
Senado amplia pacote 
social até o fim do ano

Políticos governistas e de oposição se unem para viabilizar benefícios de R$ 42 bi a três meses das eleições
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Concertos didáticos apresentou música clássica para estudantes da rede pública municipal de São Gonçalo. O  espetáculo mesclou música erudita com os clássicos da Disney

 Alexandre de Sa/Prefeitura de São Gonçalo

Iluminação de 
São Gonçalo é 
modernizada

Bolsonaro vem 
ao Rio para 
evento gospel

PANORAMA\PÁG. 2

Rodrigo Neves: ação arquivada
Justiça também determinou o desbloqueio dos bens do ex-prefeito de Niterói

CIDADES\PÁG. 5

Boa música para 
alunos da rede 
de São Gonçalo
A Orquestra Jovem de Niterói apre-
sentou a Turnê Concertos Didáticos 
para alunos da rede municipal de 
São Gonçalo, no Teatro Municipal 
George Savalla Gomes - Palhaço 
Carequinha. O espetáculo mesclou 
música erudita com os clássicos 
da Disney. A ideia é desmistificar 
a música clássica e trazê-la para o 
cotidiano dos alunos, fazendo com 
que eles despertem interesse e pas-
sem a prestar atenção na sonorida-
de. Luiza Carino, idealizadora do 
projeto, ressalta que é importante 
acabar com a ideia de que a música 
clássica é chata. Ela pode ser dinâ-
mica, divertida, engraçada e prin-
cipalmente jovem.

PÁG. 2

CULTURA

O espetáculo “Eu amarelo: Carolina Maria de Jesus” faz curta 
temporada no Teatro da UFF, em Icaraí. A peça, apresenta um re-
trato contundente da ex-catadora de papel, vivida pela atriz Cyda 
Moreno, que virou uma das maiores escritoras do país.

Divulgação

 “Eu amarelo: Carolina Maria de Jesus”, com Cyda Moreno, no Teatro da UFF

‘Eu amarelo...’ em curta temporada Foco agora é o Sport no Maraca
O Vasco conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeo-
nato Brasileiro na última quarta-feira para o Novorizontino, fora 
de casa. Mesmo com o revés, a equipe segue na vice-liderança da 
competição e agora mira no Sport, domingo, no Maracanã.  

PÁG. 8

ESPORTES
Daniel Ramalho / Vasco

Maurício Souza está motivado para encarar o Sport, no Maracanã que estará lotado
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Amor ao próximo
Uma triste realidade em nosso país: o crescimento da 
população em situação de rua pelas cidades. E com as bai-
xas temperaturas dos últimos dias, é triste ver as pessoas 
aglomeradas nas calçadas tentando se aquecer. Sei que 
deveriam existir mais políticas públicas em todos os muni-
cípios para tentar solucionar esse problema. Mas enquanto 
isso não acontece, que tal as pessoas se sensibilizarem e 
tentarem ajudar a quem precisa? Não é preciso muito para 
fazer o bem. Pensem nisso! Um cobertor já ajuda muito.  
José Carvalho

Faltam lixeiras
A Prefeitura de Niterói precisa colocar mais lixeiras nas ruas. 
Sei que tem muita gente que joga lixo no chão, mesmo com 
a caçamba ao lado, deixando rastros por onde passa. Mas 
às vezes temos que andar quatro quadras para encontrar 
uma. Se com lixeira o povo não respeita, imagina com a 
deficiência que tem.
Ana Souza

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.

Um retrato da maior 
escritora negra do país
O espetáculo “Eu amarelo: 
Carolina Maria de Jesus” faz 
curta temporada no Teatro 
da UFF, em Icaraí. A peça, 
que está em cartaz pela 
primeira vez em Niterói, 
apresenta um retrato con-
tundente da ex-catadora de 
papel, vivida pela atriz Cyda 
Moreno, que se transformou 
na maior escritora negra do 
país do século XX: best seller 
com mais de um milhão de 
exemplares vendidos, tradu-
zido em 13 idiomas.

Carolina Maria de Jesus 
devotava a sua vida a um 
propósito: seu amor à lite-
ratura que a fez tirar do lixo 
as palavras, e das palavras, 
uma forma de combater 
as desigualdades do mun-
do. Não é à-toa que Carlos 
Drummond de Andrade a 
considerou “a mais neces-
sária e visceral flor do lodo”.

As sessões acontecem às 
sextas, às 20h, e aos sábados 
e domingos, às 19h, até o dia 
10. O ingresso custa R$50. 

CULTURA

Stand up
O stand up comedy “Benig-
nismo”, de Igor Guimarães, é 
a atração desta sexta, às 20h, 
do Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, no Centro de Niterói. 
Com um estilo diferenciado 
de contar suas piadas, tira-
das rápidas e uma voz bem 
particular, o humorista está 
na carreira desde 2009. Na 
peça, ele apresenta seu re-
pertório de piadas e também 
suas músicas de sucesso, 
deixando o público em êx-
tase de tanto rir. O ingresso 
custa R$80 (inteira). 

ROCK – O Espaço Cultural Sala Carlos Couto - anexo 
Theatro Municipal de Niterói, abriga, até o dia 27, a ex-
posição “Aumenta que isso aí é Rock’n’Roll”, da artista 
plástica Adriana Ninsk. A mostra é uma comemoração 
ao dia internacional do rock, assunto que a acompa-
nha há muito tempo. Visitação: de quarta a sexta, das 
11h às 18h, e sábado e domingo, das 15h às 18h.

TARSILA – Até o dia 7, o público pode conferir a ex-
posição “Alma Tarsila”, na Sala de Cultura Leila Diniz, 
no Centro de Niterói. A mostra é uma homenagem do 
coletivo Entreartes à pintora modernista Tarsila do 
Amaral e aos cem anos da Semana de Arte Moderna. 
A coletiva tem entrada franca e está aberta de segunda 
a sexta, das 8h às 17h.

Divulgação

A peça, com Cyda Moreno, faz curta temporada no Teatro da UFF

Divulgação

Igor Guimarães apresenta  

“Benignismo”, no  Teatro Popular 

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

Mais ‘carinho’ com as motos

A remoção de motoci-
cletas, motonetas e ci-
clomotores apreendidos 
por infração de trânsito 
poderá ser feita apenas 
em veículos apropriados 
para este transporte. É o 
que determina o Projeto 
de Lei 4.883/21, do depu-

Divulgação/Alerj tado Subtenente Bernardo 
(PTB), que a Alerj aprovou 
em primeira discussão 
nesta quinta. A medida 
ainda precisa ser aprovada 
em segunda discussão no 
plenário. A norma ainda 
estabelece que a carreta 
tenha amarrações segu-
ras, mantendo os veícu-
los fixos e sem provocar 
danos ou avarias, vedan-
do a remoção em veícu-
los impróprios. O texto 
também prevê que de-
verá preencher o auto de 
apreensão em duas vidas, 
devendo constar o estado 
do veículo. A primeira via 
será concedida ao condu-
tor. Toda a ação de remo-
ção poderá ser filmada  
ou fotografada, sendo dis-
ponibilizada no site do 
órgão responsável pela 
remoção. 

Mais capacidade 
para tratar o lixo

Bolsonaro vem ao 
Louvorzão 93 FM

A capacidade de tratamento 
de chorume do aterro sanitá-
rio do Ecoparque São Gonçalo, 
para onde é mandado o lixo 
de Niterói, Maricá, Guapi-
mirim e da própria cidade, 
será dobrada, chegando a 500 
metros cúbicos por dia, graças 
a uma parceria entre o Grupo 
Ambiensys, especializado na 
gestão global de resíduos e 
no tratamento de efluentes, 
e a Orizon Valorização de 
Resíduos, que administra o 
empreendimento. O Ecopar-
que  recebe cerca de 800 mil 
toneladas anuais de resíduos 
sólidos urbanos. “O chorume 
contamina o solo e os lençóis 
freáticos em silêncio. Traba-
lhamos justamente para evitar 
esse dano, recebendo os resí-
duos, valorizando o que dele 
pode ser extraído e tratando 
esse efluente final, que volta 
para uso direto nas atividades 
do ecoparque, como água de 
reuso”, relata o CEO da Orizon 
VR, Milton Pilão. 

O presidente Jair Bolsonaro 
vem ao Rio, neste sábado, dia 
2 de julho, para participar do 
“Louvorzão 93 FM”, evento 
gospel na Praça da Apoteose. 
A maratona de shows reu-
nirá os maiores nomes da 
música evangélica da atua-
lidade, com início previsto 
para as 14h. Serão oito horas 
de apresentações. A entrada 
é gratuita. O palco contará 
com uma estrutura inédita 
de iluminação e projeção de 
imagens, usando centenas 
de telas de alta resolução. 
A ideia é proporcionar uma 
experiência imersiva durante 
o evento. Haverá, ainda, mo-
mentos para de oração pelo 
Rio de Janeiro e pelo país. Para 
a presidente do grupo MK de 
Comunicação, Marina de Oli-
veira, “o objetivo do evento é 
levar uma mensagem de paz 
e fé e celebrar a oportunida-
de de reunir tantas pessoas, 
após dois anos de isolamento 
social”.

POR JEFFERSON LEMOS

Lei enquadra operadoras

Lojas físicas das operadoras 
de telefonia podem ser obri-
gadas a oferecer exatamente 
os mesmos serviços presta-
dos através do atendimento 
telefônico. É o que prevê 
o Projeto de Lei 3.025/22, 
da deputada Alana Passos 
(PTB), que a Alerj aprovou, 
em segunda discussão, na 
quarta (22), mas que ainda 
depende da sanção do go-
vernador. A proposta altera a 
Lei 7.620/17, que estabelece 

Divulgação/Alerj

o limite de tempo de espera 
de atendimento nessas lo-
jas - de 15 minutos durante 
a semana e de 30 minutos 
durante fins de semana e 
feriados. “Alguns serviços, 
como o cancelamento da 
assinatura ou a mudança de 
plano, somente podem ser 
solicitados e concluídos por 
via telefônica, mesmo que o 
cliente esteja na loja física”, 
explicou a deputada.

Dia de posse na Fecomércio RJ

Acompanhado dos netos, o 
empresário Charbel Tauil, 
presidente do Sindicato dos 
Lojistas de Niterói (Sindilo-
jas Niterói), tomou posse, 
ontem (30), como um dos vi-
ce-presidentes da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado do 
Rio de Janeiro (Fecomércio 
RJ), na chapa do presidente 
Antonio Florencio de Quei-

Divulgação

roz Junior, que foi reeleito, 
em abril, para mais quatro 
anos à frente da entidade. 
A nova diretoria está ainda 
mais comprometida na in-
terlocução com o poder pú-
blico, tendo como objetivo 
reforçar pleitos e promover 
ações para desenvolver a 
economia nas principais re-
giões produtivas do estado.

Panorama RJPanorama RJ

A Comissão de Educação 
da Alerj realizou audiência 
pública, nesta quinta (30), 
para debater a defesa do 
direito à Educação, dentro 
das agenda da Semana de 
Ação Mundial de 2022, ini-
ciativa realizada em mais de 
cem países. “É uma batalha 
ainda necessária em um país 
como o nosso, de profundas 
desigualdades sociais, onde 

30% não acessa a educação 
infantil. Os que conseguem 
frequentar muitas vezes não 
dominam de forma satis-
fatória a escrita, a leitura, a 
matemática e os conceitos 
de diferentes campos do 
conhecimento, de forma a 
exercer a cidadania”, decla-
rou declarou o presidente do 
colegiado, deputado Flavio 
Serafini (PSol).

Audiência pública debate educação
Divulgação/Alerj

Já nesta quinta, a Alerj apro-
vou, em discussão única, 
outro projeto da deputada 
da deputada Alana Passos, 
de  número 6.034/22, que 
autoriza a reserva de vagas 
de estacionamentos para 
advogados em unidades das 
polícias civil, militar, e insti-
tuições prisionais. “Nas uni-
dades prisionais, principal-

mente, naquelas localizadas 
no interior do estado, quase 
sempre na beira de rodovias, 
os advogados são obrigados 
a percorrerem longas distân-
cias a pé, sob as intempéries 
do tempo - calor, frio, chuva 
-, deixando seus veículos em 
locais inapropriados e de 
risco”, assinou a autora na 
justificativa do projeto. 

Reserva de vagas para advogados
Divulgação/Alerj
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Advogado e jornalista, ex-presidente da OAB-Niterói por quatro mandatos e da Afat, morre aos 84 anos

‘Toninho’ deixa Niterói em luto
Faleceu na noite de quarta-
-feira (29), um dia depois de 
completar 84 anos, o advoga-
do e jornalista Antônio José 
Barbosa da Silva, ex-presi-
dente da OAB Niterói por 
quatro gestões consecutivas 
(de 2007 a 2018) e da Asso-
ciação Fluminense dos Ad-
vogados Trabalhistas (Afat). 
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael decretou luto oficial 
de três dias, a partir de hoje 
(1 de julho), assim como o 
presidente da OAB-Niterói, 
Pedro Gomes. 

“Recebi com tristeza a 
notícia do falecimento do 
ex-presidente da OAB Nite-
rói, Antônio José. Deixo aqui 
toda minha solidariedade 
e carinho aos familiares, à 
toda categoria e à equipe da 
OAB. Minhas condolências”, 
disse o prefeito Axel Grael. 
Antônio José, conhecido 
carinhosamente como “To-
ninho”, faleceu, em casa, cer-
cado pela família. Ele lutava 
contra o câncer desde 2016 e 
chegou a passar por cirurgias. 
Deixou a esposa, a juíza do 
Trabalho aposentada Maria 
Bernadete Miranda Barbosa 
da Silva, quatro filhos, netos 
e bisnetos. Antes de se tor-

nar advogado, foi jornalista, 
tendo trabalhado por alguns 
anos em O FLUMINENSE.

O velório aconteceu on-
tem, no Cemitério Parque da 
Colina, em Pendotiba.

“Sinto grande pesar ao 

saber do falecimento do que-
rido Toninho, advogado de 
longa carreira, exemplo para 
tantos outros mais novos, 
como eu. Aprendi muito 
com ele, colhi muito os seus 
conselhos, tanto para minha 

vida profissional quanto pes-
soal, e até mesmo para minha 
atuação na Afat e agora como 
presidente da OAB Niterói, 
cargo que muito me honra 
por ter sido exercido por ele 
por quatro mandatos con-

secutivos. Sua competência 
profissional e sua habilida-
de política sempre foram 
reconhecidas. Sua simpatia 
e acolhimento a todos os 
advogados, até mesmo com 
respeito aos da oposição, era 
uma marca indiscutível! Já 
está fazendo grande falta a 
todos nós, que pudemos ter 
o privilégio de sua convivên-
cia. Ofereço meu consolo, 
especialmente, a sua esposa, 
filhos, netos e bisnetos.”, de-
clarou o presidente da OAB 
Niterói, Pedro Gomes. 

Sobre o falecimento do 
ex-presidente da OAB-Ni-
terói, a vice-presidente da 
OAB-RJ, Ana Teresa Basílio, 
escreveu em nota: “De tem-
pos em tempos, o bom Deus 
nos manda pessoas especiais, 
que nos guiam e iluminam 
na jornada tortuosa da vida. 

E quando essas personali-
dades marcantes retornam 
a eterna moradia, ficamos 
todos órfãos, inconsoláveis e 
fragilizados. Foi esse o senti-
mento que assolou a advoca-
cia fluminense, com a partida 
do inesquecível Antonio José 
Barbosa da Silva, carinhosa-
mente chamado de Toninho.

Toninho fez história na 
advocacia, como uma de suas 
mais marcantes lideranças 
nas últimas décadas. Depois 
de uma virtuosa carreira de 
jornalista, Toninho presidiu a 
OAB de Niterói, a maior sub-
seção da entidade no Brasil, 
por nada menos do que doze 
anos. E só deixou a entidade 
por decisão pessoal, em ra-
zão da idade e de sua saúde. 
Mas, como todo grande líder, 
saiu mais aclamado do que 
quando entrou e é reconhe-
cido pelos grandes feitos de 
suas sucessivas gestões.

Toninho encantava a to-
dos com sua franqueza, habi-
lidade de gestão e, sobretudo, 
por sua inescondível paixão 
pela advocacia, da qual foi 
intransigente defensor. Fica-
mos todos órfãos e sem con-
solo possível, diante da perda 
desse grande brasileiro”.

Colegas 
lamentam a 
partida do 
advogado, 
conhecido por 
sua liderança

Divulgação

Antônio José sabia colecionar amigos, era bom conselheiro e grande defensor das causas dos advogados

Conselho de Trabalho 
é empossado
O primeiro Conselho Deli-
berativo Municipal de Tra-
balho Emprego e Renda 
(Codemter) de Niterói foi 
instalado ontem (30), na 
presença do prefeito Axel 
Grael e de várias autori-
dades da administração 
municipal, além de repre-
sentantes da Câmara de 
Vereadores, dos sindicatos 
e de empresários da cidade 
e de deputados ligados à 
cidade. O órgão colegiado é 
tripartite, composto por 18 
pessoas, dentre essas, seis 
representantes dos traba-
lhadores, seis dos empre-
gadores e seis do governo. 
Os membros tomaram pos-
se ontem e já fizeram sua 
primeira reunião. O grupo 
atuará como gestor do Fun-
do Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda do Mu-
nicípio de Niterói (Fumter).

“A grande prioridade 
do país hoje é a geração de 
empregos. Basta olhar os 
números da retração eco-
nômica. A quantidade de 
famílias em situação de en-

dividamento. E a adminis-
tração pública precisa fazer 
a sua parte. Niterói tem feito 
isso desde o enfrentamento 
à pandemia, mas não deixa-
mos de olhar o trabalhador 
que estava em situação de 
dificuldade. Muita gente 
perdeu sua renda. Fizemos 
um grande esforço de prote-
ção desse trabalhador. Nós 
implantamos o programa 
de Renda Básica Temporária 
que atendeu 50 mil famílias 
em Niterói. Ao longo de 
todo o período nós presta-
mos esse auxílio buscando 
quem estava no CadÚnico, 
no cadastro de artesãos, de 
pesca, taxistas etc. Depois, 
em outro momento, cria-
mos o Programa da Moeda 
Social Araribóia que atende 
mais de 31 mil famílias e já 
movimentou mais de R$ 50 
milhões em nossa cidade. 
Com isso, beneficiamos 
aquelas famílias que preci-
sam do apoio, mas fazemos 
também com que esse re-
curso circule pela cidade”, 
disse o prefeito.

SG é destaque em 
fórum de turismo
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de Tu-
rismo e Cultura, participou 
do Fórum Regional do Tu-
rismo Fluminense - Edição 
Caminhos da Mata, realiza-
do pela Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ) e a 
Companhia de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TurisRio), em Rio Bonito. 
O encontro foi realizado 
para debater a retomada 
das atividades turísticas e 
o potencial de atração dos 
municípios fluminenses. 

O evento reuniu os prin-
cipais representantes da 
cadeia produtiva do setor, 
autoridades e especialistas 
em turismo das cidades, 
além de São Gonçalo, Silva 
Jardim, Itaboraí, Tanguá e 
Rio Bonito, que integram a 
região turística Caminhos 
da Mata.

No Fórum, representan-
tes das prefeituras partici-
pantes assinaram o Termo 
de Cooperação da região 
Caminhos da Mata. O se-
cretário de Turismo e Cul-
tura de São Gonçalo, Lucas 

Muniz, se comprometeu, 
no momento da assinatura, 
em dedicar os esforços da 
cidade na cooperação com a 
IGR Caminhos da Mata e no 
fomento e crescimento da 
atividade turística na região. 

“Manter o diálogo e a 
aproximação com o Estado é 
de grande importância para 
o fomento e desenvolvi-
mento do turismo na nossa 
cidade. São Gonçalo carrega 
muita cultura que deve ser 
propagada para todos e 
estamos trabalhando para 
isso”, afirmou Lucas Muniz. 

Durante o evento, a equi-
pe técnica da Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
São Gonçalo apresentou a 
campanha “São Gonçalo, 
conhecer para valorizar” e 
expôs os atrativos que estão 
sendo promovidos pela se-
cretaria, além de materiais 
informativos sobre a cultura 
típica gonçalense, como a 
montagem do tapete de sal 
de Corpus Christi, as rodas 
de rimas e os artistas gon-
çalenses que são destaque 
nacional.

Conferência de Comunicação 
debate os desafios da área
A solenidade de abertura da  II 
Conferência de Comunicação 
de Niterói será nesta sexta-fei-
ra,  dia 1º  de julho, às 9h30min, 
no plenário da  Câmara Mu-
nicipal de Niterói. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, com 
o Decreto No 14.431/2022, 
convocou através do Diário 
Oficial, a II Conferência de 
Comunicação de Niterói.

A Conferência será a pri-
meira etapa de um processo 
que culmina em março de 
2023. A solenidade  é presen-
cial com transmissão pela TV 
Câmara de Niterói. O  cartu-
nista Aroeira é o convidado 
como palestrante da abertu-
ra. Ele, destacado chargista,  
ganhou os prêmios Wladimir 
Herzog de Direitos Humanos e 
o Líbero Badaró de Jornalismo, 
ambos na categoria charge.

O tema central da Confe-
rência é a “Participação Popu-

lar e o desafio das políticas pú-
blicas de Comunicação”, tendo 
como eixos de debates: “Co-
municação Popular”, “Direito 
Humano à Comunicação” e 
“Desconcentração da Mídia”. 
Não é necessária inscrição 
para o dia da abertura.

A partir do lançamento tem 
início o período para criação 
de fóruns de debates e apre-
sentações de propostas e teses 
para formulação da Carta de 
Niterói, com diretrizes para 
políticas públicas de Comuni-
cação no município de Niterói. 
Entre julho de 2022 e fevereiro 
de 2023.

As propostas serão recebi-
das pela Comissão Organiza-
dora do evento. Pelo endereço 
https://bit.ly/3mXtZJQ todos 
podem encaminhar teses e 
propostas que serão analisa-
das nos três grupos de traba-
lho (virtuais) que acontecem 

dias 7, 8 e 9 de março de 2023. 
Para participar é necessário 
se inscrever pelo endereço 
https://bit.ly/39vZYh6.

Além da Comissão Orga-
nizadora, qualquer pessoa ou 
entidade que organizar algum 
evento com o tema pode ter o 
conteúdo do debate constan-
do da conferência, bastando 
apenas avisar a Comissão 
Organizadora pelo endereço  
https://bit.ly/3N1Kjnt . Ele 
passará a fazer parte da agen-
da a ser divulgada no aplicati-
vo e site do evento.

A plenária final será pre-
sencial em 10 de março de 
2023, em local a ser divulgado 
posteriormente.

A Comissão Organizadora 
é formada por Adilson Cabral 
(Emerge), Claudia de Abreu 
(ComunicAtivistas), Claudio 
Salles (Pop Goiaba), Daniela 
Araujo (Bem TV),  Lúcia Bravo 

(TV Bandeijão), Mário Sou-
sa (Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Rio 
de Janeiro) e Thamirez Lopes 
(Favelize-se).  Apoio da Prefei-
tura de Niterói e da Câmara de 
Vereadores de Niterói

CONFECOM - A primei-
ra Conferência Nacional de 
Comunicação – e suas etapas 
regionais - aconteceu em 2009, 
quando foram aprovadas mais 
de 500 propostas. Onze anos 
depois, os organizadores con-
sideram importante resgatar, 
mobilizar e atualizar o debate 
e levando em conta a impor-
tância das políticas públicas 
de comunicação. Especial-
mente neste momento de nos-
sa conjuntura, em que muito 
se tem debatido os aspectos 
democráticos e o papel da 
Comunicação na sustentação 
da liberdade de expressão.

Encontro será hoje, a partir de 9h30, na Câmara de Vereadores de Niterói

Luciana Carneiro/Divulgação

Prefeito Axel Grael assinou termo de 

colaboração em reunião virtual

Niterói terá intercâmbios com 
mais uma cidade portuguesa
A Prefeitura de Niterói assinou, 
ontem (30), um termo de cola-
boração com a Vila de Forjães, 
na cidade de Esposende, no 
distrito de Braga, em Portugal. 
A vila portuguesa mapeou um 
número significativo de forja-
nenses emigrados para Niterói 
e procurou o município para 
estreitar as relações entre as 
localidades. A assinatura, reali-
zada em reunião virtual, é parte 
do programa comemorativo do 
33° aniversário de elevação a 
vila de Forjães.

De acordo com o termo de 
colaboração, Niterói e Forjães 
vão realizar intercâmbios e coo-
peração em diferentes formas 
nos campos da ciência e tec-
nologia, economia e comércio, 
desporto, agricultura, saúde, 
educação, cultura, e turismo, 
promovendo assim a prospe-
ridade e o desenvolvimento 
recíproco.

O prefeito de Niterói, Axel 

Grael, lembrou que, no mês 
passado, Niterói e Braga ratifi-
caram um acordo de cidades 
irmãs, assinado virtualmente 
em fevereiro deste ano, estabe-
lecendo parcerias comerciais 
e a troca de informações para 
impulsionar e fomentar novos 
negócios. A parceria também 
estimulou Forjäes a procurar a 
Prefeitura de Niterói para pro-
por a assinatura.

“Recebemos esta iniciati-
va de forma muito positiva e 
vamos colaborar no que for 
preciso. Em Niterói, temos uma 
das maiores comunidades de 
estrangeiros e um Clube Portu-
guês bastante atuante e repre-
sentativo. Acredito que Brasil 
e Portugal precisam cooperar 
cada vez mais para a troca de 
experiências. Essa aproximação 
tem muita sinergia e, com cer-
teza, trará resultados positivos”, 
enfatizou.

O Escritório de Gestão de 

Projetos da Prefeitura de Niterói 
(EGP) ficará responsável por 
coordenar, junto à presidência 
da Assembleia de Freguesia, a 
colaboração. A secretária do Es-
critório de Gestão de Projetos, 
Katherine Azevedo, destacou 
que serão desenvolvidas ações 

entre o município e a vila. 
“Estamos avançando na 

estratégia de internacionaliza-
ção de Niterói para estimular 
o desenvolvimento em várias 
áreas da cidade, por meio de ati-
vidades que beneficiem ambos 
os lados e aproximem os povos. 
Existe uma sinergia natural 
entre os povos, principalmente 
por conta da linguagem, que 
facilita essa troca. Durante as 
conversas com a equipe de For-
jães foram pensadas diversas 
atividades que serão detalhadas 
no plano de trabalho”, pontuou.

O presidente da Assembleia 
de Freguesia de Forjães, Carlos 
Manuel Gomes de Sá, disse que 
a Junta de Freguesia de Forjães 
vem estabelecendo parcerias 
com as localidades onde resi-
dem os forjanenses. Segundo 
ele, Braga tem atualmente mais 
de 10 mil brasileiros e foi um 
dos municípios que mais cres-
ceu nos últimos anos.

Além do vínculo com Braga, cidade estabelece laço com Vila de Forjães
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SG: empreendedorismo da 
mulher recebe mais incentivo
Vereadores aprovam criação oficial da Feira da Mulher Empreendedora. Evento acontece há 15 anos
A Feira da Mulher Empreen-
dedora de São Gonçalo (Fe-
mesg), realizada pela prefei-
tura, através da Subsecre-
taria de Políticas Públicas 
para as Mulheres, foi criada 
oficialmente, através de lei 
aprovada pela Câmara Mu-
nicipal, na sessão da última 
quarta-feira (29), pelos 24 
vereadores presentes.

“Para nós, mulheres, essa 
conquista é de grande im-
portância, pois a feira está se 
tornando um equipamento 
próprio, que permitirá cap-
tar recursos para sua subsis-
tência. Para a Subsecretaria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres, é um avanço 
enorme. Agradeço ao pre-
feito Capitão Nelson pelo 
comprometimento com a 
causa da mulher e por nos 
proporcionar essa grande 
alegria”, declarou a subse-
cretária Ana Cristina da Silva. 

Segundo a subsecretária, 
com o trabalho desenvolvido 
no município há mais de 15 
anos, a Femesg desempe-
nha um papel importante 
para as mulheres artesãs 
gonçalenses, dando a elas a 
oportunidade de exposição 
de seus produtos e geração 
de renda. A iniciativa prevê 
ainda a autonomia econô-
mica, fortalecimento dos 
laços sociais e elevação da 
autoestima. 

“Me sinto eternamente 

grata pela conquista, pois 
foi concretizado todo o tra-
balho que desenvolvemos 
há anos em São Gonçalo. São 
tantas histórias de mulheres 
guerreiras que já passaram, e 
continuam a passar, pela fei-

ra, que são combustíveis que 
não nos deixam fraquejar. 
Tenho todas essas mulheres 
dentro do meu coração e 
trabalho com muito afinco, 
pois sei que é um projeto que 
desenvolve renda e salvação 

na vida de muitas pessoas”, 
disse Ana Marita Figueira, 
coordenadora da Feira da 
Mulher Empreendedora, que 
foi homenageada durante a 
votação pela lei na Câmara 
devido ao trabalho prestado. 

Atualmente, a Femesg, 
que fica sediada na Praça 
Dr. Luiz Palmier, no Centro, 
conta com mais de 100 expo-
sitoras. Desde o ano passado, 
a feira passou a funcionar 
durante dois dias por sema-

na. A ampliação foi decidida 
para beneficiar expositoras 
que aguardavam na fila de 
espera para participar do 
projeto. Com isso, a Femesg 
passou a atuar às quartas e 
sextas, das 9h às 17h.

Luiz Carvalho/Divulgação

Câmara de São Gonçalo aprova criação da Feira da Mulher Empreendedora. De acordo com as autoridades do município, iniciativa prevê a autonomia econômica e aumento da autoestima das mulheres 

Praça de 
esportes é 
reformada 
em Muriqui
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de In-
fraestrutura e Obras, inau-
gurou ontem (30), a Praça 
de Esporte Silvio Bondim 
(Figueirão), em Muriqui, 
Mangaratiba. O secre-
tário Rogério Brandi e o 
presidente da Comissão 
de Obras da Alerj, Max Le-
mos, também assinaram a 
ordem de início das obras 
de macrodrenagem no 
trecho do Canal do Leitão.

 As obras de reforma 
e revitalização da pra-
ça, realizadas em parce-
ria com a Prefeitura de 
Mangaratiba, receberam 
investimentos de R$ 823 
mil. A nova área de lazer 
ganhou uma quadra po-
liesportiva com alambra-
do, academia da terceira 
idade e novo mobiliário 
urbano. “Um dos nossos 
compromissos com a po-
pulação é de levar mais 
lazer e qualidade de vida 
para todos os fluminen-
ses. Tenho certeza de que 
entregar essa praça total-
mente revitalizada, com 
equipamento de ginásti-
ca, proporcionará mais 
saúde e bem estar aos mo-
radores de Mangaratiba. 
Além dessa boa notícia, 
o Governo vai começar a 
canalização de um trecho 
do Canal do Leitão para 
evitar alagamentos cau-
sados pela maré cheia na 
Praia do Saco”, explicou o 
secretário Rogério Brandi.

Com investimento de 
R$10,3 milhões, a obra de 
macrodrenagem do Canal 
do Leitão tem como obje-
tivo acabar com o proble-
ma crônico de alagamento 
no trecho da Praia do Saco 
causado pela maré cheia. 
Cerca de 3,2 mil m² serão 
contemplados com as in-
tervenções da Seinfra, que 
têm previsão de conclusão 
em oito meses.

Obra foi inaugurada ontem e distribuidora Enel investiu R$ 900 mil na modernização do serviço

SG ganha nova iluminação pública
A Enel Distribuição Rio inau-
gurou ontem a obra moderni-
zação da iluminação pública 
de São Gonçalo. Por meio do 
seu programa de Eficiência 
Energética, a distribuidora 
investiu mais de R$ 900 mil 
no retrofit de 833 lâmpadas 
ineficientes de Iluminação 
Pública (IP) que foram troca-
das por luminárias de IP com 
tecnologia LED. Esta ação faz 
parte do edital de Chamada 
Pública de Projetos em que 
os projetos beneficiados são 
financiados com recursos 
do Programa de Eficiência 
Energética (PEE), da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL).

Estiveram presentes na ce-
rimônia, realizada no auditó-
rio da Secretaria de Educação 

do município, no Mutondo, 
Fábio Araújo, secretário de 
Governo de São Gonçalo, Wil-
liam Gomes, subsecretário de 
Iluminação Pública da cidade, 
Margarete Heleno da Silva, da 
Diretoria de Sustentabilidade 
da Enel Rio, entre outros exe-
cutivos. O projeto garantirá 
economia de energia de apro-
ximadamente 724,07 MWh/
ano para o município, que se-
ria o suficiente, por exemplo, 

para abastecer mensalmente 
355 residências por um ano. 
Em reais, isso representa uma 
economia na conta de energia 
do município de mais de R$ 
714 mil anualmente.

“As lâmpadas de LED, além 
de econômicas iluminam 
mais do que as convencionais, 
trazendo uma sensação de 
mais segurança para a popu-
lação que transita nas ruas 
durante à noite. E, também, 
possuem uma maior durabili-
dade, com menos ocorrências 
de lâmpadas queimadas”, 
explicou Margarete Heleno 
da Silva.

O projeto de eficiência 
energética também traz, além 
dos benefícios econômicos, 
um impacto positivo ao meio 
ambiente. Ao promover o con-

sumo sustentável e eficiente 
de energia, evitam a emissão 
de mais de 44 toneladas por 
ano de gás carbônico (CO2), 
um dos principais responsá-
veis pelo aquecimento global. 
Para efeito de comparação, 
esse volume equivale ao plan-
tio de 319 árvores por ano.

O secretário de Governo 
de São Gonçalo agradeceu a 
iniciativa. “Para a prefeitura 
é muito satisfatório ter um 
projeto como este implan-
tado em nossa cidade. Nós 
estamos falando de uma ci-
dade com aproximadamente 
67 mil pontos de energia e o 
desafio é grande, mas a Enel 
abre as portas para iniciarmos 
esse trabalho tão importante, 
que é a troca das luminárias 
para algo de uma qualidade 

melhor, que a gente já con-
segue ver retorno financeiro 
nos cofres públicos, porque 
a energia de LED tem um 
consumo muito menor. É 
com grande satisfação que 
recebemos o projeto”, afirmou 
Fábio Araújo. 

Nesta etapa do projeto 
foram instaladas lâmpadas 
em cerca de 11 quilômetros, 
no corredor viário entre a 
Venda da Cruz e o Alcântara, 
cortando os bairros da Co-
vanca, Pita, Barro Vermelho, 
Santa Catarina, Zé Garoto, 
Estrela do Norte, Antonina 
e Mutondo. Também foram 
contempladas vias como Rua  
Doutor Porciúncula, Rua Dr. 
Getúlio Vargas, Rua Dr. Nilo 
Peçanha e a Rua Dr. Alfredo 
Backer.

Casimiro de Abreu e IFF 
poderão oferecer cursos 
Em busca de troca de conhe-
cimentos e projetos de exten-
são, o prefeito de Casimiro 
de Abreu, Ramon Gidalte, 
recebeu o reitor do Instituto 
Federal Fluminense (IFF), Jef-
ferson Manhães de Azevedo, 
em seu gabinete. O professor 
Fernando Ferrara, diretor de 
Relações Institucionais do 
IFF, também marcou presen-
ça no encontro.

O reitor do IFF destacou 
a importância do trabalho 
conjunto com o poder públi-
co municipal. Foram tratados 
na reunião a possibilidade 
de ofertar cursos técnico e 
profissionalizantes e imple-
mentação de projetos desen-
volvidos em parceria com a 

prefeitura.
“O nosso grande sonho é 

poder no futuro inaugurar o 
campus Casimiro de Abreu 
do IFF. Antes disso temos 
outras possibilidades. Cursos 
de formação continuada e to-
talmente gratuito. Além disso, 
temos cursos à distância 
também”, destacou Jefferson 

Azevedo.
Com a futura instalação 

da Zona Especial de Negócios 
(ZEN), às margens da Rodovia 
BR-101, Gidalte sonha em 
poder oferecer um terreno 
para o IFF no local.

“Trata-se de um passo 
significativo para o desen-
volvimento do Município. 
Casimiro tem um potencial 
de desenvolvimento muito 
grande. Vamos gerar empre-
go, renda, atrair indústrias 
para o nosso Município. Ter 
um campus do IFF em Casi-
miro de Abreu é um objetivo 
a ser conquistado”, destacou 
o prefeito.

O prefeito falou sobre o 
trabalho que a prefeitura 

desenvolve com os jovens 
da cidade com os Programas 
Bolsa Estágio e Auxílio.

“Estou muito lisonjeado 
em recebê-lo em Casimiro 
de Abreu. Investir em edu-
cação nunca é demais e os 
jovens casimirenses tem aqui 
uma grande oportunidade 
de prosseguir nos estudos 
e ingressar no mercado de 
trabalho. São 450 jovens e 
adolescentes em todo o mu-
nicípio que participam do 
Programa Bolsa Auxílio, que 
recebem bolsa de 33% do sa-
lário mínimo, cerca de R$ 400; 
e 150 jovens no Bolsa Estágio, 
com bolsa mensal de 50% 
do salário mínimo, o que dá 
aproximadamente R$ 600”.

Prefeito e reitor da instituição falam sobre projetos e profissionalizantes

O número de casos de 
varíola dos macacos 
(monkeypox) no Brasil 
chega a 37, segundo o 
Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Saúde do 
Rio de Janeiro. A secre-
taria confirmou o sexto 
caso no estado. Agora, 
são cinco ocorrências 
na capital e uma em 
Maricá.

Já Minas Gerais con-
firmou o seu primeiro 
caso, um homem com 
33 anos, que esteve na 
Europa entre 11 e 26 de 
junho. Segundo a Secre-
taria de Saúde mineira, 
trata-se de um caso im-
portado.

Segundo o Ministério 
da Saúde, São Paulo tem 
28 casos confirmados. 
Com os dois registros 
do Rio Grande do Sul e 
os do Rio e de Minas, o 
Brasil chega a 37 casos.

Varíola dos 
macacos

Futura Zona 
Especial de 
Negócios deve 
impulsionar 
economia do 
município

Projeto vai 
garantir 
economia de 
energia ao 
município
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Justiça extingue processo 
contra o ex-prefeito Rodrigo
Pedido do MP foi aceito pela 3ª Vara Cível. Também foi determinado o desbloqueio dos bens do político

A 3ª Vara Cível da Comarca 
de Niterói aceitou pedido do 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro para extinguir Ação Ci-
vil Pública contra o ex-prefeito 
Rodrigo Neves por improbida-
de administrativa. Na decisão, 
o juízo também determinou o 
desbloqueio dos bens do ex-
-prefeito. No pedido, a promo-
tora Renata Scarpa Fernandes 
Borges entendeu que a acusa-
ção, baseada apenas em dela-
ção premiada, não encontrou 
nenhuma prova. Em dezembro 
de 2018, Rodrigo Neves chegou 
a ser preso por 93 dias, mas foi 
solto por 6 votos a 1 por deter-
minação do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, reassumiu a 
Prefeitura de Niterói, comple-
tou o mandato com 85% de 
aprovação popular e elegeu o 
sucessor com 62% dos votos.

“Acolho o parecer ministe-
rial de fls. 2806/2823 para in-
deferir a inicial e julgar extinto 
o feito sem resolução do mérito 
com fulcro nos artigos 330 c/c 
485, I do Código de Processo 
Civil c/c art. 17, §6º e §6º-B, 
da Lei 8.429/1992”, diz um 
trecho da sentença. “Conse-
quentemente revogo a liminar 
deferida às fls. 1808/1814, que 
decretou a indisponibilidade 
dos bens de Rodrigo Neves, 
devendo ser adotadas as me-
didas necessárias para eventual 
desbloqueio”.

Para Rodrigo Neves, a deci-

são traz alívio e conforto para 
a família.

“Após quase 5 anos de um 
processo absurdo, infame e 
ilegal para tentar destruir a 
minha reputação construída 
por uma vida pública de dedi-
cação e seriedade, sem nunca 
ter sido ouvido, a petição do 
MP e a decisão da Justiça pela 
extinção do processo alivia o 

sofrimento injusto causado a 
minha família e a mim”, disse.

O processo que culminou 
com a prisão do ex-prefeito em 
2018 virou livro, assinado pelo 
jornalista PH Noronha.

“Na verdade, em 2018, gru-
pos políticos tentaram dar um 
golpe para tomar a Prefeitura de 
Niterói, mas não conseguiram. 
Tenho mais de 20 anos de uma 

vida pública limpa e simples, 
não sou réu em nenhuma ação 
de improbidade administrati-
va, todas as contas dos meus 
oito anos de mandato foram 
aprovadas com louvor, jamais 
tive qualquer condenação em 
qualquer instância da Justiça 
e sou ficha limpa”, disse Neves.

No pedido de extinção da 
ação civil pública, a promo-

toria entende que as delações 
premiadas que ensejaram a 
abertura do processo por su-
postos desvios nos valores de 
gratuidade das passagens de 
transporte público na cidade 
são insuficientes para demons-
trar quaisquer atos ilícitos.

“Haja vista a ausência dos 
requisitos exigidos pelo novo 
art. 17, parágrafo sexto, da Lei 
8.429/1992, percebe-se que a 
inicial é inepta, vez que não 
individualiza a conduta com 
a demonstração de elementos 
mínimos, tampouco contém 
indícios suficientes a respeito 
da veracidade dos fatos e do 
dolo dos agentes”, analisa o MP. 
“Cabe destacar a fragilidade das 
declarações de Marcelo Traça 
e de Renato Pereira, as quais, a 
despeito de revelarem possíveis 
violações graves ao interesse 
público, desacompanhadas de 
outros elementos que as cor-
roborem e esclareçam pontos 
necessários a individualização 
das condutas e a demonstração 
da materialidade e autoria, 

não configuram sequer indí-
cios mínimos a possibilitar a 
judicialização do caso com 
fulcro na Lei de Improbidade 
Administrativa”, escreve Renata 
Scarpa.

“Cumpre ressaltar que Mar-
celo Traça menciona mensa-
gens trocadas pelo aplicativo 
WhatsApp com Domício Mas-
carenhas e Rodrigo Neves, cujo 
conteúdo falaria a respeito de 
questões de interesse das ati-
vidades das empresas de trans-
porte rodoviário. Contudo, pela 
leitura das mensagens perce-
be-se que as partes tocam em 
assunto que não se relaciona 
com eventual esquema ilícito, 
além de marcarem encontros 
sem que seja possível identifi-
car o tema que seria abordado, 
impedindo que este membro 
ministerial entenda as referidas 
mensagens como elemento 
que confirme as declarações 
dos colaboradores a ensejar 
indícios de ato de improbida-
de administrativa. (...) Dessa 
forma, haja vista a ausência dos 
requisitos exigidos pelo novo 
art. 17, parágrafo sexto, da Lei 
8.429/1992, percebe-se que a 
inicial é inepta, vez que não 
individualiza a conduta com 
a demonstração de elementos 
mínimos, tampouco contém 
indícios suficientes a respeito 
da veracidade dos fatos e do 
dolo dos agentes”, complemen-
ta o MP.

Rodrigo Neves 
diz que decisão 
traz alívio e 
conforto para a 
família. Ele ficou 
preso por 93 dias

Arquivo

Ao sair da prisão, Rodrigo voltou ao cargo, saiu com 85% de aprovação popular e elegeu o sucessor com 62% dos votos

PEC com pacote de auxílios a 
carentes é aprovada no Senado
O Senado aprovou ontem, 
em dois turnos, a proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) 1, que traz um pacote 
de medidas para diminuir 
os impactos gerados pela 
alta dos combustíveis e au-
mentar o valor de benefícios 
sociais. Após vários arranjos 
e negociações, uma PEC com 
propostas do governo para 
compensar os estados e o 
Distrito Federal pela redução 
do ICMS sobre o diesel se 
transformou em uma pro-
posta para ampliar o valor 
do Auxílio Brasil, programa 
assistencial que substituiu o 
Bolsa Família, dentre outras 
medidas.

Da PEC 16, que acabou 
apensada à PEC 1, o úni-
co ponto que restou foi a 
compensação aos estados 
que reduzirem a alíquota de 

ICMS sobre o etanol. A PEC 
aprovada hoje também traz 
o pagamento do voucher 
caminhoneiro, no valor de 
R$ 1 mil mensais por cinco 
meses. Outra proposta é a 
inclusão de mais 1,6 milhão 
de famílias no Auxílio Brasil, 
programa que substituiu o 
Bolsa Família. Além de au-
mentar significativamente o 
número de beneficiários do 
programa social, há previsão 
de um incremento de R$ 200 
no valor do programa até 
dezembro deste ano. Agora, 
a PEC segue para análise da 
Câmara.

A aprovação da PEC con-
tou com votos de alguns se-
nadores que se manifestaram 
contra trechos da proposta, 
discordaram de parte do 
texto, mas votaram favo-
ravelmente. A justificativa 

foi de que os mais carentes 
precisam de ajuda neste 
momento de crise no qual 
vive o país.

Para ajudar na aprovação 
da PEC, o relator, Fernando 
Bezerra (MDB-PE), retirou 
um dispositivo do texto que 
daria uma espécie de “che-
que em branco” para o go-
verno gastar com auxílios 
sem ficar sujeito à aplicação 
de “qualquer vedação ou res-
trição prevista em norma de 
qualquer natureza”. Bezerra 
afirmou que o texto não ex-
trapola os limites legais, mas 
atua de forma emergencial.

“O texto recolheu as 
principais preocupações, 
de modo que pudéssemos 
respeitar o mandamento ju-
rídico do país, mas podendo 
agir de forma emergencial, 
como exige a situação que 

estamos enfrentando”.
A oposição questionou 

muito a possibilidade previs-
ta na PEC de o governo de-
cretar Estado de Emergência. 
Esse dispositivo foi inserido 
na proposta para o governo 
não correr risco de cometer 
crime eleitoral ao repassar 
benefícios assistenciais a 
menos de três meses das elei-
ções. A criação desse tipo de 
benefício é proibida em ano 
de eleições. A única exceção é 
justamente durante a vigên-
cia de Estado de Emergência.

Segundo Bezerra, no en-
tanto, as medidas autoriza-
das por um eventual decreto 
de Estado de Emergência 
serão somente aquelas pre-
vistas na PEC, sem a possi-
bilidade de novos programas 
usarem a PEC para ampliar 
os gastos.

Com proposta, Estado de Emergência pode ser decretado até fim do ano

Banco apura casos após saída do ex-presidente Pedro Guimarães

Corregedoria da Caixa investiga 
denúncias de assédio

A Caixa se manifestou sobre 
as denúncias de assédio na 
instituição. Em nota, o banco 
público afirmou que “repudia 
qualquer tipo de assédio” e 
que há investigação em curso 
para apurar os casos.

“A investigação corre em 
sigilo, no âmbito da Correge-
doria, motivo pelo qual não 
era de conhecimento das 
outras áreas do banco”, diz 
o texto.

A apuração foi iniciada em 
maio, de acordo com o co-
municado. Segundo a Caixa, 
diligências foram realizadas 
para colher provas e materiais 
que estão sendo avaliados. A 

instituição informou que toda 
a investigação é conduzida 
por um órgão externo, o que 
“garante a transparência, 
segurança e proteção para 
denunciantes.”

A nota afirma ainda que 
“eventuais novas informa-

ções serão imediatamente 
integradas ao procedimento 
de apuração.”

Pedro Guimarães oficia-
lizou na quarta-feira (29) 
o pedido de demissão do 
cargo. Em carta enviada ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
ele rebateu as denúncias 
de assédio sexual feitas por 
funcionárias da instituição e 
alegou inocência.

A secretária especial de 
Produtividade e Competi-
tividade do Ministério da 
Economia, Daniella Marques 
Consentino, foi nomeada 
como nova presidente da 
Caixa.

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (30) 
que o Brasil está a ca-
minho de obter autos-
suficiência na produção 
de trigo, a ponto de, em 
dez anos, se tornar um 
grande exportador do 
produto. A afirmação foi 
feita em Campo Grande 
(MS), onde participou 
da inauguração de 300 
moradias.

O presidente voltou a 
falar sobre a preocupa-
ção de diversos países em 
garantir a segurança ali-
mentar de sua população 
e que, nesse contexto, 
as políticas voltadas ao 
setor são tão importantes 
quanto as de defesa do 
território nacional.

Produção 
de trigo

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de trinta dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcelo Chaves Espindola - Juiz Titular do 
Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Getúlio Vargas, 2512, 4º andar, CEP: 24416-000 - Santa Catarina - São Gonçalo 
- RJ e-mail: sgo05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção 
de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0025662-27.2015.8.19.0004, movida por 
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. em face de CLEMILDA RODRIGUES DA SILVA, objetivando 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE . Assim, pelo presente edital CITA o réu CLEMILDA RODRIGUES 
DA SILVA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo. Eu, Allan 
Jones Araujo Barbosa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30539, digitei. E eu, Sergio Ricardo 
Rocha Coutinho - Chefe de Serventia - Matr. 01/20418, o subscrevo.

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: 05/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Fagundes Varella - Icaraí - Niterói 17738427

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 7, 8, 9, 11, 12, 13, 26 - Flamengo - Jardim Atlântico - Parque 

Ubatiba - Centro - Maricá 
17738643

13:00 às 17:00 Rua Bromélia - Condado de Maricá - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Rua Hibisco - Condado Maricá - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Rua Jacarandá - Condado Maricá - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Rua Lobélia - Condado Maricá - Santo Antônio - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Rua Manaca - Condado Maricá - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Rua Nogueira - Condado de Maricá - Maricá 17738643
13:00 às 17:00 Estrada de Ubatiba - Saúde - Maricá 17738921
13:00 às 17:00 Estrada Vereador Odemar Guedes Figueiredo - Ubatiba - Maricá 17738921
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Caxito - Maricá 17739031
13:00 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - São José de Imbassaí - Maricá 17739031
13:00 às 17:00 Avenidas 2, 68, 69, 70 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17739333
13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 17739333
13:00 às 17:00 Rua Mario Barreto França - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17739333
Dia: 06/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Ruas A, B, G - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Travessas 1, 3 - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Carlos Cardoso - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Largo de Itaipu - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Max Albin - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Osvaldir Vieira Siqueira  - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Perminio M de Souza - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 17746357
13:00 às 17:00 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 17746357

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu on-
tem derrubar o prazo de 
dois anos para saques de 
precatórios e requisições 
de pequeno valor (RPVs) 
federais. Os documentos 
são títulos de dívidas do 
governo que devem ser 
pagos aos credores após 
decisão definitiva da Jus-
tiça.

Por 6 votos a 5, a Cor-
te julgou inconstitucio-
nal o Artigo 2º da Lei 
13.463/2017, dispositivo 
que determina o cance-
lamento de precatórios e 
das requisições federais 
que foram expedidos e 

cujos valores não foram 
sacados pelo credor após 
o período de dois anos.

Essas condenações de-
vem ser pagas ao cidadão 
que entrou na Justiça para 
cobrar algum valor dos go-
vernos federais, estaduais 
e municipais e ganhou a 
causa. Em geral, envolvem 
benefícios previdenciá-
rios e indenizações.

A ação foi proposta 
pelo PDT e teve a parti-
cipação de sindicatos de 
categorias de servidores 
públicos. As entidades 
defenderam a inconstitu-
cionalidade do prazo para 
saque.

Derrubado prazo para saque de RPVs

Nota da Caixa 
afirma que 
investigação 
corre em sigilo 
e que apuração 
iniciou em maio
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Kayque 
celebra novo 
contrato 
com o Bota

O Botafogo 
c o n f i r m o u 
nesta semana 
a renovação 
de contrato 
do volante 

Kayque até 2025. Os alvi-
negros adquiriram 50% 
dos direitos econômicos 
do jogador junto ao Nova 
Iguaçu, clube da Baixada 
Fluminense.

Kayque ganhou des-
taque nos últimos jogos e 
exaltou o acerto com o Bo-
tafogo. O volante estava no 
clube desde 2020 e conviveu 
com altos e baixos neste 
período.

“Cheguei com uma in-
certeza, um ambiente novo. 
Como todos sabem eu vim 
para o Sub-20, nunca tinha 
jogado em clube grande e 
imaginei que poderia viver 
grandes momentos, mas 
nem nos meus melhores 
sonhos poderia imaginar 
o que estou vivendo neste 
momento. Me sinto hon-
rado em saber que estou 
englobado neste proces-
so, neste novo projeto de 
médio e longo prazo do 
Clube. Estava aqui quando 
passávamos nosso pior mo-
mento e fico feliz por viver 
novas coisas, novas aven-
turas e histórias. Agradeço 
aos torcedores que sempre 
me trataram com carinho, 
a minha família que me 
apoiou quando me machu-
quei e não era relacionado. 
Agradeço ao nosso diretor 
Mazzuco por ter acredita-
do no meu potencial, por 
acreditar na minha pessoa 
e poder fazer parte deste 
projeto”, disse.

Vasco se prepara para duelo de domingo após 1ª derrota na Série B

Maurício Souza já foca na 
partida contra o Sport

Daniel Ramalho / Vasco

Maurício Souza está confiante de que o Vasco fará uma grande partida diante de sua torcida no Maracanã lotado 

O Vasco, na noite 
de quarta-feira, 
sofreu seu pri-
meiro revés na 
Série B do Cam-
peonato Brasi-
leiro. O resultado 

manteve a equipe na vice-lide-
rança, a nove pontos do quinto 
colocado. Comandados por 
Maurício Souza, os cruzmalti-
nos terão a chance de ampliar 
a distância para quem está fora 
do G4 no próximo domingo, 
quando enfrenta o Sport, atual 
quinto lugar da competição.

O técnico afirmou que o 
Vasco vai motivado, principal-
mente após a torcida esgotar 
os ingressos para a partida em 
poucas horas.

“A motivação é máxima. 
Para jogar no Vasco, dispu-

tar um campeonato tão duro 
quanto esse, não tem cabi-
mento não ter motivação. Já 
jogamos lá contra o Cruzeiro, 
a torcida lotou, fez uma linda 
festa. Os ingressos já estão 
esgotados, isso vai acontecer 
novamente. A gente espera 
esse apoio deles. Como falei, 
uma hora a invencibilidade ia 
acabar. A gente não esperava 
que fosse agora, mas infeliz-

mente acabou. Porém temos 
um jogo importante no domin-
go, contamos com o apoio do 
torcedor, o grupo está focado”, 
disse o treinador.

“Dentro do vestiário a fala 
foi de que não muda nada, a 
gente sabe que fez um jogo 
abaixo, que precisa melhorar 
em algumas questões. Porém 
estamos encarando como um 
dia infeliz. No domingo, com 
o apoio da torcida, esperamos 
voltar a pontuar e vencer para 
continuar buscando nosso 
objetivo”, concluiu o técnico.

Maurício Souza terá pouco 
tempo para ajustar o Vasco 
para a partida. A única mu-
dança certa deve ser a entrada 
de Danilo Boza na zaga no 
lugar do suspenso Anderson 
Conceição.

Cruzmaltino 
jogará no 
Maracanã 
lotado, já que a 
torcida esgotou 
os ingressos

Joelho de Rodrigo 
Caio preocupa o Fla

Marrony fica mais 
longe do Fluminense

O Flamengo 
t e v e  m u i t o s 
desfalques no 
confronto con-
tra o Tolima-
-COL, na noite 

de quarta-feira, na Colôm-
bia, pelo jogo de ida da Taça 
Libertadores da América, 
por conta da covid-19. Um 
deles foi o zagueiro Rodrigo 
Caio.

Só que Rodrigo Caio 
já não teria condições 
de atuar pela competi-
ção continental. Segundo 
o departamento médico  
rubro-negro, o defensor vol-
tou a sentir dores no joelho.

Rodrigo Caio foi diagnos-

O Fluminen-
se busca um 
s u b s t i t u t o 
para Luiz Hen-
rique, negocia-
do com o Real 

Betis, da Espanha e que já se 
despediu das Laranjeiras. O 
principal alvo é o atacante 
Marrony, revelado pelo ar-
quirrival Vasco e que está no 
futebol dinamarquês.

Os tricolores buscam um 
empréstimo de Marrony, 
com opção de compra. No 
entanto, o Midtjylland que-
ria a obrigatoriedade da 
aquisição.

Quando parecia que os 
clubes estavam próximos do 
acerto, a imprensa carioca 
passou a noticiar mais um 
problema. Os europeus não 
querem ceder Marrony sem 

ticado com uma tendinite no 
joelho. O zagueiro já iniciou 
o tratamento, mas virou dú-
vida para os próximos jogos.

O zagueiro dificilmente 
vai estar em campo ama-
nhã, contra o Santos, na Vila 
Belmiro, pelo Campeonato 
Brasileiro.

custos.
O Fluminense já fez uma 

contraproposta para o em-
préstimo de Marrony. Só 
que já não há um clima de 
confiança na diretoria em 
relação ao acerto.

Com isso, os tricolo-
res já começaram a ma-
pear o mercado em busca  
de novas opções. O Flumi-
nense tem até o meio de 
julho para definir um alvo, 
pois é quando abre a próxi-
ma janela de transferências 
no Brasil.

Zagueiro, que 
ficou meses do 
departamento 
médico, não 
deve encarar o 
Santos amanhã

Atacante 
chegaria para 
a vaga de Luiz 
Henrique 


