
Rio: BR-101 registra o maior 
número de infrações do país

Trecho da rodovia que corta o estado tem quase 604 mil registros e lidera entre as estradas federais
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A cidade de Niterói vai sediar, em julho, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana na modalidade Maratona. As inscrições estão abertas e a premiação total será de R$ 30 mil

Divulgação/Foco Radical

Niterói terá nova 
competição 

dentro d’água
Niterói irá sediar, entre 2 e 3 de ju-
lho, a primeira etapa do Campeo-
nato Estadual de Canoa Havaiana 

na modalidade Maratona. Serão 
provas de 10 e 20km para OC6, 

ou seja, canoas com equipes de 
seis atletas, e provas de 10 e 16km 

para canoas individuais (OC1) 
com largada e chegada na Praia de 
São Francisco. As inscrições estão 
abertas e a premiação total, distri-

buída entre as categorias, será de 
R$ 30 mil, valor inédito para o es-

porte no estado do Rio. A etapa do 
Estadual tem o apoio da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer de 
Niterói e é chancelada pela Fede-

ração Estadual de Canoa Havaiana 
do Estado do Rio (FCHERJ).

Telegram fecha 
pacto com TSE 
para eleições

CIDADES/PÁG. 5

O Flu embarcou para a Argentina onde amanhã terá um jogo decisivo 
contra o Unión-ARG com duas boas notícias na bagagem. Recuperados 
de lesão, Felipe Melo e Ganso devem reforçar o time na Sul-Americana.

PÁG.8

Zé Tobias
comemora
95 anos 
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe o show “Zé 
Tobias - 95 anos de um 
canto brasileiro”. 

PÁG.2 

CULTURA

Leonardo Zulluh/Divulgação

No show, Tobias interpreta as mais 
belas canções de seu repertório

ESPORTES

Torcedor 
Rafael feliz 
com o Bota
Em recuperação de uma 
lesão no tendão de Aquiles, 
o lateral Rafael exaltou o 
atual momento do Botafo-
go e não escondeu ansie-
dade para voltar ao time.

Vitor Silva / Botafogo

Rafael segue recuperação da grave 
lesão no tendão de Aquiles

Mailson Santana / Fluminense

Sem atuar desde as finais do Campeonato Carioca, Felipe Melo está perto de voltar ao Tricolor

Reforços de peso na Argentina

Itaboraí: alunos 
aprendem a 
fazer foguetes

CIDADES\PÁG. 4

Alerj: deputados 
já planejam criar 
uma nova CPI

PANORAMA\PÁG 2

Frio e chuva preocupam cidades
Niterói e Rio de Janeiro já tomam medidas para conseguir enfrentar as baixas temperaturas
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Preocupação com a chuva
Depois de uma tempestade raramente vista em Niterói, 
já estou com medo daquele caos de segunda-feira se re-
petir, ainda mais com previsão de mais chuvas para essa 
semana. Infelizmente Niterói se provou uma cidade pouco 
preparada para suportar esses fenômenos naturais mais 
fortes. O Centro da cidade foi o que mais sofreu com a ira 
da chuvarada.
Cássio Rodrigues

Furtos descontrolados
Quem mora no Centro do Rio de Janeiro já se acostumou 
a sofrer com os furtos e assaltos constantes. Bandidos 
agem livremente à luz do dia e não se vê nenhuma punição 
contra eles. Já fui assaltada pela mesma pessoa no mes-
mo lugar, e ele continua rondando pela região sem que a 
polícia mova um músculo.
Suzana Pietro

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.

Zé Tobias comemora 
95 anos no Municipal
Nesta quinta, às 19h, o Thea-
tro Municipal de Niterói re-
cebe o show “Zé Tobias - 95 
anos de um canto brasilei-
ro”. O cantor José Tobias, 
um dos mais renomados 
intérpretes brasileiros, co-
memora os seus 95 anos de 
vida e 75 anos de atividade 
artística.

Nesse espetáculo, Tobias 
interpreta as mais belas 
canções de seu vasto reper-
tório, incluindo os clássicos 
‘Asa Branca’, ‘Terra Seca’, 

‘Meus Tempos de Criança’, 
entre outras. O show conta, 
ainda, com as participações 
especiais de diversos artistas 
consagrados como Paulo 
Cesar Feital, Altay Veloso, 
Maestro Leandro Braga, 
as finalistas do The Voice 
Ninah Jo e Clarisse Grova, 
Telma Tavares, Nina Wirtti, 
Lucas Bueno, Marvio Ciri-
belli e Rubinho Jacob.

O ingresso custa R$40 
(inteira) e está à venda no 
site Sympla e na bilheteria. 

CULTURA

#EmCasa
 A #CulturaEmCasa apre-
senta a “Mostra Panorama 
#CulturaSP”, que reúne 50 
atrações virtuais, entre clás-
sicos do cinema brasileiro, 
documentários, musicais 
e peças de teatro. Entre as 
produções do cinema, estão 
os longas de 1968 “O Ban-
dido da Luz Vermelha” e o 
documentários “O Avesso 
do Altar”. Além dos filmes, a 
programação também conta 
com a apresentação especial 
do clássico “Romeu e Julieta 
80!”, de Shakespeare.

‘CANTO’ – Beatriz Azevedo e Moreno Veloso lançam 
o single “Canto”, do álbum “Clarice Clarão”, realizado 
pelo Selo Sesc em homenagem ao centenário de Clari-
ce Lispector, comemorado em 2020. A estreia acontece 
nas principais plataformas digitais na sexta-feira. No 
disco, a dupla reúne música, teatro e poesia para criar 
uma narrativa com a obra da escritora.

LIVE – Marco Mazzola completa 50 anos de carreira 
e lança edição atualizada de “Ouvindo estrelas - A 
luta, a ousadia e a glória de um dos maiores produto-
res musicais do Brasil”, nesta quarta, às 19h, em live 
mediada pelo ator Lúcio Mauro Filho, no Instagram 
(@marcomazzolaoficial). O livro conta com novos 
capítulos, fotos inéditas e bastidores.

Leonardo Zulluh/Divulgação

No espetáculo, Tobias interpreta as mais belas canções de seu repertório

Divulgação

O documentário “O Avesso do Altar” 

faz parte da programação da mostra

FABIANA MAIA
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‘Golpe contra a economia do Rio’

O presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT), ajuizou 
no STF - por meio da Pro-
curadoria da Casa - Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) contra a pro-
posta do Governo federal 
de investir em termelétri-
cas no Nordeste e no Cen-

Divulgação/Alerj tro-Oeste. Para viabilizar 
as usinas, será necessário 
construir uma rede de 
milhares de quilômetros 
de gasodutos que levariam 
o insumo dos poços do 
pré-sal, no Sudeste, para 
outras regiões do país. 
Para Ceciliano, a medida 
não leva em conta que o 
Rio produz 68,66% de todo 
o gás natural extraído no 
Brasil. A legislação, que 
trata da privatização da 
Eletrobras, desatrela a 
instalação de termelétri-
cas dos locais de onde se 
extrai o insumo, descon-
siderando as potenciali-
dades regionais. Também 
gera gasto excessivo com 
infraestrutura e amplia o 
risco ambiental. “Trata-
-se de um novo golpe em 
curso contra a economia 
do Rio”, dispara o petista.

Passistas também 
viram patrimônio

Medalha póstuma 
para ex-deputado

O governador Cláudio Cas-
tro sancionou ontem a Lei 
9.684/22, que declara pas-
sistas de samba como Pa-
trimônio Cultural Imaterial 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Além de exaltar a ala que 
traz o samba no pé e ale-
gria a todos que assistem ao 
maior espetáculo da Terra, a 
iniciativa é mais um reconhe-
cimento de Cláudio Castro 
à importância do Carnaval 
para a cultura e a sociedade 
fluminense. Merecem esse 
reconhecimento”, enfatizou 
Cláudio Castro. Em janeiro, 
o governador declarou, pela 
Lei 9.588/22, o mestre-sala e 
a porta-bandeira Patrimônio 
Cultural de natureza imaterial 
do Rio de Janeiro. Em abril, ele 
sancionou outra norma que 
reconheceu o Sambódromo 
da Marquês de Sapucaí Pa-
trimônio Material do Estado, 
com a finalidade de preservar 
a cultura do samba, da música 
e da história do Carnaval.

O ex-deputado Wagner Mon-
tes será condecorado com 
a Medalha Tiradentes post-
-mortem. A comenda foi pro-
posta pelo deputado Coronel 
Jairo (SDD), através do Pro-
jeto de Resolução 1.190/22, 
aprovado ontem na Alerj. 
A medida será promulgada 
pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT ) nos 
próximos dias. Wagner Mon-
tes nasceu em Caxias, em 
1954, se formou em direito e 
iniciou sua carreira na rede 
Tupi, primeiro como repórter 
policial em 1974, depois em 
1979, como apresentador do 
programa Aqui e Agora. Foi 
suplente da Alerj na década 
de 90 e eleito para três man-
datos de deputado estadual 
nos anos 2000. Também pre-
sentou o programa Balanço 
Geral, na TV Record e faleceu 
em 2019, após ser internado 
para tratar de infecção uri-
nária e ter lutado contra um 
câncer.

POR JEFFERSON LEMOS

Castramóvel para o interior

Preocupado com o aban-
dono e aumento da popu-
lação de animais nas ruas, 
inclusive em municípios 
do interior do Rio de Ja-
neiro, o deputado Ander-

Divulgação/Alerj son Alexandre (SDD) soli-
citou ao governo estadual 
o envio de unidades do 
castramóvel do programa 
RJPET aos municípios 
de Casimiro de Abreu, 
Itaboraí, Rio Bonito, Silva 
Jardim e Tanguá. Os pedi-
dos foram formalizados 
ao secretário estadual de 
Agricultura, Pecuária, Pes-
ca e Abastecimento, San-
dro Pedrosa Grillo, através 
de indicações legislativas. 
“Lamentavelmente os bi-
chos também estão so-
frendo as consequências 
perversas da pandemia da 
covid-19. A falta de dinhei-
ro faz com que as pessoas 
tomem atitudes erradas, 
descartando os animais 
nas vias públicas, mas a 
sociedade tem que cons-
cientizar que abandonar 
animal é crime”, afirma. 

Deputados planejam nova CPI

Durante audiência pública 
realizada, ontem, na Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, a Comissão Especial 
da Alerj criada para acompa-
nhar e fiscalizar os desdobra-
mentos da tragédia das chu-
vas em Petrópolis, aprovou a 
sugestão do relator, deputado  
Marcus Vinícius (PTB), para 
coleta de assinaturas entre 
os parlamentares visando a 
criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar a uti-
lização dos R$ 30 milhões 
doados pela Alerj ao muni-
cípio. O encaminhamento 
para transformar a comissão 

Divulgação

especial em CPI deve-se ao 
fato de o prefeito de Petró-
polis, Rubens Bomtempo 
(PSB), e secretários munici-
pais não terem comparecido 
às audiências realizadas pela 
comissão especial, incluindo 
a de ontem (a quarta até o 
momento) nem prestarem 
informações à comissão es-
pecial. A comissão especial 
também enviará até Petrópo-
lis um servidor de carreira da 
Alerj, com auxílio da Polícia 
Militar, para notificar o pre-
feito para esclarecimentos, 
deliberação do presidente da 
comissão, deputado Rodrigo 
Amorim (PTB).

Panorama RJPanorama RJ

Foi sancionada ontem, pelo 
governador Cláudio Cas-
tro, a primeira lei do país 
que qualifica a cirurgia de 
explante mamário como 
um procedimento médico 
reparador.  Antes era apenas 
estético. De autoria do depu-
tado Carlos Minc (PSB), a lei 
9686/22 abre precedentes 
importantes na luta das mu-
lheres. “Milhões de mulheres 
fazem implante mamários, 

o que pode provocar graves 
problemas de saúde, neces-
sitando de cirurgia plástica 
para a retirada da prótese 
de silicone. Fui alertado para 
a importância de se fazer 
uma lei sobre esse tema pelo 
excelente filme ‘Explante’, 
da minha assessora Ingrid 
Gerolimich. É necessário 
garantir às mulheres o direito 
à retomada da sua saúde!”, 
afirma Minc.

SUS fará explante mamário
Divulgação/Alerj

A deputada estadual Zei-
dan, do Partido dos Tra-
balhadores (PT), entregou 
a medalha Tiradentes ao 
coronel Julio Veras, que 
acabou de reassumir a se-
cretaria de Ordem Pública 
e Gestão de Gabinete Insti-
tucional de Maricá. Zeidan 
condecorou o coronel com 

a mais alta honraria da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, 
devido ao excelente serviço 
prestado ao município de 
Maricá. O evento contou 
ainda com as presenças 
dos vereadores Andrea 
Cunha e Hadesh, ambos 
do PT.

Homenagem na Alerj
Divulgação



Cidades 3Quarta-feira, 18/5/2022 ofluminense.com.br

Equipes da Prefeitura ainda trabalham nos impactos causados pela chuva e vento de segunda-feira

Niterói em estágio de atenção 
A Secretaria de Defesa Civil 
e Geotecnia de Niterói infor-
mou que a cidade seguia em 
estágio de atenção ontem, 
terça-feira (17). A cidade re-
gistrou forte chuva no início 
da tarde de segunda-feira 
(16), com registros de granizo 
em pontos como Centro e 
Santa Rosa. Houve pancadas 
de chuva durante a madru-
gada desta terça. A Defesa 
Civil Municipal registrou 20 
ocorrências na cidade. Não 
há registro de feridos até o 
momento.

Equipes da Companhia 
Municipal de Limpeza Ur-
bana de Niterói (CLIN) e 
da Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) atuam em 
diferentes pontos da cidade 
para diminuir os impactos 
do mau tempo. Segundo in-
formações da Seconser, até a 
madrugada desta terça-feira, 
foram registrados a queda 
de galhos e árvores, com 64 
chamados, sem feridos.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária (SMASES) 
está com equipes nas ruas 
auxiliando e atendendo três 
famílias (10 pessoas) que 
estão desabrigadas. Foram 
entregues cestas básicas e 
colchões. Até o momento, 
ninguém aceitou acolhimen-

to nos abrigos municipais. 
As equipes da SMASES con-
tinuam acompanhando as 
demandas.

Vale ressaltar que, por 
conta da forte chuva nesta se-
gunda-feira (16), as Policlíni-
cas Guilherme Taylor March, 
no Fonseca, e Carlos Antônio 
da Silva, em São Lourenço, 
suspenderam o atendimento 

ao público nesta terça e quar-
ta (18). A previsão de retorno 
é quinta-feira (19). As equi-
pes da Secretaria de Saúde, 
Seconser, Clin e Defesa Civil 
estão atuando nas unidades.

Na unidade de Saúde do 
Fonseca, a paralisação do 
atendimento foi necessária 
devido à quantidade de vi-
dros quebrados pelos fortes 

ventos. Uma pequena par-
te do telhado também foi 
afetada. Em São Lourenço, 
uma árvore caiu na área da 
policlínica. Com isso, todos 
os atendimentos, incluindo 
os de vacinação, mesmo os 
agendados via o aplicativo 
Colab, estão suspensos tem-
porariamente nestas unida-
des.

A Secretaria Municipal de 
Educação informa que oito 
escolas foram afetadas pelas 
chuvas. A Escola Municipal 
(E.M.) Paulo Freire (Fonseca), 
a E.M. Demenciano de Mou-
ra (Fonseca), a E. M. Nossa 
Senhora da Penha (Ponta da 
Areia), a Unidade Municipal 
de Educação Infantil (Umei) 
Alberto Brandão (Baldeador) 
e a Umei Luís Eduardo Tra-
vassos (Caramujo), tiveram 
as aulas paralisadas nesta 
terça-feira (17).

Já a Umei Hilka de Araújo 
Peçanha, em Santa Rosa, 
Umei Professor Nilo Neves, 
em São Lourenço, e E.M. 
Profª Bolívia de Lima Gae-
tho, no Rio do Ouro, estão 
funcionando parcialmente. 
As equipes de manutenção 
já estão atuando nos locais 
para os reparos necessários. 
A previsão é de que as aulas 
retornem de forma regular 
nas unidades nesta quarta-
-feira (18).

Frente fria e rajadas de 
vento - O Centro de Moni-
toramento e Operações da 
Defesa Civil reforça que uma 
frente fria avançará sobre o 
Estado do Rio nos próximos 
dias, trazendo intensa mas-
sa de ar frio que ocasionará 
declínios acentuados nas 
temperaturas em Niterói, 
podendo a mínima chegar a 
10°C. O órgão também alerta 
para a previsão de rajadas de 
vento moderado a forte a par-
tir da tarde desta terça-feira. 
As rajadas de vento poderão 
atingir velocidade acima 
de 76 km/h na quarta e na 
quinta. Entre as orientações 
estão: não ficar embaixo de 
árvores ou coberturas me-
tálicas; procurar um local 
seguro; evitar áreas sujeitas 
ao desprendimento de itens 
suspensos como cabos elé-
tricos, outdoors ou andai-
mes; caso seja imprescindível 
transitar pelas vias públicas, 
fazê-lo com atenção; e não 
praticar esportes ao ar livre, 
especialmente no mar.

Monitoramento - A Defesa 
Civil conta com plantão 24h, 
com envio de informações 
pelo aplicativo Alerta DCNIT, 
SMS (40199) e grupos no 
WhatsApp. Em caso de emer-
gência, é possível ligar para os 
telefones 199 ou 2620-0199.

Frente fria 
avança e vai 
ocasionar queda 
acentuada na 
temperatura em 
Niterói

Divulgação/Giulia Paes

Foram 64 chamadas para queda de galhos e árvores. Equipes da CLIN e da Seconser atuam em diversos pontos

Rio: frente fria antecipa 
campanha do agasalho
A temperatura está em que-
da na cidade, com previsão 
de os termômetros mar-
carem até 13 graus nesta 
quarta-feira (18), segundo 
o Alerta Rio, sistema de mo-
nitoramento da Prefeitura. 
Para ampliar o atendimento 
à população em situação de 
rua neste período de frio 
mais intenso, a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social inicia nesta terça-
-feira (17) a Campanha do 
Agasalho. Além disso, três 
pontos vão funcionar 24 
horas por dia para acolher 
e encaminhar essas pessoas 
a abrigos municipais. Fica-
rão abertos os Centros de 
Referência Especializados 
(Creas) Maria Lina de Castro 
Lima, no Flamengo, e Zilda 
Arns Neumann, em Cam-
po Grande, e o Centro Pop 
Bárbara Calazans, na região 
central. Nessas unidades 
serão oferecidos alimento, 
água, roupas, calçados e 
cobertores.

A campanha está sendo 
lançada cerca de um mês 
antes do registrado em anos 
anteriores. Todas as uni-
dades da secretaria estão 
mobilizadas para a ação. 
Nesse período são neces-
sárias também doações de 
material de higiene pessoal 
e limpeza.

A secretaria está fechan-
do novas parcerias com a 
sociedade civil para poder 
ampliar a capacidade de 
abrigamento. Atualmente 
são 2.600 vagas nas redes 
pública e conveniada. O 
número varia diariamente, 
de acordo com a demanda 
que vem das ruas. A previsão 
é que sejam criadas mais 166 
vagas.

Investimentos focam 
eficiência energética
A Enel Distribuição Rio vai 
destinar R $2,3 milhões 
em projetos de eficiência 
energética selecionados 
na Chamada Pública de 
Projetos (CPP) de 2021 nos 
municípios de Araruama, 
Areal, Teresópolis e Niterói. 
As iniciativas aprovadas são 
referentes às tipologias de 
iluminação pública, clima-
tização, iluminação am-
biental e sistemas motrizes. 
O resultado da edição foi 
divulgado no mês passado 
pela companhia e pode ser 
consultado no site https://
enel-rj.chamadapublica.
com.br/

A execução dos projetos 
selecionados está prevista 
para ocorrer entre 2022 e 
2023. Financiados com re-
cursos do Programa de Efi-
ciência Energética (PEE) da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), os projetos 
de eficiência energética pro-
porcionam uma grande eco-
nomia na conta de energia 
elétrica, além dos impactos 

positivos no meio ambiente. 
Ao promover o consumo 
sustentável e eficiente de 
energia, essas iniciativas 
vão evitar a emissão de gás 
carbônico (CO2) na atmos-
fera - um dos principais res-
ponsáveis pelo aquecimento 
global.

O responsável por Sus-
tentabilidade na Enel Dis-
tribuição Rio, Leonardo 
Soares, explica que os pro-
jetos desenvolvidos pela 
concessionária trazem uma 
economia significativa na 
conta de luz dos clientes, ao 
mesmo tempo que promo-
vem o consumo consciente 
de energia.

O Programa de Eficiência 
Energética da Enel Distri-
buição Rio existe desde 1998 
e já investiu aproximada-
mente R$310 milhões em 
293 projetos com foco no 
consumo eficiente de ener-
gia em equipamentos, insta-
lações elétricas, processos, 
ações educacionais e usos 
dos clientes.

Acolhimento de vulneráveis é 
reforçado nas ruas de Niterói
A Prefeitura de Niterói in-
tensificou, nesta terça-feira 
(17), as rondas de abordagem 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Eco-
nomia Solidária (SMASES) 
nos locais que concentram 
a população em situação de 
rua. Com a queda brusca na 
temperatura na cidade, o ob-
jetivo é oferecer acolhimento 
emergencial. O secretário de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária, Elton Teixeira, 
destaca que essa é uma ação 
preventiva por conta da onda 
de frio em Niterói.

“Com a chegada dessa 
frente fria na cidade, estamos 
intensificando nossa ação 
de acolhimento em ruas da 
cidade com grande concen-
tração de pessoas em situa-
ção de rua com o objetivo de 

ajudá-las a passar por essas 
noites de queda brusca da 
temperatura. Os acolhidos 
que tiverem interesse po-
derão ser cadastrados para 
receber os serviços dispo-
nibilizados pela Secretaria”, 
disse.

A ação aconteceu durante 
o fim da tarde e início da noi-
te desta terça-feira (17), ho-
rário em que a temperatura 
baixou. 10 pessoas aceitaram 
acolhimento temporário e 
irão para um dos centros da 
Prefeitura. A ação está con-
centrada na região central 
da cidade, porém todos que 
precisarem de acolhimento 
podem procurar o Centro 
Pop (Rua Coronel Gomes 
Machado, 259 – Centro).  
Vale destacar que a legisla-
ção brasileira não permite o 

acolhimento compulsório, a 
pessoa deve decidir ir para o 
abrigo voluntariamente. 

Niterói possui uma rede 
de atendimento para popu-
lação em situação de rua que 
conta com equipes de abor-
dagem social especializada, 
Centro de Referência Espe-
cializado para População 
em Situação de Rua (Centro 
Pop) e cinco unidades de 
acolhimento (abrigos). A 
Secretaria ampliou as vagas 
em acolhimento com a con-
tratação de hospedagem em 
hotel - aumento de 60% das 
vagas. Os hotéis e centros 
de acolhimento possuem, 
juntos, aproximadamente 
300 vagas para pessoas em 
situação de rua. O projeto de 
acolhimento emergencial em 
Hotel Popular, desde a sua 

contratação em abril de 2020, 
já atendeu 2.151 pessoas em 
situação de rua. Só em 2022, 
460 pessoas já passaram pelo 
hotel emergencial.

Nas unidades de acolhi-
mento, as pessoas recebem 
atendimento de assistentes 
sociais, psicólogos e orien-
tação jurídica, encaminha-
mento para serviços de saú-
de, trabalho e renda e docu-
mentação civil. O objetivo é 
construir com os acolhidos 
um trabalho que culmine na 
sua autonomia e reinserção 
social. 

A Secretaria também ofe-
rece o programa de recam-
biamento com resgate víncu-
los comunitários e familiares 
com sua terra natal e custeie 
o retorno ao seu estado de 
origem.

Equipes estão percorrendo locais na cidade com concentração de pessoas 

Projeto 
oferece 
fisioterapia 
em Itaboraí
O projeto Trilhando Cami-
nhos, desenvolvido pela 
equipe de Fisioterapia do 
Centro de Especialida-
des de Saúde de Itaboraí 
(CESI), em Quissamã, é 
direcionado aos usuários 
do Setor de Fisioterapia, 
que já receberam alta do 
atendimento de fisiotera-
pia ambulatorial e buscam 
independência funcional, 
por meio da atividade fí-
sica. O encaminhamento 
é realizado pelos fisiote-
rapeutas da equipe, após 
reavaliação do paciente. 
O projeto acontece na 
parte externa e posterior 
ao ginásio de Fisioterapia, 
as atividades são progra-
madas e monitoradas pelo 
educador físico Carlos 
Magno Tang Sing. As aulas 
acontecem duas vezes por 
semana (terças e quin-
tas-feiras), na parte da 
manhã.

Serão 310 câmeras de última geração espalhadas por São Gonçalo

Avança a implantação do 
Centro de Monitoramento

A Prefeitura de São Gonçalo 
finalizou mais uma etapa do 
processo de implantação do 
novo sistema de videomoni-
toramento que garantirá mais 
segurança para moradores e 
comerciantes. O projeto, que 
contém quatro fases para a 
implantação da Central de 
Segurança de São Gonçalo 
(CSSG), finalizou nesta se-
mana todo o mapeamento da 
geolocalização das câmeras. A 
partir de agora, as próximas 
ações darão continuidade 
à execução do projeto. O 
processo de fiscalização do 
contrato ficará a cargo da Se-
cretaria de Transportes, com 
apoio da Secretaria de Ordem 
Pública. 

Ao todo, serão 310 câme-
ras de última geração, sendo 
200 câmeras panorâmicas, 60 
para identificação de placas 
de veículos, 30 speed dome 
– dispositivo robusto para 
monitoramento a grandes 

distâncias – e 20 para iden-
tificação facial. As câmeras 
serão espalhadas em pontos 
estratégicos da cidade, sendo 
uma grande aliada ao serviço 
da segurança.

Com a Central de Segu-
rança de São Gonçalo (CSSG), 

através da tecnologia que será 
implantada, toda a cidade 
será monitorada. O centro 
será composto por órgãos de 
segurança, entre eles Polícias 
Civil e Militar, Operação São 
Gonçalo Presente e Guarda 
Municipal.

Divulgação

CSSG: câmeras serão posicionadas em pontos estratégicos da cidade

Previsão é de que 
cidade registre 
13 graus nesta 
quarta-feira
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A exigência 
de crescer

Dom José Francisco*

Como ser simplista num 
mundo cada dia mais 
complexo?

As coisas não são tão sim-
ples como parecem: tudo 
é muito complexo! 

Por exemplo, a cadeira 
onde você está sentado, 
agora, é toda feita de áto-
mos e moléculas: nada 
tão simples, concorda co-
migo? Tanto, que o que 
chamamos de “cadeira” 
nos conduz a mistérios 
insondáveis!

A realidade não termina 
onde colocamos ponto 
final. 

Toda vez que indaga-
mos sobre o que real-
mente está 
acontecendo 
ao derredor, 
t e m o s  d e 
estar prepa-
rados para 
ouvir  uma 
longa histó-
ria. Se faze-
mos à vida 
p e r g u n t a s 
complexas, 
não seria to-
lice reclamar 
quando não recebe-
mos respostas simplis-
tas e lineares?

Precisamos nos apro-
fundar nas certezas que 
sustentamos e que nos 
sustentam. Certas ver-
sões dessas certezas foram 
adaptadas para crianças 
da pré-escola, antes delas 
crescerem. Mas elas cres-
ceram!

Toda vez que você tenta 
pensar como adulto, há 
quem se queixe de que 
fala mais à cabeça do que 
ao coração. Como se o ser 
humano fosse um armário 
com portas e gavetas, e 
fosse possível engavetar 
as ideias num recesso de 

tranquilidade impassível 
que, aliás, nem existe.

Então, coração e cabeça 
não fazem parte de um 
mesmo corpo?

A realidade é sem-
pre maior do que a 
suposição que faze-

mos dela. Se 
q u i s e r m o s 
que ela seja 
óbvia, cor-
remos o ris-
co de voltar 
à época em 
que se pen-
sava que o 
Sol girava ao 
redor da Ter-
ra. E não há 
nada mais 
enganoso do 

que essa aparência! 

Toda vez que a ver-
dade for excluída 

do regime da realidade, 
fique atento para observar 
o quanto ainda precisa 
crescer para enxergar as 
coisas sem medo de vê-las.

Crescer não é uma esco-
lha, é uma exigência!

Quando eu era criança, fa-
lava como criança, sentia 
como criança e pensava 
como criança. Agora que 
sou adulto, parei de agir 
como criança

(1 Coríntios 13,11).

Toda vez que 
você tenta 

pensar como 
adulto, há quem 

se queixe de 
que fala mais à 
cabeça do que 

ao coração

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

A Polícia Federal cum-
priu ontem (17)  11 
mandados de busca 
e apreensão em resi-
dências e escritórios 
no Rio e São Paulo. A 
operação Enterro dos 
Ossos investiga crimes 
de lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas.

A ação é um desdo-
bramento da operação 
Patron, que investigou 
Horacio Cartes, que 
governou o Paraguai 
vizinho entre 2013 e  
2018.

Os alvos da opera-
ção também são in-
vestigados por praticar 
operações suspeitas de 
remessa ilegal de di-
nheiro para o exterior.

Busca 
policial

Matrículas gratuitas em cursos técnicos vão terminar no dia 6 de junho

Senac: inscrições para ocupar 
13,7 mil vagas na reta final
Até o dia 6 de junho, o Senac 
EAD estará com inscrições 
abertas para os cursos técni-
cos no formato a distância, 
oferecidos por meio do Pro-
grama Senac de Gratuidade. 
Serão 13.731 vagas para seis 
áreas: Técnico em Adminis-
tração, Técnico em Recursos 
Humanos, Técnico em Logís-
tica, Técnico em Secretariado, 
Técnico em Meio Ambiente e 
Técnico em Qualidade.

As inscrições são gratui-
tas e devem ser realizadas 
somente pela internet, no 
site do Senac EAD. As aulas 
iniciam em 20 de junho.

Os cursos serão ofertados 

na modalidade de educação 
a distância, sem encontros 
presenciais. Toda aprendi-
zagem será desenvolvida de 
forma autônoma, com ho-
rário flexível e os conteúdos 
e desafios dos cursos serão 
acessados pelo ambiente vir-
tual de aprendizagem (AVA).

Entre os requisitos para 
acesso aos cursos estão idade 
mínima de 17 anos para o cur-
so Técnico em Secretariado e 
16 anos para as demais áreas; 
estar cursando no mínimo o 
2º ano do ensino médio; ser 
estudante e/ou trabalhador 
empregado ou desemprega-
do e apresentar baixa renda 

(não superior a 2 (dois) sa-
lários-mínimos federais por 
mês, per capita) devidamente 
comprovada mediante auto-
declaração do aluno.

Importante destacar que 
não será possível trocar o 
curso após a inscrição. Candi-
datos que inscreverem-se em 
um polo diferente do estado 
onde residem devem estar 
cientes sobre a necessidade 
de deslocamento até a escola 
para a entrega dos documen-
tos obrigatórios até o final do 
curso. O resultado da seleção, 
conforme classificação, será 
divulgado no site Portal EAD 
até 06/06/2022.

Em Itaboraí, estudantes fazem 
foguetes e bases de lançamento

Estimular os alunos pelo 
interesse científico. Esse é o 
objetivo da Mostra Brasilei-
ra de Foguetes (MOBFOG), 
fomentar o interesse dos 
jovens pela Astronáutica, 
Física, Astronomia e Ciên-
cias, promovendo assim, a 
difusão dos conhecimentos 
básicos de uma forma lúdica 
e cooperativa. Em Itaboraí, 
alunos da Escola Municipal 
Guilherme de Miranda Sa-
raiva, em Ampliação, do 4º 
ano do ensino fundamental 
I e do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental II, com orienta-
ção do professor de Ciências, 
Carlos Alexandre Ribeiro 
participaram da construção 
de foguetes e bases de lança-
mento, além de realizar testes 
e melhorias nos protótipos 
desenvolvidos.

A MOBFOF faz parte da 
Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica 
(OBA). Desde março, apro-
ximadamente 60 alunos fo-
ram inscritos e incluídos em 
grupo de WhatsApp, onde 

receberam tutoriais online de 
como construir protótipos de 
foguete, a dinâmica de voo, a 
Física e a Ciências por trás da 
construção, viagens espaciais 
no lançamento de satélites e 
outros. Depois, os inscritos 
participaram de uma oficina 

presencial para a construção 
dos foguetes e posteriormen-
te seu lançamento.

O lançamento dos fogue-
tes ocorreram no Estádio Mu-
nicipal Alziro de Almeida, o 
Alzirão, no centro da cidade.

A Mostra Brasileira de 

Foguetes (MOBFOG) é uma 
olimpíada inteiramente ex-
perimental, pois consiste em 
construir e lançar, obliqua-
mente, foguetes, a partir de 
uma base de lançamento, o 
mais distante possível. Fo-
guetes e bases de lançamen-
tos devem ser construídos 
por alunos individualmente 
ou em equipes de até três 
componentes. A MOBFOG é 
um evento aberto à partici-
pação de escolas públicas ou 
privadas cadastradas no site.

Podem participar alunos 
do primeiro ano do ensino 
fundamental até os do últi-
mo ano do ensino médio. A 
MOBFOG ocorre totalmente 
dentro da própria escola, 
tem uma só fase e é realizada 
dentro de um só ano letivo. 
Ao final da MOBFOG todos 
os alunos recebem um certi-
ficado de participação. Além 
disso, existe a distribuição 
de medalhas para os alunos 
que obtiveram os maiores 
alcances em seus respectivos 
níveis.

Alunos da rede municipal participam de uma olimpíada de ciências
Divulgaão/Prefeitura de Itaboraí

Jovens da rede municipal de Itaboraí durante lançamento dos foguetes

Competição acontece entre os dias 2 e 3 de julho na Praia de São Francisco

Niterói recebe o campeonato 
Estadual de Canoa Havaiana 
Após o sucesso das disputas 
do Campeonato Estadual e o 
Campeonato Brasileiro de Ca-
noa Havaiana na modalidade 
Sprint, Niterói irá sediar, entre 
2 e 3 de julho, a primeira eta-
pa do Campeonato Estadual 
do esporte na modalidade 
Maratona. A competição tem 
parceria com a Secretaria de 
Esportes e Lazer do Município 
de Niterói.

Serão provas de 10 e 20km 
para OC6, ou seja, canoas 
com equipes de seis atletas, 
e provas de 10 e 16km para 
canoas individuais (OC1) com 
largada e chegada na Praia de 
São Francisco.

A premiação total, distri-
buída entre as categorias, será 
de R$ 30 mil, valor inédito 
para o esporte no estado do 
Rio de Janeiro.

As inscrições estão abertas 
e podem ser realizadas pelo 
site http://www.vaarj.com.br.

Marcelo Esquillo, presi-
dente da Federação de Canoa 
Havaiana do Estado do Rio de 
Janeiro, comentou: “É muito 
empolgante o estadual de 
Maratona onde poderemos 
colocar uma premiação de R$ 
30 mil.  É uma consequência 
natural do crescimento do 
esporte e valorização do em-
penho dos atletas do estado. 
Algo que desejávamos e nessa 
disputa vamos traduzir com 

essa premiação inédita em 
Campeonatos Estaduais fruto 
da parceria da FCHERJ em 
conjunto com a empresa Live 
na organização do evento”.

“O Campeonato no forma-
to Maratona é o carro-chefe 
da canoa havaiana e tem sido 
um sucesso aqui em Niterói. 
Não esperamos algo diferen-
te para esta primeira etapa 
e esperamos grande adesão 
e disputas acirradas na Baía 

de Guanabara”, apontou Tia-
go Martins, organizador do 
evento.

“A expectativa é a melhor 
possível. Quando assumimos 
a Secretaria, criamos uma 
relação fantástica com a Ca-
noa Havaiana. Hoje temos 34 
clubes da canoa que partici-
pam ativamente dos eventos. 
Importância do esporte para 
Niterói não é só o evento 
em si e sim uma etapa do 

Estadual, Niterói está sendo 
reconhecida como a cidade 
da Canoa Havaiana. Ano pas-
sado tivemos 1 mil inscritos 
e com o processo natural de 
crescimento do esporte, acre-
dito que possamos ter mais de 
1.500 inscritos. Para a cidade 
é fantástico. Em Charitas, se 
você quiser praticar a canoa, 
você pode fazer 365 dias pois 
lá o mar não bate. Somos pri-
vilegiados por ter essa orla, é 
propício. A organização com 
o Tiago Martins e seu staff é 
fantástica, por isso sempre 
temos muitos inscritos e para 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer associar sua imagem 
a uma etapa do Estadual na 
estrutura e organização é um 
momento de muita alegria e 
não vamos abrir mão dessa 
parceria”, disse Luiz Carlos 
Gallo, Secretário de Esportes 
e Lazer de Niterói ressaltando 
que somente em 2022 serão 
onze eventos do esporte na 
cidade incluindo o Estadual, 
Brasileiro e Municipal.

A primeira etapa do Es-
tadual de Canoa Havaiana 
estilo Maratona tem o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Niterói, é 
chancelada pela Federação 
Estadual de Canoa Havaiana 
do Estado do Rio de Janeiro 
(FCHERJ) e é realizada pela 
Live.

Divulgação/Foco Radical

A competição, sediada em Niterói, terá premiação recorde de R$ 30 mil 

Setrab divulga 876 
vagas de trabalho 
A captação de vagas rea-
lizada pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Ren-
da (Setrab) resultou, nesta 
semana, na oferta de 876 
vagas para as regiões Me-
tropolitana, Médio Paraíba 
e Serrana do estado. Entre 
os destaques do Painel de 
Vagas estão 40 oportunida-
des para chefe de serviço de 
limpeza na Região Metro-
politana, 120 para operador 
de telemarketing ativo na 
Região do Médio Paraíba e 
30 para ajudante de obras 
na Região Serrana. As vagas 
são oferecidas por meio do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine). 

O total de vagas na Re-
gião Metropolitana chega a 
569, sendo 175 destinadas 
exclusivamente para pes-
soas com deficiência. Entre 

as oportunidades, desta-
cam-se ainda 20 para es-
toquista, 50 para repositor, 
além de chances para aju-
dante de cozinha, auxiliar 
de escrituração, marceneiro 
e padeiro. Para PCD, são 
oferecidas 12 oportunida-
des, com salários de até R$ 
7,2 mil, para nutricionista, 
entre outras. 

No Médio Paraíba, estão 
sendo oferecidas 170 opor-
tunidades para diferentes 
funções, tais como auxi-
liar de cozinha, empregado 
doméstico, entre outros. 
Moradores de Teresópolis 
podem concorrer a uma 
das 137 vagas. Entre elas, 
analista de marketing, co-
zinheiro, garçom, além de 
oportunidades para lavador 
de pratos, pintor, motorista 
de caminhão, entre outras.

Divulgação/Moskow

Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para estoquistas
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Em 2021, 5 mil pessoas morreram 
em 64 mil acidentes nas estradas
Rodovia com maior número de infrações foi a BR-101, no trecho do Rio, com quase 604 mil registros

O número de acidentes e de 
mortes em rodovias federais 
cresceu em 2021, na compara-
ção com 2020, interrompendo 
uma série de quedas consecu-
tivas observadas desde 2011. 
Os dados constam do Anuário 
2021, divulgado ontem (17) 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

O número de acidentes 
subiu de 63.548, em 2020, para 
64.441, neste ano. Em 2011, 
quando teve início a sequên-
cia consecutiva de quedas, o 
total de registros de acidentes 
ficou em 192.322.

Os acidentes registrados 
em 2021 resultaram em 5.381 
mortes, ante as 5.291 registra-
das no ano anterior. Houve au-
mento no número de feridos, 
que passou de 71.480 para 
71.690; e de feridos graves, que 
passou de 17.104 para 17.601, 
no ano passado..

A base de dados apresen-
tada no anuário tem início 
em 2007, ano em que foram 
registrados 127.671 acidentes 
que resultaram em 6.742 mor-
tes e um 81.307 feridos. O ano 
com maior número de mortos 
em rodovias federais foi 2011 
(com 8.675 óbitos contabili-
zados). Naquele ano, o total 
de acidentes e de feridos ficou 
em 192.322 e 106.827, respec-
tivamente.

De acordo com o Anuário 
2021, Minas Gerais foi o estado 
com maior número de aciden-

tes (8.308) e de feridos (9.962) 
e mortos (692). Santa Catarina 
e Paraná vêm em seguida, 
com um total de 7.882 e 7.330 
acidentes, respectivamente.

Ranking - O levantamento 
apresenta também um ran-
king das rodovias com maior 

frequência de acidentes, de 
feridos e de mortes. O trecho 
da BR-101 em Santa Catarina 
é o que lidera o ranking de aci-
dentes (4.094) e de de feridos 
(4.310), seguido da BR-116 em 
São Paulo, que registrou 3.099 
acidentes e 3.151 feridos.

Já a rodovia que teve maior 

número de registros de mortos 
foi a BR-116 (SP), com 173 
casos. Em segundo lugar ficou 
o trecho da BR-381 em Minas 
Gerais, com 162 óbitos; e da 
BR-101 na Bahia, com 153 
mortes.

Os trechos com pista sim-
ples são os que mais registram 

acidentes e mortes. Em 2021 
foram 31.747 acidentes nesse 
tipo de pista, que resultaram 
em 3.652 mortes – número 
bastante acima das 1.494 
mortes registradas nos 27.198 
acidentes em pistas duplas. As 
rodovias com pistas do tipo 
múltipla, com várias faixas, 
registraram 235 mortes, em 
5.496 acidentes.

Dos 64 mil acidentes re-
gistrados em 2021, 38.930 
ocorreram em dia de céu 
claro; 10.950 em dias de céu 
nublado; e 6.699 em situações 
de chuva. Julho e dezembro 
são os meses com maior nú-
mero de registros de acidentes 
(5.808 e 5.802, respectivamen-
te) e de mortes (520 e 539, 
respectivamente).

Colisões e infrações - A 
colisão frontal é o tipo de 
acidente que mais matou em 
2021. Foram 1.585 mortes em 
4.337 acidentes registrados. 
Em seguida ficaram os atro-
pelamentos de pedestres, com 
897 mortes e 2.906 episódios 
registrados.

Ao todo, 5,24 milhões de 
infrações foram aplicadas em 
2021 nas estradas federais. No 
ano anterior, este número es-
tava em 5,18 milhões. Na série 
histórica, o ano com maior 
número de infrações aplica-
das foi 2018, quando mais 
de 7,35 milhões de infrações 
foram registradas. O ano com 

menor número foi 2007 (1,85 
milhões de infrações).

O tipo de infração mais 
cometida em 2021 foi transitar 
em velocidade superior à má-
xima permitida em até 20%, 
com um total de 2,28 milhões 
de registros. Já a rodovia com 
maior número de infrações 
foi a BR-101, no trecho do Rio 
de Janeiro, com quase 604 mil 
registros.

Bafômetro - O número 
de testes de alcoolemia caiu 
significativamente, de 893.344 
em 2020 para 299.465 em 
2021. O número de pessoas e 
veículos fiscalizados também 
caiu, no mesmo período. Em 
2020, 9,39 milhões de pessoas 
e 10,6 milhões de veículos 
foram fiscalizadas. Em 2021, 
esses números caíram para 
8,36 milhões e 9,47 milhões, 
respectivamente. Sobre deten-
ções em rodovias, das 42.144 
pessoas detidas em 2021, 
4.783 foram por alcoolemia; 
2.870 por crimes ambien-
tais; 1.956 por contrabando 
e descaminho; 2.227 para 
cumprimento de mandado de 
prisão; e 1.060 por portarem 
documento falso. O tráfico 
de entorpecentes resultou na 
prisão de 4.079 pessoas em ro-
dovias federais. A PRF ressalta 
que, desde 2001, vem apresen-
tando números crescentes de 
apreensões de drogas por todo 
o país.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

As pista simples são as que mais registram acidentes e mortes. Foram 31.747 acidentes, número maior que nas pistas duplas  

Plataforma se comprometeu a investigar violações de termos de uso

TSE e Telegram fazem acordo 
para as eleições deste ano

Telegram assinaram ontem 
(17) um acordo para combater 
a propagação de notícias falsas 
por meio da plataforma. Com a 
medida, será aberto um canal 
para o recebimento de denún-
cias e para a divulgação de 
informações oficiais sobre as 
eleições. O acordo vai vigorar 
até 31 de dezembro.

Está prevista a adoção de 
uma ferramenta para marcar 
conteúdos considerados de-
sinformativos. Pelas cláusulas, 
o Telegram também fará uma 
investigação interna para apu-
rar a violação das políticas da 
plataforma.

Segundo o tribunal, o TSE 
é o primeiro órgão eleitoral no 
mundo a assinar um acordo 
com a plataforma e estabelecer 
medidas concretas para o com-
bate às noticias falsas.

Em março, o Telegram tam-
bém aderiu ao Programa Per-

manente de Enfrentamento 
à Desinformação da Justiça 
Eleitoral.

O acordo ocorreu após a 
plataforma ter nomeado seu 
representante no Brasil, o ad-
vogado Alan Campos Elias 
Thomaz. A medida foi tomada 

após o ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ter blo-
queado o funcionamento do  
aplicativo no país, sob a jus-
tificativa de que a plataforma 
não teria cumprido ordens 
judiciais.

Lindbergh Farias foi acusado de receber vantagens indevidas

STF fixa prazo para acabar com 
investigação contra ex-senador
A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
fixou ontem (17) prazo de 
120 dias para que a Justiça 
Eleitoral encerre a investi-
gação que envolve o suposto 
recebimento de recursos não 
declarados pelo ex-senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ).

O caso começou a ser 
julgado em 2019, quando 
o colegiado definiu que a 
questão deveria deixar de 
tramitar na Justiça Federal 
em Nova Iguaçu (RJ) e seguir 
para a Justiça Eleitoral do Rio 
de Janeiro.

Na ocasião, a maioria dos 
ministros acolheu recurso 
da defesa do ex-senador e 

entendeu que o inquérito 
não poderia ser julgado pela 
Justiça Federal porque os su-
postos fatos delituosos estão 
relacionados com campanha 
eleitoral.

No entanto, diante de um 
empate na votação sobre o 
prazo para a conclusão, o 
julgamento foi suspenso.

Com a retomada na tarde 
de hoje, os ministros fixaram 
prazo de 120 dias para a 
conclusão das investigações, 
sob pena de arquivamento 
automático em caso de des-
cumprimento.

De acordo com as inves-
tigações, em 2017 dois dela-
tores ligados à empreiteira 

Odebrecht afirmaram que 
o ex-senador teria recebido 
vantagens indevidas não 
contabilizadas nas cam-
panhas eleitorais de 2008 
e 2010 para a prefeitura de 
Nova Iguaçu. Segundo os 
delatores, teriam sido feitos 
dois repasses de R$ 2 mi-
lhões e 2,5 milhões como  
contrapartida por facilida-
des em contratos em um 
programa habitacional do 
município.

Na época da denúncia, o 
ex-senador declarou que as 
investigações iriam escla-
recer os fatos e que o único 
desfecho possível para o caso 
seria o arquivamento.

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

 Com a medida, será aberto um canal de informações sobre as eleições

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CHASSIS DE ÔNIBUS 
DA MARCA MERCEDES-BENZ FAMÍLIA O 500. 
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identifi cados para atender 

à seguinte campanha: 

Componente envolvido: suporte de apoio da caixa de direção hidráulica. 

Razões técnicas: em alguns veículos, devido a características de montagem da caixa de direção hidráulica, 

pode ocorrer a perda gradual de torque dos parafusos que fi xam a caixa de direção ao seu suporte de apoio.

Risco e implicações: em caso de perda gradual de torque dos parafusos, haverá ruídos na condução do veículo 

e, em situações extremas, pode ocorrer impacto na dirigibilidade. Essas circunstâncias aumentam o risco de 

acidentes, podendo causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Solução: verifi cação e, se necessário, substituição gratuita do suporte de apoio da caixa de direção e dos 

parafusos de fi xação.

Início de atendimento: 23 de maio de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 

Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 

onde será realizado gratuitamente o serviço, com duração aproximada de 2 (duas) horas para verifi cação, 

totalizando 4 (quatro) horas em caso de necessidade de substituição do suporte. Para consultar o endereço 

dos Concessionários e obter mais informações, acesse o site www.mercedes-benz.com.br/onibus ou entre em 

contato com a nossa Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo 

a qualidade, a segurança e a confi abilidade dos veículos da marca.

MODELOS ENVOLVIDOS
CHASSIS ENVOLVIDOS

(não sequenciais)
PERÍODO DE FABRICAÇÃO

O 500 

(M, MA, MDA, R, RS, RSD, RSDD)
9BM 634011 MB 190867 

a 9BM 382185 PB 271158

1º de outubro de 2020 

a 5 de abril de 2022

Juntos salvamos vidas.

O 500 M O 500 MA

O 500 MDA
O 500 R O 500 RS

O 500 RSD O 500 RSDD



Quarta-feira, 18/5/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Quarta-feira, 18/5/2022 ofluminense.com.br



Esportes8 Quarta-feira, 18/5/2022ofluminense.com.br

Zagueiro do 
Fla agradece 
apoio após 
cirurgia

O zagueiro 
Fabrício Bru-
no realizou 
cirurgia no 
pé na última 
segunda-fei-

ra, no Rio de Janeiro. Com 
isso, o defensor irá desfal-
car o Flamengo nos próxi-
mos dois meses.

O jogador chegou ao 
clube nesta temporada 
e vinha sendo titular até 
se contundir. Após tra-
tamento conservador, o 
departamento médico 
optou pela cirurgia.

A operação aconteceu 
sem problemas. Fabrício 
Bruno foi às redes sociais 
para agradecer o apoio 
dos rubro-negros.

“Muito obrigado a to-
dos pelas mensagens de 
força e carinho que tenho 
recebido. Estou bem e me 
recuperando da cirurgia. 
É um momento delica-
do em minha carreira, 
mas tenho certeza que 
vou voltar mais forte do 
que antes. Agradeço a 
todos que estão me auxi-
liando nessa fase. Confio 
no trabalho dos médicos 
que me acompanham e  
estão comigo diariamen-
te”, escreveu em seu Ins-
tagram.

“Agradeço principal-
mente a Deus pelo sucesso 
de todo procedimento, a 
todo suporte da minha fa-
mília e ao Flamengo pelo 
apoio durante esse perío-
do difícil. Quero agradecer 
também a Nação e dizer 
que em breve estarei de 
volta para ajudar nosso 
clube”, completou.

Ganso e Felipe Melo podem reaparecer no time contra o Unión Santa Fe

Tricolor deve ir reforçado 
para decisão na Argentina

O Fluminense 
se prepara para 
a  ve rd a d e i ra 
decisão contra 
o Unión Santa 
Fe, amanhã, na 
Argentina, pela 

quinta rodada do grupo H 
da Copa Sul-Americana. Os 
tricolores precisam da vitória 
para manterem as chances de 
classificação para a próxima 
fase da competição continental.

O técnico Fernando Diniz 
pode ter boas notícias para esta 
partida. Isso porque o volante 
Felipe Melo e o meia Paulo 
Henrique Ganso treinaram nor-
malmente com o elenco.

Felipe Melo se recupera de 
uma cirurgia no joelho. O expe-

riente jogador não atua desde as 
finais do Campeonato Carioca.

Já Ganso sofreu uma lesão 
muscular contra o Palmeiras, 
pelo Campeonato Brasileiro. O 
meia vem sendo um dos prin-
cipais jogadores da equipe na 
temporada.

Antes de seguir para a Ar-
gentina, o zagueiro Nino pregou 

calma e lembrou que o time 
precisa da vitória para seguir 
com chances de classificação 
no torneio.

“É mais uma decisão, está 
sendo corriqueiro isso. A cada 
semana partidas decisivas, foi 
assim contra o Junior Barran-
quilla em casa, contra o Vila 
Nova na Copa do Brasil, e quin-
ta-feira mais uma. Está virando 
hábito, temos que virar a chave 
dia após dia”, disse o defensor.

Com sete pontos, o Flu-
minense está em terceiro no 
grupo H da Sul-Americana. O 
Unión Santa Fe é o líder, com 
oito. Já o Junior Barranquilla, 
da Colômbia, também tem 
sete, mas a frente nos critérios 
de desempate.

Mailson Santana / Fluminense

Felipe Melo está longe dos gramados desde as finais do Campeonato Carioca. O volante passou por cirurgia no joelho

Flu ocupa a 3ª 
posição do grupo 
H da Copa Sul-
Americana e 
precisa vencer 
para seguir vivo

Rafael ansioso para 
retornar ao Botafogo

Expectativa para 
encarar o Guarani

O  B o t a f o g o 
e s t á  e m b a -
lado na tem-
p o r a d a .  O s 
a l v i n e g r o s 
entraram no 

G-4 do Campeonato Bra-
sileiro após a vitória sobre 
o Fortaleza, no estádio 
Nilton Santos, no último 
domingo.

No fim de semana, a tor-
cida comemorou a primei-
ra vitória da Série A dentro 
de casa e a festa no estádio 
empolgou o lateral-direito 
Rafael, que se recupera 
de cirurgia no tendão de 
Aquiles.

O  Va s c o  s e 
prepara para 
encarar o Gua-
rani, amanhã, 
em Manaus. 
Os cruzmalti-
nos tentam se 

consolidar no G-4 da Série 
B. O goleiro Thiago Rodri-
gues projetou o duelo con-
tra os paulistas e pregou 
foco na vitória.

“Nossa expectativa é 
muito grande. Estamos 
confiantes e animados, 
ainda com a memória do 
nosso último jogo e de  
tudo que vivemos com 
a nossa torcida em São 
Januário. Sabemos que 
temos pela frente um jogo 
difícil diante do Guarani. 
Respeitamos o nosso ad-
versário mas sabemos das 
nossas condições para a 

“Essa foto é o que eu 
sinto de mais maravilhoso. 
Uma torcida apaixonada, 
um dono que hoje é apai-
xonado por esse clube. 
Os jogadores jogam com 
paixão. Não vejo a hora 
de voltar a jogar. Vamos, 
Botafogo!”, escreveu nas 
redes sociais.

O Botafogo se prepara 
para voltar a campo no 
próximo sábado, contra 
o América-MG, em Belo 
Horizonte. O confronto, 
que acontece às 21 horas 
(de Brasília), é válido pela 
sétima rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

partida e para a competi-
ção. Nosso foco é vencer e 
consolidar cada vez mais 
essa nossa fase dentro do 
G-4”, disse.

O goleiro falou também 
da expectativa de estádio 
lotado na Arena da Ama-
zônia.

“O Vasco está em todos 
os lugares. É incrível o que 
a nossa torcida faz, a forma 
como eles vivem o clube 
e como nos apoiam. Não 
me surpreende saber que 
em Manaus teremos um 
encontro especial com os 
nossos torcedores, é a força 
desse clube. Estamos an-
siosos para essa recepção 
em Manaus. Reforço que 
será importante ter nossa 
torcida dentro da arena 
para sairmos com a vitó-
ria”, declarou.


