
Cieps modernizados terão 
até reconhecimento facial

Unidades também vão ter câmeras, internet rápida, lousa digital e robótica. Alunos receberão chromebooks

SÃO GONÇALO, ITABORAÍ E OUTRAS CIDADES VÃO GANHAR ‘ESCOLAS TECH’
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Ao todo 500 famílias foram contempladas com apartamentos nos Condomínios Campo Belo I e II, em Marambaia, que fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal

 Renan Otto/Divulgação
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SG: idosa troca 
abrigo por apê 
todo mobiliado
Ao todo 500 famílias receberam 
ontem as chaves dos apartamen-
tos do programa Casa Verde e 
Amarela, do governo federal, e já 
saíram do local com as mudanças 
agendadas para os Condomínios 
Campo Belo I e II, em Maram-
baia. Dona Maria das Graças, de 
67 anos, primeira moradora a re-
ceber a chave, estava vivendo em 
um abrigo e foi surpreendida: sua 
unidade foi entregue totalmente 
mobiliada, uma doação feita pela 
construtora ao saber a história da 
nova proprietária. Sem contato 
com a família, ela estava moran-
do em um abrigo na cidade. Ago-
ra, seu novo endereço é o Bloco 12 
do Condomínio Campo Belo I.
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Homenagem 
para Fred e Joel 
Santana na Alerj

PANORAMA\PÁG. 2
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Telemarketing: Anatel 
autoriza bloqueio das 

ligações de robôs

Vozes 
femininas 
no Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta quar-
ta, às 19h, o Coro de Câma-
ra Lírico Feminino da ACC.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Coro de Câmara Lírico Feminino da 
ACC se apresenta nesta quarta

Desemprego recua 
no Rio com a criação 

de 100 mil vagas
CIDADES\PÁG. 5

Sem Zé Ricardo, que surpreendeu no último final de semana com o pedi-
do de demissão após acerto com o futebol japonês, o Vasco vai enfrentar 
o Náutico, hoje, em Pernambuco, comandado pelo auxiliar Emílio Faro.

PÁG. 8

ESPORTES

Brasil deixa 
a Ásia com 
nova vitória
Após vencer a Coreia do Sul, 
em Seul, na semana passa-
da, ontem a Seleção Brasi-
leira derrotou Japão, em Tó-
quio, por 1 a 0.

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar fez o único gol da Seleção 
no amistoso de ontem em Tóquio

Daniel Ramalho / Vasco

Auxiliar Emílio Faro apostou na conversa com jogadores no último treino antes de encarar o Náutico

Vasco vai com interino nos Aflitos

Estrada de 
Ipiíba passa por 
recuperação

CIDADES\PÁG. 4

Niterói: quarta dose 
liberada para quem 

tem 55 anos ou mais
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Corpus Christi
Ansiosa para ver a celebração de Corpus Christi de volta às 
ruas, especialmente em São Gonçalo, onde os fiéis sempre 
fizeram um belíssimo tapete de sal, considerado inclusive o 
maior da América Latina. Sei que, por causa da pandemia, 
foi preciso que fizéssemos quarentena, mas certas coisas 
precisam ser vividas presencialmente.
Vitória Dias

Educação é um direito
Não dá nem para acreditar que a cobrança de mensalidades 
em universidades públicas esteja em pauta neste país. Já 
privatizamos praticamente tudo que seria nosso direito em 
troca dos impostos que pagamos. A educação precisa au-
mentar a sua qualidade e ampliar a sua oferta, cada vez mais. 
Reduzir o ensino superior para quem pode pagar e manter 
tudo como está, principalmente a desigualdade social.
Ricardo Bispo

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.

Concerto feminino no 
Municipal de Niterói
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe, nesta quarta, 
às 19h, “Matizes – 1ª Edi-
ção”, que  marca a volta aos 
palcos, com plateia, depois 
da pandemia, do Coro de 
Câmara Lírico Feminino 
da Associação de Canto 
Coral. O repertório contará 
com obras de compositores 
estrangeiros e brasileiros, 
como G.F. Haendel, John 
Rutter, José Maurício Nunes 
Garcia, Tim Rescala, entre 
outros. 

“Neste concerto do Coro 
Lírico Feminino, além da 
apresentação do próprio 
coro, haverá também solo, 
duetos de ópera, trio e sex-
teto, tornando o espetáculo 
variado e atraente”, garante 
o maestro e pianista Cláudio 
Ávila.

O coral possui cantoras 
de diferentes formações 
tanto profissionais, como 
amadoras. O ingresso custa 
R$ 40, no site Sympla ou na 
bilheteria. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Água Doce’
Três apresentações gratuitas 
do premiado espetáculo 
“Água Doce” vão levar ao 
público conhecimentos so-
bre os rios brasileiros e o 
meio ambiente. As exibições 
estão programadas para os 
dias 10, às 10h, na Lona Cul-
tural João Bosco, em Vista 
Alegre; dia 11, às 17h e 19h, 
na Arena Carioca Jovelina 
Pérola Negra, na Pavuna; e 
no dia 12, às 12h30 e 14h30, 
no Parque das Ruínas, em 
Santa Teresa, região central 
da capital.

EXPOSIÇÃO – A artista plástica carioca Deborah Netto 
abre a exposição “De-lírios”, no Centro Cultural Cor-
reios do Rio, a partir de 16, apresentando 32 pinturas 
que trazem elementos da natureza, tais como o ar, a 
água, as flores, folhagens e jardins, com uso da técni-
ca encáustica, convidando o espectador a viajar pelo 
mundo das inspirações, tons e formas.

MÚSICA – O single “A máquina do amor” já está dis-
ponível nas plataformas digitais. Com letra e música 
do cantor e compositor Nagy a canção foi produzida 
por Felipe Poeta e Monog. O clipe foi gravado no Rio 
de Janeiro em várias locações especiais  para mostrar o 
ar pop e feliz da música.  E contou com a participação 
do Pedro Novaes na bateria.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Coro de Câmara Lírico Feminino da ACC se apresenta nesta quarta, às 19h

Divulgação

Serão três apresentações gratuitas 

com início na sexta-feira

Vacinação tem 
porta na cara

São Gonçalo 
na Rio 2030

Muitos moradores de Niterói 
que atenderam ao chamado 
para vacinação contra gripe, 
sarampo e covid-19 e busca-
ram neste último sábado o 
posto Sérgio Arouca, no Vital 
Brazil, deram com a cara na 
porta da unidade. Quem che-
gou no local a partir da 16h30 
foi impedido de entrar pelos 
funcionários, que alegaram 
que a vacinação havia sido 
encerrada pontualmente na-
quele horário. E não adiantou 
nem argumentar e mostrar 
publicação no próprio site da 
prefeitura informando que o 
horário de atendimento era 
de 8h até as 17h. “Não tem 
jeito mesmo, recebemos or-
dens para encerrar a vacina-
ção às 16h30 e não podemos 
deixar mais ninguém entrar. 
E não adianta procurar outro 
posto agora porque eles tam-
bém já fecharam as portas”, 
disse um funcionário a um 
senhor que foi com a famí-
lia se vacinar. “Podiam pelo 
menos divulgar a campanha 
direito, né?”, rebateu.

São Gonçalo marca presen-
ça, hoje, na conferência Rio 
2030, no Museu do Amanhã, 
uma iniciativa do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para 
debater, estabelecer e fortale-
cer políticas públicas para de-
senvolvimento sustentável. O 
evento é um chamado global 
por ação e engajamento do 
poder público e de toda so-
ciedade na implementação 
da Agenda 2030 da ONU e 
também estabelecimento 
da cultura da sustentabili-
dade. No debate “Iniciativas 
municipais para a susten-
tabilidade”, a secretária de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Maria Gabriela 
Bessa, que apresentará o Pla-
no Estratégico Novos Rumos, 
traçando um paralelo com os 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) propos-
tos pela ONU. O plano Novos 
Rumos apresenta metas para 
o desenvolvimento de São 
Gonçalo.

POR JEFFERSON LEMOS

Homenagem futebolística na Alerj

A Alerj irá votar esta semana 
a concessão dos títulos Bene-
mérito do Estado do Rio de 
Janeiro a duas personalida-
des importantes do futebol: o 
ex-técnico Joel Santana e ao 
jogador Fred, ídolo tricolor. 
A proposta, de autoria do 
deputado  Max Lemos, prevê 
homenagear os atletas pelos 
relevantes serviços prestados 
à sociedade, em especial pelo 
desporto do estado. “Joel 
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Santana dispensa apresenta-
ções. É um ícone do futebol, 
prestou importantes serviços 
na área e é uma referência 
para o esporte. Foi campeão 
nos quatro grandes clubes do 
Rio.  Fred é o segundo maior 
artilheiro do Fluminense, 
time que está entre os quatro 
maiores clubes do estado e 
um dos maiores do Brasil, e 
está encerrando a carreira da 
melhor forma.   

Isenção mais do que justa

As vítimas de áreas atingidas 
pelas fortes chuvas neste 
ano não vão precisar pagar a 
taxa de incêndio em 2022. A 
Lei 9707/2022, do deputado 
Marcus Vinícius (PTB), aca-
bou de ser sancionada pelo 
governador Cláudio Castro 
(PL) e publicada em edição 
extra do Diário Oficial. A 
isenção beneficia moradores 
de residências que recebem o 
Aluguel Social em municípios 
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que decretaram calamidade 
ou estado de emergência 
nos quatro primeiros meses 
do ano em decorrência dos 
temporais. Vários deputados, 
aliás, defendem que a taxa 
não seja cobrada de nenhum 
contribuinte, porque a consi-
deram ilegal. Na prática, eles 
querem dizer que pagar taxa 
para ter bombeiro na rua é 
o mesmo que pagar para ter 
PM na rua, por exemplo.

Panorama RJPanorama RJ

A OAB Niterói, presidida por 
Pedro Gomes, promove até 
sábado, a Semana do Meio 
Ambiente, coordenada pelo 
Departamento de Cultura e 
Eventos, dirigido por Fer-
nando Dias, em parceria 
com a Comissão de Direito 
Ambiental. Amanhã tem pa-
lestra com o tema “Niterói 
rumo a 2030 – Desenvolvi-
mento e Sustentabilidade 

na Agenda Municipal”, ten-
do como expositor o prefei-
to Axel Grael (foto). O evento 
será no auditório da OAB, 
às 18h, com abertura por 
Pedro Gomes, cerimonial 
de Júnior Rodrigues, diretor 
geral da ESA Niterói, e me-
diação por Fernando Dias e 
Rogério Rocco, presidente 
da Comissão de Direito 
Ambiental.

Semana no Meio Ambiente na OAB
Divulgação

Encontro com 
empresários

Na próxima quarta-feira (8), 
a partir de 12h, está prevista a 
participação do presidente Bol-
sonaro, em evento promovido 
pela Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ). Na oca-
sião, o presidente se encontrará 
com empresários e está prevista 
a realização de uma palestra. O 
evento será transmitido, ao vivo, 
pela EBC e pelas redes sociais 
do Planalto. 

Exposição na 
Estação Arariboia
Para comemorar e reforçar a 
importância do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, celebrado 
no dia 5 de junho, o Sesc reali-
zará, em parceria com a CCR 
Barcas, a exposição Terra, na 
Estação Arariboia, em Nite-
rói. De hoje até sexta (10/6), 
quem passar pelo salão de 
embarque, das 7h30 às 16h30, 
verá o Globo Terrestre feito de 
plástico reaproveitado, feito 
pelo artista Davi Rezende, 
além de banners explicati-
vos sobre o tema. Esse ano, 
o tema da campanha é ‘Uma 
só Terra’, o mesmo destacado 
pela ONU na Conferência 
de Estocolmo, há 50 anos. 
O objetivo é falar sobre as 
ameaças ao planeta, além 
de sensibilizar a população e 
promover ações mundiais em 
prol do meio ambiente.

O lugar da cultura retrô em Niterói
Divulgação

Em tempos em que a cul-
tura retrô ganha cada vez 
mais espaço no mundo, 
uma dica para quem cultua 
o passado é conhecer a 
Loja de Arte Gina, de Túlio 
Faria. No espaço é possível 
encontrar tudo (ou quase!) 
que um dia foi moda há 
muito tempo atrás, desde 

imagens sacras, brinque-
dos e bonecas até cristais, 
louças e porcelanas. O 
atendimento é nota 10 e o 
papo com Seu Túlio muito 
agradável. Um espaço para 
relembrar o passado no 
Beco do Ouro da Gavião 
Peixoto, em Icaraí, na Zona 
Sul de Niterói. 

Divulgação
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Projeto E-Tec é lançado pelo Governo estadual para melhorar qualidade do ensino com novas tecnologias

Cinquenta Cieps modernizados
O governador Cláudio Castro 
lançou, ontem (6), o projeto 
E-Tec, Escolas de Novas Tec-
nologias e Oportunidades. 
Serão modernizados 50 Cieps 
com novas estruturas físicas 
e pedagógicas, que beneficia-
rão cerca de 24 mil alunos da 
rede estadual. A escolha das 
escolas tomou como base o 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) das localida-
des com maior vulnerabilida-
de social.

“Esta remodelagem de 50 
Cieps tem o objetivo de refor-
çar o papel fundamental da 
educação na reconstrução do 
nosso estado. Uma juventude 
bem formada para a vida e 
para o mercado de trabalho 
gera um futuro melhor para 
toda a sociedade, com mais 
oportunidades, renda, segu-
rança e qualidade de vida. 
Desde que assumi, coloquei 
como prioridade a valoriza-
ção da nossa maior estrela, o 
professor. Esse projeto, sem 
dúvida, também melhora a 
estrutura para os nossos mes-
tres”, afirmou o governador 
Cláudio Castro.

Entre os recursos tecno-
lógicos empregados no pro-
jeto estão a distribuição de 
mais de 24 mil chromebooks, 
sistemas de monitoramen-
to por câmera, conexão à 
internet de alta qualidade, 

lousa digital e área destinada 
às atividades de produção 
audiovisual, robótica e salas 

makers. Todas as unidades 
E-Tecs serão sustentáveis e 
receberão painéis solares e 

lâmpadas de LED, além de 
reúso de água, coleta seletiva 
de lixo e horta comunitária.

Outra novidade são os 
aparelhos de identificação 
facial. Além de aumentarem a 
segurança, eles servirão para 
a contenção de despesas, 
como, por exemplo, para o 
cálculo correto de merenda 
a ser preparada com base no 
controle de frequência iden-
tificado.

“Estamos incentivando 
nossos alunos a buscarem 
carreiras inovadoras, com 
novos instrumentos à dispo-
sição deles, e professores com 
nova visão de mundo e fazen-
do a diferença na formação 
da futura geração fluminen-
se”, declarou o secretário de 
Educação, Alexandre Valle.

Este ano, o governo já 
direcionou orçamento de R$ 
620 milhões para construção 
e reforma das escolas da rede 
estadual de ensino. Tam-
bém implementou o projeto 
M.A.E. - Mulheres Apoiando 
a Educação para diminuição 
da evasão escolar. O Estado, 

por meio da Secretaria de 
Educação, ainda destinou aos 
56 mil professores em sala 
de aula e demais servidores 
R$ 1,12 bilhão em abonos 
do Fundeb, progressão de 
carreira, adicional de quali-
ficação, cotas tecnológicas,  
auxílios alimentação e trans-
porte.

Confira os Cieps da região 
que serão contemplados na 
iniciativa

Ciep 424 Pedro Amorim 
Município: Itaboraí – Bairro: 
Visconde de Itaboraí

Ciep 306 Deputado David 
Quindere
Município: São Gonçalo – 
Bairro: Jardim Catarina

Ciep 052 Professora Roman-
da Gouveia Gonçalves
Município: São Gonçalo – 
Bairro: Boa Vista

Ciep 410 Patrícia Galvão Pagu 
Município: São Gonçalo – 
Bairro: Santa Isabel

Ciep 050 Pablo Neruda
Município: São Gonçalo – 
Bairro: Laranjal

Ciep 412 Doutor Zerbini 
Município: São Gonçalo – 
Bairro: Colubandê.

Novas estruturas 
físicas e 
pedagógicas vão 
beneficiar 24 mil 
alunos da rede 
pública do RJ

Rafael Campos/Divulgação

Governador Claudio Castro experimenta os novos equipamentos e a lousa digital no lançamento oficial do projeto

Bodyboarding tem 
primeiros campeões
Foram coroados no últi-
mo domingo (5) na Praia 
de Itacoatiara, em Niterói, 
os campeões da categoria 
profissional do Brasileiro de 
Bodyboarding: os capixabas 
Lucas Nogueira e Neymara 
Carvalho.

Já na categoria open fe-
minino Bianca Simões, tam-
bém do Espírito Santo, foi a 
grande campeã, enquanto 
o título do master masculi-
no ficou com o niteroiense 
Gugu Barcellos. 

Já na prova para Pes-
soas com Deficiência (PCD) 
quem levou o troféu para 
casa foi Vagner Andrade, de 
São Paulo.

Porém, o atleta mais pre-
miado do dia foi o cearense 

José Augusto, que levou 
para casa tanto o troféu da 
categoria Open como o da 
Sub-18: “Fiquei muito feliz 
de conseguir essas duas 
finais aqui em Itacoatiara, 
uma praia com ondas muito 
fortes e com condições que 
exigem um alto nível técnico 
e preparo físico”.

Etapa do Mundial de Bo-
dyboarding

Agora as atenções se vol-
tam para a etapa do Mundial 
de Bodyboarding, com a 
janela de disputas, também 
em Itacoatiara, até o próxi-
mo dia 16. A expectativa é 
que nos próximos dias entre 
na praia um forte swell (on-
dulação) que traga ondas de 
mais de três metros.

Covid: Niterói já aplica quarta 
dose em 55 anos ou mais
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou, ontem (6), a aplicação 
da quarta dose (segundo 
reforço) da vacina contra a 
Covid-19 para pessoas com 
55 anos ou mais. É necessá-
rio o intervalo de 4 meses da 
terceira dose. Seguindo ca-
lendário por idade na quar-
ta-feira (8), será a vez das 
pessoas a partir de 50 anos. 
No dia 13, os profissionais da 
área de saúde podem receber 
a quarta dose. E, a partir do 
dia 20 de junho, a vacina 
será destinada também aos 
trabalhadores de saúde.

A costureira Maria José de 
Lima, de 55 anos, garantiu 
sua quarta dose na Policlí-
nica Carlos Antonio da Silva, 
em São Lourenço.

“Todos precisam se va-
cinar logo, a doença ainda 

não acabou, os casos estão 
voltando e precisamos nos 
cuidar e cuidar daqueles ao 
nosso redor”, disse Maria 
José.

Para receber a imuniza-
ção é preciso apresentar o 
comprovante de residência, 
identidade, CPF e compro-
vante das doses anteriores. 
A vacinação está disponí-
vel nas policlínicas do Vital 
Brazil, Itaipu, Barreto, São 
Lourenço, Piratininga e En-
genhoca, das 8h às 17h, com 
entrada até às 16h.

Agendamento - A popula-
ção de Niterói pode realizar o 
agendamento da vacina con-
tra a Covid-19 pelo aplicativo 
Colab, um método mais 
prático que permite marcar 
data e horário, evitando filas.

É importante informar 
que trabalhador de saúde 
é quem atua em alguma 
unidade de saúde, como 
hospital ou mesmo clíni-
cas, mas que não têm for-
mação específica em disci-
plinas médicas, tais como: 
administrativo, limpeza ou 
portaria. Portanto, sem for-
mação na área de saúde. Já 
o profissional da saúde, é 
quem tem formação pro-
fissional na área, tal como:  
médico, enfermeiro, técnico, 
dentista, fisioterapeuta e etc.

Para realizar o agenda-
mento basta fazer o down-
load do aplicativo Colab, 
que está disponível gra-
tuitamente na Play Store 
(Android) e App Store (iOS), 
e realizar o passo a passo 
de cadastro. É necessário 

estar dentro do público alvo 
e da idade para receber a 
imunização, seguindo o ca-
lendário, de acordo com as 
diretrizes do Plano Nacional 
de Imunização. Também é  
possível agendar pelo site da 
Prefeitura de Niterói: www.
niteroi.rj.gov.br/agenda-
mentovacina.

Quem precisar remarcar a 
data e horário da vacinação, 
caso não consiga compare-
cer no dia agendado, deve 
mandar um e-mail para con-
tato@colab.re.

Calendário quarta dose

- 6/6 a partir de 55 anos
- 8/6 a partir de 50 anos
- 13/6 profissionais de saúde
- 20/6 trabalhadores de saú-
de.

É necessário que seja respeitado o intervalo de 4 meses da terceira dose

SG oferece 
teste para 
covid em 
9 locais

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gon-
çalo realiza o exame que 
detecta a contaminação 
por coronavírus em nove 
locais. O resultado sai em 
20 minutos e está dispo-
nível para todos os gon-
çalenses que apresentam 
sintomas de gripe ou que 
tenham tido contato com 
pessoas contaminadas.

“Para a realização dos 
testes, todos passam por 
avaliação prévia de um 
profissional de saúde para 
confirmar a real necessi-
dade do exame. Leva-se 
em consideração os dias 
de sintomas, histórico 
vacinal e histórico pre-
gresso”, explicou a coor-
denadora de Vigilância 
Epidemiológica, Melissa 
de Mello. 
Confira os locais no site: 
www.ofluminense.com.br

Agendamento está aberto até 6 de julho na APA-Estâncias de Pendotiba

Futuro centro de reabilitação 
de animais pode ser visitado

Através de visitas guiadas, 
estudantes e a população 
gonçalense em geral terão a 
oportunidade de conhecer 
o novo espaço da Área de 
Soltura de Animais Silves-
tres (Asas) e futuro Centro 
de Reabilitação de Animais 
Silvestres (CRAS), na APA 
Estâncias de Pendotiba, em 
Maria Paula.

Por meio do projeto “Estu-
do Vivo”, uma ação integrada 
entre a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Secreta-
ria Municipal de Educação, os 
visitantes poderão conhecer 
as dependências da Área de 
Soltura de Animais Silvestres, 
bem como os locais onde 
os animais, em breve, serão 
reabilitados para reinserção 
em seu habitat natural.

O período de visitação 
das dependências da Área 
de Soltura será limitado e os 
interessados têm até o dia 6 
de julho para agendar a visita 

através do e-mail projetoes-
tudovivosg@gmail.com.

Após esse período não 
haverá mais a possibilidade 

de visitação das dependên-
cias internas da ASAs, que 
já estará recebendo animais 
para reabilitação.

Divulgação

Novo espaço Área de Soltura de Animais Silvestres oferece visitas guiadas

Tony D’Andrea/Divulgação

Lucas Nogueira tirou o primeiro lugar na Categoria Pro Masculino

Aplicar de forma inte-
grada e transversal os 
pilares da educação à 
temática do trânsito foi 
o conteúdo da oficina 
ministrada pelo setor de 
Educação Para o Trânsito 
da NitTrans, no Encontro 
Regional de Educado-
res do Sistema Nacional 
de Trânsito, organizado 
pelo Serviço Nacional 
de Trânsito (Senatran) E 
CET- SP. A etapa sudeste 
do encontro aconteceu 
em São Paulo. A oficina 

oferecida pela NitTrans 
integrou os pilares do 
Plano Nacional de Redu-
ção de Mortes e Lesões 
no Trânsito - Gestão da 
Segurança no Trânsito; 
Vias Seguras; Segurança 
Veicular; Educação no 
Trânsito; Normatização 
e Fiscalização – aos qua-
tro pilares da educação 
definidos pela UNESCO. 
O objetivo é incentivar 
outros municípios a tra-
balharem a Educação 
Para o Trânsito.

Educação para o trânsito
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Quinhentas famílias recebem 
apartamentos em Marambaia
Condomínios Campo Belo I e II fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal

Uma solenidade marcou, 
ontem (6), a entrega das cha-
ves dos contemplados com 
apartamentos nos Condo-
mínios Campo Belo I e II, em 
Marambaia. As 500 famílias 
beneficiadas receberam as 
chaves e já saíram do local 
com as mudanças agendadas. 
Os condomínios fazem parte 
do programa Casa Verde e 
Amarela, do governo federal. 
A primeira moradora a rece-
ber a chave , uma senhora de 
67 anos que estava vivendo 
em um abrigo, foi surpreendi-
da: sua unidade foi entregue 
totalmente mobiliada.

O evento contou com a 
presença do prefeito, Capitão 
Nelson; do secretário Nacio-
nal de Habitação, Alfredo 
Eduardo dos Santos; da supe-
rintendente da Região Metro-
politana da Caixa Econômica 
Federal, Marcele Sardinha; da 
secretária municipal de Ges-
tão Integrada e Projetos Es-
peciais, Maria Gabriela Bessa; 
do secretário municipal de 
Habitação, Pedro Pericar; e 
do diretor de produção da 
CAC Engenharia, Humberto 
Duarte.

O prefeito Capitão Nelson 
lembrou da expectativa das 
famílias, destacando que a 
maioria esperou por muito 
tempo para tal conquista.

“A gente sabe do grande 
déficit habitacional aqui em 
São Gonçalo. E todos que 

estão aqui foram aprova-
dos, cumprindo os requisitos 
exigidos pela Secretaria de 
Habitação e também tiveram 
a documentação aprovada 
pela Caixa Econômica. Para 
alguns, demorou muito. Mas 
esse dia chegou!”, disse Capi-
tão Nelson.

O secretário Nacional de 

Habitação disse que a cidade 
está de parabéns pelo proces-
so realizado para que famílias 
realmente necessitadas rece-
bessem os apartamentos.

“A gente percebe o cuida-
do da Prefeitura e da Caixa 
Econômica com a seleção de 
pessoas, para que a priori-
dade seja daqueles que real-

mente precisam, com tanta 
gente esperando. Quando a 
gente vê um processo trans-
parente e bem feito, como 
foi aqui, sentimos muita 
satisfação porque podemos 
mostrar que o programa está 
atendendo a quem, de fato, 
precisa”, afirmou Alfredo 
Eduardo dos Santos.

Maria Gabriela Bessa, se-
cretária de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais, come-
morou o grande dia. “Hoje 
estamos finalmente entre-
gando para vocês um lar que 
construímos juntos. A gente 
acompanhou de perto a luta 
de cada um para conseguir 
um apartamento. E hoje tudo 
está tudo pronto. Estamos 
muito felizes de entregar a 
casa própria para cada um de 
vocês”, disse.

O secretário de Habitação, 
Pedro Pericar, agradeceu a 
cada um por toda a paciência 
de passar por todas as etapas 
para que tudo fosse feito com 
muita organização. E anun-
ciou a data da mudança de 
cada família, para que todo 
o processo aconteça de forma 
tranquila.

“Vocês dividiram, até 
mesmo sem saber, um peda-
cinho do sonho de vocês com 
a gente. E chegou o grande 
dia. Aproveitem o cantinho 
de vocês. Eu sei que todos 
queriam mudar hoje mesmo, 

mas organizamos tudo para 
que vocês mudem com cal-
ma. Parabéns a todos”, disse 
Pedro Pericar.

A primeira moradora a 
receber as chaves, Dona Ma-
ria das Graças, de 67 anos, 
teve uma grata surpresa. Ao 
entrar no seu novo lar, des-
cobriu que ele estava todo 
mobiliado, uma doação feita 
pela construtora ao saber a 
história da nova proprietária. 
Sem contato com a família, 
ela estava morando em um 
abrigo na cidade. Agora, seu 
novo endereço é o Bloco 
12 do Condomínio Campo 
Belo I.

“Eu nem consigo explicar 
a felicidade que estou sentin-
do. Quando abriram a porta e 
eu vi todos esses móveis, nem 
acreditei. Achei que estava no 
apartamento errado. Muita 
gratidão por ter essa chance 
de recomeçar a minha vida”, 
disse emocionada.

Quem tiver interesse em 
se inscrever no programa 
habitacional precisa se ca-
dastrar ou estar com os da-
dos atualizados no Cadastro 
Único (CadÚnico). O governo 
federal, através do CadÚnico, 
envia para a Prefeitura a lista 
das pessoas que estão aptas 
a participar do programa. A 
partir disso, a Prefeitura faz 
contato com cada um. Por 
isso, é importante manter o 
telefone atualizado.

Secretário 
nacional de 
Habitação 
participou do 
lançamento em 
São Gonçalo

 Renan Otto/Divulgação

Prefeito Capitão Nelson com a moradora que estava vivendo em abrigo e recebeu seu apartamento mobiliado 

Enel orienta 
sobre 
consumo 
consciente
 A Enel promove nesta 
semana palestras e ofici-
nas com dicas de consu-
mo consciente e troca de 
lâmpadas em Magé, São 
Gonçalo, Niterói, Itaboraí, 
Guapimirim e Saquarema. 
As iniciativas integram o 
projeto Enel Compartilha 
Consumo Consciente e 
são voltadas para o uso 
da energia em casa, com a 
utilização correta dos apa-
relhos domésticos, sem 
gastos desnecessários.

Os participantes po-
derão trocar lâmpadas 
incandescentes ou fluo-
rescentes, 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.

Oficinas e palestras 
na região

São Gonçalo
Data: quarta-feira (8), de 
8h às 12. Local: Coordena-
ção do Auxílio Brasil São 
Gonçalo, Rua Sá Carvalho 
1341 – Boaçu 

Niterói
Data: quarta-feira (8), de 
10h às 16h. Local: Baker 
Hughes
Praça Alcides Pereira 1- 
Ilha Da Conceição-

Itaboraí
Data: quinta-feira (9), de 
10h às 16h. Missão Jardim 
Das Perolas
Rodovia Amaral Peixoto 
KM 19 Lote 5 - Vila Brasil 

Data: sexta-feira (10), de 
14h às 16h, na Igreja Con-
gregacional,
RJ 104, KM 21. LT3 QD1- 
Vila Brasil - Itaboraí.

Agentes da segurança poderão obter descontos com uso do FNSP para compra da casa própria

SG: Guarda terá feira de imóveis

Através de uma parceria 
entre as secretarias de Or-
dem Pública, Habitação e 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, será promovida 
nos dias 21, 22 e 23 deste 
mês uma feira de imóveis, 
que possibilitará aos guardas 
municipais de São Gonçalo a 
compra da casa própria com 
condições especiais. O even-
to será realizado das 9h às 
17h, na Avenida Presidente 
Kennedy, 765, na Estrela do 
Norte. 

Os agentes de segurança 
pública poderão adquirir 
um imóvel com desconto, 
utilizando recursos do Fun-
do Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), através do 
programa Habite Seguro. A 
proposta é oferecer opções 

de financiamento para aqui-
sição de imóveis aos servi-
dores de segurança pública.

A feira será promovida 
pela Caixa Econômica Fede-
ral e contará com a partici-
pação de construtoras que 
atuam no município. Du-
rante os três dias do evento, 
que acontecerá na Secretaria 
de Ordem Pública, serão 
disponibilizados estandes 
com ofertas dos empreendi-
mentos da cidade. O evento 
também disponibilizará op-
ções para aquisição da casa 
própria aos servidores mu-
nicipais da Prefeitura de São 
Gonçalo.”Estamos empe-
nhados em oferecer aos nos-
sos agentes de segurança pú-
blica mais comodidade para 
sua vida pessoal, buscando 

diminuir os riscos à vida de 
cada um deles. Por isso, em 
conjunto com a pasta de Ha-
bitação, conseguimos firmar 
essa parceria, trazendo para 
dentro da nossa instituição 
uma feira de imóveis que vai 
proporcionar uma oportu-
nidade para compra da casa 
própria, em locais que não 
sejam áreas conflituosas”, 
disse o secretário de Ordem 
Pública, capitão Wellington 
Moreira.  

O secretário de Habita-
ção, Pedro Pericar, reforça 
que a feira irá também fo-
mentar o mercado de cons-
trução civil, gerando mais 
empregos para o município 
de São Gonçalo.

“O objetivo de trazer o 
programa Habite Seguro 

é valorizar nossos agentes 
de segurança pública. Essa 
parceria tem como foco criar 
uma aproximação com as 
construtoras para fomentar 
o mercado da construção 
civil que, em contrapartida, 
acaba gerando empregos 
em nosso município, dando 
acesso à moradia, com pro-
gramas de financiamento”, 
afirmou o secretário.

Solicitação do crédito - 
Para solicitar o crédito, os 
profissionais de segurança 
pública devem comprovar o 
vínculo empregatício e aten-
der aos seguintes requisitos; 
ter no mínimo três anos de 
exercício efetivo no cargo 
público; estar apto junto à 
instituição financeira para 
contratação de financiamen-
to; não fazer parte do regime 
jurídico de cargos ou funções 
de natureza temporária; não 
ser ocupante exclusivamen-
te de cargo em comissão,  
função de confiança ou pos-
to de mesma natureza. O for-
mulário para preenchimento 
da solicitação fica disponível 
no site do programa Habite 
Seguro, na aba ‘Como ade-
rir’.

Recuperação da Estrada de 
Ipiíba está saindo do papel

Uma obra aguardada há muito 
tempo pelos moradores do 
bairro Ipiíba, em São Gonçalo, 
há vários anos, está saindo do 
papel. Com aproximadamente 
seis quilômetros de extensão, a 
Estrada de Ipiíba é uma das vias 
mais importantes da cidade, 
ligando o bairro de Santa Izabel 
à RJ-106, altura do bairro Rio do 
Ouro. Para desafogar o trânsito 
da região e melhorar a quali-
dade de vida dos moradores, o 
local está passando por obras 
que envolvem drenagem e pa-
vimentação.

A obra foi dividida em três 
etapas, sendo a Avenida Fran-
cisco Azeredo Coutinho o pri-
meiro trecho a ser atendido. 
Ele possui dois quilômetros de 

extensão e uma parte já está 
sendo asfaltada. A outra parte 
está recebendo uma base de 
pedras para nivelar a estrada e 
permitir a terraplenagem. Após 
esse procedimento, duas cama-

das de asfalto serão aplicadas, 
já que a via recebe um grande 
movimento de caminhões.

A primeira parte da obra, 
que vai da RJ-106 até a ponte ao 
lado do Ciep 414 Municipaliza-

do Tarso de Castro, e a segunda 
parte, da Estrada de Santa Iza-
bel até a Rua Epitácio Pessoa, 
já receberam pavimentação, 
drenagem e calçada, totalizan-
do 1,9 quilômetro de extensão 
de obras concluídas.

A terceira parte da obra, 
iniciada em março, está bene-
ficiando parte da Estrada da 
Meia Noite e o trecho 3 da Es-
trada de Ipiíba, com drenagem 
e pavimentação. A Estrada da 
Meia Noite terá mais de 2.400 
metros contemplados com 
pavimentação. Já no trecho 3 
da Estrada de Ipiíba serão mais 
de 2.800 metros que receberão 
asfalto. No total, já foram inves-
tidos R$ 15.398.590,45 na obras 
do local.

Obra vai melhorar o trânsito na região, passagem de muitos caminhões

O governador Cláudio 
Castro sancionou a Lei 
9.707/22, para que mo-
radores de residências 
que recebem o Aluguel 
Social, em municípios 
que decretaram cala-
midade ou estado de 
emergência nos qua-
tro primeiros meses de 
2022 em decorrência 
dos temporais, fiquem 
isentos do pagamento 
da taxa de incêndio de 
2021. “Estamos adotan-
do uma série de medidas 
com um único fim: aju-
dar os moradores dessas 
regiões a se reergue-
rem. Nossos esforços são 
contínuos para socorrer 
todas essas pessoas”, 
disse o governador.

A isenção da taxa 
abrange apenas os débi-
tos do tributo que ainda 
não tenham sido quita-
dos.

 Sem taxa 
de incêndio

Evento será 
realizado dias 
21, 22 e 23. 
Construtoras do 
município vão 
participar

 Danilo Lugli/Divulgação

Com seis quilômetros de extensão, estrada já tem uma parte sendo asfaltada
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Rio: 100 mil novos empregos e 
menor taxa de desemprego 
Boletim econômico aponta que entre janeiro de 2021 até março deste ano, cidade se recuperou 

O número de pessoas sem 
trabalho no Rio, desde os que 
estão procurando, passando 
pelos que desistiram (desalen-
tados) até os que não podem 
ter uma ocupação (por saúde, 
estudo, etc) recuou 6,7 pontos 
percentuais (p.p.) no primeiro 
trimestre de 2022, em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021, chegando a 14,7%.

A informação consta na 
quinta edição do ano do Bo-
letim Econômico do Rio, pu-
blicação mensal da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Inovação e 
Simplificação (SMDEIS) feita 
com base em dados da Pnad 
Contínua do IBGE.

“Todas as medidas que 
tomamos desde o início da 
gestão foram para aumentar 
os investimentos e a geração de 
empregos na cidade. Recupe-
ramos todos os postos de tra-
balho perdidos na pandemia 
e seguimos trabalhando para 
diminuir ainda mais a taxa 
de desemprego. Ainda temos 
muitos desafios pela frente, 
mas os números mostram que 
estamos no caminho certo 
para a robusta recuperação 
da nossa economia.” explica o 
secretário Thiago Dias.

A chamada “taxa de desem-
prego ampliada” é diferente 
da taxa de desemprego divul-
gada com mais frequência 
por incluir não só quem está 

procurando emprego ativa-
mente (formalmente chama-
dos de “desempregados”), 
mas também englobando os 
desalentados (que desistiram 
de procurar emprego) e indis-
poníveis para trabalhar, por 
diversos motivos (estudo, gra-
videz, saúde, local do trabalho 
longe de casa, etc).

 A taxa de desemprego am-

pliada está 1,6 p.p. abaixo do 
primeiro trimestre de 2020. Ou 
seja, está em níveis mais baixos 
do que há dois anos. E pratica-
mente no mesmo patamar do 
final de 2019 (14,5%).

100 mil novos empregos - O 
mercado de trabalho formal no 
Município do Rio gerou 4,9 mil 
novos empregos formais em 

março de 2022, sendo a maior 
parte no setor de serviços, 
principal segmento da eco-
nomia carioca. Entre janeiro 
de 2021 até março de 2022 (15 
meses), o Rio ultrapassou a 
simbólica marca dos 100 mil 
empregos, com a geração de 
103,8 mil novos postos de tra-
balho, com um fortalecimento 
a partir do segundo semestre 

do ano passado, com a ace-
leração da vacinação. Desse 
total, 78,8% foram no setor de 
serviços, 9,2% de comércio, 
7,3% da construção e 4,7% da  
indústria.

Considerando os empregos 
formais e informais, a taxa de 
desemprego do Rio recuou 4,5 
p.p. entre o primeiro trimestre 
de 2022 e o mesmo período de 
2021, passando de 16,3% para 
11,9%. A taxa de desemprego 
carioca está 1,3 p.p. abaixo do 
primeiro trimestre de 2020, 
pré-pandemia.

Nos últimos 12 meses ter-
minados em março de 2022, 
o Indicador de Atividade 
Econômica do Rio (IAE-Rio), 
desenvolvido pela SMDEIS, 
apresentou um crescimen-
to, em termos reais, de 5,2%, 
mostrando a recuperação da 
economia carioca ao longo 
dos últimos meses. A taxa de 
inflação no Rio nos últimos 12 
meses terminados em abril de 
2022 foi de 11,9%, próximo da 
inflação brasileira (12,1%).

Brasil - Em abril, o Brasil 
criou 196.966 novos empregos 
formais. O saldo é resultante 
de um total de 1.854.557 ad-
missões e de 1.657.591 desli-
gamentos. Com isso, os tra-
balhadores celetistas no país 
estavam, naquele mês, em 
41.448.948 vínculos, o que, 
segundo dados do balanço do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo 
Caged) divulgados ontem (6), 
representa uma alta de 0,48% 
na comparação com o mês 
anterior.

De acordo com o Novo 
Caged, no acumulado de 2022 
o saldo está em 770.593 em-
pregos, número que decorre 
de um total de 7.715.322 ad-
missões e de 6.944.729 desli-
gamentos. Este saldo é 3,6% 
menor do que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado.

Segundo o secretário-exe-
cutivo do Ministério do Tra-
balho, Bruno Dalcolmo, esse 
saldo negativo “é testemunho 
de maior base; de um maior 
estoque de empregos, portanto 
é natural que o percentual de 
crescimento diminua ao longo 
do tempo”, disse ao comentar 
que, no cenário de 2022, “não 
há expectativa de que se gere o 
mesmo número de empregos 
do ano passado, quando foram 
gerados mais de 2 milhões de 
empregos.

Brasil, durante 
o mês de abril, 
criou quase 
200 mil novos 
empregos 
formais

Agência Brasília

Entre janeiro de 2021 e março de 2022 o Rio de Janeiro ultrapassou a simbólica marca dos 100 mil empregos gerados

Anatel autoriza bloqueio de 
chamadas feitas por robôs
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) expediu 
medida cautelar para evitar o 
telemarketing abusivo, aque-
las ligações realizadas por 
robôs, conhecidas por robo-
calls. O emprego de solução 
tecnológica para o disparo 
massivo de chamadas com 
duração de até 3 segundos 
é considerado, pela Anatel, 
como uso inadequado de ser-
viços de telecomunicações.

De acordo com a medida, 
os usuários têm 15 dias, con-
tados da publicação decisão, 
para adotar providências para 
a adequação de atividades e, 
assim, cessar a sobrecarga de 
chamadas aos consumidores 
sem efetiva comunicação.

Passado esse prazo, as 
operadoras serão obrigadas 

a bloquear as chamadas dos 
usuários que continuem ge-
rando excesso de ligações. O 
bloqueio durará 15 dias ou até 
que o usuário firme compro-
misso formal com a Anatel de 
se abster da prática indevida 
e apresente as providências 
adotadas.

O bloqueio de chamadas 
originadas, no entanto, não 
deve prejudicar a manuten-
ção de outros serviços de te-
lecomunicações contratados 
pelo usuário.

As operadoras deverão 
enviar à Anatel, quinzenal-
mente, um relatório sobre os 
usuários que sofreram o blo-
queio e os respectivos recur-
sos de numeração utilizados, 
o volume de tráfego e as datas 
de bloqueio de chamadas.

Números irregulares - A 
Anatel determinou por meio 
da cautelar que, no prazo de 
30 dias, as prestadoras de 
telefonia realizem o bloqueio 
de chamadas que utilizem 
números não atribuídos pela 
agência – numeração de li-
nhas telefônicas irregulares 
– , sejam elas originadas na 
própria rede ou provenientes 

de outras prestadoras.
As operadoras e os usuá-

rios que não seguirem as 
determinações poderão ser 
multados em até R$ 50 mi-
lhões.

A medida cautelar da Ana-
tel tem vigência de três meses. 

Código de telemarketing - 
Outra medida para combater 
o telemarketing abusivo é a 
identificação das chamadas 
pelo prefixo 0303. O objetivo 
é dar a liberdade ao consu-
midor para que, ao receber 
uma ligação de telemarketing, 
possa identificar o chamador 
e, assim, exercer o seu direito 
de atender ou não aquela 
ligação. Até 8 de junho todas 
as empresas do setor deverão 
utilizar o código.

Medida cautelar expedida pela agência visa evitar o telemarketing abusivo

Operadoras e 
usuários que 
não seguirem 
determinações 
poderão ser 
multados

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: 10/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 7, 17, 25, 26, 67 - Vale Feliz - Engenho do Mato 17600881
09:00 às 13:00 Rua Aloízio Valle - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua dos Angelins - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua Doutor João Batista Leal Booster - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua Doutor Renato Pereira Machado - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua João Batista Leal - Itaipu - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua Pastor Aluízio Vale - Engenho do Mato - Niterói 17600881
09:00 às 13:00 Rua Professor Jamil El Jaick - Engenho do Mato - Niterói 17600881
13:00 às 17:00 Estrada Demetrio de Freitas - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Estrada Engenheiro Pacheco Carvalho - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Estrada Maceió - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Ruas A, B, K - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Rua Ator Jardel Filho - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Rua Demetrio de Freitas - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Rua João S Martins 6 Cas - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Rua João Silvestre Martins - Maceió - Niterói 17601899
13:00 às 17:00 Travessa Antônio Pinho - Maceió - Niterói 17601899
14:00 às 18:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 17601021
14:00 às 18:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17601021
14:00 às 18:00 Rua Eurico Manuel do Carmo - Charitas - Niterói 17601021

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Estrada Lagoinhas - Lagoinha - São Gonçalo 17597555
13:00 às 17:00 Rua Idalina Maria Santos - Lagoinha - São Gonçalo 17597555

MARICÁ
10:00 às 13:00 Ruas 5, 18, 50 - Itaipuaçu - Costa Verde - São Bento da Lagoa - 

Praia Lagoas-BA - Jardim Inohan - Maricá 
17601277

10:00 às 13:00 Rua Nossa Senhora do Carmo - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 17601277
10:00 às 13:00 Rua Olavo do Valle Peixoto - Itaipuaçu - Maricá 17601277
10:00 às 13:00 Rua Senhora das Mercês - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17601277
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Caxito - São José de Imbassaí - Maricá 17597503
13:00 às 17:00 Estrada Retiro Cachoeira - Caxito - Maricá 17597503
13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José de Imbassaí - Caxito - Maricá 17597503
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá 17597503
13:00 às 17:00 Rua Ernestina de Oliveira Viana - São José de Imbassaí - Maricá 17597503
13:00 às 17:00 Avenida H - São José de Imbassaí - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Ponta Grossa - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 - Ponta Grossa - Santo 

Antônio - Boqueirão - Centro - São José de Imbassaí - Maricá 
17601403

13:00 às 17:00 Rua Domingos R. da Silva - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Faustina Rocha dos Santos - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Francisco Dias Ferreira - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Geralda Mariosa - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Santo Antônio - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Juiz Oswaldo Lima Rodrigues - Parque Nancy - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Maria José dos Santos - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Oscar Antônio Cruz - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Paulo Afonso Machado - Ponta Grossa - Santo Antônio - Maricá 17601403
13:00 às 17:00 Rua Santa Edwiges - Ponta Grossa - Maricá 17601403
13:30 às 17:30 Ruas A, E - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Loteamento Praia de 

Itaipuaçu - Inoã - Maricá 
17601775

13:30 às 17:30 Rua 16 - Chácaras de Inoã - Maricá 17601775

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de trinta dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcelo Chaves Espindola - Juiz Titular do 
Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Getúlio Vargas, 2512, 4º andar, CEP: 24416-000 - Santa Catarina - São Gonçalo 
- RJ, e-mail: sgo05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção 
de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0025636-29.2015.8.19.0004, movida 
por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de ALDALEIA CORREA CÉSAR, objetivando 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE da servidão onde está localizada sua linha de transmissão, que 
interliga a Subestação de Alcântara a Subestação Sete Pontes. Assim, pelo presente edital CITA o 
réu ALDALEIA CORREA CÉSAR, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, 
permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade 
de São Gonçalo. Eu, Allan Jones Araujo Barbosa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30539, 
digitei. E eu, Sergio Ricardo Rocha Coutinho - Chefe de Serventia - Matr. 01/20418, o subscrevo.

Jornalista britânico 
some na Amazônia
O indigenista Bruno Araújo 
Pereira e o jornalista inglês 
Dom Phillips, correspon-
dente do jornal britânico 
“The Guardian” no Brasil, 
estão desaparecidos desde 
o último domingo, de acor-
do com nota divulgada pela 
coordenação da União das 
Organizações Indígenas do 
Vale do Javari (Univaja). Eles 
estavam no Vale do Javari, no 
Amazonas, e teriam recebido 
ameaças. O desaparecimen-
to ocorreu no trajeto entre a 
comunidade Ribeirinha São 
Rafael até a cidade de Atalaia 
do Norte.

Bruno Pereira e Dom Phil-
lips chegaram na sexta-feira 
no Lago do Jaburu, nas proxi-
midades do rio Ituí, para que 
o jornalista visitasse o local 
e fizesse entrevistas com in-

dígenas. Segundo a Unijava, 
na manhã de domingo os 
dois deveriam retornar para 
a cidade de Atalaia do Norte 
após parada na comunida-
de São Rafael. No início da 
tarde, uma primeira equipe 
de busca da Unijava saiu de 
Atalaia do Norte em busca 
dos desaparecidos, mas não 
os encontrou.

A Polícia Federal disse 
que já está acompanhan-
do e trabalhando no caso. 
“As diligências estão sendo 
empreendidas e serão divul-
gadas oportunamente”, diz 
nota da instituição.

Já a Funai informou que 
acompanha o caso, está em 
contato com as forças de 
segurança que atuam na  
região e colabora com as 
buscas.

O mercado financeiro pre-
vê inflação pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) em 
torno de 9%, neste ano. A 
estimativa está no Boletim 
Focus, divulgado ontem 
pelo Banco Central (BC).

A mediana (descon-
sidera os extremos das 
projeções) da previsão 
dos últimos 30 dias prevê 
inflação em 8,89%. Se for 
considerado um período 
mais recente, de cinco dias, 

a mediana fica em 9%.
Para 2023, a projeção 

é de que a inflação fique 
em 4,39% (mediana de 30 
dias). Na projeção que con-
sidera cinco dias, o índice 
é 4,5%.

As projeções para este 
ano estão acima da meta 
de inflação, que é de 3,50%, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual, ou 
seja, o limite inferior é 2% 
e o superior, 5%. Para 2023, 
o centro da meta é 3,25%.

Previsão de inflação de 9% em 2022
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Com gol 
de Neymar, 
Seleção bate 
o Japão

Com gol de 
p ê n a l t i  d e 
Ne y m a r,  a 
Seleção Bra-
sileira derro-
tou o Japão, 
ontem, por 1 

a 0. O amistoso preparató-
rio para a Copa do Mundo 
do Qatar foi disputado no 
Estádio Nacional de Tó-
quio, na capital japonesa.

O camisa 10 está pró-
ximo de superar Pelé com 
a camisa da seleção em 
número de gols em jogos 
oficiais. O Rei do Futebol 
foi o jogador que mais ba-
lançou a rede na história, 
com 77 gols em 91 jogos 
disputados. Já Neymar, 
com o gol marcado contra 
os japoneses, soma 74 gols 
em 119 partidas.

O Japão segue sem ven-
cer o Brasil. Na história do 
confronto, os dois países se 
enfrentaram 13 vezes, com 
11 vitórias brasileiras e dois 
empates.

Os comandados de Tite 
voltam a campo em setem-
bro, quando vão enfrentar a 
Argentina em jogo adiado 
pela sexta rodada das Elimi-
natórias Sul-Americanas.

O Brasil estreia no Mun-
dial, em 24 de novembro, 
contra a Sérvia. Na sequên-
cia, encara a Suíça e Cama-
rões no grupo G.

Surpreendido pela saída de Zé Ricardo, time será dirigido por Emílio Faro

Sem técnico, Vasco visita 
o Náutico pela Série B

O Vasco perdeu 
a vice-liderança 
da Série B com 
o empate sem 
gols diante do 
Grêmio na últi-
ma quinta-feira. 

Agora, em quarto lugar na 
tabela, o Cruzmaltino vai a 
Recife hoje para encarar o 
Náutico, pela 11ª rodada. O 
jogo será nos Aflitos, às 19 
horas.

O elenco vascaíno foi sur-
preendido pelo pedido de de-
missão do técnico Zé Ricardo, 
que aceitou uma proposta 
do futebol japonês e deixou 
o clube. No seu lugar, assu-
me interinamente o auxiliar 
Emílio Faro.

“Estar num clube da gran-

deza do Vasco da Gama e ter a 
oportunidade de colocá-lo no 
lugar que merece é um grande 
desafio. É uma oportunidade 
ímpar. Vejo essa chance de di-
rigir o time com naturalidade, 
pois estou no dia a dia e tenho 
a confiança do grupo, que já 
demonstrou estar totalmente 
comprometido com o Vasco. 
Vou procurar ajudar, respei-
tando os processos, a colocar 
o clube de volta na Série A”, 
afirmou o treinador.

Na quarta posição e com 
quatro pontos de vantagem 
sobre o quinto colocado, o 
Vasco não sairá do G-4 nesta 
rodada mesmo com um re-
vés. Mas para as aspirações 
de título seguirem em alta, 
a equipe precisa de um bom 

resultado. No próximo do-
mingo, o Vasco receberá o 
líder Cruzeiro no Maracanã.

Para o duelo contra o Náu-
tico, o Cruzmaltino tem três 
desfalques, o zagueiro Quin-
tero e o meia Palacios, que 
estão suspensos pelo terceiro 
cartão amarelo, e o atacante 
Raniel, que se queixou de 
dores na coxa direita. O trio 
ficou no Rio de Janeiro se 
preparando para o confronto 
com a Raposa.

Em Pernambuco, o Vasco 
vai encontrar um Náutico 
com campanha irregular na 
Série B de 2022. Após cinco 
rodadas sem vencer, o Timbu 
bateu o Brusque de virada 
e deixou a zona do rebaixa-
mento.

Daniel Ramalho / Vasco

O auxiliar Emílio Faro considera a maior oportunidade da carreira a chance de dirigir o Vasco hoje, contra o Náutico   

Fla tem problemas 
para jogo de amanhã

Diniz espera volta de 
Nino contra o Galo

O Flamengo 
perdeu para 
o Fortaleza e 
segue distan-
te dos líderes 
do Brasileirão. 

Além do mau resultado, os 
rubro-negros tiveram atua-
ção criticada no Maracanã.

O técnico Paulo Sousa não 
contou com Arrascaeta e Ga-
bigol contra o Fortaleza. Para 
a próxima partida, o portu-
guês terá mais desfalques.

Arrascaeta segue com a 
seleção uruguaia e não en-
frenta o Bragantino, amanhã, 
em São Paulo. Além dele, os 
zagueiros David Luiz e Pablo, 
junto com o atacante Bruno 
Henrique também estão fora, 
suspensos.

A única boa notícia para 

O Fluminen-
s e  v e m  d e 
duas derrotas 
seguidas no 
Campeonato 
Brasileiro. Os 

tricolores estão se afastando 
dos líderes da Série A com 
os recentes tropeços. Para 
piorar, a equipe carioca terá 
pela frente amanhã o atual 
campeão brasileiro, Atléti-
co-MG.

O técnico Fernando Di-
niz espera ter um reforço 
importante para o confron-
to. O zagueiro Nino viajou 
com a delegação, mas não 
entrou contra o Juventude 
por conta do gramado pesa-
do no Alfredo Jaconi.

Paulo Sousa será o retorno 
de Gabigol, que cumpriu 
suspensão contra o Fortale-
za. O Flamengo está na 11ª 
colocação do Campeonato 
Brasileiro, com 12 pontos.

Botafogo - O Botafogo 
segue com a mentalidade de 
ter sob contrato seus princi-
pais jogadores. Os alvinegros 
exerceram a opção de com-
pra de mais 30% dos direitos 
econômicos do atacante 
Erison.

De acordo com informa-
ções, o Botafogo pagou 600 
mil euros (cerca de R$ 3,1 
milhões) para aumentar a 
porcentagem total do clube 
para 40%. O atacante tem 
50% dos direitos e o XV de 
Piracicaba, tem 10%.

“O Nino, a gente tratou 
aqui, trouxemos para ver se 
teria condições de jogar. Op-
tamos por preservá-lo, até 
pela questão do gramado. 
Poderia ter uma lesão ainda 
pior. Para quarta-feira, tem 
chance. Ele também precisa 
avaliar se está confiante, se 
tem condições plenas. A 
gente não pode perder ele 
por muito tempo”, disse.

A condição do gramado 
gerou muitas discussões na 
partida do último domingo e 
o Tricolor chegou a publicar 
uma nota oficial em repúdio 
ao não adiamento do jogo. 
O Fluminense está com 11 
pontos, na 12ª posição do 
Campeonato Brasileiro.

Brasil fará 
mais dois jogos 
antes da Copa 
do Qatar


