
Leste fluminense: cidades 
‘jogam’ R$ 211 mi no lixo

Recursos poderiam estar nos cofres públicos, mas são desperdiçados pela precariedade na reciclagem

COISA DE LOUCO

CIDADES\PÁG.3

Serão 42 guichês de atendimento, em três turnos, no horário de 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 18h, aos sábados, até 30 de junho, no segundo piso do Partage Shopping
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SG: ação ajuda 
a colocar as 
contas em dia
Ontem, primeiro dia de funcio-
namento do Concilia São Gonça-
lo, cerca de duas mil pessoas pro-
curaram a ação conjunta entre a 
Procuradoria Geral do Município 
com o Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro (TJ-RJ), com 
apoio da Secretaria Municipal de 
Fazenda, para quitar ou parcelar 
pagamento de tributos, multas 
e taxas devidas até dezembro de 
2021. Será concedida anistia total 
para parcelamento da dívida em 
até três vezes. Os acordos pre-
veem, também, quitação em até 
24 parcelas, com redução de 50% 
dos encargos devidos. O percen-
tual de descontos é equivalente 
ao número de parcelas definidas 
na conciliação.
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IR: último dia 
para entregar 
declaração
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Novo modelo da CNH 
começa a ser emitido 

a partir de amanhã

‘O Avarento’ 
em leitura 
dramatizada
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta terça, 
às 19h, a leitura dramatiza-
da da peça “O Avarento”.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

 O XVIII Ciclo de Leituras Dramatizadas
de Niterói apresenta “O Avarento”

Marambaia: escrituras 
assinadas e chaves 
entregues no dia 6

CIDADES\PÁG. 4

Faltando um mês para o término de seu contrato de empréstimo com o 
Flamengo, o meia Andreas Pereira ganhou um importante cabo eleito-
ral. O técnico Paulo Sousa pediu que o contestado jogador siga no clube. 

PÁG. 8

ESPORTES

Castro busca 
regularidade 
no Botafogo
Treinador português admi-
tiu que equipe alvinegra, 
derrotada na última rodada, 
ainda oscila no Campeona-
to Brasileiro.

Vitor Silva / Botafogo

Luís Castro visitou ontem Pau Grande,
terra do ídolo Mané Garrincha

Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira pertence ao Manchester United e está emprestado ao Fla até o final de junho

Sousa pede que Andreas fique 

TCE-RJ aprova 
as contas do 
governador

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói fará Dia D de 
vacinação contra a 

gripe no sábado
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Retomada
A vida cultural de Niterói voltou com tudo, levando em 
conta este último final de semana. Exposição no Mac, 
festa junina na Concha Acústica e evento gastronômico 
no Caminho Niemeyer. Estava tudo lotado, alegre e com 
muita música. Sem falar nas praias, que estavam crista-
linas e também atraíram muitos banhistas. Uma coisa 
linda de se ver.
Gabriela Carvalho

Gol do Vinicius
Foi lindo demais ver um campeonato europeu do porte 
da Liga dos Campeões ser decidido pelo gol de um gon-
çalense. Vinicius Jr brilhou e encheu de orgulho seus 
conterrâneos.  Talento made in São Gonçalo.
Daniel Oliveira

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.

Leitura dramatizada 
da peça ‘O Avarento’
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe, nesta terça, às 
19h, o XVIII Ciclo de Leituras 
Dramatizadas de Niterói, 
com a peça “O Avarento”. O 
espetáculo tem a direção de 
Octavio Vargas.

“O Avarento” apresenta 
a história de Harpagão, um 
homem obcecado por ad-
quirir e acumular dinheiro, 
que trata sua família como a 
extensão de seus negócios. 
Para ele, o mais importante 
e crucial na vida é seu di-

nheiro. Numa crise, decide 
casar o filho com uma viúva 
rica e a filha com um ho-
mem igualmente rico, em-
bora ela esteja apaixonada 
por um rapaz, a princípio 
pobretão.

A apresentação é gratui-
ta, mas está sujeita à lota-
ção do teatro. É necessário 
apresentar o comprovante 
de vacinação em dia, no 
formato impresso ou digi-
tal. O endereço é Rua XV de 
Novembro, 35, Centro. 

CULTURA FABIANA MAIA

A Maldita
Até o dia 11 de junho, segue 
em cartaz a exposição de 
itens da Fluminense FM, 
também conhecida como 
A Maldita, na Sala Carlos 
Couto, no Centro de Nite-
rói. A mostra celebra os 40 
anos da história da rádio e 
apresenta itens raros ligados 
a rádio, como flyers, fitas e 
cartuchos, resgatando a me-
mória de um dos principais 
vetores culturais do Brasil. 
De quarta a sexta, das 11h 
às 18h. Sábados e domingos, 
das 15h às 18h.

CLIPE – Na sexta, às 11h, a Trevoah lança o clipe do 
single “Voltei Pra Ficar” no Youtube. O vídeo da dupla 
gaúcha tem produção independente. O single carrega 
elementos e origem da música eletrônica e transita 
entre o pop e o house. A música traz à tona a história 
da tentativa de reconciliação após traições em um 
relacionamento. 

LANÇAMENTO – João Gordo, vocalista do Ratos de 
Porão e uma das figuras mais reconhecidas do rock 
brasileiro, lança o single “Fuscão Preto”, pelo selo 
Wikimetal Music. A música antecipa o disco “Brutal 
Brega”, em que João Gordo interpreta clássicos da mú-
sica brega brasileira em versões punk rock. O projeto 
surgiu durante a pandemia.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

 O XVIII Ciclo de Leituras Dramatizadas de Niterói apresenta “O Avarento”

Nathan Campos/Divulgação

Até o dia 11, segue em cartaz a 

mostra de itens da Fluminense FM

A dura realidade...

Depois de vistoriarem os ra-
mais Santa Cruz, Saracuruna 
e Japeri, deputados a CPI dos 
Trens, da Alerj, inspeciona-
ram ontem o ramal Belford 
Roxo. Além dos problemas 
comuns aos outros ramais, 
como buracos nos muros das 
vias, muito lixo e presença do 
tráfico de drogas, os deputa-

Rafael Wallace/Alerj

dos também foram expostos 
ao grande número de pes-
soas morando às margens 
da linha férrea. Segundo eles, 
este é o pior ramal de todo o 
sistema ferroviário operado 
pela SuperVia. Para a presi-
dente da comissão, deputada 
Lucinha (PSD), o serviço de 
trens é um sistema falido.

Compliance do 
futuro em paua

Imóveis sem 
impostos

No próximo dia 3, às 16h, o 
Sistema Fecomércio-RJ pro-
move em sua sede o Com-
pliance do Futuro, evento que 
aborda a iminência da pauta 
ESG (environmental, social 
and governance), com foco 
em ganhos éticos, morais e de 
responsabilidade corporativa 
para as empresas do setor de 
comércio de bens, serviços e 
turismo no estado. “Relações 
Governamentais”, “Integrida-
de” e “Transformação Digital” 
entram em pauta nos painéis 
do delegado da PF e vice-dire-
tor da Interpol na ONU Márcio 
Derenne, da conselheira da 
Comissão de Ética da Presidên-
cia da República e presidente 
do Conselho de Ética da Rede 
Governança Brasil, Roberta 
Codignoto; e da juíza Federal 
do TRF2 Isabela Ferrari, tam-
bém doutora e mestra pela 
Uerj e professora da Unesco no 
curso de Inteligência Artificial e 
Estado de Direito. O evento terá 
transmissão on-line no canal 
da Fecomércio RJ no YouTube.

As incorporadoras nite-
roienses Habitare e União 
Realizações, em socieda-
de com a carioca Mônaco 
Incorporações, farão uma 
grande ação de conscienti-
zação junto à sociedade com 
uma tabela promocional 
com parte dos impostos que 
incidem sobre o valor das 
unidades abatido em seus 
dois principais empreendi-
mentos: o Sou+ Icaraí, com 
studios, e o Lazuli, na Boa 
Viagem. A diferença de pre-
ços para a tabela praticada 
normalmente pode chegar 
a R$ 650 mil e será restrita 
a quatro unidades. A ação 
vai do dia 2 até o dia 5 de 
junho. As vendas são reali-
zadas pelas corretoras Brasil 
Brokers, Lopes Self e SPIN. 
Para Jorge Ferrari, CEO da 
Mônaco Incorporações, esse 
movimento é um esforço 
da iniciativa privada para 
mostrar aos governantes 
que, com menos cargas tri-
butárias, a população pode 
consumir mais e melhor. 
“Os impostos representam 
uma grande fatia do valor de 
todos os produtos e serviços. 
Quando falamos de itens 
de alto valor agregado, isso 
é ainda mais perceptível”, 
explica Jorge. 

POR JEFFERSON LEMOS

TCE aprova contas do governador

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) emitiu, na 
sessão especial de ontem, 
parecer prévio favorável à 
aprovação das contas do 
governador  Cláudio Cas-
tro, com 32 ressalvas, 64 
determinações e três reco-
mendações.  Inicialmente, 
o parecer inicial do Corpo 
Técnico e do Ministério 
Público de Contas, era de 
reprovação. Mesmo após as 
justificativas apresentadas 

Divulgação/TCE

pelo governo, o Corpo Téc-
nico manteve a indicação 
de parecer prévio contrário. 
Mas, diversamente, o Mi-
nistério Público de Contas 
reformulou sua posição 
e ofereceu a indicação de 
parecer prévio favorável à 
aprovação das contas. No 
final, a decisão unânime 
dos cinco conselheiros do 
TCE-RJ foi pela aprovação. 
As contas seguem agora 
para avaliação da Alerj.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual Co-
ronel Salema participou 
ontem de um café da manhã 
de apresentação da nova 
cúpula da Polícia Civil. No 
Gabinete de Comando de 
Operações Policiais (GCOP), 
o parlamentar conheceu o 
novo secretário de Estado 
de Polícia Civil, delegado 
Fernando Albuquerque, e 
sua equipe. Ele aproveitou 

para cobrar a transformação 
da 75ªDP (Rio do Ouro) em 
Delegacia Legal. A distrital 
é a única do município que 
ainda não foi adaptada para 
funcionar dentro do siste-
ma. Em dezembro de 2020, 
o parlamentar apresentou 
uma emenda de R$ 100 mil 
para o orçamento de 2021 
com o objetivo de moder-
nizar e reaparelhar a 75ªDP.

75ª DP: será que agora vai?
Divulgação

De menina a mulher
Divulgação

Cultura, mas sem 
incentivo público
A 2ª edição do Festival Nor-
destino  será realizada nos 
dias 3, 4 e 5 de junho das 12 às 
22 horas, no Reserva Cultural 
de Niterói. O evento contará 
com expositores de comidas 
típicas nordestinas e brasilei-
ras, um circuito exclusivo de 
moda e artesanato. Shows de 
grupos de forró e sertanejo, 
espaços kids, contação de 
histórias, literatura de cordel e 
personagens característicos. O 
evento é destinado às famílias, 
inclusive com seus agregados 
pets. Os shows são após as 19 
horas. Na sexta sobe ao palco 
o Cabras da Pista. No sábado, 
Lara Zuarte e, no domingo, 
é a vez do Trio Forrozeiro. 
O evento cultural, não tem 
patrocínio nem incentivo pú-
blico. O ingresso solidário (não 
obrigatório) dá direito a um 
brinde na entrada do evento.

Na preferência
das empresas
O escritório Bosisio Advo-
gados foi classificado pelo 
Guia “Análise Advocacia Re-
gional 2022”, como um dos 
escritórios especializados 
mais admirados pelas em-
presas na área do Direito do 
Trabalho - Região Sudeste. 
O resultado é corporações 
do Brasil. A publicação traz 
um recorte dos escritórios 
mais admirados, localizados 
em 100 cidades do País, de 
acordo com a opinião de 
990 responsáveis jurídicos 
e financeiros das maiores 
empresas do Brasil. 

Atriz desde os nove anos, 
a niteroiense Ágatha, que 
em sua carreira pelos pal-
cos e sets de novelas já 
contracenou com nomes 

como o de Eva Vilmas e 
Nathalia Timberg, se pre-
para para viver uma nova 
etapa na sua vida profis-
sional e pessoal. Ela com-
pleta 15 anos no próximo 
mês, promete uma festa 
de debutante no espaço If, 
com direito a 200 convida-
dos, três looks, o príncipe 
Vítor Figueiredo e diversas 
atrações musicais. “Estou 
numa nova fase na minha 
carreira, mais madura, 
deixando de ser criança e 
me tornando mulher! Os 
15 anos é um marco na 
vida de toda menina jus-
tamente por isso, e estou 
muito feliz e animada pra 
realizar esse momento 
que sempre foi um sonho 
pra mim!” revela Ágatha, 
que recentemente tem se 
lançado também no cená-
rio musical.
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Cidades do Leste Fluminense deixam de ganhar R$ 211 milhões ao não aproveitar material de reciclagem 

Um lixo que pode valer milhões
Os municípios da Leste Flu-
minense enterram anual-
mente mais de R$ 211 mi-
lhões em materiais que po-
deriam seguir o caminho da 
reciclagem e gerar recursos 
para o estado. Esse é um 
dos resultados do recorte 
regional do “Mapeamento 
dos Fluxos de Recicláveis 
Pós-Consumo no Estado do 
Rio de Janeiro”, realizado 
pela Firjan, com o objetivo 
de contribuir para o fortale-
cimento do encadeamento 
produtivo da reciclagem, 
estimulando a retenção de 
recursos materiais e econô-
micos, além da redução da 
sobrecarga dos resíduos ao 
meio ambiente.

O estudo, realizado com 
base em dados públicos ofi-
ciais de órgãos ambientais, 
investigou a trajetória dos 
recicláveis pós-consumo em 
todas as regiões fluminenses 
(ou seja, materiais que saí-
ram do ambiente produtivo 
e tornaram-se resíduos após 
o uso final, provenientes 
tanto de domicílios como 
de geradores empresariais). 
A intenção é fornecer – aos 
investidores, gestores em-
presariais, formuladores de 
políticas públicas e outros 
tomadores de decisão – sub-

sídios para a transformação 
do Rio em um estado recicla-
dor e valorizador do material 
pós-consumo descartado.

Além de evidenciar as 
perdas de resíduos para o 

ambiente, o estudo calculou 
a parcela de materiais que 
seguem para destinação em 
aterros sanitários, mas que 
poderiam estar sendo rea-
proveitados na região: 481,2 

mil toneladas. O recorte 
contemplou os municípios 
da Grande Niterói (Itaboraí, 
Maricá, Niterói, Rio Bonito, 
São Gonçalo e Tanguá) e da 
Região dos Lagos (Ararua-

ma, Arraial do Cabo, Bú-
zios, Cabo Frio, Casimiro 
de Abreu, Iguaba Grande, 
Rio das Ostras, São Pedro da 
Aldeia, Saquarema e Silva 
Jardim).

Três municípios (Ararua-
ma, Búzios e Iguaba Grande) 
não reportaram seus da-
dos aos órgãos ambientais 
em 2020. Somente Arraial 
do Cabo informou possuir 
sistema de coleta seletiva 
porta a porta, tendo recu-
perado 188,4 toneladas de 
materiais, representando, 
0,05% do volume de resíduos 
sólidos urbano gerado na re-
gião. Mesmo assim, um valor  
muito abaixo da média es-
tadual (que atualmente é 
0,5%).

“Ao dividir o foco por re-
giões, percebemos algumas 
vocações específicas, como 
a concentração de empreen-
dimentos do encadeamento 

produtivo da reciclagem na 
capital, na Baixada e no Sul 
Fluminense. Outras regiões 
do interior do estado, com 
menos expressividade em 
termos de empreendimentos 
formais, mostraram mais en-
gajamento na segregação de 
recicláveis no momento da 
geração do resíduo. Precisa-
mos explorar os pontos for-
tes de cada região e entender 
o que dá certo em um lugar 
que pode vir a funcionar em 
outro”, detalha Isaac Plachta, 
presidente do Conselho Em-
presarial de Meio Ambiente 
da Firjan.

De acordo com o mapea-
mento, para que os resíduos 
pós-consumo tenham a me-
lhor destinação possível, é 
preciso criar uma rede de 
infraestrutura e incentivar 
negócios que viabilizem a 
triagem e o beneficiamen-
to. As recomendações, en-
tre outras, são a criação  
de incentivos para a segrega-
ção do reciclável na origem, 
a desburocratização das 
atividades relacionadas à re-
ciclagem, o desenvolvimento 
de ações para a formalização 
dos atores da cadeia da reci-
clagem e ações para atração 
de novos investimentos no 
setor.

Estudo da Firjan 
investigou a 
trajetória pós-
consumo em 
todas as regiões 
do Estado

Reprodução da internet

Intenção do estudo é fornecer subsídios para a transformar o Rio em um estado reciclador e valorizador do descartado

Empresa indiana 
investirá no RJ
A multinacional indiana 
EPL, recém-chegada ao 
Brasil, anunciou, ontem 
(30), que investirá R$ 100 
milhões em uma fábrica 
em Seropédica, na região 
metropolitana do Estado, 
para a produção de tubos 
de cremes dentais para a 
Procter & Gamble (P&G). O 
investimento vai atender a 
expansão da P&G no Rio de 
Janeiro, e gerar 100 postos 
de trabalho na região.

“Esse investimento é 
mais uma comprovação 
da confiança do empre-
sariado no Estado do Rio, 
que se tornou o principal 
destino de investimentos 
nacionais e internacionais 
no país. Buscamos tornar 
o Rio de Janeiro cada vez 
mais competitivo e atrativo 
para todos os segmentos 
de atividade econômica, 
de forma a gerar cada vez 
mais empregos e renda 
para a nossa população e, 
assim, colocar o estado de-
finitivamente nos trilhos do 

desenvolvimento sustentá-
vel”, declarou o governador 
Cláudio Castro.

A construção da fábrica 
começa em duas semanas 
e a previsão é que entre em 
operação ainda este ano. 
A empresa irá contratar 
mão de obra local, que será 
treinada por especialistas 
mundiais.

“O apoio do governo do 
estado, com uma política de 
incentivos para atração de 
novos negócios, vem sendo 
fundamental para viabilizar 
os planos, investimentos e 
o cronograma das empresas 
interessadas em atuar no 
Rio de Janeiro”, observa o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais, 
Cássio Coelho.

Uma das  pr incipais 
fornecedoras globais de 
tubos de cremes dentais, 
a multinacional indiana 
investe entre US$ 40 a US$ 
50 bilhões todos os anos, 
mundialmente.

Niterói: Dia D de 
vacinação no sábado
A Prefeitura de Niterói vai 
realizar um novo dia D da 
campanha de vacinação 
contra a gripe no próximo 
sábado (4), das 8 às 17h, 
com entrada até às 16h. A 
imunização será destina-
da para idosos a partir de 
60 anos, profissionais de 
saúde com 18 anos ou mais 
e crianças de 6 meses a 4 
anos, 11 meses e 29 dias. 
O objetivo é aumentar a 
cobertura vacinal contra a 
doença.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
fala sobre a importância da 
imunização.

“É muito importante re-
ceber a vacina contra gripe, 
sarampo e Covid-19, pois a 
imunização evita casos gra-
ves das doenças. Não deixe 
de comparecer a um dos 
pontos de vacinação. A apli-
cação das doses continua 
de segunda a sexta-feira”, 
afirma o secretário.

Para receber a dose, as 
pessoas a partir de 60 anos, 
crianças de 6 meses até e 

4 anos, 11 meses e 29 dias 
e profissionais a partir de 
18 anos devem compare-
cer às unidades de saúde  
levando carteira de identi-
dade e CPF. É importante 
levar a carteira de vacina-
ção, principalmente das 
crianças

Covid-19 - O Dia D tam-
bém será destinado para 
vacinação contra a Co-
vid-19. Neste momento o 
município está realizando 
a aplicação da quarta dose 
ou segunda dose de refor-
ço para idosos a partir de 
60 anos, com intervalo de 
quatro meses da terceira 
dose. A terceira dose é des-
tinada para adolescentes 
de 12 a 17 anos e pessoas 
a partir de 18 anos, com 
intervalo de quatro meses 
da segunda dose. Niterói 
segue em repescagem con-
tínua para aplicação da 
primeira e segunda dose 
para crianças entre 5 e 11 
anos, adolescentes de 12 a 
17 anos e pessoas a partir 
de 18 anos.

Niterói vai sediar Congresso 
de Trilhas em 2023
A experiência de Niterói na 
implantação de trilhas foi 
destaque, no último fim de 
semana, durante o 1º Con-
gresso Brasileiro de Trilhas, 
que aconteceu no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, em 
Goiânia (GO). Niterói, que 
contribuiu na organização 
do encontro, será a próxima 
cidade a sediar a segunda 
edição do evento, em 2023.

Durante o evento, que 
contou com a participação 
do prefeito Axel Grael, foram 
apresentadas as iniciativas 
realizadas em Niterói que 
contribuíram para tornar a 
cidade referência em avan-
ços na integração das áreas 
protegidas do município e do 
seu sistema de trilhas ecoló-
gicas, bem como o progresso 
na transformação do ecotu-
rismo local frente à retomada 

da economia pós-pandemia.
“O fato de termos mais 

da metade do território pro-
tegido é motivo de orgulho 
e é uma referência nesta 
agenda. Esse evento oferece 
a dimensão das estratégias 
de implantação de trilhas, 
fazendo com que cada inicia-
tiva local ganhe escala e faça 
sentido em torno de uma es-
tratégia maior. Isso fortalece 
a ação de todos para ampliar 
as políticas públicas voltadas 
para a valorização dos par-
ques e conectividade entre 
os territórios protegidos”, 

afirmou Axel Grael.
O encontro reuniu repre-

sentantes de diversos seg-
mentos e gestores de trilhas 
em países da América do 
Norte, Central e do Sul. Na 
ocasião, foi assinada a Carta 
do Goyazes para consolidar 
as políticas públicas de im-
plementação e gestão das 
trilhas de longo curso.

Para a gestora de lagu-
nas de Niterói e uma das 
idealizadoras do Congresso 
de Trilhas, Amanda Jeuvax, 
esta é a materialização de 
um processo que vem sen-
do construído por diversos 
atores.

“Ni terói  s e  d es t ac ou 
como uma das organizado-
ras do evento nesta rica troca 
de experiências, aprendiza-
do técnico e saídas de campo 
de gestores, voluntários e ou-

tros que atuam com gestão 
pública do uso público de 
Unidades de Conservação”, 
contou Amanda Jeuvax.

A assessora técnica da 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Niterói, Maria Carolina 
Campos, enfatizou que o 
trabalho iniciado pela pasta, 
em 2018, consolidou o muni-
cípio como pioneiro na arti-
culação da Rede Brasileira de 
Trilhas de Longo Curso e Co-
nectividade, influenciando 
cidades vizinhas a aderirem 
à iniciativa.

“Esta iniciativa fomentou 
a mudança de paradigma nas 
unidades de conservação 
municipais e o desenvolvi-
mento da economia local, 
no que tange o ecoturismo 
e a prestação de serviços”, 
destacou Maria Carolina 
Campos.

Experiência da cidade foi apresentada no fim de semana em evento em Goiás

 Niterói é finalista em duas pre-
miações. O Programa Região 
Oceânica Sustentável, o PRO 
Sustentável, desenvolvido pela 
Prefeitura, foi anunciado como 
finalista como do Latam Smart 
City Awards 2022, na categoria 
“Prêmio Desenvolvimento 
Urbano Sustentável e Mobili-
dade”. E, mais recentemente, 
Niterói figura como finalistas 
do prêmio CGLU – Cidade do 
México - Cultura 22, reconhe-
cimento para as cidades que 
se destacaram na proteção 
dos direitos culturais durante 
a pandemia de Covid-19.

A cerimônia de premia-
ção do LATAM Smart City 
Awards 2022, quando serão 
anunciados os vencedores, 
acontecerá no dia 8 de junho, 
no México. Na carteira de 
projetos do PRO Sustentável 
estão iniciativas como a im-
plantação do Parque Orla Pi-

ratininga Alfredo Sirkis, ações 
de recuperação do Sistema 
Lagunar Itaipu-Piratininga, 
fortalecimento de Unidades 
de Conservação, renaturaliza-
ção da bacia hidrográfica ur-

bana do Rio Jacaré com obras 
de saneamento ambiental nas 
comunidades locais, implan-
tação de sistema alternativo 
de tratamento de esgoto, 
além do sistema cicloviário 

Leonardo Simplicio/Divulgação

Parque Orla Piratininga está na carteira de projetos do Pró Sustentável

da Região Oceânica e de obras 
de drenagem e pavimentação 
em diferentes bairros.

Cultura – Niterói tam-
bém está entre as finalistas 
do prêmio CGLU – Cidade 
do México - Cultura 22, que 
tem previsão de divulgação 
do resultado em junho. A 
premiação é um reconheci-
mento para as cidades que se 
destacaram na proteção dos 
direitos culturais durante a 
pandemia de Covid-19. Em 
Niterói, as ações foram im-
plementadas com o objetivo 
de reduzir impactos com a 
chegada da pandemia: auxi-
liar o bem-estar da sociedade, 
preservar a economia e pro-
mover a retomada segura das 
atividades. A cidade está entre 
as 10 que proporcionalmente 
mais investem em cultura no 
Brasil.

Niterói na mira de receber 
dois prêmios internacionais
Projeto PRO Sustentável e Cultura são finalistas em duas seleções

Encontro reuniu 
representantes 
de segmentos
e gestores
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O Teatro Municipal de São 
Gonçalo recebeu ontem (30) 
cerca de 200 pessoas contem-
pladas com os apartamentos 
no condomínio Campo Belo 
I, em Marambaia. Os convo-
cados estiveram presentes 
para a assinatura do contra-
to com a Caixa Econômica 
Federal. Participaram do ato 
a secretária de Gestão Inte-
grada e Projetos Especiais 
(Semgipe), Maria Gabriela 
Bessa; o secretário de Ha-
bitação, Pedro Pericar, e o 
gerente executivo da Caixa 
Econômica Federal, José Luis 
Correia Bisneto.

Na ocasião, também fo-
ram formadas três chapas 
para votação do síndico, 
subsíndico e administrador 
no condomínio Campo Belo 
I. A chapa vencedora foi a 
Três, dos moradores Wendel 
e Patrícia. Eles propuseram 
trabalhar em conjunto com 
os moradores para ouvir as 
necessidades de cada um.

A assinatura dos contra-
tos e eleição do condomínio 
Campo Belo II serão realiza-
das hoje, 31.

A secretária Maria Ga-
briela explicou como será a 
organização do condomínio 
e qual o papel de síndico.

“Hoje é de papel passa-
do”, brincou a secretária. “O 
papel do síndico é ajudar os 
moradores a conviver nas 
áreas em comum. Da porta 
da casa para dentro é respon-
sabilidade do proprietário. 
Vamos ter que nos esforçar 
para que isso dê certo. E 
entender que o direito de 

um termina onde o do outro 
começa”, disse.

O secretário de Habita-
ção, Pedro Pericar, disse que 
é um dia especial para todos. 
“Esse evento aqui é para 
vocês. Tem gente esperando 
por esse momento há muito 
tempo. Todos que estão aqui 
foram aprovados pela Caixa. 
Para todos que vão assinar o 
contrato hoje, parabéns pela 
conquista!”, disse.

A primeira moradora a 
assinar o contrato foi a ven-
dedora Laura Pontes da Silva, 
de 56 anos, conhecida como 
Laurinha do Camarão. Ela 
vende o crustáceo no espeto 
há 20 anos na Praia de Cha-
ritas, em Niterói. Nascida no 
Mutupira, em São Gonçalo, 
ela disse que está desde 2015 
aguardando por um aparta-
mento.

“A minha casa foi inter-

ditada pela Defesa Civil por 
causa das infiltrações. A gen-
te não tem para onde ir. Mas 
Deus é fiel e com muita fé 
agora eu tenho um lar. O sen-
timento é de gratidão”, disse. 
“Só faltou distribuir camarão 
para comemorar”, brincou.

 A entrega das chaves está 
agendada para o dia 6 de 
junho no condomínio. No 
local será agendada a data da 
mudança de cada um.

Julio Diniz/Divulgação

Com a assinatura dos contratos, a entrega das chaves ficou agendada para o próximo dia 6, no condomínio

Enel dá 
orientação 
sobre 
consumo 
A Enel Distribuição Rio 
promove nesta semana 
palestras e oficinas com 
dicas de consumo cons-
ciente e troca de lâmpa-
das em Duque de Caxias, 
São Gonçalo, Itaboraí, 
Cabo Frio e Campos de 
Goytacazes. As iniciativas 
integram o projeto Enel 
Compartilha Consumo 
Consciente e são voltadas 
para o uso da energia 
em casa, com a utiliza-
ção correta dos aparelhos 
domésticos, sem gastos 
desnecessários.

Os participantes tam-
bém vão poder trocar lâm-
padas incandescentes ou 
fluorescentes, que têm 
alto consumo de energia, 
por outras de LED que são 
até 80% mais econômicas 
e duram 10 vezes mais. 
Para participar, basta levar 
um documento com foto, 
a última conta de energia 
paga e as lâmpadas usadas 
para troca por até duas 
lâmpadas por unidade 
consumidora.

Em São Gonçalo, a pa-
lestra sobre dicas de con-
sumo e troca de lâmpadas 
acontece nesta terça-feira, 
31, de 10h às 12h, na sede 
da Associação de Mora-
dores do Jardim Catarina, 
na Rua Gonçalves Chaves, 
lote 7, quadra 18, no Jar-
dim Catarina.

Em Itaboraí, o local 
será a sede da Associação 
de Moradores de Aldeia 
da Prata, na Rua 10, em 
Aldeia da Prata.

Ação para renegociação de dívidas atende 2 mil contribuintes no primeiro dia de funcionamento

Começa o ‘Concilia São Gonçalo’
Começou ontem (30) o pro-
grama “Concilia São Gonçalo 
2022”, uma ação conjunta 
entre a Procuradoria Geral 
do Município e o Tribu-
nal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda, que visa  
garantir aos contribuintes a 
renegociação de dívidas com 
anistia de multas e juros e 
desconto real inédito de 10% 
para pagamentos à vista. Até 
o fim da tarde, cerca de duas 
mil pessoas foram atendidas.

Os atendimentos do Con-
cilia - que vai até o dia 30 de 
junho - estão sendo feitos 
no segundo piso do Parta-
ge Shopping, no Centro de 
São Gonçalo, de segunda a 
sexta-feira, de 9h às 22h, e 
aos sábados, de 9h às 18h. 

Para evitar filas, estão sendo 
distribuídas senhas e con-
trole digital com auxílio de 
QR-Code. 

Ontem, antes mesmo 
da hora inicial de atendi-
mento, uma fila já estava  
sendo formada na porta  
do shopping. Um dos pri-
meiros a ser atendido foi o 
autônomo Eduardo Albu-
querque, de 53 anos, que 
aproveitou para fazer o par-
celamento de sua dívida que 
já perdurava há alguns anos 
em aberto. 

“Assim que fiquei saben-
do do desconto de 10% para 
pagamentos à vista, me orga-
nizei para quitar tudo. Uma 
sensação de alívio sair da 
ação e poder pagar minha 
dívida. O atendimento está 
excelente, muito organizado. 

Cheguei no shopping, peguei 
a senha através do QR Code e 
fiquei aguardando. Demorou 
menos de 15 minutos para 
resolver todas as questões”, 
relatou Eduardo.  

O programa é válido para 
o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), Taxa 
de Coleta de Lixo ( TCL),  
multas aplicadas pelo De-
partamento de Posturas, 
Secretaria de Transportes e 
Secretaria de Meio Ambiente 
e taxas de fiscalização e con-
trole, até dezembro de 2021, 
incluídos ou não na Dívida 
Ativa. 

Os impostos sobre fatos 
gerados neste ano de 2022 
estão excluídos do progra-
ma.

As pessoas e/ou empresas 
que estiverem em débito 
com o município e opta-
rem pelo pagamento à vista 
terão 10% de desconto na 
dívida principal e 100% de 
abatimento nos encargos 
moratórios. A quitação da 
dívida em até três parcelas 
garantirá a redução de 100% 
dos encargos. 

O desconto nas multas e 
juros será calculado de acor-

do com o número de parcelas 
escolhidas pelo contribuinte 
da seguinte forma: 
– À vista: 100% de descontos 
nos encargos e 10% na dívida 
principal;
– Parcelamento em três ve-
zes: 100% de descontos nos 
encargos;
– Parcelamento de quatro a 
oito vezes: 80% de desconto 
nos encargos;
– Parcelamento de nove a 14 
vezes: 70% de desconto nos 
encargos;
– Parcelamento de 15 a 20 
vezes: 60% de desconto nos 
encargos;
– Parcelamento de 21 a 24 
vezes: 50% de desconto nos 
encargos. 
As parcelas serão atualizadas 
pela Ufisg e serão mensais e 
consecutivas.

Água para 500 imóveis no 
Morro do Querosene, em SG
O programa de atendi-
mento itinerante chamado 
Vem Com a Gente (VCG) da 
Águas do Rio, está atuando 
no Morro do Querosene, 
na cidade de São Gonçalo, 
 para integrar ao sistema de 
distribuição de água cerca 
de 500 imóveis. O trabalho 
dos agentes do VCG está 
recuperando a estrutura 
existente na localidade, im-
plantando redes de distri-
buição e realizando novas 
ligações, o que vai beneficiar 
1.500 pessoas que passarão 
a receber água tratada sem 
oscilações.

Luisa de Marilac tem vis-
to as equipes atuarem nas 

vielas do morro onde mora 
há oito anos. “Era uma difi-
culdade a nossa situação. A 
partir de agora vai ser uma 
benção, porque a Águas do 
Rio vai cuidar de tudo para 
a água chegar na casa da 
gente”.

Além dos serviços ope-

racionais, os funcionários 
vão cadastrar as famílias na 
tarifa social. “Vamos ter água 
de qualidade por um preço 
que podemos nos organizar 
para pagar”, diz Luiza.

“Nossa meta é realizar os 
reparos necessários na rede 
de distribuição, sanar os va-
zamentos, e conectar todos 
os imóveis para que recebam 
um produto de qualidade. E 
conscientizar a população 
sobre os problemas que 
as ligações irregulares tra-
zem tanto para a segurança 
do sistema quanto para o 
cliente. Quem está irregular 
fica suscetível ao desabas-
tecimento, infringe a lei e 

pode contaminar a rede e 
prejudicar a todos. Por isso, 
estamos regularizando as 
ligações e disponibilizando 
a tarifa social para que todos 
tenham acesso a esse bem 
essencial para a saúde”, ex-
plica o coordenador do VCG 
Marcos Santos.

Após a comunidade do 
Querosene, o programa vai 
atuar nos morros do Couro 
Come e da Piranha, no mu-
nicípio.

Em São Gonçalo, o pro-
grama já chegou em dez co-
munidades, realizando mais 
de 25 mil novas ligações de 
água, atendendo em torno 
de 100 mil pessoas.

Redes de distribuição estão sendo implantadas e feitas novas ligações

A prefeitura de Tanguá, 
através da parceria com 
o Instituto Brasileiro 
de Música e Educação 
(IBME), dará início à 
formação da “Orques-
tra Sinfônica Juvenil 
de Tanguá”. Os alunos, 
já inscritos, passarão 
por uma avaliação e os 
classificados receberão 
uma bolsa-auxílio no 
valor de R$200,00 para 
custear seus estudos de 
música. Além disso, o 
projeto irá emprestar o 
instrumento para ajudar 
no desenvolvimento 
do estudante. Serão 60 
alunos que farão parte 
da orquestra. As aulas 
já começaram e estão 
acontecendo no auditó-
rio da Escola Municipal 
Iasmim Gonzaga Aran-
tes às segundas-feiras a 
partir das 15h.

Orquestra 
Juvenil

Descontos 
podem chegar 
a 100% dos 
encargos e 
10% na dívida 
principal

Cerca de 1,5 
mil serão 
beneficiados com 
recebimento de 
água tratada 
sem oscilações

Assinatura dos contratos aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo

Campo Belo: 200 pessoas 
recebem apartamentos

Fiscalização aperta o 
cerco no Alcântara
Com foco no ordenamento de 
São Gonçalo, a Subsecretaria 
de Fiscalização de Posturas 
realizou uma operação em 
Alcântara e no Centro, nas 
primeiras horas de ontem (30). 
A ação garantiu a remoção 
de dez placas de publicidade 
irregular fixadas em postes, 
além da retirada de tábuas 
e objetos espalhados pelas 
vias públicas. As atividades 
fazem parte de uma série de 
ações executadas por fiscais 
do controle urbano com a 
finalidade de manter a cidade 
organizada. 

De acordo com o Código 
de Posturas (Art. 205 inciso 
IV), é proibido escrever, pen-
durar faixas ou colar cartazes 
de qualquer espécie sobre 
colunas, fachadas ou parede 
cega de prédios, muros, pos-
tes ou árvores de logradouro 
público. Aplicação de placas 
sem autorização do Poder 
Público é passível de multa. 
Essas ações de ordenamento 
seguirão sendo realizadas de 
forma periódica.

“Estamos dando continui-
dade às ações de ordenamen-
to. Hoje, logo pela manhã, per-
corremos os locais públicos 
para remover as publicidades 
irregulares, tábuas e outros 
objetos afixados no imobiliá-
rio público”, afirmou o sub-
secretário de Fiscalização de 
Posturas, Rogério Abreu. 

Pedrinhas - A orla da Praia 
das Pedrinhas, no Boa Vista,  
também passou por uma 
ação de ordenamento, na 
última sexta (27). Fiscais da 
Subsecretaria de Fiscalização 
de Posturas retiraram uma 
barraca que ocupava parte do 
espaço público. Com a ajuda 
de um guindaste, um trailer 
que estava abandonado no 
local também foi retirado. A 
equipe já havia visitado a orla 
no início da semana, comuni-
cando a ação de remoção dos 
equipamentos irregulares. A 
ação contou com o apoio 
do Grupamento de Defesa e 
Proteção Ambiental (GPAm) e 
da Guarda Municipal de São 
Gonçalo.

Divulgação

Atividades fazem parte de uma série de ações deixar a cidade organizada

Haverá troca 
de lâmpadas 
por mais 
outras mais 
econômicas
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Bolsonaro: justiça 
para Genivaldo
O presidente Jair Bolsonaro 
lamentou, ontem (30), a 
morte de Genivaldo de Jesus 
Santos, ocorrida na BR-101, 
no município de Umbaúba, 
em Sergipe, na semana pas-
sada, após abordagem de 
policiais rodoviários fede-
rais. Segundo o presidente, 
a justiça será feita “sem 
exageros”. “Lamentamos 
o ocorrido e vamos com 
serenidade fazer o devido 
processo legal para não 
cometermos injustiça e 
fazermos, de fato, justiça”, 
disse Bolsonaro.  

O presidente e os minis-
tros do Desenvolvimento 
Regional, Saúde, Justiça e 
Segurança Pública, Cidada-
nia e Turismo participaram 
de uma coletiva de impren-
sa ontem (30), após sobre-
voo das áreas mais atingidas 
pelas chuvas no Recife.  

O Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Ander-
son Torres, afirmou que 
foram instaurados processo 
administrativo no âmbito 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e um inquérito na 
Polícia Federal (PF) e que 
a apuração do caso será 
“a mais breve possível”. “O 
que tinha que ser feito pelo 
Estado já foi feito e agora 
é aguardar a finalização”, 
disse o ministro.

No sábado, o Conselho 
Federal e a Seccional de 
Sergipe da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
divulgaram nota em que 
manifestam indignação 
pelo assassinato “praticado 

com fortes indícios de tor-
tura”. Segundo a nota, a OAB 
atuará diretamente no caso 
para cobrar providências 
como a prisão cautelar dos 
envolvidos.

“A OAB Nacional e a OAB 
Sergipe requerem a adoção 
de medidas preventivas 
imediatas pela PRF, para 
evitar que situação seme-
lhante volte a acontecer, e 
para garantir a prestação de 
assistência à família da víti-
ma. As instituições lamen-
tam o triste episódio, que 
não pode ser considerado 
isolado, pois o assassinato 
sistemático de pessoas ne-
gras é uma triste realidade 
de nosso país, que carece 
de ações específicas para 
ser superado”, finaliza nota.

Também no sábado, a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) publicou um vídeo 
nas redes sociais no qual 
afirma que não compactua 
com a abordagem feita pe-
los agentes envolvidos na 
morte de Genivaldo de Jesus 
Santos, ocorrida na BR-101, 
em Sergipe, na última quar-
ta-feira (25) no município 
de Umbaúba, localizado no 
sul do estado.

Hoje é o último dia para 
acertar contas com o Leão

O contribuinte pessoa física 
tem poucas horas para acertar 
as contas com o leão. O prazo 
termina nesta terça-feira, dia 
31 de maio. De acordo com 
o último balanço da Receita 
Federal, divulgado no dia 27, 
até então 28.880.296 declara-
ções já haviam sido entregues. 
A expectativa é de que este 
número chegue a 34,1 milhões 
até o fim do prazo.

Quem estiver obrigado a 
entregar a declaração e não 
fizer até o fim do prazo estará 
sujeito à multa. O valor da 
multa é de 1% ao mês sobre 
o valor do imposto de renda 
devido, limitado a 20% do 
valor do imposto de renda. O 
valor mínimo da multa é de 
R$ 165,74.

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da declara-
ção e a notificação de lança-
mento fica junto com o recibo 
de entrega. O contribuinte 
terá 30 dias para pagar a mul-
ta. Após este prazo, começam 
a correr juros de mora, corrigi-
dos pela taxa Selic, atualmen-
te em 12,75% ao ano.

Quem deve declarar
Estão obrigadas a apresentar 

a Declaração de Ajuste Anual 
os cidadãos que tiveram, em 
2021, rendimentos tributá-
veis com valor acima de R$ 
28.559,70. Além desses con-
tribuintes, quem recebeu, no 
ano passado, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, em valor superior a R$ 
40 mil, como rendimentos de 
aplicações financeiras, doa-

ções, heranças, partilha de di-
vórcio, meação, indenizações, 
dividendos e juros sobre ca-
pital próprio; quem recebeu, 
em 2021, receita bruta anual 
decorrente de atividade rural 
em valor acima do limite de 
R$ 142.798,50.

Também é obrigado a de-
clarar o imposto quem tinha, 
em 31 de dezembro de 2021, a 
posse ou propriedade de bens 

e direitos, inclusive terra nua, 
em valor superior ao limite 
de R$ 300 mil; as pessoas que 
obtiveram, em qualquer mês 
do ano passado, ganho de ca-
pital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência 
de imposto ou realizou ope-
rações em bolsa de valores.

As pessoas que tiveram 
lucro, em 2021, com a ven-
da de imóveis residenciais, 
mas optaram por uma das 
situações de isenção total ou 
parcial de imposto de renda 
sobre o ganho de capital; 
que pretendem compensar 
prejuízos da atividade rural 
ou de operações em bolsa 
de valores; e quem passou 
à condição de residente no 
Brasil, no ano passado, tam-
bém são obrigadas a declarar 
o imposto.

Prazo para entrega das declarações de renda se encerra hoje às 23h59

Presidente 
lamentou 
morte ocorrida 
em Sergipe. 
Homem morreu 
asfixiado 

Documento fica mais moderno, possibilitando o uso de nome social

CNH passa a ser emitida 
amanhã em novo formato 
A partir de amanhã (1º de ju-
nho), a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) passará a 
ser emitida em um novo for-
mato. Segundo a Secretaria 
Nacional de Trânsito (Sena-
tran), o documento ficará 
“mais moderno” e, cumprin-
do determinações legais, 
possibilitará o uso do nome 
social e da filiação afetiva do 
condutor que assim desejar.

Foi também incorporado 
um código internacional uti-
lizado nos passaportes, que 
permite ao condutor embar-
car em terminais de autoa-
tendimento nos aeroportos 
brasileiros. Como terá infor-
mações impressas em inglês 
e francês, além do português, 
o documento facilitará o uso 
em outros países.

As mudanças estavam 
previstas desde dezembro 
de 2021, quando o Conselho 
Nacional de Trânsito publi-
cou a Resolução nº 886, que 
regulamenta especificações, 
produção e expedição da 
CNH.

A substituição da CNH 
não é obrigatória. Ela será 
implementada de forma gra-
dual para novas habilitações, 
na medida em que os con-
dutores venham a renovar 
ou emitir a segunda via do 
documento.

Conforme previsto na re-
solução - que detalha os itens 

de segurança que passarão 
a ser adotados e apresenta 
como será o visual do do-
cumento -, a nova versão da 
carteira de motorista trará 
uma tabela para identificar 
os tipos de veículos que o 

condutor está apto a condu-
zir, bem como informações 
sobre o exercício de atividade 
remunerada do motorista e 
possíveis restrições médicas.

A nova CNH adotará uma 
nova cor. Além do verde, terá 

também o amarelo e novos 
elementos gráficos para difi-
cultar a falsificação e fraudes. 
O documento terá um QR 
Code e poderá ser expedido 
nos formatos físico, digital 
ou ambos.

 Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Trânsito

Um código internacional foi incorporado permitindo embarcar com autoatendimento nos aeroportos brasileiros

 Marcelo Camargo / Agência Brasil

Atraso na entrega resultará em multa para quem é obrigado a declarar

Contribuinte 
pessoa física que 
não entregar a 
documentação 
estará sujeito 
à multa

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: 03/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida do Canal - Jardim Fluminense - Engenho do Mato - Niterói 17551259
09:00 às 13:00 Ruas 9, 50 - Engenho do Mato - Niterói 17551259
09:00 às 13:00 Rua Francisca L de Souza - Engenho do Mato - Niterói 17551259
13:00 às 17:00 Ruas 50, 74 - Engenho do Mato - Niterói 17543745
13:00 às 17:00 Rua das Arueira - Engenho do Mato - Niterói 17543745
13:00 às 17:00 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 17543745
13:30 às 17:00 Rua Adolfino J Rodrigues - Cachoeiras - Niterói 17553605
13:30 às 17:00 Rua Fernandes Couto - São Francisco - Niterói 17553605

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Conceição - Almerinda - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Estrada Marambaia - Monjolos - Marambaia - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Estrada Velha da Conceição - Monjolos - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Monjolos - Marambaia - Almerinda - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Rua Itatiba - Monjolos - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Rua Marambaia - Marambaia - São Gonçalo 17527707
12:00 às 16:00 Rua Missouri - Monjolos - São Gonçalo 17527707
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Eugênio Borges - Arrastão - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Antenor Nascente - Antonina - São Miguel - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Antenor Serrão - Mutuá - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Antunes Nascente - São Miguel - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Doutor Laureano - São Miguel - Antonina - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Major Antônio Ferreira - São Miguel - Antonina - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Pedro Garcia - Antonina - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Peluzio de Araújo - Mutuá - Antonina - São Miguel - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Souza da Silveira - São Miguel - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Rua Antônio Corrêa - São Miguel - São Gonçalo 17526313
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Pena Boto - Monjolos - São Gonçalo 17545347
13:00 às 17:00 Estrada João de Abreu - Ponte Seca - Boaçu - Monjolos - São Gonçalo 17545347
13:00 às 17:00 Rua Doutor Onezimo - Monjolos - São Gonçalo 17545347
13:00 às 17:00 Rua Itacolomi - São José - Monjolos - São Gonçalo 17545347

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 3, 15, 16 - Gambôa - Manoel Ribeiro - Jardim Interlagos - 

Jacaroá - Luz Serviço - Ponta Negra - Maricá 
17550737

09:00 às 13:00 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 17550737
13:00 às 17:00 Ruas B, D, E, J, L, Q, S, T, U, V - Balneário Bela Vista - Saco da 

Lama - Caju - Centro - Amizade - Loteamento Balneário - Jacaroá - 
Praça Cinco - Jardim B Maricá - Maricá 

17553807

13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua 1 - Rua Arco Íris - Balneário - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Amilton José dos Santos - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Arco Íris - Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Balneário - Bela Vista - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Braulina Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Jardim Balneário - Loteamento Balneário Rancho Al - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Mendes - S Lam - Caju - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Ouvídio Moreira de Souza - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Jacaroá - Amizade - Lama - Caju - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Rua Uruguai - Jacaroá - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Travessa B - Praça Cinco - Jardim Atlântico - Maricá 17553807
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Avenida da Praia - Itaipuaçu - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Avenida do Canal - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Praia - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Ruas 37, 116, 123, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 - Recanto de 

Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Ponta Negra - Praia Lagoas-Pn - Itaipuaçu
17553959

13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Jardim Atlântico - Praia Amendoeiras - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Envindo Taques H Junior - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Gloria B Dick - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico Leste - Itaipuaçu - Jardim Atlântico 17553959
13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Jardim Atln - Itaipuaçu - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Rua Pedro Araújo - Itaip - Jardim Atlântico - Maricá 17553959
13:00 às 17:00 Estrada do Ubatiba - Uba - Saúde - Maricá 17554287
13:00 às 17:00 Estrada Maricá V Pedras - Saúde - Maricá 17554287
13:00 às 17:00 Estrada Vereador Oldemar Guedes Figueiredo - Ubatiba - Maricá 17554287
14:00 às 18:00 Rodovia Ernani Amaral Peixoto - Spar Inoã - Jardim Inohan - Maricá 17554421
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Felipe Melo 
satisfeito 
com fase do 
Fluminense

O Fluminen-
se foi derro-
tado no clás-
sico contra 
o Flamengo, 
disputado no 

último domingo. O resul-
tado fez a equipe sair para 
a parte de baixo da clas-
sificação do Campeonato 
Brasileiro.

Mesmo com o resultado 
negativo, o volante Felipe 
Melo afirmou que vê o 
Fluminense em evolução.

“Estamos no caminho 
certo, o Diniz entende mui-
to de futebol, é um cara que 
estuda e respira futebol e a 
gente tem muito a apren-
der com ele. Contente por 
tê-lo conosco, contente 
porque ele tem muita fome 
de vencer, assim como nós. 
Feliz pela torcida que re-
conheceu o nosso esforço, 
mas estou chateado por 
não ter vencido”, disse o 
jogador.

Felipe Melo entrou no 
segundo tempo do clássico. 
O volante não jogava desde 
a final do Estadual, quando 
sofreu uma lesão no joelho 
e precisou realizar uma 
cirurgia.

“Primeiro de tudo agra-
decer a Deus pelo meu re-
torno, trabalho árduo para 
caramba com o pessoal do 
Fluminense do departa-
mento médico, agradecer 
a todos”, completou.

O técnico Fernando Di-
niz terá tempo para traba-
lhar com o elenco, pois o 
Fluminense volta a campo 
somente no próximo do-
mingo, contra o Juventude, 
em Caxias do Sul.

Contrato de empréstimo do meia-atacante termina no final de junho

Técnico Paulo Sousa quer 
permanência de Andreas

O Flamengo ga-
nhou do Flumi-
nense no último 
domingo e en-
costou nos líde-
res do Campeo-

nato Brasileiro. Os rubro-negros 
contaram com boas atuações 
de jogadores contestados pela 
torcida.

O volante Andreas Pereira 
marcou um dos gols do Fla-
mengo na partida. O jogador 
foi elogiado pelo técnico Paulo 
Sousa, que pediu a sua perma-
nência.

“De todos aqueles que nós 
temos, gostaria que tivesse essa 
continuidade que já deixei ex-
pressa. Claro que não depende 
só de nós, depende do jogador, 
do clube”, disse.

Além de Andreas, os rubro-
-negros viram a grande atuação 
do goleiro Hugo. O arqueiro fez 
grandes defesas para assegu-
rar a vitória no clássico. Paulo 
Sousa fez questão de elogiá-lo 
também.

“São dois jogadores que 
trabalham todos os dias para 
ajudar nossa equipe a ganhar. 
No jogo contra a Católica, o 
Andreas fez um jogo extraordi-
nário e hoje foi determinante 
como o Hugo. O que também 
vem sendo determinante é a 
capacidade da equipe procurar 
ser feliz. Temos trabalhado por 
isso e com a sinergia de hoje 
conseguimos ser felizes. Se con-
seguirmos manter, vamos estar 
muito mais próximos de ganhar 
títulos importantes”, declarou.

O Flamengo chegou aos 
12 pontos, na oitava posição 
do Campeonato Brasileiro. Os 
rubro-negros voltam a campo 
neste domingo, contra o For-
taleza, no Maracanã. Para esse 
jogo, o time terá desfalques 
importantes.

Arrascaeta está fora do con-
fronto. O jogador foi convocado 
para os amistosos da seleção 
uruguaia. Outra ausência será 
o atacante Gabigol. O artilheiro 
rubro-negro recebeu o terceiro 
cartão amarelo no clássico e 
terá que cumprir suspensão.

Quem também não vai para 
a partida é o lateral-direito Ro-
dinei. Ele foi expulso na partida, 
mesmo no banco de reservas, 
após discussão com David Braz, 
do Fluminense.

Alexandre Vidal / Flamengo

Após um período em baixa, Andreas Pereira vem reencontrando seu bom futebol com a camisa do Flamengo

Luís Castro admite 
oscilação do Bota

Conceição foca em 
regularidade no Vasco

O Botafogo viu 
sua sequên-
cia positiva no 
Campeonato 
Brasileiro aca-
bar com a der-

rota para o Coritiba. O resul-
tado afastou os alvinegros dos 
líderes da competição.

Além do mau resultado, 
o Botafogo novamente não 
teve uma boa atuação. O téc-
nico Luís Castro admitiu que a 
equipe vem oscilando muito.

“Tem sido difícil o meio de 
campo. Tem sido difícil por-
que normalmente nós cons-
truímos uma equipe durante 
a pré-temporada e não temos 
tido esse tempo e estamos 
fazendo durante a temporada. 

O Vasco está na 
vice-liderança 
da Série B. Os 
cruzmaltinos 
ainda estão in-
victos na com-
petição e que-

rem se consolidar no G4. O 
zagueiro Anderson Conceição 
ressaltou que o elenco não 
pensa no futuro. O foco é 
pontuar e se manter regular 
para seguir nas primeiras 
colocações.

“Temos que valorizar cada 
ponto. A gente sabe que te-
mos que jogar para vencer. 
Estamos buscando isso. Nós 
pensamos jogo a jogo. O Zé Ri-
cardo sempre fala isso. É cada 
tijolinho. Temos que oscilar o 
mínimo possível. Quem osci-
lar menos fica mais na parte 

Se eu fizesse isso ao longo da 
pré-temporada seria consi-
derado normal. Como é feito 
durante o campeonato, há 
muita oscilação”, disse.

Luís Castro também afir-
mou que vem buscando uma 
formação ideal para o Bota-
fogo.

“O ideal é ter um 11 base, 
que jogue de forma regular, 
que leve nossa forma de jogar 
para dentro de campo de for-
ma regular e constante, que 
não tenha tantas oscilações 
de jogo para jogo, só uma 
mudança ou outra. Quero 
muito um 11 base, não temos 
conseguido que isso aconte-
ça, mas por escolha, é claro”, 
declarou.

de cima da tabela. A Série B é 
carne de pescoço. Temos que 
passar por isso para chegar à 
Série A, que é o file mignon”, 
disse.

Anderson Conceição saiu 
em defesa do atual elenco. O 
defensor afirmou que o atual 
grupo quer levar o Vasco de 
volta a elite do futebol na-
cional.

“A gente está acostumado 
com o Vasco tendo jogadores 
que dispensam comentários. 
A gente vive novos tempos. 
Não foi o grupo de 2022 que 
deixou a situação. Nós esta-
mos buscando levar o Vasco 
de volta a ser gigante”, decla-
rou.

O Vasco volta a campo na 
próxima quinta-feira, contra 
o Grêmio, em São Januário.


