
Radar fixo poderá ser 
proibido nas estradas
Deputados estaduais aprovam lei que proíbe equipamentos e aguardam avaliação do governador

COMBATE À INDÚSTRIA DAS MULTAS
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O prazo final de vigência do termo aditivo é de 24 meses a partir da publicação do Decreto nº 11.005, de 21 de março de 2022, que trata da relicitação. O prazo de transição poderá ser prorrogado

Divulgação/ Autopista Fluminense

Niterói vai 
fiscalizar 
barulho

Sérgio Cabral de 
malas prontas 
para Niterói
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Trânsito vai mudar no Centro
Alterações ocorrem a partir de segunda na vias de entorno do Mercado Municipal de Niterói

CIDADES\PÁG. 3

BR-101 vai 
ganhar obras e 
novas câmeras
 A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) aprovou termo 
aditivo ao contrato de concessão 
com a Autopista Fluminense, res-
ponsável pela BR-101, no trecho 
entre o limite do Rio com Espírito 
Santo e a Ponte Rio-Niterói. O do-
cumento estabelece as obrigações 
relativas à relicitação do trecho 
concedido e que a concessionária 
deve concluir melhorias no trecho 
urbano de Campos dos Goytaca-
zes, entre o Trevo do Índio (km 67) 
e o Boulevard Shopping (km 65), e a 
duplicação entre os km 215 e 217, em 
Casimiro de Abreu. A Arteris Flumi-
nense também irá instalar 54 novas 
câmeras de monitoramento am-
pliando a cobertura para 70% da via.

PÁG. 2

CULTURA

O espetáculo infanto-juvenil ‘A Família Addams’, da Oficina de 
Teatro Gabriel Engel, terá duas apresentações no fim de semana, 
sábado e domingo, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. A 
programação faz parte do festival ‘Pras Bandas de Cá’. 
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Espetáculo infanto-juvenil, neste sábado e domingo, na Sala Nelson Pereira dos Santos

‘A Família Addams’ em Niterói Botafogo tenta afastar crise
Após quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Bota-
fogo tenta deixar o mau momento para trás e reagir na competi-
ção. Para isso, terá que passar hoje pelo São Paulo, às 16 horas, no 
estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada.

PÁG. 8

ESPORTES
Vitor Silva / Botafogo

Técnico Luís Castro conversou ontem com torcedores do Botafogo que invadiram o CT
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Tapete em SG
Muito bom, após um período da pandemia ver a tradição 
ganhar mais uma vez as ruas da cidade de São Gonçalo. 
Certo que estarei lá para conferir a beleza do tapete de 
Corpus Christi.
Aparecida Matos

Estradas
Com o feriado, quero só ver as ações que serão feitas pelo 
governo para minimizar os congestionamentos. Já temos 
tantos problemas no dia que até na hora de descansar 
passamos aperto, que fase!
Arlindo da Rocha

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.

‘A Família Addams’ 
neste fim de semana
O espetáculo infanto-juve-
nil ‘A Família Addams’, da 
Oficina de Teatro Gabriel 
Engel, terá duas apresen-
tações no fim de semana, 
sábado e domingo, às 20h, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos. A programação faz 
parte do festival ‘Pras Ban-
das de Cá’.

A vida da família mais 
esquisita do país vira de 
cabeça para baixo quando 
Debbie, uma assassina, se 
finge de babá do pequeno 

Pubert Addams, com o in-
tuito de seduzir o ricaço tio 
Féster, para matá-lo e viver 
de sua herança. Enquanto 
isso, Wandinha e Feioso tem 
problemas em um acam-
pamento religioso. E agora 
toda a família, inclusive os 
ancestrais tem duas mis-
sões: salvar tio Féster e as 
crianças do acampamento 
SunClub. 

Os ingressos custam 
R$60 e estão à venda no site 
Sympla. 

CULTURA

Fred Martins
O cantor e compositor Fred 
Martins apresentará o show 
‘Ultramarino’, que reúne 
canções compostas nos 
anos que viveu entre Por-
tugal e Espanha, dentro do 
festival ‘Pras Bandas de Cá’, 
nesta sexta, às 20h, na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
em São Domingos. Fred ofe-
rece um repertório tão diver-
so quanto qualificado e que 
remete aos emblemáticos 
compositores brasileiros. O 
ingresso custa R$60 e está à 
venda no site Sympla.

ITACOATIARA PRO – O fim de semana em Niterói 
está cheio de atrações. O Itacoatiara Pro - que ganhou 
formato de festival e vai até o dia 24 com competições 
esportivas de sete modalidades, shows e exposições, 
além de ações socioambientais, terá, nesta sexta, a 
janela do Itacoatiara Pro Surf e palestras sobre canoa-
gem. Programação: www.ofluminense.com.br

SHOWS – O projeto ‘Arte na Rua’ apresenta no Campo 
de São Bento, em Icaraí, neste sábado, a partir das 11h, 
a banda Twoone. No mesmo dia, só que no Horto do 
Fonseca, se apresenta João Torrado, às 16h. Já no do-
mingo, às 13h, haverá o show de Jair Silva no Horto do 
Barreto, enquanto às 17h, no Rolerzão de Piratininga, 
quem toca é Dyone Valeriano. 
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Espetáculo infanto-juvenil está na Sala Nelson Pereira dos Santos

Alfredo Matos/Divulgação

O cantor e compositor apresentará 

o show ‘Ultramarino’, na sexta

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

POR JEFFERSON LEMOS

Cine Arte UFF 
está de volta
A UFF retoma hoje as ativi-
dades do Cine Arte, quando 
serão exibidos os filmes Vaga 
Carne (sessão das 15h10), 
Sete Anos em Maio (15h10), 
Marighella (17h) e First Cow 
- A Primeira Vaca da América 
(20h). Nas semanas seguin-
tes, o Cine Arte integrará o 
circuito do Festival Varilux 
de Cinema Francês 2022. “É 
um momento de celebra-
ção por podermos retomar 
a pleno vapor as atividades 
desse espaço tão dinâmico 
e efervescente como o Cine 
Arte. O investimento também 
reafirma o compromisso da 
universidade com a arte e a 
cultura, pautado pela busca 
de inovação, diversidade e en-
gajamento social”, comemora 
o superintendente do Centro 
de Artes UFF, professor Leo-
nardo Guelman. O Cine Arte 
é reconhecido por sua progra-
mação diversa e inovadora, 
com valor acessível, além de 
figurar entre os principais 
aparelhos culturais de Niterói 
e de toda a região.

Joana abre sua casa para Ceciliano

A cantora Joanna, que nun-
ca havia feito uma reunião 
em torno de político algum, 
abriu nesta terça-feira (14), 
sua casa, na Barra da Tijuca, 
e recebeu amigos artistas e 
produtores culturais para um 
jantar-sarau com o objetivo 
de apresentá-los ao pré-can-
didato ao Senado pelo PT-RJ, 
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deputado André Ceciliano. 
Entre os presentes, estavam a 
atriz Isabel Fillardis, Adriana 
Bombom, Twigg, Zé Gifford, 
Saulo Laranjeiras, Haroldo 
Costa, Maurício Ayres, Ayr-
ton Montarroyos, Ceiça Mo-
reno, Karen Keldani Márcio 
Gomes, Altay Veloso, Ellen de 
Lima e Rodrigo Farias.

Medalha para 
Candongueiro
Por iniciativa dos deputados 
estaduais Eliomar Coelho e 
Waldeck Carneiro, ambos do 
PSB, a casa de samba Can-
dongueiro, localizada em Rio 
do Ouro, Niterói, receberá a 
Medalha Tiradentes, mais alta 
honraria do Estado do Rio de 
Janeiro. “É a roda de samba 
mais tradicional da cidade e 
uma das mais conhecidas do 
país. Reconhecido por sua 
fidelidade ao estilo e pela con-
sistência musical, o Candon-
gueiro proporciona interação 
com o público, uma vez que 
a mesa sem palco permite a 
proximidade com os músicos, 
em sambas cantados ininter-
ruptamente em coro e batidos 
na palma da mão, como os 
antigos sambistas faziam”, 
lembra Waldeck.

Premiação 
em NFTs

Campanha do 
agasalho

Em ação inédita no mundo, 
o maior festival de corrida da 
América Latina terá uma pre-
miação com NFTS (non fungi-
ble tokens) especiais do evento. 
Este ativo digital virou febre 
mundial nos últimos anos ao 
usar a tecnologia de blockchain 
para a negociação de imagens 
ou objetos virtuais. Agora é a 
vez das corridas de rua com a 
Maratona do Rio, que passa a 
oferecer “cripto-experiências”. 
A inovação deste ano é premiar 
os 100 primeiros da Meia Ma-
ratona | Claro (21k) com NFTs. 
Além disso, 42 NFTs raras repre-
sentando os KMs dos percursos 
serão premiadas para os vence-
dores da Maratona do Rio, além 
da premiação para atletas de 
Elite. No total, 162 corredores 
receberão NFT’s e terão gra-
tuidade na edição de 2023. A 
Maratona do Rio acontece nos 
dias 18 e 19 de junho. A tradição 
e a excelência da prova, além 
do cenário único pelas belezas 
cariocas, ajudaram a colocar 
o evento entre os melhores de 
sua categoria no mundo.

Os gonçalenses ainda podem 
doar casacos, mantas, coberto-
res, calças e roupas de frio para 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade. No shopping Pátio 
Alcântara, as doações podem 
ser entregues até 25 de junho 
(sábado), na caixa coletora da 
campanha, no piso térreo, em 
frente à escada rolante, e no 
4º piso, durante o horário de 
funcionamento do shopping, 
de segunda a sábado, das 9h às 
21h. Os agasalhos arrecadados 
serão encaminhados para o 
Projeto Craque do Amanhã. No 
São Gonçalo Shopping, os itens 
podem ser depositados na caixa 
de doações no Espaço Azul, no 
segundo piso, de segunda a sá-
bado, das 10h às 22h, e domin-
go, das 11h às 21h. As doações 
serão entregues para o Projeto 
Primeira Chance.

Fim da ‘indústria da multa’

A instalação de radares ele-
trônicos fixos em rodovias 
estaduais concedidas para 
controle de velocidade e 
aplicação de multas pode ser 
proibida no Estado. A decisão 
é do plenário da Alerj, que 
aprovou, em sessão extraor-
dinária nesta quarta (15), o 
PL 5848/2022, do deputado 
Dr. Serginho (PL). A propos-
ta segue para o governador 

 Thiago Lontra/Alerj Cláudio Castro (PL), que tem 
até 15 dias para sancionar 
ou vetar a lei. A principal 
justificativa do deputado é 
combater a “indústria das 
multas”, e atender ao clamor 
da população que circula nas 
estradas, principalmente a 
Via Lagos. “Os radares ele-
trônicos, nos moldes como 
se vê, tornaram-se uma ver-
dadeira indústria de multas, 
e em nada contribuem para 
a segurança e educação no 
trânsito. Essa casa hoje está  
fazendo uma grande justiça 
com os motoristas”, afirmou 
o deputado. Segundo o PL, 
a fiscalização de velocidade 
só deve acontecer de acor-
do com a resolução 798/20 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). Nela, 
fica determinado que haja 
sinalização viária horizon-
tal e vertical para informar 
aos motoristas a existência 
do controle de velocidade 
máxima. 

Panorama RJPanorama RJ

Muito visitado por mora-
dores da Baixada Flumi-
nense e Zona Oeste do Rio, 
o Parque estadual do Men-
danha poderá ser tombado 
para fins de proteção am-
biental. Este é o objetivo do 
PL 6.058/2022, do deputa-
do Coronel Jairo (SDD), 
que será analisado pela 
Alerj. A proposta de decla-
rar o parque como Patri-
mônio Público Ambiental 

e Paisagístico traz diversas 
medidas que contribuem 
para a preservação da fau-
na e flora, de espécies bio-
lógicas raras e ameaçadas 
de extinção, de chaminés 
vulcânicas e de inúmeras 
nascentes. O parque tem 
área total aproximada de 
4.398,10 hectares, abran-
gendo os municípios do 
Rio de Janeiro, Nova Iguaçu 
e de Mesquita.

Parque pode ser tombado
Divulgação

Para impulsionar o turismo 
rural em municípios do in-
terior, o deputado estadual 
Anderson Alexandre (SDD) 
apresentou o PL 5866/2022, 
que institui o Circuito Eco-
turístico entre Rios e Ca-
choeiras. A proposta em tra-
mitação na Alerj abrange 
as cidades de Cachoeiras 
de Macacu, Casimiro de 
Abreu, Conceição de Maca-
bu, Guapimirim, Macaé, Rio 

Bonito, Rio das Ostras, Silva 
Jardim e Tanguá. O deputado 
ressalta que nesses municí-
pios existem rios e cachoeiras 
de belezas inigualáveis, mas a 
grande maioria da população 
fluminense não conhece os 
lugares. Ao impulsionar o 
ecoturismo nessas regiões, 
ocorrerá aumento na geração 
de empregos e mais renda 
para os municípios e as famí-
lias, argumenta o deputado.

Impulsionando o ecoturismo
Divulgação
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Prefeito e comitiva estão em Portugal, buscando atrair investimentos e gerar desenvolvimento e renda

Niterói, cidade irmã de Braga
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, foi recebido pelo pre-
feito Ricardo Rio, em Braga, 
Portugal, onde está cumprin-
do agenda de compromissos 
com objetivo de atrair inves-
timentos e gerar empregos. 
Eles ratificaram o acordo de 
cidades irmãs, assinado vir-
tualmente em fevereiro deste 
ano, estabelecendo parcerias 
comerciais e a troca de in-
formações para impulsionar 
e fomentar novos negócios.

“Nossa expectativa é de 
que esta parceria entre Nite-
rói e Braga traga bons frutos 
para as duas cidades. Busca-
mos estimular a retomada 
econômica, com geração de 
empregos e renda, viabilizan-
do o desenvolvimento sus-
tentável, com oportunidades 
para todos os cidadãos”, 
disse Grael, lembrando que 
o acordo visa promover e 
realizar intercâmbios nos 
campos da ciência e tecno-
logia, economia e comércio, 
esporte, agricultura, saúde, 
educação, cultura e turismo, 
com desenvolvimento recí-
proco.

O prefeito de Braga, Ricar-
do Rio, falou da importância 
do passo dado entre as cida-
des irmãs. “Braga foi a cidade 
portuguesa que mais cresceu 
nos últimos anos. Muito des-
te crescimento contou com 

a contribuição de cidadãos 
brasileiros com quem temos 
estabelecido uma relação de 
proximidade”, disse o pre-

feito, que também ressaltou 
que Braga é uma das cidades 
portuguesas que mais abri-
gam brasileiros.

Em Braga,  Axel  Grael 
cumpre intensa agenda 
apresentando Niterói a em-
presários portugueses, que 

estão conhecendo todo o 
potencial do município para 
o desenvolvimento de negó-
cios em diferentes setores. 

Na Associação Comercial de 
Braga, o prefeito Axel Grael 
fez uma apresentação deta-
lhada sobre as características 
geográficas e econômicas 
da cidade, considerada uma 
das melhores do País para 
investimentos. Ele também 
falou sobre as ações da ad-
ministração municipal para 
intensificar a geração de 
emprego e renda, incluindo 
o Plano Niterói 450, em que 
a Prefeitura de Niterói in-
vestirá mais de R$ 2 bilhões 
em infraestrutura para abrir 
postos de trabalho imediatos 
e deixar a cidade ainda mais 
atraente para investidores.

Grael está em Portugal 
acompanhado da primei-
ra-dama Christa Grael, do 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Luiz Paulino Moreira Leite, 
do subsecretário, Igor Bal-
dez, e da secretária do Escri-
tório de Gestão de Projetos, 
Katherine Azevedo.

Axel Grael, ao 
lado da esposa 
e secretários, 
foi recebido 
pelo prefeito da 
cidade de Braga

Divulgação

O casal Grael com Ricardo Rio e outras autoridades econômicas das duas cidades. Acordo assinado virtualmente em fevereiro deste ano foi ratificado

‘Concilia’ em horário 
especial no feriado
Os atendimentos do pro-
grama “Concilia São Gon-
çalo 2022”, realizados no 
segundo piso do Partage 
Shopping, vão acontecer em 
horários especiais durante 
o feriado de Corpus Christi. 
De hoje (16) a domingo (19), 
os contribuintes podem re-
negociar suas dívidas com 
anistia de multas e juros e 
desconto real inédito de 10% 
para pagamentos à vista das 
9h às 18h. 

O Concilia é válido para 
ISS, IPTU, Taxa de Coleta 
de Lixo (TCL), multas apli-
cadas pelo Departamento 
de Posturas, Secretaria de 
Transportes e Secretaria de 
Meio Ambiente e taxas de 
fiscalização e controle, até 
dezembro de 2021, incluídos 
ou não na Dívida Ativa. Os 
impostos sobre fatos gera-
dos neste ano de 2022 estão 
excluídos do programa.

As pessoas e/ou empre-
sas que estiverem em débito 
com o município e optarem 

pelo pagamento à vista te-
rão 10% de desconto na 
dívida principal e 100% de 
abatimento nos encargos 
moratórios. A quitação da 
dívida em até três parcelas 
garantirá a redução de 100% 
dos encargos. 
O desconto nas multas e ju-
ros será calculado de acordo 
com o número de parcelas 
escolhidas: 
– À vista: 100% de descontos 
nos encargos e 10% na dívi-
da principal;
– Parcelamento em três ve-
zes: 100% de descontos nos 
encargos;
– Parcelamento de quatro a 
oito vezes: 80% de desconto 
nos encargos;
– Parcelamento de nove a 14 
vezes: 70% de desconto nos 
encargos;
– Parcelamento de 15 a 20 
vezes: 60% de desconto nos 
encargos;
– Parcelamento de 21 a 24 
vezes: 50% de desconto nos 
encargos.

Reordenamento no 
Mercado Municipal
A partir da próxima segunda-
-feira (20), a NitTrans iniciará 
o reordenamento viário em 
ruas do entorno do Mercado 
Municipal de Niterói, no Cen-
tro. A Avenida Washington 
Luís, via de ligação entre as 
avenidas Jansen de Melo e 
Feliciano Sodré, passará a 
operar em sentido único de 
circulação de veículos. Tam-
bém haverá mudança nas 
ruas Desidério de Oliveira, 
Presidente Castelo Branco e 
Santo Antônio.

A Rua Desidério de Olivei-
ra passará a operar em mão 
dupla em toda a sua extensão, 
e será implantado estacio-
namento nos dois lados da 
via. A Rua Presidente Castelo 
Branco continuará sendo 
mão única, porém seguindo 
em direção à Avenida Feli-
ciano Sodré. Já a Rua Santo 
Antônio, paralela à Desidério 
de Oliveira, terá sentido único 
em direção à Avenida Washin-
gton Luís.

As linhas de ônibus que 
antes acessavam a Avenida 

Washington Luís a partir da 
Rua Desidério de Oliveira 
terão o itinerário modifica-
do. A partir de segunda-feira 
(20), as linhas deverão aces-
sar a Rua Presidente Castelo 
Branco e depois a Rua Santo 
Antônio para, assim, cruzar 
a Avenida Washington Luís, 
saindo na pista da via que dá 
acesso à Avenida Feliciano 
Sodré. O ponto de ônibus na 
Rua Desidério de Oliveira será 
realocado para a Rua Santo 
Antônio. 

As mudanças viárias que 
serão realizadas pela NitTrans 
integram uma série de ações 
que a Prefeitura de Niterói 
iniciou com a participação 
de diferentes órgãos públicos, 
tendo como objetivo reor-
denar e reurbanizar a área 
pública do entorno do Mer-
cado Municipal, que deverá 
ser inaugurado no segundo 
semestre deste ano. Para 
isso, estão sendo realizadas 
diversas reuniões com repre-
sentantes de todos os setores 
envolvidos nas ações.

Sérgio Cabral vai retornar para 
presídio da PM em Niterói
O ex-governador Sérgio Ca-
bral será novamente transfe-
rido para a Unidade Prisional 
da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (UPPMERJ). 
De maio para cá, ele já passou  
por unidades do Corpo de 
Bombeiros e pelo Complexo 
Penitenciário de Gericinó, 
após supostas irregularidades 
terem sido encontradas no 
presídio da polícia. A deci-
são que determinou a volta 
à prisão da PM, em Niterói, 
foi tomada na terça (14), por 
unanimidade, na 7ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justi-
ça, que entendeu que ele deve 
aguardar no local a conclusão 
do processo apuratório sobre 
o incidente na UPPMERJ e a 
respectiva decisão judicial, 
garantindo-se o contraditório 
e a ampla defesa.

Em nota, assinada pelos 
advogados Patrícia Proetti, 
Daniel Bialski e Bruno Borra-
gine, a defesa avaliou que “a 
Corte corrigiu uma arbitrarie-
dade baseada em suposições, 
jamais em fatos e provas”.

A série de transferências 
começou em 3 de maio, quan-
do Cabral e cinco PMs fo-
ram enviados à Penitenciária 
Laércio da Costa Pelegrino, de 
segurança máxima em Gerici-
nó, para cumprir isolamento 
cautelar. 

A decisão que justificou a 
primeira transferência afir-
ma que inspeções judiciais 
na unidade prisional da PM 
indicaram um quadro de 
gravíssimas irregularidades 
e falhas grosseiras nas roti-
nas de controle, escreveu o 
juiz Bruno Monteiro Rulière. 

Nas inspeções da Vara de 
Execuções Penais, feitas em 
24 de março e 27 de abril, 
foram apreendidos celulares 
e outros materiais proibidos. 

Na época, a defesa de Ca-
bral contestou a falta de um 
processo administrativo dis-
ciplinar para elucidação dos 
fatos narrados antes que a 
decisão fosse tomada. “Como 
se não bastasse, o descumpri-
mento dessa garantia básica 
impediu a defesa de ter aces-
so formal às informações vei-
culadas, apesar dos pedidos 
dirigidos ao juízo prolator da 
decisão, bem como as razões 
que embasam e justificam 
tal determinação”, assinou 
Patrícia Proetti.

Os advogados recorreram 
ao STJ, que definiu que Ca-
bral deveria deixar a prisão 

de segurança máxima para 
ser transferido para o Grupa-
mento Especial Prisional do 
Corpo dos Bombeiros em 5 
de maio. 

Em vez disso, ele foi levado 
para o Quartel dos Bombeiros 
no Humaitá, na zona sul do 
Rio. Segundo a Justiça, o co-
mando do Corpo de Bombei-
ros informou que sua unidade 
prisional não teria condições 
de acautelar Cabral, devido a 
obras e por estar localizada 
em área de influência forte 
do tráfico da Mangueira, além 
de fazer divisa com o presídio 
Evaristo de Moraes.

Uma vistoria feita poste-
riormente na unidade prisio-
nal dos bombeiros constatou, 
porém, que o local era ade-
quado, e Cabral foi transferi-
do em 23 de maio.

Decisão, por unanimidade, foi da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

Fiscais de Posturas vão medir 
barulho nos estabelecimentos
Agentes do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
de Niterói, órgão ligado à 
Secretaria de Ordem Pública 
(Seop), estão participando 
de um treinamento especial 
para ampliar e intensificar 
as fiscalizações de poluição 
sonora no município. Os fun-
cionários estão se preparando 
para utilizar o sonômetro 
(aparelho que capta os sons) 
que será utilizado para cum-
primento das normas em 
estabelecimentos comerciais, 
entretenimento e templos re-
ligiosos, seguindo as normas 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

O decreto municipal 
14.367, de abril de 2022, trans-
feriu as atribuições da fiscali-
zação para o Departamento 
de Posturas, com o objeti-
vo de melhorar a logística 

e ampliar a capacidade de 
atendimento para denúncias 
relativas à poluição sonora. 
Durante o treinamento, os 
agentes estão se aprofundan-
do em como pode ser feita a 
fiscalização e o licenciamento 
de forma que a ambientação 
acústica se enquadre nos 
padrões ambientais sonoros 
permitidos.

“A partir do decreto, a Fis-
calização de Posturas ficará 
responsável não só pela fis-
calização, mas também pelo 
licenciamento e fiscalização 
com relação a bares e even-
tos em praças públicas que 
queiram colocar som, dentre 
outros locais. Além de aten-
dermos a denúncias também 
iremos incorporar essas ações 
de fiscalização e ordenamen-
to do espaço público”, explica 
Rodrigo Saramago, diretor do 

Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas.

Na prática, os fiscais sai-
rão às ruas com o aparelho 
identificando cada ambiente 

e orientando como deve ser 
feita a adequação às normas 
da ABNT, fixando níveis de 
ruídos compatíveis com o 
conforto acústico.

Comércios, espaços de entretenimento e igrejas terão que se adequar
 Divulgação

Funcionários aprendem a usar o sonômetro, aparelho que capta os sons
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Cabo Frio: 
festa do 
Mangalarga 
Marchador
Teve início ontem e pros-
segue até o proximo sába-
do (18), a Feira do Produ-
tor Rural de Cabo Frio, que 
terá uma programação 
especial durante a Expo-
sição Estadual do Cavalo 
Mangalarga Marchador, 
no Parque de Exposições 
da Fazenda Campos No-
vos, em Tamoios. Serão 
quatro dias de evento, com 
diversos produtos que 
possuem o Selo do Produ-
tor Rural de Cabo Frio sen-
do comercializados pelos 
agricultores familiares do 
município.

Desta quinta-feira (16) 
a sábado (18) a Feira co-
meça às 14h. Além das 
competições, a progra-
mação será intensa, com 
shows musicais. Hoje (16), 
feriado de Corpus Christi, 
o destaque é o show da 
cantora Bruna Reis, a par-
tir das 21h.

Neste ano, segundo o 
secretário municipal de 
Agricultura e Pesca, Daniel 
Fernandes, o galpão onde 
estarão os expositores será 
decorado com a temá-
tica junina, em alusão  
aos festejos em celebração 
a São João e Santo Antônio.

“Teremos até a fogueira 
de São João. O público terá 
acesso a produtos frescos, 
direto das lavouras ca-
bo-frienses. Além disso, 
teremos artesanatos e a 
gastronomia da roça, com 
comidas típicas”, adianta o 
secretário.

Outra atração da Expo 
Estadual do Cavalo Man-
galarga Marchador será o 
espaço para crianças, com 
brinquedos para os peque-
nos. A área de gastronomia 
também terá variedade de 
pratos e bebidas.

As provas e premiações 
da Expo Estadual do Ca-
valo Mangalarga Marcha-
dor serão realizadas em 
todos os dias do evento. 
A exposição é realizada 
pela Expresso Eventos, e 
Associação de Criadores 
do Cavalo Mangalarga 
Marchador do Estado, com 
apoio da prefeitura.

 Evento rural, gratuito, acontece na Fazenda Itaocaia, em Itaipuaçu, até o próximo domingo

 Expo Valley estreia em Maricá

A Prefeitura de Maricá pro-
move a partir desta sexta-feira 
(17), até domingo (19) a pri-
meira edição do Expo Valley, 
que promete agitar um novo 
roteiro de turismo rural da 
cidade na região de Itaocaia 
Valley, distrito de Itaipuaçu. 
O evento organizado pela 
Secretaria de Promoção e 
Projetos Especiais acontece 
na histórica Fazenda Itaocaia, 
famosa por ter recebido no 
século 19 a família imperial 
brasileira e o naturalista inglês  
Charles Darwin, autor da cé-
lebre Teoria da Evolução das 
Espécies.

O evento gratuito começa 
sempre às 14 horas. Entre as 
atrações, shows com artistas 
locais e outros de renome 
nacional, como a violonista 
mato-grossense Bruna Viola, 
conhecida por sua extrema 
habilidade na viola caipira, 
que se apresenta no sábado 
(18). Fechando o evento no 
domingo, o Expo Valley recebe 
o cantor e compositor Renato 
Teixeira, autor de clássicos 
da música brasileira como 
“Romaria” (eternizada na voz 
de Elis Regina) e “Tocando em 
Frente”, que tem inúmeras 
regravações de artistas que 
vão desde Maria Bethânia até 
Paula Fernandes. A programa-
ção musical se inicia a partir 
das 18 horas.

Além dos shows, o Expo 
Valley terá ainda apresenta-

ções culturais, artesanato, 
espaço de gastronomia e a 
Exposição Caminhos de Dar-
win. Haverá também um es-
paço para crianças, palestras, 
oficinas e venda de produtos 
orgânicos e rurais. Para o se-
cretário José Alexandre Almei-
da, o objetivo é apresentar um 
novo roteiro de turismo rural 
que está nascendo em Maricá.

“O desafio de transformar 

um destino, e torná-lo refe-
rência, só é possível quando 
temos gestores que pensam e 
trabalham na mesma direção. 
É nesse sentido que traba-
lhamos o turismo rural como 
um importante atrativo para 
a promoção da cidade num 
curto prazo para a geração de 
fluxo e de oportunidades aos 
moradores e empreendedores 
locais. O Espraiado de Portas 

Abertas segue essa tendên-
cia, e a Expo Valley vai nesse 
mesmo caminho”, afirma o 
secretário.

A programação completa 
pode ser conferida em www.
conhecamarica.com.br. Este é 
mais um evento que compõe a 
estratégia do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Turístico 
Sustentável, conhecido como 
Maricá 2030, criado em 2018 

pela Prefeitura de Maricá para 
oferecer um trabalho de estru-
turação turística, o que permi-
tiu a criação de novos roteiros 
e circuitos. Esse trabalho é de-
senvolvido pela Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), em conjunto com 
a Secretaria de Turismo e a 
Secretaria de Promoção e Pro-
jetos Especiais, que elaborou 
o projeto Vem Viver Maricá.

Educação convoca aprovados 
em concursos de 2013 e 2014
O Governo do Rio de Janeiro, 
através da Secretaria de Es-
tado de Educação, publicou, 
ontem (15), edital para cha-
mamento de 600 docentes 
para os cargos de Professor 
Doc I (16 horas). Esses pro-
fissionais foram aprovados 
nos concursos promovidos 
em 2013 e 2014.

“A convocação desses 
profissionais é uma grande 
vitória para a educação do 
Rio. A Seeduc não poupou 
esforços e esteve o tempo 
todo na busca de conseguir 
a autorização para o chama-
mento dos aprovados nesses 
concursos a fim de suprir as 
carências reais da rede públi-
ca estadual”, disse o secretá-

rio de Estado de Educação, 
Alexandre Valle.

O cronograma e todos os 
requisitos para o processo 
admissional se encontram 
no edital citado e, para as-
sumir o cargo, os docentes 
precisarão reunir os seguin-
tes documentos:

Aprovados em 2013 - Cé-
dula de identidade/RG; o 
mesmo CPF utilizado no ato 
da inscrição; documento de 
inscrição no PIS ou Pasep; 
título de eleitor; CTPS;  Cer-
tificado de Reservista ou de 
Dispensa de Incorporação, 
para os candidatos do sexo 
masculino; diploma de con-
clusão da graduação exigida 
no Edital do Concurso, com-
provantes de residência e 
CREF aos candidatos à vaga 
de Educação Física.

Aprovados em 2014 -Cédula 
de identidade/RG;
o mesmo CPF utilizado no ato 
da inscrição;
documento de inscrição no 

PIS ou Pasep;
título de eleitor; CTPS; Cer-
tificado de Reservista ou de 
Dispensa de Incorporação, 
para os candidatos do sexo 
masculino; diploma de con-
clusão da graduação exigida 
no Edital do Concurso; Histó-
rico Escolar; comprovante de 
votação das últimas eleições 
ou declaração expedida pelo 
TER comprovando que se 
encontra quite com a Justiça 
Federal; declaração firmada 
pelo candidato de ausência 
de antecedentes criminais; 
certidão criminal (Distribui-
dor Estadual); certidão da 
Justiça Federal (Distribuidor 
Federal) e comprovante de 
residência.

Chamamento de 600 docentes para cargo de professor Doc I foi publicado

Os municípios de Resen-
de e Angra dos Reis vão 
receber, no sábado (18) 
e domingo (19), os Corte-
jos Circenses do Projeto 
Caravana Carequinha, 
que entra em sua reta 
final, com o penúltimo 
fim de semana de apre-
sentações. 

Os artistas do Italia 
Robattini Circos vão se 
apresentar em Resende 
em um caminhão trio, 
que vai estar, a partir das 
11h, entre os Blocos 24 e 
25 da Área de Lazer Par-
que Saúde, na Rua dos 
Timbiras, bairro Cidade 
Alegria. 

Já Angra dos Reis re-
ceberá a trupe da Com-
panhia Quintal do Circo, 
que fará seu espetáculo 
na Praça Coberta do Par-
que Belém (Cunhambe-
be), depois de percorrer 
algumas ruas da cidade.

Caravana 
Carequinha

Cronograma 
e os requisitos 
para o processo 
admissional se 
encontram no 
edital

Pacto pelo Centro de Niterói

Charbel Tauil Rodrigues*

No último dia 7 de junho a As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) apro-
vou o Projeto de Lei 5.677/22, 
do deputado Alexandre Freitas 

(Pode), que cria o Programa de 
Recuperação do Comércio do 
Centro da Cidade do Rio. O tex-
to, que seguiu para avaliação do 
governador Cláudio Castro, pre-
vê uma série de ações e medidas 
para recuperar a região, entre 
elas, convênios e parcerias com 
a prefeitura carioca, a redução 
de tributos por tempo suficiente 
para recuperação econômica e 
financeira do setor, o financia-
mento de dívidas públicas dos 
estabelecimentos e a concessão 
de crédito a juros baixos e com 
financiamento público.

Diante disso, o Sindilojas 
Niterói propõe que deputados 
elaborem um projeto nos mes-
mos moldes para beneficiar o 
comércio do Centro de Niterói. 
Queremos estimular a criação 
de uma frente parlamentar para 
discutir soluções para os proble-
mas do bairro e promover um 
verdadeiro “Pacto pelo Centro 
de Niterói”. 

Assim como o Centro do Rio, 
o Centro de Niterói encontra-se 
abandonado pelo Poder Públi-
co. O bairro teve sua situação 
agravada pela pandemia de 
Covid-19, que resultou no 
fechamento de várias lo-
jas e consequente 
extinção de pos-
tos de trabalho. O 
Centro de Niterói 
sofre com a falta 
de manutenção 
de seus espaços 
públicos, como 
praças e monu-
m e n t o s  h i s t ó -
r icos,  e  com a 
precariedade na 
limpeza, ilumi-
nação pública e 
segurança. 

O comércio local ainda 
convive com a concor-
rência desleal de ambulantes 
irregulares que atuam indis-
criminadamente nas ruas sem 

sofrer repressão dos órgãos 
competentes, ao contrário do 
que acontece com os lojistas 

legalizados e devidamen-
te estabelecidos, que são 
severamente fiscalizados.

O nosso objetivo 
com o pacto é atrair 
investimentos para 
o bairro e contribuir 
para o seu desenvol-
vimento, o que trará 
benefícios para toda 
a população. Para 
isto, além das me-
didas já elencadas 
no projeto para o 
Centro do Rio, suge-
rimos para Niterói a 
elaboração de políti-

cas públicas de incentivos 
à infraestrutura e à realiza-
ção de eventos culturais. A 
ideia é atrair público para 

as vias internas do bairro, já que 
atualmente as atividades cultu-
rais se limitam à faixa da orla, 

isso quando não são realizadas 
em espaços na Zona Sul.

Esperamos contar com os 
parlamentares e com todos que 
estejam comprometidos com 
Niterói para levar esse pacto 
adiante. Afinal, chega de aban-
dono!Nosso objetivo 

com o pacto 
é atrair 

investimentos 
para o bairro 
e contribuir 
para o seu 

desenvolvimento

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Divulgação

A histórica Fazenda Itaocaia, no distrito de Itaipuaçu, abriga o evento de turismo rural de sexta-feira até domingo. Bruna Viola e Renato Teixeira farão shows

A área de 
gastronomia 
também terá 
variedade de 
pratos e 
bebidas
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Rio de Janeiro tem primeiro 
caso de varíola dos macacos
Paciente é um brasileiro de 38 anos que veio de Londres. Brasil tem outros quatro casos confirmados
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro 
(SMS-Rio) confirmou on-
tem(15) o primeiro caso da 
varíola dos macacos (mon-
keypox) na cidade. A vítima 
é um brasileiro, de 38 anos, 
mas que mora em Londres, 
na Inglaterra. Ele chegou ao 
Brasil no sábado (11) e, no 
dia seguinte, procurou aten-
dimento médico no Instituto 
Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas, da Fun-
dação Oswaldo Cruz (INI/
Fiocruz).

As amostras clínicas fo-
ram encaminhadas ao Ins-
tituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho (IBCCF), da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), que é refe-
rência nacional. O resultado 
positivo para a doença foi 
liberado na terça-feira (14).

Isolamento -”Ele está com 
sintomas leves, em isola-
mento domiciliar e sob o 
monitoramento da Supe-
rintendência de Vigilância 
em Saúde (SVS-Rio). Todos 
os seus cinco contactantes 
estão em investigação para 
orientações e monitoramen-
to”, informou a secretaria.

Acrescentou, ainda, que a 
SVS-Rio mantém vigilância 
ativa para detecção oportuna 
de casos da doença no Rio. A 
Superintendência de Vigilân-

cia “também está monitoran-
do o cenário epidemiológico 
nacional e internacional 
mantendo as unidades de 
saúde informadas e orienta-
das para vigilância, alerta e 
resposta a eventos de saúde 
pública”, finalizou.

Brasil -De acordo com o 
Ministério da Saúde, além 

do caso do Rio, houve a no-
tificação de outro registro de 
monkeypox no estado de São 
Paulo. Lá é de um homem 
de 31 anos, que mora na ca-
pital. Segundo o ministério, 
o paciente tem histórico de 
viagem para a Europa, com 
retorno ao Brasil na segun-
da-feira (6). “O caso também 
foi confirmado laboratorial-

mente com exame RT-PCR, 
seguido de sequenciamento 
pelo Instituto Adolfo Lutz”, 
informou a pasta.

Ainda conforme o minis-
tério, as medidas de controle 
foram adotadas de forma 
imediata, como isolamento 
e rastreamento de contatos 
em voo internacional com o 
apoio da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (An-
visa). O Ministério da Saúde 
se mantém em articulação 
direta com os estados, por 
meio da Sala de Situação 
e do CIEVS Nacional, para 
monitoramento dos casos e 
rastreamento dos contatos.

Também na quarta-feira 
(15), foi descartada, pela 
Fundação Ezequiel Dias, a 
possibilidade da morte de 
um homem, de 41 anos, em 
Minas Gerais, ter sido causa-
da por varíola dos macacos. 
“Trata-se de um homem de 
41 anos, sem histórico de 
viagem e sem contato com 
caso suspeito ou confirma-
do para a doença. As causas  
do óbito ainda estão em 
investigação”, concluiu o 
ministério.

No momento, segundo a 
pasta, o Brasil registra cinco 
casos confirmados, sendo 
três em São Paulo, um no Rio 
Grande do Sul e um no Rio de 
Janeiro. Oito casos seguem 
em investigação.

Laboratório de referência 
- O Laboratório de Entero-
vírus do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz) foi 
nomeado Laboratório de 
Referência do Ministério da 
Saúde (MS) para análise de 
amostras suspeitas de varíola 
dos macacos (monkeypox). A 
unidade analisará o material 
coletado no estado do Rio de 
Janeiro e em toda a Região 
Nordeste.

A nomeação aumenta a 
rede de referência em diag-
nóstico laboratorial da doen-
ça no país. Já faziam parte 
da rede a Fundação Ezequiel 
Dias, em Minas Gerais; o 
Instituto Adolfo Lutz, em 
São Paulo; e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
por meio dos Laboratórios de 
Biologia Molecular de Vírus e 
de Virologia Molecular.

O chefe do Laboratório de 
Enterovírus do IOC, Edson 
Elias, destacou que, com a rá-
pida proliferação do vírus no 
mundo, a experiência da Fio-
cruz vai contribuir para uma 
precisa resposta brasileira ao 
surto. Na semana passada, o 
laboratório da Fiocruz minis-
trou treinamento sobre como 
realizar exames de detecção 
da doença para profissio-
nais de saúde da Bolívia, do 
Equador, da Colômbia, do 
Peru, Paraguai, Uruguai e da 
Venezuela.

Possibilidade 
de homem ter 
morrido pela 
doença em 
Minas Gerais é 
descartada

Leonardo Oliveira/FioCruz

Paciente procurou no domingo o Instituto de Infectologia da Fiocruz para relatar o caso e ter acompanhamento

Câmara conclui votação do 
projeto que limita o ICMS
A Câmara dos Deputados 
concluiu a votação do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
18/2022, que limita a aplica-
ção de alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
combustíveis. O texto segue 
para sanção presidencial.

Na sessão de ontem (15), 
os deputados rejeitaram o 
único destaque que poderia 
mudar o texto-base aprovado 
na noite de terça-feira (14) 
pelos parlamentares. Depu-
tados do PT propuseram que 
as perdas dos estados e dos 
municípios fossem corrigidas 
pela inflação (IPCA), assegu-
rando uma compensação aos 
entes em valores reais.

O projeto incide a alíquota 
do ICMS para gás natural, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo. 

Segundo a matéria, esses 
produtos seriam classificados 
como essenciais e indispen-
sáveis, levando à fixação da 
alíquota do ICMS em um pa-
tamar máximo de 17% ou 18% 
(a depender da localidade), 
inferior à praticada pelos es-
tados atualmente. O PLP tam-
bém prevê a compensação da 
União às perdas de receita dos 
estados quando a perda de 
arrecadação ultrapassar 5%.

O texto também reduz a 
zero, até 31 de dezembro de 
2022, as alíquotas de Cide-
-Combustíveis e a tributação 
de Programa de Integração 
Social (PIS) e Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a gasoli-
na. O diesel e o gás de co-
zinha já têm esses tributos  
zerados.

Compensação
Ao tramitar no Senado, 

congressistas acrescentaram 
um dispositivo para garantir 
recursos para o Fundo de 
Manutenção da Educação 
Básica (Fundeb). Essa emen-
da prevê que, se os estados e 
municípios perderem recur-
sos em função da lei, a União 
vai compensá-los para que 
os atuais níveis do Fundeb 
sejam mantidos. A medida 
impede que o Fundeb perca 
recursos com a redução da 
arrecadação do ICMS. O fun-
do tem receitas vinculadas à 
arrecadação desse imposto.

Assim como o Fundeb, a 
área da saúde, outro recurso 
carimbado, terá os repasses 
garantidos mesmo que haja 
perda de arrecadação dos es-
tados. Recursos carimbados 
são aqueles com destinação 

definida, sem possibilidade 
de redirecionamento para 
outras áreas.

Redução de preços - De 
acordo com senador Fernan-
do Bezerra (MDB-PE), rela-
tor da matéria no Senado, o 
projeto pode derrubar em R$ 
1,65 o preço da gasolina e em 
R$ 0,76 o preço do diesel. No 
entanto, argumentou que os 
preços poderiam apenas “não 
subir muito mais”, a depender 
do cenário internacional, que 
influencia no preço do barril 
de petróleo e na valorização 
do dólar frente ao real.

Setores incluídos são de combustíveis, energia, transportes e comunicação

E Selic deve continuar subindo nas próximas reuniões do Comitê

Copom eleva os juros básicos 
da economia para 13,25%

Em meio aos impactos da 
guerra na Ucrânia sobre a 
economia global, o Banco 
Central (BC) continuou a 
apertar os cintos na política 
monetária. Por unanimi-
dade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) elevou 
a taxa Selic, juros básicos da 
economia, de 12,75% para 
13,25% ao ano. A decisão era 
esperada.

Apesar de o aumento em 
0,5 ponto ser dentro do pre-
visto, o Copom surpreendeu 
o mercado ao anunciar que 
deve continuar a elevar aSelic 
nas próximas reuniões. Até 
agora, a maioria dos analis-

tas financeiros apostava que 
os juros básicos ficariam em 
13,25% ao ano até o fim de 
2022.

“Para a próxima reunião, 
o Comitê [de Política Mone-
tária] antevê um novo ajuste, 
de igual ou menor magnitude. 
O comitê nota que a crescente 
incerteza da atual conjuntura, 
aliada ao estágio avançado do 
ciclo de ajuste e seus impactos 
ainda por serem observados, 
demanda cautela adicional 
em sua atuação”, destacou o 
Copom em comunicado.

A taxa está no maior nível 
desde janeiro de 2017, quan-
do estava em 13,75% ao ano. 

Esse foi o 11ª reajuste conse-
cutivo na taxa Selic. Apesar da 
alta, o BC reduziu o ritmo do 
aperto monetário. Depois de 
dois aumentos seguidos de 1 
ponto percentual, a taxa foi 
elevada em 0,5 ponto.

De março a junho de 2021, 
o Copom tinha elevado a taxa 
em 0,75 ponto percentual 
em cada encontro. No início 
de agosto, o BC passou a au-
mentar a Selic em 1 ponto a 
cada reunião. Com a alta da 
inflação e o agravamento das 
tensões no mercado financei-
ro, a Selic foi elevada em 1,5 
ponto de dezembro do ano 
passado até maio deste ano.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem (15) 
a medida provisória que 
estabelece um marco 
regulatório das compa-
nhias securitizadoras e 
cria a Letra de Risco de 
Seguro (LRS). A matéria 
segue para o Senado.

A MP foi editada em 
março pelo governo fe-
deral para atualizar re-
gras anteriormente dis-
persas em vários tipos 
de legislação. O texto 
define regras para a se-
curitização (conversão) 
de direitos creditórios 
(créditos que um produ-
tor tem direito a receber 
e que podem ser usados 
para converter dívidas 
em títulos rurais).

 Seguro 
de risco

Texto segue 
para sanção 
presidencial

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: 21/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 17636449
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Silvio Picanço - São Francisco - Charitas - Niterói 17636449
13:00 às 17:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 17636713
13:00 às 17:00 Rua Murilo Portugal - São Francisco - Charitas - Niterói 17636713
13:00 às 17:00 Rua Vereador Duque - Santa Rosa - Niterói 17636713
13:30 às 17:30 Avenida Canal - Engenho do Mato - Niterói 17640861
13:30 às 17:30 Ruas 4, 27, 30, 31 - Engenho do Mato - Niterói 17640861
13:30 às 17:30 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17640861
13:30 às 17:30 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 17640861
13:30 às 17:30 Rua Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 17640861

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Sá Carvalho - Brasilândia - São Gonçalo 17633145
12:00 às 16:00 Rua Capitão João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo 17633929
12:00 às 16:00 Rua Cristóvão Rosa Almeida - Porto Novo - São Gonçalo 17633929
12:00 às 16:00 Rua Ermelinda Ornelas - Porto Novo - São Gonçalo 17633929
12:00 às 16:00 Rua Rosa Caride - Porto Novo - São Gonçalo 17633929
12:00 às 16:00 Rua Saint Clair Ornelas - Porto Novo - São Gonçalo 17633929
13:00 às 17:00 Rua Francisco José Cunha - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Joana Angélica - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Jorge de Lima - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua José de Alencar - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua José Mauro Vasconcelos - Luiz Cacador - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Rangel Pestana - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Ricardo Leon - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Rubens Doria - Salgueiro - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Valdomiro Silveira - Luiz Cacador - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Vicente de Lima Cleto - Itaúna - São Gonçalo 17631361
13:00 às 17:00 Rua Iara Rocha - Jardim Miriambi - São Gonçalo 17636785
13:00 às 17:00 Rua Presidente Acira Cotrim - Raul Veiga - São Gonçalo 17636785
13:00 às 17:00 Rua Teófilo Cunha - Jardim Miriambi - São Gonçalo 17636785
Dia: 22/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17655481
13:00 às 17:00 Ruas A, C, M, N - Itaipu - Niterói 17655481
13:00 às 17:00 Rua Antônio Nascimento Cottas - Maria Paula - Itaipu - Niterói 17655481
13:00 às 17:00 Rua José Ferreira Vaz - Itaipu - Niterói 17655481
13:00 às 17:00 Rua Perminio Mendonça de Souza - Itaipu - Niterói 17655481
13:00 às 17:00 Rua Samoel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17655481

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Avenida Maricá - São Gonçalo 17653095
09:00 às 11:59 Rua Marcílio de Noronha - Colubandê - São Gonçalo 17653095
09:00 às 11:59 Rua Noronha dos Santos - Colubandê - São Gonçalo 17653095
09:00 às 11:59 Servidão Bl 101 - Colubandê - São Gonçalo 17653095
09:00 às 17:00 Rua Aquilino de Carvalho - Guaxindiba - São Gonçalo 17642441
09:00 às 17:00 Rua Resende Costa - Guaxindiba - São Gonçalo 17642441
12:00 às 16:00 Rua Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17642799
12:00 às 16:00 Rua Lauro Sodré - Marambaia - Jardim Catarina - São Gonçalo 17642799
13:00 às 17:00 Avenida Alzira Vargas - Pacheco - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Avenida Marechal Povoas - Pacheco - Almerinda - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Carlos da Fonseca - Pacheco - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Guilherme Fernandes - Pacheco - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Cleto - Lagoinha - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Mendes - Pacheco - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Benedito Marinho - Pacheco - São Gonçalo 17633305
13:00 às 17:00 Rua Augusto Queiroga - Coelho - São Gonçalo 17635151
13:00 às 17:00 Rua Diniz Reffet - Coelho - São Gonçalo 17635151
13:00 às 17:00 Condomínio Porto Seguro - Almerinda - São Gonçalo 17655251
13:00 às 17:00 Estrada Marambaia - Condomínio Porto Seguro Frac - Marambaia 17655251
13:00 às 17:00 Estrada Velha da Conceição - Monjolos - Almerinda - São Gonçalo 17655251
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Condomínio Porto Seguro - Marambaia - Monjolos - 

Laranjal - Almerinda - São Gonçalo 
17655251

13:00 às 17:00 Rua Itatiba - Condomínio Porto Seguro - Monjolos - São Gonçalo 17655251
13:00 às 17:00 Rua Marambaia - Marambaia - São Gonçalo 17655251
13:00 às 17:00 Rua Missouri - Monjolos - São Gonçalo 17655251
Dia: 23/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Guimarães Rosa - Trindade - São Gonçalo 17657421
08:00 às 12:00 Rua Teresópolis - Trindade - São Gonçalo 17657421
08:00 às 12:00 Rua Baturité - Trindade - São Gonçalo 17658333
08:00 às 12:00 Rua Itabuna - Trindade - São Gonçalo 17658361
08:00 às 12:00 Rua Vassouras - Trindade - São Gonçalo 17658361
08:30 às 12:00 Rua Ana Maia - Luiz Caçador - São Gonçalo 17658485
08:30 às 12:00 Rua Olindo Costa - Itaúna - São Gonçalo 17658485
08:30 às 12:00 Rua Petrópolis - Luiz Caçador - São Gonçalo 17658485
09:00 às 11:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17653137
09:00 às 11:59 Travessa Figueiredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 17653137
09:00 às 12:00 Rua Domicio Joaquim Mascarenhas - Santa Izabel - São Gonçalo 17657181
09:00 às 12:00 Rua Joana Mota Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo 17657181
09:00 às 12:00 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 17657181
09:00 às 17:00 Avenida Julio Lima - Laranjal - São Gonçalo 17675397
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Fla mira a 
Argentina 
atrás de 
reforços

O Flamengo 
s e g u e  c o m 
o  p l a n e j a -
m e n t o  d e 
reformular o 
elenco. A di-

retoria rubro-negra vem 
buscando nomes para re-
forçar a equipe já para a 
sequência da temporada.

De acordo com infor-
mações, os rubro-negros 
estão de olho em alguns 
jogadores do mercado ar-
gentino. O principal deles 
é o meia Enzo Fernández, 
do River Plate.

No entanto, a tendência 
é a de que o jogador não 
venha para o Flamengo. 
Isso porque o clube ar-
gentino quer 18 milhões 
de euros (cerca de R$ 95,9 
milhões) para negociar o 
atleta.

Para piorar, Benfica e 
Milan já demonstraram 
interesse por Fernández, 
mas também esbarraram 
no alto valor pedido pelo 
River Plate.

Outro nome especula-
do é o do meia Luca Orella-
no. O jogador de 22 anos é 
um dos destaques do Vélez.

A diretoria do clube 
argentino negou qualquer 
contato do Flamengo pelo 
atleta. Só que Orellano tem 
o perfil que os cariocas 
buscam para o futuro.

Vindo de quatro derrotas seguidas, Glorioso precisa vencer para deixar o Z-4

Bota tenta superar o São 
Paulo e se afastar da crise

Botafogo e São 
Paulo duelam 
hoje, às 16 ho-
ras, no estádio 
Nilton Santos, 
pela 12ª rodada 

do Campeonato Brasileiro. 
As duas equipes precisam de 
um triunfo, mas por objetivos 
diferentes. Vindo de quatro 
derrotas consecutivas, sendo 
a mais recente em casa por 1 a 
0 para o Avaí, o Glorioso, com 
12 pontos, precisa se afastar 
da zona de rebaixamento.

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, sabe que a pressão 
existe, tanto que torcedores 
invadiram o CT ontem para 
cobrar o elenco. Mas que só 
vai se resolver com a volta de 
bons resultados.

“Antes do jogo passado, 
a nossa equipe estava pres-
sionada. Agora está mais 
ainda. Portanto precisamos 
encontrar rapidamente o 
ponto de equilíbrio. O time 
não vai perder sempre. Assim 
que esse ponto de equilíbrio 
chegar, as coisas começarão a 
mudar”, afirmou.

Pelo lado do São Paulo, 

o técnico Rogério Ceni se 
preocupa com as cobranças 
exageradas antes e depois 
dos jogos.

“O torcedor trabalha como 
se o São Paulo tivesse o me-
lhor time do mundo e não é 
assim que as coisas funcio-
nam. O que tenho pedido 
e vejo de meus jogadores é 
comprometimento. Espero 
que a gente entregue no máxi-
mo diante do Botafogo”, disse.

Em termos de escalação, 
Luís Castro não deve revelar 
o time do Botafogo. Apenas 
minutos antes do confronto. 
Mas são grandes as chances 
dele reforçar a marcação e 
abrir mão do esquema com 
três atacantes, alvo de críti-
cas.

Vitor Silva / Botafogo

O técnico Luís Castro conversa com o elenco do Botafogo antes do último treino para o jogo de hoje no Nilton Santos

Membros 
de torcida 
organizada 
invadiram 
ontem o CT 
alvinegro

Yuri Lara destaca bom 
momento no Vasco

Luiz Henrique vive 
últimos dias de Flu

O  Va s c o  s e 
consolidou no 
G4 da Série B 
após as vitórias 
sobre Náutico 
e Cruzeiro. Os 
cruzmaltinos 

parecem ter encaixado o 
sistema de jogo proposto 
pelo ex-técnico Zé Ricardo.

Além disso, a equipe 
conta com alguns desta-
ques, como o volante Yuri 
Lara. O jogador vem dando 
conta do recado, sendo um 
dos líderes de desarmes da 
competição. Ele exaltou o 
bom momento vivido no 
clube.

“Fico feliz por estar aju-
dando o Vasco, por estar fa-
zendo uma boa competição, 
por estar conseguindo fazer 
tantos desarmes. É uma das 
minhas maiores caracte-

O Fluminense 
vive a expec-
tativa de per-
der um de seus 
principais jo-
gadores para 
a sequência da 

temporada. Isso porque o 
atacante Luiz Henrique já 
tem definida a data de sua 
despedida.

O jovem tricolor vai fazer 
sua última partida com a 
camisa do Fluminense no 
próximo dia 26, contra o 
Botafogo, no estádio Nil-
ton Santos. Depois disso, 
Luiz Henrique viaja para se 
apresentar ao Real Betis, da 

rísticas e espero continuar 
contribuindo com ela nos 
próximos jogos, até o final 
da temporada”, disse.

Yuri ressaltou a impor-
tância do triunfo sobre a 
Raposa.

“Essa vitória contra o 
Cruzeiro com certeza trouxe 
ainda mais motivação para 
o nosso time. Era um adver-
sário que estava muitos jo-
gos sem perder. Era um jogo 
difícil, um confronto direto, 
então se a gente não ganha, 
não conquista os três pon-
tos, iríamos nos afastar um 
pouco do grupo da frente. 
Era um jogo de seis pontos, 
de duas camisas pesadas e 
com casa cheia, então não 
poderíamos sair de campo 
com outro resultado que 
não fosse a vitória”, decla-
rou o jogador.

Espanha.
O elenco do clube espa-

nhol se reapresenta no dia 
5 de julho. No entanto, o 
contrato de Luiz Henrique 
inicia no dia primeiro do 
próximo mês.

Além de Luiz Henrique, 
o Fluminense irá se des-
pedir do atacante Fred no 
próximo mês. O experiente 
jogador vai se aposentar do 
futebol.

A diretoria sabe que terá 
que ir ao mercado para 
tentar repor as saídas dos 
atacantes, mas ainda não 
tem nenhum nome em  
negociação.

Orellano e 
Fernández 
estão na lista 
rubro-negra   


