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Após uma simulação de incêndio, os alunos deixaram suas salas de aula e se encaminharam, de forma ordenada, ao pátio da escola, espaço previamente mapeado e orientado, onde receberam instruções

Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Niterói: escola 
é ‘evacuada 
às pressas’
Alunos professores e demais fun-
cionários da Escola Municipal 
Sebastiana G. Pinho, no Viçoso 
Jardim, na Zona Norte, tiveram 
que deixar às pressas a unidade. 
Mas tudo não passou de um trei-
namento feito pela Defesa Civil 
da cidade. A simulação de emer-
gência ocorreu na terça (24) e teve 
o objetivo de preparar os alunos 
na prevenção, ensinando como 
se proteger em casos de possíveis 
desastres. A escola fica na região 
onde ocorreu o desastre do Morro 
do Bumba, em abril de 2010, e foi 
extremamente impactada, tanto 
pelas características físicas do 
desastre, quanto pelas questões 
psicológicas que acometeram os 
alunos e seus pais, explicou o se-
cretário municipal de Defesa Ci-
vil, Walace Medeiros.

Penha: número 
de mortes 
sobe para 25
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No Jambeiro, 
confusões e 
gargalhadas
Clássico da comédia, “Trair 
e Coçar é Só Começar” é a 
atração de hoje, às 19h, no 
Solar do Jambeiro.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Leitura da peça acontece, nesta 
quinta, às 19h, com entrada franca

Em situação complicada na Copa Sul-Americana, o Fluminense vai hoje 
até a Bolívia enfrentar o Oriente Petrolero, pela última rodada do grupo 
H, precisando vencer por goleada para seguir vivo na competição.

PÁG. 8

ESPORTES

Vasco pega 
o Brusque 
pela Série B
Único invicto, o Cruzmal-
tino entra em campo para 
enfrentar o time catari-
nense e, finalmente, con-
seguir engrenar no torneio.

Daniel Ramalho / Vasco

Após cumprir suspensão na última 
rodada, Nenê volta ao Cruzmaltino

Mailson Santana / Fluminense

Germán Cano, artilheiro do Flu na temporada, precisa estar inspirado hoje para ajudar o time

Flu vai em busca de um milagre

CRF alerta 
para falta de 
remédios

PANORAMA\PÁG. 2

Dengue: casos crescem 177%
Capital registra maior número, mas regiões norte e noroeste têm maior transmissão
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Covid-19 aumentando
E os casos de coronavírus voltam a crescer no Brasil. As 
pessoas estão afrouxando demais os cuidados e o vírus 
começa a voltar com força total. Não podemos deixar de 
nos proteger contra uma doença que já se mostrou tão 
perigosa nesses últimos anos. precisamos estar sempre 
atentos e responsáveis.
Eliane Mello

Demora dos ônibus
Nunca tive tantos problemas para pegar ônibus como eu 
tenho hoje em Niterói. Por exemplo, sempre esperei muito 
pouco para a linha 31 passar, hoje eu fico mofando em 
pontos de ônibus desertos a noite esperando o coletivo 
passar. O que fizeram com a frota?
Renan Carvalho

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.

No Jambeiro, ‘Trair e 
coçar é só começar’
A peça “Trair e Coçar é Só 
Começar” será apresentada 
pela Associação dos Traba-
lhadores em Artes Cênicas 
de Niterói (Atacen) no IX 
Ciclo de Leituras Dramati-
zadas, no Salão Amarelo do 
Solar do Jambeiro. A leitura 
acontece, hoje, às 19h, com 
entrada franca.

O espetáculo é dirigido 
por Ricardo Sanfer e pro-
duzido por Elda Storani. 
A lotação máxima é de 40 
pessoas.

O texto fala de uma con-
fusa, ingênua e intrometida 
empregada doméstica que 
cria confusões entre os pa-
trões e um casal de amigos 
deles. A desconfiança e a 
insegurança dos dois ca-
sais só aumentam com as 
falsas pistas, que se tornam 
evidentes e a existência dos 
amantes se concretiza. Víti-
mas de interpretações erra-
das, as confusões são certas 
e arrancam gargalhadas da 
plateia. 

CULTURA

Pedro Luís
Pedro Luís vai mostrar no 
MAR de Música, no Museu 
de Arte do Rio, nesta sexta, 
das 18h30 às 22h, o seu can-
cioneiro autoral, que passeia 
por diversas nuances da 
música popular brasileira. 
Com o trio Miguel Dias, Él-
cio Cáfaro e Pedro Fonseca, 
o show vai reunir canções 
consagradas do cantor, além 
das compostas por grandes 
autores. Chico Chico fará 
uma participação e a DJ Ta-
taOgan se apresenta antes e 
depois do show.

SERESTA – Nesta quinta, às 17h, a Casa de Cultura 
Heloísa Alberto Torres recebe mais uma edição da 
Seresta Amigos Para Sempre de Itaboraí nos Jardins 
de Heloísa. O grupo de seresta mais afinado da região 
traz um repertório repleto de clássicos da canção bra-
sileira. O projeto acontece toda última quinta-feira do 
mês e é gratuito.

PROGRAMÃO – Nesta quinta, às 20h, acontece o lan-
çamento do single “Salva-Vidas” no programa “ZêniPa-
po”, produzido pelo Selo Zênitha Música, no Youtube. 
Na pauta da noite, além de assuntos relacionados 
ao caminho que o grupo escolheu para circular sua 
música, o programa virá recheado de exemplos sobre 
rotas alternativas e música independente.

Divulgação

Leitura da peça acontece, nesta quinta, às 19h, com entrada franca

Divulgação

Cantor se apresenta no MAR de Músi-

ca, no Museu de Arte do Rio

FABIANA MAIA
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Alerj cobra auditoria

A Alerj vai solicitar ao TCU 
auditoria dos investimentos 
da Enel que foram incor-
porados à tarifa paga pelos 
consumidores, disse ontem 
o presidente da Casa, An-
dré Ceciliano (PT), durante 
evento do Fórum da Alerj 
de Desenvolvimento do 
Rio para discutir os proble-
mas de fornecimento de 
energia na região Noroeste 
Fluminense. “Já sabemos 
que os investimentos em 
infraestrutura não foram fei-

Divulgação/Alerj

tos, mas queremos ouvir as 
soluções para os problemas 
técnicos que vêm sendo en-
frentados, como a religação 
da energia e a contratação 
de demanda energética. 
Nós vamos encaminhar as 
demandas para o Ministério 
Público e fazer um pedido 
ao Tribunal de Contas da 
União de auditoria sobre to-
dos os investimentos feitos 
pela empresa nesses mais de 
20 anos de concessão”, disse 
Ceciliano.

Ministra faz 
entrega no Rio

Sem remédios nas 
prateleiras

Conselhos Tutelares do Rio, 
Maricá, Itaboraí e de outros 
46 municípios do estado vão 
receber hoje novos veículos, 
durante solenidade na capital, 
com a presença da minis-
tra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MM-
FDH), Cristiane Britto. Em 
várias cidades, os conselhos 
tutelares vêm sofrendo com 
a falta de infraestrutura. Os 
carros foram adquiridos por 
R$ 5,2 milhões de emendas 
parlamentares. No período 
da tarde, a ministra estará em 
Campos dos Goytacazes, onde 
apresentará as políticas públi-
cas desenvolvidas pelo minis-
tério a prefeitos da região. Ela 
ainda assina, simbolicamente, 
dois Acordos de Cooperação 
Técnica (ACT) para desenvol-
ver os programas Reconecte e 
Família na Escola, ambos da 
Secretaria Nacional da Família 
(SNF/MMFDH). As ações vão 
beneficiar 2.465 famílias no 
município.

O Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado (CRF-RJ) divulgou 
nota em que diz ver com “ex-
trema preocupação” a falta de 
medicamentos nas farmácias 
e hospitais, entre eles anal-
gésicos dipirona, antibiótico 
amoxilina e até a solução fisio-
lógica. Alguns  desses fármacos 
por reflexos de crises globais, 
como a guerra na Ucrânia e 
os fechamentos de portos na 
China durante novo lockdo-
wn por causa da Covid-19, 
que dificultam a importação 
dos insumos. “Informações de 
farmacêuticos que atuam em 
hospitais, farmácias e outros 
serviços de saúde de diversos 
do estado, bem como a mani-
festação pública de autorida-
des estaduais e municipais de 
Saúde do estado do Rio e da 
própria indústria farmacêutica 
evidenciam desabastecimento 
de medicamentos e insumos 
injetáveis esgotados ou em vias 
de se esgotar em diversas cida-
des do estado do Rio de Janeiro”.

POR JEFFERSON LEMOS

Homenagem à Maria Juçá

Durante evento que reuniu 
mais de 300 pessoas, o pre-
sidente da Alerj, André Ceci-
liano (PT), entregou na noite 
desta terça (24) a Medalha 
Tiradentes à produtora cul-
tural Maria Juçá Guimarães. 
Aos 72 anos, Maria Juçá está 
há quatro décadas à frente 
do Circo Voador, uma das 
principais casas de shows do 
Rio de Janeiro, responsável 
pelo lançamento de grandes 
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nomes da MPB e do rock na-
cional revelados pela antiga 
rádio Fluminense FM, a Mal-
dita. Ela também se envolveu 
em várias outras iniciativas, 
como o Distrito Cultural da 
Lapa, o Parque Lage, o Mu-
seu de Arte Moderna (MAM) 
e o Paço Imperial, além de 
projetos culturais da Unicef 
e atividades socioculturais, 
como a implantação de esco-
las livres de educação e arte.

Pressa para regulamentar incentivos

Mais de 200 pessoas, entre 
empresários, políticos e de-
mais autoridades, prestigia-
ram nesta terça (24) o evento 
“Encontro da Indústria”, na 
sede da Firjan, no Centro 
do Rio, que fez parte das 
comemorações da semana 
da indústria. “O mundo 
redescobriu a importância 
da indústria. É dela que 
parte toda a energia, o co-
nhecimento e os produtos 
que permitem a sobrevi-

 Vinicius Magalhaes/Firjan

vência e desenvolvimento 
da humanidade. É o avanço 
da indústria que permite o 
avanço dos demais setores, 
do agro aos serviços”, disse 
Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, presidente da Firjan.  
Ele ressaltou a necessidade 
de regulamentação de in-
centivos ao setor, já autori-
zados pela Alerj, e que visam 
igualar a carga tributária 
com competidores dos es-
tados vizinhos.

Panorama RJPanorama RJ

Niterói recebeu, nesta ter-
ça-feira (24), representantes 
da Embaixada e do Consu-
lado da Holanda. O prefeito 
Axel Grael reuniu-se com o 
embaixador André Dries-
sen, e apresentou alguns 
dos projetos desenvolvidos 
em Niterói, como o Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp), a implantação 
do Bicicletário Municipal 
Arariboia, da moeda social 

Arariboia e o estudo para 
a aquisição da frota de car-
ros elétricos para órgãos 
municipais. A ideia é traçar 
cooperações em áreas como 
mobilidade, sustentabili-
dade e construção naval. 
Grael esteve na Holanda no 
ano passado, a convite da 
Embaixada. No mesmo ano, 
uma comitiva do consulado 
da Holanda já tinha visitado 
a cidade.

Niterói recebe embaixador da Holanda
 Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Os Arcos da Lapa foram 
iluminados de roxo, nesta 
terça-feira (24), em come-
moração ao Maio Roxo, de 
conscientização pela luta 
dos pacientes com lúpus. 
Na foto, Karla Barcellos, 

ativista da causa, e o ex-
-vereador Bruno Lessa, 
autor da lei municipal que 
instituiu, em Niterói, 10 de 
maio como Dia Municipal 
de Conscientização do 
Lúpus. 

Encontro na Lapa
Divulgação
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Detran faz convênio com cartórios de registro civil para emissão do documento e da 2ª via da identidade

Mais facilidade para retirar CNH
Para ampliar o atendimento 
à população e reduzir a de-
manda reprimida em razão 
da pandemia, o Detran.RJ e 
a Associação de Registrado-
res de Pessoas Naturais do 
Estado do Rio de Janeiro (Ar-
pen-RJ) assinaram convênio 
para emissão da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
em cartórios de registro civil 
do estado. O atendimento 
ao público começou ontem, 
dia 25, em 16 cartórios loca-
lizados em diversos pontos 
do estado, como nos bairros 
do Catete, Botafogo, Ilha do 
Governador, Centro, Barra 
da Tijuca, São Cristóvão e 
Santa Cruz, na capital flumi-
nense, além dos municípios 
de Petrópolis, Niterói, Nova 
Iguaçu, Maricá, Duque de 
Caxias e Nova Friburgo.

Em relação à CNH, os 
serviços disponíveis para 
o público são: primeira e 
segunda via do documento, 
renovação, alteração de da-
dos e de categoria da cartei-
ra. Daqui a cerca de 20 dias, 
o serviço será ampliado, e 
33 cartórios fluminenses 
estarão capacitados para a 
emissão da CNH. O convênio 
entre Detran.RJ e Arpen-RJ é 
respaldado pela Corregedo-
ria do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Até 
o mês que vem, com a adesão 

dos 33 cartórios, a estimativa 
é que estejam sendo emiti-
das, pelos novos parceiros 
do Detran.RJ, cerca de 30 mil 
CNHs por mês.

Nesta parceria entre o 
Detran.RJ e os cartórios do 
Estado do Rio, o usuário não 
precisará realizar agenda-

mento para a realização do 
atendimento, bastando che-
gar ao posto com os seguin-
tes documentos: carteira de 
identidade original, CPF e 
comprovante de residência. 
O Duda (Documento Úni-
co de Arrecadação) deverá 
ser pago previamente no 

Bradesco. Pelo serviço, os 
cartórios cobrarão uma taxa 
de conveniência de R$ 44,30. 
Além da emissão da CNH, 
os cartórios também estão 
habilitados para a emissão 
da segunda via da carteira de 
identidade.

“O Detran.RJ quer faci-

litar, cada vez mais, a vida 
dos cidadãos fluminenses, 
seja em serviços digitais ou 
presenciais. Já oferecemos a 
carteira de identidade digital 
para a população, além do 
Posto Digital, que viabiliza 
diversos serviços para os 
proprietários de veículos 

com o uso de celular ou com-
putador. Agora, para facilitar 
o acesso dos usuários aos 
serviços, com o respaldo da 
Corregedoria do Tribunal de 
Justiça do Estado, estamos 
possibilitando a emissão de 
CNHs em cartórios de regis-
tro civil, o que vai ampliar a 
capacidade de oferta, com a 
vantagem de não ser neces-
sário agendar previamente o 
serviço”, afirma o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Konder.

“A viabilização deste con-
vênio junto ao Detran tra-
rá múltiplos benefícios à 
população fluminense. Ao 
disponibilizarmos os cartó-
rios como postos de atendi-
mento, cresce a capilaridade 
e também a agilidade na 
emissão das carteiras, já 
que não haverá necessidade 
de agendamento. Estamos 
empenhados em tornar os 
cartórios cada vez mais em 
Ofícios da Cidadania, faci-
litando a vida do cidadão 
no que diz respeito aos atos 
mais primordiais da vida 
civil”, diz o presidente da Ar-
pen-RJ, Humberto Monteiro 
da Costa.

Os dias e horários de fun-
cionamento para emissão 
da CNH variam de acordo 
com cada cartório. O usuá-
rio deve ligar antes para se 
informar.

Divulgação

O atendimento ao público começou a ser realizado ontem, dia 25, em 16 cartórios localizados em vários pontos do estado do Rio de Janeiro

TurisRio promove 
workshop em Angra
Hoje (26/5), a Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-RJ) 
e a TurisRio realizam o wor-
kshop do programa “Turismo 
Rural RJ”, no Núcleo Regional 
da Setur-RJ em Angra dos Reis, 
na Costa Verde. O objetivo é 
promover o desenvolvimen-
to econômico e cultural nas 
áreas rurais, por meio de ati-
vidades turísticas. O workshop 
é a etapa de capacitação do 
programa, para estimular os 
participantes, além de pro-
mover uma visita técnica de 
identificação e mapeamento 
dos atrativos que vão entrar no 
guia Turismo Rural RJ.

O “Turismo Rural RJ” é 
fruto da cooperação técnica 
entre a Setur-RJ, a TurisRio, 
a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento (Seappa), em 
parceria com o Núcleo de Es-
tudos de Geografia Fluminen-
se (Negef), da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.

O subsecretário de Gran-
des Eventos, da Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-RJ), 
Marcelo Monfort, sinaliza 
que o estado abriga um rico 
cenário rural.

“O programa “Turismo Ru-
ral RJ” dá luz às diversas opor-
tunidades que o campo ofe-
rece e orienta como explorar 
o potencial turístico de cada 
região realizando workshops, 
identificando, mapeando, 
capacitando e promovendo 
as atividades do segmento. 
Outro enfoque importante, é 
gerar divulgação para o setor 
econômico nas atividades 
rurais”, destaca Monfort.

Na programação do wor-
kshop, quatro painéis com 
temas relacionados ao tu-
rismo rural, apresentados 
por especialistas no assunto, 

complementam-se entregan-
do um conteúdo abrangente e 
informativo aos participantes. 

O Painel 1 “Desenvolvendo 
o Turismo Rural” será minis-
trado pelo diretor de Marke-
ting da TurisRio e Especialista 
em Desenvolvimento de Tu-
rismo Rural, Pablo Kling. O 
Painel 2 traz o tema “Seu Preço 
Ajuda a Conquistar seu Clien-
te?”, ministrado por Mozart 
Neto, instrutor do Senar Rio 
de Turismo Rural. Em seguida, 
o Painel 3 apresentará a “Im-
portância e os Desafios para a 
Construção de Roteiros para o 
Turismo Rural” com a diretora 
de Gestão e Desenvolvimento 
da TurisRio, Valéria Lima. O 
Painel 4 traz o tema “Artesa-
nato como Ferramenta do 
Turismo Rural” com Marcel 
Vasconcelos, coordenador do 
Programa de Artesanato do 
Estado do Rio de Janeiro.

O diretor de marketing 
da TurisRio, Pablo Kling, res-
salta que quem participar do 
workshop passará a entender 
o Turismo Rural como um 
segmento de forte potencial 
para promover melhorias na 
região.

“Através dos painéis deste 
workshop, os participantes 
serão sensibilizados e capa-
citados para o desenvolvi-
mento do Turismo Rural, em 
suas diversas possibilidades. 
Quem participar receberá um 
“intensivão” de capacitação, 
e certamente terá novo olhar 
sobre esta atividade que muito 
contribui com o desenvolvi-
mento econômico e social da 
região”, pontuou o diretor.

O workshop “Turismo Ru-
ral RJ” vai acontecer, às 10h, 
no Núcleo Regional da Setur-
-RJ, Rua do Comércio,10, no 
Centro de Angra dos Reis.

Niterói terá Conselho de 
Trabalho, Emprego e Renda
A Prefeitura de Niterói divul-
gou o decreto que regulamen-
ta a instalação do Conselho 
Deliberativo Municipal de 
Trabalho Emprego e Renda 
(CODEMTER). O órgão é 
um colegiado, composto por 
representantes dos trabalha-
dores, dos empregadores e 
do governo, que atua como 
gestor do Fundo Municipal 
de Trabalho, Emprego e Ren-
da do Município de Niterói 
(Funter). Serão seis repre-
sentantes patronais e seis dos 
trabalhadores.

De acordo com o Coorde-
nador de Trabalho e Renda 
de Niterói, Brizola Neto, os 
sindicatos de ambas as cate-
gorias já foram formalmente 
convidados e notificados. 
Agora, cada sindicato tem 

que indicar um representante 
titular e um suplente. Após a 
formalidade o Conselho será 
instalado. Brizola Neto expli-
ca a importância da medida 
para a gestão municipal:

“Primeiro a gente alinha o 
município de Niterói com a 
política nacional de trabalho, 
emprego e renda. Com isso, 
a gente passa a ter possibi-
lidade de acessar os recur-
sos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e, o prin-
cipal, estamos promovendo 
um modelo de governança 
que aprofunda a democra-
cia participativa, uma vez 
que a política municipal de 
trabalho, emprego e renda 
vai passar a ser formulada e 
deliberada com ampla par-
ticipação da sociedade civil. 

Com representantes dos tra-
balhadores e empregadores 
que vão compor o Conselho. 
Isso vai garantir fonte de 
financiamento, estimular 
a participação social e dar 
transparência para a política 
que vai ser implementada”, 
disse Brizola.

Também acaba de ser pu-
blicado no Diário Oficial 
o edital que possibilita o 
credenciamento das Orga-
nizações da Sociedade Civil 
(OSC), que desejam prestar 
serviços ao Sistema Nacional 
de Emprego (Sine). O serviço 
de busca de vagas de emprego 
e agendamento de entrevista 
com possíveis empregadores, 
será modernizado em Niterói, 
já no segundo semestre deste 
ano, por meio da implantação 

de um Centro de Atendimen-
to ao Trabalhador (CAT).

Ainda de acordo com Bri-
zola Neto, as empresas sele-
cionadas, farão importante 
papel no atendimento das ne-
cessidades dos trabalhadores.

“Elas vão receber essas 
pessoas que necessitam de 
orientação, vão ajudá-las a 
acessar, por exemplo, o se-
guro-desemprego, auxiliar na 
intermediação de mão-de-o-
bra ou mesmo em parcerias 
de qualificação profissional. 
Também vão ajudar os tra-
balhadores na obtenção de 
todos os documentos ne-
cessários. Essas empresas 
só serão habilitadas após a 
chancela de uma comissão de 
servidores públicos de carrei-
ra”, explica o coordenador.

Órgão será formado por representantes patronais e dos trabalhadores

 Luciana Carneiro/Divulgação

 Axel falou do Cisp, do bicicletário do Centro e da Moeda Arariboia

Niterói apresenta projetos a 
autoridades da Holanda
Representantes da Embaixa-
da e do Consulado da Holan-
da visitaram a administração 
municipal de Niterói para 
discutir temas prioritários 
em comum entre a cidade 
e o país europeu. O prefeito 
Axel Grael reuniu-se com o 
embaixador André Driessen 
e apresentou alguns dos pro-
jetos desenvolvidos em Nite-
rói, como o Centro Integrado 
de Segurança Pública (Cisp), 
a implantação do Bicicletário 
Municipal Arariboia, da moe-
da social Arariboia e o estudo 
para a aquisição da frota de 
carros elétricos para órgãos 
municipais. A ideia é traçar 
cooperações em áreas como 
mobilidade, sustentabilidade 
e construção naval.

 Axel Grael lembrou que as 
relações com o país europeu 
vêm sendo estabelecidas 
desde 2021, quando esteve 

na Holanda, a convite da 
Embaixada. No mesmo ano, 
uma comitiva do consulado 
da Holanda já tinha visitado 
a cidade, com o objetivo de 
estreitar as relações de coo-
peração com Niterói.

“Este encontro com o 
embaixador foi uma oportu-
nidade importante de apre-
sentamos obras em anda-
mento, como o Parque Orla 
de Piratininga Alfredo Sirkis 
e a expansão da rede ciclo-
viária de Niterói, além das 
iniciativas para promoção da 
justiça social, como a Moeda 
Social Arariboia e o Pacto 
Niterói Contra a Violência”, 
destacou Axel Grael.

Também participaram 
da reunião as secretárias 
municipais de Conservação 
e Serviços Públicos, Day-
se Monassa, de Ciência e 
Tecnologia, Valéria Braga, 

do Escritório de Gestão de 
Projetos, Katherine Azevedo, 
além dos secretários munici-
pais do Clima, Luciano Paez, 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade, 
Rafael Robertson, e o res-

ponsável pela Coordenadoria 
Niterói de Bicicleta, Filipe 
Simões. Estiveram presentes  
também o cônsul-geral da 
Holanda no Brasil, Rolan 
Martin, e o adido cultural 
Micha Schijlen.

O prefeito Axel Grael reuniu-se com o embaixador André Driessen

A Secretaria de Ordem 
Pública de São Gonça-
lo segue realizando as 
ações de ordenamen-
to em espaços públicos 
para coibir atividades de 
eventos na cidade. Nos 
dois últimos finais de 
semana, através da “Ope-
ração Cidade em Ordem”, 
foram vistoriados nove 
estabelecimentos comer-

ciais nos bairros da Trin-
dade, Neves, Zé Garoto, 
Boa Vista e Mutondo.

Durante as ações, um 
bar no bairro da Trindade 
foi fechado e multado 
por funcionar sem al-
vará, além de infringir 
as regras de perturba-
ção de sossego. O valor 
da multa é de 30 Ufisg  
(R$ 1.244,10).

Eventos são fiscalizados em SG
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Lei motiva modernização do 
setor pesqueiro no Estado
Investimento pode chegar a R$ 40 milhões e vai gerar mais de 150 empregos diretos no setor

Uma das três maiores em-
presas de pescado no Brasil, 
a Frescatto Company vai in-
vestir cerca de R$ 40 milhões 
na ampliação e modernização 
de sua fábrica em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Quando entrar em 
operação, a unidade irá criar 
mais de 150 empregos diretos 
na região. O investimento foi 
motivado pela Lei Nº 9.556, 
que reduz a alíquota de ICMS 
sobre pescados, sancionada 
pelo governador Cláudio Cas-
tro, em janeiro deste ano, para 
fortalecer a economia local.

“O setor de pescado tem 
um grande potencial produti-
vo, e a concessão do benefício 
fiscal foi justamente com o 
intuito de estimularmos a 
cadeia de produção e, assim, 
gerar empregos e renda para 
a população do nosso estado”, 
declarou o governador Cláu-
dio Castro.

As obras de ampliação do 
parque industrial da empresa 
de pescados, em um terreno 
de 30 mil m², devem come-
çar dentro de três meses, e a 
previsão é de que o setor em 
expansão esteja em plena 
operação em meados de 2024.

“Temos hoje a chegada de 
novos empreendimentos e a 
ampliação dos já existentes 
em todo estado, como o que 
foi anunciado pela Frescatto”, 
disse o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ener-

gia e Relações Internacionais, 
Cássio Coelho.

A Frescatto processa por 
ano 21 mil toneladas de pes-
cados frescos e congelados em 

sua matriz, no Rio de Janeiro, 
e a produção é distribuída em 
todo o país. A empresa tem a 
perspectiva de crescer 24% 
em relação a 2021.

Segundo o CEO da com-
panhia, Thiago De Luca, a 
nova unidade reforça o com-
promisso da Frescatto com o 
Estado do Rio de Janeiro.

“A unidade, mais moder-
na, dará a possibilidade de 
abrir novas áreas de negócios, 
com produtos destinados à 
exportação. Também garan-

tirá mais competitividade, 
redução dos preços e, com 
isso, o crescimento do nosso 
mercado consumidor”, desta-
ca De Luca.

Divulgação

As obras de ampliação do parque industrial da empresa de pescados, em um terreno de 30 mil m², devem começar dentro de três meses e o setor em expansão deve entrar em operação em 2024.

Justiça 
suspende 
licenças em 
Arraial 
A pedido do Ministério 
Público Federal (MPF), a 
Justiça Federal restabele-
ceu os efeitos da decisão 
que deferiu a antecipação 
de tutela para suspender 
as licenças ambientais 
concedidas para as obras 
dos imóveis situados na 
Rua do Albatroz, Lotes nº 
W-64 e W-65, Pontal do 
Atalaia, Arraial do Cabo 
(RJ). 
Além disso, foi deter-
minada a imediata pa-
ralisação/embargo das 
obras efetuadas nas re-
feridas unidades imobi-
liárias. (ACP no 5001428-
38.2020.4.02.5108)

No mês passado, o 
MPF requereu a suspen-
são das licenças, após 
vistoria e relatório elabo-
rado pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), no qual foram ob-
servadas impropriedades 
nos imóveis, com impac-
tos à Reserva Extrativista 
da Marinha (Reserxmar/
AC) e ao meio ambiente 
no costão rochoso do 
Pontal do Atalaia. Dentre 
as irregularidades, des-
tacaram-se os pisos dos 
condomínios diferentes 
dos informados nos pro-
jetos submetidos à apre-
ciação (o que é crucial 
na questão da drenagem 
de águas); não foi veri-
ficado qualquer tipo de 
bombeamento do esgoto 
(novamente em desa-
cordo com os projetos); 
identificação de poças nas 
rochas, com aparência de 
esgoto (como resultado 
desse sistema em desa-
cordo com os projetos); 
houve claramente su-
pressão de mata atlântica, 
sem o atendimento das 
exigências ambientais;  
dentre outras irregulari-
dades.

Governador ainda distribuiu cartões do Programa Recomeçar e entregou trecho da Paraty-Cunha

Paraty ganha serviços do RJ
O governador Cláudio Castro 
entregou importantes equi-
pamentos para a população, 
em Paraty, no Sul Fluminen-
se. Dois postos do Detran fo-
ram inaugurados, sendo um 
deles o primeiro de vistoria 
do município, com capaci-
dade para 150 veículos por 
dia, e o outro que substitui a 
unidade que funcionava no 
Centro Histórico da cidade, 
oferecendo um espaço mais 
amplo, moderno e acessível, 
localizado no Terminal Ro-
doviário. 

O governador ainda inau-
gurou uma Casa do Tra-
balhador, uma Agência de 
Desenvolvimento Regional e 
entregou a primeira fase do 
trecho do perímetro urbano 
da Rodovia Paraty-Cunha. 

As obras em sua totalidade 
compreendem um trecho 
de 11,5 km e contam com 
mais de R$ 70 milhões em 
investimentos.

“Hoje celebramos a so-
lução de demandas antigas 
da população de Paraty. Os 
fluminenses que vivem afas-
tados da capital precisam 
de autonomia e suporte 
para terem acesso a serviços 
essenciais e que facilitam o 
dia a dia, sem precisarem se 
locomover para outros mu-
nicípios. E assim seguiremos, 
com um olhar especial e sem 
distinção para o nosso inte-
rior”, ressaltou o governador 
Cláudio Castro.

O posto de vistoria do 
Detran na cidade era uma 
antiga reivindicação dos mo-

radores, que tinham que se 
deslocar até Angra dos Reis, 
a quase 100 quilômetros de 
distância, para fazer servi-
ços que exigem vistoria nos 
veículos. A nova unidade está 
instalada em um imóvel ce-
dido pela prefeitura, no bair-
ro do Condado, e vai contar 
com duas linhas de vistoria, 
com capacidade para rece-
ber veículos de grande porte, 
como caminhões e ônibus.

Já a unidade que funcio-
nava no Centro Histórico 
agora está em um novo ende-
reço: o Terminal Rodoviário, 
no Parque Imperial - local 
estratégico, devido à centra-
lidade e grande circulação 
de pessoas. No espaço, os 
moradores têm acesso a ser-
viços de habilitação e iden-

tificação civil, além de uma 
unidade do Serviço Auxiliar 
de Trânsito (SAT).

Casa do Trabalhador - 
Com o objetivo de ampliar 
a oferta de políticas de tra-
balho, emprego e geração 
de renda no município, o 
governador Cláudio Castro 
inaugurou uma Casa do Tra-
balhador, no bairro Patitiba. 

A unidade conta com 16 
funcionários e busca bene-
ficiar cidadãos com apoio, 
orientação, informação, ca-
pacitação, qualificação, in-
termediação de mão de obra 
e encaminhamento para 
diferentes atividades.

A inauguração de uma 
Agência de Desenvolvimen-
to Regional – Resolve RJ 
completou o pacote de me-
didas para o desenvolvimen-
to econômico sustentável 
de Paraty. A unidade é a 4ª 
inaugurada desde o início 
do ano, e a ideia é que a 
agência funcione como um 
Poupatempo do empreen-
dedor, resolvendo todas as 
questões relacionadas a ne-
gócios e abertura de novas  
empresas.

Aumenta a oferta de água 
tratada em distritos de Maricá
Uma obra realizada pela 
Águas do Rio, interligando 
uma adutora de grande por-
te às redes de distribuição 
que atendem os distritos de 
Itaipuaçu e Inoã, aumentou 
a oferta de água tratada para 
esses distritos de Maricá. Com 
esta intervenção, o volume 
equivalente a 29 piscinas 
olímpicas de água por mês 
passa a integrar o sistema de 
abastecimento. Esta é apenas 
a primeira etapa da obra pre-
vista pela concessionária para 
essa região.

De acordo com os últimos 
dados do IBGE, de 2019, o 
município está entre as ci-
dades do Estado do Rio de 
Janeiro que mais cresceu 

populacionalmente. “Os dois 
distritos sempre apresenta-
ram problemas crônicos de 
falta d’água e essa obra veio 
em um momento impor-
tante para acompanhar o 
crescimento vegetativo dos 
distritos, além de manter o 
fornecimento para mais de 
43 mil moradores”, explica o 

gerente de Operações, André 
Antônio.

Diversas melhorias ope-
racionais foram realizadas 
pela empresa para permitir 
o acréscimo desse volume 
no sistema de distribuição 
de água. Entre as principais 
ações estão o combate às 
perdas de água, por meio de 
substituição de tubulações 
deterioradas, retirada de li-
gações clandestinas, reparo 
de vazamentos, melhoria das 
unidades, controle operacio-
nal para equilibrar a demanda 
de água recebida em cada 
região na cidade, entre outras 
atividades.

Na fase seguinte, prevista 
para o segundo semestre 

deste ano, a concessionária 
vai instalar uma bomba na 
rede de distribuição para au-
mentar ainda mais a pressão, 
tornando o abastecimento 
cada vez mais seguro e regu-
lar, já prevendo o verão 2023, 
quando eleva a demanda 
nestas regiões.

Outro investimento da 
Águas do Rio em Maricá será 
a construção de uma nova 
adutora, com 11 quilômetros 
de extensão, que vai interligar 
as estações de tratamento de 
água de Ponta Negra e Maricá. 
A capacidade de tratamento 
da ETA de Ponta Negra tam-
bém será ampliada. A inicia-
tiva vai beneficiar 35,5 mil 
pessoas no 1º distrito.

Adutora foi interligada às redes de distribuição de Itaipuaçu e Inoã

A CCR ViaLagos lança 
amanhã (27) na rodovia 
RJ-124 o Programa Ca-
minhos para a Saúde, do 
Instituto CCR, que oferece 
aos motoristas, passagei-
ros, pedestres e profissio-
nais do volante serviços 
gratuitos de aferição de 
pressão arterial, testes 
de glicemia, colesterol e  
Índice de Massa Corporal 
(IMC), massagem cir-
culatória, apoio à saúde 
emocional e o check up 
de veículos.

A primeira edição do 
programa será realizada 
no Shopping Graal (km 
22), em Rio Bonito, das 
10h às 17h. O evento in-
tegra o cronograma de 
ações da Concessionária 
no Maio Amarelo, que 
busca promover a se-
gurança no trânsito por 
meio da conscientização 
dos motoristas.

Saúde na 
ViaLagos

As ações marcam 
um momento 
histórico de 
investimentos do 
Estado na região 
da Costa Verde

Volume por 
mês equivale 
a 29 piscinas 
olímpicas no 
sistema de 
abastecimento
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Os casos de dengue no es-
tado do Rio de Janeiro cres-
ceram 177,6% nos primeiros 
cinco meses do ano,  na 
comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do. Em relação a 2020, o 
aumento foi de 20,5%. Os 
dados são do terceiro bo-
letim epidemiológico da 
dengue de 2022, da Secreta-
ria de Estado e Saúde (SES). 
Foram registrados 4.178 ca-
sos da doença neste ano. 
Destes, 1.672 ocorreram na 
cidade do Rio de Janeiro. 
A capital fluminense con-
centra o maior número de 
notificações de dengue, mas 
as regiões norte e noroes-
te do estado apresentam a 
maior taxa de transmissão. 
Em vídeo divulgado pela 
SES, o secretário de Saúde, 
Alexandre Chieppe, atribuiu 
o aumento da ocorrência de 
dengue à circulação da den-
gue tipo 2, mesmo vírus que 
circulou no Rio de Janeiro em 
2007 e 2008 e que, segundo o 
secretário, “causou uma das 
piores epidemias de den-
gue da história do estado”. 
A dengue tipo 2 (sorotipo 
DENV-2) é predominan-
te no estado, sendo regis-
trada em 31 dos 92 mu-
nicípios, o que equivale 
a 33,7% do seu território. 
“Uma parte importante da 
população ainda não teve 
contato com esse sorotipo 
e, portanto, pode se con-
taminar. Existem quatro 
tipos de dengue, e as pes-
soas podem pegar os qua-

tro”, alertou o secretário. 
A secretaria reforçou a im-
portância da população to-
mar cuidados para evitar a 
proliferação do Aedes aegyp-
ti, mosquito que transmite 

dengue, zika e chikungunya. 
Entre as ações recomenda-
das estão: não deixar água 
parada; limpar e esvaziar 
os pratos de vasos de plan-
tas; manter caixas d’água, 

cisternas e outros recipien-
tes de armazenamento de  
água bem fechados e evitar 
deixar garrafas e pneus em 
locais que possam acumular 
água.

 José Cruz/Agência Brasil

A capital concentra o maior número de notificações de dengue, mas regiões Norte e Noroeste lideram transmissão  

Os dados são do terceiro boletim epidemiológico da doença este ano

Casos de dengue no estado 
cresceram 177% em 2022

Covid: novos casos 
não param de surgir
O Brasil registrou, nas últi-
mas 24 horas, 9.787 novos 
casos de covid-19. No mes-
mo período, foram con-
firmadas 132 mortes em 
decorrência da doença, se-
gundo o último boletim epi-
demiológico do Ministério 
da Saúde, divulgado ontem 
(25). O levantamento é feito 
com base em dados envia-
dos pelas secretarias esta-
duais e municipais de saúde. 
Desde o início da pandemia, 
o Brasil acumula 30.846.602 
c a s o s  c o n f i r m a d o s  d a 
doença e 666.037 óbitos. 
A i n d a  s e g u n d o  o  b o l e -
tim, 29.895.469 pessoas 
se recuperaram da doen-
ça e 285.096 casos estão 
e m  a c o m p a n h a m e n t o. 
O boletim informa ainda que 
há 3.265 óbitos por síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG) em investigação.

Estados - O estado de 
São Paulo lidera o ranking 

de mortes por covid-19, 
com 169.053 casos,  se-
guindo por Rio de Janei-
ro (73.791), Minas Gerais 
(61.520) e Paraná (43.284). 
O menor número de mortes 
é registrado no Acre (2.002), 
Amapá (2.133),  Roraima 
(2.152) e Tocantins (4.157). 
 
  Vacinação - A página do 
Ministério da Saúde que 
atualiza os dados da vaci-
nação estava indisponível 
na tarde de ontem. Até ter-
ça-feira (24), haviam sido 
aplicadas 432 milhões de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19, sendo 176,8 milhões 
de primeira dose e 158,5 
milhões com a segunda dose. 
A dose única da vacina da 
Janssen foi aplicada em 4,8 
milhões de pessoas. Outras 
84,5 milhões já receberam 
pelo menos uma dose de 
reforço e outras 3,5 milhões 
já receberam o segundo  
reforço.

Pixabay

Apesar de controlada, doença continua fazendo vítimas pelo Brasil

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: 29/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
08:00 às 12:00 Rua Professor Lilian Mercadette - Fonseca - Niterói 17491341
08:00 às 12:00 Travessa João Belo - Fonseca - Niterói 17491341
13:00 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Praça Maria Paula - Maria Paula - Niterói 17489617
13:00 às 17:00 Estrada Domicio Corrêa - Trevo - Maria Paula - Niterói 17489617
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17489617
13:00 às 17:00 Praça Tancredo Neves - Maria Paula - Niterói 17489617
13:00 às 17:00 Rua Nova República - Maria Paula - Niterói 17489617

SÃO GONÇALO 
08:30 às 17:30 Rua Mario Marrocos - Itaúna - São Gonçalo 17489827
13:00 às 17:00 Avenida Bittencourt Rodrigues - Maria Paula - São Gonçalo 17489617
13:00 às 17:00 Estrada da Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17489617
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17489617
13:00 às 17:00 Rua Domicio Corrêa - Maria Paula - São Gonçalo 17489617
14:00 às 17:30 Rua Armando Range - Coelho - São Gonçalo 17490457
Dia: 30/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Aldemar Paiva - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Rua Carvalho Paiva - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Rua Egidio Gomes - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Ruas G, H, J, K - Badu - Pendotiba - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Rua João Egidio Gomes - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Rua Oswaldo A Sodré - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Travessa H - Badu - Niterói 17497881
13:00 às 17:00 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 17498001
13:00 às 17:00 Ruas 13, 17, 18, 19, 20 - Engenho do Mato - Várzea das Moças - Niterói 17498001
13:00 às 17:00 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 17498001
13:00 às 17:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Niterói 17498001
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 17498001
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17498047
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 17498047
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - Charitas - Niterói 17498075
13:00 às 17:00 Rua Vereador Duque Estrada - Santa Rosa - Niterói 17498075
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Praça do Poço Serv - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Avenida Xavier Araújo - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 - Condomínio Uba Camboinhas - Camboinhas 17507125
13:00 às 17:00 Rua Professor Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Estrada Camboinhas - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Ruas A, B - Condomínio Lirio dos Campos II - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Rua Eunice Linton - Camboinhas - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 17507125
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Camboinhas - Niterói 17507125

SÃO GONÇALO 
09:00 às 17:00 Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo 17496593
09:00 às 17:00 Rua Aliados - Colubandê - São Gonçalo 17496593
09:00 às 17:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo 17496593
09:00 às 17:00 Rua Lindolfo Color - Raul Veiga - São Gonçalo 17496593
12:00 às 16:00 Rua Sá Carvalho - Brasilândia - São Gonçalo 17496991
13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 17495565
13:00 às 17:00 Rua Julio Lima - Laranjal - São Gonçalo 17508477
13:00 às 17:00 Rua Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 17508477
13:00 às 17:00 Rua Cadorna - Laranjal - São Gonçalo 17508477
13:00 às 17:00 Rua General Adolfo Ferreira - Laranjal - São Gonçalo 17508477
13:00 às 17:00 Rua General Cadorna - Laranjal - São Gonçalo 17508477

MARICÁ
09:00 às 13:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17497625
09:00 às 13:00 Ruas 25, 35, 36, 44, 45, 46 - Jardim Atlântico - Maricá 17497625
09:00 às 13:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17497625
09:00 às 13:00 Rua João B Deminicis - Jardim Atlântico - Maricá 17497625
09:00 às 13:00 Rua Santo Guedes - Itaipuaçu - Maricá 17497625
13:00 às 17:00 Ruas 32, 61, 63 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17497663
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Carlson (Antiga Rua 61) - Jardim Atlântico Central - Maricá 17497663
13:00 às 17:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 17497663

Aumenta o número 
de mortes na Penha
Dois suspeitos que estavam 
internados no Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas (HEGV), 
na Penha, Zona Norte do 
Rio, morreram durante a ma-
drugada de ontem (25). Um 
menor deu entrada, na terça-
-feira, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do con-
junto de favelas do Alemão, 
também na Zona Norte. De 
acordo com a direção da uni-
dade, ele chegou morto ao lo-
cal e o corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML).

Os três foram feridos  du-
rante a operação do Batalhão 
de Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) da Polícia Militar, 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e da Polícia Federal (PF) 
na Vila Cruzeiro, no conjunto 
de favelas da Penha, na ter-
ça-feira. Com as mortes dos 
suspeitos, subiu para 25 o 
número de pessoas que per-
deram a vida no confronto de 
criminosos e policiais, entre 
elas a Gabrielle Ferreira da 
Cunha, de 41 anos. A mulher 
foi atingida por um tiro em 
casa na comunidade da Cha-
tuba, vizinha a Vila Cruzeiro 
e que não fazia parte da ope-
ração realizada pelas polícias 

Militar, Rodoviária Federal e 
Federal na região.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Saúde, a 
direção do Hospital Getúlio 
Vargas informou que 28 pes-
soas foram encaminhadas à 
unidade. Do total, 21 chega-
ram mortas, duas morreram 
após atendimento, quatro 
foram internados (dois em 
estado grave e dois estáveis). 
O hospital destacou ainda 
que um homem foi transferi-

do para a Unidade de Pronto 
Atendimento da Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária.

Segundo a secretaria, os 
corpos estão sendo encami-
nhados ao Instituto Médico 
Legal (IML) da Secretaria de 
Estado de Polícia Civil. “Os 
familiares estão sendo aco-
lhidos pela equipe médica, 
direção da unidade e humani-
zação da Secretaria de Estado 
de Saúde. Toda assistência 
está sendo prestada.”

A PM prosseguiu ontem 
com o policiamento na região, 
que inclui as quatro Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPP) 
do Conjunto de favelas da 
Penha. A Secretaria de Estado 
de Polícia Militar informou 
ainda que, mesmo sob forte 
ataque armado por parte 
de criminosos, os policiais 
conseguiram estabilizar uma 
área onde havia um imóvel 
abandonado no Bairro 13, na 
Vila Cruzeiro. No local, com 
apoio de cães farejadores do 
Batalhão de Ações com Cães 
da PM, foram encontrados 
entorpecentes e armas.

Dentre os materiais 
apreendidos, estão 5.360 pi-
nos de cocaína, mais de 4.000 
unidades de maconha, 7.800 
pedras de crack, mais de 130 
bolas e tabletes embalados 
com tamanhos e quilos va-
riados, além de 45 vidros 
de lança-perfume. A PM in-
formou que também foram 
encontradas oito granadas, 
uma pistola, 16 carregadores 
de fuzis e pistolas e 13 muni-
ções calibre 380. “Não houve 
registro de presos ou feridos 
na ação. O material foi apre-
sentado na 22ª DP (Penha)”, 
revelou.

 Um menor deu 
entrada na UPA 
do complexo 
do Alemão mas 
já chegou sem 
vida

Dois suspeitos 
internados no 
Hospital Getúlio 
Vargas não 
resistiram aos 
ferimentos
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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



Esportes8 Quinta-feira, 26/5/2022ofluminense.com.br

Vasco 
recebe o 
Brusque 
pela Série B

Única equi-
pe invicta na 
S é r i e  B  d o 
Campeonato 
Brasileiro, o 
Vasco preci-
sa de vitórias 

para subir na tabela e 
entrar na briga pelo título. 
Hoje, o Cruzmaltino tem 
mais uma oportunidade 
de somar três pontos ao 
receber o Brusque. A par-
tida em São Januário, vá-
lida pela nona rodada da 
competição, está marcada 
para às 19 horas.

Apesar de não ter der-
rotas em oito partidas, o 
Vasco está a cinco pontos 
do líder Cruzeiro. Isso 
porque o Cruzmaltino 
soma apenas três vitórias, 
contra seis dos mineiros.

As novidade no Vas-
co para o confronto em 
casa serão os retornos de 
Yuri Lara e Nenê, que não 
enfrentaram o Guarani 
por estarem suspensos 
pelo terceiro amarelo. Por  
outro lado, o volante Juni-
nho apresenta problema 
muscular na coxa esquer-
da e não estará à dispo-
sição.

O Brusque chega ao 
Rio animado após con-
quistar sua terceira vi-
tória na competição. O 
resultado em casa contra 
o Tombense fez a equipe 
catarinense deixar a zona 
do rebaixamento e ter-
minar a rodada na oitava 
posição na tabela.

O duelo contra os mi-
neiros também marcou 
a estreia com o pé direito 
do técnico Luan Carlos.

Tricolor precisa golear na Bolívia e, desta forma, avançar na competição 

Flu joga por um milagre 
para seguir vivo na Sula

Um verdadeiro 
milagre. É isso 
que o Flumi-
nense precisa 
para avançar 
para as oitavas 

de final da Copa Sul-America-
na. O Tricolor visita o Oriente 
Petrolero, hoje, às 21h30 (de 
Brasília), no Estádio Ramón 
Tahuichi Aguilera, em Santa 
Cruz de la Sierra, na Bolívia, 
pela última rodada do grupo 
H.

Com apenas oito pontos 
conquistados, o Fluminense 
aparece na terceira posição e 
apenas o primeiro colocado 
avança. O Junior Barranquilla 
lidera com dez pontos, um a 
mais que o Unión Santa Fe, 

da Argentina. Os dois times 
duelam no mesmo horário 
na Colômbia. Além de torcer 
por um empate neste duelo, 
o Fluminense precisa golear 
na Bolívia o Oriente Petrolero, 
eliminado sem ter pontuado, 
por seis ou mais gols de di-
ferença.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, garante que o 
time ainda acredita.

“Se nós temos chances de 
conquistar a classificação te-
mos que ir a campo e buscar o 
resultado que nos interessa. É 
isso que vamos fazer”, avisou.

O Fluminense só deve 
divulgar a escalação que vai 
a campo m inutos antes do 
confronto. Como no domingo 

tem clássico contra o Flamen-
go pelo Campeonato Brasi-
leiro, Fernando Diniz deve 
preservar alguns titulares.

Pelo lado do Oriente Pe-
trolero, o técnico Erwin Sán-
chez garante que seu time vai 
lutar pelo bom resultado.

“Nós temos que jogar pela 
camisa do Oriente Petrolero 
e pela torcida. É um jogo em 
casa e temos que procurar 
fazer a nossa parte”, afirmou.

O treinador do Oriente 
Petrolero não quis antecipar 
a escalação que ele pretende 
mandar a campo. Apesar 
disso, envolvido em fases 
decisivas do Campeonato 
Boliviano, ele pode preservar 
alguns titulares.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Torcida do Fluminense se agarra no artilheiro Germán Cano para seguir esperançosa na conquista da vaga na Bolívia

John Textor promete 
mais 4 ou 5 reforços

Paulo Sousa nega 
abandono de esquema

O Botafogo faz 
boa campanha 
no Campeo-
nato Brasileiro. 
Mesmo assim, 
já existem ru-

mores sobre a chegada de 
reforços na janela de transfe-
rências do meio da tempora-
da. O americano John Textor 
confirmou que pretende trazer 
mais nomes para o elenco.

“Sempre precisamos de 
opções de ataque, estamos 
experimentando diferentes 
opções nas pontas, então po-
demos ter mais força nessa 
área. Provavelmente teremos 
quatro ou cinco jogadores na 
segunda janela, isso é uma 
suposição”, disse o investidor 
em live do canal “Fala Fogão”, 

Já classificado, 
o  Fl a m e n g o 
venceu o Spor-
ting Cristal, do 
Peru, na noite 
de terça-feira, 

pela última rodada da fase de 
grupos da Taça Libertadores, 
no Maracanã. Porém, os cario-
cas não tiveram boa atuação e 
foram mais uma vez vaiados 
pela torcida após o apito final. 
O técnico Paulo Sousa foi ques-
tionado sobre o esquema táti-
co e o possível fim do esquema 
com três zagueiros.

“Não abandonei por nada. 
O próprio Ayrton numa pri-
meira fase de construção até 
está bem mais baixo. No en-
tanto, está um pouco mais 
largo do que o espaço de ocu-

do YouTube.
Textor falou sobre a possibi-

lidade da contratação do meia 
De la Cruz, do River Plate, da 
Argentina. No entanto, o em-
presário pregou calma aos tor-
cedores sobre as negociações.

“Estou olhando o chat e 
todas as perguntas são sobre 
ele. Conheço o jogador, estou 
preocupado com esses rumo-
res. Quando estamos buscan-
do um jogador o tempo todo, 
não quer dizer que estejamos 
falando com ele, ou assinando 
com ele. Nessa parte da tem-
porada, é bastante desestabili-
zador para nosso elenco atual 
lidar com esses rumores sobre 
contratações. O departamento 
de futebol está fazendo todas 
as análises”.

pação que normalmente o 
Filipe utilizava, mas depende 
muito dos adversários. No 
jogo do Brasileirão, pratica-
mente havia só um avançado, 
não tínhamos necessidade 
de construir, porque gosto de 
construir desde trás em supe-
rioridade”, disse.

Ao falar sobre o assunto, 
Paulo Sousa afirmou que o 
esquema pode variar depen-
dendo do adversário.

“Por vezes, temos necessi-
dade que essa construção seja 
a dois ou a três. Tivemos trocas 
posicionais de volantes quan-
do Ayrton e Isla estavam bem 
altos para podermos dar essa 
superioridade, atrair e acelerar 
o jogo entre as linhas do adver-
sário”, declarou o treinador.


