
Niterói lança campanha para 
atualizar os valores do IPTU

Mas para garantir adesão, prefeitura promete perdoar a diferença devida e ainda dar desconto de 5% no imposto

PASSANDO A BORRACHA NO PASSADO

CIDADES\PÁG. 3

Na Ponte Rio-Niterói, a previsão da concessionária Ecoponte é de fluxo intenso, com a passagem de  cerca de 719 mil veículos entre  quarta-feira (15) e segunda-feira (20), nos dois sentidos

Arquivo/Agência Brasil

Trânsito intenso 
no feriadão de 
Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
dá início hoje à Operação Corpus 
Christi 2022 nas rodovias de todo 

o País. As fiscalizações seguem 
até 23h59 de domingo (19). Na 

Ponte Rio-Niterói, a previsão da 
concessionária Ecoponte é que 

cerca de 719 mil veículos passem 
de quarta-feira (15) até segunda-

-feira (20), nos dois sentidos. O 
maior fluxo será hoje (15), quando 

cerca de 85 mil veículos seguirão 
para Niterói e cidades da Região 
dos Lagos. Quem optar por não 

viajar não deverá escapar dos 
congestionamentos, já que ruas 
de várias cidades, como Niterói 

e São Gonçalo serão interditadas 
pelos tradicionais tapetes de sal.

Lixo poderá 
render dinheiro 
para escolas

PANORAMA/PÁG. 2

Beirando a zona de rebaixamento, o Flamengo tenta mudar sua sorte 
no Brasileiro a partir de hoje à noite quando enfrenta o Cuiabá, no Ma-
racanã, pela 11ª rodada. O técnico Dorival Jr. terá a volta de Arrascaeta.

PÁG. 8

Mostra reúne 
ícones do 
rock
A Sala Carlos Couto, em Ni-
terói, abriga, até o dia 27 de 
julho, a exposição “Aumen-
ta que isso aí é Rock’n’Roll”, 
de Adriana Ninsk. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Aumenta que isso aí é Rock’n’Roll”, 
de Adriana Ninsk, em Niterói

ESPORTES

Realização 
de um sonho 
de criança
Apresentado ontem como 
novo treinador do Vasco, 
Maurício Souza confessou 
ser um torcedor cruzmalti-
no desde criança.

Daniel Ramalho / Vasco

Maurício Souza já começou traba-
lhar no Vasco e estreia no sábado

Gilvan de Souza / Flamengo

Novo dono da bola rubro-negra, Dorival Júnior comanda o Fla hoje contra o Cuiabá no Maracanã

Fla tenta iniciar virada no Brasileiro

Aporte de R$ 5 
bi para reduzir a 
conta de luz

CIDADES\PÁG. 5

Ação contra 
receptação mira 
empresários 

CIDADES\PÁG 4 

Acima de qualquer suspeita
Pastor preso em Itaboraí é acusado de estuprar filhas de fiéis, uma delas no caminho da igreja
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Covid em alta?
Mais uma vez, milhares de pessoas estão de infectando 
na nova onda da covid e acho que as autoridades estão 
pagando para ver ou será por ser ano eleitoral?
Amanda Gonçalves

Frio em Niterói
As temperaturas estão cada vez mais baixas em Niterói e 
tenho aqui em casa roupas para doação. Gostaria de saber 
da Prefeitura de Niterói como faço para ajudar as pessoas 
que devem estar com frio pelas ruas da cidade.
Antenor da Silva

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.

Rock: mostra reúne 
artistas icônicos
O Espaço Cultural Sala Car-
los Couto, no Centro de Ni-
terói, abriga, até o dia 27 de 
julho, a exposição “Aumenta 
que isso aí é Rock’n’Roll”, 
da artista plástica e cantora 
Adriana Ninsk. A mostra é 
uma comemoração ao Dia 
Internacional do Rock, as-
sunto que a acompanha há 
muito tempo.

Para essa exposição, a 
artista fez uma triagem dos 
artistas mais icônicos, com 
os quais mais se identificava 

e admirava. Após muitas 
pesquisas imagéticas em 
vários sites, Adriana buscou 
fotos em preto e branco que 
traduziam a alma desses 
artistas e, a partir daí, desen-
volveu todo um trabalho de 
cores e materiais diversos.
Ninsk confessa que foi uma 
tarefa difícil, pois a maioria 
desses artistas a inspira. 

A visitação pode ser feita 
de quarta a sexta, das 11h às 
18h, e aos sábados e domin-
gos, das 15h às 18h. 

CULTURA

Samba
O cantor Vitor Vianna é a 
atração, desta quinta, do 
festival “Pras Bandas de Cá”, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos. No show ‘Resenha na 
Sala’, que acontece às 18h, o 
artista apresenta clássicos 
do samba, interpretados por 
artistas renomados como 
Jorge Aragão e Zeca Pagodi-
nho, entre outros, além de 
sucessos dos pagodes retrô 
dos anos noventa e muito 
mais. O ingresso custa R$25 
(inteira) e está à venda no 
site Sympla.

LANÇAMENTO – Pedro Sampaio lança seu primeiro 
feat internacional com Anitta, Nicky Jam, Dadju e MC 
Pedrinho, que se juntam na faixa “Dançarina Remix”, 
nova versão do hit presente no primeiro álbum de es-
túdio do DJ e produtor. A letra vem com versos inéditos 
em espanhol e francês. Um videoclipe especial para o 
single será lançado em breve.

MANOEL CORDEIRO – “Um disco festivo, feito para 
celebrar a vocação brasileira para o movimento do 
corpo e os ritmos dançantes”. Assim Manoel Cordeiro, 
compositor e multi-instrumentista paraense, produtor 
de mais de cem discos, define a concepção de seu novo 
álbum, “Levadas de Festa”. A obra é fruto da parceria 
com Alexandre Kassin, Pupillo e Marlon Sette.

Divulgação

“Aumenta que isso aí é Rock’n’Roll”, de Adriana Ninsk, em Niterói

Divulgação

Vitor Vianna é a atração, desta 

quinta, do “Pras Bandas de Cá”

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

Endividamento em nova discussão

Os impactos do endivida-
mento do Estado sobre a 
qualidade dos serviços pú-
blicos foram discutidos em 
audiência da CPI da Dívida 
Pública na Alerj. A reunião 
contou com representan-
tes de servidores públicos. 
“Do ponto de vista estraté-
gico, revoga-se a dívida pú-
blica, pois ela já está paga. 
O valor da dívida influencia 

Divulgação/Alerj

o serviço público como um 
todo”, disse o presiden-
te da CPI, deputado Luiz 
Paulo (PSD). A verdade é 
que mais da metade da 
arrecadação do estado está 
comprometida com a folha 
de pagamento. Além disso, 
o Poder Público reclama 
dos juros exorbitantes, que 
os cidadãos pagam sem ter 
a quem reclamar.

Milhões para 
proteção

Licitações na mira 
da Aeerj

Em meio ao desaparecimento 
de duas pessoas na Amazônia, 
o Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) disse ontem que 
investiu R$ 21,9 milhões no 
Programa de Proteção aos De-
fensores de Direitos Humanos, 
Comunicadores e Ambientalis-
tas (PPDDH), atendendo 1.183 
pessoas. Atualmente a política 
pública protege 548 defensores 
de direitos humanos, destes, 
42 são indígenas. Titular da 
Secretaria Nacional de Prote-
ção Global (SNPG/MMFDH), 
Mariana Neres ressalta que a 
maior execução financeira dos 
últimos sete anos foi em 2021, 
com de R$ 12,5 milhões. “Desde 
o início deste governo a política 
de proteção incluiu também o 
atendimento expresso aos co-
municadores e ambientalistas. 
Com isso, reafirmamos o nosso 
compromisso em proteger a 
vida e a integridade dos de-
fensores e ativistas de direitos 
humanos”, afirmou.

O engenheiro e advogado 
Paulo Kendi Teixeira Mas-
sunaga é o novo presidente 
executivo da Associação das 
Empresas de Engenharia do 
Rio  (Aeerj). Há 42 anos no se-
tor, atuou em obras públicas 
de grande porte e possui ex-
periência em concorrências 
públicas. Na Aeerj, pretende 
dar prioridade à defesa do 
setor de Engenharia e ao 
cumprimento dos contratos, 
protegendo as empresas de 
engenharia de atos arbitrá-
rios. “Não pouparei esforços 
no trabalho de conscientiza-
ção dos gestores dos órgãos 
responsáveis, sobre a neces-
sidade da total transparência 
dos processos licitatórios em 
todas as suas fases, desde os 
editais, que devem ter exigên-
cias compatíveis com o objeto 
licitado e as planilhas orça-
mentárias, até a finalização 
do processo com a contrata-
ção da empresa vencedora”, 
já avisou.

POR JEFFERSON LEMOS

Lixo pode virar dinheiro nas escolas

A coleta seletiva de lixo, que 
já é obrigatória nas escolas 
públicas e particulares, 
poderá ser complementada 
com o Programa Reciclar 
é Pensar. É o que propõe 
o PL 11/19, do deputado 
Márcio Canella (União), 
aprovado em discussão úni-
ca pela Alerj nesta quarta 
(15/6). A medida atualiza 

Divulgação/Alerj

a Lei 1.831/91 e prevê que 
o balanço financeiro dos 
valores obtidos com o ma-
terial reciclado e o lucro 
será destinado à compra de 
material didático-pedagó-
gico de informática e outros 
benefícios para a própria 
escola, de acordo com as 
prioridades elencadas pela 
direção. 

Vidas importam desde a concepção

A defesa de nascituros (be-
bês no ventro materno) pas-
sa a integrar a Lei Orgânica 
da Defensoria Pública do 
Estado. Emenda número 
37, com essa finalidade e 
apresentada pela deputada 
estadual Rosane Felix (PL), 
foi acatada pela Alerj na 
aprovação do PL Comple-
mentar 64/22, que atualiza 
a Lei Orgânica da Defen-
soria Pública. A deputada 
argumentou que a função 
da Defensoria Pública é 
oferecer assistência ao ser 

 Thiago Lontra/Alerj

humano vulnerável, sendo 
assim, torna-se imprescin-
dível defender os indefesos 
ainda no ventre. “O Estado 
e a Defensoria Pública pre-
cisam ser a voz ou dar voz 
para o nascituro, que ainda 
está no ventre, mas tem o di-
reito à própria vida, o direito 
de nascer vivo. Portanto, 
ele deve ser protegido pelo 
Estado. Enquanto eu estiver 
na política, lutarei sempre a 
favor da vida desde a con-
cepção”, afirma a deputada 
estadual Rosane Felix.

Panorama RJPanorama RJ

A deputada Zeidan (PT) 
esteve em audiência com o 
secretário estadual de Trans-
portes, André Luiz Nahass, e 
aproveitou para explicar o 
PL 6001/2022, que protoco-
lou recentemente na Alerj, 
a fim de permitir convênio 
entre municípios limítrofes 
à Maricá para implantação 
do transporte coletivo gra-
tuito. “Moradores de Maricá 
circulam e trabalham em 
cidades como São Gonça-
lo, Saquarema e Itaboraí e 
vice-versa, imaginem que 

esse transporte que hoje 
permite o deslocamento 
gratuito para a população 
seja ampliado e tenha con-
dições de atender melhor os 
moradores, oferecendo uma 
espécie de integração, onde 
o passageiro possa pegar 
um transporte gratuito na 
cidade vizinha que também 
ofereça o mesmo serviço “, 
explicou a deputada petista, 
acrescentando que a inicia-
tiva de tarifa zero praticada 
hoje em Maricá pode chegar 
às demais cidades do estado.

Ônibus de graça para todo mundo
Divulgação

Benefícios fiscais para o setor 
atacadista - garantidos pela 
Lei 9.025/20 - valerão até 31 
de dezembro de 2032. A de-
terminação é do PL 6.037/22, 
do deputado Márcio Pache-
co (PSC), que a Alerj aprovou 
em discussão única nesta 
terça (14/6). A Lei 9.025/20 
determina redução da alí-
quota de ICMS dos produtos 
da cesta básica para 7%; 
e estabelece 12% para os 
demais produtos comerciali-
zados pelo setor atacadista. A 

norma garante dois tipos de 
incentivos fiscais: o crédito 
presumido nas operações 
de saídas interestaduais, de 
modo que a carga tributária 
efetiva seja de 1,1%, vedado 
o aproveitamento de outros 
créditos; e o diferimento de 
ICMS, ou seja, a postergação 
do recolhimento do imposto 
para tributação no destino 
em que forem exploradas as 
atividades econômicas, nas 
operações de importações 
de mercadorias. 

Benefícios fiscais até 2032
Divulgação/Alerj
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Interdições começam hoje à noite em São Gonçalo, para confecção do maior tapete da América Latina

Corpus Christi muda o trânsito 
A partir das 23h30 de hoje 
(15) já começam as interdi-
ções nas principais vias do 
Centro de São Gonçalo para a 
celebração de Corpus Christi. 
As ruas só serão reabertas às 
20h30 da quinta-feira (16). 
A cidade, que conta com o 
maior tapete de sal de Corpus 
Christi da América Latina, 
com dois quilômetros de 
extensão, preparou um es-
quema de trânsito especial 
para receber as 50 mil pessoas 
esperadas para a celebração.

Após anos sendo con-
feccionado durante a noite 
e madrugada, com missa e 
procissão no final da manhã, 
este ano o tapete de sal co-
meçará a ser criado no início 
da manhã de quinta-feira, a 
partir das 6h30m. E a Santa 
Missa, seguida de procissão, 
terá início às 16h. Desta for-
ma, um maior número de 
fiéis poderá participar da ce-
lebração e também aproveitar 
atividades culturais paralelas 
organizadas pela Prefeitura 
ao longo do trajeto.

Mudanças no trânsito - 
Estarão fechadas as ruas Lara 
Vilela e Sá Carvalho, entre a 
Avenida Presidente Kennedy e 
a Rua Coronel Moreira César; 
Travessa Zeferino Reis entre a 
Avenida Presidente Kennedy e 
a Rua Dr. Nilo Peçanha; Rua 
Salvatori entre a Rua Feli-

ciano Sodré e Aluisio Neiva; 
Rua Eduardo Vieira, Travessa 
Jorge Soares e Rua Antônio 
dos Santos Figueiredo entre 
as Ruas Dr. Nilo Peçanha e 
Aluisio Neiva; Rua Coronel 
Moreira César e Dr. Feliciano 
Sodré em toda sua extensão; 
Rua Dr. Nilo Peçanha entre 
a Praça Dr. Luiz Palmier e a 
interseção com a Rua Gal. 

Antônio Rodrigues.
Será interditado o tráfego 

de veículos em toda a exten-
são da Alameda Pio XII (rua 
em frente a Igreja Matriz). 
Será adotado o regime único 
de circulação na Rua Aluísio 
Neiva, no sentido Centro/
Estrela do Norte. O trânsito 
será desviado no sentido Bar-
ro Vermelho/Centro: Rua Dr. 

Getúlio Vargas, Av. Presidente 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco, Av. jornalista Roberto 
Marinho, Rua Salvatori, Rua 
José da Silva Pessoa, Rua José 
Lourenço de Azevedo, Rua 
Salvatori, Rua Aluísio Neiva, 
Rua General Antônio Rodri-
gues e Dr. Nilo Peçanha.

Os motoristas que vierem 
do bairro Paraíso rumo ao 

Centro terão que seguir pela 
Rua Dr. Francisco Portela, 
Rua Coronel Serrado, Rua Dr. 
Getúlio Vargas, Av. Presidente 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco, Av. Jornalista Roberto 
Marinho, Rua Salvatori, Rua 
José da Silva Pessoa, Rua José 
Lourenço de Azevedo, Rua 
Salvatori, Rua Aluísio Neiva, 
Rua General Antônio Rodri-
gues e Dr. Nilo Peçanha. 

Agentes de trânsito vão 
orientar o fluxo. Será proibido 
o estacionamento de veículos 
nas vias durante todo o pe-
ríodo de interdição. Ao todo, 
são mais de 600 profissionais 
da Prefeitura de São Gonçalo 
envolvidos na organização da 
maior e mais tradicional cele-
bração de Corpus Christi da 
América Latina, entre agentes 
da Segurança Pública, Limpe-
za Urbana, Trânsito e Saúde. 

Programação - Além da 
volta do maior tapete de sal 
de Corpus Christi da América 

Latina, os visitantes também 
terão acesso a atrações cultu-
rais na quinta-feira (16).

A Casa das Artes recebe 
a exposição “São Gonçalo – 
Território, história e fé”, dos 
curadores Rui Aniceto Nasci-
mento Fernandes, Guilherme 
Cavotti, Alex Costa e Silva, 
Carolina Carvalho e Vanessa 
Leite. A mostra foi montada 
a partir das atividades do Me-
morial da Igreja Matriz de São 
Gonçalo, um projeto entre a 
igreja com a Uerj, onde são 
feitas pesquisas que emba-
sam a obra de recuperação do 
templo religioso. A exposição 
é composta por imagens de 
várias épocas de São Gonçalo, 
da relação entre o catolicis-
mo e a cidade e projeção de 
vídeos.

As atividades no palco 
começam às 8h e seguem até 
às 11h, com louvores com a 
banda Angelus, contação de 
história com o tema “A vida de 
São Gonçalo” e a história da 
evangelização em São Gon-
çalo. Às 15h, o palco volta a 
receber bandas com louvores.

Às 11h e às 14h, na esca-
daria da Prefeitura, haverá 
apresentação de um coral 
e espetáculos de dança. Na 
Praça Dr. Luiz Palmier, no Zé 
Garoto, companhias de dança 
irão se apresentar às 13h e às 
15h.

Expectativa 
é que eventos 
religiosos sejam 
acompanhados 
por 50 mil 
pessoas

Divulgação

Os tapetes de sal de Corpus Christi tem forte tradição no município de São Gonçalo e atraem milhares de pessoas

Niterói também terá 
interdição de ruas
A NitTrans preparou um es-
quema especial de trânsito 
para o feriado de Corpus Ch-
risti. Haverá interdição no 
trânsito de veículos e proi-
bição de estacionamento 
na Avenida Amaral Peixoto e 
em algumas vias do entorno.  
A operação acontece entre 
hoje (15) e amanhã (16).  

Será proibido estacionar 
na Rua Evaristo da Veiga, em 
toda a sua extensão, e na Av. 
Amaral Peixoto, no trecho 
entre a Rua Evaristo da Veiga 
e Av. Visconde do Rio Branco 
entre as 22h do dia 15 até 
as 20h do dia 16. Entre 00h 
e 20h do dia 16, a Rua Eva-
risto da Veiga terá sua mão 
invertida. Assim, seu fluxo 
passará a seguir saindo da 
Av. Ernani do Amaral Peixoto 
em direção a Rua Coronel 
Gomes Machado.

O trânsito será interdita-
do, entre 00h e 20h do dia 16, 
na Avenida Amaral Peixoto, 
no trecho entre a Rua Evaris-
to da Veiga e Av. Visconde do 

Rio Branco. Também haverá 
interdição, entre 00h e 20h 
do dia 16, nas ruas Visconde 
de Uruguai, Maestro Felício 
Toledo, Luiz Leopoldo Fer-
nandes Pinheiro e Visconde 
de Sepetiba, entre as ruas da 
Conceição e Coronel Gomes 
Machado.  

Para garantir a fluidez do 
trânsito, 20 operadores de 
trânsito estarão posiciona-
dos ao longo da Av. Amaral 
Peixoto e nas ruas trans-
versais do entorno. Tam-
bém serão disponibilizados 
quatro veículos de moto e  
carro patrulha e dois rebo-
ques.

IPTU: Niterói vai 
recadastrar imóveis
A Prefeitura de Niterói 
iniciou a campanha para 
atualização de informações 
pessoais e imobiliárias dos 
contribuintes de IPTU, a 
Declaração de Informação 
Cadastral do Imóvel (De-
Cad). A entrega da declara-
ção garante ao contribuinte 
que estiver em dia com todas 
as parcelas do IPTU de 2022 
um desconto de até 5% no 
imposto do ano que vem. 
Aqueles contribuintes que 
declararem alterações na 
área construída do imó-
vel terão como benefício 
o perdão da diferença de 
tributos devidos, referente 
aos últimos cinco anos. A 
DeCad deverá ser feita por 
meio do Portal de Serviços 
da Prefeitura (https://servi-
cos.niteroi.rj.gov.br) até 31 
de agosto.

“Niterói possui cerca de 
200 mil matrículas de IPTU, 
a ideia é manter atualizada 
as informações do maior 
número possível de imóveis. 
A declaração não é obrigató-

ria, mas sem dúvida é uma 
excelente oportunidade para 
o morador ficar em dia com 
seus dados fiscais. São mui-
tos os benefícios, inclusive 
para aquele morador que 
fez uma alteração na área 
construída. O passado fica 
perdoado e ele pode ganhar 
até 5% de desconto no IPTU 
de 2023”, afirma a secretária 
de Fazenda, Marília Ortiz.

Segundo o subsecretário 
de Receita da Secretaria 
Municipal de Fazenda, Juan 
Rodrigues, a alteração dos 
dados cadastrais do imóvel 
terá apenas efeitos tributá-
rios, não sendo ferramenta 
apta a regularizar a situação 
do imóvel perante outros 
órgãos, como a Secretaria 
Municipal de Urbanismo ou 
o Registro Geral de Imóveis, 
por exemplo.

Podem ser recadastra-
das lojas, casas, coberturas, 
terrenos, estacionamentos 
e construções especiais, 
como hospitais, galpões, e 
escolas.

Ponte estima passagem de 
mais de 700 mil veículos
A previsão da concessionária 
Ecoponte para o feriado de 
Corpus Christi é que cerca de 
719 mil veículos passem pela 
Ponte Rio-Niterói de quarta-
-feira (15) até segunda-feira 
(20), nos dois sentidos. 

O maior fluxo será hoje 
(15), quando cerca de 85 mil 
veículos seguirão para Niterói 
e cidades da Região dos Lagos. 
Na volta do feriado, em dire-
ção ao Rio, 165 mil veículos 
seguirão pela rodovia entre o 
domingo (19) e a segunda-fei-
ra (20).  Para garantir a segu-
rança e melhor atendimento 
aos usuários da Ponte Rio-Ni-
terói, a  Ecoponte conta com o 
Centro de Controle de Tráfego, 
que monitora o fluxo 24 horas 
por dia. Além disso, segundo 
a concessionaria, as equipes 
estarão reforçadas, com toda a 

estrutura para atender os mo-
toristas: ambulâncias UTI e de 
resgate, guinchos, caminhão 
pipa, ônibus, motolância e 
veículos de inspeção.

Os usuários que forem 
passar pela rodovia podem 
acompanhar as condições do 
trânsito através dos canais de 
comunicação da Ecoponte 
antes de seguir viagem. As 
informações estão dispo-
níveis no perfil do Twitter 
(@_ecoponte) e no site www.
ecoponte.com.br. Para saber 
mais sobre a rotina da con-
cessionária, é só acessar o  
perfil do Instagram (@_eco-
ponte).

Os usuários devem veri-
ficar, antes de viajar, as con-
dições gerais dos veículos 
- freios, a calibragem dos 
pneus, os níveis de água, óleo 

do motor e do combustível. 
A concessionária reforça que 
muitas ocorrências podem 
ser evitadas com uma revisão 
prévia.

BR-101 - A Arteris Flumi-
nense, concessionária que 
administra a BR-101 RJ/Norte, 
informa que vai mobilizar 
todo o seu efetivo para garan-
tir a fluidez do tráfego durante 
o feriado de Corpus Christi. 
Entre os dias 15 e 20 de junho, 
são esperados cerca de 465 
mil de veículos nos 322km de 
rodovia entre a divisa RJ/ES, 
em Campos dos Goytacazes, 
e Niterói. O pico previsto na 
saída será nesta quarta (15) 
e quinta (16), com 79 mil  
e 73 mil veículos, respecti-
vamente. No retorno, 95 mil 
veículos são esperados no 
domingo (19).

Via Lagos - A CCR ViaLagos 
também inicia, hoje (15), a 
Operação Especial na rodovia 
para o período do feriado de 
Corpus Christi. A previsão da 
concessionária é que 135 mil 
veículos passem pela via até o 
dia 20, sendo esta quarta (15), 
quinta (16) e a sexta-feira (17) 
os dias de maior fluxo no senti-
do Costa sentido Costa do Sol, 
quando deverão passar 22 e 24 
mil veículos, respectivamente.

Todas as equipes do SOS 
Usuário Médico, Mecânico 
e de Arrecadação da CCR 
ViaLagos estarão reforçadas e 
atuando 24 horas. A Polícia Mi-
litar Rodoviária intensificará 
as fiscalizações e o CPROEIS, 
Programa Estadual de Integra-
ção na Segurança, da Polícia 
Militar, atuará na praça de 
pedágio.

E concessionária que administra a BR-101 estima circulação de 465 mil 

Axel vai a 
Portugal em 
busca de 
negócios
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, deu início ontem 
(14), em Portugal, a uma 
série de compromissos com 
objetivo de atrair investi-
mentos e impulsionar ne-
gócios na cidade. Na Asso-
ciação Comercial de Braga, 
ele apresentou o potencial 
do município e as ações da 
Prefeitura de Niterói para 
a retomada da economia. 
O prefeito visitou também 
a Startup Braga, braço da 
InvestBraga, que atua na 
criação, aceleração e incu-
bação de startups.

Os empresários por-
tugueses conheceram o 
potencial de Niterói para 
o desenvolvimento de ne-
gócios. O prefeito fez uma 
apresentação detalhada 
sobre as características geo-
gráficas e econômicas da 
cidade considerada a sexta 
melhor do País para investi-
mentos (Urban Systems).

Cidade é uma das que mais investiu proporcionalmente no setor

Niterói recebe prêmio por 
responsabilidade cultural

 Niterói recebeu na segun-
da-feira (13), em Brasília, o 
Certificado de Responsabili-
dade Cultural, como uma das 
cidades que mais investem 
proporcionalmente em cul-
tura no Brasil. O certificado 
foi entregue a instituições, 
personalidades e autoridades 
que trabalham em prol do re-
conhecimento da cultura, em 
solenidade promovida pela 
Agência Nacional de Cultura, 
Empreendedorismo e Comu-
nicação (ANCEC).

No último ano, Niterói 
aportou R$ 72 milhões em 
chamadas públicas e projetos 
estratégicos para a recupera-
ção da economia da cultura, 
durante e após a fase aguda 
da pandemia. Um dos crité-
rios para obter o mérito de 
honra, segundo a ANCEC, 
foi estar entre as cidades que 
mais investiram em cultura 
nos últimos cinco anos, prin-
cipalmente na pandemia.

“Esse prêmio é um gran-
de reconhecimento para a 
cidade, que tem um vasto 
histórico de investimentos na 
área da cultura, em especial 
no período da pandemia”, 
disse o secretário das Culturas 
de Niterói, Alexandre Santini, 

que completou: “esse reco-
nhecimento é muito impor-
tante, porque demonstra que 
estamos no caminho certo e 
que a cidade está na vanguar-
da na formulação, execução e 
gestão das políticas culturais”, 
pontuou.

Divulgação

Secretário Alexandre Santini recebeu o prêmio de cultura em Brasília

Veículos não 
poderão passar 
nem estacionar 
na Avenida 
Amaral Peixoto, 
no Centro
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Brummell e 
o Big Ben

Dom José Francisco*

Passadas as grandes festas, 
o Ano da Liturgia prosse-
gue tranquilo, como um 
grande veleiro, saindo do 
cais e atingindo o alto mar.

É inevitável a revolta das 
ondas.

Sabemos que estamos 
preparados para enfren-
tá-las, quando, ao fazer o 
inventário das experiên-
cias e  histórias que temos 
para contar, descobrimos 
o quanto elas nos mantêm 
firmes nos propósitos. 
Nossas histórias carregam 
os personagens da nossa 
tripulação, e é bom que 
eles estejam preparados 
para não nos permitir nau-
fragar.

Então, aqui vai uma delas.

George Brummell ficou 
famoso no século XVIII 
pela sua boa conversa 
e extrema elegância: 
foi ele quem 
inventou as 
fivelas nos 
sapatos e o 
nó nas grava-
tas. O Prínci-
pe de Gales, 
seu amigo e 
admirador, 
a b r i a  c o m 
frequência 
as portas da 
cor te  para 
e l e ,  e  l h e 
concedia os melhores 
assentos nas mesas de 
jantar.

Seguro da sua populari-
dade e da autoridade que 
vinha ganhando junto às 
cortes, um dia, Brummell 
perdeu a noção de onde 
estava, de quem era e de 
como deveria se portar. E, 
durante um jantar de gala, 
disparou comentários ina-
propriados sobre a obesi-
dade do príncipe, a quem 
ele já havia apelidado de 
“Big Ben”.

Naquela época, vejam 
bem, a esbelteza era uma 
qualidade importante 
num monarca.

Naquele dia, vendo que o 
serviço de mesa demora-
va, Brummell, sem mais, 
solicitou ao seu anfitrião, 
em tom jocoso: Toque o 
sino, Big Ben!

O sino foi tocado, 
sim.

Mas quando o ser-
viçal chegou, 
o príncipe 
ordenou-lhe 
m o s t r a r  a 
porta da rua 
ao comensal, 
e nunca mais 
convidá-lo.

Mesmo caí-
do em des-
graça real, 
B r u m m e l l 
m a n t e v e 

sua arrogância. E, 
assim, terminou a 
vida: sozinho.

É que lhe era difícil de-
terminar, com precisão, 
onde ficava o fio tênue que 
separa uma brincadeira 
infantil de uma compa-
ração agressiva, dessas 
que ofendem a todos: se-
jam príncipes ou homens  
comuns.

Mesmo caído 
em desgraça 

real, Brummell 
manteve sua 
arrogância. 

E, assim, 
terminou a 

vida: sozinho.

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

O Governo do Estado 
paga esta semana a pre-
miação do Sistema de 
Metas referente ao se-
gundo semestre de 2019 
e ao primeiro e segundo 
semestres de 2020. Se-
rão R$ 59.035.608,43 pa-
gos em 57.106 premia-
ções para policiais civis 
e militares de unidades 
das regiões que alcan-
çaram as metas dos in-
dicadores estratégicos 
de criminalidade.>Além 
da produtividade por 
cumprir as metas dos 
indicadores estratégicos 
de criminalidade, o Sis-
tema de Metas também  
contempla a identifi-
cação e  premiação de 
boas práticas.

Premiação 
para policiais

Meninas eram menores e de uma mesma família de seguidores da igreja

Preso pastor acusado de 
estuprar filhas de fiéis
Policiais civis da 118ª DP 
(Araruama) prenderam, on-
tem (14), um pastor acusado 
de estupro de vulnerável. As 
vítimas seriam duas menores 
da mesma família, que eram 
filhas de membros de sua 
igreja. O pastor foi localiza-
do no bairro Ampliação, em 
Itaboraí, após trabalho de 
inteligência e monitoramen-
to. Contra ele foi cumprido 
um mandado de prisão de 
decretado pela Justiça.

Segundo as investigações 
policiais, uma das vítimas foi 
violentada pelo menos três 
vezes, quando tinha 11 anos. 
Os crimes teriam ocorrido 

no trajeto da casa da menina 
para igreja, tendo em vista a 
confiança que a família da 
criança tinha no pastor. Ele 
parava seu carro antes de 
chegar à igreja e, dentro do 
veículo, abusava sexualmen-
te da menor.

A segunda vítima tinha 
17 anos na época dos abusos 
cometidos pelo religioso. 
Ela procurou o pastor em 
um momento de fragilidade, 
relatando um assédio sofrido 
por outra pessoa. O acusado 
se prontificou a buscá-la no 
local e, também no trajeto, a 
violentou no interior do au-
tomóvel. Em outra ocasião, 

a família da jovem pediu 
que ele a buscasse no curso, 
ocorrendo novo estupro.

Teresópolis - Policiais 
civis da 110ª DP (Teresópo-
lis) e da 112ª DP (Carmo) 
prenderam, na segunda-feira 
(13), um homem, de 46 anos, 
pelo crime de estupro de 
vulnerável.

Ele foi capturado no bair-
ro Vila Muqui, em Teresópo-
lis, na Região Serrana, após 
trabalho de inteligência e 
monitoramento.

Segundo os agentes, a 
ação foi em cumprimento 
de um mandado de prisão 
temporária.

Operação S. Gonçalo Presente 
patrulha Praça do Colubandê
Para garantir ainda mais a 
segurança dos pedestres e 
moradores do Colubandê, a 
Operação São Gonçalo Pre-
sente passou a intensificar as 
ações de patrulhamento na 
Praça do Colubandê, na Rua 
Capitão Juvenal Figueiredo. 
O distrito, que é cortado pela 
RJ-104 (antiga Rodovia Ama-
ral Peixoto), dando acesso a 
municípios vizinhos, permite 
a passagem de um grande 
fluxo de pessoas em horário 
de pico.

O bairro passou a receber 
rondas diárias, com policia-
mento baseado no entorno do 
espaço. A solicitação para in-
tensificação do policiamento 
partiu da Secretaria Munici-
pal de Ordem Pública, através 
de um estudo estratégico da 
Operação São Gonçalo Pre-
sente nas rondas de rotinas 
na cidade.

O secretário de Ordem 
Pública, capitão Wellington 
Moreira, analisou a necessi-
dade de reforço do patrulha-
mento na região para oferecer 

ainda mais segurança para a 
população.

“A Praça do Colubandê 
é um espaço público onde 
muitas pessoas transitam ao 
longo do dia. E, por se tratar 
de um local com muitas rotas 
alternativas, buscamos, atra-

vés de parceria entre as forças 
de segurança, intensificar 
o patrulhamento na região. 
Além disso, na praça existem 
muitas pessoas em situação 
de rua, que precisam ser en-
caminhadas para um lugar 
seguro. Em conjunto com a 

Secretaria de Assistência So-
cial, desenvolvemos ações de 
abordagens pelo município 
para auxiliar essas pessoas e 
oferecer os serviços básicos 
de atendimento. Em breve, 
poderemos levar o mesmo 
serviço para esse espaço pú-
blico”, disse o secretário.

“Essa é uma área em que já 
atuamos com patrulhamento 
de rotina, mas a partir de um 
estudo estratégico sobre a ne-
cessidade de intensificarmos 
o patrulhamento na região, 
podemos deslocar um reforço 
maior. Os policiais irão patru-
lhar rotineiramente aquele 
ponto”, contou o coordenador 
da Operação São Gonçalo 
Presente, subtenente Denis 
Machado.

Menos crimes - Em abril, a 
cidade registrou a diminuição 
de 51,45%, nos indicadores de 
roubos de rua, sendo o menor 
índice desde 2004. Os resulta-
dos positivos ainda se esten-
dem aos roubos de veículos, 
com queda de 49,79%, o me-
nor número desde 2011.

Bairro passou a contar com rondas diárias e viatura baseada no espaço
Divulgação

Operação São Gonçalo Presente na Praça do Colubandê: mais segurança

Foram cumpridos mandados de busca no Rio; em Icaraí, Niterói; e Rio Claro 

Roubo de cargas: quadrilha 
é alvo de operação no RJ
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) 
e a Secretaria de Estado de 
Polícia Civil (Sepol) do Rio 
deflagraram, ontem (14), a 
segunda fase da Operação 
Resina para desarticular uma 
associação criminosa espe-
cializada em desvio de cargas. 
Os agentes da 61ª DP (Xerém) 
e da 105ª DP (Petrópolis),fo-
ram para as ruas com o apoio 
de unidades do Departamen-
to Geral de Polícia da Baixada 
(DGPB), do Departamento 
Geral de Polícia do Interior 
(DGPI).

De acordo com a Sepol, o 
foco principal desta fase é o 
combate ao crime de recep-
tação de ferro, alumínio e aço. 
Ao todo foram cumpridos 21 
mandados de busca e apreen-
são em estabelecimentos 
comerciais e em residências 
nos bairros Sepetiba, Campo 
Grande, Santa Cruz e Gua-
ratiba, na zona oeste do Rio; 
em Icaraí, em Niterói; em Rio 
Claro, no médio Paraíba; e 
no estado de São Paulo, com 
apoio da Polícia Civil paulista.

Segundo o MPRJ, o foco 
das buscas em São Paulo é re-
ferente a um empresário sus-
peito de receptar toneladas de 
resina desviadas da empresa 
CPR Indústria de Comércio e 
Plástico. As equipes fizeram 
diligências nos bairros do Cla-

ret e na Rodovia Washington 
Luís, em Rio Claro.

Os agentes informaram 
que dois dias antes da primei-
ra fase da Operação Resina, no 
último dia 1º, os investigados 
denunciaram falsamente na 
42ª DP (Recreio dos Bandei-
rantes), na zona oeste do Rio, 
um roubo de carga de verga-
lhão, que teria ocorrido na di-
visa do distrito de Xerém, em 
Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense, com Petrópolis, 
na região serrana do Rio.

Conforme a Sepol, a inves-
tigação indicou que se tratava 
de uma farsa e a carga de aço, 
avaliada em R$ 150 mil, foi 
destinada a empresários da 
zona oeste do Rio de Janeiro. 
“Os agentes apuraram, ainda, 
que os acusados também 
estão envolvidos em dezenas 
de fraudes relacionadas a aço, 
alumínio e ferro”, informou.

O MP afirmou que esses 
empresários da zona oeste 
estão envolvidos em dezenas 
de outras fraudes relaciona-
das a aço, alumínio e ferro, 
resultando em prejuízo ao se-
tor avaliado em R$ 2 milhões. 
“A amplitude da investigação 
possibilitou identificar ao 
menos duas dezenas de rou-
bos que não ocorreram, oca-
sionando super notificação 
dos indicadores de roubo de 
carga”, destacou o MP.

Para os policiais, os crimi-
nosos escolhiam os alvos em 
várias plataformas de anún-
cios de frete pela internet. Na 
sequência, depois de serem 
contratados pelas empresas, 
eles desviavam a carga dire-
tamente para os empresários 
investigados. “Uma das for-
mas de atuar da associação 
criminosa funcionava do 
seguinte modo: empresas 
publicavam cargas e fretes 
em uma plataforma online 
de transporte rodoviário de 
carga, enquanto os motoris-
tas procuravam fretes com-
patíveis com seus veículos”, 
relatou a secretaria.

As investigações indica-
ram também que após a ne-
gociação do frete e o carre-
gamento do caminhão, outro 
motorista assumia a direção 
e desviava a carga para os 
receptadores.

Divulgação

O foco principal desta fase é o combate ao crime de receptação de ferro

Buscas continuam 
na Amazônia
O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 
Torres, disse ontem (14) que 
a área onde desapareceram 
o indigenista Bruno Pereira 
e o jornalista Dom Phillips 
é uma região complicada e 
extremamente distante de 
Manaus, capital do Ama-
zonas, mas as buscas pelos 
dois continuam. Segundo 
Torres, desde o primeiro 
momento o governo federal 
disponibilizou as Forças 
Armadas, a Polícia Federal 
e a Fundação Nacional do 
Índio (Funai), que estão 
trabalhando em conjunto 
com os órgãos estaduais. 
Desde domingo (5) os dois 
estão desaparecidos.

“As buscas continuam. 
Como eu me comprometi. 
Estive com a ministra do 
Reino Unido nos Estados 
Unidos e me comprometi 

que tudo que estiver ao al-
cance do governo brasileiro 
será feito, e que nós não 
esgotaremos os trabalhos 
antes de esgotar todas as 
possibilidades de busca 
naquela região”, disse o 
ministro após a posse do 
superintendente da Polícia 
Federal no Rio de Janeiro, 
delegado Ivo Roberto Costa 
da Silva.

O ministro confirmou 
que amanhã, às 15h, par-
ticipa da sessão da Comis-
são de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara dos 
Deputados para dar escla-
recimentos sobre a morte de 
Genivaldo de Jesus Santos 
durante abordagem feita no 
dia 25 de junho por agentes 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), na BR-101, no 
município de Umbaúba, sul 
de Sergipe.

Divulgação / Polícia Federal

Trabalho em conjunto está sendo realizado na região de difícil acesso
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Paulo Guedes: ‘Mundo vive 
uma turbulência econômica
Ministro da Economia fez análise ontem durante Fórum de Investimentos Brasil 2022, realizado em SP

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
(14) que o mundo vive um 
momento turbulento na eco-
nomia, que ainda se agravará 
bastante. A afirmação foi em 
palestra no Fórum de Inves-
timentos Brasil 2022, na ca-
pital paulista. O fórum reúne 
ministros, representantes de 
bancos de desenvolvimento 
e executivos de empresas 
globais para debater o am-
biente de negócios brasileiro. 
O presidente Jair Bolsonaro 
também participou da aber-
tura do evento. 

Guedes citou os motivos 
para a situação econômica do 
mundo demorar a melhorar. 
O primeiro é que 3,7 bilhões 
de pessoas estão saindo da 
miséria na China, Rússia, Les-
te Europeu, Sudeste Asiático, 
Indonésia, através da globali-
zação. Com isso, ocorre uma 
pressão no Ocidente, com 
os salários de quem trabalha 
na indústria, sem subir há 30 
anos.

“Há 30 anos que a pressão 
competitiva da Ásia impede 
o crescimento dos salários e 
ganhos no Ocidente. Transfe-
re-se as plantas para Ásia. Os 
salários começam a subir na 
Ásia e ficam sob pressão no 
Ocidente”, disse.

Ele acrescentou que en-
quanto o Ocidente “desfruta 
de sua riqueza, dando férias 
de seis meses, aposentadoria 
generosa antes da hora, o ou-
tro lado do mundo trabalha 24 
horas por dia, compete, não 
tem encargos trabalhistas, 
os salários sobem lá e caem 

aqui”. “Depois de 30 anos, essa 
arbitragem de trabalho barato 
acaba. Quando isso ocorre, 
os salários começam a subir 
no mundo inteiro e a infla-
ção já subiria naturalmente 
nos EUA, Europa, porque, há 
algum, tempo essas pressões 
de custo existem”.

Pandemia - De acordo com 
Guedes, o segundo motivo 
para o momento turbulento 
persistir é a pandemia de 
covid-19 que deu um choque 
adverso de oferta, com a eco-
nomia sofrendo uma ruptura 
nas cadeias de produção, o 
que gera mais inflação e me-
nos crescimento, ao mesmo 
tempo. “Quando o Brasil e o 

mundo começam a tentar sair 
dessa circunstância adversa, 
vem a guerra na Ucrânia, 
com seus grãos, e a Rússia, 
com a energia. Então, o preço 
de comida e energia sobe no 
mundo inteiro”, disse.

Sendo assim, segundo o 
ministro, o mundo começa a 
pensar na reconfiguração das 
cadeias produtivas, o que se 
reflete como uma oportuni-
dade para o Brasil. De acordo 
com ele, a parte ruim da crise 
é que “a inflação no exterior 
vai subir muito, haverá re-
cessão e o sistema político 
continuará sob pressão, bem 
diferente do que ocorreu nos 
últimos dez anos, com pros-
peridade e investimento”.

“Ao mesmo tempo é uma 
oportunidade. Os investi-
mentos precisam estar perto, 
mas não só isso, é preciso 
que os países sejam amigos. 
No caso do Brasil, quem está 
perto e é amigo tanto da Eu-
ropa, América, China, Rússia, 
somos nós. Estamos aqui e 
queremos recuperar o cami-
nho da prosperidade. Fizemos 
acordo com todos, estamos 
estando em todos os blocos”, 
acrescentou.

O presidente Jair Bolsona-
ro, também presente na aber-
tura do evento, destacou que a 
inflação está disseminada no 
mundo. “O que vivemos, no 
momento, como bem disse 
o [ministro] Paulo Guedes, é 

um problema de inflação no 
mundo todo, de combustíveis 
e alimentos”, disse.

Bolsonaro citou ainda que 
a política de isolamento so-
cial, durante a pandemia, não 
foi definida por ele. “Quem 
mandou o povo ficar em casa, 
determinou, não fui eu, eu 
tinha poderes para fechar 
o Brasil todo. Uma decisão 
lamentável do Supremo Tri-
bunal Federal, tirou de mim a 
possibilidade de conduzir as 
questões da pandemia”, disse.

Privatizações e investi-
mentos - Guedes também 
comentou sobre as as privati-
zações dos portos, a redução 
e simplificação dos impostos, 
transformação dos bancos 
públicos, reformas dos mar-
cos regulatórios, chegada de 
investimentos privados. “O 
crescimento do Brasil está 
garantido para os próximos 
anos. Estamos em uma tran-
sição de uma economia que 
era dirigida por mercado, que 
quebrou e quebrou o estado”.

Guedes destacou ainda a 
venda de R$ 250 bilhões de 
subsidiárias estatais, além 
de o governo ter desalavan-
cado os bancos públicos que 
enviaram outros R$ 240 bi-
lhões para o governo federal, 
amortizando sua dívida com 
a União.

Sobre a Petrobras, Guedes 
disse ser necessário primeiro 
vender as distribuidoras, que-
brar o monopólio do trans-
porte e assim, deixá-la limita-
da ao seu foco que é a extração 
do petróleo.

“Aí nós podemos também 
privatizar e aumentar a com-
petição porque o único re-
sultado de uma estatal, que é 
um monopólio verticalizado, 
explorando uma commoditie 
é sub investimento. Estamos 
sub investindo em energia 
elétrica, em petróleo, há dé-
cadas. O Brasil cresce menos, 
a renda per capita é menor, 
os ganhos são de monopólio, 
não são nem socialmente 
justos”, afirmou.

Guedes ressaltou ainda 
que o Brasil é a maior fronteira 
de investimentos aberta no 
mundo hoje, com a reforma 
dos marcos regulatórios que 
permite ao país ampliar a 
retomada gradual do inves-
timento privado, que garante 
o crescimento da economia 
brasileira. “O Brasil está ao 
contrário do mundo, come-
çando a decolagem de novo. Já 
estávamos decolando quando 
a covid-19 pegou, caímos me-
nos, voltamos mais rápido e 
fizemos reformas, durante a 
crise”.

Segundo ele, há dois sinais 
claros que serão o desenho da 
reindustrialização brasileira 
para o futuro e ao mesmo 
tempo a reinserção na cadeia 
global: segurança energética e 
segurança alimentar. “O Bra-
sil é um gigante verde com a 
matriz energética mais limpa 
e diversificada do mundo e 
depois de muita luta política, 
a verdade brasileira está sur-
gindo lá fora. A Europa olha 
para o Brasil como segurança 
energética e a Ásia, como se-
gurança alimentar”.

 Alan Santos/PR

 Guedes elencou motivos: salários subindo na Ásia, inflação nos EUA e Europa, pandemia e guerra na Ucrânia e Rússia

PGR pede extinção da pena de 
Daniel Silveira ao Supremo
A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) pediu ontem (14) ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
a extinção da pena do pena 
do deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), condenado 
pela Corte a oito anos e nove 
meses de prisão pelos crimes 
de tentativa de impedir o livre 
exercício dos Poderes e coação 
no curso do processo. Na peti-
ção, a vice-procuradora Lindôra 
Araújo também pede que todas 
as medidas cautelares impostas 
ao parlamentar, como multa 
pelo desuso de tornozeleira 
eletrônica, sejam suspensas.

Para a procuradoria, decreto 
do presidente Jair Bolsonaro 
que concedeu graça consti-
tucional à pena do deputado 
tem validade e a extinção da 
punibilidade deve ser declarada 
pelo STF.

“O decreto de indulto indivi-
dual é existente, válido e eficaz, 
sendo que a sua repercussão ju-
rídica na punibilidade está con-
dicionada à necessária decisão 
judicial que declara extinta a 
pena do condenado. A natureza 
jurídica dessa decisão judicial, 
por sua vez, angaria cunho 
declaratório, pelo que, após 

o provimento jurisdicional, a 
extinção da pretensão penal 
retroage à data de publicação 
do referido decreto no Diário 
Oficial da União”, argumentou.

Em maio, a defesa de Silveira 
também pediu ao Supremo o 
reconhecimento da extinção da 
punibilidade de Daniel Silveira 
em função do decreto.

Se g u n d o  o s  a d vo g a -
d o s ,  o  d e p u t a d o  t a m -
bém não pode ser alvo de  
medidas cautelares determi-
nadas pelo ministro Alexandre 
de Moraes em outro processo, 
como o uso de tornozeleira 

eletrônica, bloqueio de contas 
bancárias, entre outras.

“Portanto, considerando 
que há Decreto Presidencial 
válido e em vigor no tempo 
presente extinguindo a pu-
nibilidade do agravante em 
razão da concessão de graça, 
requer seja declarada extinta a 
punibilidade em razão da graça 
concedida e, por conseguinte, 
seja reconhecida a ineficácia 
de todas as medidas cautelares 
decretadas nos presentes autos, 
inclusive a sanção pecuniária 
contida na decisão agravada”, 
disse a defesa.

Deputado foi condenado pela Corte a oito anos e nove meses de prisão

A 12ª Quina de São João 
vai sortear prêmio es-
timado em R$ 200 mi-
lhões. Segundo a Caixa, 
o concurso especial 
não acumula. O sor-
teio do concurso 5.881, 
dia 25, será realizado 
na tradicional festa de 
São João de Campina 
Grande, na Paraíba. 
Caso apenas um ga-
nhador ganhe o prêmio 
principal, o rendimen-
to pela caderneta de 
poupança será de R$ 
1,3 milhão no primeiro 
mês. Se não houver ga-
nhadores na faixa prin-
cipal, com acerto de 
cinco números, o prê-
mio será dividido entre  
os acertadores de 4 
números e assim por 
diante.

Quina de 
São João

A secretária-executiva 
do Ministério de Minas e 
Energia, Marisete Perei-
ra, disse ontem (14) que 
o aporte de R$ 5 bilhões 
da Eletrobras na Con-
ta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) para re-
dução de tarifas de ener-
gia, estabelecido como 
condição do processo de 
privatização da empresa, 
deve ser realizado até o 
final do mês de julho. A 
informação foi dada na 

B3 em logo após o toque 
de campainha de priva-
tização da Eletrobras, ce-
rimônia que contou com 
a participação do presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro. Esses recursos 
devem aliviar os reajustes 
nas contas de luz.

“Em relação aos recur-
sos que serão aportados 
para redução da pressão 
tarifária isso deve ocorrer 
até o final do mês de ju-
lho”, disse.

R$ 5 bi para redução de tarifa de luz

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: 18/06/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Avenida Professor Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17628387
Dia: 19/06/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Del Waldir R Guilherme - Ilha da Conceição - Niterói 17624331
13:00 às 17:00 Rua Doutor Waldir Guilherme - Ilha da Conceição - Niterói 17624331
13:00 às 17:00 Travessa Maria Neves - Ilha da Conceição - Niterói 17624331

 SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Osório Costa - Colubandê - São Gonçalo 17624571
Dia: 20/06/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Itacoatiara - Itacoatiara - Niterói 17633919
13:00 às 17:00 Rua das Gravatas - Itacoatiara - Niterói 17633919
13:00 às 17:00 Rua das Madressilvas - Itacoatiara - Niterói 17633919
13:00 às 17:00 Rua dos Gravatas - Itacoatiara - Niterói 17633919

SÃO GONÇALO 
13:30 às 17:30 Rua Liberdade - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Estrada Conceição - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Ruas B, C, D, E, M, N - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Rua da Fraternidade - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Rua da Maçonaria - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Rua Fraternidade - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Rua Igualdade - Marambaia - São Gonçalo 17627499
13:30 às 17:30 Rua Isolina Porto Lopes - Marambaia - São Gonçalo 17627499

MARICÁ
09:00 às 13:00 Estrada Ubatiba - Ubatiba - Maricá 17633121
09:00 às 13:00 Rua 1 - Parque Ubatiba - Maricá 17633121
09:00 às 13:00 Rua Volta Redonda - Parque Ubatiba - Maricá 17633121
13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora do Amparo - Praça Cinco - Centro - Aracatiba 17633841
13:00 às 17:00 Rua Alferes Gomes - Centro - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Rua Ivan Mundim - Centro - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Rua Mario Lourenço Vieira Dantas - Boa Vista - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora - Centro - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Rua Pereira Neves - Centro - Maricá 17633841
13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Ruas 2, 32, 68, 69, 70, 71, 72, 73 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Rua Edilco Ramalho - Jardim Atlântico - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Estrada Cassorotiba - Jardim Atlântico 17634063
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 17634063
13:00 às 17:00 Avenida E - Ponta Negra - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Estrada Ferro - Ponta Negra - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Estrada Leito A. E. Ferro - Ponta Negra - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Estrada Espraiado - Ponta Negra - Estrada de Jaconé 17634485
13:00 às 17:00 Rua B - São José de Imbassaí - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Rua Leito A E Ferro - P Negra - Estrada Espraiado - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Rua Projetada - P Negra - Estrada Espraiado - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Rua Variante P/Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17634485
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Ponta Negra - Maricá 17634665
13:00 às 17:00 Rua Ponta Negra - Estrada de Jaconé - Maricá 17634665
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Castro diz 
que missão 
é seguir na 
Série A

O Botafogo, 
n a  ú l t i m a 
segunda-fei-
ra, chegou a 
quarta derro-
ta seguida no 

Campeonato Brasileiro. O 
resultado fez os alvinegros 
terminarem a rodada na zona 
de rebaixamento.

O técnico Luís Castro afir-
mou que acredita em uma 
virada da equipe. Ele lembrou 
que o objetivo é a permanên-
cia na Série A.

“Temos que encontrar 
um ponto de equilíbrio, na-
turalmente o Botafogo não 
vai perder sempre, vai chegar 
ao ponto de virada. Estamos 
em um momento em que a 
equipe está mais desacredita-
da mentalmente. Não vender 
ilusões é não deixar de fazer 
análises profundas só pelos 
resultados. Tenho convicção 
que a equipe vai continuar na 
Série A, mas vender a ilusão 
de que se pode ser campeão, 
chegar à Libertadores, eu 
prefiro não vender. Nesse 
momento lutamos para ficar 
na Série A”, declarou.

O treinador português 
admitiu que o Botafogo se 
desestabilizou com o revés no 
fim do primeiro tempo.

“Era importante ganhar, 
não fizemos e é uma situação 
horrível para nós. O adver-
sário nos desestabilizou e a 
equipe nunca conseguiu se 
encontrar. Não vou dizer que 
é normal, mas é importante a 
equipe ter peso e experiência 
para essas situações”.

O Botafogo vai em busca 
da recuperação, amanhã, 
contra o São Paulo, no estádio 
Nilton Santos.

Treinador comanda primeiro jogo no Rio neste retorno ao Rubro-Negro

Dorival Júnior reencontra 
torcida do Fla no Maracanã

Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival Júnior conversa com Éverton Ribeiro no treino de ontem, o último antes do duelo de hoje à noite contra o Cuiabá

M e r g u l h a d o 
numa crise iné-
dita nos últimos 
anos, o Flamen-
go volta a cam-
po hoje para en-

frentar o Cuiabá. A partida da 
12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro, que reúne duas equi-
pes que estão na briga contra 
o rebaixamento, será realizada 
no Maracanã, às 20h30.

Após três derrotas segui-
das no Brasileirão, algo que 
não acontecia desde 2015, o 
técnico Dorival Júnior fará seu 
segundo jogo no comando da 
equipe rubro-negra. Desta vez, 
ao contrário do que aconteceu 
no último sábado na sua estreia 
com derrota para o Inter, no 
Beira-Rio, o treinador pode 
comandar dois dias de treinos.

Não há expectativas por 
muitas mudanças na esca-
lação, mas é certa a volta do 
uruguaio Arrascaeta. Hoje 
principal jogador do time, ele 
esteve ausente servindo a se-
leção de seu país nas últimas 
três rodadas. As dúvidas ficam 
por conta da manutenção de 
jogadores com idade mais 
avançada, como David Luiz e 
Filipe Luis, e do muito criticado 
Willian Arão.

A importância do confronto 
para o Flamengo é capital. Com 
apenas 12 pontos em 11 jogos, 
o atual vice-campeão brasileiro 
terminou a rodada passada na 
16ª posição na tabela, na porta 
do Z-4. Apesar de ainda muito 
distante do fim da competição, 
as chances de título se torna-
ram difíceis para o clube da 

Gávea. Entretanto, o time pre-
cisa se acertar visando as duas 
competições mata-mata, a 
Copa do Brasil e a Libertadores.

O Cuiabá, por sua vez, tem 
a mesma pontuação, mas apa-
rece duas posições abaixo. A 
equipe de Mato Grosso, assim 
como o Flamengo, trocou de 
técnico este mês com a che-
gada do português Antônio 
Oliveira, ex-Athletico-PR, e que 
estava treinando o Benfica B, 
em Portugal.

Para este jogo no Maracanã, 
a tendência é que o treinador 
mantenha a base do time que 
empatou em 1 a 1 com o Bra-
gantino, no último sábado, na 
Arena Pantanal. O zagueiro 
Alan Empereur, com descon-
forto muscular, segue fora da 
equipe.

Novo técnico faz juras 
de amor ao Vasco

Fluminense visita o 
América em MG

O Vasco apre-
sentou ontem à 
tarde o técnico 
Maurício Souza. 
O comandante 
chega para subs-
tituir Zé Ricardo, 

que aceitou proposta do Shi-
mizu S-Pulse, do Japão.

Em sua chegada, Maurício 
revelou ser torcedor do Vasco. 
O técnico admitiu estar ini-
ciando o maior desafio de sua 
carreira.

“Meu sonho de menino 
era jogar profissionalmente 
no Vasco, mas fui um jogador 
medíocre. Joguei profissio-
nalmente, mas não no Vasco. 
Aqui joguei futsal. Com seis 
anos, meu padrinho me deu 
um uniforme do Vasco e, desde 

Um confron-
to direto entre 
dois times que 
desejam en-
costar no G-4, 
a zona de clas-

sificação direta para a Liber-
tadores. Assim será o duelo 
entre América-MG e Flumi-
nense, que se enfrentam hoje, 
a partir das 21h30, na Arena 
Independência, em Belo Ho-
rizonte (MG), pela 11ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. As 
duas equipes estão empatadas 
na tabela de classificação com 
14 pontos conquistados.

O Tricolor, que vem de uma 
derrota de 2 a 0 para o Atlético-
-GO, corre risco de se aproxi-
mar da zona de rebaixamento. 
Com isso, o técnico Fernando 

então, sou torcedor. Algum 
tempo depois, como treinador, 
comandei a equipe sub-15 de 
futsal do Vasco. Quando você 
vê a possibilidade de viver esse 
ambiente profissional no seu 
clube de infância, é um sonho 
que tenho há muito tempo e 
nunca desisti. É diferente você 
trabalhar no clube em que 
você cresceu torcendo, indo ao 
Maracanã. Estou me contendo 
aqui, mas estou muito feliz. 
É o maior desafio da minha 
carreira, um sonho de criança. 
Estar dando essa entrevista 
nesse momento é um sonho. O 
Vasco não é um convite, é uma 
convocação”, disse o treinador.

Maurício Souza vai estrear 
no sábado, fora de casa, contra 
o Londrina.

Diniz espera um rendimento 
melhor de seu time.

“O Fluminense tem um 
time qualificado e que pode 
render mais do que no jogo 
passado, pois fomos preju-
dicados por uma expulsão e 
tivemos problemas no jogo 
passado. Mas até a expulsão a 
gente estava bem. Temos con-
dições de irmos bem diante do 
América”, disse.

Diniz só deve divulgar a 
escalação minutos antes do 
confronto. Isso porque tem 
alguns desfalques. O zagueiro 
David Braz, expulso contra 
o Dragão, e o volante André 
e o meia colombiano John 
Arias, que receberam o tercei-
ro cartão amarelo, cumprem 
suspensão.


