
Operação da polícia deixa 
mais de 20 mortos no Rio

Ação conjunta entre PF, PRF e Bope, que apreendeu fuzis, granadas e drogas, é  questionada por entidades 

BANHO DE SANGUE
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Equipes da Operação São Gonçalo Presente e da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal percorreram três pontos de grande movimentação na cidade, nesta terça, com o objetivo de fiscalizar motociclistas

Julio Diniz/Divulgação

Motociclistas 
alvos de ação 
em São Gonçalo
Policiais militares e guardas mu-
nicipais percorreram três pontos 
de grande movimentação de São 
Gonçalo, ontem, numa ação para 
coibir irregularidades cometidas 
por motociclistas. Os alvos foram 
motocicletas com chassis raspa-
do e sem emplacamento e falta de 
capacete. “As operações são uma 
forma de verificarmos e notifi-
camos motocicletas em situação 
irregular, muitas vezes utilizadas 
por criminosos. Nosso intuito, 
através dessas ações, é proteger e 
fortalecer ainda mais a nossa ci-
dade, beneficiando e protegendo 
os moradores de São Gonçalo”, 
afirmou capitão Wellington Mo-
reira, secretário municipal de Or-
dem Pública.
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Setrab: mais de 
800 vagas no 
Estado do Rio

CIDADES\PÁG. 3

Celebração 
ao centenário 
de Brizola
Está em cartaz no Solar do 
Jambeiro, no Ingá, de ter-
ça a domingo, a exposição 
“100 anos Brizola”.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Brizola foi um dos líderes políticos 
mais importantes do Brasil

Querendo realmente montar um grande time, o Botafogo está de olho 
em vários nomes importantes para tentar a contratação na abertura da 
janela de transferência. De la Cruz e Lucas Leiva estão na pauta.

PÁG. 8

ESPORTES

Flu confirma 
data do adeus 
de Fred
Se recuperando de lesão no 
olho, Fred vai realmente se 
aposentar no dia 21 de ju-
lho, data do aniversário de 
120 anos do Fluminense.

Lucas Mercon / Fluminense

Fred, um dos maiores ídolos do Flu, 
deixará os gramados em julho

Divulgação / River Plate

O meia uruguaio Nicolás De la Cruz, do River Plate, é um dos nomes monitorados pelo Botafogo

Botafogo promete abrir o cofre

Maricá inscreve 
para oficina de 
dança cigana

CIDADES\PÁG. 4

Fim da farra dentro d’água
Novas regras para motos aquáticas visam segurança de banhistas e da navegação

CIDADES PÁG. 3
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Evento de sucesso
Queria só destacar o grande evento que esteve presente 
no Plaza Shopping Niterói nos últimos dias. Opções gas-
tronômicas incríveis, boa música, organização impecável. 
Niterói sempre dando boas opções de eventos desse tipo. 
Sou de São Gonçalo e não deixo de ir para nenhum!
Natália Duarte

Onde estão os Ubers?
Cada dia fica mais difícil pedir Uber em Niterói, não sei o 
que acontece. Antigamente não demorava 5 min já achava 
uma corrida. Dependendo do destino, tem vezes que fico 
meia hora esperando o aplicativo encontrar um carro. 
Essa espera é um perigo. Alguém tem alguma ideia do que 
possa estar acontecendo?
Ivone de Carmo

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.

Mostra ‘100 anos 
Brizola’ no Jambeiro
Está em cartaz no Solar do 
Jambeiro, no Ingá, a expo-
sição “100 anos Brizola”, 
que comemora o centenário 
de um dos líderes políticos 
mais importantes do Brasil.

Na mostra, o público 
vai ter uma visão de sua 
infância difícil, traduzida 
na importância que dava 
à educação (com a criação 
dos CIEPS, que forma mais 
de sete mil em todos Estado 
do Rio); de sua luta pela 
legalidade, que garantiu a 

posse do presidente João 
Goulart em 1961; de sua 
batalha histórica pela re-
forma agrária ; sua parceria 
com Darcy Ribeiro, além 
do incentivo que dedicou 
ao programa Médico de 
Família, iniciado em Niterói, 
depois implantando em 
todo  o Brasil.

A visitação é gratuita e 
acontece de terça a domin-
go, das 11h às 16h. É obri-
gatório o comprovante de 
vacinação contra a covid-19. 

CULTURA

Maricá
A Prefeitura de Maricá co-
memora os 208 anos do 
município com show de Va-
nessa da Mata, nesta quinta, 
que terá abertura da cantora 
maricaense Bruna Mandz, 
a partir das 19h, na orla da 
Lagoa de Araçatiba. A pro-
gramação contará com mais 
de 30 atrações musicais em 
Itaipuaçu, Ponta Negra e São 
José do Imbassaí, além de 
Araçatiba. A Praça Orlando 
de Barros Pimentel receberá 
diversos serviços itinerantes 
para a população.

CONHECIMENTO – O Museu Janete Costa de Arte 
Popular abre, nesta quarta, a partir das 10h, a mostra 
“Quem criou me ensinou”, com curadoria de Jorge 
Mendes. São cerca de cem obras – uma homenagem 
a 25 mestres da arte popular brasileira, como Louco 
Boaventura, que passaram seus conhecimentos. Visita-
ção de terça a domingo, das 10h às 17h, até setembro.

DUA LIPA – A cantora Dua Lipa anunciou que sua 
aclamada “Future Nostalgia Tour para 2022”, visitará 
São Paulo em apresentação única no dia 8 de setembro 
no Distrito Anhembi, como divulgação do álbum ho-
mônimo e vencedor do Grammy. A turnê pela América 
Latina também terá apresentações em Buenos Aires, 
Santiago, Bogotá, Cidade do México e Monterrey.

Divulgação

Mostra celebra centenário de um dos políticos mais importantes do Brasil

Divulgação

Vanessa da Mata faz show, nesta 

quinta, pelos 208 anos de Maricá 

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Rio com a corda 
no pescoço
Dos R$ 184 bi da dívida pública 
do estado, 61% têm como credor 
a União e 16% estão relacionados 
a contratos que têm o Governo 
Federal como garantidor. Os da-
dos, consolidados até dezembro 
de 2021, foram apresentados 
pelo Governo Estadual durante 
encontro, ontem, da CPI criada 
para apurar o montante da Dí-
vida Pública do estado. Levanta-
mento feito de 1997 revelou que 
somente se abateu débito entre 
2009 e 2017. Projeção feita pelo 
Estado projeta que, ao fim do 
novo Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), em 2030, a dívida 
deverá se estabilizar em R$ 200 
bi. Para o presidente da comissão, 
Luiz Paulo (PSD), a entrada do 
estado no RRF, em 2017, não foi 
efetiva em permitir que o estado 
organize suas finanças e realize 
investimentos que possibilitem 
o desenvolvimento econômico 
e social: “A vantagem estratégica 
de se aderir ao RRF é respirar por 
um período e fazer a retomada do 
pagamento da dívida. Se, durante 
o respiro, são aplicados juros, não 
respiramos, estamos na forca”.

Escoteiros na Defesa Civil de Niterói

A Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Geotecnia 
capacitou escoteiros para 
atuarem em situações de 
incêndio, noções de per-
cepção de risco em defesa 
Civil, noções de meteoro-
logia e primeiros socorros. 
“De acordo com a Lei, está 
previsto que os municípios 
devem promover o treina-
mento de associações de 

Divulgação

voluntários para atuação 
conjunta nas comunida-
des”, explica o  secretário 
Walace Medeiros. Entre os 
pré-requisitos para se tor-
nar um voluntário estão: 
comprometimento, respon-
sabilidade, solidariedade, 
profissionalismo, além de 
amor pelo próximo e pela 
cidade, virtudes que não 
faltam aos escoteiros.

Queda de braço
Na tentativa de dar força ao movi-
mento  contra a proposta de levar 
o gás natural produzido na região 
Sudeste para abastecer usinas ter-
melétricas em estados do Norte, 
Noroeste e Centro-Oeste do país, 
a Alerj promoveu, nesta terça (24), 
reunião virtual com parlamen-
tares, especialistas em energia, 
tecnologia e lideranças empre-
sariais. A medida está prevista 
em artigos da lei de privatização 
da Eletrobras. A Alerj, por meio 
da Comissão de Minas e Energia 
e da Mesa Diretora, também 
ajuizou outra Ação Civil Pública 
na Justiça Federal do Rio pedindo 
a suspensão da desestatização da 
Eletrobras. O juiz da 16ª Vara Fe-
deral, Wilney Magno de Azevedo 
Silva, negou o pedido de liminar 
e a procuradoria da Casa entrou 
com recurso no Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2). Ain-
da não houve exame do recurso 
pelo relator.

O que há de 
errado?

Campanha do 
agasalho

O decreto do Executivo que 
transforma as unidades de 
ensino da Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetecs) em 
escolas cívico-militares está 
dando o que falar na Alerj. 
Ontem, na reunião das comis-
sões de Educação, de Ciência 
e Tecnologia, e do Cumpra-se, 
parlamentares, principalmen-
te de esquerda, anunciaram 
que devem ir às escolas para 
consultar se a comunidade 
escolar deseja a implantação 
desse sistema de ensino. Eles 
rebateram argumentos do 
subsecretário de Estado de 
Ciência e Tecnologia, Edgar 
Leite, que afirmou que decreto 
foi motivado pela demanda 
da própria população flumi-
nense. Mas emsua defesa, o 
deputado Rodrigo Amorim 
(PTB)  apontou que, segundo 
dados do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb), a reprovação é 34% me-
nor quando se trata de escolas 
cívico-militares e o índice de 
alunos na idade certa de es-
colaridade é maior do que nas 
escolas comuns. Então, “o que 
há de errado?”, questionou.

O Assaí Atacadista também 
está promovendo sua campa-
nha do agasalho para a arre-
cadação de roupas, agasalhos 
e cobertores em todo o país. 
Até o dia 31, as lojas estão com 
postos para receber peças 
que estejam em bom estado 
de conservação e que serão 
distribuídas a famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Os locais de coleta são sina-
lizados e ficam próximos às 
portas de entrada e saída das 
unidades, atrás da linha dos 
caixas. Os donativos arreca-
dados serão entregues por 
meio das organizações sociais 
Rotary e Instituto SOS Gente, 
que garantirão que as roupas 
cheguem e aqueçam quem 
mais precisa.

RO tem novo administrador regional

O vereador Binho Guimarães 
deixou a Câmara Municipal 
para tomar posse, na noite 
de segunda-feira (23), como 
o novo administrador regio-
nal da Região Oceânica, em 
substituição a Rubens Bran-
quinho. Em cerimônia que 
aconteceu no auditório da 
Escola Municipal Francisco 
Portugal Neves, em Pirati-
ninga, Binho disse que sua 
missão será a modernização 
das unidades de saúde da 
região, a nova policlínica de 
Piratininga, a expansão do 
Programa Médico de Famí-
lia no Cafubá, e também a 
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implementação do SAMU da 
RO na policlínica de Itaipu. 
No campo da empregabili-
dade, será criado o primeiro 
banco de oportunidades re-
gionalizado. Já na Educação, 
será implementado o novo 
colégio Fagundes Varela, 
no Engenho do Mato, que 
passará a oferecer o segundo 
ciclo. “Vamos fazer a rotató-
ria de Camboinhas, entregar 
as obras do Mar Alegre e 
tantas outras assim, como 
instalação de uma unidade 
do Samu na Policlínica de 
Itaipu, e a renaturalização do 
Rio Jacaré”, prometeu.

Panorama RJPanorama RJ

Principal interlocutora de 
Angra dos Reis junto ao Go-
verno do Estado, a deputada 
Célia Jordão (PL) celebrou 
o lançamento do programa 
“Angra Mais Segura”, criado 
por meio da assinatura de 
termo de cooperação ce-
lebrado entre o município 
e a Secretaria de Estado de 
Polícia Civil. Dentre as ações 
do “Angra Mais Segura” está a 
reabertura do destacamento 

da Polícia Civil da Vila do 
Abraão, na Ilha Grande e 
a reforma do prédio onde 
funciona a 166ª DP, a Deam 
e a Corregedoria Regional. O 
município vai ganhar tam-
bém, no Parque Mambuca-
ba, um posto avançado da 
Polícia Civil, onde poderão 
ser feitos registros de ocor-
rência sem a necessidade de 
deslocamento, assim como 
na Vila do Abraão.

Angra dos Reis mais segura
Divulgação

E a Alerj aprovou ontem, 
em discussão única, o PL 
5.932/22, que dá aos templos 
religiosos de qualquer culto 
isenção do ICMS inciden-
tes nas contas de serviços 
públicos até 31 de dezem-
bro de 2032. O texto segue 
para o governador Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo. A medida reinstitui 
os benefícios propostos na 
Lei 3.266/99, mas que não 
estavam sendo concedidos 
desde outubro de 2019. A 

isenção de ICMS se aplica 
aos serviços públicos de 
fornecimento de água, luz, 
telefonia e gás. Além dos 
templos religiosos, o bene-
fício vale também para as 
Santas Casas de Misericór-
dia, Associações Brasileiras 
Beneficentes de Reabilitação 
(ABBRs), Associação Flumi-
nense de Reabilitação (AFR), 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAEs) 
e Associações Pestalozzi. A 
medida, porém, não é re-
troativa. 

Alerj aprova isenção para templos
Divulgação/Alerj
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Transportar menores de sete anos está proibido e deve ser respeitada faixa limite de 200m da praia

Novas regras para moto aquática
Foi publicada ontem (24), 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a portaria com nor-
mas para o uso de moto 
aquática ou jet ski em ati-
vidades de esporte ou la-
zer. Entre as regras, estão a 
proibição de transporte de 
crianças menores de 7 anos 
e normas para obtenção 
de carteira de habilitação, 
aluguel e de permissão para 
trafegar.

A medida visa “à segu-
rança da navegação, à sal-
vaguarda da vida humana 
e à prevenção da poluição 
ambiental por parte des-
sas embarcações no meio  
aquaviário e de seus condu-
tores.”

A norma estabelece uma 
faixa limite de 200 metros, 
contada a partir da faixa de 
praia, seja fluvial, lacustre ou 
marítima, a partir da qual é 
permitida a navegação com 
os equipamentos. A medida 
visa resguardar a integri-
dade física das pessoas que 
estiverem fazendo uso do 
ambiente.

A exceção fica para os 
equipamentos usados no 
serviço de salvamento de 
vidas humanas, por órgãos 
competentes, como o Corpo 
de Bombeiros.

O texto diz ainda que, 
nesses locais, a colocação 

ou a retirada desses equipa-
mentos na água deve ocorrer 
em ponto destinado exclusi-
vamente para o embarque e 
desembarque de pessoal.

Além da faixa de 200 me-
tros, fica proibido o uso de 
jet ski em áreas que são con-
sideradas de segurança, a 
exemplo das próximas a 
canais de acesso aos por-

tos; fundeadouros de navios 
mercantes; proximidades 
das instalações portuárias; a 
menos de 200 metros de ins-
talações militares e a menos 
de 500 metros de produção 
de petróleo, como platafor-
mas fixas e flutuantes.

A portaria também proíbe 
a utilização de moto aquática 
em áreas próximas às usinas 

hidrelétricas, termoelétricas 
e nucleares. Nesses casos, 
caberá às concessionárias 
responsáveis pelo reservató-
rio de água definir os locais 
onde o uso da embarcação 
poderá ser feito.

Fica ainda proibida a rea-
lização de competições em 
horário noturno. Também 
não é recomendável a reali-

zação de competições envol-
vendo menores de 14 anos 
de idade. A portaria define 
ainda que a participação 
de menores de 18 anos de 
idade em competições fica 
condicionada à apresentação 
de autorização formal dos 
pais ou responsáveis legais 
a quem estiver organizando 
o evento.

Penalidades - É necessária 
uma habilitação amadora de 
motonauta para conduzir o 
jet ski. O documento, emiti-
do pela capitania, delegacia 
ou Agência da Capitania dos 
Portos, terá validade de 10 
anos. Para as pessoas maio-
res de 65 anos, a validade será 
de 5 anos.

A portaria estabelece pe-
nalidades para quem des-
cumprir as regras, entre elas a 
suspensão da habilitação por 
120 dias para quem conduzir 
a “embarcação em estado de 
embriaguez ou após uso de 

substância entorpecente ou 
tóxica”.

Em caso de reincidência, 
o infrator fica sujeito à pena 
de cancelamento da habilita-
ção, que só poderá ser emiti-
da novamente após o prazo 
de 2 anos, após submissão “a 
todos os requisitos estabele-
cidos para o seu processo de 
emissão inicial.”

Aluguel - O jet ski uti-
lizado para locação deve 
ser identificados com uma 
faixa ou placa amarela em 
local visível, com a inscrição 
“ALUGUEL “ na cor preta e 
letras em caixa alta. Nesses 
locais será possível a reali-
zação de curso para obter a 
habilitação para conduzir o 
jet ski. Os instrutores devem 
ter, no mínimo, 2 anos de 
habilitação.

A empresa responsável 
pelo aluguel dos equipa-
mentos poderá ter o seu 
credenciamento cancelado 
se praticar fraude de qual-
quer natureza quando do 
processo que visa a emis-
são de habilitação especial; 
alugar o jet ski para pessoa 
não habilitada; receber a 
aplicação de duas sanções de 
suspensão, no intervalo de 24 
meses, “independentemente 
do dispositivo violado e do 
prazo do credenciamento”.

Competições 
noturnas estão 
proibidas. 
Menores de 14 
anos não devem 
participar delas

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Portaria com novas normas para uso de moto aquática foi publicada ontem no Diário Oficial da União (D.O.U)

Trabalho: 816 vagas 
em 3 regiões do RJ
A captação de vagas realiza-
da pela Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab) 
resultou, nesta semana, na 
oferta de 816 vagas para 
as regiões Metropolitana, 
Médio Paraíba e Serrana do 
estado. As chances são ofe-
recidas por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine).

Entre os destaques do 
Painel de Vagas há 90 opor-
tunidades para motorista 
de ônibus na Região Metro-
politana, 10 para auxiliar de 
cozinha na Região Médio 
Paraíba e 30 para ajudante 
de obras na Região Serrana.

O total de vagas na Re-
gião Metropolitana chega a 
542, sendo 191 destinadas 
exclusivamente para pes-
soas com deficiência (PCD). 
Entre as oportunidades para 
ampla concorrência, desta-
cam-se ainda 40 para chefe 
de serviço de limpeza, 20 
para atendente de lancho-
nete, além de chances para 
balconista, cozinheiro e 

manobrista. Para PCD, são 
oferecidas 61 oportunidades 
para auxiliar de cozinha, 48 
para auxiliar de limpeza e 
duas para marinheiro de 
máquinas, com salário de 
até R$ 7,2 mil.

No Médio Paraíba, estão 
sendo oferecidas 105 opor-
tunidades para diferentes 
funções, tais como auxiliar 
de faturamento, coletor de 
resíduos, enfermeiro, far-
macêutico, entre outros. 
Moradores de Teresópolis, 
na Região Serrana, podem 
concorrer a uma das 169 
vagas oferecidas - entre elas, 
ajudante de obras, copeiro, 
motorista de caminhão e 
recreador.

O Sine realiza análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela em-
presa contratante. Por isso, 
é importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado.

S.Gonçalo fiscaliza 
motos irregulares
Por determinação da Se-
cretaria de Ordem Pública 
(Seop), equipes da Operação 
São Gonçalo Presente e da 
Ronda Ostensiva da Guarda 
Municipal percorreram três 
pontos de grande movi-
mentação na cidade, ontem, 
com o objetivo de fiscalizar 
e notificar condutores que 
trafegam pelas avenidas sem 
capacete e em motocicletas 
com chassis raspado e sem 
emplacamento.

A ação, que teve início 
por volta das 9h, foi reali-
zada no entroncamento da 
Avenida Governador Macedo 
Soares, no Boa Vista, na Rua 
Visconde de Itaúna, no Gra-
dim, e na rotatória da Praça 
Doutor Gradim - que liga a 
Rua Visconde de Itaúna à 
Rua Doutor Gradim. Foram 
flagrados motociclistas tra-
fegando sem capacete e sem 
documento de habilitação. 
Dois condutores foram au-
tuados por pilotar motoci-
cletas sem habilitação e sem 
capacete; um motorista que 

dirigia um carro de passeio 
foi notificado por avançar o 
sinal e por estar sem cinto de 
segurança.

“Essas ações acontecem 
diariamente pelas vias públi-
cas, com objetivo de ordenar 
a cidade. As operações são 
uma forma de verificarmos 
e notificamos motocicletas 
em situação irregular, muitas 
vezes utilizadas por crimino-
sos. Nosso intuito, através 
dessas ações, é proteger e 
fortalecer ainda mais a nossa 
cidade, beneficiando e pro-
tegendo os moradores de São 
Gonçalo”, afirmou capitão 
Wellington Moreira, secretá-
rio de Ordem Pública.

Floresta do Baldeador terá 
oficina participativa amanhã
Criado no ano passado pela 
Prefeitura de Niterói, o Par-
que Natural Municipal Flo-
resta do Baldeador, oitava 
unidade de conservação 
municipal e a primeira de 
proteção integral totalmente 
inserida na Região Norte, 
ganhará em breve seu plano 
de manejo. Para a elaboração 
do documento, a Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilida-
de (SMARHS) irá realizar 
amanhã (26) a primeira ofi-
cina participativa, na Es-
cola Municipal João Brazil 
(Estrada Bento Pestana, no 
Baldeador), a partir das 14h. 
Qualquer morador da cida-
de pode participar, não é 
necessária inscrição prévia. 
O evento tem como objetivo 
apresentar o material elabo-

rado pelos técnicos do Meio 
Ambiente e discutir com a 
população os elementos que 
irão constituir o plano e sua 
posterior execução.

Com 70 hectares, o Par-
que Natural Municipal Flo-
resta do Baldeador abran-
ge o Morro do Castro, área 
limítrofe ao município de 
São Gonçalo. Ele integrava 
o mosaico do Sistema Mu-
nicipal de Áreas de Proteção 
Ambiental (Simapa), unida-
de de conservação de uso 
sustentável com extensão 
de 598 hectares e que en-
globa zonas de recuperação 
ambiental e de restrição à 
ocupação urbana, além de 
áreas de especial interesse 
ambiental e de preservação 
permanente na Zona Norte 
da cidade.

A oficina consiste numa 
série de dinâmicas em que os 
participantes podem contri-
buir com elementos impor-
tantes para a elaboração do 
plano de manejo.  

“Ouvir os moradores que 
residem próximo ao parque 
é fundamental para a elabo-
ração do plano de manejo 
porque eles vivem na área, 
conhecem melhor do que 
ninguém as demandas lo-
cais. Eles vão apontar ques-
tões importantes. Por isso, 
as oficinas participativas são 
muito ricas e ajudam o poder 
público a fazer a gestão das 
unidades de conservação ali-
nhada com a realidade local”, 
explica o secretário de Meio 
Ambiente, Rafael Robertson.

Lazer, turismo e preser-
vação ambiental – A criação 

do primeiro parque da Zona 
Norte é uma ferramenta ca-
paz de potencializar os mais 
diversos atributos ambien-
tais e turísticos que esta área 
apresenta, promovendo o 
surgimento de um novo pon-
to de visitação e oferecendo 
aos moradores uma alterna-
tiva de lazer e recreação.

Dentre as oportunidades, 
podem ser destacadas:  o 
estímulo à prática de trilhas 
em associação à preservação 
do entorno; o fomento de 
pesquisas científicas e edu-
cação ambiental; ampliação 
de corredores verdes que co-
nectem os fragmentos flores-
tais do Morro do Castro com 
a APA do Engenho Pequeno, 
no município de São Gonça-
lo, além de contemplação da 
natureza.

Parque natural municipal abrange o Morro do Castro, área limítrofe com SG

Escolas 
recebem 
novidades 
em Maricá
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, apresentou ontem 
(24) para pais, alunos e toda 
a comunidade escolar da 
rede municipal, um con-
junto de novas tecnologias: 
lousas digitais, que serão 
utilizadas pelos professores 
nas salas de aula; e tablets 
com acesso à internet des-
tinados aos alunos do 4º 
ao 9º ano do Ensino Fun-
damental. Como parte do 
pacote de desenvolvimento 
para as comemorações de 
208 anos do aniversário 
da cidade, amanhã (26), a 
demonstração aconteceu 
no Campus de Educação 
Pública Transformado-
ra (CEPT) Professora Zil-
ca Lopes da Fontoura, no  
Centro.

As melhorias apresenta-
das vão beneficiar milhares 
de alunos da rede de ensino 
pública municipal.

Ação foi comemorativa a datas de incentivo à preservação do ambiente

Itaboraí: blitz ambiental 
distribui mais de 500 mudas

A Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo, realizou a distribuição 
de cerca de 500 mudas du-
rante ação realizada, ontem 
(24), na Praça Marechal Flo-
riano Peixoto, no Centro, em 
alusão ao Dia Internacional 
da Biodiversidade, celebrado 
no último domingo (22), e ao 
Dia Nacional da Mata Atlân-
tica, que será comemorado 
na sexta-feira (27).

Com apoio do Grupa-
mento Especial de Proteção 
Ambiental (Gepam) da Guar-
da Municipal de Itaboraí, as 
equipes da secretaria entre-
garam as mudas de diversas 
espécies, doadas pelo pro-
jeto Replantando Vidas, da 
Cedae, além de realizarem 
um trabalho de conscien-
tização para os motoristas 
e pedestres sobre o meio 
ambiente que passavam pelo  
Centro.

Presente na ação, o se-
cretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Jho-
natan Ferrarez, ressaltou 
a importância da ação de 
conscientização para pro-
mover educação ambiental.

“Essa ação busca celebrar 

o Dia Internacional da Biodi-
versidade, que acontece na 
mesma data do aniversário 
da nossa cidade. Através do 
Replantando Vidas da Cedae, 
conseguimos essas mudas e 
entregamos para a popula-
ção”, disse o secretário.

Divulgação

Trabalho de conscientização para motoristas e pedestres aconteceu no Centro

As ações têm 
o objetivo de 
ordenar o 
trânsito da 
cidade de São 
Gonçalo
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A proposta cristã

Dom José Francisco*

Já me perguntaram por 
que acredito na proposta 
cristã? Aliás, não só acredi-
to, como consagrei minha 
vida a ela. 

A resposta não é nem sim-
ples nem complicada, mas 
é complexa. 

A religião cristã não é do 
tipo de coisa que alguém 
teria inventado para con-
sumo próprio; ela exige 
mudanças reais. E, cá en-
tre nós, ninguém é tão fa-
vorável assim a mudanças! 
De um modo geral, somos 
conservadores, queremos 
sempre voltar ao estado 
anterior: o que nos fez 
alcançar as satisfações 
desejadas. Da sensa-
ção de satisfação nin-
guém arreda 
pé. 

Como lidar, 
então, com 
uma religião 
que come-
çou com a 
p r e t e n s ã o 
de mudança 
estrutural e 
de conver-
são? E como 
não adorar 
um Deus que prefe-
re sair dos espaços 
impenetráveis para ir 
em busca da ovelha 
perdida, trazê-la nos om-
bros, chamar os amigos, 
fazer festa, e não por outra 
razão, senão, pelo fato de 
tê-la encontrado?

Caso ela queira ser encon-
trada, veja bem!

Por isso, não deve ser fácil 
concluir pelo óbvio de 
uma religião que pede mu-
danças de marcha a todo 
instante, e que avisa quan-
do chegou a hora de voltar 

pelo mesmo caminho por 
onde nos desviamos. 

Não à-toa, tanto a mano-
bra para virar o carro no 
fluxo do trânsito como a 

“manobra” para vi-
rar a intenção nos 
fluxos da vida se 
chama conversão. 

Para o carro, 
acione a seta 
e verifique os 
retrovisores. 
Para a vida 
da fé, engate 
a marcha e 
afaste-se do 
mal.

Ah, o mal! Na 
esfera cristã, 
dizemos que 
ele tem exis-

tência inteligente e 
vontade próprias. 

Ora, se as coisas 
são boas e procedem do 
Bem, o que o mal faz é 
roubá-las desse poder 
maior que ele. 

O mal é um parasita nada 
original! Até as faculdades 
que permitem que ele 
exista, não são dele.

Por isso, é difícil não apos-
tar na proposta do Bem!

A religião cristã 
não é do tipo 
de coisa que 
alguém teria 

inventado 
para consumo 

próprio: ela exige 
mudanças reais

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Um policial militar re-
formado, identificado 
como Fabio Figueiredo 
Campello, de 48 anos, 
foi morto na noite de 
segunda-feira (23) no 
bairro Vila Norma, em 
Mesquita, na Baixada 
Fluminense. Ele teria 
sido vítima de assal-
to, mas a Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) in-
vestiga as circunstân-
cias do crime.

PMs do 20º BPM pa-
trulhavam a área quan-
do foram acionados 
para ocorrência. Fabio 
chegou a ser socorrido 
para o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu, mas não 
resistiu aos ferimentos.

PM morto 
em Mesquita

Público-alvo poderá procurar um dos 13 locais de imunização

SG aplica 4 dose de vacina 
contra a c-19 a partir de 60

Idosos com mais de 60 anos 
podem ser vacinados num 
dos 13 locais de vacinação 
contra o coronavírus destina-
dos a adultos para tomarem a 
quarta dose do imunizante a 
partir de hoje (25). A vacina 
pode ser aplicada nos ido-
sos que têm mais de quatro 
meses de intervalo da dose 
de reforço (terceira dose). Os 
pontos de vacinação funcio-
nam de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Aos sábados, a Clí-
nica Gonçalense do Mutondo 
e a Clínica da Família Dr. 
Zerbini, no Arsenal, vacinam 
das 8h às 12h. 

A Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil continua 
vacinando todos os gonçalen-
ses contra o coronavírus com 
mais de 5 anos. Para os gon-
çalenses com mais de 12 anos, 
13 locais estão disponíveis. 
Para as crianças de 5 a 11 
anos, são 66 locais de vaci-
nação, de segunda a sexta, 
das 8h às 17h. A Semsa pede 
para que a população che-
gue aos pontos de vacinação 
uma hora antes do término 
da aplicação da vacina para 
que o expediente termine no 
horário previsto.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 

levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos.

Já para a segunda dose, 
deve ser  apresentado docu-
mento de identidade e o com-
provante da primeira dose. 
Para o reforço é preciso levar 
identidade e comprovante de 
segunda dose. Para a quarta 
dose dos idosos com mais de 
60 anos, é necessário mostrar 
identidade e comprovante 
das doses anteriores.

Tiago Xavier / Prefeitura de Maricá

Prefeitura abre inscrições de oficinas para pessoas acima de 50 anos

Unidade médica recebeu melhorias, tudo dentro das normas da Anvisa

Posto de saúde de Santa 
Luzia, em SG, é reformado
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil, 
entregou ontem (24) mais um 
posto de saúde totalmente re-
formado. A Unidade de Saúde 
da Família Santa Luzia, no 
bairro de mesmo nome, rece-
beu pisos novos, pintura, cli-
matização, adequações gerais 
e de acessibilidade (rampa, 
piso tátil, barras, banheiros 
adaptados com campainha de 
alerta), além da revitalização 
da fachada e revisão elétrica, 
tudo dentro das normas da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

A unidade médica, que 
também ganhou um consul-
tório odontológico novinho, 
tem a especialidade de clínico 
geral. Além da clínica médica, 
há atendimentos de odonto-
logia, psicologia, assistência 
social e os serviços de pue-
ricultura, pré-natal de baixo 
risco, vacinação, planejamen-
to familiar, grupos de edu-
cação e saúde, realização do  
preventivo e exames labora-
toriais.

A reinauguração da uni-
dade foi prestigiada pelo pre-
feito Capitão Nelson, além do 
secretário de Saúde, Gleison 
Rocha; o subsecretário da 
Atenção Básica, Maike Melo; 
o subsecretário de Odonto-
logia, Paulo Alberto Nasci-

mento, e a administradora da 
unidade, Estela Castilho.

Capitão Nelson agradeceu 
a dedicação dos funcionários 
da unidade no atendimento 
ao público.

“O que traz a gente ao 
poder público é fazer algo 
pela população. Não adianta 
reformar tudo, colocar tudo 
novinho, se não oferecermos 
um atendimento de qualida-
de. Muitas vezes as pessoas 
chegam até a gente só que-

rendo conversar, querendo 
atenção. Esse acolhimento 
é de extrema importância. E 
vocês conhecem a popula-
ção”, afirmou

O secretário de Saúde dis-
se que está motivado com as 
reformas dos postos e com as 
equipes, que estão empenha-
das no trabalho.

“Temos ainda uns 20 pos-
tos para reformar e reinau-
gurar até o fim do ano. Nosso 
trabalho não pode parar”, 

disse.
A dona de casa Mirella 

Castro, de 34 anos, estava 
aguardando a abertura do 
local para se informar sobre 
os atendimentos.

“A gente não conseguia 
muitos atendimentos aqui 
antes, estava sempre faltando 
alguma coisa. Agora está tudo 
funcionando. Eu vim aqui 
saber como posso fazer meu 
tratamento para pressão alta”, 
explica.

 Renan Otto/Divulgação

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, segue realizando melhorias e investimentos na saúde do município

MCs fazem batalha 
de rimas em SG
O Teatro Municipal de São 
Gonçalo recebe a primeira 
edição da “Versus Liga de 
MCs” nesta quarta-feira, 25, 
às 20h. A liga de freestyle é 
uma iniciativa criada com 
o objetivo de melhorar a 
qualidade de captação e 
divulgação de batalhas de 
rimas. 

“Nos últimos anos ex-
pandiu muito o alcance e 
aceitação das pessoas em 
relação às batalhas de rimas 
entre MCs. No entanto, os 
movimentos culturais de 
rua ainda lidam muito com 
a falta de equipamento de 
qualidade, estrutura ou, até 
mesmo, da própria divulga-
ção desses trabalhos”, disse 

Mozart Mz, desenvolvedor 
da Versus Liga de MCs e 
apresentador da Batalha do 
Tanque. 

No final de 2021, o Teatro 
Municipal de São Gonçalo 
recebeu a Liga Gonçalense 
de Freestyle, que reuniu 
todas as rodas culturais em 
funcionamento na cidade, 
como Batalha do Tanque, 
Batalha da Selva, Roda Cul-
tura de Alcântara, Batalha 
de Vista Alegre, Batalha de 
Maria Paula, Batalha do 
Barreto e Batalha do 01. Foi 
a partir desse encontro que 
Mozart e Dihego Lourenço, 
que também é um dos orga-
nizadores, decidiram criar a 
“Versus Liga de MCs”.

 Renan Otto/Divulgação

Mozart Mz e Dihego Lourenço são criadores da “Versus Liga de MCs”

Cursos de podologia e manicure também serão oferecidos gratuitamente

Maricá abre inscrições para 
oficina de dança cigana
Através da Secretaria de Po-
líticas para a Terceira Idade, 
a Prefeitura de Maricá abriu 
inscrições para as oficinas 
de dança cigana, podologia e 
manicure. Os cursos gratui-
tos são para pessoas a partir 
dos 50 anos e as matrículas 
podem ser feitas na sede da 
Secretaria, na Rua Clímaco 
Pereira, 269, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

“Nosso trabalho é oferecer 
qualidade de vida aos idosos, 
por meio de dezenas de ativi-
dades físicas, sociais e cultu-
rais. A Casa da Terceira Idade 
é, também, um lugar onde 
essas pessoas fazem amizades 
e se apoiam mutuamente”, 
comentou o secretário de 
Políticas para a Terceira Idade, 
Tatai.

Além dessas oficinas, o 
interessado também pode se 
inscrever para alongamento, 
ginástica, zumba, hidromas-
sagem, yoga, fuxico e muitas 
outras. As atividades aconte-
cem nos polos do Centro, São 
José de Imbassaí, Itaipuaçu, 
Guaratiba, Bambuí, Ponta 
Negra e Inoã. 

Para obter mais informa-
ções, basta ligar para o nú-
mero (21) 3731-0589. Os can-
didatos deverão apresentar, 
no ato da inscrição, as cópias 

de identidade, CPF, atestado 
médico original e cópia (so-
mente para atividade física), 
uma foto 3x4 e comprovante 
de residência.

PF prende 
homem com 
800 quilos de 
cocaína
Policiais federais da Delegacia 
de Repressão a Entorpecentes 
(DRE-RJ) prenderam na tarde 
de ontem (24), em flagrante, 
um homem de 36 anos que 
transportava cerca de 800 
quilos (kg) de cocaína.

A abordagem aconteceu 
na Rodovia Presidente Du-
tra, próximo a Seropédica, 
na Região Metropolitana,  e 
contou com o apoio de um 
cão farejador para localização 
do entorpecente em meio a 
uma carga de biscoitos.

O preso responderá pelo 
crime de tráfico de drogas, 
cuja pena pode chegar a 15 
anos de prisão.

Outra ação - No último 
dia 13, a Polícia Federal (PF) 
prendeu, também em flagran-
te, um homem de 36 anos que 
transportava 805 kg de pasta 
base de cocaína para o Rio de 
Janeiro.

A ação ocorreu na rodovia 
Presidente Dutra, na região 
de Piraí, no Vale do Paraí-
ba, sul fluminense, e teve o 
apoio do cão farejador Enzo  
para localização do entorpe-
cente.

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: 28/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17495783
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itaipuaçu - Maricá 17495783
13:00 às 17:00 Ruas H, L, M, Y, Z - Cajueiros - Loteamento Portal dos Cajueiro - Itaipuaçu 17495783
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O Senado aprovou ontem 
(24) uma medida provisória 
(MP) que permite a rene-
gociação de débitos para 
estudantes beneficiados pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). A MP havia 
passado pela Câmara, onde 
sofreu alterações e, por isso, 
virou um projeto de lei de 
conversão (PLV). O desconto 
pode chegar a 77% do valor 
total negociado, mas para 
estudantes que fazem parte 
do Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico), 
o abatimento pode ser de 
até 99% do valor devido. O 
texto segue para sanção pre-
sidencial.

O desconto aprovado é 
oferecido aos estudantes 
que tenham formalizado a 
contratação de financiamen-
to estudantil junto ao Fies 
até o 2º semestre de 2017 
e que estejam com débitos 
vencidos e não pagos até 
sua publicação. O texto traz 
a possibilidade de parcela-
mento das dívidas em até 150 
meses, com redução de 100% 
dos encargos moratórios e 
concessão de 12% de des-
conto sobre o saldo devedor 
para o estudante que realizar 
a quitação integral da dívida.

No caso de estudantes 
com mais de um ano de 
atraso, a proposta oferece um 
desconto de 99% da dívida 
consolidada para aqueles 
que estão no CadÚnico ou fo-
ram beneficiários do auxílio 
emergencial. Para os demais 
estudantes, esse desconto 

é de 77%. Essa foi uma das 
alterações dos parlamentares 
em relação à MP original. 
Antes da mudança, ela pre-
via descontos de 92% para 
beneficiários do CadÚnico e 
de 86,5% para os demais.

O PLV permite, ainda, a 
utilização do saldo do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para o paga-
mento do Fies, inclusive na 
hipótese de parcelamento 
dos débitos. O texto apro-
vado no Senado permite 
o inadimplemento de até 

três prestações sucessivas e 
cinco alternadas. “Esta mo-
dificação é deveras positiva 
pois flexibiliza as regras de 
inadimplemento, evitando 
assim a rescisão precipitada 
da transação, o que não é de-
sejável, nem para o estudante 
financiado, nem para o Fies”, 
afirmou o relator, senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE).

Dívidas - A renegociação 
de dívidas do Fies pode aten-
der pouco mais de 1 milhão 
de estudantes, que represen-

tam contratos no valor de R$ 
35 bilhões, segundo números 
do Ministério da Educação.

São considerados o total 
de 2,6 milhões de contratos 
ativos do Fies, abertos até 
2017, com saldo devedor 
de R$ 82,6 bilhões. Desse 
total, 48,8% (1,07 milhão) 
estão inadimplentes há mais 
de 360 dias. O texto que  
facilita o pagamento dos 
atrasados foi editado no 
último dia de 2021 e ainda 
precisa de um decreto regu-
lamentador.

 Roque de S../Agência Senado

Senadores aprovaram texto que oferece descontos na negociação das dívidas de financiamento estudantil

Ação reuniu efetivos das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal

Rio: 22 mortos em operação 
na Vila Cruzeiro, na Penha

A operação mais mortal das 
forças de segurança do Rio 
neste ano resultou em pelo 
menos 22 mortos, no Com-
plexo da Penha, segundo a 
última atualização do Mi-
nistério Público (MP). A 
ação reuniu efetivos das 
polícias Militar, Federal e 
Rodoviária Federal, desde a  
madrugada, com objetivo 
de prender lideranças cri-
minosas escondidas na co-
munidade.

O MP instaurou um Pro-
cedimento Investigatório 
Criminal (PIC) para apurar 
as circunstâncias das mortes 
ocorridas durante operação 
policial. O PIC determina 
que o comando do Bata-
lhão de Operações Especiais 
(Bope) envie, em um prazo 
máximo de dez dias, o pro-
cedimento de averiguação 
sumária dos fatos ocorridos 
durante a operação. Devem 
ser ouvidos todos os poli-
ciais militares envolvidos e 
indicados os agentes respon-

sáveis pelas mortes, além de 
esclarecer sobre a licitude de 
cada uma das ações letais.

Quanto aos agentes fede-
rais envolvidos na ação, foi 
expedido ofício ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
para ciência dos fatos e a 
adoção das medidas cabí-
veis. Além disso, foi requisi-
tado ao Departamento-Geral 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa da Polícia Civil que 
sejam enviadas informações 
sobre os inquéritos policiais 
instaurados para apurar os 
fatos.

A 2ª Promotoria de Justiça 
de Investigação Penal Espe-
cializada também encami-
nhou ofício à Delegacia de 
Homicídios, recomendando 
que todas as armas dos po-
liciais militares envolvidos 
na ação sejam apreendidas 
e enviadas para exame pe-
ricial, inclusive comparan-
do com os projéteis que  
venham a ser retirados das 
vítimas.

Operação - De acordo 
com a assessoria da PM, as 
equipes do Bope e da PRF se 
preparavam para a incursão, 
quando criminosos come-
çaram a fazer disparos de 
arma de fogo na parte alta da 
comunidade. Uma mulher 
foi ferida na Chatuba, uma 
comunidade fora da área 
da operação, e morreu no  
local.

Durante a ação, ocorreu 
confronto. Houve apreen-
são de 13 fuzis, quatro pis-
tolas e 12 granadas, além 
de drogas. O total ainda 
será contabilizado. O feridos 
foram encaminhados ao  
Hospital Estadual Getúlio 
Vargas.

Segundo informações do 
setor de inteligência da PM, 
três destes feridos seriam de 
outros estados. Na localida-
de conhecida como Vacaria, 
mais de 20 veículos, entre 
motos e carros, usados por 
criminosos em fuga, foram 
apreendidos.

Vagas são para Censo 2022, para agente de administração e informática

IBGE abre seleção para 
contratação temporária

O Instituto Brasileiro de 
G e o g ra f i a  e  E s t a t í s t i c a 
(IBGE) abriu hoje (24) pro-
cesso seletivo para contra-
tação temporária de 133 
profissionais que traba-
lharão no Censo 2022. As  
vagas são para agente cen-
sitário de administração e 
informática, distribuídas 
em 114 municípios de 14 
estados.

Para se inscrever, é pre-
ciso ter ensino médio com-
pleto. O valor mensal da 
remuneração é de R$ 1.700, 
com direito a auxílio-alimen-

tação e auxílio-transpor-
te. A jornada de trabalho é  
40 horas semanais, sendo 
oito horas diárias. A contra-
tação tem duração de até 
cinco meses, podendo ser 

prorrogada.
As  inscr ições  podem 

ser feitas pelo site do IBGE  
até o dia 31 deste mês. Não 
será cobrada taxa de inscri-
ção.

O processo seletivo con-
siste na análise da titulação 
acadêmica dos candidatos. 
Das 133 vagas, 14 são reser-
vadas para pessoas pretas ou 
pardas e três, para pessoas 
com deficiência.

Mais informações sobre 
o processo seletivo simplifi-
cado podem ser encontradas 
no portal do IBGE.

MP que prevê benefício foi aprovada e segue para sanção presidencial

Senado: débitos com o Fies 
poderão ser renegociados

Câmara vota pela 
bagagem gratuita
A Câmara dos Deputados 
concluiu ontem (24) a análise 
da medida provisória (MP) que 
flexibiliza a legislação do setor 
aéreo. Entre outros pontos, o 
texto restabelece o despacho 
gratuito de bagagem de até 23 
quilos em voos nacionais e de 
até 30 quilos em voos interna-
cionais. A MP será enviada à 
sanção presidencial.

Nesta sessão, parlamenta-
res aprovaram duas emendas 
propostas pelos senadores, 
que tratam do registro de em-
presa estrangeira operadora 
de companhia aérea e a con-
cessão de certificado de habi-
litação para praticantes de ae-
rodesportos, como o voo livre. 
A Câmara rejeitou, porém, 
dispositivo que pretendia 
transferir, a partir do ano que 
vem, do Fundo Aeroviário ao 
Serviço Social do Transporte 
(Sest) e ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte 
(Senat) parte dos recursos de 
contribuições de empresas do 
setor aéreo ao Serviço Social 
do Comércio (Sesc), ao Serviço 

Social da Indústria (Sesi) e ao 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai).

Dados do passageiro- De 
acordo com o texto aprovado, 
qualquer pessoa física ou jurí-
dica poderá explorar serviços 
aéreos, observadas as normas 
do Código Brasileiro de Aero-
náutica (CBA) e da autoridade 
de aviação civil.

Segundo a MP, tanto as 
companhias aéreas quanto as 
empresas que prestam servi-
ços de intermediação de com-
pra de passagem (agências 
ou aplicativos, por exemplo) 
devem fornecer às autori-
dades federais competentes 
as informações pessoais do 
passageiro.

A companhia aérea tam-
bém poderá deixar de vender, 
por até 12 meses, bilhete a 
passageiro que tenha pratica-
do ato de indisciplina consi-
derado gravíssimo, nos termos 
de regulamento que deverá 
prever também o tratamento 
dispensado a esse passageiro 
no momento do ocorrido.

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Perpétua Almeida foi autora da emenda que proíbe a cobrança de bagagem

Remuneração 
mensal é de 
R$ 1,7 mil, 
com auxílios 
alimentação e 
transporte

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CHASSIS DE ÔNIBUS 
DA MARCA MERCEDES-BENZ FAMÍLIA O 500. 
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identifi cados para atender 

à seguinte campanha: 

Componente envolvido: suporte de apoio da caixa de direção hidráulica. 

Razões técnicas: em alguns veículos, devido a características de montagem da caixa de direção hidráulica, 

pode ocorrer a perda gradual de torque dos parafusos que fi xam a caixa de direção ao seu suporte de apoio.

Risco e implicações: em caso de perda gradual de torque dos parafusos, haverá ruídos na condução do veículo 

e, em situações extremas, pode ocorrer impacto na dirigibilidade. Essas circunstâncias aumentam o risco de 

acidentes, podendo causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Solução: verifi cação e, se necessário, substituição gratuita do suporte de apoio da caixa de direção e dos 

parafusos de fi xação.

Início de atendimento: 23 de maio de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 

Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 

onde será realizado gratuitamente o serviço, com duração aproximada de 2 (duas) horas para verifi cação, 

totalizando 4 (quatro) horas em caso de necessidade de substituição do suporte. Para consultar o endereço 

dos Concessionários e obter mais informações, acesse o site www.mercedes-benz.com.br/onibus ou entre em 

contato com a nossa Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo 

a qualidade, a segurança e a confi abilidade dos veículos da marca.

MODELOS ENVOLVIDOS
CHASSIS ENVOLVIDOS

(não sequenciais)
PERÍODO DE FABRICAÇÃO

O 500 

(M, MA, MDA, R, RS, RSD, RSDD)
9BM 634011 MB 190867 

a 9BM 382185 PB 271158

1º de outubro de 2020 

a 5 de abril de 2022

Juntos salvamos vidas.

O 500 M O 500 MA

O 500 MDA
O 500 R O 500 RS

O 500 RSD O 500 RSDD
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PERFIL X CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF: 08.733.497/0001-69 - NIRE: 33.3.0030743-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ESCRITURA DECLARATÓRIA 
ORDINÁRIA “TERMO DE RESOLUÇÃO” FIRMADA PELA ÚNICA ACIONISTA 
PLENA PARTICIPAÇÕES S.A., EM 29 DE ABRIL DE 2022. (Ata lavrada sob 
a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1o, da Lei n° 6.404/76). 1 - 
DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, às 09:00 (nove) horas, na sede 
social da Sociedade, na Estrada Velha de Maricá, 249 - parte, Várzea das Moças, 
na Cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, CEP: 24.753-511. 2 - 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação 
haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, considerando a 
condição da Perfil X Construtora S.A. de subsidiária integral da Plena Participa-
ções S.A., nos termos do artigo 251, § 2o, da Lei 6.404/76, conforme apontamen-
tos no Livro de Registro de Ações, e a condição de representantes da acionista 
conferida à Sra. Danyelle Cruz Lopes e ao Sr. Marcelo Chagas Viana. 3. MESA: 
Presidente: Sr. Marcelo Chagas Viana, Secretária: Sra. Danyelle Cruz Lopes. 
4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 
4.1. Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados 
no Diário Oficial e no Jornal O Fluminense, nas edições do dia 27 e 29 (errata) de 
abril de 2022. 4.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de 
R$ 20.918.198,00 (vinte milhões, novecentos e dezoito mil, cento e noventa e oito 
reais), da seguinte forma: a) Distribuição de Dividendos aos Acionistas, no valor de 
R$ 14.968.364,10 (catorze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
sessenta e quatro reais e dez centavos); b) para a conta de Reserva Legal o valor 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e d) o saldo remanescente, no valor de 
R$ 5.549.833,90 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e oitocentos e 
trinta e três reais e noventa centavos) para a conta de Reserva de Lucro para Con-
tingência, conforme justificativas expostas pela diretoria. 4.3. Fixar a remuneração 
anual global de seus administradores em até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a 
participação de todos. Ficam arquivados na sede da Companhia e à disposição 
de qualquer Acionista todos os documentos submetidos à apreciação desta As-
sembleia Geral Extraordinária referidos nesta ata. Aprovada a lavratura da ata das 
deliberações tomadas em Assembleia sob a forma de sumário, como facultado 
no art. 130, § 1o, da Lei n° 6.404/76. 5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. São Gonçalo (RJ), 29 de abril 
de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. 
Danyelle Cruz Lopes Secretária. Jucerja nº 4892330 em 17/05/2022.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 14/06/22 (1º leilão) e 21/06/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote:
Lote 8 - Rio de Janeiro/RJ. Freg. de Guaratiba. Bairro Recreio dos Bandeirantes (lançado em ITBI). Estr. do Pontal, 
3.820. Casa 34 (Lt. 1 do PAL 47537). Cond. Quintas do Pontal (in loco). Áreas totais: const. 154,66m² e ter. 
978,14m² (fração ideal de 574/50.000). Mat. 392.831 do 9º RI local. Obs.: Conforme AV-2 da precitada matrícula, 
consta averbada Reserva Legal. Bairro de localização do imóvel e denominação do condomínio, pendentes de 
averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área 
construída que vier a ser apurada no local com a lançada em ITBI e averbada no RI, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 2.656.496,33. 2º Leilão R$ 1.421.042,40. COND.
DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site 
da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL NO RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 � Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br �  imoveis@pestanaleiloes.com.br
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Matheus 
Thuler volta 
ao Fla e 
ganha férias

O Flamengo 
vem sofren-
do com as le-
sões de seus 
zagueiros na 
temporada. 

No entanto, os rubro-ne-
gros podem ter o reforço 
de um velho conhecido a 
partir do meio do ano.

Isso porque Matheus 
Thuler retornou de em-
préstimo junto ao Mon-
tpellier-FRA. Os dirigentes 
franceses não exerceram a 
cláusula de compra de 2,5 
milhões de euros (cerca de 
R$ 14 milhões).

Thuler só poderá atuar 
pelo Flamengo a partir 
do meio de julho, quando 
abre a janela de transfe-
rências do Brasil. Por isso, 
o jogador ganhou férias do 
clube rubro-negro antes 
de iniciar uma pré-tem-
porada.

Atualmente, o elenco 
do Flamengo conta com 
os seguintes zagueiros: 
Rodrigo Caio, Pablo, David 
Luiz, Fabrício Bruno, Gus-
tavo Henrique, Léo Pereira 
e Cleiton.

Destes, Fabrício Bruno 
e Gustavo Henrique estão 
entregues ao departamen-
to médico.

Nomes como Nicolás de la Cruz e Lucas Leiva estão no radar alvinegro

Bota promete abrir cofre 
para novas contratações

O fim da tempo-
rada europeia 
já começou a 
agitar o futebol 
brasileiro. Isso 
porque é o mo-

mento em que muitos clubes 
vão se reforçar no mercado. 
O Botafogo passou a ser um 
dos clubes com maior poder 
de barganha neste momento, 
após a assinatura da SAF. De 
acordo com a imprensa ca-
rioca, a diretoria pensa em 
mais nomes para reforçar o 
elenco comandado por Luís 

Castro.
Um nome já é pratica-

mente certo: o lateral-es-
querdo Marçal. O jogador es-
tava no Wolverhampton-ING 
e encerrou seu contrato.

Só que nesta semana, 
novos nomes surgiram em 
General Severiano. O vo-
lante Lucas Leiva e o meia 
uruguaio Nicolás de la Cruz 
podem aparecer no meio de 
2022.

Lucas Leiva, de 35 anos, 
e n c e r r o u  s e u  c o n t r a t o  
com a Lazio-ITA e está li-

vre no mercado. O jogador 
também interessa ao Atléti-
co-MG.

Já De la Cruz sempre tem 
seu nome vinculado a algum 
clube brasileiro. Só que o 
uruguaio do River Plate-ARG 
prioriza uma transferência 
para o futebol europeu.

O Botafogo estaria dis-
posto a trazer quatro refor-
ços na próxima janela de 
transferências. A chegada de 
um zagueiro também é vista 
com bons olhos em General 
Severiano.

Divulgação / River Plate

Um dos nomes desejados pelo Botafogo é do apoiador uruguaio Nicolás De la Cruz, de 24 anos, destaque do River Plate

Weverton exalta 
força da torcida

Tricolor confirma 
data do adeus de Fred

O Vasco se pre-
para para enca-
rar o Brusque, 
amanhã,  em 
São Januário, 
pela 9ª rodada 
da Série B do 

Campeonato Brasileiro. Os 
cruzmaltinos querem se 
manter no G-4.

A promessa é de mais 
uma partida com o apoio 
da torcida. O lateral-direito 
Weverton exaltou os cruz-
maltinos.

“O apoio da nossa torcida 
é muito bom, jogar em casa é 
fora do normal, já sentimos 
o calor da torcida no aqueci-
mento. Chego a me arrepiar 
quando entro em campo. 

O  a t a c a n t e 
Fred comuni-
cou à diretoria 
do Fluminense 
sua aposenta-
doria, porém 

não imediata. O jogador de 
38 anos deseja pendurar as 
chuteiras no dia 21 de julho, 
quando encerra seu con-
trato e se comemora o 120° 
aniversário do clube.

O camisa 9 do Tricolor 
atualmente sofre com um 
problema no olho esquerdo, 
uma visão dupla, e está em 
repouso.

Segundo a nota divulga-
da pelo time carioca, Fred 
seguirá em repouso por 
orientação médica e voltará 
aos treinos apenas após a 
liberação.

Isso é muito bom para nós”, 
disse o jogador.

Weverton minimizou o 
fato da presença do torcedor 
também ser uma pressão 
para a equipe dentro de 
campo.

“A pressão eu não levo 
para o lado negativo, em 
time grande é normal. Levo 
pelo lado positivo que é 
a torcida ali com a gente, 
vibrando, nos empurrando 
para conseguir a vitória”, 
declarou.

O Vasco pode terminar 
a rodada na vice-liderança 
em caso de vitória. Os cruz-
maltinos miram o terceiro 
triunfo consecutivo em São 
Januário.

Pelo Fluminense, Fred 
acumula 380 jogos e 198 
gols. No currículo, tem con-
quistas do Campeonato 
Brasileiro (2010 e 2012) e 
Campeonato Carioca (2012 
e 2022).

Nesta temporada, o joga-
dor entrou em campo 16 ve-
zes e anotou um tento, além 
de dar duas assistências.

Futsal - O Flu se apro-
ximou dos líderes do Bra-
sileiro após a vitória sobre 
o Fortaleza. Os tricolores 
viram o atacante Luiz Hen-
rique marcar o gol da vitória 
no Castelão.

“Aquela jogada ali não 
dava para chutar. Fazia mui-
to essa jogada no salão e, 
graças a Deus, saiu”, disse.

Zagueiro 
estava 
emprestado ao 
futebol francês 
e futuro segue 
indefinido


