
PF faz ação contra derrame 
de dinheiro falso em Niterói

Quadrilha é presa acusada de colocar em circulação grande quantidade de notas falsas no comércio da cidade

GATO POR LEBRE

CIDADES\PÁG. 4

O programa “Concilia São Gonçalo 2022” encerra atendimentos amanhã. O desconto nas multas e juros será calculado de acordo com o número de parcelas escolhidas pelo contribuinte

 Alexandre de Sa/Prefeitura de São Gonçalo

Reta final para 
quitar dívida 

com desconto
O prazo está acabando. Termina 

nesta quinta-feira (30) o programa 
“Concilia São Gonçalo 2022”, que 

oferece aos contribuintes em débito 
com o município a renegociação 

de dívidas com anistia de multas e 
juros e desconto real inédito de 10% 
para pagamentos à vista. As solicita-

ções de gratuidade para taxas ajui-
zadas serão aceitas somente até esta 

quarta-feira (29). Os atendimentos 
no Concilia são realizados das 9h 

às 22h. Ao todo, são 42 guichês para 
atendimento, e, para evitar filas, há 

distribuição de senhas e controle 
digital com auxílio de QR-Code. O 

“Concilia São Gonçalo 2022” já rea-
lizou mais de 41 mil atendimentos 

ao longo do mês.

Niterói terá 
posto da Jucerja 
no Centro

PANORAMA/PÁG. 2

Rubro-Negro estreia hoje à noite no mata-mata da Taça Libertadores da 
América com dois objetivos: largar na frente do Tolima, fora de casa, pe-
las oitavas de final e superar os desfalques por conta da covid-19.

PÁG. 8

‘As sete vidas 
de Alva’ no 
Municipal 
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe a peça “As 
sete vidas de Alva”, de sex-
ta a domingo, com Anja 
Bittencourt. 

PÁG.2 

CULTURA

Dalton Valério/Divulgação

O Theatro Municipal de Niterói 
recebe a peça de sexta a domingo

ESPORTES

Vasco joga 
no interior de 
São Paulo
Atravessando uma gran-
de fase, o Vasco tem novo 
compromisso hoje à noite 
pela Série B, onde enfrenta 
o Novorizontino.

Daniel Ramalho / Vasco

Cobranças de falta é de Figueiredo 
é uma das armas do time do Vasco

Marcelo Cortes / Flamengo

Pressionado por conta de críticas da torcida, Gabigol espera dar a volta por cima hoje pela Liberta

Fla tem duplo desafio na Colômbia

Aumento  vai 
ser menor na 
conta de luz

CIDADES\PÁG. 5

Setrab divulga 
1.079 vagas 
de emprego

CIDADES\PÁG 4 

Procissão sobre duas rodas
Festa de São Pedro começa hoje com barqueata e termina no domingo, com inédita motociata

CIDADES/PÁG. 3

CIDADES/PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cidadania
Vamos torcer para que as campanhas eleitorais que estão 
chegando sejam pontuadas pelo respeito, pelo voto cons-
ciente, por notícias verídicas e por ruas limpas. O mundo 
todo está precisando reencontrar um novo rumo e eu 
espero que nosso país não fique para trás neste momento 
crucial de retomadas.
Tiago Ramos

Assistência
Parece que o poder público colocou para funcionar um 
abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social 
em São Domingos, em um trecho que tradicionalmente 
sempre foi ocupado por pessoas em situação de rua. Es-
pero que tudo funcione bem, muita gente está passando 
por uma situação difícil e no inverno tudo complica ainda 
mais. 
Ana Carvalho

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.

‘As sete vidas de 
Alva’ no Municipal 
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe a peça “As sete 
vidas de Alva”, dirigida por 
Ramon Botelho, de sexta 
a domingo. O espetáculo, 
protagonizado pela atriz ni-
teroiense Anja Bittencourt, 
fala sobre memória, solidão 
e outras questões da terceira 
idade, com um toque de 
humor.

Enquanto espera con-
vidados para um chá, Alva, 
uma senhora divertidíssima, 
conta histórias fantásticas, 

quase inacreditáveis, da sua 
vida: foi aeromoça, viajou 
o mundo e foi a única so-
brevivente de um acidente 
aéreo na Tchecoslováquia; 
casou com um anão e a lua 
de mel foi em Praga; teve 
um romance com o príncipe 
Charles, e curou um esporão 
da rainha Elizabeth com 
uma simpatia, e por aí vai...

As sessões acontecem na 
sexta, às 20h, e no sábado e 
domingo, às 19h. O ingresso 
custa R$60. 

CULTURA

Arrecadação
Amigos do professor An-
tônio Carregosa realizam, 
na sexta, às 19h, uma live, 
com transmissão do Solar 
do Jambeiro, com objetivo 
de arrecadar recursos para 
o tratamento de saúde do 
professor, que está com 
E.L.A, doença que vai com-
prometendo os movimentos 
e a coordenação motora. 
Vários artistas de Niterói 
irão participar do encontro, 
entre eles, Marcus Lima. 
Transmissão pelo Instagram 
do Solar e @marcuslimarj. 

VOTAÇÃO POPULAR – Em sua 11ª edição o “Prix Photo 
Aliança Francesa”, o concurso nacional de fotografia 
conta com mais de 350 portfólios inscritos e a votação 
do Prêmio Popular está aberta até o dia 26 de julho, 
no site www.prixphotoaf.com.br. O prêmio popular 
receberá uma mentoria profissional à distância em 
parceria com Ateliê Oriente. 

CLIPE – O tão aguardado clipe de “Dançarina Remix”, 
de Pedro Sampaio, com participação de Anitta, Nicky 
Jam, Dadju e MC Pedrinho já pode ser conferido em 
seu canal no Youtube. O audiovisual da nova versão 
do sucesso do DJ e produtor ganhou o mundo há três 
semanas e mostra a união de três culturas diferentes 
– Brasil, Porto Rico e França.

Dalton Valério/Divulgação

O Theatro Municipal de Niterói recebe a peça de sexta a domingo

Divulgação

Marcus Lima é um dos artistas que 

participa da live para Carregosa

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

Maricá: cultura em debate

Nesta quarta (29), acon-
tece a 1ª Audiência Públi-
ca de Cultura de Maricá, 
das 14h às 17h, no Cine 
Henfil, promovida pela 

Divulgação Câmara Municipal, por 
intermédio da vereadora 
Andréa Cunha, presidente 
da Comissão de Cultura 
da Casa. No debate, serão 
abordados assuntos como 
a valorização de artistas 
locais, a elaboração de 
editais de fomento à cul-
tura, o desenvolvimento e 
o turismo na cidade, além 
da revalorização da identi-
dade local e do patrimônio 
histórico material e imate-
rial de Maricá. “A cultura é 
sempre uma pauta propí-
cia para seu entendimento 
e valorização enquanto 
instrumento de cidadania 
e de conversa com a ino-
vação tecnológica e com o 
desenvolvimento e o turis-
mo da cidade. E tudo isso 
será debatido objetivando 
medidas a serem implan-
tadas”, ressalta Andréa.

Alerj aprova 
orçamento

Transparência
em xeque

A Alerj aprovou em discussão 
única, nesta terça (28/6), o 
Projeto de Diretrizes Orça-
mentárias de 2023. A medida, 
enviada pelo Executivo, prevê 
receita líquida de R$ 93,36 bi e 
despesas no mesmo valor, ou 
seja, um orçamento sem déficit 
para o próximo ano. De acordo 
com o projeto, o Governo do 
Estado espera contar com R$ 
4,1 bi para investimentos. Entre 
as ações priorizadas estão a am-
pliação da Via Light, a constru-
ção de unidades habitacionais, 
a complementação de obras do 
sistema de abastecimento de 
água, a construção de escolas e 
financiamento das centrais de 
regulação de urgência na Saúde. 
Segundo o governo, contribuí-
ram para aumento da arreca-
dação, o fim do #ficaemcasa, 
o aumento generalizado de 
preços de produtos sobre os 
quais incidem ICMS como 
energia elétrica e petróleo e seus 
derivados, além dos recursos da 
privatização da Cedae.

Deputados da Alerj derru-
baram ontem oito vetos do 
governador a projetos apro-
vados na Casa. Os deputados 
ainda decidiram pela manu-
tenção de seis vetos e pela 
retirada de pauta de outros 
nove. Projetos que tiveram 
vetos derrubados serão en-
caminhados ao governador 
Cláudio Castro, que tem até 
48 horas para sancioná-los. 
Caso contrário, serão promul-
gados pelo Legislativo. Já as 
normas em vigor que tiveram 
vetos parciais derrubados 
terão seus textos atualizados. 
Entre os vetos do governador 
mantidos está ao Projeto de 
Lei 5.286/22, do ex-deputado 
Jari Oliveira, que proíbe a rea-
lização de audiências e con-
sultas públicas em datas de 
difícil participação popular, 
como feriados, vésperas de 
feriados e pontos facultativos. 
É parece que a participação 
popular não é tão importante 
assim.

POR JEFFERSON LEMOS

Parceria com os portugueses

O Secretário de Estado do 
Ambiente e Sustentabili-
dade, Ricardo Brito, visitou 
nesta terça (28) estações 
de tratamento de água da 
concessionária Águas de 
Portugal, em Lisboa, onde 
conheceram as práticas da 
empresa em relação a água 
de reuso, segurança hídrica 
e saneamento ambiental. 

Divulgação

O encontro também foi 
marcado pela assinatura de 
um acordo de cooperação 
técnica entre as institui-
ções. Também participaram 
da agenda a diretoria do 
Comitê Guandu, membros 
da equipe técnica da Se-
cretaria e representantes 
da diretoria da Águas de 
Portugal.

Homenagem aos conservadores

O plenário da Alerj também 
aprovou, ontem, homena-
gens a dois influenciado-
res e defensores de pautas 
conservadoras. O jornalista 
Luís Ernesto Lacombe e o 
ex-jogador de vôlei Maurí-
cio Souza  receberão a Me-
dalha Tiradentes. A maior 
honraria do parlamento 
fluminense foi proposta 
pelo deputado estadual Fi-
lippe Poubel (PL). Campeão 

Divulgação

olímpico em 2016, Maurício 
deixou o vôlei em outubro 
do ano passado, após ser 
demitido do Minas Tênis 
Clube criticar a imagem do 
novo Super-Homem, que se 
assumiu bissexual, beijan-
do outro homem.  Lacombe 
vem se posicionando publi-
camente favorável a pautas 
conservadoras como a de-
fesa da família e liberdade 
de expressão.

Panorama RJPanorama RJ

Lideranças do Cidadania 
realizaram agenda movi-
mentada no Rio em apoio à 
pré-candidata à Presidência 
da República, Simone Tebet 
(MDB-MS). No último final 
de semana dirigentes do 
partido Cidadania que se 
mobilizaram em torno da 
presença da senadora no 
Rio. O presidente da Execu-
tiva Estadual do Cidadania, 

Comte Bittencourt, acompa-
nhou a senadora. “Agradeço 
em especial ao vereador 
Gallo, que nos recebeu na 
Engenhoca, ao presidente do 
Cidadania, Roberto Freire, 
que veio de Brasília para nos 
acompanhar, e ao compa-
nheiro Rodrigo Neves, que 
fez questão de prestigiar 
nossa festa da democracia”, 
destacou Comte.

Tebet reúne aliados em Niterói
Divulgação

Mais facilidade para o comércio
Divulgação A Fecomércio RJ e o Sindi-

lojas Niterói vão inaugurar 
na próxima sexta-feira, dia 
8 de julho, às 11 horas, o 
novo posto de atendimen-
to da Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Jucerja) em Niterói, que 
vai funcionar na Sede do 
Sindilojas, no 3º andar 
da Rua Dr. Borman, 6, no 
Centro, para agilizar ainda 
mais a vida do comercian-
te. O presidente do Sindi-
lojas Niterói, Charbel Tauil, 
já comemora a novidade. 
“O novo posto da Junta Co-
mercial vai facilitar a aber-
tura e agilizar os processos 
de registro empresarial. 
Nosso objetivo é contribuir 
para a desburocratização, 
a fim de fomentar novos 
negócios e criar um am-
biente de vantagens para o 
empresário”, destaca.



Cidades 3Quarta-feira, 29/6/2022 ofluminense.com.br

São Pedro, padroeiro da pesca, será celebrado com missa, barqueata e ‘motociata’, a novidade deste ano

Hoje tem festa em Jurujuba
A Prefeitura de Niterói, atra-
vés da Nittrans, planejou um 
esquema especial de trânsito 
para os tradicionais festejos 
em comemoração ao Dia de 
São Pedro (29) em Jurujuba. 
Haverá interdição ao trânsito 
e proibição de estaciona-
mento nas vias do bairro. A 
programação da festa, que 
é organizada pela Capela de 
São Pedro e a colônia de pes-
cadores Z -8, uma das mais 
antigas da cidade, conta com 
o apoio da Niterói Empresa 
de Lazer e Turismo (Neltur). 
As atividades começam às 
5h, com a alvorada festiva, 
seguida por uma missa solene 
na Capela de São Pedro.

Às 10h, sairá a procissão 
terrestre levando a imagem 
de São Pedro até o cais, de 
onde começará a procissão 
marítima, que sairá do cais 
de Jurujuba, percorrerá a baía 
de Guanabara até a altura do 
Museu de Arte Contemporâ-
nea (MAC), depois retornará 
pela orla na direção da Forta-
leza de Santa Cruz, voltando 
para o cais de Jurujuba. A pro-
gramação desta quarta-feira 
(29) prevê ainda celebrações 
religiosas, comidas típicas e 
shows.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, afirma que a 
festa de São Pedro e a Pro-
cissão Marítima fazem parte 

do Calendário Turístico de 
Niterói e vê com otimismo a 
retomada do evento religioso 
com a tradicional Procissão 
Marítima, que atrai turistas 
e visitantes, além de movi-
mentar polo gastronômico 
do bairro.

Trânsito - Hoje (29), a Av. 
Carlos Ermelindo Marins será 
interditada ao trânsito das 5h 

até às 3h do dia subsequente, 
entre a Alameda Marechal 
Pessoa Leal e a Estrada Ge-
neral Gaspar Dutra, para as 
festividades do dia de São 
Pedro. A programação co-
meça com a alvorada, que se 
inicia às 5h, seguida de missa 
solene e campal, às 6h e 9h, 
respectivamente, e a procis-
são terrestre, que acontece 

às 10h. Haverá proibição de 
estacionamento nesta via a 
partir de 00h do dia 29h até 
às 4h do dia 30.

No fim de semana, entre 
sexta (1) e domingo (3), o 
fluxo de veículos será interdi-
tado na Av. Carlos Ermelindo 
Marins, compreendendo o 
trecho entre a Al. Marechal 
Pessoa Leal e a Estrada Gene-

ral Gaspar Dutra, das 5h até às 
4h do dia subsequente.

Será proibido estacionar 
durante os dias 1, 2 e 3 de 
julho nos seguintes trechos: 
Avenida Carlos Ermelindo 
Marins, entre Alameda Mare-
chal Pessoa Leal e Est. General 
Eurico Gaspar Dutra; Travessa 
Prefeito Alberto Fortes, entre 
a Travessa São Jerônimo e 
Avenida Carlos Ermelindo 
Marins; Estrda General Gas-
par Dutra, entre a Travessa 
São Jerônimo e a Avenida 
Carlos Ermelindo Marins; 
Travessa São Jerônimo, em 
toda sua extensão.

O ponto final das linhas 
33 e 17 será alterado para a 
Avenida Carlos Ermelindo 
Marins, na altura da Almeda 
Marechal Pessoa Leal, nos 
horários de interdição da 
Avenida. Carlos Ermelindo 
Marins. No domingo (3), um 
comboio de motociclistas irá 
realizar uma procissão que 
tem como ponto de partida a 

Praia da Boa Viagem e destino 
final na Capela de São Pedro, 
em Jurujuba, percorrendo por 
toda orla de Niterói, sendo 
escoltados por duas motos-
-patrulhas da NitTrans.

Programação - Hoje
5h - Alvorada
6h - Missa Solene na Igreja de 
São Pedro
9h - Missa Solene Campal 
com benção especial das 
chaves
10h - Procissão terrestre le-
vando a imagem de São Pedro 
até o cais de onde sairão os 
barcos para a procissão ma-
rítima.
13h - Almoço do Pedrão
14h - Santo Terço e benção
15h - Missa Solene
18h - Show cultural com a 
Quadrilha do CEU
20h - Missa Solene e logo 
após  Queima do Quadro de 
São Pedro

Dia 2/7 - Sábado - Das 9h até 
meia-noite
Futebol, recreação infantil, 
barraquinhas com Almoço 
do Pedrão, roda de samba e 
shows
Dia 3/7 - Domingo - Das 9h 
até meia-noite
Futebol, Moto procissão 
Falcão Peregrino e Amigos, 
almoço do Pedrão, barraqui-
nhas, shows e Missa.

Haverá 
interdição 
de ruas e 
proibição de 
estacionamento 
no bairro

Divulgação

Um dos eventos tradicionais da festa de São Pedro, a barqueata dos pescadores, voltará a ser realizada em Niterói

Viradouro apresenta 
enredo para 2023
A Unidos do Viradouro apre-
sentará aos compositores 
de samba enredo amanhã 
(30), às 19h, a sinopse de 
“Rosa Maria Egipcíaca”, en-
redo que a escola de Niterói 
vai mostrar no Sambódro-
mo em 2023. Como já vem 
ocorrendo, a participação 
no concurso é aberta a qual-
quer compositor, mesmo 
sem vínculo com a escola. 

Rosa Maria Egipcíaca, 
que terá sua história contada 
pela Viradouro, é apontada 
como a primeira afro-brasi-
leira a escrever um livro no 
Brasil. Ela foi escravizada, 
prostituta, beata e feiticeira, 
que viveu no Rio de Janeiro 
e nas cidades históricas de 
Minas Gerais. 

Para a realização da pes-
quisa e elaboração do texto 
da sinopse, o carnavalesco 
Tarcísio Zanon ganhou um 
reforço: o jornalista e pes-
quisador João Gustavo Melo. 

“Sempre admirei o traba-
lho do Gustavo. Além de um 

grande profissional, é uma 
pessoa incrível. Na Viradou-
ro, ele entra pra enriquecer 
este momento importantís-
simo em qualquer projeto, 
que é a elaboração da sinop-
se, com seu conhecimento 
e propriedade na escrita”, 
comenta o carnavalesco. 

O Carnaval de 2023 não 
será a primeira experiência 
de João Gustavo na agremia-
ção e ele destaca algumas 
características do enredo 
proposto por Zanon: 

“Estive na Viradouro en-
tre 2003 e 2005, trabalhando 
na equipe de pesquisa com 
Mauro Quintaes. Estar de 
volta à escola nesta fase em 
que a Viradouro apresenta 
a incrível história de Rosa 
Egipcíaca é um presente 
e uma grande responsa-
bilidade. Agradeço muito 
à direção da escola e ao 
Tarcísio Zanon por me co-
locarem diante de uma his-
tória tão rica”, afirmou João  
Gustavo.

Rio festeja Dia do 
Orgulho LGBTQIA+
Para celebrar o Dia Inter-
nacional do Orgulho LGB-
TQIA+, o município do Rio 
de Janeiro recebeu ontem 
(28) diversos eventos, que 
vão desde iluminação de 
monumento, conscien-
tização sobre o tema da 
diversidade sexual, mutirão 
de requalificação civil para 
pessoas trans e festival 
de música com entrada  
gratuita no Porto Maravi-
lha.

O dia 28 de junho relem-
bra a Revolta de Stonewall, 
ocorrida em 1969, em Nova 
York, nos Estados Unidos, 
quando pessoas que fre-
quentavam o bar Stonewall 
Inn, conhecido ponto de 
encontro para a população 
LGBTQIA+ e outras pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade, lutaram contra 
as agressões, a repressão 
e a violência policial que 
sofriam, na época em que 
a homossexualidade ainda 
era considerada crime em 
muitos lugares.

Festival - Começou on-
tem o TriboQ Pride Festival, 
com seis dias de progra-
mação multiartística, au-
diovisual, sensibilização, 
empreendedorismo e em-
pregabilidade na região do 
Porto Maravilha.

O Palco Vera Verão re-
cebe shows na Praça Mauá 
de sexta-feira (1) a domingo 
(3), como Rebecca, Majur, 
Maria Gadu, Lia Clark, Ki-
bba, TriboQ e Ju Moraes. 
O Palco MAR, no Museu 
de Arte do Rio, terá pocket 
shows até amanhã (30), do 
grupo Moça Prosa, Maram-
ba e Romero Ferro.

A Feira Queer, também 
no MAR, 30 empreendedo-
res vão apresentar marcas 
independentes em todos os 
dias do evento. Nos dias de 
semana, entre 16h e 22h, e 
sábado e domingo, de 14h 
às 21h. Workshops sobre 
Ballroom, uma subcultura 
LGBTQIA+ underground 
afro-americana e latina, se-
rão ministrados no QBall.

Niterói: Conselho Municipal do 
Trabalho toma posse amanhã
A Prefeitura de Niterói vai 
instalar amanhã (30) o Con-
selho Deliberativo Munici-
pal de Trabalho Emprego e 
Renda (Codemter). O órgão 
é composto por 18 pessoas, 
dentre esses, seis represen-
tantes dos trabalhadores, 
seis dos empregadores e seis 
do governo. O grupo atuará 
como gestor do Fundo Mu-
nicipal de Trabalho, Emprego 
e Renda do Município de 
Niterói (Fumter). A medida 
administrativa permitirá ao 
município acessar até R$ 11 
milhões de verba do Minis-
tério do Trabalho. A verba 
será totalmente destinada 
à manutenção de cursos de 
capacitação e do Centro de 
Atendimento ao Trabalhador 
(CAT), que será implantado, 
até setembro, no Terminal 

Rodoviário João Goulart.  
A posse do Conselho será 

às 10h, no Teatro Popular 
Oscar Niemeyer, no Centro, 
e deverá contar com a pre-
sença do prefeito Axel Grael 
e de várias autoridades da ad-
ministração municipal, além 
de representantes da Câmara 
de Vereadores, dos sindicatos 
e de empresários da cidade.  

De acordo com o coorde-
nador de Trabalho e Renda de 
Niterói, o ex-ministro do Tra-
balho Brizola Neto, a instala-
ção do Conselho é o primeiro 
passo para que o município 
possa, enfim, acessar verbas 
públicas junto ao Ministério 
do Trabalho.

“A instalação do Conselho 
marca um novo momento 
para as políticas de trabalho, 
emprego e renda de Niterói. 

A gente vai passar a fazer 
deliberações a partir de um 
amplo conselho com par-
ticipação social, o que vai 
trazer transparência para 
a execução das políticas e 
aprofundar a democracia 
participativa, que é a ges-
tão dos recursos públicos 
serem feitas pela sociedade 
civil. Com a instalação desse 
conselho, estamos também 
cumprindo as etapas para o 
registro desse grupo junto 
ao Ministério do Trabalho 
e fazer a assinatura direta 
da adesão do município de 
Niterói ao Sistema Nacional 
de Emprego (Sine). Hoje nós 
participamos desse órgão a 
partir de um convênio com 
o governo do estado. Mas os 
municípios com mais de 200 
mil habitantes (Niterói tem 

aproximadamente 515 mil) 
podem fazer um convênio 
direto com o governo federal. 
O que nos permitirá receber 
um recurso em torno de R$ 
11 milhões em 2023”, explica 
Brizola.  

Ainda de acordo com Bri-
zola Neto, por meio de pu-
blicação em edital, várias 
empresas já estão sendo se-
lecionadas a fim de ajudarem 
na implantação do Centro de 
Atendimento ao Trabalhador 
(CAT), que irá funcionar no 
Terminal Rodoviário João 
Goulart. O projeto piloto 
será um curso de capacitação 
profissional na área de Saúde, 
abordando temas como as-
seio, conservação, cuidados 
com idosos dentre outros. 
Esse módulo deverá ter cerca 
de 240 horas.

Medida permitirá acessar verbas do Ministério do Trabalho para capacitação

Seminário 
capacita 
em turismo 
legislativo
A Secretaria de Estado de 
Turismo e a TurisRio reali-
zam, amanhã e sexta-feira, 
o 2º Seminário de Capa-
citação em Turismo para 
o Legislativo Municipal. 
O evento é dirigido aos 
vereadores membros das 
Comissões de Turismo das 
Câmaras Municipais do 
Estado e tem o objetivo de 
auxiliar no desenvolvimen-
to das políticas públicas 
voltadas para o turismo.

O seminário acontecerá 
no auditório da Procura-
doria Geral do Estado, e 
apresentará palestras e 
discussões sobre “A impor-
tância do legislativo para 
o turismo”, “A importância 
de se acreditar no turismo 
no interior do estado do 
Rio de Janeiro”, “Eventos 
como atrativo turístico” e 
“Soluções para o desen-
volvimento dos segmentos 
turísticos no estado”.

Projeto Ronda Musica visita escolas para levar cultura e informação

GM de Itaboraí: música como 
ferramenta de aprendizagem 

A música vem sendo utilizada 
para levar conscientização e 
informação para os alunos da 
rede municipal de ensino de 
Itaboraí. Através do projeto 
Ronda Musical, iniciativa da 
Guarda Municipal de Itabo-
raí, através do Grupamento 
Especial de Ronda Escolar 
(Gere) e da Banda Munici-
pal Visconde de Itaborahy, 
os estudantes têm contato 
com músicas, cantigas, hi-
nos e informações sobre a 
importância da atuação da  
Guarda Municipal para a 
população.

Coordenador do Gere, o 
guarda municipal Luiz Car-
los, diz que as atividades são 
promovidas como forma de 
levar conscientização e infor-
mação para os estudantes do 
município.

“Acreditamos que o proje-
to Ronda Musical é uma fer-
ramenta de bastante sucesso 
na nossa cidade. Com as 

nossas visitas, conseguimos 
levar informação, conscien-
tização sobre leis de trânsito 
e informar os alunos sobre 
a importância da Guarda 
Municipal para a população 
de nossa cidade. Ganhamos 
o carinho dos alunos e retri-

buímos ajudando no desen-
volvimento desses futuros ta-
lentos do nosso município”, 
disse o coordenador.

 A Ronda Escolar e a Ban-
da Municipal Visconde de 
Itaborahy  integram a Guarda 
Municipal de Itaboraí.

Divulgação

Trabalho é desenvolvido através de grupamento especial e banda municipal
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E por falar em 
honestidade

Dom José Francisco*

Em 1850, com 35 anos, Otto 
von Bismarck era represen-
tante do parlamento prus-
siano e passava por “maus 
bocados”. Havia de tudo 
no reino da Alemanha, in-
clusive uma guerra contra 
a Áustria. E desde o prín-
cipe Guilherme, ungido na 
linha de sucessão, todos 
não viam a hora de mo-
bilizarem suas tropas. Em 
toda sua carreira, Bismarck 
sempre fora um leal e apai-
xonado defensor das coisas 
reais. Era um ex-soldado, 
daqueles que preferiam, 
por experiência, que as 
grandes questões entre os 
Estados fossem definidas, 
não com palavras, mas com 
ferro e sangue. A guerra, 
para ele, era sempre um 
negócio glorioso.

Não entanto, no 
auge da guer-
ra, Bismarck 
fez um dis-
curso no par-
lamento que 
deixou a to-
dos atônitos. 
“Desgraçado 
o estadista 
– disse ele – 
que faz guer-
ra sem uma 
r a z ã o  q u e 
continuar vá-
lida quando a 
guerra termi-
nar! Sim, por-
que depois 
da guerra, 
todos verão essas mes-
mas questões de outra 
forma, completamen-
te, diferente. Quem, 
então, nessa hora, terá 
coragem de consolar o 
camponês, que contempla 
as cinzas da sua fazenda, 
o homem, que ficou sem 
suas pernas, o pai que per-
deu seus filhos?”

Essa é a loucura da 
guerra: uma das poucas 

situações humanas em 
que não existe nem varejo 
nem atacado, porque as 
perdas humanas jamais 
assim poderão ser catalo-
gadas. Se alguém perde os 
dois braços ou um só, os 

cinco filhos ou um 
só, a diferença só 
será numérica para 
os de fora, para a 

plateia, para 
quem tan-
to aplaude 
quanto ulula, 
para quem 
não sabe o 
que é perder, 
muito menos 
avaliar o que 
foi perdido. 
Não é?

Bismarck 
acabou der-
r a m a n d o 
tinta sobre 
sua biogra-
fia. Mas esta 
é outra histó-
ria. Naquele 

momento, ele foi 
honesto, mas a sua 
honestidade era 
uma faca sem fio: 
mais sangra

do que corta. No século 
XXI, ela acabou sem fio 
nem corte, porque esse, 
afinal, é o século das coisas 
que só parecem ser!

Essa é a loucura 
da guerra: uma 

das poucas 
situações 

humanas em 
que não existe 

nem varejo 
nem atacado, 

porque as perdas 
humanas jamais 

assim poderão 
ser catalogadas.

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

O Diário Oficial da União 
publicou, ontem, portaria 
da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, 
que autoriza a nomea-
ção de 568 candidatos 
aprovados nos concursos 
públicos para Ibama e 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação e Biodi-
versidade (ICMBio).

As vagas estão dividi-
das em 40 para analista 
administrativo, 96 para 
analista ambiental e 432 
para técnico ambiental. 
A realização dos concur-
sos foi autorizada pela 
Portaria SEDGG/ME nº 
10.641, de 2 de setembro 
de 2021.

Ibama e 
ICMBio

Setrab divulga 1.079 vagas de 
emprego em várias regiões

 A captação de vagas realiza-
da pela Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab) 
resultou, nesta semana, na 
oferta de 1.079 empregos para 
as regiões Metropolitana, Mé-
dio Paraíba, Costa Verde, No-
roeste e Serrana do estado. 
Entre os destaques do Painel 
de Vagas, onde há chances para 
vários cargos e escolaridade, há 
oportunidades para gerente 
administrativo, atendente de 
lanchonete, pedreiro, entre 
outras. Elas são oferecidas por 
meio do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine).

O total de vagas na Região 
Metropolitana chega a 826, 
sendo 366 destinadas exclu-
sivamente para pessoas com 
deficiência (PCD). Entre as 
oportunidades para ampla 
concorrência destacam-se 
18 para instalador de água e 
esgoto, 30 para vigilante e 23 
para empacotador. Para este 
último caso, a exigência é que 
o profissional seja aposentado. 
Para PCD, são oferecidas 69 
oportunidades para auxiliar 

de limpeza e 55 para auxiliar 
de cozinha.

No Médio Paraíba, estão 
sendo oferecidas 108 vagas para 
diversas funções, tais como 
farmacêutico e fonoaudiólogo. 
No Noroeste Fluminense, são 
oferecidas 5 vagas para técnico 

de manutenção hidráulica no 
município de Natividade. Além 
disso, está sendo ofertada uma 
vaga de pedreiro em Angra dos 
Reis, na Região da Costa Verde.

Moradores de Teresópolis, 
na Região Serrana, podem 
concorrer a uma das 139 vagas 

disponibilizadas. Entre elas, 
carregador de caminhão, edu-
cador, psicólogo, gerente de 
contas, açougueiro, vendedor, 
entre outras.

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela empresa 
contratante. Por isso, é impor-
tante que o cidadão mantenha 
o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sistema 
Nacional de Emprego levando 
seus documentos de identifi-
cação civil, carteira de trabalho, 
PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

São diversas oportunidades para diferentes níveis de escolaridade 
Divulgaçao

Os salários podem chegar a R$ 7,2 mil e há vagas para várias funções

Setor de serviços foi o que apresentou maior número de contratações

Caged: Brasil registrou 277 
mil novos empregos em maio
Em maio, o Brasil registrou 
um saldo de 277.018 novos 
empregos formais. Segundo 
os dados do Novo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), que o Minis-
tério do Trabalho e Previdência 
divulgou ontem (28), no mês 
passado foram registradas 
1.960.960 contratações com 
carteiras assinadas e 1.683.942 
desligamentos.

Já o total de trabalhadores 
celetistas – ou seja, com vínculo 
formal de trabalho e direitos e 
deveres regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) 
– aumentou 0,67% em relação 
ao resultado de abril deste ano, 
passando de 41.448.948 para 
41.729.858.

Na média nacional, os sa-
lários iniciais pagos a quem foi 
admitido em um novo emprego 
em maio foi de R$ 1.898,02 – 
valor R$ 18,05 menor que a 
média de R$ 1.906,54 calculada 
em abril.

No acumulado do ano, foi 
registrado saldo de 1.051.503 
empregos, decorrente de 
9.693.109 admissões e de 
8.641.606 desligamentos (com 
ajustes até maio de 2022).

Os cinco grandes grupa-
mentos de atividades econô-
micas avaliados registraram 
saldos positivos em termos de 
criação de empregos formais. 
Tal como em abril deste ano, 

o setor de serviços voltou a 
ser destaque, com um saldo 
de 120.294 postos celetistas. 
Em seguida vêm as atividades 
ligadas ao comércio (+47.557 
postos); indústria (+46.975 
postos); construção (+35.445 
postos) e, por fim, agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (+26.747 
postos).

Todas as cinco regiões bra-
sileiras também tiveram saldo 

positivo, com destaque para 
o Centro-Oeste, cujo índice 
variou 0,94%, com um saldo 
de 33.978 vagas de emprego 
formais. Em seguida vêm o 
Norte (+0,82%, +16.091 postos, 
respectivamente); Nordeste 
(+0,73%, +48.847 postos); Su-
deste (+0,69%, +147.846 postos) 
e Sul (+0,33%, +25.585 postos).

Em termos absolutos, as 
unidades federativas com 
maior saldo mensal, em maio, 

foram São Paulo, com um resul-
tado positivo de 85.659 postos 
(variação positiva de 0,67% 
em comparação a abril); Mi-
nas Gerais (+29.970 postos 
ou +0,68%) e Rio de Janeiro 
(+20.226 postos, +0,61%). Ainda 
em termos absolutos, Sergipe: 
(+855 postos, +0,30%); Roraima 
(+494 postos, +0,75%) e o Ama-
pá (+334 postos, +0,46%) foram 
os estados com menor saldo.

No mês, houve 24.094 ad-
missões e 18.284 desligamentos 
na modalidade de trabalho in-
termitente, deixando um saldo 
de 5.810 empregos. Duzentos 
e oitenta e seis trabalhadores 
assinou mais de um contrato 
na condição de trabalhador 
intermitente. Do ponto de vista 
das atividades econômicas, o 
saldo de emprego na modali-
dade de trabalho intermiten-
te distribuiu-se por Serviços 
(+4.505 postos), Indústria geral 
(+1.117 postos), Construção 
(+436 postos), Agropecuária 
(+303 postos) e Comércio (-551 
postos).

Também foram registradas 
19.530 admissões em regime 
de tempo parcial e 16.251 des-
ligamentos, gerando saldo de 
3.279 empregos, envolvendo 
8.904 estabelecimentos con-
tratantes. Cinquenta e nove 
empregados celebraram mais 
de um contrato em regime de 
tempo parcial.

Divulgação

Total de trabalhadores com carteira assinada também aumentou: 0,67%

‘Concilia S. Gonçalo’ 
termina amanhã
Termina nesta quinta-feira 
(30) o programa “Concilia 
São Gonçalo 2022”, que 
já realizou mais de 41 mil 
atendimentos ao longo do 
mês. A ação oferece aos con-
tribuintes em débito com o 
município a renegociação 
de dívidas com anistia de 
multas e juros e desconto 
real inédito de 10% para 
pagamentos à vista. As soli-
citações de gratuidade para 
taxas ajuizadas serão aceitas 
até esta quarta-feira (29). 

Os atendimentos no 
Concilia são realizados das 
9h às 22h. Ao todo, são 42 
guichês para atendimento, 
e, para evitar filas, há dis-
tribuição de senhas e con-
trole digital com auxílio de 
QR-Code. 

“Estamos na reta final 
dos atendimentos do ‘Con-
cilia Gonçalo 2022’ e não 
haverá prorrogação. Mesmo 

com a grande procura nes-
ses últimos dias, estamos 
conseguindo manter um 
atendimento organizado”, 
a procuradora geral, Januza 
Brandão Assad Santos. 

O programa é válido para 
o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), Taxa de 
Coleta de Lixo (TCL), multas 
aplicadas pelo Departamen-
to de Posturas, Secretaria de 
Transportes e Secretaria de 
Meio Ambiente e taxas de 
fiscalização e controle, até 
dezembro de 2021, incluí-
dos ou não na Dívida Ativa. 
Os impostos sobre fatos ge-
rados neste ano de 2022 es-
tão excluídos do programa.

O desconto nas multas 
e juros será calculado de 
acordo com o número de 
parcelas escolhidas pelo 
contribuinte.

Luiz Carvalho/Divulgação

Concilia São Gonçalo: últimos dias para negociar débitos municipais

Há chances 
nas regiões 
Metropolitana, 
Médio Paraíba, 
Costa Verde, 
Noroeste e Serrana

Dinheiro falso era 
repassado em Niterói
Policiais federais fizeram 
ontem (28) uma operação 
contra organização crimi-
nosa especializada no uso 
de dinheiro falso em Nite-
rói. Os agentes cumpriram 
três mandados de prisão 
preventiva e três de busca e 
apreensão contra acusados 
de colocar em circulação 
grande quantidade de notas 
falsas.

Segundo a Polícia Federal 
(PF), os alvos da ação são li-
gados a outros dois homens 
que já estão presos. Através 
do cruzamento de dados 
de inteligência e diligências 
nas ruas, os policiais identi-
ficaram os três acusados. Os 
mandados foram expedidos 
pela 2ª Vara Federal de Ni-

terói. Os presos foram enca-
minhados à Delegacia da PF 
no município e, depois, serão 
levados ao sistema prisional.

Falsificar dinheiro é crime 
previsto no Código Penal e 
pode render uma pena de 
12 anos de prisão, de acordo 
com a Polícia Federal. Os 
nomes dos envolvidos não 
foram revelados.

A partir desta quarta-
-feira (29), a Secretaria 
Municipal de Fazenda 
de Niterói (SMF) coloca 
à disposição da popu-
lação um novo canal 
de atendimento para 
a cobrança adminis-
trativa. O contribuinte 
deverá salvar na agenda 
telefônica o número 
(21) 2621-2400 e fazer 
o contato por meio do 
WhatsApp.

A princípio, o canal 
será exclusivo para os 
assuntos relacionados à 
cobrança administrati-
va, envolvendo o parce-
lamento de débitos e as 
guias de pagamento de 
tributos e taxas, como a 
segunda via de IPTU.

Fazenda 
pelo ‘zap’

Polícia Federal 
prende três 
acusados de 
pertencer a 
uma quadrilha 
especializada
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Vacinação contra a gripe é 
ampliada para toda população
Secretaria Estadual alerta para importância da dose anual do imunizante contra o vírus Influenza
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe foi 
aberta para toda a população 
a partir dos 6 meses de ida-
de. A medida visa ampliar a 
cobertura vacinal já que ape-
nas 36% do público prioritá-
rio procurou um posto para 
receber a imunização no es-
tado. A expectativa era vaci-
nar 90% do público-alvo, que 
corresponde a 6,6 milhões 
de pessoas. A Secretaria de 
Estado de Saúde reforça a 
importância da população 
receber a dose anual contra 
o vírus Influenza.  

“Após a introdução da 
vacina contra a gripe no Ca-
lendário Nacional de Imuni-
zação, tivemos uma redução 
nos óbitos e formas graves 
da doença. A população 
precisa ter consciência de 
que as vacinas são seguras 
e protegem principalmente 
o público mais vulnerável. 
Fazemos um apelo para 
aqueles que ainda não se 
vacinaram procurarem os 
postos para receber o imuni-
zante”, reforçou o secretário 
de Estado de Saúde, Alexan-
dre Chieppe.

Na primeira fase da cam-
panha, iniciada em 4 de 
abril, estava prevista a imu-
nização de trabalhadores da 
saúde e idosos com 60 anos 
ou mais. Apesar de terem se 
passado quase três meses do 

início da campanha, até o 
momento, somente 45% dos 
idosos e 42% dos trabalhado-

res da saúde procuraram os 
postos para receber a vacina.

O mesmo ocorreu com a 

população contemplada na 
segunda fase da campanha. 
As crianças com mais de 6 

meses e menos de 5 anos, 
por exemplo, só alcançaram 
30,6% da cobertura vacinal. 

Nessa etapa, estava prevista 
ainda a imunização de ges-
tantes, puérperas (mulheres 
que deram à luz a menos de 
45 dias), povos indígenas, 
professores, pessoas com 
comorbidades e deficiências 
permanentes, caminhonei-
ros, trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano e de 
longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de segu-
rança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do 
sistema de privação de li-
berdade, população privada 
de liberdade e adolescentes 
e jovens em medidas socioe-
ducativas.

Até a última sexta-feira 
(23/06), foram aplicadas 
2.468.948 doses de vacina 
contra a gripe no estado. 
Dessas, 1.357.940 em ido-
sos com 60 anos ou mais, 
297.829 em crianças de 6 
meses e menos de 5 anos e 
229.531 em trabalhadores 
da saúde.

Campanha 
nacional agora 
está aberta 
a todos os 
brasileiros a 
partir de 6 meses
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Medida visa ampliar a cobertura vacinal. No Estado do Rio de Janeiro apenas 36% do público prioritário procurou um posto para receber a imunização

Aumento na conta 
de luz será menor
Os consumidores de ener-
gia elétrica terão aumentos 
menores nas contas de luz. 
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, sem vetos, a Lei 
14.385, publicada ontem (28) 
no Diário Oficial da União. 
Aprovado pela Câmara dos 
Deputados no início do mês, 
o texto estabelece a devolução 
do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), imposto estadual, 
incluído na base de cálculo 
do PIS e da Cofins, tributos 
federais.

A lei alterou as normas da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para agilizar a 
devolução dos valores cobra-
dos a mais no PIS/Cofins. A 
devolução será feita através de 
aumentos menores nas tarifas 
de energia.

Em 2017, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) determi-
nou a exclusão do ICMS do 
preço que serve como base de 
cálculo do PIS/Cofins. A corte 
entendeu que havia dupla 
tributação (cobrança de um 
mesmo imposto duas vezes). 
Em 2021, o STF definiu o al-
cance da medida, que reveria 
ser retroativa a 15 de março 
de 2017.

Segundo a Câmara dos 
Deputados e o Senado, a 
União deveria devolver R$ 
60,3 bilhões em créditos de 
PIS/Cofins às distribuidoras. 
Desse total, R$ 12,7 bilhões já 
foram devolvidos pela Aneel 
em revisões tarifárias desde 
2020, que teriam impedido as 
contas de luz de aumentarem, 
em média, 5% desde então. 
Ainda há R$ 47,6 bilhões a 
serem ressarcidos aos consu-
midores.

Revisão extraordinária - 
Em nota, a Aneel informou 
que, desde 2020, tem devol-
vido os valores relativos à 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS/Cofins. O órgão 
informou que fará uma revi-
são extraordinária das tarifas 
para as companhias que tive-
ram o reajuste aprovado sem a 
restituição do imposto.

STF tenta novo acordo entre 
Governo e estados sobre ICMS
O ministro Gilmar Mendes 
promoveu ontem (28) uma 
audiência de conciliação na 
tentativa de fechar um acordo 
entre União, estados e Distrito 
Federal acerca da cobrança do 
Imposto sobre Circulação de 
Bens e Serviços (ICMS) dos 
combustíveis.

Na reunião, realizada por 
videoconferência, os estados 
e o DF fizeram uma proposta 
com quatro pontos para tentar 
um acordo com a União, que 
se comprometeu a estudar 
e responder até o fim desta 
quarta-feira (29).

O encontro aconteceu no 
âmbito de uma ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI) 
aberta pela União para obrigar 
estados e DF a limitarem suas 
alíquotas de ICMS sobre com-
bustíveis, conforme regras 
aprovadas pelo Congresso e 

sancionadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Entre as propostas, está 
que o cálculo do ICMS sobre 
o diesel esteja vinculado a 
uma média de cobrança nos 
últimos 60 meses. Outro ponto 
defendido por governadores é 
que a cobrança do imposto so-
bre operações de fornecimen-
to de combustíveis passe a ser 
maior do que o cobrado sobre 
as demais operações de bens e 
serviços a partir de 2024.

Os governadores propuse-
ram ainda que a alíquota geral 
de ICMS não esteja vinculada 
à essencialidade dos combus-
tíveis, conforme prevê a Lei 
Complementar 192/2022, re-
cém-sancionada. Por último, 
foi proposta a retirada de duas 
tarifas específicas do cálculo 
do ICMS sobre os combus-
tíveis, tema que se encontra 

em discussão no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

“Iniciados os trabalhos e 
proposta a conciliação entre 
as partes, a mesma restou 
infrutífera, por ora. Todos os 
entes federativos puderam 
expressar-se, por meio de seus 
representantes, e ficou acerta-
do que as partes se manifesta-
riam no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas. Todos saíram 
devidamente intimados”, diz 
o Termo de Audiência sobre o 
teor da reunião.

Uma outra tentativa de 
conciliação sobre a cobrança 

do ICMS sobre combustíveis já 
havia sido tentada pelo minis-
tro do Supremo André Men-
donça, porém sem sucesso. 
O caso tratava da unificação 
das alíquotas praticadas pelos 
estados e o DF.

Relator de uma outra ADI 
sobre o assunto, Mendon-
ça acabou por atender em 
parte os pedidos da União e 
conceder uma liminar para 
unificar a cobrança de ICMS 
sobre combustíveis a partir 
de 1° de julho. Ontem (28), 12 
governadores abriram uma 
nova ADI sobre o tema, dessa 
vez pedindo a inconstitucio-
nalidade da LC 192/2022. Na 
peça inicial, eles argumentam 
que a redução do ICMS como 
proposto pelo governo federal 
é “inexequível”, por se tratar da 
principal fonte de arrecadação 
dos estados e do DF.

União se comprometeu a estudar proposta e responder até esta quarta-feira

Implantação vai até 31 de janeiro de 2023, conectando os cartórios

Lei cria Sistema Eletrônico 
de Registros Públicos

O Diário Oficial da União pu-
blicou, ontem (28), a Lei nº 
14.382, de 27 de junho de 2022, 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que estabelece 
o Sistema Eletrônico dos Regis-
tros Públicos (Serp), moderni-
za e simplifica os procedimen-
tos relativos a esses registros 
(atos e negócios jurídicos e de 
incorporações imobiliárias). O 
Serp unifica o sistema cartorial 
e permitirá registros e consul-
tas pela internet.

A lei prevê, em seu Artigo 
18, que o prazo para a im-
plantação do sistema irá até 
31 de janeiro de 2023. Após a 
implantação, as certidões se-

rão extraídas por meio repro-
gráfico ou eletrônico, ou seja, 
os oficiais de registro estarão 
dispensados de imprimir cer-
tidões (civil ou de títulos). As 
certidões eletrônicas devem 
ser feitas com o uso de tecno-
logia que permita ao usuário 
imprimi-las e identificar sua 
autenticidade, conforme cri-
térios do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

De acordo com a medida, 
o Serp vai conectar as bases 
de dados de todos os tipos de 
cartórios, será implantado e 
gerenciado pelos oficiais de 
registros públicos de todo o 
país, com adesão obrigatória. 

O operador nacional do siste-
ma será uma entidade privada, 
na forma de associação ou 
fundação sem fins lucrativos, a 
ser regulamentada pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça, do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

Em ação civil pública 
movida pelo MPF, a Jus-
tiça Federal concedeu 
liminar para determinar 
que o INSS disponibilize 
aos segurados do direito 
de requerer o benefício 
previdenciário de apo-
sentadoria por invali-
dez (aposentadoria por 
incapacidade perma-
nente) diretamente nos 
canais de atendimen-
to da Autarquia, sem 
necessidade de prévia 
solicitação administra-
tiva de auxílio-doença. 
O serviço deverá estar 
disponível em até 30 
dias, sob pena de apli-
cação de multa diária 
de R$1 mil em caso de 
descumprimento.

Benefício 
mais rápido

Presidente 
Bolsonaro 
sancionou lei 
que estabelece 
devolução 
do ICMS

Serp unifica 
sistema cartorial 
e permitirá 
registros e 
consultas pela 
internet

A professora Monique Me-
deiros, mãe de Henry Borel, 
deverá voltar para o regime 
prisional fechado. A decisão 
foi divulgada ontem (28), 
proferida pela 7ª Câmara 
Criminal. Os desembarga-
dores acolheram recurso do 
Ministério Público contra 
decisão de primeira instân-
cia que havia determinado 
que Monique fosse trans-
ferida para endereço não 
conhecido em razão de 
supostas ameaças recebi-
das no presídio. Por medida 
de segurança, Monique 
será transferida para um 
batalhão prisional, até que 
sejam apuradas as ameaças 

que teriam sido feitas por 
outras presas.

Para o desembargador 
Joaquim Domingos de Al-
meida Neto, relator do pro-
cesso, o fato de ela estar em 
local sigiloso faz com que 
não possa haver fiscaliza-
ção pelo Ministério Público, 
assim como dificulta que o 
Estado possa assegurar sua 
integridade. O magistrado 
destacou ainda haver o 
que classificou como uma 
“quimera jurídica” no caso, 
por não poder se confundir 
prisão domiciliar com mo-
nitoração eletrônica, em 
uma situação tida como 
híbrida.

Monique deve voltar à cadeia

Ministro Gilmar 
Mendes fez 
audiência de 
conciliação
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Fernando 
Diniz busca 
substituto 
para Nonato

O Fluminen-
se iniciou a 
preparação 
v i s a n d o  o 
confronto do 
próximo sá-

bado contra o Corinthians, 
no Maracanã. O técnico 
Fernando Diniz terá um 
desfalque para a partida.

Isso porque o volante 
Nonato recebeu o terceiro 
cartão amarelo e está sus-
penso. O jogador assumiu 
a titularidade e vinha tendo 
boas atuações pelo Flumi-
nense.

Diniz falou sobre a per-
da de Nonato e ressaltou 
que terá tempo para definir 
seu substituto.

“Temos a semana para 
pensar bem, temos jogado-
res qualificadíssimos para 
colocar no lugar do Nonato, 
aproveitar para fazer um 
grande elogio ao Nonato, 
que fez uma bela partida, 
especialmente no segundo 
tempo. Mas a gente vai 
arrumar uma solução, nós 
temos gente para colocar 
no lugar. Temos um gran-
de adversário no fim de 
semana e vamos nos pre-
parar bem para entregar o 
melhor”, disse.

Wellington e Yago são os 
favoritos a ocupar a vaga de 
Nonato. Já Martinelli corre 
por fora pela chance de ser 
titular no fim de semana.

O Fluminense está na 
sexta posição do Campeo-
nato Brasileiro, uma vitória 
coloca os cariocas na briga 
pelo G-4. Além disso, os 
tricolores vão se aproximar 
do adversário, que é o atual 
vice-líder da Série A.

Equipe tem seis desfalques em decorrência da doença hoje na Colômbia

Fla tenta superar c-19 e 
Tolima pela Libertadores

Marcelo Cortes / Flamengo

Com o contrato de empréstimo chegando ao fim, Andreas Pereira pode fazer hoje sua última partida pelo Flamengo

Ainda é vivo na 
memória rubro-
-negra o dra-
ma vivido pela 
equipe em 2020 
quando sofreu 

um surto de covid-19 e teve 
de disputar algumas partidas 
com muitos desfalques. Hoje, 
o Flamengo vai reviver esta 
situação na estreia da equipe 
nas oitavas de final da Liberta-
dores. Na Colômbia, a equipe 
de Dorival Jr. enfrentará o 
Tolima no jogo de ida da fase 
de mata-mata da competição 
sul-americana. O duelo será 
no estádio Manuel Murillo 
Toro, em Ibagué, às 21h30 (de 
Brasília).

Na última segunda-feira, o 
clube divulgou que seis atletas 

testaram positivo para a covid 
e não seguiram com a delega-
ção para a Colômbia. São eles 
Willian Arão, Diego Alves, Fa-
brício Bruno, Matheus Cunha, 
Kauã e Matheus França. Além 
disso, o volante Daniel Cabral 
não embarcou por apresentar 
sintomas, embora com teste 
negativo.

Para piorar a situação, o 
zagueiro Rodrigo Caio foi diag-
nosticado com uma tendinite 
no joelho esquerdo e ficou no 
Rio de Janeiro. Dois outros 
jogadores completam a lista 
de ausentes, o atacante Bruno 
Henrique, que se recupera de 
uma cirurgia no joelho, e o 
volante João Gomes, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo 
no jogo da última rodada da 

fase de grupos.
Mas os problemas não 

pararam por aí. Ontem, a 
Conmebol comunicou que 
Dorival não poderia dirigir o 
time à beira do gramado. O 
treinador foi suspenso por in-
fração cometida quando ainda 
comandava o Ceará, na fase de 
grupos, e será substituído pelo 
auxiliar Lucas Silvestre.

Apesar dos desfalques, o 
Flamengo está confiante para 
o duelo e tem bom retrospecto 
atuando na Colômbia. Em oito 
partidas, são quatro vitórias, 
dois empates e somente duas 
derrotas. O último compro-
misso do Rubro-Negro em 
terras colombianas foi em 
2020, quando superou o Junior 
Barranquilla por 2 a 1.

Vasco busca mais 
uma vitória na Série B

Botafogo encaminha 
renovação de Kayque

O Vasco tem 
h o j e  à  n o i -
t e  m a i s  u m 
compromisso 
pela Série B do 
Campeonato 
Brasileiro. Vi-

ce-líder e único invicto da 
competição, o Cruzmalti-
no visita o Novorizontino, 
no estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em São Paulo.

Para o duelo, o técnico 
Maurício Souza convocou 
23 jogadores. A lista de re-
lacionados é praticamente 
a mesma da última partida 
contra o Operário-PR. As 
únicas mudanças são as 
entradas do goleiro Ale-
xander e do zagueiro Zé 
Vitor nos lugares do meio-
-campo Vitinho e do lateral  
Leo Matos, liberado em 
virtude de problemas par-
ticulares.

O  B o t a f o g o 
vem buscan-
do assegurar 
t o d o s  s e u s 
jovens desta-
ques sob con-

trato. O próximo a confirmar 
renovação de vínculo com o 
clube alvinegro será o volan-
te Kayque.

O jogador de 21 anos está 
desde 2020 no Botafogo, 
emprestado pelo Nova Igua-
çu-RJ. Kayque vem se desta-
cando nesta temporada e fez 
a diretoria buscar o acerto.

Os alvinegros vão adqui-
rir 50% dos direitos econô-

Um dos principais no-
mes do time é Figueiredo. 
As cobranças de falta do 
jovem atacante é uma das 
armas do Vasco na com-
petição.

“A gente treina bastante, 
ainda mais com Nenê. A 
gente aprimora cada vez 
mais com ele. Graças a 
Deus as cobranças de fal-
tas estão rendendo fru-
tos. Na verdade, nunca 
bati falta nem na base.  
Foi o professor Zé Ricar-
do que treinou bastante 
comigo. Na base nunca 
fui batedor de falta, mas 
sempre tive o chute forte. 
Meu pai sempre me cobra-
va arriscar de longe. Com 
a chegada do Zé Ricardo, 
ele treinou bastante comi-
go esse chute, e graças a  
Deus tem saído os gols”, 
disse.

micos de Kayque por R$ 300 
mil. Além disso, o jogador 
terá um aumento salarial 
e vai assinar novo contrato 
até 2025.

De acordo com informa-
ções, Kayque recebeu pro-
posta de um clube europeu, 
mas preferiu permanecer no 
Botafogo.

O volante foi desfalque 
no fim de semana por estar 
suspenso. No entanto, Kay-
que vai a campo amanhã, 
contra o América-MG, pelo 
jogo de ida das oitavas de 
final da Copa do Brasil, no 
Independência.


