximo em São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio das secretarias mu-
nicipais de Habitação e de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, realizou ontem 
(23) o segundo sorteio para 
os selecionados que rece-
berão um apartamento nos 
condomínios Campo Belo I 
e II, em Marambaia. São 500 
unidades que vão abrigar 
cerca de 2 mil pessoas.

O sorteio, que aconteceu 
no Clube Mauá, definiu o 
bloco e apartamento de cada 
contemplado, que já saía do 
local com o agendamento 
para realizar a vistoria ao 
imóvel.

A secretária de Gestão 
Integrada e Projetos Espe-
ciais (Semgipe), Maria Ga-
briela Bessa, informou que 
as pessoas que foram con-
vocadas para esse sorteio 
tiveram a documentação 
aprovada pela Caixa Econô-
mica Federal em uma etapa 
anterior. Mas que algumas  
vagas ainda serão disponi-
bilizadas.

“Quando nos entregaram 
a documentação no início do 
processo, tudo foi submetido 
à aprovação da Caixa Econô-
mica. Quem eles informaram 
estar apto para receber o 
apartamento foi convocado 
para o sorteio. Quem não foi 
aprovado pode nos procurar 
na Secretaria de Habitação 
para saber o motivo. Haverá 
novas vagas, oriundas de 
gonçalenses contemplados 
e que, por questões pessoais, 
não vão querer o apartamen-

to. Haverá nova convocação 
em data a ser definida poste-
riormente”, anunciou.

Próxima aos empreen-
dimentos, uma creche com 
capacidade para atender a 
mais de 300 crianças está na 
fase final de construção. A 
unidade, que fica localizada 

a cerca de 300 metros dos 
condomínios, terá salas de 
aula, banheiros, salas de des-
canso e de recreação, anfi-
teatro, biblioteca, refeitório, 
pátio coberto e playground.

Quem tiver interesse em 
se inscrever no programa 
habitacional precisa estar 

com os dados atualizados no 
Cadastro Único (CadÚnico). 
É necessário estar com os 
dados atualizados para que o 
setor consiga fazer contato e 
convocar os aprovados.

“Não conseguimos con-
tato com muitas pessoas 
porque o número muda. E 

essa pessoa acaba ficando 
sem a oportunidade do sor-
teio. Então, pedimos para 
que mantenham os dados 
do CadÚnico atualizados, 
porque a Prefeitura faz con-
tato através do cadastro que 
o governo federal envia”, 
explicou.

Concilia São 
Gonçalo 
começa 
no dia 30
Faltando uma semana para 
o início do “Concilia São 
Gonçalo 2022”, uma ação 
para ampla negociação de 
dívidas tributárias muni-
cipais, os funcionários que 
irão trabalhar seguem em 
treinamento para garantir 
um atendimento de quali-
dade para os contribuintes. 
Os atendimentos serão rea-
lizados no segundo piso do 
Partage Shopping, do dia 
30 de maio a 30 de junho, 
de segunda a sábado.

O Concilia é uma ação 
conjunta entre a Procura-
doria Geral do Município 
com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janei-
ro (TJ-RJ), com apoio da 
Secretaria Municipal de 
Fazenda, cujo objetivo é fa-
cilitar a quitação de dívidas 
por parte dos moradores 
e, consequentemente, ele-
var os créditos tributários 
municipais e gerar mais 
recursos que possam ser 
revertidos em serviços ofe-
recidos à população.

“Está tudo pronto! Di-
ferente das edições ante-
riores, agora temos uma 
loja ampla no Partage 
Shopping, com 42 aten-
dentes por turno para dar 
um atendimento especial 
para nossos contribuintes. 
Vamos contar com um 
sistema de QR Code para 
evitar filas, fazendo com 
que o contribuinte possa 
passear pelo shopping en-
quanto aguarda o atendi-
mento. Quando chegar a 
vez dele, uma mensagem 
será enviada”, informou a 
procuradora geral, Januza 
Brandão Assad Santos.

Espaço de 
pesquisa 
possibilitará 
contato entre 
produtores e 
estudantes

No início de 
junho comitiva 
da universidade 
fará visita 
técnica no 
município



Cidades 5Terça-feira, 24/5/2022 ofluminense.com.br

Covid-19 volta a assustar: 12,7 
mil casos registrados em 24h
E houve 39 mortes pela doença. Em São Gonçalo, vacinação contra a gripe está abaixo do esperado

O Ministério da Saúde di-
vulgou ontem (23) novos 
números sobre a pandemia 
de covid-19 no país. De acor-
do com levantamento diário 
feito pela pasta, o Brasil tem, 
no acumulado, 30,8 milhões 
de casos confirmados da 
doença e 665,6 mil mortes 
registradas. Os pacientes re-
cuperados até agora são 29,8 
milhões (96,9% dos casos).

Nas últimas 24 horas, o 
ministério registrou mais 12,7 
mil casos e 39 mortes pela 
doença.

O estado de São Paulo tem 
o maior número de casos 
acumulados desde o início 
da pandemia (5,4 milhões) 
e mais óbitos pela doença 
(168,9 mil). Em seguida estão 
Minas Gerais (3,3 milhões de 
casos e 61,4 mil mortes); Pa-
raná (2,5 milhões de casos e 
43,2 mil óbitos) e Rio Grande 
do Sul (2,3 milhões de casos e 
39,4 mil óbitos).

Vacinação - Conforme o 
vacinômetro do Ministério da 
Saúde, 431,4 milhões de doses 
de vacinas contra contra a 
covid-19 já foram aplicadas. 
A primeira dose foi aplicada 
em 176,7 milhões de pessoas, 
e a segunda, em 158,4 milhões 
de pessoas. Receberam a dose 
de reforço 84,3 milhões de 
pessoas e a segunda dose de 
reforço, 3,4 milhões. 

Gripe preocupa em SG - A 

vacinação contra a gripe em 
São Gonçalo está muito abai-
xo do que o Ministério da Saú-
de tem por objetivo vacinar. 
O maior público vacinado é o 
de idosos, com 30%. Todos os 
outros estão abaixo de 21%, 
quando o objetivo é alcançar 
90% dos públicos-alvo. A 24ª 
Campanha Nacional contra 
a Influenza 2022 está na se-

gunda fase e segue até o dia 
4 de junho, data que a cidade 
realizará o Dia D da vacinação 
contra a gripe. Estão disponí-
veis para a vacinação contra 
a influenza 72 unidades de 
saúde, que funcionam de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h.

A 24ª Campanha Nacional 
contra a Influenza 2022 está 
na segunda fase, vacinando 

crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas (até 45 
dias pós-parto), povos indíge-
nas, professores, pessoas com 
comorbidades e deficiências 
permanentes, caminhonei-
ros, trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de lon-

go curso, trabalhadores por-
tuários, forças de segurança 
e salvamento, forças armadas, 
funcionários do sistema de 
privação de liberdade, popu-
lação privada de liberdade 
e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

A campanha também vaci-
na o público da primeira fase: 
idosos com mais de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. O ob-
jetivo é vacinar 344.015 pes-
soas, 90% do total de 382.239 
gonçalenses dos públicos 
elencados pelo Ministério da 
Saúde. Por enquanto, foram 
vacinados 70.650 moradores, 
o equivalente a 18,48% do 
público-alvo. 

A vacina da gripe pode ser 
aplicada com outras vacinas, 
exceto com o imunizante do 
coronavírus para os menores 
de 12 anos. Para eles, o in-
tervalo mínimo é de 15 dias 
e a prioridade é a vacinação 
contra a covid-19. Para se va-
cinar, é preciso apresentar a 
carteira de vacinação (adulto 

e criança), identidade ou cer-
tidão de nascimento, cartão 
do SUS ou CPF.  

Balanço – São Gonçalo já 
vacinou 54.770 idosos com 
mais de 60 anos (30,20% do 
público, um total de 181.304), 
6.599 trabalhadores da saú-
de (21,30%, de um total de 
30.974), 5.991 crianças de 6 
meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses 
e 29 dias, 10,88%, de um 
total de 55.047), 656 ges-
tantes (8,8%, de um total de 
7.421), 105 puérperas (até 
45 dias pós-parto, 8,60%, de 
um total de 1.220), 872 pro-
fessores (9,95%, de um total 
de 8.763), 992 pessoas com 
comorbidades (2,39%, de um 
total de 41.423), 261 pessoas 
com deficiências permanen-
tes (0,69%, de um total de 
37.733), 105 caminhoneiros 
(2,41%, de um total de 4.356), 
88 trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de lon-
go curso (1,57%, de um total 
de 5.592), 62 trabalhadores 
portuários (11,15%, de um 
total de 556), 62 pessoas das 
forças de segurança e salva-
mento (2,38%, de um total de 
2.602), 85 pessoas das forças 
armadas (6,04%, de um total 
de 1.407) e 2 funcionários do 
sistema de privação de liber-
dade (1,44%, de um total de 
138).

O grupo com 
maior número 
de pessoas 
vacinadas contra 
a gripe em SG é o 
de idosos, 30%

Agência Brasil

Vacinas contra covid-19 : segundo o Ministério da Saúde, 431,4 milhões de doses já foram aplicadas na população 

Peritos do INSS 
voltam ao trabalho
Após firmarem acordo com o 
governo federal, os médicos 
peritos do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) en-
cerraram a greve, que durou 
quase dois meses, e retoma-
ram ontem o atendimento 
aos beneficiários  (23).

A categoria se compro-
meteu a repor os 52 dias 
parados e a trabalhar para 
reduzir o estoque de perícias 
não realizadas durante a pa-
ralisação.

O anúncio do fim da greve 
foi feito após reunião entre o 
ministro do Trabalho e Previ-
dência, José Carlos Oliveira, 
e a Associação Nacional dos 
Peritos Médicos Federais, na 
última sexta-feira (20).

A categoria comemorou 
o acordo que resultou no 
atendimento de 18 itens da 
pauta de reivindicações.

Em transmissão pela in-
ternet, o vice-presidente da 
associação, Francisco Eduar-
do Cardoso Alves, explicou 
o que ficou acertado em 

relação ao reajuste salarial:
“A questão do aumento 

tem uma condicionante: se 
o governo for dar aumento 
linear para todas as car-
reiras do serviço público 
federal, sem nenhuma ex-
ceção, a gente, obviamente, 
vai entrar nesse aumento 
linear. Porém, se o gover-
no quiser privilegiar uma 
ou outra carreira, que seja,  
automaticamente nós va-
mos entrar nos 19,9% [de 
reajuste]”.

Atendimento - Para redu-
zir a fila de exames periciais 
agendados, foi definida a 
realização de até 12 aten-
dimentos diários por pro-
fissional. No entanto, de 
acordo com lei de 2019, os 
médicos que ultrapassarem 
essa quantidade, vão receber 
R$ 61,72 por perícia extraor-
dinária.

Os servidores terão 8 me-
ses para compensar os dias 
não trabalhados de modo 
presencial ou remoto.

Justiça mantém prisão de 
delegada e mais três réus
A 1ª Vara Criminal Especia-
lizada da Capital indeferiu 
o pedido de revogação da 
prisão da delegada Adriana 
Belém e dos réus Marcos 
Cipriano, Leandro Souza e 
Jefferson Monteiro da Silva. 
Segundo a decisão, as defesas 
não comprovaram fato que 
altere o panorama de provas 
atual.  “Ao contrário do que 
alegam as defesas, não há 
qualquer possibilidade de 
substituição das prisões por 
medidas cautelares, eis que 
presentes os pressupostos da 
prisão preventiva”, destacou o 
juiz Marcello Rubioli.

O magistrado também pe-
diu a intimação da secretária 
de Estado de Administração 
Penitenciária para que in-
forme se realmente houve 
resposta à Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil 

(Adepol) no sentido de que 
não há condições de cautela 
de delegadas de polícia – con-
forme divulgado na mídia – e 
para dar ciência sobre as con-
dições de prisões especiais.

Na decisão, Rubioli escla-
rece ainda que, por lei, não se 
exige a existência de unidade 
exclusiva para presos com 
direito à prisão especial e 
que os requisitos necessários 
neste caso estariam sendo 
cumpridos pela Seap. “A lei 
determina que ‘o’ ou ‘a’ presa 
que faça jus à prisão especial 
tenha garantido o recolhi-
mento em local distinto da 
prisão comum, podendo con-
sistir em alojamento coletivo, 
atendidos os requisitos de sa-
lubridade do ambiente, pela 
concorrência dos fatores de 
aeração, insolação e condicio-
namento térmico adequados 

à existência humana. Não 
havendo estabelecimento 
específico para o preso espe-
cial, este será recolhido em 
cela distinta do mesmo esta-
belecimento. Tais requisitos 
me parecem cumpridos pela 
Seap como informado por 
ofício”, afirmou.

De acordo com a denún-
cia oferecida pelo MP, os 
denunciados Ronie Lessa; 
Carlos Eduardo de Almeida da 
Silva (“Cadu” ou “Kadu), Ma-
xwell Simões Correa (“Suel”), 
Leandro de Souza Barbosa 
(“Leandro (R)” ou “Leandro 
Abolição”), Renato Pessanha 
Pires (“Renatinho”), Jefferson 
Montgeiro da Silva e Marcos 
Cipriano, juntamente com 
Rogério Costa de Andrade 
e Silva (“R”, “RA”, “Chefe”, 
“Patrão”, “01”, “Homem”, “Ga-
roto”, “Amigo”, “Rogério de 

Andrade”, Gustavo de An-
drade e Silva (“02”, “Filho”, 
“Príncipe Regente”), Márcio 
Araújo de Souza (“Araújo”), 
Daniel Rodrigues Pinheiro 
(“Pinheiro”), Carlos Alexan-
dre Andrade Pires da Silva 
(“MUG”), Jefferson Tepedino 
Carvalho (“Feijão”), Amau-
ry Lopes Júnior (“Amaury 
Banca” ou “Magrão”), Edson 
Nogueira (“Urso”), João Car-
los Pinto (“Baiano”), Romulo 
Colli Fernandes, Ilton Esteves 
, Alexandre Estes, Michelle 
Estes, Fabio Monsores, Sidnei 
Esteves, além de terceiros não 
identificados, fariam parte de 
associação criminosa armada 
para obter vantagens com 
jogos de azar, envolvendo 
crimes como corrupção ativa, 
lesão corporal de natureza 
grave, homicídio, lavagem de 
dinheiro, entre outros.

Segundo a decisão, defesas não comprovaram fato que altere as provas

O prazo para a convo-
cação dos candidatos 
inscritos na lista de es-
pera para o primeiro 
processo seletivo de 
2022 do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies) termina às 23h59  
(horário de Brasília) da 
próxima quinta-feira 
(26).

No total, foram ofer-
tadas 66,5 mil vagas no 
primeiro processo sele-
tivo de 2022 do Fies e, 
segundo o Ministério da 
Educação (MEC), para 
todo o ano de 2022 os 
candidatos vão dispor 
de 110 mil vagas. Inicial-
mente, a convocação 
seria feita até o dia 4 de 
maio.

Fies: 
convocação 

Dólar cai e inicia a 
semana em R$ 4,80
Após ter fechado o pregão da 
última sexta-feira (20) com 
queda de 0,98%, o dólar con-
tinuou a recuar frente ao real 
ontem (23), e fechou o dia 
cotado a R$ 4,8075 - queda de 
1,31% e bem abaixo da média 
móvel linear dos últimos 50 
dias.

No acumulado de maio, 
a moeda norte-americana já 
recuou 2,79%. Com o desem-
penho, o dólar acumula queda 
de 13,7% em 2022. Depois de 
disparar no primeiro trimestre, 
o real perdeu fôlego a partir de 
abril, e se mantinha abaixo das 
máximas do ano, oscilando 
praticamente em sincronia 
com a performance do dólar 
no mercado internacional.

Na bolsa de valores, o Ibo-

vespa fechou o dia no maior 
patamar em quase um mês, 
diante de ganhos em Nova 
York e impulso de ações de 
commodities locais.

Grandes bancos e a Petro-
bras foram as empresas que 
impulsionaram a alta. Segun-
do a agência de notícias inter-
nacionais Reuters, o Ibovespa 
subiu 1,93%, a 110.582,52 
pontos, terceira alta seguida e 
maior fechamento desde 25 de 
abril. O volume financeiro foi 
de R$ 23,3 bilhões.

O governo federal de-
cidiu pela redução de 
10% nas alíquotas do 
imposto de importação 
sobre vários produtos. 
O objetivo é, segundo 
o Ministério da Econo-
mia, reduzir os impactos 
decorrentes da pande-
mia e da guerra entre 
Rússia e Ucrânia sobre 
os preços de insumos do 
setor produtivo.

Serão afetados pela 
medida produtos como 
feijão, carne, massas, 
biscoitos, arroz e ma-
teriais de construção, 
dentre outros itens. No 
total, 6.195 mercadorias, 
quase todos os bens im-
portados, terão redução 
no imposto.

Alívio nas 
importações

Recuo foi de 
1,31%. Em maio, 
perda é de 2,79%

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: 27/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:10 às 13:00 Avenida Taubaté - Charitas - Niterói 17494427
09:10 às 13:00 Praca Dom Orione - São Francisco - Niterói 17494427
09:10 às 13:00 Rua Murilo Portugal - Charitas - Niterói 17494427
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Benjamin Sodré - Boa Viagem - Niterói 17494873
13:00 às 17:00 Rua Antônio Parreiras - Boa Viagem - Niterói 17494873
13:00 às 17:00 Estrada Jean Valenteau Mouliac - Rio do Ouro - Várzea das Moças 17494971
13:00 às 17:00 Sítio P Polísio - Rio do Ouro - Niterói 17494971

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Estrada Guaxindiba - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Rua Lacerda Machado - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Rua Visconde de Mauá - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Rua Zilda Silvares - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Travessa Guaxindiba - Guaxindiba - São Gonçalo 17485399
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17485759
12:00 às 16:00 Rua Lauro Sodré - Jardim Catarina - Marambaia - São Gonçalo 17485759

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 17495211
13:00 às 17:00 Ruas 11, 36, 114 - Jardim Atlântico - Maricá 17495211
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada de Jaconé - Praia Lagoas-Co - Ponta Negra - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada de Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Est. do Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 17495759
13:00 às 17:00 Travessa de Jaconé - Jaconé - Maricá 17495759
13:40 às 17:30 Ruas 36, 72, 73 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17496259
13:40 às 17:30 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 17496259
13:40 às 17:30 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 17496259
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Vasco 
monitora 
situação de 
argentino

O Vasco está 
a t u a l m e n -
te no G-4 da 
S é r i e  B  d o 
Campeona-
to Brasileiro. 
Me s m o  a s -

sim, o desempenho ofen-
sivo da equipe tem deixa-
do a desejar. Por isso, de 
acordo com informações 
da imprensa argentina, 
os cruzmaltinos estão de 
olho no jovem atacante 
Leandro Godoy.

O jogador tem 21 anos 
e pertence ao Racing. No 
entanto, está emprestado 
ao Chacarita, também da 
Argentina.

O pensamento do Vas-
co é negociar o emprésti-
mo de Godoy até o fim da 
temporada, com opção de 
compra. Ainda de acordo 
com os veículos argenti-
nos, o clube carioca terá 
que pagar US$ 800 mil 
(R$ 4 milhões) ao Racing 
em caso de aquisição em 
definitivo.

O próximo compro-
misso do Vasco na Série 
B será contra o Brusque, 
em São Januário. A partida 
está marcada para a pró-
xima quinta-feira, às 19 
horas (de Brasília).

Duelo no Maracanã encerra a participação no grupo H da Libertadores

Já classificado, Flamengo 
recebe o Sporting Cristal

Com uma roda-
da de antecedên-
cia do final da 
fase de grupos da 
Taça Libertado-
res da América, 

o Flamengo já garantiu a vaga 
e o primeiro lugar no grupo H. 
Hoje, o Rubro-Negro cumpre 
tabela e faz seu último jogo 
antes das oitavas de final con-
tra o Sporting Cristal, do Peru. 
O confronto será às 21h30, no 
Maracanã.

Após duas vitórias conse-
cutivas, o clima no Ninho do 
Urubu está mais tranquilo, 
mas o time precisa embalar 
no Campeonato Brasileiro. 
Para isso, e garantir a tranqui-
lidade ao técnico Paulo Sousa, 
terá um importante confronto 
diante do Fluminense no pró-

ximo domingo.
O Tricolor se tornou a maior 

pedra no sapato rubro-negro 
desde o segundo semestre do 
ano passado. Já são cinco par-
tidas sem vencer o rival, com 
quatro derrotas. Em 2022, sob 
o comando de Paulo Sousa, são 
três jogos, com duas derrotas e 
um empate.

Assim, o principal objetivo 
da semana será vencer o clás-
sico de domingo, o que abre 
a possibilidade do treinador 
poupar alguns titulares hoje. 
Além dos desfalques certos 
por questões físicas, como os 
goleiros Santos e Diego Alves, 
além de Fabrício Bruno, Gus-
tavo Henrique, Filipe Luís e 
Matheus França, Willian Arão 
também está fora por ter leva-
do o terceiro amarelo.

A tendência é que a es-
calação inicial seja com um 
grupo alternativo e os titulares 
disponíveis fiquem no banco 
de reservas para reforçarem a 
equipe no segundo tempo, se 
necessário.

Para o Sporting Cristal, lan-
terna do grupo e já sem chan-
ces de seguir na Libertadores, 
resta tentar somar pontos para 
disputar a Copa Sul-America-
na. A missão, entretanto, não 
será fácil para a equipe perua-
na, que não venceu nenhum 
de seus cinco jogos na fase de 
grupos.

Além de superar o Flamen-
go, os peruanos precisam que a 
terceira colocada Universidad 
Católica-CHI não some pontos 
diante do Talleres-ARG, jogan-
do em casa.

Marcelo Cortes / Flamengo

Marinho (à dir.) ganhará uma oportunidade no time do Fla, que já está classificado para as oitavas da Taça Libertadores

Diniz está focado na 
Copa Sul-Americana

Zahavi conversa 
com rival sobre Bota

O Fluminense 
mostrou for-
ça ao vencer o 
Fortaleza, no 
últ imo f inal 
de semana, no 

Castelão. O resultado co-
locou os tricolores entre 
os líderes do Campeonato 
Brasileiro.

Só que o Fluminense vem 
sofrendo com a maratona de 
jogos. O técnico Fernando 
Diniz falou sobre a formação 
utilizada contra o Fortaleza.

“Antes do rodízio, tenho 
que botar a equipe com mais 
chances de vencer. Sempre é 
meu primeiro critério. Optei 
por essa formação, mesmo 
com muito pouco tempo 

O Botafogo faz 
boa campa-
nha no Cam-
peonato Bra-
sileiro após as 
chegadas dos 

reforços contratados pela 
SAF. Mesmo assim, a direto-
ria alvinegra segue de olho 
no mercado. Um dos nomes 
especulados para a janela de 
transferências do meio da 
temporada é o do atacante 
Eran Zahavi.

O israelense estava no 
PSV, da Holanda. No entan-
to, Zahavi não renovou con-
trato e está livre no mercado. 
Assim, o jogador revelou que 
conversou com o português 
Paulo Sousa, técnico do 
Flamengo, sobre o Botafogo.

“Ele foi o treinador que 

de treino, mas os jogadores 
corresponderam. Embora 
nada impeça que eu mude 
quando os laterais voltarem 
a treinar. Nesse momento foi 
a formação que encontrei”, 
disse.

Diniz afirmou que ainda 
crê na classificação na Copa 
Sul-Americana. Por isso, 
deve ir a campo com o que 
tiver de melhor no meio de 
semana.

“Vamos pensar primeiro 
no próximo jogo. Nós te-
mos chances de classificar, 
vamos pensar na estratégia. 
Conversar internamente, 
ver como estão os jogadores 
para definir quem vai para a 
partida”, declarou.

me influenciou mais. Não 
vou esquecer que ele me 
disse que eu deveria repre-
sentar Israel, mostrar que os 
israelenses podem trabalhar 
duro e nos representar com 
dignidade. Deu-me esse selo 
para acreditar em mim até o 
fim, e eu fiz isso. Falei com o 
Paulo Sousa, perguntei o que 
tenho que perguntar sobre 
o Botafogo”, disse Zahavi ao 
podcast “Frequent Traveler”.

“Estou muito dividido 
sobre essas coisas, todas 
as opções são boas. Para 
mim, é inacreditável que 
um jogador israelense de 
35 anos seja desejado no 
Brasil, que eles ofereçam o 
que oferecem e os fãs reajam 
freneticamente”, completou 
o atacante.

Leandro 
Godoy, de 
21 anos, está 
atualmente 
emprestado ao 
Chacarita-ARG


