
Planos de saúde podem 
ficar pela hora da morte

Agência reguladora aprova maior índice de reajuste de todos os tempos para contratos individuais

PREÇOS DAS MENSALIDADES PODEM SUBIR 15,5%

CIDADES\PÁG. 3

Na ação, realizada nesta quinta-feira (26), pela Nittrans, os rodoviários assumiram o papel de ciclistas, em uma bicicleta presa ao chão, enquanto os ônibus passavam bem próximo a eles

Douglas Macedo/Divulgação

Pão de Açúcar 
terá tirolesa até 
o Morro da Urca

Caminho Niemeyer 
recebe festival 
de churrasco

CIDADES\PÁG. 4

Câmara aprova teto para ICMS
Medida que reduz preços de combustíveis e desagrada governadores ainda vai ao Senado

CIDADES\PÁG. 5

‘Se eu fosse 
você’ acontece 
na vida real
Motoristas de ônibus sentiram na 
pele o significado da antiga expres-
são “pimenta nos olhos dos outros 
é refresco”. Em uma ação de cons-
cientização, a Prefeitura de Niterói 
colocou os chamados “pilotos” no 
lugar de ciclistas, enquanto ônibus 
passavam próximo a eles. Objeti-
vo não era aterrorizar, mas fazê-los 
entender a importância da distân-
cia segura. Ao todo, cerca de 100 
rodoviários de diferentes empresas 
participaram do treinamento, no 
Caminho Niemeyer. “O que eu pas-
sei ali, não desejo para ciclista ne-
nhum. Até agora estou com um frio 
na barriga”, desabafou um deles.

CIDADES\PÁG. 3

PÁG. 2

CULTURA

Neste sábado, a Biblioteca Parque de Niterói vai oferecer, gra-
tuitamente, um dia inteiro de atividades para o público infantil, 
para celebrar o Dia Internacional do Brincar. Na programação, 
das 10h às 16h, teatro, contação de histórias, música e exposição.

Divulgação

Das 10h às 16h, tem teatro, contação de histórias e música na Biblioteca Parque

Um dia para brincadeiras Artilheiro quer ficar no Botafogo
Elogiado pelo investidor John Textor, dono da SAF do Botafogo, e 
em lua de mel com a torcida, o atacante Erison não esconde a sa-
tisfação com seu desempenho pelo Alvinegro nesta temporada e 
afirmou que deseja renovar seu contrato com o clube.

PÁG. 8

ESPORTES
Vitor Silva / Botafogo

Desempenho do atacante Erison foi elogiado pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor

PANORAMA\PÁG. 2
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Um peso, duas medidas
Aqui na Alameda São Boaventura está quase impossível 
caminhar pela calçada próximo à esquina com a Rua De-
sembargador Lima Castro. É comércio que põe mercadoria 
na calçada disputando espaço com barraca de camelô. Na 
Rua São Januário o problema é o mesmo. Em Icaraí, na 
Zona Sul, não vejo esse problema porque há fiscalização. 
Por que a lei só vale para a Zona Sul?
Júlio Cotrin

Caos anunciado
Um absurdo o que a prefeitura está fazendo com as ruas 
da cidade, segregando com canteiros, muretas e outros 
obstáculos intransponíveis as ciclovias e também as faixas 
centrais em vias de mão dupla. O dia em que um carro, 
ônibus ou caminhão enguiçar não haverá como desviar 
o trânsito e caos vais ser instalado.
Márcio dos Santos

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.

Um dia inteiro 
para brincadeiras
Neste sábado, a Biblioteca 
Parque de Niterói vai ofere-
cer, gratuitamente, um dia 
inteiro de atividades para o 
público infantil, para cele-
brar o Dia Internacional do 
Brincar. Na programação, 
das 10h às 16h, teatro, con-
tação de histórias, música e 
abertura da exposição “Ser, 
brincar e criar”, da escritora 
e ilustradora Sandra Ronca.

Na mostra, que segue 
até 29 de julho, são apre-
sentadas reproduções de 

ilustrações para livros in-
fantis realizadas nos últimos 
10 anos, como ‘Poemotes’ 
(2016), de autoria de Ronca; 
‘Guarda-chuva abriu, para 
a chuva sorriu’, de Sandra 
Lopes (2022); e ‘Casa de vó 
é sempre domingo’, de Ma-
rina Martinez (2013), entre 
outras inéditas.

Toda a programação é 
gratuita. A Biblioteca Parque 
de Niterói fica na Praça da 
República, sem número, 
Centro de Niterói. 

CULTURA

‘Van Gogh’
A exposição “Van Gogh e 
seus Contemporâneos - Ex-
posição Imersiva” atravessa 
a ponte e chega ao MAC 
Niterói para apresentar um 
final de semana cultural, 
com curta de animação, pro-
jeções na fachada do Museu, 
programação educativa, 
comidas, bebidas e música, 
neste sábado e domingo, 
a partir das 10h. A mostra 
multimídia em cartaz na 
Casa França-Brasil, vem até 
o MAC compartilhar uma 
programação toda gratuita.

SAMBA DE SÃO MATEUS – O projeto “Samba de São 
Mateus”, composto por músicos da Zona Leste de São 
Paulo, homenageia o cantor e compositor Wilson Mo-
reira, no palco do Teatro Rival Refit, neste sábado, às 
19h30. O show contará com participações especiais. Os 
ingressos custam entre R$50 e R$120 e estão à venda 
no site Sympla.

FOTOGRAFIA – O fotógrafo e diretor de um dos mais 
importantes estúdios no setor de publicidade e cinema 
do país, o Studio do Cais, Aderi Costa lança o livro de 
retratos “Cais”. Nesta 1ª edição, o artista selecionou 
quase 300 páginas em que traduzem, numa linguagem 
artística, fotos em preto e branco de diversas persona-
lidades retratadas nos galpões e ruas do Cais do Porto.
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Das 10h às 16h, tem teatro, contação de histórias e música na Biblioteca

Divulgação

A mostra multimídia em cartaz no 

MAC, no sábado e domingo

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

TSE confirma duas 
novas federações
A criação de duas novas fede-
rações partidárias foi aprova-
da ontem (26), por unanimi-
dade, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), por unani-
midade. A primeira une os 
partidos PSDB e Cidadania. 
A outra envolve Psol e Rede. 
Diferentes das antigas coliga-
ções, que permitiam alianças 
somente durante as eleições, 
na federação, os partidos 
que se unirem antes de uma 
eleição devem permanecer 
juntos por no mínimo quatro 
anos, período do mandato. 
Além disso, na federação são 
compartilhados programa, 
estatuto e direção comuns. 
E a legislação ainda prevê 
que deve haver afinidade 
ideológica entre as legendas. 
Aprovada pelo Congresso 
em agosto do ano passado, a 
medida que cria as federações 
veio salvar siglas que corriam 
o risco de não cumprir a cláu-
sula de barreira. A primeira 
federação foi aprovada pelo 
TSE na última terça (24), reu-
nindo PT, PCdoB e PV. 

Maria da Penha na palma da mão

A deputada estadual Zei-
dan, do Partido dos Tra-
balhadores (PT), está em-
placando mais um lei para 
enfrentar a violência contra 
as mulheres. A divulgação 
do aplicativo Maria da Pe-
nha Virtual será ampliada 
através do PL 5605/2022, 
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aprovado na ALERJ nesta 
quinta (26). A iniciativa 
visa divulgar amplamente 
o aplicativo que já está em 
funcionamento pelo Tri-
bunal de Justica do Estado 
do Rio. “O aplicativo Maria 
da Penha Virtual está em 
funcionamento em todo 
o estado do Rio de Janeiro 
e o Tribunal de Justiça já 
recebeu mais de mil pedi-
dos de medidas protetivas 
de urgência. Sendo mais 
divulgado, como a lei pre-
vê, certamente será uma 
ferramenta eficiente para 
a proteção das mulheres”, 
afirmou Zeidan, acrescen-
tando que a denúncia não 
deixa rastros no aparelho, 
pois não é preciso baixar 
um aplicativo, o que facilita 
a segurança das mulheres 
que sofrem agressão. 

Importância do 
cooperativismo
A diretoria da Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB/
RJ) para o quadriênio 2022-
2026 toma posse hoje (27) em 
solenidade no Palácio Pedro Er-
nesto, na Câmara do Rio, e será 
conduzida pelo vereador Jorge 
Felippe. O grupo é liderado pelo 
presidente Vinicius Mesquita, 
reeleito para novo mandato. 
Mesquita assume também a 
presidência do Sescoop/RJ. A 
OCB/RJ representa um uni-
verso de mais de 200 mil coo-
perados. Em 2021, o segmento 
cooperativista foi responsável 
por um faturamento de mais 
de R$ 11 bilhões. Durante o 
evento, o superintendente do 
Sistema OCB/RJ, Abdul Nasser, 
vai ministrar uma palestra so-
bre a importância econômica e 
social do cooperativismo para o 
estado do Rio. 

Fim de semana 
cheio de eventos

Universidades 
públicas em alerta

Fechando as comemorações do 
aniversário da cidade, a Prefei-
tura de Itaboraí reservou para o 
último fim de semana do mês 
uma programação recheada de 
atrações. De hoje (27), a partir 
das 18h, até domingo, a Praça 
Marechal Floriano Peixoto, no 
Centro, vai sediar o 19º Encon-
tro Nacional de Motociclistas, 
com muito entretenimento e 
apresentações musicais. No 
dia de abertura haverá a mos-
tra fotográfica “Memórias do 
MCI”, nos jardins da Casa de 
Cultura Heloísa Alberto Torres, 
que ficará aberta ao público 
durante os três dias, e show 
com a banda Drenna Rock. No 
sábado (28), haverá entrega de 
troféus aos motoclubes e shows 
com as bandas Rose Of Bones; 
Rock4Ever; Fabinho do Blues 
Trio e Rock Sound Machine. 
Já no domingo (29), fechando 
a programação, shows com 
as bandas Time Machine e 
Clássicos do Rock. Também no 
domingo, às 8h, será dada na 
praça a largada para a tradicio-
nal Corrida e Caminhada pelo 
aniversário da cidade. 

Os reitores das instituições 
públicas do Rio divulgaram, 
ontem, nota repudiando a 
movimentação de grupos 
políticos da Câmara dos De-
putados, visando ao avanço 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 206/2019, 
que prevê a cobrança de men-
salidades em universidades 
públicas. A votação da pro-
posta está em trâmite na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da casa. As 
universidades alegam que 
não foram consultadas sobre 
a matéria “que lhes diz res-
peito” e que contribuem para 
o crescimento econômico, 
social e científico do país. No 
documento, as universidades 
aproveitaram para cobrar 
mais recursos do governo. 

Pão de Açúcar terá tirolesa este ano

O Bondinho Pão de Açú-
car terá tirolesa ainda este 
ano, que vai ligar o Pão 
de Açúcar ao Morro da 
Urca. O anúncio foi feito 
ontem (25), em um evento 
corporativo no Anfiteatro 
do Morro da Urca, que 
reuniu empresas parceiras 
e representantes do Go-
verno, incluindo o prefeito 
Eduardo Paes. O projeto 
da tirolesa, que ainda está 
em aprovação junto aos 
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órgãos competentes, terá 
755 metros de extensão e 
quatro linhas de descida, 
chegando a uma velocida-
de de 100 km/h e tempo 
médio de descida de 40 
a 50 segundos. “Somos o 
teleférico mais antigo em 
operação no mundo, mas 
temos visão de futuro e 
seguimos inovando”, disse 
Sandro Fernandes, CEO 
do Parque Bondinho Pão 
de Açúcar. 

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da Associa-
ção de Negócios da Zona 
Oeste (Anzorj), Raphael 
Leandro, recebeu nesta 
terça (24) o secretário de 
Estado de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Secti), 
João Carrilho, que par-
ticipou de uma rodada 
de negócios para empre-

sários organizada pela 
entidade. No encontro, o 
secretário firmou com a 
Anzorj compromisso de 
cooperação para ajudar 
e incentivar os micro e 
pequenos empreendedo-
res a se desenvolverem, 
adequando seus negócios 
às novas tecnologias. 

Incentivo aos negócios na Z. Oeste
Divulgação

Uma noite de arrasta-pé 
para ninguém ficar parado. 
Se você quer se divertir com 
a família nesta sexta-feira 
(27) não pode perder a es-
treia do “Forró do Muriqui”, 
que acontece a partir das 19h 
na Sede Campestre do Sind-
móveis, na Zona Leste de 
Niterói, e será embalado pelo 
“Trio Severino e Sua Gente”, 

tocando clássicos da música 
nordestina. A festa é um des-
dobramento da tradicional 
feira” Feira do Muriqui”, que 
todo primeiro domingo do 
mês reúne produtores locais 
e artesãos, além de gastrono-
mia diversificada e cerveja 
artesanal bem gelada. O en-
dereço é Estrada Aristide de 
Melo, 213, em Muriqui. 

Niterói estreia ‘Forró do Muriqui’
Divulgação
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ANS aprova o maior índice de aumento já concedido na história para contratos individuais: 15,5%

Plano de saúde bem mais caro
A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) aprovou 
ontem (26) o índice máximo 
de reajuste anual para os pla-
nos de saúde individuais e 
familiares. O aumento pode-
rá ser de até 15,5%. A decisão 
foi tomada pela diretoria por 
quatro votos a um.

Trata-se do maior rea-
juste anual já aprovado pela 
agência, criada em 2000. 
As operadoras dos planos 
de saúde poderão aplicar 
o índice em mensalidades 
cobradas entre maio de 2022 
a abril de 2023. Mas a atuali-
zação dos valores só pode ser 
realizada a partir da data de 
aniversário de cada contrato. 
Caso o mês de aniversário do 
contrato seja maio, é possí-
vel a cobrança retroativa do 
reajuste.

A decisão não se aplica 
aos planos coletivos, sejam 
empresariais ou por ade-
são. Ela incide apenas nas 
mensalidades dos contratos 
individuais e familiares fir-
mados a partir de janeiro de 
1999. São aproximadamente 
8 milhões de beneficiários, 
o que corresponde a 16,3% 
do mercado de saúde suple-
mentar.

O aumento histór ico 
ocorre um ano após a ANS 
ter aprovado pela primeira 
vez um reajuste negativo. 

Em 2021, as operadoras fo-
ram obrigadas a reduzir 
as mensalidades em pelo 
menos 8,19%, porque ficou 
constatada uma queda gene-
ralizada na demanda por ser-
viços de saúde em meio ao 

isolamento social decorrente 
da pandemia da covid-19.  
No período, os planos re-
gistraram uma redução de 
custos.

“Já em 2021, tivemos uma 
gradativa retomada da uti-

lização desses serviços. É 
também um ano influencia-
do por uma forte inflação 
em todo o país”, disse a ge-
rente Econômico-financeira 
e Atuarial de Produtos da 
ANS, Daniele Rodrigues, ao 

apresentar os detalhes do 
cálculo do índice.

Em nota divulgada em 
seu portal eletrônico, a ANS 
sustenta que tanto o reajus-
te negativo de 2021 como 
o reajuste histórico deste 
ano possuem relação com 
os efeitos da pandemia da 
covid-19. “Não se pode ana-
lisar o percentual calculado 
para 2022 sem considerar o 
contexto e os movimentos 
atípicos no setor de planos 
de saúde nos últimos dois 
anos”, diz o texto.

A proposta de reajuste 
foi submetida ao Ministério 
da Economia no início do 
mês. A pasta emitiu nota 
técnica aprovando a apli-
cação da metodologia na 
segunda-feira (23). Segundo 
a ANS, a atual fórmula para 
cálculo do reajuste anual foi 
adotada em 2018. O cálculo é 
influenciado principalmente 
pela variação das despesas 
assistenciais do ano anterior. 

Também leva em conta o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação do país.

A variação das despesas 
assistenciais de 2021 foi de 
20,35%. É o maior percentual 
da série histórica apresen-
tada na reunião, com dados 
desde 2014. Em 2020, essa 
variação havia sido negativa 
em 9,2%. Os cálculos são 
realizados pela Diretoria de 
Normas e Habilitação de 
Produtos da ANS.

Diferentes diretores ava-
liaram que a fórmula pré-
-definida garante transpa-
rência e previsibilidade para 
o reajuste. “É uma metodo-
logia que reflete de forma  
muito clara a variação da 
despesa assistencial”, argu-
mentou o diretor de Desen-
volvimento Setorial, Maurí-
cio Nunes.

Para o diretor-presidente 
da ANS, Paulo Rebello, a 
aplicação da metodologia 
protege o interesse público. 
“A agência regula e procura 
manter o setor em funciona-
mento”, disse. 

Único voto divergente, 
a diretora de Fiscalização, 
Eliane Medeiros, elogiou os 
esforços da equipe em apli-
car a metodologia em vigor, 
mas se posicionou contra o 
índice proposto.

Reajuste anual 
vai pesar 
bastante no 
bolso de cerca 
de 8 milhões de 
segurados

Arquivo/Agência Brasil

Índice pode ser aplicado em mensalidades entre maio de 2022 e abril de 2023, mas só a partir do aniversário do contrato

Motorista troca 
ônibus pelo pedal
Cerca de 100 motoristas de 
empresas de ônibus de Niterói 
participaram do treinamento 
realizado pela Prefeitura so-
bre a importância da direção 
defensiva, da manutenção 
preventiva e atualização da 
legislação. Na ação, realizada 
ontem (26), pela Niterói Trans-
porte e Trânsito (Nittrans), no 
Caminho Niemeyer, os ro-
doviários assumiram o papel 
de ciclistas, em uma bicicleta 
presa ao chão, enquanto os 
ônibus passavam bem próxi-
mo a eles.

O treinamento, que faz 
parte da campanha Maio 
Amarelo, foi realizado pela 
chefe de Educação para o 
Trânsito da Nittrans, Priscilla 
Rocha, e pelo coordenador 
de Sistema Rodoviário da Eco-
Ponte, José Marcelo Borges.

“Reunimos os motoristas 
de ônibus que circulam por 
Niterói e no entorno para 
falar sobre direção defensiva 

e depois terem um momento 
prático onde se colocaram 
no lugar dos ciclistas, respei-
tando o código de trânsito, 
onde os maiores respeitam os 
menores. Além da experiência 
teórica, eles vivenciaram a 
prática, permitindo uma me-
lhor aprendizagem”, explicou 
Priscilla Rocha.

A coordenadora de comu-
nicação e educação do Niterói 
de Bicicleta, Helena Porto, 
destaca que essa inversão de 
papéis tem como objetivos 
gerar empatia, conscientiza-
ção e educação de todos para 
o trânsito.

“Promovemos essa expe-
riência de sentir como é estar 
pedalando quando um ôni-
bus passa muito rente a uma 
bicicleta. Um ônibus tem, em 
média, 14 metros, comparado 
ao ciclista com a bike, provoca 
uma sensação de inseguran-
ça, sem falar do risco real de 
colidir “, disse Helena Porto.

Racismo: recurso é 
negado a condenada
A 3ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
decidiu, por unanimidade, 
negar o recurso de Luciana 
de Oliveira, condenada por 
insultos homofóbicos con-
tra Luiz Eduardo Silva. Ela 
terá de pagar R$ 20 mil, por 
danos morais, ao ofendido. 
O caso aconteceu em 2018 
em Volta Redonda.  

Luciana solicitou a anu-
lação do processo, alegando 
que sofre de esquizofrenia 
paranoide. O processo, em 
primeira instância, foi julga-
do à revelia, o que significa 
que Luciana, embora cita-
da, não se manifestou, não 
constituiu advogado e nem 
compareceu à audiência.  

No entanto, os desem-
bargadores consideram que, 
a partir do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência (Lei 
13.146/15), a pessoa com 
deficiência intelectual ou 
mental é considerada ple-
namente capaz de ser citada 
no processo, desde que seu 
grau de comprometimento 
não afete a capacidade de 
expressar a própria vontade.  

“Assim, a apelante, aco-
metida de doença psiquiá-
trica, tem preservada sua 
capacidade civil, exceto se 
a curatela for requerida, e 
comprovada a sua necessi-
dade. (...) A família, que po-
deria e deveria ter buscado a 
nomeação de curador, nada 
fez”, escreveu a desembarga-
dora Andréa Pachá.

Para magistrada, a doen-
ça mental não justifica atos 
homofóbicos. “Infelizmente 
tem sido comum que réus, 
quando responsabilizados 
pela prática do racismo e da 
homofobia, preconceitos 
incompatíveis com o estado 
democrático de direito, ten-
tem associar as agressões a 
doenças mentais, o que não 
é razoável. Não se descon-
sidera a intensidade da dor 
de quem convive com uma 
doença psiquiátrica, com 
consequências que atingem 
não apenas a própria pessoa, 
mas os familiares e a socie-
dade. Não existe, no entanto, 
doença mental direcionada 
a ofender e discriminar ho-
mossexuais”, concluiu.

Unidade de saúde do Porto da 
Madama, em SG, é reformada

Mais uma unidade de saúde foi 
entregue à população de São 
Gonçalo ontem (26). A Unidade 
Básica de Saúde Robert Koch, 
no Porto da Madama, foi revita-
lizada e recebeu novas adequa-
ções para melhor atender ao 
público. A unidade, que aten-
de a mais de três mil pessoas 
por mês, oferece as especiali-
dades de cardiologia, clínica 
geral, ginecologia, pediatria e 
odontologia e atendimentos 
de psicologia, fonoaudiologia 
e nutrição. 

Para melhor atender à po-
pulação, o Robert Koch recebeu 
pisos novos, pintura, climati-
zação, adequações gerais e de 
acessibilidade (rampa, piso 

tátil, barras, banheiros adapta-
dos), além da revitalização da 
fachada e revisão elétrica, tudo 
dentro das normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

“Estamos entregando mais 
um equipamento completa-
mente novo para a população 
e contamos que o atendimento 
dos funcionários seja de acolhi-
mento e humanização. As pes-

soas quando chegam, às vezes, 
nem precisam de atendimento, 
mas de um acolhimento, de 
atenção. Eu sou um só e a gente 
depende do Legislativo, dos 
secretários, vice-prefeito, dos 
subsecretários e dos funcioná-
rios para as coisas funcionarem 
como devem. Cada um tem seu 
papel e todos são importantes”, 
disse o prefeito Capitão Nelson.

A unidade de saúde é a se-
gunda a ser entregue, esta sema-
na, de um total de 20 que estão 
sendo revitalizadas. Segundo o 
secretário municipal de Saúde e  
Defesa Civil, Gleison Rocha, 
outras dez receberão interven-
ções, já a partir do próximo 
mês.

Esta é a segunda entrega de equipamento da área médica esta semana

São Gonçalo está se tornando 
celeiro de grandes atletas nas 
artes marciais. Só nesta sema-
na, foram 23 medalhas, entre 
elas, 18 de ouro na competição 
da Federação Fluminense de Jiu 
Jitsu. Depois de terem iniciado 
o campeonato em Itaboraí, 
agora eles subiram no pódio em 
Teresópolis, na Região Serrana 
do Rio.

Os atletas treinam no núcleo 
do projeto São Gonçalo em Mo-
vimento, no bairro Santa Izabel. 
Além das medalhas de ouro, 
foram três de prata e duas de 
bronze, tanto na categoria fe-
minina, quanto na masculina.

“Estamos radiantes em ver 
nossos alunos, que tanto têm 
se dedicado, conquistando suas 
medalhas. Um grande orgulho 
e presente para o nosso nú-
cleo”‘, comemora o professor 
Willian Ferreira.

Agora, os atletas seguirão 
para a cidade de Cordeiro para 
disputar a próxima competição.

Quem quiser participar 

deve ir até o núcleo, nos dias 
e horários das aulas (segunda, 
quarta, quinta e sexta, das 18h 
às 22h), para fazer a inscrição. 
O núcleo fica na Estrada Bon-
sucesso, lote 4, quadra 49, Santa 
Izabel.
Alunos do projeto medalhis-
tas:*
Luiz Felipe Branco de Carvalho 
-medalha de ouro
João Vitor Conceição de Oliveira 
– medalha de ouro

Michael Oliveira Araújo – me-
dalha de ouro
Taissa Carvalho de Barbosa 
-medalha de ouro
Vitória da Conceição Ferreira – 
medalha de ouro
Marcelly da Conceição Ferreira 
-medalha de ouro
Emanuelly da Conceicao Fer-
reira – medalha de ouro
Yan Verissimo da Silva – meda-
lha de ouro
Thais Barbosa Carvalho – me-
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dalha de ouro
Cristiane dos Santos Silva- me-
dalha de ouro
Christian dos Santos Silva- me-
dalha de ouro
Samuel Guedes Jorge- medalha 
de ouro
Danilo Souza Venâncio- meda-
lha de ouro
Maxwell Oliveira Araújo- meda-
lha de ouro
Kauã Rodrigues da Silva da 
Cruz- medalha de ouro
João Gabriel Ferreira Silva- me-
dalha de ouro
Miguel Ventura Coelho – meda-
lha de ouro
Maria Eduarda Guimarães ca-
prini- medalha de ouro
João Vitor Branco de Carvalho- 
medalha de prata
Yasmim dos Santos da Silva- 
medalha de prata
Pedro Gonçalves Martins- me-
dalha de prata
Daniel Coutinho de Almeida de 
Souza- medalha de broze
Gabriel Sales da Conceição- 
medalha de bronze.

SG vira celeiro de campeões 
no Jiu Jitsu: 23 medalhas
Dezoito são de ouro. Competição é da Federação Fluminense de Jiu Jitsu
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Protótipo do novo Vermelhinho híbrido circulou: veículo é não poluente. Projeto é fruto de parceria com a Coppe/UFRJ

Protótipo do novo Vermelhinho é apresentado e laboratório é inaugurado

Maricá festeja 208 anos 
com muitas inovações
As comemorações oficiais 
pelo aniversário de 208 anos 
de Maricá tiveram início on-
tem (26) com o hasteamento 
das bandeiras do Brasil, do 
Estado do Rio de Janeiro e de 
Maricá na frente da Prefeitura. 
Marcaram presença na soleni-
dade o prefeito Fabiano Horta, 
os secretários, vereadores, 
agentes da Guarda Munici-
pal e da Secretaria de Ordem 
Pública (Seop), professores, 
estudantes e muitos morado-
res da cidade.

Ao final do evento, alunos 
das escolas municipais Antô-
nio Rufino (da Gamboa), Rita 
Sampaio Cartaxo (Itaocaia 
Valey) e Barra de Zacarias (na 
Barra) fizeram apresentação 
com música e dança para o 
público.

Também ontem, dia do 
aniversário de Maricá, o pro-
tótipo de ônibus híbrido, que 
será o novo “Vermelhinho”, foi 
apresentado à população na 
Praça Orlando de Barros Pi-
mentel, no Centro. O coletivo 
circulou pelas ruas da cidade, 
fazendo o chamado “rolezinho 
da sustentabilidade”. 

Os ônibus híbridos não 
poluem o ambiente e tem  
maior aproveitamento de 
energia produzida em com-
paração aos veículos tradi-
cionais.

O projeto foi desenvolvido 
a partir de uma parceria com 
a Coppe/UFRJ, e a frota de 
ônibus Tarifa Zero será aos 
poucos renovada com os mo-
delos sustentáveis. 

“Usamos recursos prove-
nientes dos royalties, do pe-
tróleo que é um combustível 
fóssil e poluente para investir 
em projetos que priorizam 

energia sustentável, que redu-
zam ao máximo os impactos 
ambientais. Além disso, esse 
projeto gerará emprego e ren-
da para os maricaenses pois 
pretendemos instalar uma 
fábrica aqui cidade. Mais uma 
conquista para comemorar-
mos neste aniversário”, disse 
o prefeito Fabiano Horta.

Para quem quiser conhecer 
o ônibus híbrido, é só chegar 
na Rodoviária de Maricá, onde 
o veículo ficará até domingo 
(29), das 14h às 17h, para vi-
sitação e explicação técnica 
sobre o projeto com a equipe 
da UFRJ, que detalhará os be-
nefícios do transporte susten-
tável que vai substituir a frota 
dos Vermelhinhos Tarifa Zero.

Análise de águas - Tam-

bém foi inaugurado ontem 
o Laboratório de Pesquisa e 
Análise Ambiental de Maricá. 
Trata-se de um complexo com 
seis laboratórios que farão 
análises diversas das águas da 
cidade. O projeto resulta de 
parceira entre a Companhia 
de Desenvolvimento de Mari-
cá (Codemar) e a Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Os 
seis laboratórios ficam no Par-
que Eldorado. Neles são feitas 
análises dos organismos vivos, 
de partículas de micro-plásti-
cos, de matéria orgânica em 
decomposição e de nutrientes 
através das amostras de água e 
dos sedimentos coletadas nas 
lagoas e rios.

Após as primeiras análises, 
foi constatado o aumento da 

biodiversidade nos corpos 
hídricos e redução de 70% na 
mortandade dos camarões.

Confira os shows de hoje:
Araçatiba:
19h – Rose Lima
21h – Sinfônica Ambulante
22h - Mariana Cunha

Praça dos Gaviões, em Itai-
puaçu:
19h –  Rafael Caçula
21h – Richard Vianna

Ponta Negra:
19h – Oh sorte
21h – Comichão

São José do Imbassaí:
19h – Roahn Victor
21h – Rickson Maioli.

Festival de churrasco começa 
hoje no Caminho Niemeyer

Pela primeira vez chega a Ni-
terói, a partir desta sexta-fei-
ra, 27, o Blend BBQ Festival, 
maior festival de churrasco 
aberto ao público do Estado 
do Rio. O evento será realiza-
do no Caminho Niemeyer, no 
Centro, até domingo, ofere-
cendo 14 estações de carnes 
premium, comandadas pelos 
principais chefs, assadores e 
pitmasters do Estado. Tam-
bém haverá estandes de cer-
vejas artesanais, drinques, 
área kids e shows de super 
bandas que prestarão tributos 
a grandes nomes do rock na-
cional e internacional, como 
Pearl Jam, Queen, Legião 
Urbana e outras mais. 

A entrada no evento é gra-
tuita e as porções individuais 
terão preços a partir de R$ 20. 
O horário nesta sexta-feira 
será de 17h às 23h; amanhã 

(sábado), de 12h às 23h e 
domingo, também de 12h 
às 23h.

Programação musical:
Sexta :
 Capital Elétrico - clássicos do 
rock nacional
 Banda Road Rock - Tributo 
ao Queen

Sábado:
Os Cascas -clássicos do rock 
nacional e internacional
Criminais - clássicos do rock 
nacional e internacional

Domingo:
.Five Minutes of Rain - clássi-
cos do rock nacional e inter-
nacional 
.Vooduo - clássicos do rock 
nacional e nternacional 
.Banda Mais do Mesmo - Tri-
buto à Legião Urbana

Estações de churrasco:
.Costela Fogo de Chão 
.Sanduíches (Pulled Pork e 
Costela Defumada)
.Bife Ancho e Picanha
.Fraldinha 

.Brisket e Cupim Defumado 

.Pork Ribs 

.Arroz de Costela 

.Burger na Brasa 

.Pão de Alho, linguiça e co-
ração.

Maior evento do gênero aberto ao público no RJ acontece até domingo

Recuperação econômica 
pós-pandemia em debate
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou de forma 
virtual, na tarde de ontem 
(26), do Festival ODS. O tema 
em debate foi “Territórios 
em transição – recuperação 
econômica pós-pandemia’’. 
A iniciativa tem como ob-
jetivo estimular soluções 
para problemas complexos e 
apresentar caminhos viáveis 
para a sustentabilidade no 

Brasil, por meio da interlo-
cução entre governos, setor 
privado, universidades e 
sociedade civil, gerando im-
pacto coletivo.

Durante sua participação 
no evento online, o prefeito 
apresentou projetos que es-
tão acontecendo na cidade 
para a retomada econômica 
no período pós-pandemia, 
como a moeda social Ara-

riboia, que beneficia 31 mil 
famílias e já conta com 6.500 
estabelecimentos cadas-
trados. Axel Grael também 
falou sobre o investimento 
de mais de R$ 2 bilhões que o 
Município fará até 2024 com 
o programa Niterói 450, que 
prevê ações estruturantes 
nas áreas de saúde, educa-
ção, infraestrutura e geração 
de emprego e renda.

O chefe do Executivo en-
fatizou o pioneirismo da ci-
dade em ações de combate à 
pandemia de Covid-19, com 
investimentos que soma-
ram R$ 1,2 bilhão ao longo 
de 2020 e 2021 em ações 
implantadas nas áreas de 
proteção social, desenvolvi-
mento econômico, apoio ao 
setor cultural, proteção às 
mulheres e educação.

Prefeito de Niterói destaca em evento iniciativas da cidade em vários setores 
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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: 31/05/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Ruas A, B, F, G - Itaipu - Quiosque 15 - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3 - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Carlos Cardoso - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Largo de Itaipu - Quiosque 15 - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Max Albin - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Osvaldir V Siqueira - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Perminio M de Souza - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Travessas 1, 3 - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 17519009
13:00 às 17:00 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 17519009

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Alzira Vargas - Pacheco - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Avenida Marechal Povoas - Pacheco - Almerinda - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Rua Carlos da Fonseca - Pacheco - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Rua Guilherme Fernandes - Pacheco - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Cleto - Lagoinha - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Rua Mendes - Pacheco - São Gonçalo 17506945
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Benedito Marinho - Pacheco - São Gonçalo 17506945

MARICÁ
09:00 às 13:00 Alameda Maricá - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Alameda Marie - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Doutor Antônio M Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico Leste - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Jacobina - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida João H dos Santos - Chácaras de Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Maysa - Ponta Negra - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Ministro Emerson de Negreiro - Chácaras de Inoã - Inoã 17529141
09:00 às 13:00 Avenida Prefeito Alcebíades Mendes - São José Imbassaí - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 23, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 

48, 55, 77, 80, 81, 82, 87, 90, 101, 104, 107, 114, 115, 116, 120, 125 
- Caju - Jardim Atlântico - Inoã - Centro - Estrada Cassorotiba - Jaca-
roá - Jardim Balneário Maricá - Ponta Negra - Itaipuaçu - Chácaras 
Inoã - Maricá 

17529141

09:00 às 13:00 Ruas A, B - Chácaras Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Condomínio Terras Alpha - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Cova da Onça - Caxito - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Itaipuaçu - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Estrada Zilto M de Abreu - Caju - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Parque Nancy - Inoã - Cala Boca 17529141
09:00 às 13:00 Ruas 7, 8 - Parque Vera Cruz - Cajueiros - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Ruas A, F, M, S - Condomínio Santa Paula Setor B - Santa Paula - 

Inoã - Estrada Cassorotiba - Reserva Verde - Maricá 
17529141

09:00 às 13:00 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico Oeste - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Ana Lins dos G Peixoto - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Antônio L. da Fontoura - Flamengo - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Avenida Carlos Mariguela - Maricá - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Boas Velasco - Jardim Atlântico - Jardim Balneário - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Braulino C. dos Santos - Itapeba - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Caio Figueiredo - Jardim Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua das Açucenas - Costa Verde - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua das Avencas - Itaipuaçu - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua das Margaridas - Itaipuaçu - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua dos Robalos - São José Imbassaí - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Eufrosino dos Santos Ribeiro - Sítio - Itapeba - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Fernandos Mendes - Jardim Inoã - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Gabriel Henrique de Farias Junior - Araçatiba - Jardim Balneário 

Maricá - Maricá 
17529141

09:00 às 13:00 Rua Irene Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Itaipu - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua João Goulart - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua José F Rangel - Araçatiba - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Jupirasilva - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Kawan - Inoã - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Levi Ribeiro - Jardim Balneário Maricá - Centro - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Maria Gomes de Oliveira - Itapeba - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Pereira Neves - Flamengo - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Projetada - Vale da Figueira II - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Saco das Flores - Centro - Bananal - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua São Geraldo - Itaipuaçu - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Santa Sofia - Cordeirinho - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Thomas Cunha - São José - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Rua Vitória - Camburi - Maricá 17529141
09:00 às 13:00 Travessa Flamengo - Chácara de Inoã - Maricá 17529141
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Ivan Mundin - Araçatiba - Quitinete - Balneário de 

Maricá - Boqueirão - Maricá 
17511681

13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Loteamento J Balneário - Boqueirão - Maricá 17511681
13:00 às 17:00 Rua 5 - Jardim Interlagos - Maricá 17511681
13:00 às 17:00 Alameda Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Caxambu - Farol Pne - Ponta Negra - Estrada do Jaconé 17518487
13:00 às 17:00 Praca das Alterosas - Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Almir Aristídes Medeiros - Ubatiba - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Cambuquira - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Cruzilia - Ponta Negra - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Diamantina - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Farol - Ponta Negra - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Itanhandu - F Ponta Negra- Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Juiz de Fora - Ponta Negra - Loteamento Mg - Estrada do Jaconé 17518487
13:00 às 17:00 Rua Maricá - Ubatiba - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Passa - Ponta Negra - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Pouso Alegre - Estrada Cassorotiba - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua São João Del Rei - Ponta Negra- Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Três Pontas - Ponta Negra - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Rua Varginha - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 17518487
13:00 às 17:00 Avenida 5 - Travessa do Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Praça 10 - Loteamento B Maricá - Boqueirão - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Parque Lagoa Araçatiba - Araçatiba - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Ruas 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 

85, 92, 100, 58, - Boqueirão - Centro - Jardim Balneário - Araçatiba - 
Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 

17529577

13:00 às 17:00 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Ivan Mundim - Boqueirão - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Marques de Maricá - Boqueirão - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Romolo Cavina - Centro - Araçatiba - Jardim Balneário - Maricá 17529577
13:00 às 17:00 Rua Tenente Joaquim Silveira - Boqueirão - Araçatiba - Maricá 17529577
Dia: 01/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Avenida João Brasil - Fonseca - Niterói 17524681
09:00 às 13:00 Rua Vereador Atílio Neves Dutra - Fonseca - Niterói 17524681
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 17471343
13:00 às 17:00 Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 17471343
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 17471343
13:00 às 17:00 Travessa Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 17471343
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Acurcio Torres - Piratininga - Niterói 17526175
13:00 às 17:00 Rua 12 - Piratininga - Niterói 17526175
13:00 às 17:00 Rua Acurcio Torres - Piratininga - Niterói 17526175
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 17526175
13:00 às 17:00 Rua Milton da Rocha Soares - Piratininga - Niterói 17526175
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 17526799

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Recife - Trindade - São Gonçalo 17518845
13:00 às 17:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 17520695
13:00 às 17:00 Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo 17520695
13:00 às 17:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 17520695
13:00 às 17:00 Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 17520695
13:00 às 17:00 Travessa Maurício de Abreu - Neves - São Gonçalo 17520695

MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida João Manoel Ribeiro - Inoã - Maricá 17521289
09:00 às 13:00 Rua das Jaqueiras - Inoã - Maricá 17521289
09:00 às 13:00 Rua das Pitangueiras - Jardim Inoã - Maricá 17521289
09:00 às 13:00 Rua dos Cajueiros - Inoã - Maricá 17521289
09:00 às 13:00 Rua Doutor Heitor da Costa Matta - Inoã - Maricá 17521289
13:00 às 17:00 Avenida Bambuí - Pindobal - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Jardim Inoã - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Estrada Bambuí - Estrada de Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Estrada Municipal - Manoel Ribeiro - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Ruas 9, 12, 190 - Bambuí - Pindobal - Estrada de Bambuí - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Rua Antônio Callado - Pindobal - Maricá 17521449
13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora do Amparo - Centro - Praça Cinco - Araçatiba 17521505
13:00 às 17:00 Rua Alferes Gomes - Centro - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Rua Ivan Mundim - Centro - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Rua Mario Lourenço Vieira Dantas - Boa Vista - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora - Centro - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Rua Pereira Neves - Centro - Maricá 17521505
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Centro - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida B Lagoa - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Beira da Lagoa - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Central - Guaratiba - Centro - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Litorânia Futuro - Cordeirinho Maricá - Praia Lagoas-Gu 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Maísa - Guaratiba - Cordeirinho - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Estrada Beira Lagoa - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Ruas 16, 54, 55, 56, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Guaratiba - Itaipuaçu 

- Praia Lagoas-Gu - Cordeirinho Maricá - Estrada do Jaconé - Maricá 
17526281

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Rua Central - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Rua Gaivotas - Guaratiba - Centro - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Rua Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Guaratiba - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Rua Valdir Rangel - Guaratiba - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Rua Vereador Durvalino do Amparo - Guaratiba - Maricá 17526281
13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Rodrigues - Pindobal - Bambuí - Maricá 17526955
13:00 às 17:00 Ruas 2, 4, 5 - Estrada Cassorotiba - Manoel Ribeiro - Bambuí - Ponta 

Negra - Maricá 
17526955

13:00 às 17:00 Rua Condomínio Residencial Bambuí Park - Pindobal - Maricá 17526955
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Rodrigues - Pindobal - Maricá 17526955
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Combustíveis: Câmara aprova 
limite da alíquota do ICMS
Projeto inclui gás natural, luz, comunicações e transporte coletivo. Patamar máximo será de 17%

A Câmara dos Deputados apro-
vou, na noite de quarta-feira 
(25), o projeto que limita a apli-
cação de alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
bens e serviços relacionados 
a combustíveis, gás natural, 
energia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo.

A proposta classifica esses 
setores como essenciais e in-
dispensáveis, levando à fixação 
da alíquota em um patamar 
máximo de 17%. O texto será 
enviado ao Senado.

A votação do texto foi anun-
ciada na semana passada pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), com a justificativa 
de que vai auxiliar na redução 
do preço dos combustíveis.

A medida, entretanto, desa-
grada os estados, que argumen-
tam que a redução vai precari-
zar ou extinguir a prestação de 
serviços de competência desses 
entes.

Na votação de quarta-feira, 
os deputados aprovaram um 
texto substitutivo do relator 
deputado Elmar Nascimento 
(União-BA) sobre o projeto ori-
ginal. Pelo texto, será proibida 
a fixação de alíquotas para os 
bens e serviços essenciais su-
periores às das operações em 
geral (17% na maior parte dos 
estados), mas será permitido re-
duzi-las abaixo desse patamar.

Entretanto, a partir da publi-

cação da futura lei, o estado que 
tiver rebaixado alíquotas para 
combustíveis, energia elétrica 
e gás natural não poderá au-
mentá-las.

Em relação aos serviços de 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica e aos encargos 
setoriais vinculados a essas 
operações, o projeto proíbe a 
incidência de ICMS.

Compensação - O proje-
to também determina uma 
compensação aos estados pela 
perda com a arrecadação do 
imposto. Segundo o texto, have-
rá, até 31 de dezembro de 2022, 
uma compensação paga pelo 
governo federal aos estados 

pela perda de arrecadação do 
imposto por meio de descontos 
em parcelas de dívidas refinan-
ciadas desses entes federados 
junto à União.

O projeto diz ainda que es-
sas compensações serão pagas 
apenas sobre as penas ocorri-
das durante o ano de 2022. A 
compensação será interrom-
pida se os estados praticarem 
mudanças nas alíquotas do im-
posto, retornando a patamares 
vigentes antes de sanção da lei 
ou se não houver mais saldo a 
ser compensado, o que ocorrer 
primeiro.

Embora o projeto trate da 
compensação da queda de re-
ceita por causa da diminuição 

da alíquota sobre esses produ-
tos e serviços agora considera-
dos essenciais, a apuração das 
perdas englobará o ICMS total 
arrecadado.

Segundo o texto, a compen-
sação ocorrerá também por 
meio da dedução dos valores 
das parcelas de dívidas dos 
Estados junto à União e atingirá 
somente as perdas em 2022 que 
passarem de 5% em compara-
ção com 2021.

Para estados que tenham 
dívidas refinanciadas no âmbi-
to do Regime de Recuperação 
Fiscal instituído pela Lei Com-
plementar 159/17 e mudanças 
posteriores, as perdas com a 
arrecadação do ICMS durante 

2022, em comparação com 
2021, serão compensadas inte-
gralmente pela União.

O projeto também retira da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) exigências 
com relação as perdas de re-
ceitas, determinando que essas 
legislações não se aplicam à lei 
derivada do projeto e aos atos 
do Poder Executivo regulamen-
tadores da matéria.

Com isso, não precisará 
ser demonstrado o impacto 
orçamentário-financeiro neste 
exercício ou a apresentação de 
medidas compensatórias da 
perda de receita com a com-
pensação a ser feita pela União.

Diesel - Além de tratar da alí-
quota de ICMS, o texto também 
trouxe mudanças na legislação 
que estipulou a fixação de alí-
quota única do ICMS para os 
combustíveis em todos os es-
tados, com cobrança do tributo 
por volume em vez de alíquota.

A mudança elimina a pos-
sibilidade de um convênio do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) estabele-
cer as alíquotas para o diesel em 
formato diferente da transição 
imposta pela lei, que determina 
o uso da média móvel dos pre-
ços praticados ao consumidor 
final nos cinco anos anteriores 
à sua fixação pelo conselho. A 
medida vale somente até 31 de 

dezembro de 2022.
No final de março, atenden-

do ao dispositivo da Lei, o con-
selho estabeleceu uma alíquota 
única de ICMS de R$ 1,006 
por litro de diesel. A resolução 
também trouxe a possibilidade 
de que cada estado pudesse 
determinar um desconto no 
percentual cobrado e ICMS 
para chegar à essa alíquota.

Mas, na avaliação do go-
verno, a medida não resultou, 
na prática, em mudança no 
valor cobrado pelos governos 
estaduais. Em razão disso, o 
governo decidiu recorrer à Jus-
tiça, e a medida foi suspensa 
liminarmente pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
André Mendonça, atendendo a 
um pedido da Advocacia-Geral 
da União (AGU).

Em sua decisão, o ministro 
suspendeu trecho de uma reso-
lução do Confaz sobre o tema, 
além de pedir informações aos 
secretários de Fazenda esta-
duais acerca dos preços médios 
segundo os termos da lei.

Na avaliação dos estados, a 
suspensão apenas desse meca-
nismo poderia levar a um au-
mento no preço do combustível 
nas bombas, em vez de reduzir. 
Já quanto à fixação de alíquotas 
únicas, o problema seria a per-
da de arrecadação para aqueles 
que cobram mais e o aumento 
de preços para os que cobram 
menos.

Paulo Sérgio/Agência Câmara

Proposta, que classifica os combustíveis e outros como setores essenciais, foi votada na noite de quarta-feira 

Penha: Civil diz que 
foram 23 mortes
A Polícia Civil do Rio confir-
mou a morte de 23 pessoas 
na operação do Batalhão 
de Operações Policiais Es-
peciais (Bope) da Polícia 
Militar, da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e da Polícia Fe-
deral (PF) na Vila Cruzeiro, 
no conjunto de favelas da 
Penha, zona norte do Rio, na 
terça-feira (24). Mais cedo, 
a polícia tinha divulgado o 
número de 26 mortos, mas 
três corpos que estavam 
no Instituto Médico-Legal 
(IML) eram de pessoas que 
tinham morrido em conse-
quência de um confronto 
no Morro do Juramento, no 
bairro de Vicente de Carva-
lho, também na Zona Norte 
da cidade.

Segundo o IML, somente 
um dos corpos levados para 
o órgão ainda não foi iden-
tificado, porque aguarda 
confirmação oficial. “De-

zoito (18) foram liberados 
pelo IML e cinco (5) aguar-
dam liberação. Em todos 
os corpos foram realizados 
exames de necropsia e de 
papiloscopia para confirmar 
as identificações e esclarecer 
as circunstâncias das mor-
tes”, informou a Polícia Civil.

Entre os corpos identifi-
cados está o da cabeleireira 
Gabrielle Ferreira da Cunha, 
de 41 anos, que foi vítima de 
um tiro dentro de casa, na 
Chatuba, vizinha ao con-
junto de favelas da Penha.

Prouni: alunos de escolas 
privadas podem participar
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei 14.350/2022 
que amplia o acesso ao Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni) para alunos de 
escolas particulares, mesmo 
sem bolsa de estudos. Antes, 
só estudantes de escolas pú-
blicas ou que passaram por 
escolas privadas com bolsa 
integral podiam participar 
do programa. As novas regras 
começam a valer a partir do 
dia 16 de julho.

O texto, originado da Me-
dida Provisória (MP) 1075/21, 
diz que as bolsas do Prouni 
continuarão a ser oferecidas 
aos estudantes de baixa ren-
da, cuja renda familiar não 
ultrapasse os três salários-mí-
nimos, mas que o perfil so-
cioeconômico deixará de ser 
um critério de pré-seleção. 
O desempenho no Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) continuará sendo 
considerado critério.

Com as novas regras, os 
estudantes com deficiência e 
os professores da rede públi-
ca que vão cursar pedagogia 
ou licenciatura continuam a 
ser beneficiados com as bol-
sas do Prouni. Eles já eram 
contemplados na legislação 
anterior do programa.

Na sequência vêm os alu-
nos que cursaram todo o en-
sino médio em rede pública; 
alunos que dividiram o ensi-
no médio entre a rede pública 
e a privada, com bolsa inte-
gral; alunos que dividiram o 
ensino médio entre a rede pú-
blica e a privada, com bolsa 
parcial ou sem bolsa; alunos 
que fizeram todo o ensino 
médio na rede privada, com 
bolsa integral, e os alunos que 

fizeram todo o ensino médio 
na rede privada, com bolsa 
parcial ou sem bolsa.

A lei também autoriza que 
o Ministério da Educação 
(MEC) dispense a apresenta-
ção de documentos que com-
provem a eventual deficiência 
do candidato e sua renda 
familiar mensal, caso essas 
informações já estejam em 
bancos de dados do governo.

Pelas novas regras, ficam 
extintas as bolsas parciais 
de 25%. A partir de agora, 
as bolsas do Prouni deverão 
ser integrais ou de 50%. Não 
há mudança no percentual 
mínimo de bolsas a serem 
concedidas pelas instituições.

O texto veda ainda aos 
beneficiários acumular mais 
de uma bolsa do Prouni. 
Também fica proibida a con-
cessão de bolsas para alunos 

de universidades públicas e 
para estudantes que, numa 
outra instituição, façam uso 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Apesar de as bolsas do 
Prouni serem destinadas 
a estudantes que estão na 
primeira graduação, a lei 
abre uma exceção para cur-
sos onde há concomitância 
ou complementariedade de 
bacharelado e licenciatura. 
Nesses casos, o estudante 
pode obter a bolsa do Prouni 
para cursar a segunda parte 
da formação.

Os critérios de oferta das 
bolsas serão estabelecidos 
em regulamento pelo Minis-
tério da Educação. As insti-
tuições que desejarem ade-
rir ao programa terão quer 
cumprir algumas obrigações  
previstas.

Lei que amplia o acesso foi sancionada. Mudança vale a partir de 16 de julho

A Polícia Federal (PF) 
abriu um inquérito 
para investigar a morte 
de Genivaldo de Jesus 
Santos, ocorrida no 
Sergipe, após aborda-
gem feita por policiais 
rodoviários federais na 
BR-101. O fato ocor-
reu quarta-feira (25) 
no município de Um-
baúba, localizado no 
sul do estado. Imagens 
veiculadas na inter-
net mostram a vítima 
presa dentro de uma 
viatura esfumaçada. As 
suspeitas são de que a 
fumaça era um gás dis-
parado pelos policiais, 
o que teria resultado na 
morte de Genivaldo por 
asfixia.

Asfixiado 
no carro

Chegou a ser 
divulgado 
número de 26 
mortos, mas 
depois houve 
correção

PRF: nomeação para 
625 concursados
O Governo Federal publicou 
ontem (26), no Diário Oficial da 
União (DOU), decreto autori-
zando a nomeação de 625 can-
didatos aprovados no concurso 
da Polícia Rodoviária Federal, 
que não passaram dentro do 
quantitativo de vagas. A publi-
cação autoriza o início do curso 
de formação para o cargo.

O concurso, realizado no 
ano passado, ofereceu um total 
de 1,5 mil vagas. Segundo o 
decreto, a nomeação dos novos 
policiais ficará condicionada 
ao provimento do quantitativo 
de vagas originalmente pre-
visto no concurso público e à 
existência de vagas na data da 
nomeação.

Além da nomeação dos 
policiais rodoviários, o DOU 

também trouxe outro decreto, 
autorizando o início do curso 
de formação para 625 agentes 
da Polícia Federal.

A nomeação dos policiais 
também seguirá as regras re-
lativas ao provimento do quan-
titativo de vagas originalmente 
previsto no concurso público e 
à existência de vagas na data da 
nomeação.

E para a 
Polícia Federal, 
625 estão 
autorizados a 
fazer curso de 
formação

Em campanha na in-
ternet, parentes e ami-
gos do influenciador 
digital catarinense Jes-
se Koz conseguiram 
arrecadar cerca de R$ 
120 mil para trasladar o 
corpo dele dos Estados 
Unidos para o Brasil. 
Koz morreu em um aci-
dente automobilístico 
na segunda-feira (23). 
O cachorro Shurastey, 
um golden retriever 
de 6 anos, que viajava 
com Jesse, também 
morreu no acidente. 
O corpo do cachorro 
deverá ser cremado 
e as cinzas enviadas  
ao Brasil junto com 
o corpo de seu tutor, 
Jesse .

Vaquinha 
para traslado

Extorsão: policiais 
são suspeitos
O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) realizou 
ontem uma operação para 
prender 11 policiais mili-
tares suspeitos de torturar 
e extorquir criminosos. Se-
gundo o MPRJ, os agen-
tes sequestravam, tortura-
vam as vítimas e exigiam 
o pagamento de resgate. 
Os investigados são policiais 
que, na época dos crimes, 
eram lotados inicialmente 
no 24º BPM (Queimados), 
na Baixada Fluminense. De-
pois, alguns desses agentes 
foram transferidos para o 
21º BPM (São João de Meri-
ti), na mesma região, man-
tendo o esquema criminoso. 
Entre os alvos da opera-
ção Mercenários, está um 
coronel da Polícia Mi-
litar que atualmente co-
manda outro batalhão 
da Baixada Fluminense. 

De acordo com o MPRJ, os 
policiais recebiam propina 
de criminosos. Mas, quando 
o pagamento aos agentes 
não era realizado, eles fa-
ziam os sequestros e realiza-
vam apreensões de materiais 
ilícitos em benefício próprio. 
Além das prisões, estão sen-
do cumpridos 35 mandados 
de busca e apreensão em 
endereços ligados aos in-
vestigados, expedidos pelo 
juízo da Auditoria Militar 
do Tribunal de Justiça. A 
operação conta com o apoio 
da Corregedoria da Polícia 
Militar (PM).

Alvos dos 
investigados 
pelo MP eram 
criminosos 



Sexta-feira, 27/5/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Sexta-feira, 27/5/2022 ofluminense.com.br

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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Seleção se 
apresenta 
para jogos 
na Ásia

A  S e l e ç ã o 
Brasileira co-
meçou a se 
a p re s e n t a r 
ontem para 
os amistosos 
preparatórios 

contra a Coreia do Sul e o Ja-
pão, nos dias 2 e 6 de junho, 
respectivamente.

A comissão técnica e 17 
jogadores desembarcaram 
em Seul, capital sul-corea-
na, e foram recepcionadas 
no hotel por dezenas de fãs.

Os convocados que já 
estão na Coreia são: os go-
leiros Ederson e Weverton; 
os laterais Alex Telles e Alex 
Sandro; os zagueiros Gabriel 
Magalhães, Marquinhos e 
Thiago Silva; os meias Bruno 
Guimarães, Danilo, Fred, 
Lucas Paquetá e Philippe 
Coutinho; e os atacantes 
Gabriel Martinelli, Matheus 
Cunha, Neymar, Raphinha e 
Richarlison.

Por outro lado, uma bai-
xa já foi confirmada. O late-
ral Danilo, da Juventus, com 
uma lesão no pé direito, 
foi cortado e não deve ser 
substituído.

A expectativa é que até 
amanhã o zagueiro Léo Or-
tiz, os laterais Daniel Alves e 
Guilherme Arana, além do 
atacante Gabriel Jesus tam-
bém se integrem ao grupo.

Com a final da Liga dos 
Campeões, amanhã, em 
Paris, entre Real Madrid e 
Liverpool, o elenco da Sele-
ção só estará completo no 
dia 31. Nesta data, devem 
desembarcar em Seul: Alis-
son, Casemiro, Éder Militão, 
Fabinho, Rodrygo e Vinicius 
Júnior.

John Textor declarou recentemente interesse de seguir com o artilheiro

Erison celebra chance de 
renovação com o Bota

O Botafogo vem 
buscando man-
ter os princi-
pais jogadores 
do atual elen-
co. O primeiro 

a acertar a renovação foi o 
zagueiro Kanu. O atacante 
Erison seria o próximo alvo 
do americano John Textor, 
dono da SAF do clube. O jo-
gador falou sobre a possibili-
dade de estender seu vínculo 
com os alvinegros.

“Eu vi, achei maneiro. 
Quero muito ficar aqui no 
Botafogo, de verdade. Me 
identifiquei muito com a tor-
cida, com o Botafogo, quero 
muito ficar, mas não depen-

de só de mim. Esse extra-
campo eu deixo com minha 
assessoria, com a empresa, 
com o Botafogo, isso eu nem 
me intrometo, eu só penso 
em jogar e treinar. Por trás 
de tudo, tenho a empresa que 
me ajuda, eu só treino e jogo”, 
disse ao “Charla Podcast”.

Erison se mostrou agrade-
cido ao Botafogo e admitiu 
que não esperava ter uma 
temporada tão boa.

“Eu penso muito no pas-
sado, imagina quantos joga-
dores queriam estar aqui no 
Botafogo, quantas crianças 
queriam ser jogador de fu-
tebol? Eu vi o que passei no 
começo de tudo, lutava para 

caramba, recebi vários ‘não’. 
É foda, né? Cheguei aqui 
hoje e quero me dedicar para 
sempre estar em alto nível e 
ajudar o Botafogo. Sou grato 
demais ao Botafogo. Isso 
tudo foi em muito pouco 
tempo, quase quatro meses. 
Eu esperava que iria fazer 
um grande campeonato, mas 
desse jeito, eu não esperava”, 
declarou.

O Botafogo se prepara 
para encarar o Coritiba, no 
próximo domingo, no estádio 
Couto Pereira, pela oitava 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Os alvinegros querem 
seguir entre os líderes da 
competição.

Vitor Silva / Botafogo

O atacante Erison, atravessando a melhor fase da carreira, afirmou que deseja permanecer defendendo o Botafogo

Santos segue fora e 
Hugo joga Fla-Flu

Cano destaca 
interação com jovens

O Flamengo se 
prepara para 
o clássico do 
próximo do-
mingo contra 
o Fluminense, 

no Maracanã, pela oitava 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os rubro-negros 
vão a campo pressionados 
pelos maus resultados na 
Série A e não conseguir em-
polgar sua torcida, mesmo 
com a classificação para 
as oitavas de final da Taça 
Libertadores da América.

O técnico Paulo Sou-
sa sabe que não poderá 
contar com o goleiro San-

O Fluminense 
tem tido pou-
co tempo para 
treinar com a 
maratona de 
jogos. Mesmo 

assim, o técnico Fernando 
Diniz tem promovido a in-
teração entre profissionais 
e o sub-23 do clube.

O atacante argentino 
Germán Cano falou sobre 
os trabalhos. O jogador 
salientou a importância 
dos mais jovens terem  
uma referência para me-
lhorar no futuro com essa 
interação.

“Acho que se inspiram 
em todos, não só em mim. 
Bom que trabalhem co-
nosco. Eu também estive 
nesse lugar quando mais 
novo. Fazia coisas nos trei-
nos para depois conseguir 

tos. O arqueiro segue no 
departamento médico se 
recuperando de uma lesão 
muscular.

Com isso, a tendência 
é a de que Hugo Souza 
permaneça como titular 
no clássico. O goleiro vem 
falhando nas últimas parti-
das e sendo muito criticado 
pela torcida.

Já Diego Alves, agora 
terceiro goleiro da equipe, 
voltou aos treinos nesta 
semana, mas ainda convi-
ve com dores no púbis. O 
experiente arqueiro dificil-
mente terá condição de ir a 
campo no Maracanã.

repetir no campo. Com 
trabalho, sempre se pode 
chegar longe para fazer 
coisas importantes no pro-
fissional”, disse.

Vasco - A equipe do Vas-
co segue na caminhada 
para perseguir os líderes 
da Série B. No entanto, a 
equipe vem sofrendo com 
a criação das jogadas de 
ataque, mas o meia Pala-
cios minimizou o fato e 
comparou o estilo de jogo 
da competição.

“Na Série B os times 
têm ganhando de 1 a 0 e 
estão muito fechados. Na 
Série A tem mais espaço pra 
jogar, tem mais jogo com  
a bola. A Série B é mais 
físico, de mais posse. Uma 
diferença muito grande”, 
disse.


