
IPTU: pedido de isenção 
pode ser feito pela internet

Em Niterói, maiores de 60 anos e outros beneficiados só precisam acessar o portal da prefeitura
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No inverno, nuvens mais altas influenciam no resultado dos últimos raios de sol, colorindo o céu. A atmosfera está mais seca, o que também ajuda a induzir a formação da paleta de cores mais quentes

Divulgação/Giulia Paes Lemos

Cabral e mulher 
terão que 
devolver dinheiro

Niterói e Maricá: 
quadriciclos vão 
ser fiscalizados

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói busca parceria internacional
Prefeito se reúne com embaixador da Dinamarca para desenvolver ações ligadas ao diabetes

CIDADES\PÁG. 3

Inverno, 
a estação 
do pôr do sol
Nesses dias de inverno o céu tem pre-
senteado os niteroienses com belíssi-
mos pores do sol, como este fotogra-
fado ontem de um prédio da UFF, no 
Gragoatá. Segundo meteorologistas, 
os dias mais frios, curtos e secos, com 
sol mais baixo e nuvens mais altas, 
além de menos radiação solar, ofe-
recem as melhores condições para 
apreciar esses espetáculos da nature-
za, porque as cores do pôr do sol ba-
seiam-se na forma como a luz entra 
e viaja pela atmosfera. Partículas de 
poeira e poluição também ajudam 
a dispersar a luz solar, reduzindo a 
quantidade que chega ao solo. Com 
isso a intensidade das cores é menor, 
fazendo sobressair os tons mais quen-
tes, como os vermelhos e os laranjas. 

PÁG. 2

CULTURA

Sábado e domingo, a partir das 10h, o Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói recebe o evento “Final de Semana no M.A.C. 
(Música, Arte e Culinária)”. A programação promete potenciali-
zar a união de vários setores: moda, artesanato e música.

Divulgação

No sábado, às 16h, haverá show infantil com Violúdico, além de outras atrações

Música, arte e culinária no MAC Cebolinha mira títulos no Fla
Mesmo com a contratação anunciada desde junho, somente on-
tem Éverton Cebolinha concedeu sua primeira entrevista coletiva 
como jogador do Fla. O atacante exaltou a força do elenco e deixou 
nas mãos de Dorival Júnior a escolha para sua posição em campo.

PÁG. 6

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

Éverton Cebolinha vai vestir a camisa 19 do Flamengo. Estreia deve ser no dia 20
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cartão-postal às moscas
Esta semana decidi dar um passeio no Campo de São 
Bento. O dia estava lindo, o parque cheio de crianças. Mas 
para a minha decepção, com um lixo inadmissível. O que 
está acontecendo com o lindo jardim de Niterói? Garrafa 
de cachaça, restos de comida e outros dejetos espalhados 
pelo gramado. Além disso, apenas um guarda municipal 
em uma das entradas. Alô, Prefeitura! Que tal cuidar me-
lhor deste cartão-postal da cidade?
Claudio Gomes

Lâmpadas queimadas
Precisamos que a Prefeitura de Maricá tome uma pro-
vidência e troque as lâmpadas queimadas dos postes da 
Avenida Alcebíades Mendes, em São José de Imbassaí, 
Km 19,5. Pelo menos uns cinco ou sete postes de luz têm 
um dos braços com a luz apagada, deixando a via escura 
e perigosa. Vocês não podem esquecer que a conta de ilu-
minação pública chega todo mês nas nossas casas. 
César Matos

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.

Música, culinária e 
arte invadem o MAC
Sábado e domingo, a partir 
das 10h, o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói 
recebe o evento “Final de 
Semana no M.A.C. (Música, 
Arte e Culinária)”. A pro-
gramação promete abordar 
e potencializar a união de 
vários setores da sociedade: 
moda, espaço kids, artesa-
nato e música, com DJs e 
pocket shows ao pôr do sol. 
O evento também terá gas-
tronomia local com cervejas 
artesanais, vinhos e espu-

mantes. A entrada é gratuita.
No sábado, às 16h, have-

rá show infantil com Violú-
dico. Já às 17h30, quem se 
apresenta é a Banda Brasília; 
e, às 19h30, a banda DKV. 

No domingo, a partir 
das 16h, vai ter o Arraiá do 
Violúdico para a criançada. 
Às 17h30, se apresentam 
artistas covers de Cássia 
Eller e Cazuza. Para fechar, 
às 19h30, a banda Radial 80 
toca sucessos para animar 
a plateia. 

CULTURA

Adolescentes
“Meninos e Meninas”, em 
cartaz no Teatro Cândido 
Mendes, em Ipanema, é um 
espetáculo onde os ado-
lescentes rasgam o verbo 
e contam tudo, sem meias 
palavras e sem caretice so-
bre todos os assuntos - des-
de os corriqueiros até os 
mais polêmicos: bullying, 
sexualidade, bulimia, amor, 
e coreografias de tirar o fô-
lego. As sessões acontecem 
sábado e domingo, às 17h. 
Ingresso a R$80 (inteira), no 
site Sympla.

INFANTIL – A peça infantil “Família Encanto”, com 
montagem e direção de Fred Trotta, será apresentada, 
neste sábado, às 16h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, 
em São Domingos. Trata-se da história de uma família 
extraordinária e que vive escondida nas montanhas, 
em uma casa mágica. O ingresso custa R$60 (inteira), 
no site Sympla.

‘EU AMARELO’ – O espetáculo “Eu amarelo: Carolina 
Maria de Jesus” segue em cartaz no Teatro da UFF, em 
Icaraí. A peça é um retrato contundente da ex-catadora 
de papel, vivida pela atriz Cyda Moreno, que se trans-
formou na maior escritora negra do país do século 
XXAs apresentações acontecem sextas, às 20h, e sába-
do e domingo, às 19h. O ingresso custa R$50 (inteira).

Divulgação

No sábado, às 16h, haverá show infantil com Violúdico e outras atrações

Divulgação

“Meninos e Meninas” está em cartaz 

no Teatro Cândido Mendes

FABIANA MAIA
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Histórias com Dani

A deputada estadual Dani 
Monteiro (Psol) vai reunir 
sua turma para contar 
histórias do seu mandato 
pelo Rio de Janeiro afora 
e lançar sua pré-candida-
tura nesta sexta, 8, a partir 

Divulgação das 18h. O encontro será 
aberto, na Estudantina, a 
famosa gafieira na Praça 
Tiradentes. Na disputa 
pela reeleição, a parla-
mentar garante que “é só 
chegar junto e aproveitar 
para conhecer os feitos 
do mandato”. Em formato 
de talk show, a lista de 
entrevistados inclui Talíria 
Petrone, Chico Alencar e o 
produtor cultural Gustavo 
Nobre. “Nos adotamos 
esse formato porque con-
sideramos que ninguém 
melhor para falar sobre 
o nosso mandato do que 
as pessoas que de alguma 
maneira foram afetadas 
pelo nosso trabalho. Que-
remos que as pessoas que 
efetivamente participam 
da nossa luta sejam ou-
vidas, contem suas histó-
rias”, explica Dani.

Rio pode ganhar 
UPA veterinária

São Gonçalo terá 
arraiá no shopping

A Zona Oeste do Rio poderá 
contar com uma Unidade de 
Pronto Atendimento Veteriná-
rio (UPA-VET). A autorização 
é do PL 5.823/22, de autoria 
do deputado Coronel Jairo 
(SDD), que a Alerj já aprovou 
em primeira discussão. O texto 
ainda precisa ser aprovado 
em segunda discussão no ple-
nário. A UPA deverá destinar-
-se a prestar atendimento de 
urgência e emergência aos 
animais domésticos, especi-
ficamente cães e gatos, ofere-
cendo todos os equipamentos 
e procedimentos necessários 
para o tratamento do animal, 
incluindo também vacinações, 
remédios, castração perma-
nente, cirurgia e tratamento 
pós-cirúrgico. Também deverá 
ser implementada a Farmácia 
Popular Veterinária objetivando 
o fornecimento de remédios 
para o tratamento de animais 
de propriedade de pessoas de 
baixa renda, protetores de ani-
mais e ONGs.

O Partage Shopping São Gon-
çalo oferece uma oportunidade 
especial para os moradores da 
região que ainda não tirarem a 
camisa xadrez e o chapéu de pa-
lha do armário. A festa na roça 
vai animar este final de semana, 
de sexta (8) a domingo (10), 
com brincadeiras, decoração e 
comidas tradicionais. Além de 
música ao vivo e a tradicional 
quadrilha. As cervejarias Noi, 
Thomé e a Rio Drinks estão 
confirmadas para o evento. Já, 
para as crianças, estão previstas 
atrações como pescaria, argo-
las, boca do palhaço, entre ou-
tras. A festa acontece no Jardim 
do Partage Shopping, em uma 
área coberta, com uma decora-
ção graciosa com bandeirinhas 
coloridas. Na sexta-feira, ela vai 
das 16h às 22h. Já no sábado e 
no domingo, de 12 às 22h. “Es-
tamos com tudo pronto para 
fazer um evento para entrar na 
agenda São Gonçalo”, afirma 
a Gerente de Marketing do 
shopping.

POR JEFFERSON LEMOS

Aquecendo quem sente frio

Com as baixas tempe-
raturas na região, agora, 
mais do que nunca, é o 
momento de ser solidário 
com os que mais preci-
sam. Que tal procurar no 
seu guarda roupa aquelas 
peças que você não usa 
mais e que podem aque-
cer alguém? Em Niterói, o 

Divulgação

Multicenter Itaipu é ponto 
de arrecadação da cam-
panha “Aqueça vidas, doe 
agasalhos”, até o dia 29 de 
julho. As doações serão 
destinadas para o Ge-
par - Grupo Espírita Paz, 
Amor e Renovação, loca-
lizado à beira da Lagoa de  
Piratininga.

Quadriciclos serão fiscalizados

O político niteroiense Fe-
lipe Peixoto se reúne nesta 
sexta-feira, 8, com repre-
sentantes de órgãos de 
segurança e de trânsito do 
estado e dos municípios 
de Niterói e Maricá. Na 
pauta a discussão e a defi-
nição de ações educativas 

Divulgação/Alerj

e de fiscalização sobre o 
uso de quadriciclos nas 
duas cidades. O encontro 
será na sede social da So-
precam, a Associação Pró 
Urbanística e Ecológica 
de Camboinhas, bairro 
da Região Oceânica de 
Niterói.

Panorama RJPanorama RJ

O Colégio Bilíngue Recreio 
Christian School se uniu 
à Trupe Miolo Mole para 
ensinar inglês na UTI do 
Hospital Estadual da Crian-
ça Vila Vaqueire. O projeto 
Happy School acontece 
todas às segundas a partir 
das 13h e está disponível 
gratuitamente para to-
das as unidades de saúde 
que queiram implantar a 
ação durante o tratamen-

to oncológico e também 
internos da UTI. “Quando 
as professoras palhaças 
chegam na UTI, o ambien-
te sério e tenso de quartos 
e corredores dos hospitais 
se transforma. O choro é 
interrompido. A dor e as 
doenças são temporaria-
mente esquecidas. A inje-
ção, neste momento, é de 
alegria”, comenta Gabriel 
Frozi, fundador do colégio.

Rir é o melhor remédio
Divulgação

O Hospital & Clínica São 
Gonçalo iniciou, nesta se-
mana, a ação “O Silêncio 
que cura!” para sensibilizar 
os profissionais de Saúde 
sobre a importância de tor-
nar o ambiente hospitalar 
mais adequado à recupe-
ração dos pacientes. “Essa 
campanha vai utilizar uma 
linguagem leve e lúdica, 

com a participação de um 
personagem vivo, o Charlie 
Chaplin, que, sem nenhuma 
expressão verbal, irá circular 
pelo hospital, interagindo 
com os nossos colaborado-
res, conscientizando sobre 
a importância do silêncio 
na unidade”, explica Taylane 
Muniz, coordenadora de RH 
do Hospital.

Psiu! Não faça barulho
Divulgação



Cidades 3Sexta-feira, 8/7/2022 ofluminense.com.br

Embaixador da Dinamarca e representante de empresa do país nórdico visitam Prefeitura de Niterói

Parceria internacional na saúde
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, esteve em um encontro 
com o embaixador da Dina-
marca, Nicolai Prytz, ontem 
(7), para uma possível coope-
ração entre o país e a cidade 
em relação a ações ligadas ao 
diabetes. A reunião aconteceu 
com a presença do secretário 
de Saúde da cidade, Rodrigo 
Oliveira, e representantes de 
uma farmacêutica dinamar-
quesa.

Axel Grael falou sobre a 
honra de receber a equipe do 
país de origem de sua família.

“Temos planejado várias 
parcerias com a embaixada 
e hoje nós recebemos a visita 
do embaixador e de uma em-
presa dinamarquesa que nos 
trouxe a possibilidade de uma 
cooperação em um programa 
que é desenvolvido em várias 
cidades do mundo na área 
do diabetes. Esse é um tema 
importante e de relevância na 
saúde pública do Brasil e, em 
Niterói, temos buscado atuar 
com ações preventivas e nos 
programas focados em algu-
mas doenças, então é uma 
forma da gente avançar nisso 
também”, disse o prefeito.

Rodrigo Oliveira, secretá-
rio de Saúde de Niterói, disse 
que o projeto é alinhado com 
a política de saúde da cidade.

“O projeto apresentado 
pela embaixada é bem ali-

nhado com o que a gente vem 
pensando: uma cooperação 
para enfrentar um dos princi-
pais problemas do mundo em 
saúde pública e, portanto, um 
desafio dos sistemas nacio-
nais de saúde, com a questão 
da diabetes. Precisamos or-
ganizar ações intersetoriais 

e integradas no controle da 
diabetes. Neste sentido, há 
grandes possibilidades de de-
senvolver parcerias, interação 
e troca de conhecimentos”.

A Diabetes mellitus (DM) 
é um importante e crescen-
te problema de saúde para 
todos os países, indepen-

dentemente do seu grau de 
desenvolvimento. Em 2017, 
a Federação Internacional de 
Diabetes estimou que 8,8% 
da população mundial com 
20 a 79 anos de idade (424,9 
milhões de pessoas) vivia com 
diabetes. Se as tendências 
atuais persistirem, o número 

de pessoas com diabetes foi 
projetado para ser superior a 
628,6 milhões em 2045. Cerca 
de 79% dos casos vivem em 
países em desenvolvimento, 
nos quais deverá ocorrer o 
maior aumento dos casos 
de diabetes nas próximas 
décadas.

“Para nós é um encontro 
importante porque a gente 
trabalha muito com doenças 
crônicas e estamos muito 
conscientes da importância 
de se atacar esse problema. 
Doenças crônicas têm um 
baque sério na vida das pes-
soas e também na sociedade. 
Precisa de políticas certas, de 
uma estratégia e custo para 
poder fazê-los. A gente conta 
com uma empresa dinamar-
quesa que trabalha muito 
nessa área e faz projetos sem 
nenhum compromisso co-
mercial, digamos que é uma 
das maiores farmacêuticas do 
mundo e que pode tomar a 
liberdade de investir em pro-
jetos sociais sem a finalidade 
de comércio. A Dinamarca 
tem uma tradição de coope-
ração e é assim que a gente 
enfrenta nossos desafios e é 
isso que pretendemos fazer 
em outros países onde a gente 
atua”, analisou o embaixador 
Nicolai Prytz.

Há possibilidade 
de cooperação 
em programa 
na área de 
prevenção do 
diabetes

 Lucas Benevides/Divulgação

Prefeito Axel Grael conversou com o diplomata dinamarquês tendo a seu lado o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira. Assunto: diabetes

SG: licenciamento e 
vistoria de táxis
Taxistas de São Gonçalo 
devem ficar atentos para 
não perder o prazo de re-
novação de licenças e a 
vistoria 2022. Para obter o 
licenciamento, os profis-
sionais devem cumprir as 
exigências estabelecidas 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes (Semtran).

Após o cumprimento 
das exigências estabeleci-
das, como documentações 
e certidões, os taxistas de-
vem dar entrada, de 11 de 
julho até 5 de agosto, no 
processo de Renovação de 
Licença 2022, na sede da 
Prefeitura, para depois rea-
lizar a vistoria anual.

Os táxis regularizados 
são identificados pela cor e 
também pelo selo da Sem-
tran. O veículo deve ser 
branco, com faixas late-
rais na cor azul celeste 
e a numeração nas por-
tas dianteiras. O selo e 
o certificado de vistoria  
devem estar fixados no 

para-brisas dianteiro do 
automóvel, garantindo ao 
passageiro que o veículo 
encontra-se apto para rea-
lizar transporte.

“O licenciamento e a vis-
toria anual são a garantia de 
que o passageiro pode via-
jar de forma segura, em um 
veículo legalizado segundo 
as normas da Secretaria 
Municipal de Transportes”, 
disse o secretário de Trans-
portes, Fábio Lemos.

Para iniciar os procedi-
mentos, os taxistas deverão 
acessar o site da prefeitura 
-http://www.pmsg.rj.gov.
br/sec_transporte/ - a par-
tir do dia 11, onde irão fazer 
a inscrição e imprimir a 
folha de requerimento e o 
Documento de Arrecada-
ção Municipal (Darm), que 
deverá ser pago (2 Ufisg’s).

No site, os taxistas po-
dem conferir os documen-
tos necessários para a reno-
vação de licenças e vistoria 
2022.

Três dias de muita 
festa junina em SG
Os moradores de São Gon-
çalo terão uma oportunida-
de especial para aproveitar 
o período de festa junina. 
De hoje até domingo, o 
Partage Shopping vai pro-
mover a “festa na roça” 
com muitas brincadeiras, 
decoração e comidinhas 
tradicionais. Além de mú-
sica ao vivo e a tradicional 
quadrilha.

Uma grande variedade 
de barraquinhas vai levar 
ao público os quitutes típi-
cos de Arraiá, como milho, 
pão de alho, churrasqui-
nhos, cachorros-quentes, 
maçã do amor, doces cai-
piras e muito mais. Já, para 
as crianças, está prevista 
muita diversão com atra-

ções como pescaria, argo-
las, boca do palhaço, entre 
outras.

A festa será realizada no 
jardim do centro comercial, 
localizado no Centro do 
município, em uma área 
coberta, com uma decora-
ção típica. Hoje o evento 
acontece das 16h às 22h. Já 
amanhã e no domingo, de 
12h às 22h.

“Esse é o primeiro ar-
raiá do Partage Shopping. 
Nossa expectativa é de que 
seja um encontro de su-
cesso, bastante movimen-
tado e animado. Estamos 
com tudo pronto para fa-
zer um evento para entrar  
na agenda de São Gonça-
lo”, diz a diretoria do sho-
pping.

Niterói: isenção de IPTU pode 
ser solicitada pela internet
A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói (SMF) 
disponibilizou, ontem (7), 
no Portal de Serviços da Pre-
feitura (https://servicos.ni-
teroi.rj.gov.br/), a solicitação 
simplificada da renovação da 
isenção do IPTU. O novo ser-
viço será totalmente digital 
e estará disponível apenas 
para os contribuintes que 
se enquadram nas seguintes 
categorias: aposentados, 
pensionistas, pessoas com 
deficiência (PCD), maiores 
de 60 anos, ou portadores 
do vírus HIV. Para as demais 
categorias, a solicitação da 
renovação segue o procedi-
mento padrão.

“O que muda com o pro-
cedimento simplificado é a 
redução na quantidade de 
documentos exigidos e a 

solicitação da renovação da 
isenção passa a ser totalmen-
te digital. A ideia é atender 
aos princípios da celeridade, 
eficiência e economicidade 
que norteiam a atuação da 
Secretaria da Fazenda. Dessa 
forma, seguimos ampliando 
o nosso atendimento por 
meio do Portal de Serviços da 
Prefeitura, oferecendo ao ci-
dadão não só agilidade, mas 
também autonomia para re-
solver suas demandas com o 
órgão”, explica a secretária de 
Fazenda, Marilia Ortiz.

Com a solicitação sim-
plificada da renovação da 
isenção do IPTU, a Secretaria 
de Fazenda passa a ter 52 ser-
viços disponíveis no Portal. O 
serviço ficará disponível no 
menu ‘Fazenda, Impostos e 
Taxas’.

“O Portal de Serviços de 
Niterói oferece informações 
sobre quase 300 serviços da 
Prefeitura, sendo 33 deles 
agendados ou solicitados 
diretamente pelo site. Des-
de o lançamento, em abril 
de 2021, já tivemos mais 
de 540 mil visitas ao portal. 
Niterói está investindo na 
modernização da gestão, 
com a ampliação do núme-
ro de serviços disponíveis 
para agendamento, além da 
criação de uma estratégia 
de Governo Digital e a im-
plementação do processo 
eletrônico. Essas iniciativas 
visam garantir agilidade, efi-
ciência e transparência aos 
processos da Prefeitura, as-
sim como facilitar os serviços 
para a população”, enfatizou 
a secretária de Planejamento, 

Orçamento e Modernização 
da Gestão, Ellen Benedetti.

Requisitos legais para 
solicitação e/ou renovação 
da isenção do IPTU -  apo-
sentados, pensionistas, pes-
soas com deficiência (PCD), 
maiores de 60 anos, ou por-
tadores do vírus HIV terão 
direito à isenção na reno-
vação desde que atendam, 
cumulativamente, os requisi-
tos exigidos no art. 6º, inciso 
VII, e parágrafos da Lei nº 
2.597/2008: “Possuir renda 
mensal familiar total inferior 
a três salários mínimos; ser 
titular de um único imóvel 
utilizado para sua residência 
e este imóvel deve possuir o 
valor venal inferior ao índice 
de referência IS, que atual-
mente está na ordem de R$ 
247.725,84”.

Aposentados e pensionistas podem acessar serviço disponibilizado pela SMF 

Devedor 
já pode 
negociar 
com a Enel
A Enel Distribuição Rio 
lançou uma campanha de 
negociação de dívidas com 
condições especiais para 
clientes de baixa renda ca-
dastrados na tarifa social de 
energia elétrica. Esse públi-
co pode parcelar as contas 
em atraso em até 36 vezes 
com isenção de encargos 
sobre atraso (juros de mora 
e correção monetária), sen-
do uma entrada mínima de 
10% + 36 parcelas sem juros.

A ação tem como obje-
tivo facilitar o pagamento 
dos débitos pelos consumi-
dores inadimplentes, possi-
bilitando que regularizem 
sua situação com a distri-
buidora, evitando assim a 
suspensão do fornecimento 
de energia.

Os clientes podem ne-
gociar os seus débitos nas 
lojas de atendimento ou 
pelo telefone 0800-28-00-
120.

Irregularidades ocorreram no Pita e Venda da Cruz. Houve advertências

‘Limpa São Gonçalo’ flagra 
despejo irregular de lixo

Em mais um dia da campanha 
Limpa São Gonçalo, alguns 
bairros foram fiscalizados 
visando combater o despejo 
de lixo em local inapropriado. 
Houve flagrantes de irregula-
ridades em dois endereços, 
nos bairros Pita e Venda da 
Cruz, e os moradores foram 
orientados sobre a coleta.

Na Rua Dr. Pio Borges, 
esquina com a Travessa Al-
zira, no Pita, uma mulher foi 
flagrada jogando uma sacola 
em um local que já estava 
com lixo acumulado. Ela foi 
informadasobre os horá-
rios da coleta no bairro e os 
agentes solicitaram que ela 
recolhesse o lixo despejado 
irregularmente.

Na Rua Dr. Porciúncu-
la, esquina com Travessa 
Virgínia, na Venda da Cruz, 
um homem foi flagrado jo-
gando entulho de obra com 
um carrinho de mão. Ele foi 
advertido e os agentes solici-

taram que ele recolhesse todo 
o lixo. No mesmo endereço, 
outra moradora chegava para 
despejar duas sacolas de lixo 
e foi impedida. Ela também 
foi informada sobre os dias e 
horários da coleta.

Os moradores alegaram 

que o caminhão do lixo não 
passa na rua onde vivem, por 
se tratar de local de difícil 
acesso. Os agentes lembraram 
que, nestes locais, a coleta é 
feita em um veículo menor 
e que eles devem aguardar o 
atendimento.

Divulgação

Campanha Limpa SG orientou moradores sobre a coleta do lixo nos bairros

Shopping 
promove festa na 
roça aberta ao 
público

Também haverá 
barraquinhas de 
brincadeiras e 
quitutes 
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Cabral e a mulher condenados 
a devolver R$ 10 milhões
Decisão da 8ª Câmara Criminal do TJ visa reparação de prejuízos aos cofres públicos. Valor será atualizado

A Justiça do Rio fixou em R$ 
10 milhões a quantia que o 
ex-governador Sérgio Cabral 
e a ex-primeira-dama Adria-
na Ancelmo terão de pagar 
a título de reparação dos 
prejuízos causados aos cofres 
públicos no período que vai 
de 19 de agosto de 2008 a 3 
de abril de 2014. O valor ainda 
sofrerá atualização mone-
tária e juros de mora de 1% 
ao mês contados desde abril 
de 2014. A decisão é da 8ª 
Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Rio.

Os dois foram condenados 
no ano passado pelo crime de 
peculato pelo uso particular 
de helicópteros do governo 
do Estado para transporte de 
familiares, funcionários, po-
líticos e amigos. Em primeira 
instância, a condenação pre-
via a devolução superior a R$ 
19 milhões.

As defesas de Cabral e 
Adriana recorreram da deci-
são e a 8ª Câmara Criminal 
acolheu parcialmente os 
pedidos. De acordo com a 
relatora do processo, de-
sembargadora Suely Lopes 
Magalhães, a autoria e a ma-
terialidade do delito de pe-
culato imputado aos réus 
foram demonstradas tanto 
pela farta documentação do 
processo quanto pelos depoi-
mentos colhidos no inquérito 
e em juízo.

A desembargadora Suely 
Magalhães escreveu na de-
cisão que “observados os 
princípios da proporcio-
nalidade e razoabilidade, 
fixa-se a importância de R$ 
10 milhões, a título de valor 
mínimo para reparação dos 
danos causados pelos réus 
aos cofres públicos, com 
atualização monetária e ju-

ros de mora de 1% ao mês 
contados desde o evento 
danoso, na forma do art. 398 
do Código Civil e da Súmula 
STJ 54, dado que a obrigação 
ora estabelecida decorre de 
ato ilícito, sendo certo, ainda, 
que como a sentença está a 
tratar de continuidade deli-
tiva, onde há vários delitos 
ligados uns aos outros devi-

do a condições semelhantes 
de tempo, lugar, modo de 
execução e outras, de forma 
que os subsequentes devam 
ser tidos como continuação 
do primeiro, a data inicial de 
incidência dos juros será a de 
3 abril de 2014”.

A defesa - A advogada 
Patricia Proetti, que defen-

de o ex-governador Sérgio 
Cabral, disse, em nota, que 
“o acórdão que manteve a 
condenação criminal contra 
o ex-governador é descabi-
do e totalmente ilegal. Vale 
lembrar que o ex-governador 
respondeu, na 8ª Vara de Fa-
zenda Pública, a uma ação de 
improbidade administrativa 
pelo mesmo fato e que foi 
julgada improcedente em um 
processo que já transitou em 
julgado. Naquela oportuni-
dade, a magistrada entendeu 
que não havia ato de impro-
bidade tampouco dano ao 
erário. Isso porque concluiu-
-se que os voos eram regula-
res, os informes gerados pelo 
setor de inteligência determi-
navam que o transporte aéreo 
em equipamentos do estado 
era mais seguro e bem mais 
econômico para os cofres 
públicos uma vez que os voos 
foram executados no pleno 
exercício das prerrogativas da 
chefia do Executivo estadual”.

Arruda recupera direitos 

políticos - O presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Humberto Martins, 
concedeu na quarta-feira (6), 
durante o plantão judicial, 
mais de uma liminar (decisão 
provisória) para suspender os 
efeitos das condenações por 
improbidade administrativa 
contra o ex-governador José 
Roberto Arruda, do Distrito 
Federal (DF). Com a decisão, 
Arruda recupera seus direitos 
políticos antes das conven-
ções partidárias que definirão 
os candidatos nas Eleições 
2022, entre 20 de julho e 5 de 
agosto, conforme o calendá-
rio eleitoral.

Martins justificou sua 
decisão urgente afirmando 
haver o perigo de perda de 
direito, pois em caso demora 
“serão produzidos gravíssi-
mos prejuízos ao requerente 
[Arruda], que permanecerá 
inelegível e inviabilizado de 
registrar sua candidatura nas 
próximas eleições”, escreveu 
o ministro.

O magistrado concordou 
com os argumentos da defe-
sa. Os advogados alegaram 
que o efeito suspensivo dos 
efeitos das condenações é 
necessário porque o STF mar-
cou para agosto o julgamento 
sobre a nova Lei de Impro-
bidade Administrativa, cujo 
desfecho pode vir a beneficiar 
o ex-governador.

Já decisão do STJ 
possibilita ao ex-
governador José 
Roberto Arruda 
recuperar 
direitos políticos

Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil

Sérgio Cabral e a mulher foram condenados por peculato em 2021. Inicialmente, devolução seria acima de R$ 19 milhões

Condenado 
pela morte 
de juíza tem 
recurso negado
Por unanimidade, os desem-
bargadores do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Rio 
negaram, na segunda-feira (4), 
a concessão de um mandado 
de segurança pelo qual o te-
nente-coronel da Polícia Militar, 
Cláudio Luiz Silva de Oliveira, 
tentava estender o prazo para 
enviar recurso especial ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ). 

O oficial foi condenado a 
36 anos de prisão e à perda do 
cargo público pela morte da 
juíza Patrícia Acioli, em Niterói, 
no dia 11 de agosto de 2011, 
quando a magistrada chegava 
em casa de carro e sofreu uma 
emboscada. A decisão dos 
magistrados, que acompanha-
ram o voto do desembargador 
relator Antônio Carlos Nasci-
mento Amado, deve tornar o 
julgamento definitivo. Com 
isso, o ex-comandante do 7º 
BPM (São Gonçalo), na ápoca 
do crime, que atualmente cum-
pre pena na Unidade Prisional 
da PM em Niteróifica próximo 
de ser expulso da corporação, 
perdendo também o soldo e 
vantagens remuneratórias que 
continua a receber. 

Segundo o acórdão, o 
mandado de segurança foi 
impetrado pela defesa do réu 
após a terceira e segunda vice-
-Presidências do Tribunal de 
Justiça terem indeferido uma 
sequência de agravos conside-
rados incabíveis para o que se 
pretendia.

O crime -A juíza Patrícia 
Acioli foi morta com 21 tiros 
quando chegava em sua casa 
em Niterói após sair do Fórum 
de São Gonçalo, onde traba-
lhava. Naquele dia, ela havia 
assinado os pedidos de prisão 
de dois policiais militares, que 
a seguiram e a mataram na 
mesma noite. 

Eles integravam uma milí-
cia que atuava no 7º Batalhão 
da PM, acusada de ter forjado 
centenas de autos de resistência 
para encobrir execuções. Todos 
os 11 policiais denunciados fo-
ram condenados pela Justiça.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 12/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Raul Veiga - Raul Veiga - São Gonçalo 17776777
12:00 às 16:00 Rua Doutor Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17778889
12:00 às 16:00 Rua Lauro Sodré - Jardim Catarina - Marambaia - São Gonçalo 17778889
12:00 às 16:00 Rua Cristóvão Rosa Almeida - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
12:00 às 16:00 Rua Ermelinda Ornelas - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
12:00 às 16:00 Rua João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
12:00 às 16:00 Rua Ornelas - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
12:00 às 16:00 Rua Rosa Caride - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
12:00 às 16:00 Rua Santa Clara Ornelas - Porto Novo - São Gonçalo 17779041
13:00 às 17:00 Estrada Focinho de Porco - Monte Formoso - São Gonçalo 17773835
13:00 às 17:00 Estrada Monte Formoso - Monte Formoso - São Gonçalo 17773835
13:00 às 17:00 Estrada Santa Fé - Monte Formoso - São Gonçalo 17773835
13:00 às 17:00 Rua Augustinho - Monte Formoso - Sacramento - São Gonçalo 17773835
13:00 às 17:00 Rua Focinho de Porco - Monte Formoso - São Gonçalo 17773835
13:00 às 17:00 Sítio Sossego - Santa Izabel - São Gonçalo 17773835

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 17783997
13:00 às 17:00 Ruas 80, 83, 88, 89 - Praia Lagoas-Co - Jardim Balneário Maricá - Boqueirão 17783997
13:00 às 17:00 Rua Canoas - Boqueirão - Maricá 17783997
13:00 às 17:00 Rua General Kleber Armindo de Lima Araújo - Aracatiba - Maricá 17783997
13:00 às 17:00 Rua M - Aço das Flores - Boqueirão - Maricá 17783997
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Maricá - Aracatiba - Maricá 17783997
Dia: 13/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua Aldemar Paiva - Badu - Niterói 17786735
09:00 às 13:00 Rua Carvalho Paiva - Badu - Niterói 17786735
09:00 às 13:00 Rua João Egídio Gomes - Badu - Niterói 17786735
09:00 às 13:00 Rua Oswaldo A Sodré - Badu - Niterói 17786735
09:00 às 13:00 Rua Fictício - Badu - Niterói 17786735
09:00 às 13:00 Ruas G, H, J, K - Badu - Pendotiba - Niterói 17786735
13:00 às 17:00 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Fazenda Terrabras - Engenho do Mato - Várzea das Moças - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Lot 21 - Loteamento Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Lot Soter - Loteamento Vale Feliz - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Ruas 13, 17, 18, 19 - Engenho do Mato - Várzea das Moças - Terrabraz - Itaipu 17786599
13:00 às 17:00 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 17786599
13:00 às 17:00 Sítio Frei - Várzea das Moças - Niterói 17786599

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida José Mendonça Campos - Mutondo - São Gonçalo 17785989
12:00 às 16:00 Rua Batista da Costa - Mutondo - São Gonçalo 17785989
12:00 às 16:00 Rua Pedro Américo - Mutondo - São Gonçalo 17785989
13:00 às 17:00 Estrada do Pacheco - Paciência - Lagoinha - São Gonçalo 17786141
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Nonato Vieira - Pacheco - São Gonçalo 17786141
13:00 às 17:00 Rua Zelia de Souza - Lagoinha - São Gonçalo 17786141

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17790143
13:00 às 17:00 Rua 144 - Jardim Atlântico - Maricá 17790143
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 17790143
13:00 às 17:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 17790429
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 17790429
13:00 às 17:00 Ruas 142, 143 - Recanto de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17790429
13:00 às 17:00 Rua 37 - Jardim Atlântico - Maricá 17790429
13:00 às 17:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 17790429
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Esportes

Miranda 
celebra 
volta após 
punição

O Vasco vai 
g a n h a r  u m 
reforço para a 
sequência da 
temporada. 
Isso porque o 

zagueiro Miranda foi libera-
do para retornar aos treinos 
neste mês.

Miranda foi suspenso 
pela Conmebol após re-
sultado positivo em exame 
antidoping em jogo pela 
Sul-Americana de 2020. O 
zagueiro cumpriu a punição 
e pode voltar a trabalhar 
com o elenco a partir do dia 
16 de julho, um mês antes 
do fim da suspensão.

Miranda teve que traba-
lhar sozinho neste período. 
O defensor afirmou que está 
mais forte do que antes.

“Estou bem mais forte, 
consigo saltar bem mais 
alto… então estou bem 
melhor que antes. Vou dar 
muitas alegrias à torcida do 
Vasco”, disse à “TV Globo”.

O zagueiro destacou a 
vontade de poder voltar aos 
gramados. Miranda lem-
brou que desde que estreou 
nos profissionais não teve 
contato com a torcida por 
contas da pandemia.

“Eu nunca joguei com a 
torcida no estádio. Quando 
vejo a torcida enchendo o 
Maracanã e São Januário 
eu fico louco para poder 
jogar com a torcida do lado 
apoiando. Fico bastante 
feliz com a campanha que 
o Vasco vem fazendo, com  
uma defesa sólida que  
leva poucos gols. Eu quero 
agregar, ajudar a levar o 
clube à primeira divisão”, 
declarou.

Atacante disse que o treinador vai decidir qual melhor lugar para ele atuar

Cebolinha é apresentado e 
exalta força do Flamengo

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Éverton Cebolinha deu ontem, no Ninho do Urubu, sua primeira entrevista coletiva como jogador do Fla

O  F l a m e n g o 
apresentou on-
tem oficialmente 
o atacante Éver-
ton Cebolinha, 
que assinou com 

o rubro-negro até dezembro de 
2026. O jogador, que estava no 
Benfica, vestirá a camisa 19 do 
rubro-negro.

Apesar de chegar com status 
de titular, o atacante pregou 
humildade ao falar sobre essa 
possibilidade e comentou sobre 
a posição que costuma jogar.

“Você ter no futebol bra-
sileiro equipe como é a do 
Flamengo, com um calendário 
apertado, todo jogador quer 
jogar, só temos a ganhar com 
isso. Venho para ajudar. Sempre 
joguei mais pelo lado esquerdo. 

No Benfica fiz outras posições. 
Dorival vai decidir onde é me-
lhor”, declarou.

Em sua apresentação, Ce-
bolinha exaltou a força do time 
do Flamengo e já comentou 
sobre as expectativas de vestir 
a camisa rubro-negra e atuar 
diante da torcida.

“Sei a força da Nação, espero 
ser feliz com essa camisa. Sei 

a dificuldade de jogar contra, 
agora experimentar a favor. 
Sonho de todo grande jogador. 
Camisa muito pesada. Espero 
ser feliz e realizar um ciclo vito-
rioso”, disse.

Éverton Cebolinha já vem 
treinando com o elenco ru-
bro-negro e poderá ser inscrito 
nas competições após o dia 18 
de julho, quando abre a janela 
de transferências. Sua estreia 
deve acontecer no dia 20 de 
julho, contra o Juventude, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Vidal - O volante chileno Ar-
turo Vidal, que assistiu a vitória 
rubro-negra na Libertadores na 
quarta-feira, fez exames ontem 
e deve assinar com o clube na 
próxima semana.

Estreia do novo 
camisa 19 do 
Fla deve ocorrer 
no próximo dia 
20, contra o 
Juventude

Fluminense confirma 
chegada de Marrony

Kayque passará por 
cirurgia no joelho

O Fluminen-
se confirmou 
ontem a con-
t r a t a ç ã o  d e 
Marrony, que 
c h e g a  p a r a 

substituir Luiz Henrique, 
negociado com o Real Betis-
-ESP. O atacante sabe da sua 
importância para o elenco 
tricolor e espera ajudar na 
sequência da temporada.

“Estou muito feliz e com 
uma expectativa gigante. 
Chego em um momento 
especial para mim e para 
minha família. Podem ter 
certeza de que vou dar meu 
máximo para ajudar bastan-
te o Fluminense. Que o time 
siga evoluindo e que eu pos-
sa contribuir para grandes 

O  B o t a f o g o 
vem sofrendo 
com as lesões 
nesta tempo-
rada. Na últi-
ma partida, os 

alvinegros viram o volante 
Kayque sair de campo ain-
da no começo do primeiro 
tempo com uma lesão no 
joelho.

Ontem, o departamento 
médico do clube confirmou 
que Kayque teve lesão no li-
gamento cruzado do joelho 
e terá que passar por uma 
cirurgia. Com isso, o volan-
te só voltará aos gramados 
em 2023.

“O atleta Kayque sofreu 
uma entorse no joelho di-
reito em lance de disputa 

atuações e vitórias”, disse.
Marrony é cria das cate-

gorias de base do Vasco. O 
atacante vai reencontrar no 
Fluminense o argentino Ger-
mán Cano, com quem jogou 
no cruzmaltino em 2020.

O atacante já começa 
os treinos com o elenco do 
Fluminense nesta semana 
para estar apto para estrear 
quando estiver regularizado.

O jogador de 23 anos 
estava no futebol da Dina-
marca em 2022, atuando no 
Midtjylland, com 11 partidas 
e nenhum gol marcado. 
Marrony só poderá estrear 
pelo Flu a partir de 18 de 
julho, data de abertura da 
janela de transferências no 
Brasil.

com o atleta do Red Bull 
Bragantino. Foi realizado 
exame de imagem que con-
firmou a lesão de ligamento 
cruzado anterior. O volante 
iniciou o tratamento para 
redução de processo infla-
matório e será submetido a 
cirurgia nos próximos dias”, 
informou.

Kayque vinha ganhan-
do destaque nos últimos  
jogos. Tanto que o Botafogo 
renovou o seu contrato até 
2025.

Sem Kayque, o técnico 
Luís Castro vai optar por 
Del Piage ou Luís Oyama 
para os próximos jogos. O 
Botafogo volta a campo no 
domingo, contra o Cuiabá, 
na Arena Pantanal.


