
Niterói aposta nos eventos 
para gerar mais empregos

Para atrair produtores e empresários, prefeitura facilita e agiliza pedidos de realizações através da internet

NOVAS REGRAS A PARTIR DE HOJE
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Durante dois dias de evento na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, os atletas que obtiverem o maior somatório nas suas duas melhores ondas serão os vencedores da competição
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Competição nas 
altas ondas de 

Itacoatiara
Começa hoje em Niterói o Ita-

coatiara Big Wave 2022, uma 
competição de ondas grandes, na 

Região Oceânica. A Associação 
de Surf de Ondas Grandes de Ni-
terói, realizadora do evento, pre-

vê que  50 surfistas, entre homens 
e mulheres, virão de várias partes 

do País  para participar do even-
to, agitando ainda mais a Região 

Oceânica. Essa será a primeira 
vez no país que um evento como 

este terá como modalidades a re-
mada e tow in (surf rebocado por 
jet ski). A premiação total será de 

R$ 100 mil. A competição tam-
bém premiará os cinegrafistas e 
pilotos de jet ski que rebocarem 

os surfistas.

Em 2022 chuva 
matou mais do 
que em 10 anos

PANORAMA/PÁG. 2

Com a chegada dos finalistas da Liga dos Campeões, incluindo Vini Jr., 
autor do gol do título do Real Madrid, a Seleção está completa para o pri-
meiro amistoso na Ásia, amanhã, contra a Coreia do Sul, em Seul.

PÁG. 8

Novas 
exposições 
em Icaraí
Duas novas exposições en-
tram em cartaz no Centro 
Cultural Paschoal Carlos 
Magno, em Icaraí: “Disto-
pia” e “É pau, é pedra”.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Distopia”, do artista Rodrigo 
Pedrosa, entra em cartaz

ESPORTES

Fla nega 
planos para 
ter estádio
A diretoria do Fla negou 
a informação de possuir 
projeto para construção de 
estádio na Barra e disse que 
foco é o Maracanã.

Paula Reis / Flamengo

Diretoria do Flamengo trabalha para 
assumir gestão do Maracanã

Lucas Figueiredo / CBF

Herói do título do Real Madrid, o gonçalense Vinícius Júnior se apresentou ontem à Seleção

Seleção completa na Coreia do Sul

Maricá: R$ 1 bi 
em poupança 
dos royalties
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Viradouro lança 
dia 30 sinopse 
do enredo
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Mais de mil vagas disponíveis
Maioria das oportunidades, para vários níveis de escolaridade, está na Região Metropolitana
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Clima junino em Niterói!
Como é bom ver a Concha Acústica de Niterói com um 
evento de festa junina. Com certeza é o meu período 
favorito no ano. Essas iniciativas são muito importantes 
para unir a cidade.
Caio Romano

Atenção à vacinação
Tem muita gente que depois desse “pós-pandemia” está 
deixando de se cuidar, com a certeza de que os vírus acal-
maram. Estamos num período mais vulnerável para a ação 
de vírus como o da gripe e do coronavírus. A vacinação 
continua muito importante! Vacinem-se.
Ligiane Costa

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.

Novas exposições 
no Carlos Magno
Duas novas exposições en-
tram em cartaz no Centro 
Cultural Paschoal Carlos 
Magno, em Icaraí, nesta 
quarta, às 18h. São elas: 
“Distopia”, do artista Rodri-
go Pedrosa, com curadoria 
de Rafael Vicente, e “É pau, 
é pedra”, de Elcir Mondego, 
na Sala Hilda Campofiorito.

“Distopia” fala sobre um 
futuro que se tornou pre-
sente, por meio de técnicas 
diversas – porcelana, ce-
râmica, resina e gesso. São 

esculturas e pinturas a óleo 
sobre tela que retratam pan-
demia, aquecimento global, 
guerras, perseguições reli-
giosas e raciais que fazem 
parte do cotidiano. 

“É pau, é pedra” apresen-
ta obras de material diverso, 
desde reciclados a pedras de 
mármore na forma bruta – 
dolomita. 

A visitação pode ser feita 
de terça a sexta, das 10h às 
17h; e sábados e domingos, 
das 10h às 16h. 

CULTURA

Festival
De sexta a domingo, das 12 
às 22 horas, acontece a 2ª 
edição do Festival Nordes-
tino, no Reserva Cultural de 
Niterói. O evento contará 
com expositores de comidas 
típicas nordestinas e brasi-
leiras, um circuito exclusivo 
de moda e artesanato. Shows 
de grupos de forró e sertane-
jo: Cabras da Pista (sexta), 
Lara Zuzarte (sábado) e Trio 
Forrozeiro (domingo), espa-
ços kids, contação de histó-
rias, literatura de cordel e 
personagens característicos. 

NOVIDADE – O cantor Gabriel Smaniotto, lança, em 
todas as plataformas digitais o single “Maria Fifi”, 
acompanhado de clipe, no Youtube. O artista se tornou 
um sucesso nas redes em 2019, quando o vídeo de um 
de seus shows viralizou mostrando uma plateia vazia. 
A repercussão foi tão grande que ele recebeu um con-
vite para participar de um show de Marília Mendonça.

LANÇAMENTO – Padre Reginaldo Manzotti lança em 
todas as plataformas digitais a canção inédita e autoral 
“Chagas de Amor”. A faixa chega junto de seu respecti-
vo lyric video. Para o sacerdote, a mensagem das cinco 
Chagas de Jesus é de amor, de cura e de restauração. A 
música propõe uma entrega total das nossas vidas às 
Cinco Chagas dolorosas e gloriosas de Jesus.
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“Distopia”, do artista Rodrigo Pedrosa, é uma das mostras em cartaz

Divulgação

A 2ª edição do Festival Nordestino 

acontece no Reserva Cultural 

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

POR JEFFERSON LEMOS

Procurando 
culpados
A chuva já matou nestes cinco 
primeiros meses do ano 457 
pessoas no País, o equivalen-
te a 25% do total de mortes 
causadas pelo mau tempo 
nos últimos 10 anos: 1.756. O 
levantamento é da Confede-
ração Nacional de Municípios. 
Os prefeitos, principais alvos 
de críticas e cobranças após as 
tragédias, culpam União, pela 
falta de recursos para a preven-
ção. Eles alegam que estudo 
da entidade sobre desastres 
naturais, publicado em abril, 
mostrou que de 2010 a 2021 
foram autorizados no orça-
mento federal R$ 36,5 bilhões 
para ações de gestão de risco, 
prevenção, respostas a desas-
tres e recuperação de áreas 
destruídas e ou danificadas. No 
entanto, segundo os prefeitos 
nesse período, a União pa-
gou somente R$ 15,3 bilhões, 
ou seja, menos da metade e, 
pior, o valor para prevenção 
foi mínimo. Em 2020, ano em 
que o País parou por conta da 
pandemia, apenas R$ 211 mil 
foram destinados para ações 
de prevenção.

Famílias coloridas na Alerj

A deputada estadual Zeidan 
(PT) entregou moção de 
louvor para as ONGs “Mães 
da Resistência” e “Mães pela 
Diversidade”, que acolhem 
mães, pais e cuidadores 
de pessoas LGBTQIAP+ e 
contam com ativistas em 
diferentes cidades. “Numa 
sociedade que dá nítidos 
sinais de avanço do funda-
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mentalismo religioso, da 
insegurança jurídica, do 
preconceito e da violência 
contra a população LGB-
TQIAP+, as mães saem da 
condição de expectadoras 
passivas, assumindo o ati-
vismo materno para lutar 
pelos direitos seus filhos. (...) 
As famílias coloridas existem 
e resistem”, disse Zeidan.

Indícios de 
participação
Em reunião com a presen-
ça de lideranças de vários 
credos, a “CPI Contra a In-
tolerância Religiosa” da Alerj 
apresentou, ontem (31), o 
relatório final que será distri-
buído às secretarias estaduais 
da Polícia Civil, da PM, de 
Saúde, de Educação, Direitos 
Humanos, ao Ministério Pú-
blico Estadual e Federal, ao 
Poder Judiciário e à Defen-
soria Pública. Entre as 35 de-
terminações estabelecidas no 
documento, os parlamentares 
consideram uma das mais 
importantes, a que Polícia 
Civil e o Ministério Público 
incluam na investigação ou 
na denúncia o líder religioso, 
quando houver indícios de 
sua participação como men-
tor ou coautor do crime.

Rio: o estado 
insustentável

Campanha sem 
dinheiro público

A CPI da Dívida Pública, da 
Alerj, realizou ontem audiên-
cia pública  para ouvir o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-RJ). Na audiência, o 
analista da Coordenadoria 
de Auditoria Financeira do 
TCE-RJ, Fernando Klautau, 
apresentou processos reali-
zados no Tribunal que leva-
ram o órgão a concluir o que 
todo mundo já presumia: a 
trajetória do endividamento 
do estado não é sustentável. 
Segundo Klautau, a diferença 
entre receitas e despesas não é 
suficiente para permitir que o 
estado pague seus débitos: “O 
superávit primário que o esta-
do tem que fazer anualmente 
para derrubar o estoque da 
dívida é impossível”. Uma 
das auditorias apresentadas 
pelo analista, que levou em 
consideração o período entre 
2010 e 2016, apontou também 
que os recursos captados nas 
operações de crédito foram 
aplicados em finalidade di-
versa da autorização legal e 
que os recursos financiados no 
longo prazo foram aplicados 
em projetos de curto prazo.

Hoje, às 16h, o presidente do 
Novo, Eduardo Ribeiro, e o 
pré-candidato à presidência 
da República, Felipe d’Avila, 
juntamente com a bancada 
do partido na Câmara dos De-
putados, vão anunciar para a 
mídia a devolução de R$ 87,7 
milhões aos cofres públicos, 
relativos ao Fundo Eleitoral 
de 2022. Às 18h, Eduardo 
Ribeiro, Felipe d’Avila e os 
deputados formalizarão a 
restituição dos recursos ao 
Tesouro por meio da entrega 
de um ofício à secretária-geral 
da Presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Ch-
ristine Peter. O Novo é o único 
partido que não utiliza recur-
sos do Fundão para financiar 
campanhas.

Conleste fecha parceria com UFRJ

O Conleste firmou acor-
do de cooperação técnica 
e científica com a UFRJ, 
por meio do Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Fi-
lho, durante a inauguração 
do Laboratório Agrícola de 
Análise de Solo, no Horto 
de Cachoeiras de Macacu. 
O acordo vai possibilitar a 
implantação nos municí-
pios de projetos e atividades 
na área de agropecuária, 
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saúde e meio ambiente. O 
presidente do Conleste e 
prefeito de Itaboraí, Marcelo 
Delaroli, destacou a impor-
tância da integração entre 
os municípios. “O Conleste 
tem a importante missão de 
promover a integração entre 
os municípios consorciados 
para o desenvolvimento 
tecnológico e o crescimento 
econômico de toda a região”, 
enfatizou.

Panorama RJPanorama RJ

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, reuniu nes-
ta segunda (30), lideranças 
políticas no Clube Humai-
tá, no Barreto. Ele fez um 
balanço das realizações 
do prefeito Axel Grael e 
das ações que acontece-
rão nos próximos meses. 
“Eu e o prefeito Axel Grael 
trabalhamos em sintonia e 
a nossa missão é dar conti-

nuidade e ampliar o legado 
deixado pelo ex-prefeito 
Rodrigo Neves”, enfatizou. 
Bagueira disse que os próxi-
mos meses serão de muito 
trabalho e desafio. “Temos 
uma missão importante e 
confio plenamente na lide-
rança do ex-prefeito Rodri-
go Neves, que colocou seu 
nome como pré-candidato 
ao governo do estado”.

Bagueira reúne lideranças políticas
Divulgação

A Comissão de Direito Elei-
toral (CDE) da OAB-RJ rea-
lizou, nesta última segunda 
(30), uma reunião para falar 
sobre a nova legislação elei-
toral no pleito deste ano. 
Presidido por Marcio Vieira, 
o encontro contou com uma 
palestra da desembargadora 
aposentada Ivone Caeta-

no, diretora de Igualdade 
Racial da entidade, sobre 
o tema “A Igualdade Racial 
nas Eleições 2022- normas 
e políticas pública”. O secre-
tário municipal de Políticas 
sobre Álcool e Drogas de São 
Gonçalo, Wanderson Dias, 
participou do evento junto 
a outras autoridades.

Legislação eleitoral em foco
Divulgação
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Prefeitura de Niterói facilita e dá mais transparência à solicitação para realização de eventos na cidade

Eventos: mudança nas regras
A partir desta quarta-feira 
(1º), a solicitação de autori-
zação para a realização de 
eventos em Niterói ficará 
mais fácil, rápida e transpa-
rente. O pedido passará a ser 
feito de maneira on-line pelo 
Portal de Serviços de Niterói. 
A iniciativa é parte da estraté-
gia de transformação digital 
da Prefeitura e visa atrair mais 
empresários e produtores de 
eventos para a cidade após a 
pandemia, para gerar mais 
emprego, renda e cultura para 
a população. Somente neste 
ano, Niterói vai investir mais 
de R$ 3 milhões na produção 
de grandes eventos.

O Portal de Serviços é 
coordenado pela Secretaria 
de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(Seplag). Em parceria entre 
a Coordenadoria de Gestão 
de Eventos (CGE) e a Subse-
cretaria de Modernização da 
Seplag, as equipes realizaram 
um trabalho de transforma-
ção digital do serviço, além 
de aplicarem uma linguagem 
simples na solicitação para 
facilitar a comunicação da 
Prefeitura com o cidadão. 
Atualmente, o Portal já dis-
ponibiliza informação sobre 
aproximadamente 300 ser-
viços.

“Este é um importante 
canal de atendimento ao 

cidadão de Niterói, onde a po-
pulação já pode solicitar, de 
maneira on-line e sem sair de 
casa, 20 serviços. Já registra-
mos mais de 8 mil solicitações 
por lá e vamos ampliar, cada 
vez mais, o número de servi-
ços disponíveis. Essa novida-

de, de facilitar a solicitação 
de autorização para eventos, 
demonstra como o município 
está empenhado em contri-
buir com políticas públicas 
para o cidadão e atrair mais 
investimentos para a cidade”, 
ressalta a secretária da Seplag, 

Ellen Benedetti.
O coordenador geral de 

Eventos, André Felipe Ga-
gliano Alves, diz que dis-
ponibilizar a solicitação de 
autorização de eventos no 
Portal de Serviços de Niterói 
vai facilitar a organização dos 

produtores, e vai dar mais 
agilidade e transparência à 
tramitação. Os solicitantes 
também poderão acompa-
nhar o pedido em tempo real 
pelo site ou aplicativo do 
Portal. A prioridade da CGE 
este ano é contribuir com a 
retomada cultural e econômi-
ca da cidade, e programar um 
calendário robusto de even-
tos para elevar a autoestima 
da população.  

“Niterói conduziu o com-
bate à pandemia de maneira 
exemplar. O esforço de toda 
a equipe da Prefeitura propi-
ciou que nossa retomada fos-
se feita de forma segura e sem 
problemas. Sob orientação 
do prefeito Axel Grael, vamos 
fortalecer a cadeia produtiva 
cultural, ampliar o acesso e a 
democratização da cultura e 
oferecer espetáculos de qua-
lidade em todas as áreas. Isso 
sem deixar de oferecer todo 
o apoio aos produtores da ci-
dade, com um processo ágil e 

simplificado de cadastramen-
to de pedidos de realização de 
eventos”, enfatizou o coorde-
nador geral de Eventos.

Cada festividade gera 
oportunidades e postos de 
trabalho em diversas áreas, 
independentemente do ta-
manho. A previsão é de que 
os eventos gerem cerca de 
100 empregos diretos, para 
produtores, técnicos de som e 
luz, assistentes de produção, 
diretores, maquiadores, artis-
tas, cenógrafos, entre outros. 
Indiretamente, a economia é 
impulsionada pelo consumo 
de alimentos e bebidas, hos-
pedagem, venda de ingressos 
para os eventos privados, 
entre outros, com expectativa 
de gerar 300 postos indireta-
mente.

Passo a passo - O cidadão 
entra no Portal de Serviços 
(servicos.niteroi.rj.gov.br) ou 
no aplicativo Niterói Serviços 
Cidadão e faz login com a con-
ta Gov.Br. Em seguida, busca 
o serviço “Autorização para 
realização de eventos”, clica 
em “Solicite Aqui”, preen-
che o formulário e anexa os 
documentos necessários. 
Depois, basta acompanhar 
o pedido pelo Portal, mas o 
cidadão também será notifi-
cado quando a solicitação for 
aceita ou negada.

Cada festividade 
ajuda a criar 
postos de 
trabalho e gerar 
renda para 
cidade

Douglas Macedo/Divulgação

Pedido para realização de evento poderá ser feito pelo portal de serviços da prefeitura: facilidade para os produtores

Viradouro: sinopse 
do enredo sai dia 30
No próximo dia 30, a Vi-
radouro vai apresentar a 
sinopse do enredo “Rosa 
Maria Egipcíaca”, que a 
vermelho e branco levará 
à Marquês de Sapucaí no 
próximo Carnaval.

A pesquisa da história - 
pouco conhecida – de Rosa, 
apontada como a primeira 
afro-brasileira a escrever 
um livro aqui no país, está 
em fase de conclusão. A 
rica personagem, que foi 
escrava, prostituta, beata 
e feiticeira, viveu parte de 
sua vida no Rio de Janeiro 
e nas cidades históricas de 
Minas Gerais. Por isso, o 
carnavalesco Tarcísio Za-
non, o diretor de carnaval 
Alex Fab, além de Roberto 
Monteiro, figurinista, foram 
a Ouro Preto, para uma pes-
quisa de campo, refazendo 
alguns dos trajetos feitos  
por ela.

“Rosa percorria a região 
como escrava de ganho e 
como prostituta. Quando 

virou beata, passou a fre-
quentar as igrejas daque-
la região. Foi uma visita 
bastante proveitosa pra 
gente, não só pra pesquisa  
de texto, mas pra reunirmos 
referências em relação à 
parte plástica”, revela Za-
non.

Sobre a disputa de sam-
ba, Alex Fab ressalta que 
a ala de compositores da 
Viradouro não é restrita 
aos atuais integrantes do 
segmento.

“A escola está aberta a 
qualquer um que queria 
participar do concurso de 
samba-enredo, sem a ne-
cessidade de já fazer parte 
da ala. Creio que um enredo 
desses, tão fascinante, vai 
despertar o interesse de 
muitos poetas”, aposta o 
diretor.

A entrega da sinopse 
está agendada para 19h. A 
quadra da Viradouro fica 
na Avenida do Contorno, 
16, no Barreto, em Niterói.

SG facilita acesso à 
farmácia municipal
O Núcleo de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo está em 
novo endereço. O espaço foi 
inaugurado, nesta terça-fei-
ra (31), no Centro da cidade 
(Travessa Jorge Soares, 157), 
facilitando o acesso de cerca 
de 5 mil gonçalenses que 
vão ao local mensalmente, 
seja para a retirada de me-
dicamentos ou para a reali-
zação de cadastros e outros 
serviços. A inauguração foi 
prestigiada pelo prefeito 
Capitão Nelson.

A sede do Núcleo de As-
sistência Farmacêutica, que 
ficava na sede da secretaria, 
dentro do Shopping São 
Gonçalo, comporta os pro-
gramas municipais PDA 
e Hiperdia, que distribui 
aparelhos para medição 
da glicose e insulinas; e 
de tabagismo, que entrega 
medicamentos para parar 
de fumar àqueles que fazem 
parte do tratamento ofereci-
do pela secretaria em postos 

de saúde.
“Demos funcionalidade 

à farmácia e melhoramos o 
atendimento e locomoção 
para as pessoas que preci-
sam dos medicamentos. A 
antiga localização era con-
tramão para muitas pessoas, 
que às vezes precisavam pe-
gar duas ou três conduções, 
agora estamos no Centro 
de São Gonçalo. A Saúde é 
para atender a população e 
é para isso que nós estamos 
no serviço público”, disse o 
prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Saúde e 
Defesa Civil, Gleison Rocha, 
também destacou a localiza-
ção da farmácia.

“Os pacientes estão sa-
tisfeitos com essa localiza-
ção e com a facilidade de 
acesso. Nosso trabalho tem 
sido feito diariamente, com 
uma equipe muito boa, que 
trabalha em conjunto pela 
saúde de São Gonçalo. O im-
portante é fazer o bem para 
o gonçalense, nosso objetivo 
é este”, disse .

Fundo Soberano de Maricá 
chega a R$ 1 bilhão
O Fundo Soberano de Maricá 
– poupança mensal a partir 
da arrecadação dos royalties 
do petróleo – atingiu a marca 
de R$ 1 bilhão em recursos 
poupados, sendo o primeiro 
do tipo no país a chegar a 
esse montante. O valor foi 
alcançado com os últimos 
rendimentos obtidos nas 
aplicações dos fundos públi-
cos de investimento do Banco 
do Brasil e da Caixa Econô-
mica Federal, chegando a R$ 
1.001.659.235,14 em meados 
de maio. A previsão é que esse 
saldo chegue a aproximada-
mente R$ 2 bilhões até o fim 
do atual governo, em 2024, 
mantida a política vigente 
de distribuição. As informa-
ções estão disponíveis no 
site http://fundosoberano.
marica.rj.gov.br/ .

“No mês de aniversário 
de Maricá comemoramos a 
marca do Fundo Soberano 
com aporte de R$ 1 bilhão, 
que foram guardados para no 
futuro. Quando o repasse dos 
royalties do petróleo chega-
rem ao fim, a cidade poderá 
ser desenhada pelas novas 
gerações”, disse o prefeito 
Fabiano Horta.

Criado pela Prefeitura 
de Maricá há quatro anos, 
o Fundo Soberano recebeu 
seu primeiro aporte de R$ 
30 milhões em abril de 2018 
para garantir que as atuais 
políticas públicas mantidas 
pelo governo municipal – 
como a moeda Mumbuca, 
ônibus tarifa zero, bicicletas 
vermelhinhas e o passaporte 
universitário, entre outros. A 
preocupação da gestão é que 

os projetos não sejam inter-
rompidos caso o município 
deixe de dispor dos valores 
dos royalties, no momento 
em que este recurso venha 
reduzir ou se esgotar futura-
mente. No entanto, o secre-
tário de Planejamento, Orça-
mento e Fazenda, Leonardo 
Alves, acredita que haverá 
ainda mais 15 ou 20 anos de 
extração de petróleo prevista 
na costa do município.

“Somos o primeiro muni-
cípio do Brasil a ultrapassar 
a barreira de R$ 1 bilhão de 
recursos poupados, que vai 
garantir para as futuras ge-
rações os projetos e políticas 
públicas que temos atual-
mente caso a exploração do 
petróleo acabe. Isso é uma 
coisa que muito nos orgulha 
enquanto governo e compro-

va a nossa preocupação em 
retornar para a população o 
que a cidade arrecada”, de-
clarou o secretário.

Como funciona o Fundo So-
berano?

O percentual de aportes 
é variável de acordo com a 
arrecadação e os últimos de-
pósitos vêm sendo da ordem 
de 15%. Os repasses ao fundo 
são oriundos do recebimento 
mensal dos royalties (hoje 
R$ 100 milhões) e da cha-
mada participação especial 
dos municípios, que ocorre 
de forma trimestral (R$ 530 
milhões por período atual-
mente). O valor recebido tem 
variáveis como a cotação do 
dólar e do barril de petróleo 
‘brent’, atualmente por volta 
de US$ 118.

Poupança proveniente dos royalties do petróleo foi iniciada em 2018 

São Gonçalo 
reforça 
ações de 
acolhimento
Duas semanas após dar iní-
cio às ações de acolhimen-
to a pessoas em situação 
de rua, o trabalho social 
segue em São Gonçalo. Os 
serviços assistenciais estão 
sendo realizados por meio 
de uma parceria entre a 
Prefeitura e o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, 
através das secretarias da 
Assistência Social e Políti-
cas sobre Álcool e Drogas, 
em conjunto com uma 
equipe do programa RJ 
Para Todos. A Secretaria 
de Ordem Pública, por 
intermédio da Operação 
São Gonçalo Presente, tem 
dado apoio durante o pro-
cesso de abordagem, além 
de realizações de patrulha-
mento de rotinas pelas vias 
públicas.

Com as ações, três vezes 
por semana, dez pontos de 
atuação já foram visitados 
pelas equipes.

Inscrições para Copa Bola na Rede começam nesta quarta-feira

São Gonçalo promove torneio 
de futebol society no dia 18
A partir desta quarta-feira 
(1º), estarão abertas as ins-
crições para a Copa Bola na 
Rede de Futebol Society Sub-
12, que este ano completa 
sua 18ª edição. A competição, 
promovida pela Secretaria de 
Esporte e Lazer, vai acontecer 
no dia 18 de junho, a partir 
das 8h, no Centro Esportivo 
Mutuá. Os interessados po-
dem se inscrever até o dia 15 
de junho na sede da secreta-
ria, que fica no Embaixadores 
Social Clube. 

“Seguimos promovendo 
a realização de competições 
esportivas em São Gonçalo 
com o objetivo de disseminar 
a prática de esporte. Para esta 
edição da Copa Bola na Rede 
está prevista a participação 
de várias escolinhas de nos-
so município e a presença 
dos Núcleos do Programa de 
Inclusão Esportiva e Lutas da 
Prefeitura de São Gonçalo, 
coordenado pelo Departa-

mento de Esportes da Se-
cretaria de Esporte e Lazer”, 
disse o secretário de Esporte 
e Lazer, Lúcio Portugal.  

A Copa Bola na Rede de 
Futebol Society é realizada 
a cada três meses em quatro 

categorias: sub 10, 12, 14 e 
16 anos.

Para mais informações os 
interessados devem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Esporte e Lazer pelo número 
(21) 3583-0537.

 Divulgação

Secretário de Esporte de São Gonçalo, Lúcio Portugal falou das escolinhas
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Mandamentos 
da serenidade

Dom José Francisco*

Quero recordar os 10 
MANDAMENTOS DA SE-
RENIDADE vividos pelo 
Papa São João XXIII. Vejam 
que as frases começam 
com um “só por hoje”. E 
não seria exatamente esse 
o caminho da serenidade?

1. SÓ POR HOJE, tratarei 
de viver exclusivamente 
este meu dia, sem querer 
resolver todos os proble-
mas da minha vida, de 
uma só vez.

2. SÓ POR HOJE, terei o 
máximo cuidado no meu 
relacionamento com os 
outros. Serei delicado no 
meu agir, não criticando 
ninguém, não buscando 
disciplinar ninguém, se-
não a mim mesmo.

3. SÓ POR HOJE, me sen-
tirei feliz com a certeza de 
ter sido criado para ser 
feliz não só no outro 
mundo, mas também 
neste.

4.  SÓ POR 
H O J E ,  m e 
a d a p t a r e i 
às circuns-
tâncias, sem 
p r e t e n d e r 
q u e  t o d a s 
as circuns-
t â n c i a s  s e 
adaptem aos 
meus dese-
jos.

5. SÓ POR HOJE, dedi-
carei dez minutos do 
meu tempo a uma boa 
leitura, lembrando-
-me: assim como é preciso 
comer para sustentar meu 
corpo, também a leitura é 
necessária para alimentar 
a vida da minha alma.

6. SÓ POR HOJE, praticarei 
uma boa ação, sem contá-
-la a ninguém.

7. SÓ POR HOJE, farei uma 
coisa de que não gosto e, 
se for ofendido nos meus 
sentimentos, procurarei 
que ninguém o saiba.

8. SÓ POR HOJE, farei uma 
agenda completa do meu 
dia. Talvez não a execute 
perfeitamente. Em todo 
o caso, vou fazê-la. E me 

resguardarei de duas ca-
lamidades: a pressa e a 
indecisão.

9. SÓ POR HOJE, ficarei 
bem firme na fé, acredi-
tando que a Divina Provi-
dência se ocupa de mim, 
como se apenas eu existis-
se no mundo - ainda que 
as circunstâncias manifes-
tem o contrário.

10. SÓ POR HOJE, 
não terei medo de 
nada. Em particu-
lar, não terei medo 

de apreciar 
o que é belo 
e não terei 
medo de crer 
na bondade.

Ao longo de 
um dia pos-
so fazer bem 
a s  t a r e f a s 
que, talvez, 
me assusta-
riam se pen-
s a s s e  q u e 

devo executá-las 
durante toda a mi-
nha existência.

Esses homens não nas-
ceram nem grandes nem 
santos. Eles se fizeram. 
Fizeram-se grandes, por 
se terem feito pequenos. 
Fizeram-se santos, por te-
rem compreendido que na 
essência da alma humana 
sempre existe uma cente-
lha divina de bondade que 
nos faz acreditar, sempre 
e apesar de tudo. Diante 
da tristeza das guerras e 
catástrofes, não tenhamos 
medo de apreciar o que 
é belo e de acreditar na 
bondade.

Diante da tristeza 
das guerras e 

catástrofes, não 
tenhamos medo 

de apreciar o 
que é belo e de 
acreditar na 

bondade

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Guardas de Maricá podem 
sonhar com casa própria

 Os guardas municipais de 
Maricá já podem usufruir do 
programa nacional Habite 
Seguro, que visa proporcionar 
melhores condições de cré-
dito imobiliário para facilitar 
a aquisição da casa própria. 
Foram meses de espera e a 
necessidade de uma adequa-
ção na lei, mas a confirmação 
do cadastro aconteceu dia 23, 
após aprovação na Câmara 
Municipal.

“Buscar meios onde se 
possa proporcionar a eles 
melhores condições de vida 
e certamente tendo como 
reflexo melhores condições 
de trabalho é a nossa preocu-
pação. Acredito que com essa 
vitória dos nossos agentes, 
eles poderão realizar o sonho 
de um imóvel próprio, saindo 
de localidades consideradas 
sensíveis para áreas mais 
seguras. Com isso, se faz uma 
grande justiça a esses servi-
dores, que diuturnamente se 
doam para a nossa popula-
ção”, comemorou o secretário 
de Ordem Pública e Gestão de 

Gabinete Institucional (Seop), 
Julio Cesar Veras.

O Programa Habite Seguro 
é um programa habitacional 
de âmbito nacional, voltado 
para profissionais da Segu-
rança Pública e Defesa Social 
que possibilita a aquisição 

do imóvel próprio com con-
cessão de subvenções econô-
micas pelo governo federal e 
possibilidade de taxas de ju-
ros diferenciadas das diversas 
instituições financeiras.  

Os agentes de segurança 
com renda bruta mensal de 

até R$ 7 mil podem contar 
com subsídio conforme a sua 
faixa de renda, além de obter 
menores taxas de juros. O pre-
ço do imóvel adquirido deve 
ser de até R$ 300 mil.

De acordo com a lei que 
instituiu o Programa Habite 
Seguro, as Guardas Muni-
cipais devem preencher os 
seguintes requisitos:

- Ter sido instituída como 
está previsto no art. 6º da Lei 
nº 13.022/2014

- Ter em seu quadro de 
pessoal, servidores públicos 
integrantes de carreira única 
e plano de cargos e salários

- Ter órgãos de controle 
em funcionamento regular

- Ter código de conduta 
em vigor

A Guarda Municipal de 
Maricá foi instituída pela Lei 
Complementar nº 019/2002. 
Regida por estatuto próprio, a 
corporação conta com Plano 
de Cargos e Salários e está vin-
culada à Secretaria de Ordem 
Pública e Gestão de Gabinete 
Institucional (Seop).

 Programa nacional Habite Seguro já foi aprovado pela Câmara Municipal
Divulgação

Agentes com renda bruta mensal de R$ 7 mil podem ter financiamento 

Na Região Metropolitana são 441; no Médio Paraíba, 361; e na Serra, 231

Empregos: 1.032 chances 
em três regiões do Estado
A captação de vagas realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
resultou, nesta semana, na 
oferta de 1.032 chances para 
as regiões Metropolitana, 
Médio Paraíba e Serrana. 
Entre os destaques do Painel 
de Vagas estão oportunidades 
para vários cargos e escola-
ridade, tais como  médico, 
administrador de empresas, 
enfermeiro, fonoaudiólogo, 
entre outras. As vagas são 
disponibilizadas por meio do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine). 

O total de vagas na Região 
Metropolitana chega a 441, 
sendo 219 destinadas exclu-
sivamente para pessoas com 
deficiência (PCD). Entre as 
oportunidades para ampla 
concorrência, destacam-se 
30 para chefe de serviço de 
limpeza, 50 para motorista de 
ônibus e 10 para empacota-
dor. Neste último caso, a exi-
gência é que o candidato seja 
aposentado. Para PCD, são 
oferecidas 50 oportunidades 
para operador de telemarke-
ting e 45 para operador de 
caixa, entre outras chances.

No Médio Paraíba estão 
sendo oferecidas 361 chances 
para diferentes funções, tais 
como farmacêutico, médico, 
terapeuta ocupacional, entre 
outros. Moradores de Teresó-

polis, na Região Serrana, po-
dem concorrer a uma das 231 
vagas oferecidas. Entre elas, 
carpinteiro, recreador, psi-
cólogo, serralheiro, copeiro, 
além de oportunidades para 
lavador de pratos, pedreiro, 
auxiliar administrativo, entre 
outras.

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 

disponibilizada pela em-
presa contratante. Por isso, 
é importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado.

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

agencia Brasil

As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Educação, 
vai chamar 600 docentes para 
os cargos de Professor Doc I 
(16 horas). Esses profissionais 
foram aprovados nos con-
cursos promovidos em 2013 
e 2014.

“Mostramos, mais uma 
vez, que a educação é priori-
dade do governo. Queremos 
que todos os nossos jovens 
e adolescentes estejam cada 
vez mais fortalecidos no en-
sino com o auxílio de profis-
sionais capacitados”, disse o 
governador Cláudio Castro.

A Seeduc já tem realizado 
ações para atender as carên-
cias temporárias e pontuais 
da rede estadual. Gratificação 
por Lotação Prioritária (GLPs) 
aos professores do estado 
para aulas extras, contratos 
temporários e renovação de 
mais de 400 contratados fir-
mados anteriormente, foram 
algumas das medidas feitas.

“A convocação desses pro-
fissionais é uma grande vitó-
ria para a educação do Rio”, 
disse o secretário de Estado 
de Educação, Alexandre Valle.

O cronograma para ad-
missão será divulgado nos 
próximos dias.

Convocação de 
600 professores

Programa Escola da Família 
será lançado hoje em Niterói
 A Prefeitura de Niterói lança 
nesta quarta-feira (1º) o Pro-
grama Escola da Família. A 
cerimônia, no auditório do 
Teatro Popular Oscar Nieme-
yer, será das 10h às 11h30, e 
contará com a presença de 
autoridades e profissionais 
das áreas da saúde e da rede 
Intersetorial do município.

O Escola da Família é um 
Programa desenvolvido sob a 
gestão da Secretaria de Saúde. 
Integra o Eixo Prevenção do 
Pacto Niterói Contra a Violên-
cia da Prefeitura de Niterói. A 

iniciativa promove a preven-
ção à violência intrafamiliar, 
por meio de Atividades Edu-
cativas sobre o tema “Práticas 
Parentais com Afeto e sem 
Violência”.

As ações ocorrem por meio 
da qualificação das práticas 
Educativas e Intersetoriais 
de prevenção à violência 
com as gestantes. Elas parti-
ciparão de grupos de aproxi-
madamente 15 participantes 
incluindo pais e cuidadores. 
Serão realizados 8 encontros 
semanais ou de acordo com 

a particularidade de grupos 
específicos.

Serão atividades dialógi-
cas e participativas, potencia-
lizando as ações de prevenção 
e promoção praticadas na 
Rede de Atenção Primária 
por Profissionais de Saú-
de. As equipes passarão por 
Curso de Formação Parental 
ministrado pela Fundação de 
Empreendimentos Tecnoló-
gicos e Científicos (Finatec), 
parceira contratualizada com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde mediante Termo de 

Colaboração. Além disso, o 
Programa visa fortalecer o 
Pré-natal da gestante e do 
parceiro e apoiar a prevenção 
da sífilis congênita.

A estimativa é alcançar 6 
mil gestantes da cidade, de 
2022 a 2025.  A 1ª fase teve 
início em novembro de 2019 
contemplando gestantes em 
situação de rua, em acompa-
nhamento do Pré-Natal pela 
equipe do Consultório na 
Rua, e em continuidade na 
Policlínica Regional Dr. Gui-
lherme Taylor March.

Iniciativa promove a prevenção à violência intrafamiliar contra a gestante

Itacoatiara Big Wave 
2022 começa hoje
Niterói sediar, a partir de 
hoje, o Itacoatiara Big Wave 
2022, uma competição de 
ondas grandes, na Praia 
de Itacoatiara, na Região 
Oceânica, até 31 agosto. A 
janela do evento é o moni-
toramento das condições 
meteorológicas diárias das 
ondas, que determina o 
início da competição.

A Associação de Surf de 
Ondas Grandes de Niterói, 
realizadora do evento, com 
apoio da Neltur, prevê que  
50 surfistas, entre homens 
e mulheres, virão de várias 
partes do País  para partici-
par do evento, agitando ain-
da mais a Região Oceânica.

O período “janela” (entre 
junho e agosto) é definido 
pela análise diária da orga-
nização, caso as condições 
meteorológicas sejam favo-
ráveis com o aparecimento 
das ondas consideradas 
grandes, acontecem até 4 
chamadas (calls) para as 
sessões de surf válidas para 
o campeonato.

Essa será a primeira 
vez no país que um evento 
como este terá como mo-
dalidades a remada e tow in 
(surf rebocado por jet ski). A 
premiação total será de R$ 
100 mil.

A competição também 
premiará os cinegrafistas e 
pilotos de jet ski que reboca-
rem os surfistas. Segundo a 
organização serão reunidos 
cerca de 50 profissionais.

Nos dias das sessões vá-
lidas para a competição 
cinegrafistas registrarão as 
performances dos surfistas 
e as ondas surfadas serão 
julgadas por uma comissão 
de arbitragem profissional, 
a partir de critérios adota-
dos pela Liga Mundial para 
o surf de ondas grandes. 
Aqueles atletas que obtive-
rem o maior somatório nas 
suas duas melhores ondas 
serão os vencedores.

Nos dias do evento, ha-
verá uma UTI Móvel de 
plantão e a segurança aquá-
tica acontecerá com apoio 
de dois jet skis especial-
mente voltados para essa 
função. No entorno da Praia 
de Itacoatiara a NitTrans – 
Companhia de Trânsito de 
Niterói estará dando apoio 
realizando intervenções 
necessárias para a fluidez 
do trânsito.

A organização do Ita-
coatiara Big Wave 2022 fará 
várias ações visando a edu-
cação ambiental de crianças 
e adolescentes.
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Federações aprovadas pelo TSE são a que reúne PT, PCdoB e PV; Psol e Rede; e PSDB e Cidadania. Alianças devem ser respeitadas por diretórios regionais

Operadoras têm até dez dias para começar a oferecer os tratamentos

Câncer: planos de saúde 
devem cobrir terapias orais

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) aprovou 
nessa segunda-feira (30) a 
inclusão de seis terapias orais 
contra o câncer no rol de 
procedimentos de cobertura 
obrigatória para os planos de 
saúde. Com isso, as opera-
doras terão prazo de até dez 
dias para começar a oferecer 
os tratamentos a seus bene-
ficiários.

As terapias envolvem qua-
tro medicamentos. O aca-
labrutinibe poderá ser usa-
do em três procedimentos: 
para tratamento de pacientes 

adultos com leucemia linfocí-
tica crônica (LLC), em primei-
ra linha de tratamento; para 
adultos com LLC recidivada 
ou refratária; e para adultos 
com linfoma de células do 
manto (LCM) que receberam 
pelo menos uma terapia an-
terior.

Além disso, foram incluí-
das terapias com os medi-
camentos apalutamida e 
enzalutamida, ambos para 
tratamento de pacientes com 
câncer de próstata metas-
tático sensível à castração 
(CPSCm), e lorlatinibe, para 

o tratamento de pacientes 
com câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC), 
localmente avançado ou 
metastático que seja positi-
vo para quinase de linfoma 
anaplásico (ALK), em primei-
ra linha.

Segundo a ANS, o rol de 
procedimentos inclui mais de 
3 mil tecnologias em saúde, 
que têm cobertura obrigató-
ria para os planos de saúde 
regulamentados, ou seja, 
contratados após 2 de janeiro 
de 1999 ou adaptados à Lei 
9.656/98.

Advogado é 
morto a tiros 
no Cafubá, 
em Niterói
O advogado Carlos Daniel 
Dias André, de 41 anos, foi 
morto a tiros no Cafubá, na 
Região Oceânica de Niterói, 
ontem (31). Segundo a Polícia 
Civil, um homem em uma 
moto preta se aproximou do 
veículo que Carlos dirigia e 
atirou.

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo in-
vestiga o caso para entender 
o crime, pois o carro era blin-
dado e o vidro estava fechado 
quando o corpo do advogado 
foi encontrado.

A vítima era ex-policial 
civil e foi expulso da corpo-
ração em 2011, depois de ser 
preso pela Polícia Federal 
transportando traficantes 
que tentavam escapar do 
cerco à Favela da Rocinha 
para a implantação da UPP. O 
advogado cumpriu seis anos 
de prisão.

Na cadeia, estudou, se for-
mou em Direito e começou a 
atuar na área de defesa a pes-
soas ligadas ao jogo do bicho 
e máquinas caça-níqueis.

 Partidos devem ficar unidos por quatro anos e atuar como bancada única

Eleições: três federações 
partidárias são formadas

O prazo para as federações 
partidárias obterem registro 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e ficarem aptas a con-
correr nas eleições deste ano 
encerrou-se ontem(31).

O TSE homologou a for-
mação de três federações 
partidárias. Isso quer que 
elas cumpriram os requisi-
tos formais exigidos na Lei 
14.208/2021, que criou o novo 
instituto.

Um dos requisitos é que a 
união das siglas, bem como 
um programa conjunto e uma 

diretoria em comum, tenham 
sido aprovados pelo órgão 
de deliberação nacional de 
cada uma das agremiações 
envolvidas.

A primeira federação apro-
vada pelo TSE chama-se Bra-
sil da Esperança e reúne PT, 
PCdoB e PV. A Brasil da Es-
perança será presidida Gleisi 
Hoffmann, atual presidente 
do PT. A primeira e a segunda 
vice-presidências ficam com 
Luciana Genro, presidente 
do PCdoB, e José Luís Penna, 
presidente do PV.

Outra federação, que reu-
nirá PSOL e Rede, será presi-
dida por Guilherme Boulos, 
atual chefe do PSOL, e terá 
como vice-presidente Heloísa 
Helena, que comanda a Rede.

Completa a lista a fede-
ração formada por PSDB e 
Cidadania, que será chefiada 
pelo presidente tucano Bru-
no Araújo, tendo como vice 
Roberto Freire, presidente do 
Cidadania.

Agora, esses partidos de-
vem ficar unidos por quatro 
anos, agindo como bancada 

única no Congresso Nacional, 
por exemplo. A aliança deve 
ser respeitada também pelos 
diretórios regionais.

O ingresso em uma fede-
ração ajuda ainda as siglas 
menores a superar a cláusula 
de barreira, mantendo assim 
verbas do Fundo Partidário 
e o acesso a cargos de lide-
rança. Isso ocorre porque os 
votos nas eleições proporcio-
nais, para deputado federal e 
estadual, são contabilizados 
de forma única para toda a 
federação.

O prazo que 
terminaria 
ontem, segue 
agora até a 
próxima sexta-
feira (3)

Prorrogado prazo de 
adesão ao Relp
A Receita Federal prorrogou 
até a próxima sexta-feira (3) 
o prazo de adesão ao Progra-
ma de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacional 
(Relp). O prazo terminaria 
ontem (31).

De acordo com a Receita 
Federal, a instrução norma-
tiva com a prorrogação será 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União.

Podem ser parcelados 
pelo Relp todas as dívidas 
apuradas pelo Simples Na-
cional até o mês de fevereiro 
de 2022. A adesão pode ser 
feita pelo e-CAC, disponível 
no site da Receita Federal 
ou pelo Portal do Simples 
Nacional.

Segundo a Receita, o pa-

gamento poderá ser reali-
zado em até 180 vezes, com 
redução de até 90% das mul-
tas e juros, dependendo do 
volume da perda de receita 
da empresa durante os me-
ses de março a dezembro de 
2020 (calculado em relação 
a 2019). Parcelamentos res-
cindidos ou em andamento 
também poderão ser incluí-
dos.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Receita: Relp permite parcelamento de dívidas do Simples Nacional

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: 04/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Avenida Altivo Mendes Linhares - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Avenida Ewerton Xavier - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Avenida Professora Romanda Gonçalves - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Avenida Senador Vasconcelos Torre - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Ruas 3, 5, 34, 35, 36, 38, 40, 41 - Itaipu - Loteamento Maravista - Itaipu 17551637
09:00 às 13:00 Condomínio  Colina Azul - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua Edson Zuzart Junior - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua Escrivão Cesar March - Itaipu - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua João de Souza Castelo - Maravista - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua Jorge Silva Neco - Maravista - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua Professor Roched Seba - Maravista - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Rua Reporter Cezar Donadel - Maravista - Niterói 17551637
09:00 às 13:00 Travessa São Jorge - Itaipu - Niterói 17551637

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
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Samuel 
Xavier faz 
elogios ao 
treinador

O  F l u m i -
nense sofreu 
esta semana 
com a e l i -
minação na 
Copa Sul-A-

mericana e a derrota para 
o Flamengo, no Cam-
peonato Brasileiro. No 
entanto, parece que o 
trabalho do técnico Fer-
nando Diniz não sofreu 
qualquer abalo.

O lateral-direito Sa-
muel Xavier elogiou o 
treinador.

“O Diniz tem dado 
c o n f i a n ç a  p a ra  t o d o 
m u n d o ,  t e m  f e i t o 
um grande trabalho.  
Falou conosco na conver-
sa que conta com todos. 
Às vezes tem variação 
de entrar outro na late-
ral, mas estamos firmes 
para dar continuidade 
no trabalho e espero que, 
quando tiver outras opor-
tunidades, ir bem como 
fui domingo”, disse o jo-
gador, afirmando que o 
elenco está focado nos 
dois compromissos que 
restam na temporada: 
Brasileirão e Copa do 
Brasil.

“Agora é bola pra fren-
te. Temos Copa do Bra-
sil e Brasileiro e vamos 
trabalhar para ir bem”, 
completou.

Diniz terá pela pri-
m e i ra  v e z  a  s e m a n a  
livre para trabalhar vi-
sando o duelo contra o 
Juventude, em Caxias do 
Sul, na manhã do próxi-
mo domingo, pela nona 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Finalistas da Liga dos Campeões se juntaram ontem à equipe em Seul

Seleção está completa 
para amistosos na Ásia

Lucas Figueiredo / CBF

Vinícius Júnior foi recepcionado ontem por Neymar ao se apresentar à Seleção Brasileira para amistosos na Ásia

O s  f i n a l i s t a s 
d a  L i g a  d o s 
Campeões da 
Europa se apre-
sentaram nesta 
terça-feira à Se-
leção Brasileira. 

No início da tarde (hora local) 
em Seul, capital da Coreia do 
Sul, Vinícius Júnior, Rodrygo, 
Casemiro, Fabinho e Alisson 
desembarcaram para se jun-
tarem ao restante do plantel.

O Éder Militão se apresen-
tará apenas hoje. O goleiro 
Éderson, com lesão muscu-
lar na coxa esquerda, será 
desfalque para os amistosos 
contra Coreia e Japão.

Todos os jogadores par-
ticiparam da final do último 
sábado entre Real Madrid e 
Liverpool, onde Vini Jr. mar-
cou o único gol da partida, 
que deu o 14º título para a 
equipe espanhola.

O brasileiro, inclusive, foi 
eleito a revelação da compe-
tição, tendo marcado quatro 
gols e dado seis assistências 
em 13 jogos disputados. Vini 
também integra a seleção 
do “time ideal”, que também 
tem presença do volante 
Fabinho.

Ontem, a Seleção Bra-
sileira realizou seu quinto 
treino em solo coreano, no 

Estádio Goyang. Atuando no 
time titular, o apoiador Bru-
no Guimarães disse que sua 
missão amanhã será fazer a 
“bola chegar a Neymar”.

“A gente sabe que são dois 
segundo volantes de origem, 
apesar de eu jogar bastante 
de primeiro volante, ainda 
mais no Newcastle, na Se-
leção Olímpica. Vai ficar um 
time bastante móvel, o time 
vai querer ficar bastante para 
a bola, circular bastante o 
jogo, fazer a bola chegar no 
Neymar e no Paquetá, fazer 
o time jogar . A gente espera 
fazer um bom jogo e ganhar”, 
disse.

Fla nega construção 
de estádio na Barra

Botafogo de olho em 
apoiador do Benfica

O Flamengo se 
viu envolvido 
mais uma vez 
em um boato 
sobre a constru-
ção de um está-

dio próprio no Rio de Janeiro. 
Ontem, o clube emitiu um co-
municado negando qualquer 
possibilidade disso acontecer.

O boato era sobre os ru-
bro-negros construírem uma 
arena na Barra da Tijuca, na 
região do Parque Olímpico.

A diretoria, entretanto, 
vem se esforçando para man-
ter o controle da gestão do 
Maracanã. No entanto, o clube 
viu concorrentes se interessa-
rem em fazer parte da admi-
nistração do estádio.

Atualmente, o Flamengo 

O Botafogo se-
gue de olho no 
mercado visan-
do se reforçar 
na próxima ja-
nela de trans-

ferências. Com isso, muitos 
nomes vêm sendo especulados 
no clube.

Ontem, a imprensa portu-
guesa noticiou o interesse do 
Botafogo no meia Gabriel Pires. 
O jogador pertence ao Benfica-
-POR, mas atua emprestado ao 
Al-Gharafa, do Qatar.

Os alvinegros trouxeram 
Lucas Fernandes e Lucas Pia-
zón para a posição, mas ambos 
não vêm tendo destaque no 
Brasileiro.

O americano John Textor 
admitiu que o Botafogo pode 

compartilha o controle com 
o Fluminense. Só que o Vasco 
já adiantou que tem interesse 
em fazer parte da administra-
ção na próxima licitação.

Confira o comunicado 
do Fla:

Em relação à notícia divul-
gada sobre possível interesse 
do Flamengo em construir um 
estádio de futebol na área do 
Parque Olímpico, o Clube de 
Regatas do Flamengo deixa 
claro que esta é mais uma de 
tantas mentiras que circulam 
sobre o clube, sempre alegan-
do que a possível informação 
veio de um diretor ou pessoa 
próxima à diretoria. Nada 
mais falso.

trazer até cinco reforços na 
próxima janela de transferên-
cias.

Vasco - Amanhã, pela Série 
B, o Vasco tentará se consolidar 
no G4 na partida contra o Grê-
mio, com casa cheia em São 
Januário.

O atacante Gabriel Pec 
afirmou que o time precisa 
entrar com a mesma postura 
dos últimos jogos para vencer.

“Acho que temos que enca-
rar todos os jogos com maior 
compromisso. Na Série B, não 
tem jogo fácil. Contra Bahia 
e Brusque, entramos com 
sangue nos olhos. E, contra o 
Grêmio, será do mesmo jeito 
para sairmos de São Januário 
com os três pontos”, disse.


