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PRETO/BRANCO 

VOCÊ MANDA!

DCARTAS & E-MAILS cartas@extra.inf.br 

FOTO DA LEITORA ANA PAULA DE MORAES

� Para enviar o seu material, basta acessar o link do
Eu-Repórter na capa do site e preencher o formulário.

Bairro de São Gonçalo sofre com o descaso
� ANA PAULA DE MORAES

� Há um descaso das au-
toridades em relação ao
que acontece nas ruas de

Maria Paula, em São Gon-
çalo. Terrenos baldios, co-
mo este da foto, só ser-
vem para acumular sujei-
ra. Além disso, existem

ruas onde as lâmpadas es-
tão queimadas há quatro
meses e, por isso, ficam
desertas, causando muitos
assaltos.

Romário 
� Aproveito o espaço que o
Extra Online abriu para
mandar uma mensagem pa-
ra Romário: uma das coisas
que fez você chegar ao gol
mil foi a huMILdade. Não
precisou huMILhar ninguém
e manteve sempre o foco
naquilo que queria, dando a
muitos a lição de que o so-
nho não é impossível.
Daniel da Rocha Filho

� Romário, o único em que
você não conseguiu fazer
um gol foi no Paulo Victor,
do Fluminense, lembra?
Dou os meus parabéns por
tudo que você nos propor-
cionou no futebol. Sou tri-
color e Romário!
Luiz da Silva Eleuterio

� Nós, brasileiros e princi-
palmente vascaínos, esta-
mos orgulhosos e felizes.
Parabéns!
Jorge Carriço Rentroia

� Romário, você faz de tu-
do para parecer que é mar-
rento e durão. Mas, no
fundo, mesmo sem te co-

nhecer pessoalmente, dá
para ver que é um cara de
bom coração. Quem trata
pai e mãe como você só
pode ser boa gente. Obri-
gado pela alegria que você
proporcionou aos amantes
do futebol arte.
Francisco Angelo Filho

Ser PM no Rio
� O meu comentário sobre a
coragem de ser Policial Mili-
tar no Rio, como mostrou a
matéria de domingo do EX -
TRA com os candidatos ao
novo concurso da PM, é que
temos de tirar o chapéu pa-
ra esses rapazes. Eles são va-
lentes e briosos. Lógico que
há os maus profissionais co-
mo em todo lugar.
Paulo Gallo Gonçalves

� Eu não teria coragem de
ser PM por causa do risco e
do salário. Será que os go-
vernantes não acham o sa-
lário um esculacho? Os go-
vernantes devem melhorar
as condições salariais em
primeiro lugar e depois in-
vestir em treinamentos,
compra de veículos e etc.
Andre de Souza

DSUA SORTE

� As cartas também podem ser enviadas, com endereço e nome completos do remetente, para a Rua Irineu Marinho 70, 4º andar, Cidade Nova. CEP 20.230-201.
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Execução
de bens
� Estou movendo uma ação
trabalhista contra a Farinas
Indústria e Comércio de
Massas Ltda desde dezem-
bro de 1998. Em agosto de
1999, o juiz me deu causa
ganha, porém até hoje não
recebi nada. O número do
processo é RT962/1998 e
está na 3ª Vara de São
Gonçalo.
Sueli da Cruz Abreu Vianna
São Gonçalo

� A ouvidoria do TRT explica
que o tribunal aguarda que
o leitor atenda ao despacho
do juiz, determinando o
meio para prosseguir a exe-
cução, tendo em vista as in-
frutíferas tentativas anterio-
res. A ouvidoria ressalta que
para receber a indenização
o advogado do leitor preci-
sa fazer um levantamento
com a localização dos bens
da empresa. Assim, a ação
poderá ser executada.

CARTA BRANCA/LEI TRABALHISTA

Indenização só com localização
dos bens da empresa
� Gostaria de obter infor-
mações a respeito do pro-
cesso número 1076-2004-
027-0100-8. Uma empresa
me demitiu sem justa causa
e não me pagou os meus
direitos. Passei por três au-
diências, ganhei a causa,
mas não recebi nada.
Oseia Silva de Assis
Jacarepaguá 

� A ouvidoria do TRT infor-
ma que o processo se en-
contra em fase de execução
e tramita regularmente com
a ativação da penhora onli-
ne. O tribunal destaca que
o recebimento dos valores
depende das informações
prestadas pelo advogado
do leitor sobre a localização
dos bens da empresa.

Processo contra empresa que
abriu concordata é arquivado
� Gostaria de ter informa-
ções sobre o meu processo
contra a Mesbla, que faliu
e entrou em concordata há
cerca de seis ou sete anos.
O número do meu proces-
so é RT-010/97 e está na 3a-

Vara Trabalhista de Niterói,
CPN 2047/00.
Silvano Constantino
Itaboraí 

� De acordo com a ouvido-
ria do TRT, o processo foi
arquivado com baixa em
6/10/2005. A ouvidoria su-
gere que o leitor entre em
contato com seu advogado
para saber se há algum
processo de falência trami-
tando na vara empresarial
da Justiça Estadual em que
o leitor esteja habilitado.

Defensoria Pública pode ser o
caminho para garantir direitos
� Eu trabalhei em um hiper-
mercado durante seis anos e
dois meses e fui desligado
sem justa causa. Até aí tudo
bem, mas foi depositado em
minha conta um valor que
me informaram ser da resci-
são contratual, com aviso
prévio e férias proporcionais.
Não sei se o valor está cor-
reto, pois isso ficou a cargo

do hipermercado. Gostaria
de saber o que devo fazer.
Cláudio Luís da Silva Bona
Niterói 

� Segundo a advogada Ma-
riana Mibielli, o leitor pode
ir à Defensoria Pública, le-
vando sua documentação.
Caso esteja sendo lesado,
poderá entrar na Justiça.

Incêndio no tribunal
destrói processo de leitora
� Gostaria de receber infor-
mações sobre o meu pro-
cesso. O número original
dele era 003/RJ RT
994/1997, mas depois pas-
sou a ser RO 9802/1999.
Valéria Castro
Por e-mail

� De acordo com a ouvido-
ria do TRT, o recurso ordi-

nário (RO) foi destruído no
incêndio que ocorreu no
tribunal em 08/02/2002.
Todos que tiveram proces-
sos perdidos foram notifi-
cados para providenciar a
restauração dos mesmos.
Atualmente, os autos fo-
ram remetidos ao relator
para publicar sentença de
restauração.

LOTO FÁCIL 221
01 02 03 06 07

08 10 12 16 17

19 20 21 23 25
FA I X A A C E R T. PRÊMIO R$

15 acertos 2 1.431.076,01

14 acertos 382 1.881,08

13 acertos 16.379 10,00

12 acertos 218.172 4,00

11 acertos1.280.912 2,00

MEGA-SENA 868
21 22 25 40 51 57
FA I X A A C E R T. PRÊMIO R$
Sena — 14.156.101,29
Quina 37 32.369,99
Quadra 3.453 345,54

LOTOMANIA 724
12 15 16 17 27
29 32 34 36 51
52 76 78 79 81
82 86 87 88 98
FA I X A A C E R T. PRÊMIO R$
Primeira — 2.600.000,00
Segunda 12 22.918,70
Te r c e i r a 193 1.424,99
Quarta 1.712 80,02
Quinta 9.108 15,05
Sexta 1 137.512,24

LOTERIA FEDERAL 04139
Primeiro 53.894
Segundo 10.808
Terceiro 73.497
Quarto 00.003
Quinto 07.854

QUINA 1.752
05 12 32 44 54
FA I X A A C E R T. PRÊMIO R$
Quina 1 323.886,98
Quadra 215 1.506,45
Te r n o 10.147 42,40

� Temperatura em
e  l e  v a  ç  ã o  .  M í  n .  :
16°C. Máx.: 35°C.

�Tempo nublado a
parcialmente nu-
blado, com possibi-
lidade de chuva.

DO TEMPO

� O EXTRA pede descul-
pas aos seus leitores por
não ter atualizado o re-
sultado da Mega-Sena, da
Lotomania e da Quina na
edição de ontem. A se-
guir, os resultados das
quatro loterias da Caixa
Econômica Federal sortea-
das no sábado.

� Excepcionalmente na
edição de hoje, o E X T R A
não publica a coluna “Sua
receita”, que está de volta
amanhã.

DEXTRA ONLINE www.jornalextraonline.com.br 

Site entra no clima
do incrível Hulk, que
vem ao Rio filmar
� O Extra Online produziu um material especial sobre o
personagem Hulk para os leitores. Motivo? O Sessão Ex-
tra de hoje, em primeira mão, conta que as cenas do pró-
ximo filme do monstro verde serão gravadas no Rio. E,
bem antes das filmagens da continuação de “O incrível
Hulk”, você pode testar os seus conhecimentos no site
participando de um quiz e vendo as várias faces do perso-
nagem em uma fotogaleria.

CEZAR LOUREIRO / 28-03-2007

Envie seu
recado para
o Baixinho
� O site abre um espaço
não só para os vascaínos
mas também para os
amantes do futebol man-
darem o seu recado para
o Romário. É só clicar!

Ronaldo e
seus estilos.
Acesse e opine
� Ronaldo Fenômeno está de
visual novo como mostra hoje
“Retratos da vida”. Ele deixou
o cabelo crescer e usa um par
de óculos. No Extra Online,
os leitores encontram uma
fotogaleria com os diversos
visuais do craque que fizeram
moda entre os brasileiros.
Confira e dê a sua opinião cli-
cando na coluna.

RONALDO: CARECA na Copa

FERNANDO MAIA / 24-05-2006

PELOS BLOGS

POR DENTRO DO CLICK

EURICO DANTAS / 09-05-1976

Roberto Dinamite é o eleito

� Os leitores votaram no site e escolheram. A foto com o

gol de placa de Roberto Dinamite dando um lençol em Os-

mar, do Botafogo, feita por Eurico Dantas, estará na galeria

do bar São Cristóvão, um templo do futebol em São Paulo.

PAPO DE PÃO-DURO

PREÇO DO AÇÚCAR:

PESQUISA NAS LOJAS

� Sempre de olho nos

preços, Gustavo Nagib

fala de uma compara-

ção que ele fez em seis

supermercados. Ele pes-

quisou o valor do açú-

car de uma mesma mar-

ca nas lojas, descobriu

variações e mais coisas.

Confira.

ENTER SEM BATER

PONTO FINAL

NA POLÊMICA

� Octavio Guedes

cansou da polêmica

entre o ministro da

saúde Temporão e o

cantor Zeca Pagodi-

nho. Ele coloca ponto

final na história da

cerveja mas sugere

um fim com estilo.

Clique no blog, veja a

proposta e opine.
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