
Justiça restringe as ações 
integradas das polícias

PRF é impedida por juíza de atuar fora das rodovias federais dando apoio a outras forças de segurança

APÓS MORTES NA VILA CRUZEIRO

CIDADES\PÁG.5

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou o Estaleiro Mauá nesta quarta-feira (8) e disse que o desenvolvimento do setor naval é uma das prioridades da retomada econômica no município de Niterói

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Axel diz que 
setor naval 
é prioridade
O prefeito de Niterói, Axel Grael 
visitou ontem o Estaleiro Mauá, 
onde conheceu o setor de repa-
ros e outras instalações como o 
dique seco para realização de 
serviços especializados. Axel res-
saltou a importância do estalei-
ro nos reparos navais e serviços 
de offshore em apoio à bases de 
prospecção de petróleo e voltou 
a falar na dragagem do Canal de 
São Lourenço, que possibilitaria  
o desenvolvimento do setor naval 
no município. “Desde 2013, temos 
buscado caminhos de retomada 
da atividade naval, e assumimos 
a responsabilidade de investir na 
dragagem do Canal de São Lou-
renço, que seria uma responsabi-
lidade do governo federal”, disse.

CIDADES\PÁG. 4

STJ restringe a
cobertura de 
planos de saúde

CIDADES\PÁG. 5

CCBB Rio 
homenageia 
Suassuna
CCBB Rio segue com as ho-
menagens aos 95 anos de 
Ariano Suassuna com con-
versas sobre Arte Armorial. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Isaar França participa das 
conversas sobre Arte Armorial 

Vindo de derrota inesperada em casa para o Goiás na rodada passada, 
o Botafogo busca a recuperação no Campeonato Brasileiro hoje à noite 
contra o Palmeiras, um dos favoritos ao título, no Allianz Parque.

PÁG. 8

ESPORTES

Vasco lotará 
o Maracanã 
no domingo
Torcida cruzmaltina esgo-
tou ontem todos os ingres-
sos para o jogo contra o Cru-
zeiro, líder da Série B.

Daniel Ramalho / Vasco

Cria do Vasco, Figueiredo destacou 
o trabalho das categorias de base

Vitor Silva / Botafogo

Patrick de Paula estará hoje pela primeira vez frente a frente contra seu ex-clube, o Palmeiras

Bota tem missão ingrata em SP

Turismo: projeto 
esbarra na falta 
de consistência

PANORAMA\PÁG. 2

Barreto vai receber castramóvel
Veículo estaciona no bairro a partir do dia 14. Agendamentos vão começar no sábado

PÁG. 3
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CARTA DO LEITOR

Só uma gripezinha
Já perdi a conta de amigos que estão com covid-19. Al-
guns deles pegaram pela primeira vez, vários outros pela 
segunda e teve quem já perdeu a conta das vezes que foi 
contaminado pelo coronavírus. Graças a Deus todos estão 
bem, ninguém precisou ser internado. Agora já dá para 
dizer que é só uma gripezinha.
Diogo do Valle

Congelando na rua
Fico com pena dessa gente que vive nas ruas e não tem 
o que vestir nesse tempo de frio que congela até pensa-
mento. Mas fico mais impressionada com a quantidade 
de gente que prefere ficar nas ruas do que procurar  os 
abrigos da prefeitura. Não consigo entender. Será que é 
melhor congelar na rua?
Bianca Motta

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.

Suassuna: celebração 
continua no CCBB
Em celebração aos 50 anos 
do Movimento Armorial 
e marcando o início das 
homenagens aos 95 anos 
de Ariano Suassuna, nesta 
quinta, às 18h30, iniciam-
-se as conversas sobre Arte 
Armorial. Os convidados 
a falar sobre “Música” são 
Daniel Bitter (músico, pro-
fessor e pesquisador) e Isaar 
França (intérprete e compo-
sitora). 

Eles abordarão sobre Os 
“romances” nordestinos e 

a música armorial. A traje-
tória do Quinteto Armorial 
e da Orquestra Armorial e 
a Orquestra Romançal Bra-
sileira. O canto na música 
armorial. A experiência do 
canto armorial nas aulas-
-espetáculo de Ariano Suas-
suna. Influências da música 
armorial na cena musical 
brasileira. Discografia ar-
morial. 

Os ingressos são gratui-
tos e estão no site Eventim 
ou na bilheteria do CCBB. 

CULTURA

Samba
A atração, desta quinta, 
às 19h30, do festival ‘Pras 
Bandas de Cá’ é o cantor, 
compositor e violonista nite-
roiense Francesco Pollola. O 
show “A origem de um Povo” 
acontece na Sala Nelson 
Pereira dos Santos e passeia 
pelos sambas que marcaram 
época, com composições 
de Cartola, Geraldo Pereira, 
Chico Buarque, além de 
canções autorais que serão 
lançadas em seu primeiro ál-
bum. O ingresso custa R$30 
(inteira), no site Sympla.

AQUARELAS – A Praça de Alimentação do Multicenter 
ganhou novos ares com um espaço galeria, que reúne 
paisagens de Niterói retratadas em tapumes ao redor 
das mesas. As obras em Aquarelas do artista plástico, 
designer gráfico e professor universitário Joaquim 
Fonseca, retiradas do livro Cidades Ilustradas – Niterói, 
envolvem o ambiente. 

ANGELO FERNANDES – O Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno, em Icaraí, recebe, no sábado, às 16h, 
o cantor e compositor carioca Angelo Fernandes, na 
varanda. No repertório, sucessos da MPB, além do pop 
rock nacional e internacional, como Djavan, Tim Maia, 
Zé Ramalho, Legião Urbana, The Police, entre outros 
grandes nomes.

Divulgação

Isaar França participa das conversas sobre Arte Armorial nesta quinta

Divulgação

 Francesco Pollola apresenta o show 

“A origem de um Povo”, às 19h30 

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

Mais recursos para as cidades

Recursos do Fundo Espe-
cial da Alerj poderão ser 
destinados para investi-
mento na infraestrutura 
em diversas áreas. É o que 
determina a Lei 9708/2022, 
sancionada e publicada no 
Diário Oficial desta quar-
ta-feira (8/6). A lei é  dos 
deputados André Cecilia-
no (PT) e Jair Bittencourt 
(PL-foto). De acordo com 
a lei, havendo aprovação 

 Thiago Lontra/Alerj

em plenário, os recursos 
decorrentes do superávit 
financeiro do Fundo Es-
pecial da Alerj poderão 
ser aplicados na aquisi-
ção de bens destinados à 
execução de programas 
ou projetos nas áreas de 
saúde, educação, seguran-
ça pública, ciência e tec-
nologia, cultura, além de 
investimentos de estímulo 
ao turismo fluminense. 

Audiência em 
clima tenso

Uerj avança 
em Cabo Frio

Deputados que integram 
a CPI da Energia Elétrica 
na Alerj cobraram ontem 
da Enel, durante audiência 
pública, detalhes dos inves-
timentos feitos nos últimos 
anos, no Noroeste fluminen-
se. Eles consideraram a pres-
tação de contas da empresa 
genérica. “Poda de árvore 
não pode ser considerado 
investimento. Trouxeram 
índices ultrapassados. Que-
remos saber onde e como os 
recursos foram investidos. A 
região está perdendo capaci-
dade de atrair investimentos”, 
disparou o deputado André 
Ceciliano (PT), apoiado nos 
depoimentos de empresários 
e produtores rurais da região. 
O diretor de Relações Institu-
cionais da Enel, Guilherme 
Brasil Freitas, afirmou que, 
além dos R$ 267 milhões 
aplicados nos municípios do 
Noroeste, a concessionária 
pretende investir mais R$ 50 
milhões este ano.

Nesta sexta-feira (10), às 17h, 
a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) fará nes-
ta sexta (10/6) o lançamento 
dos cursos da Faculdade de 
Medicina no município de 
Cabo Frio. Além da graduação 
em Medicina, serão ofereci-
das graduações em Geogra-
fia (licenciatura) e Ciências 
Ambientais (bacharelado). A 
previsão é que o vestibular 
seja realizado em dezembro 
deste ano, em exame único, 
com 60 questões objetivas e 
prova de Redação. Segundo 
o cronograma estabelecido 
pela Uerj, as aulas começa-
rão em 2023. A cerimônia de 
lançamento vai acontecer no 
Hospital Universitário He-
sio Cordeiro e contará com 
a presença do governador 
Cláudio Castro, do secretário 
de Estado de Ciência e Tecno-
logia, João Carrilho, do reitor 
em exercício da Uerj, Lincoln 
Tavares Silva, e autoridades 
locais.

POR JEFFERSON LEMOS

Mensagem ‘sem consistência’

A Alerj fará audiência pú-
blica com representan-
tes do trade turístico para 

 Priscila Rabello/Alerj

discutir a mensagem do 
Executivo que cria a Polí-
tica Estadual de Turismo. 
O pedido de inclusão dos 
agentes do setor na elabo-
ração da medida foi pedida 
pela presidente da Comis-
são de Turismo da Casa, 
deputada Alana Passos, na 
sessão desta terça (7/6), 
quando o plenário come-
çaria a discutir o Projeto de 
Lei 6.026/22. “Este projeto 
era muito aguardado pelo 
setor, mas ficou aquém 
do que o trade esperava. 
Está sem consistência, fal-
ta fundo para financiar o 
turismo e os trabalhado-
res não estão se sentindo 
representados. Peço que o 
projeto só retorne à pauta 
após fazermos audiência 
pública”, pediu a deputada 
Alana Passos. 

Mais um dia de homenagem na Alerj

O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), entregou a 
Medalha Tiradentes - maior 
honraria concedida pelo 
Parlamento fluminense - ao 
ex-ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior 
do Governo de Portugal, 
professor catedrático Ma-
nuel Heitor, em sessão sole-
ne realizada no Plenário da 

Divulgação/Alerj

Casa, nesta quarta. Durante 
a cerimônia, Ceciliano re-
lembrou a trajetória do ho-
menageado, que atuou na 
modernização do sistema 
de ensino português como 
ministro entre novembro 
de 2015 e março de 2022; e 
como Secretário de Estado 
da mesma pasta, de 2005 
a 2011. 

Panorama RJPanorama RJ

A secretária municipal de 
Fazenda e Planejamento 
(SMFP) do Rio, Andrea Sen-
ko, recebeu, o enviado de 
Comércio do Primeiro Mi-
nistro do Reino Unido e 
membro do Parlamento 
Britânico, Marco Longhi; 
o Cônsul Geral Britânico, 
Anjoum Noorani; e sua co-
mitiva. Também partici-
param o secretário de De-

senvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação 
(SMDEIS), Thiago Dias; a 
coordenadora de Relações 
Internacionais e Coopera-
ção, Carol Tendler; e o subse-
cretário de Planejamento da 
SMFP, Jean Carris. A reunião 
teve objetivo de aprofundar 
a relação comercial entre 
Reino Unido e Rio para im-
pulsionar negócios. 

Encontro para impulsionar negócios
Divulgação/Prefeitura de Niterói

Uma das principais ati-
vistas da causa animal em 
Niterói, a médica veteri-
nária Fernanda Campista 
esteve presente na Câma-
ra Municipal do Rio, na 
homenagem ao vereador 

carioca Luiz Carlos Ramos 
Filho, que recebeu a me-
dalha São Francisco de As-
sis como reconhecimento 
pelo trabalho que exerce 
em prol dos animais de 
sua cidade. 

Unidos pela causa animal
Divulgação
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Encontro Governo e Sociedade Civil de Niterói começou ontem e prosseguirá por mais duas quartas-feiras

Discussão sobre a violência
A Prefeitura de Niterói reali-
zou, ontem (8), o III Encontro 
Governo e Sociedade Civil, 
onde foram apresentados 
os programas desenvolvidos 
no âmbito do Pacto Niterói 
contra a Violência. Foram 
abordadas as atividades li-
gadas ao Eixo Prevenção. O 
encontro se estende por mais 
duas quarta-feiras, dias 15 e 
22, quando serão apresen-
tados os resultados dos Eixo 
Convivência e Engajamento 
Ação Territorial Integrada 
e Eixo Policiamento, Rede 
Acolher e Governança PNCV.

Participaram na mesa 
de abertura, o professor 
Henrique Antunes e Ales-
sandra Mendes (secretaria 
executiva), secretário Paulo 
Henrique (Ordem Pública), 
Graça Raphael (Pacto Niterói 
contra a Violência), Guido 
Tiepolo (Associação Nacio-
nal da Advocacia Criminal 
– Anacrim) e Adriano Felício 
(Federação das Associações 
de Moradores De Niterói – 
Famnit).

A coordenadora do pro-
grama Pacto Niterói contra 
a Violência, Graça Raphael, 
destacou que Niterói assu-
miu o compromisso de edu-
car para a paz.

“Niterói é uma cidade 
que assumiu, como política 
pública, educar para a paz, 

para a convivência com as 
diferenças, com diálogo e 
numa construção participa-
tiva. Assim, construindo com 
a participação da sociedade, 
de forma justa e social, uma 
cultura de paz. É um grande 
desafio, mas que traz a espe-
rança que estamos fazendo 
uma política pública que está 
construindo uma sociedade 

cada vez mais humaniza-
da, com um olhar para os 
mais vulneráveis”, declarou 
a coordenadora.

O secretário de Ordem 
Pública de Niterói, Paulo 
Henrique de Moraes, enfati-
zou que muito se espera do 
Estado, mas quando se fala 
de segurança, é muito difícil 
engajar as pessoas em mo-

mentos onde não haja crise.
“Normalmente a popu-

lação se levanta querendo 
fazer alguma coisa nos mo-
mentos de dor. Na calma-
ria, é difícil conseguir esse 
engajamento. O Pacto Nite-
rói Contra a Violência tem, 
como um de seus pilares, o 
engajamento da população. 
A gente agradece as pessoas 

e as entidades que estão com 
a gente na construção desse 
pacto, desde o diagnóstico, 
até que começamos a cami-
nhar com os projetos. Espe-
ramos que vocês continuem 
com a gente, construindo um 
futuro melhor para a nossa 
cidade através da constru-
ção de uma cultura de paz. 
O grande desafio do Pacto 
é se tornar política de uma 
cidade, e não de um gover-
no. É uma política pública 
voltada para a prevenção a 
violência através da saúde, 
da assistência social, edu-
cação, das artes, do esporte, 
comunicação e tantas outras 
áreas necessárias para que a 
nossa cidade viva melhor”, 
disse o secretário de Ordem 
Pública.

O advogado Guido Tiepo-
lo Neto, secretário geral da 
Anacrim e membro da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB/RJ e reforçou a 

importância do Pacto Niterói 
contra a Violência.

“Niterói continua sendo 
uma cidade de vanguarda, 
fazendo políticas públicas 
de forma horizontal, ouvin-
do a sociedade, fomentando 
essas políticas, executando 
e prestando contas para a 
sociedade. A participação so-
cial é essencial para que uma 
cidade se desenvolva, tanto 
economicamente quanto 
socialmente. A gente percebe 
que Niterói alcança patama-
res muito bons em todos os 
índices de desenvolvimento, 
inclusive na questão da segu-
rança pública e do combate à 
violência. Niterói trabalha os 
direitos humanos de forma 
correta, equânime e ouvin-
do a sociedade”, explicou o 
advogado.

Adriano Felício, diretor 
jurídico da Famnit, lembrou 
que a associação está há 39 
anos prestando serviço à 
sociedade e às comunidades 
e fez parte da construção do 
Pacto Niterói contra a Violên-
cia desde o início do projeto.

O evento contou com a 
participação de represen-
tantes das secretarias e ór-
gãos governamentais, das 
Associações de Moradores, 
de Mandatos Parlamentares 
e Associações da Sociedade 
Civil.

Ações e 
iniciativas serão 
apresentadas 
no contexto de 
educação para a 
paz

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Debate reuniu autoridades e representantes da sociedade que falaram sobre o Pacto Niterói contra a Violência

Ciclovias: sai novo 
edital de obras
O edital de licitação do 
segundo lote de obras do 
Sistema Cicloviário da Re-
gião Oceânica foi publica-
do. Nesta etapa, as inter-
venções serão realizadas 
em trechos dos bairros de 
Camboinhas, Itaipu, Itacoa-
tiara, Serra Grande, Santo 
Antônio e Piratininga. De 
acordo com a Coordenado-
ria Niterói de Bicicleta, a li-
citação está prevista para 12 
de julho e a ordem de início 
das obras deve ocorrer até 
setembro. O valor máximo 
estimado para este projeto, 
conforme o edital, é de R$ 
5.067.375,65.

 As obras do primeiro 
lote foram iniciadas em 
2021 e compreendem 21 
quilômetros de infraes-
trutura cicloviária, que in-
cluem áreas como a Praia 
de Piratininga e as avenidas 
Almirante Tamandaré, em 
Piratininga, e Irene Lo-
pes Sodré, no Engenho do 
Mato. 

As intervenções em Pira-
tininga já foram concluídas 
e o trabalho, agora, está 
concentrado no Engenho 
do Mato.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, lembra que, 
atualmente, a cidade tem 
mais de 57 quilômetros de 
malha cicloviária, e ressalta 
que, com estes investimen-
tos, será possível ultrapas-
sar a marca de 100 quilôme-
tros de ciclovias até 2024.

“Os investimentos rea-
lizados pela Prefeitura nos 
últimos anos com a implan-
tação de ciclovias como a da 
Avenida Marquês do Para-
ná, no Centro, e mais recen-
temente, com a abertura da 
ciclovia Avenida Professor 
João Brasil, na Zona Nor-
te, mostram que também 
criamos oportunidades de 
investimento na cidade, de 
geração de emprego e de 
oportunidades para a popu-
lação.”, destacou o prefeito 
Axel Grael.

Castramóvel chega 
ao Barreto dia 14
O Barreto, Zona Norte de Ni-
terói, será o próximo bairro 
a receber o Castramóvel do 
Centro de Controle Popula-
cional de Animais Domésti-
cos (CCPAD) da prefeitura. 
Os donos de cães e gatos po-
derão agendar as cirurgias 
no próximo sábado (11), a 
partir das 9h, no Parque Pal-
mir Silva (Horto do Barreto).

Serão destinadas 350 va-
gas para castração gratuita. 
O morador contemplado 
terá direito a uma vaga. As 
cirurgias serão feitas entre 
14 de junho e 29 de julho.

A inscrição será feita por 
ordem de chegada até ter-
minarem as senhas. Não 
haverá lista de espera ou 
cadastro de reserva.

Além de agendar a ci-
rurgia, os moradores irão 
assistir uma palestra sobre 
a importância da castração 
de animais domésticos e 
guarda responsável.

Para o agendamento, é 
necessário RG e CPF (origi-
nal e xerox) e comprovante 

de residência (original e 
xerox) com endereço do 
Barreto, em nome do dono 
do animal. Não serão aceitos 
comprovantes de residência 
de outros bairros e em nome 
de terceiros.

Para ser contemplado 
pelo programa, o animal 
precisa ter mais do que 4 
meses e menos de 6 anos; ter 
menos dois quilos; não ser 
obeso e ou extremamente 
magro; não ser braquioce-
fálico (cães das raças Pug, 
Buldogue, Shitzu, Boxer). 
Também não é realizada 
castração em gatos persas 
ou de raças exóticas.

“Estaremos no Barreto 
com o Castramóvel para 
atender principalmente as 
comunidades do bairro. Si-
multaneamente estaremos 
implantando o projeto de 
educação animalista nas 
escolas municipais do bair-
ro”, explica Marcelo Pereira, 
coordenador do CCPAD.

No dia da inscrição não é 
necessário levar o animal.

Niterói sedia a Conferência do 
Clima nesta sexta e sábado
Niterói será sede, amanhã 
(10) e sábado (11), da quar-
ta edição da Conferência 
Brasileira de Mudança de 
Clima (CBMC). O evento será 
realizado no Theatro Muni-
cipal de Niterói, e terá como 
tema central a “Emergência 
e vulnerabilidade climáti-
ca: impactos e soluções”. A 
abertura acontecerá às 9h30, 
com a presença do prefeito 
de Niterói, Axel Grael, e do 
secretário municipal do Cli-
ma, Luciano Paez.

A Conferência Brasilei-
ra de Mudança do Clima 
(CBMC) é um movimento 
idealizado pelo Instituto 
Ethos e correalizado por di-
versas organizações não go-
vernamentais, movimentos 
sociais, populações tradicio-
nais e originárias, governos 

locais e a comunidade cien-
tífica. Seu objetivo é propor 
uma articulação em rede 
para construção conjunta 
de conteúdo e posiciona-
mentos, para a realização de 
debates e propor soluções 
para a descarbonização da 
economia brasileira e para 
o enfrentamento à crise cli-
mática em alinhamento com 
os objetivos destacados no 
Acordo de Paris.

Durante o evento, repre-
sentantes de vários municí-
pios brasileiros vão assinar 
a carta de adesão à Rede 
Cidades Pelo Clima e, um 
painel discutirá o desenho 
da programação da Rio+30, 
um encontro internacional 
que irá discutir políticas para 
o desenvolvimento sustentá-
vel, marcado para os dias 17, 

18 e 18 de outubro, na cidade 
do Rio de Janeiro.

A mesa de abertura, às 
9h30, terá as participações 
do prefeito Axel Grael, do 
secretário Luciano Paez, de 
Caio Magri, diretor-presiden-
te do Instituto Ethos, Renata 
Moraes, coordenadora do 
The Climate Reality Project, 
Rodrigo Perpétuo, secretário 
executivo do ICLEI - Gover-
nos Locais pela Sustentabi-
lidade, Caetano Scannavino, 
do Projeto Saúde e Alegria, 
de Giovana Figueiredo, da 
Fundação Amazônia Sus-
tentável, e de Samanta Della 
Bella, superintendente de 
Sustentabilidade e Clima da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade de Per-
nambuco.

Durante a Conferência, 

será elaborada uma carta-
-compromisso a ser enviada 
aos candidatos nas eleições 
deste ano cobrando a im-
plementação de ações para 
cumprir as metas definidas 
pelo Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Cli-
máticas (IPCC) para o Acordo 
de Paris. Serão discutidas 
também as políticas públicas 
de mudanças climáticas e a 
gestão de riscos ambientais 
e prevenção de desastres nas 
metrópoles.

A programação da 4ª Con-
ferência Brasileira de Mu-
dança do Clima prevê ainda 
o lançamento do projeto de 
Neutralização de Carbono 
Comunitário e do Banco do 
Clima, às 9h, no Parque Es-
portivo e Social do Caramujo, 
na Zona Norte de Niterói.

Quarta edição do evento de âmbito nacional acontece no Theatro Municipal

Bombeiros: 
estágio 
para novos 
soldados
O Corpo de Bombeiros 
promove estágios de adap-
tação e operação para os 
novos soldados da cor-
poração. Serão quatro se-
manas de imersão desses 
militares nas unidades 
especializadas nas áreas 
de Atendimento Pré-Hos-
pitalar (APH), incêndio 
florestal, suprimento de 
água para incêndio e busca 
e salvamento em desastre.

A iniciativa contempla 
cerca de 100 bombeiros, 
recém-formados no Curso 
de Formação de Soldados 
Combatentes de 2021, em 
maio deste ano. 

Segundo o secretário 
de Estado de Defesa Civil 
e comandante-geral da 
corporação, coronel Lean-
dro Monteiro,  os estágios 
dão continuidade à capa-
citação dos militares para 
atuarem nas mais diversas 
operações e atividades.

Objetivo é apoiar equipes locais que enfrentaram tragédias com a chuva

Defesa Civil de Niterói auxilia 
emergência em Pernambuco

Técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Defesa Civil e Geo-
tecnia de Niterói embarcaram 
para Recife e Jaboatão dos 
Guararapes, em Pernam-
buco, para auxiliar equipes 
de emergência local, devido 
às chuvas que afetaram o 
Estado.

A equipe, formada por en-
genheiros civis, um engenhei-
ro especialista em Geotecnia 
e um geógrafo, liderados pelo 
secretário de Defesa Civil 
de Niterói, tenente-coronel 
Walace Medeiros, é habili-
tada em análise de encostas 
e anomalias estruturais em 
edificações.

“O objetivo é apoiar as 
equipes do estado de Pernam-
buco, auxiliando na avaliação 
de encostas e mapeando 
áreas que estiverem sob risco, 
além de identificar, dentre os 
imóveis que foram afetados 
e evacuados pelas famílias, 
quais encontram-se seguros 

para que possibilitem o retor-
no seguro das pessoas que se 
encontram em abrigos”.

Os especialistas de Niterói 
farão uso das ferramentas de 
geoprocessamento, como o 
Sistema de Gestão da Geoin-
formação (SIGeo), já utiliza-

das pela Secretaria, drones 
para captura de imagens 
aéreas, além da metodolo-
gia de avaliação de riscos a 
partir das análises de campo 
para a produção de relatórios 
técnicos e mapeamentos que 
subsidiarão os órgãos locais.

Divulgação

Especialistas de Niterói apresentaram suas experiências em áreas de risco
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Setor naval entre as potências 
para a retomada em Niterói
Prefeito visitou o Estaleiro Mauá e ressaltou a importância do apoio do Município para o segmento

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, visitou, ontem (8), o 
Estaleiro Mauá, um dos gran-
des símbolos da indústria 
naval na cidade, e que hoje 
funciona como uma base 
de apoio de reparos navais 
e serviços de offshore em 
apoio à bases de prospecção 
de petróleo. Acompanhado 
do secretário municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Luiz Paulino Moreira 
Leite, o chefe do Executivo 
conheceu áreas importantes 
do estaleiro, incluindo o se-
tor de reparos e instalações  
como dique seco para rea-
lização de serviços especia-
lizados.

Grael falou da importân-
cia das atividades realizadas 
pela empresa, instalada des-
de 1845 às margens da Baía 
de Guanabara, e destacou 
a importância da dragagem 
do Canal de São Lourenço 
para alavancar a retomada 
do setor em Niterói.

“Esse é um projeto muito 
importante para Niterói. A 
atividade naval é uma ativi-
dade tradicional na cidade, 
que tem todo o simbolismo 
e o início do ciclo de in-
dustrialização do país que 
foi fundamental. A gente vê 
com muita preocupação esse 
processo de desindustrializa-
ção do Brasil, onde estamos 
perdendo muito da nossa 
capacidade industrial. O Rio 

de Janeiro deixou de ser o 
segundo estado do país em 
número de empregos na in-
dústria”, lembrou o prefeito. 
“Desde 2013, temos buscado 
caminhos de retomada da 

atividade naval, e assumimos 
a responsabilidade de inves-
tir na dragagem do Canal de 
São Lourenço, que seria uma 
responsabilidade do governo 
federal. A atividade naval já 

foi a maior arrecadação de 
Niterói e hoje perde para 
serviços e até para a área 
de saúde, mas sabemos que 
podemos recuperar com esse 
investimento”.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Luiz Paulino Moreira 
Leite, destacou o trabalho do 
município para dar suporte 
para a indústria naval. 

“Não tem sido um ca-
minho fácil, já que estamos 
falando de uma obra que é 
desejada há 40 anos e tem 
vários desafios, mas, em bre-
ve, estaremos consolidando 
nossos projetos e gerando 
emprego e renda com a revi-
talização da indústria naval 
da cidade”, afirmou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico. 

Grael conheceu partes 
do estaleiro, que conta com  
180 mil metros quadrados, 
atua na área de processa-
mento de aço e é o maior 
estaleiro na região da Baía 
de Guanabara, sendo es-
trategicamente importante  
para a integração de módulos 
offshore, docagem e reparo 
naval, realizando ainda ser-
viços de armazenagens geral.

“É muito importante 
esse apoio que a Prefeitura 
vem dando ao setor e, com  
esse incentivo a dragagem, 
temos certeza de que em 
um médio prazo estaremos 
novamente mostrando a 
potência da indústria na-
val de Niterói”, observou  
presidente do Estaleiro 
Mauá, Geraldo Ripoll, que re-
cepcionou o prefeito ao lado 
diretor da empresa, Arialdo 
Felix. A visita também foi 
acompanhada pelo subse-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico de Niterói, Igor 
Baldez.

Douglas Macedo

De acordo com o prefeito de Niterói, atividade naval já foi a maior arrecadação da cidade e ainda pode se recuperar com os investimentos feitos pelo município

Aula de 
empatia e 
cidadania 
em SG
Uma manhã inteira dedi-
cada para aprender mais 
sobre o cotidiano no trans-
porte coletivo, empatia com 
os profissionais, valores, 
respeito ao bem comum e 
também direcionamentos 
sobre o Programa Jovem 
Aprendiz. Esses são alguns 
dos objetivos do programa 
‘Aula Passeio’, da Secretaria 
Municipal de Transpor-
tes, que será realizado em 
parceria com empresas 
de ônibus da cidade para 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino. 

O programa é realiza-
do pelo departamento de 
Educação Para o Trânsito 
junto a empresas que se 
disponibilizam para par-
cerias com a Semtran, com 
foco em alunos do 9º ano e 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). Ontem (8), alunos 
da Escola Municipal Darcy 
Ribeiro conheceram a ga-
ragem da viação Fagundes, 
em Vista Alegre. 

A ação tem objetivo de 
melhorar o comportamen-
to dos jovens usuários no 
transporte coletivo, além de 
além de possibilitar que eles 
conheçam um a respeito do 
dia a dia de alguns profissio-
nais que atuam na empresa.

“Conhecendo de perto 
a realidade desses profis-
sionais, os jovens passam a 
compreender a importân-
cia que cada um deles tem 
na nossa sociedade. Além 
disso, eles têm contato com 
as possibilidades de iniciar 
uma carreira através do 
Jovem Aprendiz”, disse o 
secretário de Transportes 
Fábio Lemos.

“Empreende Mulher” acontece durante todo o mês de julho, compartilhando conhecimentos

A vez das empreendedoras em SG

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico vai reali-
zar, durante todo o mês de 
julho, o projeto “Empreende 
Mulher”, cujo objetivo é fo-
mentar o empreendedorismo 
feminino em São Gonçalo. A 
ideia do projeto é conectar, 
através de palestras e wor-
kshops, mulheres empreen-
dedoras que se destacam nos 
seus ramos de atuação e que 
possam compartilhar suas 
histórias e experiências com 
futuras empreendedoras ou 
aquelas mulheres que já em-
preendem. 

“Temos como uma de 
nossas metas desenvolver 
ações para potencializar o 
empreendedorismo feminis-
mo. Acreditamos que o ‘Em-
preende Mulher’ vai fortale-

cer e impulsionar as mulheres 
que desejam empreender 
ou já estão empreendendo”, 
destacou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Márcio Picanço. 

As palestras do projeto 
vão ocorrer de 4 a 22 de julho, 
das 18h às 20h, na sala Mais 
Conhecimento, no Shopping 
Partage. Serão duas empreen-
dedoras palestrando por dia. 
Os workshops serão realiza-
dos entre 25 e 28 de julho, 
com temas referentes a redes 
sociais, técnicas para vendas, 
contabilidade, entre outros 
temas. 

Após as palestras, todas 
as participantes terão aces-
so a serviços como aber-
tura e atualização de Mi-
croempreendedor Individual 

(MEI), dispensa de alvará, 
workshops de capacitação e 
encaminhamento para linha 
de crédito.

As inscrições para par-
ticipar das palestras devem 
ser feitas pelo whatsapp (21) 
99539-8093 com nome com-
pleto, telefone, e-mail e o dia 
que deseja participar. 

Confira as palestras até 
13 de julho - Segunda-feira 
(4/7) - Emanuelle Ferreira, 
empreendedora do ramo ad-
vocatício; Denise Mendonça, 
empreendedora do ramo 
advocatício.

Terça-feira (5/7) - Débora 
Soraia, empreendedora do 
ramo de fisioterapia e pilates; 
Ewelin Andrade, empreen-
dedora do ramo de beleza e 

instrutora de unhas.
Quarta-feira (6/7) - Julia 

Lima, empreendedora do 
ramo de produção de eventos; 
Monique Barcellos, empreen-
dedora do ramo de beleza.

Quinta-feira (7/7) - Tatian-
na Carvalho, empreendedora 
do ramo de comunicação e 
marketing; Vanessa Brotto, 
empreendedora do ramo de 
confeitaria.

Sexta-feira (8/7) - Cris 
Moro, empreendedora do 
ramo de estética; Thays da 
Costa, empreendedora do 
ramo de comunicação e mar-
keting.

Segunda-feira (11/7) - 
Ewelin Andrade, empreen-
dedora no ramo de beleza e 
instrutora de unhas; Letícia 
Vieira, empreendedora do 
ramo de jóias em prata.

Terça-feira (12/7) -Sara Pe-
res, empreendedora do ramo 
de marketing digital; Renata 
Lucas, empreendedora do 
ramo advocatício.

Quarta-feira (13/7) - Letí-
cia da Hora, empreendedora 
do ramo social;

Renata Garcia, empreen-
dedora do ramo de turismo, 
feiras, festas e eventos.

Quem passa próximo à Rua 
São Pedro, no Alcântara, em 
São Gonçalo já consegue ver 
a construção do Restaurante 
do Povo. No local, que está 
com as obras do primeiro 
andar avançadas, já é pos-
sível ver a área onde serão 
oferecidas as refeições, os 
banheiros e a área de re-
colhimento dos pratos. No  
terreno ao lado, será cons-
truída uma rampa de acesso 
para dar acessibilidade ao 
espaço. A unidade, que é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de São Gonçalo e o 
Governo do Estado do Rio, 
iniciou as obras e março e 
tem previsão de entrega para 
seis meses.

O Restaurante do Povo 
está sendo construído no 
Centro de Alcântara, um dos 
principais polos comerciais 

de São Gonçalo, que abriga 
diversos estabelecimentos, 
além de escolas, um termi-
nal rodoviário, igrejas, entre 
outros.

A unidade vai oferecer, 
a preços populares, três mil 
refeições por dia, sendo mil 
cafés da manhã e dois mil al-
moços, de segunda a sábado.

“Muitas pessoas serão 
beneficiadas diariamente. 
Para muitos, serão as únicas 
refeições do dia. Então, não 

podemos mais fazer a po-
pulação esperar. Não vamos 
poupar esforços, iremos 

trabalhar dia e noite para 
entregar o Restaurante do 
Povo o mais breve possível”, 

Objetivo é 
conectar 
mulheres que se 
destacam com 
as que estão 
começando

Unidade vai 
oferecer, a preços 
populares, cafés 
da manhã e 
almoços, de 
segunda a sábado

Com obras avançadas no bairro Alcântara, novo espaço vai oferecer 3 mil refeições diárias

Restaurante do Povo mais próximo

declarou o prefeito Capitão 
Nelson.

A unidade já recebeu o 
repasse do Governo do Es-
tado de R$ 13 milhões para 
garantir o pagamento da 
obra e mobiliário local. Uma 
segunda transferência de 
recursos será realizada para 
garantir os dois primeiros 
anos de funcionamento.

O prefeito Capitão Nelson 
disse que o Restaurante do 
Povo é uma oportunidade de 
resgatar a credibilidade do 
município de São Gonçalo.

“Essa parceria do Gover-
no do Estado está abrindo 
muitas portas. Vamos dar 
funcionalidade a um pré-
dio público que não estava 
sendo utilizado. Agora será 
uma oportunidade para dar 
segurança alimentar para 
toda a população”.

 Renan Otto/Divulgação

Espaço já recebeu o repasse do Estado de R$ 13 milhões para obra e mobiliário

‘Aula passeio’ 
traz a realidade 
dos ônibus
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PRF não vai poder mais atuar 
fora das rodovias federais
Decisão da Justiça ocorre após ação conjunta que apreendeu armamento de guerra, mas deixou mortos

A Justiça Federal decidiu im-
pedir a atuação da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em 
operações fora de rodovias 
federais. A 26ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro aceitou pedido 
do Ministério Público Federal 
(MPF) para suspender o Arti-
go 2º da Portaria 42/2021, do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública.

Segundo o artigo suspen-
so, a PRF poderia designar 
efetivo para integrar equipes 
em operação conjunta com 
outras forças, prestar apoio 
logístico, atuar na segurança 
das equipes e do material em-
pregado, ingressar em locais 
alvos de mandado de busca e 
apreensão, mediante previsão 
em decisão judicial, lavrar 
termos circunstanciados de 
ocorrência e praticar outros 
atos relacionados ao objetivo 
da operação conjunta.

O MPF pediu a nulidade 
do Artigo 2º para impedir a 
atuação da PRF em operações 
policiais em locais como as 
comunidades localizadas 
dentro da cidade do Rio. A 
Justiça aceitou o pedido por 
considerar que ele viola o 
parágrafo 2º do Artigo 144 
da Constituição Federal, que 
especifica que a PRF “des-
tina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das 
rodovias federais”.

O pedido do MPF veio 

depois de três operações 
policiais, com a participação 
da PRF, que resultaram na 
morte de 37 pessoas, uma na 
comunidade do Chapadão 
(que deixou seis mortos), em 
março; e duas na Vila Cruzei-

ro (uma em fevereiro, com 
oito mortos, e outra em maio, 
com 23 mortos).

Por meio da assessoria de 
imprensa, a PRF informou 
que “já está cumprindo a de-
cisão, analisando a situação 

e adotando as providências 
necessárias”.

A decisão - “Foi com base 
nessa portaria que a Superin-
tendência da PRF no Rio de 
Janeiro autorizou, em 23 de 
maio, a operação conjunta 

a ser realizada pela PRF e 
pela PM, representada pelo 
Batalhão de Operações Es-
peciais, para cumprimento 
de mandados de prisão e de-
sarticulação de organização 
criminosa, na comunidade 
da Vila Cruzeiro, no Rio de 
Janeiro. (…) Não obstante, 
analisando o previsto no arti-
go 2º da Portaria nº 42/2021, 
do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, que foi utili-
zado como base para a parti-
cipação da PRF em incursões 
policiais realizadas na Cidade 
do Rio de Janeiro com vistas 
a desarticulação de organiza-
ções criminosas, conclui-se 
haver inegável inovação em 
matéria reservada a lei federal 
e ampliação de competência 
de órgão policial em descon-
formidade com o estabeleci-
do na Constituição Federal, o 
que não pode ser admitido”, 
considerou a juíza Federal 
Frana Elizabeth Mendes, ao 
proferir a decisão.

Na decisão, a magistrada 

deixou claro que cabe à PRF 
o patrulhamento ostensivo, 
fiscalização e controle das ro-
dovias federais, “não havendo 
nenhuma norma que atribua 
ao aludido órgão o exercício 
de atividades de polícia ju-
diciária e administrativa fora 
dos limites estabelecidos na 
Constituição Federal, quais 
sejam e repita-se, nas rodo-
vias federais”.

Procedimento investiga-
tório criminal – O MPF, pelo 
Núcleo de Controle Externo 
da Atividade Policial no Rio 
de Janeiro, instaurou, no dia 
da operação na Vila Cruzeiro, 
procedimento investigató-
rio criminal para apurar as 
condutas, eventuais viola-
ções a dispositivos legais, as 
participações e responsa-
bilidades individualizadas 
de agentes policiais federais 
durante operação conjunta 
com o Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro na 
Vila Cruzeiro, Complexo da 
Penha, resultando na morte 
de 23 pessoas.

“O caso está sendo inves-
tigado também sob a ótica de 
possível violação de direitos 
humanos durante a operação 
na Vila Cruzeiro “, esclarece 
o procurador da República 
Eduardo Benones, autor da 
ação.

Juíza diz que 
que cabe à PRF o 
patrulhamento, 
fiscalização e 
controle das 
estradas

Arquivo/Agência Brasil

Segundo artigo suspenso, PRF poderia designar efetivo para integrar equipes em operação conjunta com outras forças

Câmara veta ICMS no 
adicional de energia
O plenário da Câmara apro-
vou nesta quarta-feira (8) um 
projeto de lei que impede a 
incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Produtos (ICMS) sobre o 
adicional de energia elétrica 
das bandeiras tarifárias. O 
texto segue para análise do 
Senado.

As bandeiras tarifárias 
foram criadas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para identificar com 
mais clareza as situações de 
escassez hídrica e podem 
ser verde (sem cobrança adi-
cional), amarela (acréscimo 
intermediário) e vermelhas 
(1 e 2 e tem um acréscimo 
máximo). 

Devido à seca em diver-
sas regiões do país no ano 
passado, entre setembro de 
2021 e 16 de abril de 2022 

vigorou a bandeira tarifária 
“escassez hídrica”, que foi 
criada pelo Comitê de Moni-
toramento do Setor Elétrico 
(CMSE), que é vinculado ao  
Ministério de Minas e Ener-
gia.

Sobre os valores repre-
sentados pelas bandeiras 
tarifárias incidem todos os 
tributos que já são cobrados 
sobre a energia elétrica: PIS 
e Cofins (federais), ICMS (es-
tadual) e Contribuição para 
Iluminação Pública (CIP), 
de competência municipal. 
Pelos cálculos de um dos au-
tores do texto, Hildo Rocha 
(MDB-MA), com a aprovação 
do projeto, o consumidor 
pode economizar até R$ 4 
a cada 100 kW consumidos, 
no caso de uma tarifa de 27% 
do ICMS, cobrada por alguns 
estados.

Jacarezinho: denúncia contra 
dois policiais é rejeitada
A Justiça rejeitou a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) contra os 
policiais civis Amaury Godoy 
Mafra e Alexandre Moura 
de Souza, pelo homicídio 
doloso de Richard Gabriel da 
Silva Ferreira e Isaac Pinheiro 
de Oliveira, além de fraude 
processual. Os dois foram 
mortos durante a operação 
policial feita na comunidade 
do Jacarezinho, na zona norte 
do Rio de Janeiro, no dia 6 de 
maio de 2021. No total, 28 
pessoas morreram, incluindo 
um policial.

A denúncia do MPRJ foi 
feita ao 2º Tribunal do Júri 
da Capital, alegando que os 
policiais entraram na resi-
dência onde Richard e Isaac 
se abrigaram após já terem 
sido baleados durante a troca 

de tiros. Segundo o MPRJ, a 
perícia atestou ausência de 
conflito no local em que eles 
foram mortos.

Na decisão, o juiz em exer-
cício Daniel Werneck Cotta 
afirmou que não há elemen-
tos o suficiente na denúncia 
que corroborem com a in-
tenção de matar, ao invés da 
legítima defesa alegada pelos 
policiais, o chamado exclu-
dente de ilicitude, mesmo 
que os disparos feitos pelos 
policiais tenham ocorrido 
antes de qualquer revide.

“No caso concreto, a des-
peito das complexas e valoro-
sas diligências adotadas pela 
Força- tarefa [do MPRJ no 
caso Jacarezinho], conclui-se, 
pelo revolvimento minucioso 
do procedimento adminis-
trativo que instrui a inicial 
acusatória, que os elementos 

informativos e probatórios 
produzidos são inidôneos a 
formar a justa causa necessá-
ria ao recebimento da ação”, 
diz a decisão.

O juiz relata que não há 
testemunhas do ato em que 
os dois foram mortos, mas 
que os moradores da residên-
cia relataram ter ficado cerca 
de 4 horas impedidos de sair 
de casa, inclusive quando os 
policiais invadiram o local 
atrás de Richard e Isaac, e 
que eles não demonstraram 
intenção de se entregar.

A decisão destaca, ainda, 
que não havia sinais de execu-
ção, como tiros a curta distân-
cia, e que Isaac foi socorrido 
com vida. Além disso, o juiz 
desqualifica um áudio anexa-
do ao processo, que teria sido 
gravado no momento em que 
as vítimas se renderiam.

“Constata-se que não há 
informações mínimas sobre 
a origem do áudio submetido 
a confronto, não sendo pos-
sível, portanto, analisar por 
que meio foi produzido, em 
que local armazenado e como 
manipulado”.

O MPRJ informou que 
aguarda ser intimado da de-
cisão, “para análise das razões 
de decidir do juiz, e então 
avaliar a interposição do re-
curso”.

Agentes eram acusados de mortes durante ação na comunidade, em 2021

STJ decide que rol de procedimentos é taxativo. Ainda cabe recurso

Saúde: planos não precisam 
cobrir o que está fora da lista 

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu ontem (8) que as 
operadoras de plano de saúde 
não são obrigadas a cobrir 
procedimentos médicos que 
não estão previstos na lista da 
Agência Nacional de Saúde 
(ANS). Cabe recurso contra a 
decisão. 

A Segunda Seção do STJ 
entendeu que o rol de procedi-
mentos definidos pela agência 
é taxativo, ou seja, os usuários 
não têm direito a exames e 
tratamentos que estão fora 
da lista. 

Por 6 votos a 3, prevaleceu 
o entendimento do relator, 
ministro Luís Felipe Salomão, 

cujo voto foi proferido em 
sessões anteriores. 

Ao definir que o rol é taxa-
tivo, o ministro entendeu que 
haveria um desequilíbrio nos 
contratos de plano de saúde 
se alguns usuários obtivessem 
na Justiça direito a coberturas 
que outros não têm. Isso afe-
taria o equilíbrio econômico 
do sistema de saúde com-
plementar e aumentaria os 
custos para todos os usuários, 
segundo o ministro. 

A lista de procedimentos e 
tratamentos obrigatórios da 
ANS foi criada em 1998 para 
estabelecer um mínimo de 
cobertura que não poderia ser 

negada pelos planos de saúde. 
O rol vem sendo atualizado 
desde então para incorporar 
novas tecnologias e avanços.

Desde então, é comum que 
usuários de plano de saúde 
busquem na Justiça o direito 
de as operadoras pagarem 
por procedimentos ou trata-
mentos que ainda não estejam 
previstos no rol da ANS.

O Senado aprovou on-
tem (8) a Medida Provi-
sória (MP) 1.100/2022, 
que ajusta a cobrança de 
tributos sobre o etanol 
para permitir a venda 
direta do produtor ou do 
importador para o setor 
varejista. O texto segue 
para promulgação. A 
MP promove ajustes na 
cobrança da Contribui-
ção para os Programas 
de Integração Social 
e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor 
Público (o PIS/Pasep) e 
da Contribuição para o 
Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) 
incidentes na cadeia de 
produção e de venda de 
etanol.

Venda direta 
de etanol

Para juiz, não 
há prova do 
envolvimento 
dos policiais nos 
homicídios na 
comunidade

Por 6 votos a 
3, prevaleceu 
entendimento 
do relator

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: 12/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói 17598047
09:00 às 13:00 Rua Álvares Azevedo - Icaraí - Niterói 17598121
09:00 às 13:00 Avenida Visconde do Rio Branco - Centro - Niterói 17598317
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17602119
13:00 às 17:00 Rua Marquês Paraná - Centro - Niterói 17602119
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17602309
13:00 às 17:00 Ruas Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói 17602337
13:00 às 17:00 Rua Evaristo da Veiga - Centro - Niterói 17602337
13:00 às 17:00 Rua Senador Nabuco - Centro - Niterói 17602337
Dia: 13/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Benjamin Sodré - Boa Viagem - Niterói 17603337
13:00 às 17:00 Rua Antônio Parreiras - Boa Viagem - Niterói 17603337
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Pendotiba - Niterói 17603929
13:00 às 17:00 Travessas C, J, O - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17603929
13:00 às 17:00 Rua Samuel Weiner Filho - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17603929
13:00 às 17:00 Estrada A Peixoto - Rio do Ouro - Niterói 17614327

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Antonis Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17603963
12:00 às 16:00 Rua Dona Antônia Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17603963
13:00 às 17:00 Rua Capitão João Manoel - Paraíso - São Gonçalo 17603641
13:00 às 17:00 Rua João Cândido - Gradim - São Gonçalo 17603641
13:00 às 17:00 Rua Luiz Camilo - Paraíso - São Gonçalo 17603641
13:00 às 17:00 Rua Aida Cury - Raul Veiga - São Gonçalo 17603763
13:00 às 17:00 Rua Oldemir de Souza - Raul Veiga - São Gonçalo 17603763
13:00 às 17:00 Rua Osvaldo Aranha - Amendoeira - São Gonçalo 17603763
13:00 às 17:00 Avenida Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17614327
13:00 às 17:00 Estrada Aústria - Rio do Ouro - São Gonçalo 17614327
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Várzea Moças - Rio do Ouro - São Gonçalo 17614327

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá 17600983
13:00 às 17:00 Ruas A, B - Jaconé - Ponta Negra - Condomínio Mar - Balneário - 

Estrada de Jaconé - Maricá 
17600983

13:00 às 17:00 Ruas 1, 5 - Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá 17600983
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 17600983
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Estrada de Jaconé - Maricá 17600983
13:00 às 17:00 Ruas D, E - Bosque de Itapeba - Ponta Grossa - Estrada Velha São 

José - Estrada Velha de Itapeba - Rodovia A. Peixoto - Maricá 
17603775

13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Itapeba - Maricá 17603775
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Itapeba - Maricá 17603775
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Portugal 
enfrenta os 
tchecos em 
Lisboa
A Liga das Nações terá sua 
terceira rodada sendo ini-
ciada nesta quinta-feira. 
Pelo grupo 2 da Liga A, 
Portugal e República Tche-
ca duelam às 15h45 (de 
Brasília), em Lisboa.

O confronto vale a li-
derança da chave. As duas 
seleções estão com quatro 
pontos, com os portugue-
ses à frente pelos critérios 
de desempate.

Uma vitória deixa Portu-
gal em boa situação, miran-
do a Fase Final da competi-
ção. Já a República Tcheca 
tenta surpreender e manter 
a invencibilidade.

Na outra partida do gru-
po, a Suíça, adversária do 
Brasil na Copa do Mundo 
do Qatar, busca seus pri-
meiros pontos contra a 
Espanha.

Os suíços tentam ficar 
em situação difícil para se 
manter na Liga A. Já os vi-
sitantes buscam a primeira 
vitória para seguir com 
chance de classificação.

Glorioso tenta se recuperar de tropeço em casa na rodada passada

Botafogo visita o 
Palmeiras em São Paulo 

Com 16 pontos 
conquistados, 
o Palmeiras tem 
chance de ter-
minar a décima 
rodada do Cam-

peonato Brasileiro na lideran-
ça. Para isso precisa derrotar o 
Botafogo em duelo programa-
do para hoje, às 19 horas, em 
São Paulo. O Glorioso precisa 
se recuperar, pois vem de der-
rota por 2 a 1 para o Goiás, no 
Rio, na segunda-feira. Com 12 
pontos, tem que pontuar para 
não encostar de vez na zona 
de rebaixamento.

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, sabe que o clube 
vive um momento de recons-

trução. Assim entende que 
cada duelo no Brasileirão é 
uma espécie de final na luta 
do time pela sua afirmação n 
o cenário nacional.

“É mais um desafio e o 
Botafogo trabalha para se-
guir por um bom caminho. 
Estamos em uma fase difícil. 
O momento de construção é 
difícil”, disse.

Já o técnico Abel Ferreira 
conseguiu colocar na cabeça 
dos jogadores do Palmeiras a 
importância do Campeonato 
Brasileiro, deixado de lado em 
temporadas anteriores. Assim 
eles tratam cada jogo do tor-
neio como uma decisão.

“É uma grande competi-

ção. Muito importante pra 
nossa carreira. A gente va-
loriza muito. Infelizmente 
nos outros anos tivemos de 
desfocar do Brasileirão por 
causa de outras competi-
ções. Mas esse ano estamos 
focados, com certeza vamos 
buscar esse título. Mas tem 
muita coisa pra acontecer. 
Vamos com calma”, afirmou 
o atacante Rony.

Em termos de escalação, 
Luís Castro faz mistério em 
relação ao time que vai me-
dir forças com o Palmeiras. 
É possível que ele faça algum 
tipo de substituição no senti-
do de melhorar o desempe-
nho da equipe.

Vitor Silva / Botafogo

Volante Patrick de Paula deve ser escalado pelo técnico Luís Castro (ao fundo) para enfrentar o Palmeiras hoje à noite

Torcida do Vasco 
esgota ingressos

Flamengo ganha 
ação contra o BC

A torcida do 
Vasco deu mais 
u m a  a m o s -
tra de apoio 
à equipe. Os 
cruzmaltinos 
esgotaram os 

ingressos para o duelo do 
próximo domingo, contra 
o líder Cruzeiro, às 16 horas 
(de Brasília), no Maracanã.

O clube cruzmaltino 
colocou 65 mil ingressos 
à venda. As últimas entra-
das foram comercializadas 
ontem.

A diretoria mudou o lo-
cal da partida por conta da 
grande procura dos vascaí-
nos nesta Série B. A torcida 
lotou praticamente todos 
os jogos em São Januário.

O Vasco está na vice-li-
derança da competição e 
tenta diminuir a distância 

O Flamengo se 
livrou de um 
problema nes-
tes últimos dias. 
Isso porque o 
clube rubro-ne-

gro ganhou causa na Justiça 
contra o Banco Central.

A instituição financeira 
entrou com uma ação contra 
o clube por supostas irregu-
laridades em negociações 
de jogadores nas décadas de 
1990 e 2000. Para o órgão, os 
rubro-negros deveriam pagar 
R$ 127 milhões.

No entanto, em julgamen-
to no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), o time carioca 

para o primeiro colocado. 
Após a vitória na noite da 
última terça-feira contra o 
Náutico, em Pernambuco, 
por 3 a 2, o clube chegou 
a 21 pontos no torneio na-
cional.

Base forte - O atacan-
te Figueiredo e o volante 
Andrey, crias de São Januá-
rio, foram os destaques do 
Vasco na vitória sobre o 
Náutico. O primeiro  outro 
destaque da partida. O pri-
meiro exaltou o trabalho 
feito pelo clube.

“A gente já vem tra-
balhando forte desde a  
base. O Vasco tem uma 
filosofia muito boa. Como 
eu falei, trabalhando forte 
as coisas dão certo. Para 
garantir que a base é forte”, 
declarou.

ganhou a causa por três votos 
a dois. Com isso, o Flamengo 
não terá que pagar qualquer 
valor.

O risco de perda da causa 
fez a diretoria do clube segurar 
os gastos com o futebol no 
início desta temporada. Com 
a decisão, os rubro-negros de-
vem buscar reforços na janela 
de transferências deste meio 
de ano.

Clube consegue 
fôlego para 
buscar reforços 

Duelo em solo 
luso vale a 
liderança do 
grupo 2

Suíça, rival do 
Brasil na Copa, 
enfrentará a 
Espanha 


