
Lobby para privatizar a 
Petrobras ganha força

Conselho do PPI recomenda a inclusão da empresa em lista de estudos para desestatização
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Além do tradicional campeonato de bodyboard, o Itacoatiara Pro também terá nos próximos 24 dias provas de surfe, canoa havaiana, mountain bike downhill, vela, parapente e skate 

Tony D’andrea/Divulgação

Onda de furtos 
assusta em 
São Francisco

Sossego em 
busca de nova 
certificação

CIDADES\PÁG. 3

STF: trato vale mais que lei
Decisão sobre acordo coletivo pode servir de jurisprudência para outros julgamentos

CIDADES\PÁG. 5

Itacoatiara Pro 
no formato de 
megafestival
O Itacoatiara Pro ganhou o for-
mato de um megafestival e nos 
próximos dias 24 dias acontecerão 
competições esportivas de sete 
modalidades, shows e exposições 
culturais, além de ações socioam-
bientais. Além do tradicional cam-
peonato de bodyboard, Itacoatiara 
Pro também terá provas de surfe, 
canoa havaiana, mountain bike 
downhill, vela, parapente e skate. 
Organizador do Itacoatiara Pro, 
Giuliano Lara destacou que a ci-
dade já está recebendo atletas de 
diversos países. “Está tudo sendo 
feito de coração para os morado-
res, turistas e visitantes”, destacou.

CIDADES\PÁG. 3

PÁG. 2

CULTURA

O evento “A Cor Dar”, realizado pelo grupo musical Emanaman-
tra e pelo professor de Yoga e escritor Carlos Henrique Viard Jr, é 
a atração do Theatro Municipal de Niterói, desta sexta e sábado. 
A proposta do encontro é promover sentimentos, como coragem.

Sylvio Relvas/Divulgação

Proposta do evento é promover sentimentos de autoconfiança e coragem

‘A Cor Dar’ no Municipal Seleção passeia em Seul
A Seleção Brasileira iniciou com sucesso o primeiro dos quatro jo-
gos que antecedem sua participação na Copa do Mundo do Qatar 
ao golear ontem a Coreia do Sul, em Seul, por 5 a 1. Neymar (dois), 
Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus marcaram os gols.

PÁG. 8

ESPORTES
Lucas Figueiredo / CBF

Neymar (centro) comemora com Lucas Paquetá e Raphinha a vitória brasileira
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Frio e gripe
O frio chegou e com ele a transmissão acelerada da gripe. 
É tempo de nos resguardamos e tomarmos os devidos 
cuidados para proteger a todos. Nunca foi tão importante 
se proteger de doenças virais. Na minha família todos 
griparam nesta semana. Graças a Deus foram sintomas 
leves. É bom estarmos todos atentos.
Regina Amaro

Furtos no Vital Brazil
Está faltando policiamento no bairro Vital Brazil em Ni-
terói. Os ladrões estão agindo livremente sem medo de 
serem pegos. Só na semana passada roubaram mais de 
três bicicletas na minha rua, próxima ao Mestre dos Sucos. 
Nosso bairro está largado!
Renan Oliveira

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.

O colorido de ‘A Cor 
Dar’ no Municipal
O evento “A Cor Dar”, rea-
lizado pelo grupo musical 
Emanamantra e pelo pro-
fessor de Yoga e escritor 
Carlos Henrique Viard Jr, é 
a atração do Theatro Muni-
cipal de Niterói, desta sexta 
e sábado.

A proposta do encontro 
é promover, por meio da 
arte, sentimentos de auto-
confiança e coragem, des-
pertando o poder pessoal 
do público presente para a 
transformação do mundo.

Segundo os organiza-
dores, a ideia nasceu como 
uma resposta ao contexto 
social desafiador em que as 
pessoas vivem, com tantas 
desigualdades e desequilí-
brios. O evento busca po-
tencializar a capacidade de 
realização e transformação 
do público.

As apresentações acon-
tecem na sexta, às 20h, e no 
sábado, às 18h. Os ingressos 
custam R$60, à venda no site 
Sympla ou na bilheteria. 

CULTURA

Frida Kahlo 
Neste sábado e domingo, às 
19h, o monólogo “Frida Kah-
lo - A Deusa Tehuana”, com a 
desconstrução do mito para 
falar da mulher, se despede 
do Teatro da UFF. Com dire-
ção de Luiz Antonio Rocha, a 
peça é livremente inspirada 
no diário e na obra da pin-
tora mexicana, artista que 
ultrapassou a popularidade 
adquirida com seu trabalho 
e tornou-se sua melhor arte. 
O ingresso custa R$50 (in-
teira). O teatro fica na Rua 
Miguel de Frias, 9, Icaraí.

GRATUITO – A banda inglesa de rock progressivo Re-
naissance é a atração da Praia de São Francisco, deste 
sábado. O show faz parte do megafestival inédito que 
acontece até o dia 26 dia na cidade dentro do Itacoatia-
ra Pro, que inclui ainda atividades culturais e esportes 
ao ar livre. A programação será gratuita e terá também 
apresentações de artistas locais, a partir das 19h.   

COMÉDIA – De sexta a domingo, sempre às 20h, o 
Teatro Cândido Mendes recebe a comédia dramática 
“Frágil - Fora da Caixa”. Com direção de Marcos Ácher 
e atuação de Dani Fritzen e Mario Neto, o espetáculo 
conta a história de Ana, uma mulher de 40 anos recém-
-separada e de mudança para uma nova casa. Ingresso: 
R$60 (inteira), no site Sympla. 

Sylvio Relvas/Divulgação

Proposta do evento é promover sentimentos de autoconfiança e coragem

Divulgação

Monólogo “Frida Kahlo - A Deusa 
Tehuana” está no Teatro da UFF

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

Celular faz mal à 
saúde... 
A Alerj aprovou em primeira 
discussão o PL 932/2019, do 
deputado Rodrigo Bacellar (PL), 
que torna obrigatória a colagem 
de cartazes em comércios de 
eletrônicos advertindo sobre 
o uso continuado de celulares 
por crianças e que estes equi-
pamentos podem causar danos 
à saúde infantil. “Pesquisas 
revelam que o uso prolongado 
de tablets e smartphones exerce 
efeito nocivo sobre o cérebro. 
Rouba a atenção, enfraquece a 
memória, reduz a capacidade 
de perceber e corrigir erros, 
além de diminuir a produti-
vidade”, justifica o deputado, 
que cita documento publicado 
em 2019 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
recomenda que crianças de 
até 5 anos não sejam expostas 
a telas eletrônicas – como as 
presentes em televisores, com-
putadores, tablets e smartpho-
nes – por mais de 60 minutos 
por dia, e propõe ainda que 
crianças menores de 1 ano não 
tenham qualquer contato com 
essas telas.

Bairro Seguro no alto da Serra

A partir desta sexta-feira 
(3/6), o Programa Bairro Se-
guro chega ao Alto da Serra, 
em Petrópolis, na Região 
Serrana, garantindo mais 
segurança a moradores, 
comerciantes e turistas. A 
implantação atende a um 
pedido do deputado esta-
dual Marcus Vinícius (PTB) 

Thiago Lontra/Alerj

ao governador Cláudio Cas-
tro (PL) e ao comando da Po-
lícia Militar. O lançamento 
será às 9h, na Rua Aureliano 
Coutinho, 203 - Rua Teresa, 
com a presença do gover-
nador Cláudio Castro. Na 
ocasião, o chefe do Executi-
vo anunciará obras e inves-
timentos para o município.

...mas pode evitar 
tragédias
Por outro lado, também em 
primeira discussão, foi aprova-
do na Casa o PL 5811/2022, da 
deputada estadual Célia Jordão 
(PL), que obriga as operadoras 
de telefonia móvel a transmiti-
rem gratuitamente alerta pelo 
Sistema de Difusão Celular (Cell 
Broadcast) à população sobre 
risco de desastres naturais no 
Estado do Rio. A proposta foi 
analisada em regime de urgên-
cia, nesta quinta-feira (2/6), 
após a deputada obter apoio de 
outros 25 parlamentares para a 
inclusão na pauta. Na avaliação 
da deputada estadual, o novo 
sistema é um avanço frente ao 
toque das sirenes em áreas de 
risco, e o envio de SMS por meio 
de alertas antecipados da De-
fesa Civil, já que toca um sinal 
exclusivo que só para quando o 
usuário o desliga no aparelho. 

Desembargador 
lança livro na OAB

Bronzeamento 
regulamentado

A OAB Niterói, presidida por 
Pedro Gomes, promove no 
próximo dia 9 de junho o 
lançamento do livro “A Justiça 
do Trabalho e o sistema de 
precedentes no Novo CPC”, do 
desembargador Jorge Orlando 
Sereno Ramos, do TRT1, e edi-
tado pela Appris. A obra cita 
novos procedimentos de uni-
formização de jurisprudência 
com observância obrigatória. 
O evento acontecerá às 17h, 
no Salão Nobre da entidade, 
com o apoio da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA) 
Niterói, Associação Brasileira 
de Advogados (ABA) e Livraria 
do Wilsinho. 

E a Câmara Federal aprovou, 
nesta quinta-feira (02/06), um 
projeto de lei que beneficia pro-
fissionais que atuam no ramo 
da beleza. As atividades ficam 
regulamentadas, permitin-
do aos trabalhadores estarem 
aptos ao enquadramento no 
regime tributário do Microem-
preendedor Individual (MEI), 
previsto no Estatuto da Micro 
e Pequena Empresa. Agora, a 
proposta segue para o Senado 
Federal. A aprovação inclui 
os serviços de bronzeamento 
(natural e artificial) e de design 
de sobrancelhas, cílios, mi-
cropigmentação e depilação 
na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE). 

Pela alimentação mais saudável

As escolas públicas e pri-
vadas do Estado do Rio 
podem ser obrigadas a 
divulgar o Guia Alimentar 
para a População Brasilei-
ra nas Escolas, elaborado 
pelo Ministério da Saú-
de em 2014. A medida, 
proposta no PL 5.077/21, 
visa reduzir o consumo 
de alimentos processados. 
O texto foi aprovado em 
primeira discussão Alerj, 

Divulgação/Alerj nesta quinta (02/06). A 
multa para a escola que 
não divulgar é de R$ 20,4 
mil (5 mil UFIR-RJ), po-
dendo chegar a R$ 28,6 
mil (7 mil UFIR-RJ) em 
caso de reincidência. “Os 
guias alimentares são uma 
tecnologia de saúde es-
sencial para a melhora dos 
padrões de alimentação 
e nutrição e a promoção 
da saúde das populações. 
Sem dúvida, trata-se de 
ferramenta orientadora de 
políticas públicas, que de-
vem se adequar às neces-
sidades da população”, co-
menta a autora, deputada 
Lucinha (PSD), que assina 
o projeto com o deputado 
Luiz Paulo (PSD). O texto 
proíbe a realização de 
propagandas de alimentos 
processados nas escolas, 
até mesmo aquelas feitas 
através de patrocínio a 
atividades escolares ou 
extracurriculares.

Panorama RJPanorama RJ

Moradores de São Francis-
co, na Zona Sul de Niterói, 
estão reclamando da ação 
de bandidos que andam 
furtando casas no bairro. Os 
crimes costumam acontecer 
de madrugada, entre 0h30 e 
4h30, e são praticados por 
três homens e uma mu-
lher, que seriam usuários 
de crack. Após invadirem as 
residências, eles costumam 

ser vistos pelas ruas carre-
gando os objetos furtados. 
Nos últimos 15 dias já foram 
furtadas pelo menos 8 bici-
cletas, bombas de pressão 
e outros objetos. Até os nú-
meros de identificação das 
casas estão sendo levados. 
Ontem durante o dia, uma 
viatura da polícia esteve por 
lá, em um dos pontos consi-
derados mais críticos.

Muitos furtos em São Francisco
Divulgação

O senador Romário (PL) 
vai receber a Medalha Ti-
radentes na Alerj. A entre-
ga da maior honraria do 
legislativo fluminense ao 
ex-jogador de futebol foi 
aprovada na sessão desta 
quinta-feira (02). A inicia-
tiva da homenagem é do 

deputado Renato Zaca (PL). 
Na justificativa, ele desta-
cou a trajetória parlamen-
tar de Romário, que venceu 
sua primeira disputa para 
deputado federal em 2011 
e, em 2014, foi eleito sena-
dor pelo Rio, com mais de 
4,6 milhões de votos.

Romário ganha mais uma medalha
Divulgação

Divulgação
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 Praia da Região Oceânica está na lista aprovada por júri internacional para renovação da Bandeira Azul

Sossego busca nova certificação
A Praia do Sossego, na Região 
Oceânica de Niterói, está 
na lista já aprovada por um 
júri nacional para receber a 
renovação da Bandeira Azul 
em 2022. O próximo passo é 
a avaliação internacional. O 
local recebeu, da Prefeitura de 
Niterói, melhorias e obras de 
infraestrutura com o objetivo 
de aprimorar a gestão do local 
e facilitar o acesso de visi-
tantes de forma sustentável. 
Em 2021, a enseada recebeu 
a certificação Bandeira Azul 
que é a maior premiação in-
ternacional global já dedicada 
à gestão de praias, marinas e 
embarcações de turismo que 
possuam um elevado grau de 
gestão ambiental e preserva-
ção do ecossistema.

 A praia consta na apro-
vação do júri nacional com 
mais 28 praias e 11 marinas 
brasileiras. O próximo passo 
é a avaliação da equipe de 
jurados internacionais para 
validar a renovação ou apro-
vação da certificação das 
praias e marinas. O resultado 
final deve ser divulgado em 
outubro.

“Estamos muito orgu-
lhosos com a classificação 
nacional da Praia do Sossego 
para receber a Bandeira Azul 
mais uma vez. Estar na lista 
que também inclui praias 

de diversas regiões do Brasil 
é o reconhecimento de que 
fizemos a gestão sustentável 
deste paraíso da nossa cidade 
no último ano. Vamos seguir 
investindo em melhorias 
de infraestrutura turística, 
acessibilidade e restauração 
ecológica para novamente 
sermos classificados pelo júri 

internacional e premiados 
com a Bandeira Azul no final 
deste ano”, afirma o secretário 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS), Rafael Robertson.

A reunião do júri nacional 
tinha como objetivo avaliar 
o cumprimento dos critérios 
estabelecidos pelo programa 

para a gestão de praias e mari-
nas. Na última temporada, 22 
praias e 6 marinas brasileiras 
receberam o selo ecológico.

A Praia do Sossego é a 
primeira de Niterói com esse 
certificado internacional que 
dá visibilidade para praias 
que cumpram uma série de 
conceitos de acessibilidade e 

sustentabilidade e que estão 
preparadas para o ecoturis-
mo.

“Esse é um passo muito 
importante para alcançarmos 
mais uma vez nosso objetivo 
ao final do ano. A gestão da 
Praia do Sossego hoje é refe-
rência nacional em susten-
tabilidade. Essa classificação 
é um reconhecimento a esse 
trabalho”, explica o subse-
cretário de Sustentabilidade, 
Allan Cruz.

No Rio de Janeiro, além da 
Praia do Sossego, que segue 
em busca da renovação, a 
Praia do Peró, em Cabo Frio, 
a Praia de Itaúna, em Saqua-
rema, e a Praia do Forno, em 
Búzios, aparecem na lista do 
júri nacional.

O prêmio é conferido aos 
candidatos, pelo Instituto 
em Rede, uma organização 
não-governamental, que en-
tre outras coisas, tem como 
objetivo preservar ecossiste-

mas naturais, sítios de valor 
histórico e cultural.

Em 2022, o júri nacional 
do Programa Bandeira Azul 
contou com representantes 
do Ministério do Turismo 
(MTur), do Instituto Am-
bientes em Rede (IAR), da 
Associação Náutica Brasileira 
(Acatmar), da Agência Brasi-
leira de Gerenciamento Cos-
teiro, da Fundação SOS Mata 
Atlântica, da Sociedade Brasi-
leira de Salvamento Aquático 
(Sobrasa), da Associação Na-
cional de Órgãos Municipais 
de Meio Ambiente (Anamma) 
e da Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente (Abema).

Melhorias – A Praia do 
Sossego passou por melho-
rias e obras de infraestrutura. 
No local, foram instalados 
ducha, banheiro e lava-pés, 
além de intervenções para a 
infraestrutura turística, aces-
sibilidade e enriquecimento 
ambiental, como a escada 
de pedra (bioconstrução) de 
acesso à praia com guarda-
-corpo e áreas de descanso, 
mirantes de contemplação 
acessível a cadeirantes e sis-
tema de infraestrutura verde 
com jardins de chuva como 
forma de manejo de águas 
pluviais.

Várias melhorias 
e obras de 
infraestrutura 
foram realizadas 
para aprimorar 
gestão do local

 Berg Silva/Divulgação

Praia do Sossego é a primeira de Niterói a receber certificado internacional Bandeira Azul e pode ter selo renovado

Sistema de esgoto 
gratuito em Niteroi
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar hoje, durante a aber-
tura da Semana do Meio 
Ambiente, a conexão à rede 
de esgoto das primeiras 
residências ocupadas por 
famílias beneficiárias do 
Cadastro Único e que vivem 
em áreas que têm influência 
no sistema lagunar de Nite-
rói.  A ação será coordenada 
pela Secretaria de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade de Niterói 
(SMARHS).

“Niterói está desenvol-
vendo uma série de ações 
para proteger e renovar o 
ecossistema das lagoas de 
Niterói, como o Parque Orla 
Piratininga Alfredo Sirkis, 
as obras de drenagem em 
vários bairros da Região 
Oceânica e a renaturalização 
do Rio Jacaré da bacia hidro-
gráfica urbana do Rio Jacaré 
com obras de saneamento 
ambiental nas comunidades 
locais. Essa nova etapa do 
programa Ligado Na Rede, 
que vai beneficiar famílias 

mais pobres da cidade, é 
essencial para seguirmos 
no caminho de uma cidade 
mais sustentável”, afirmou o 
prefeito Axel Grael.

Com o tema “Uma só 
terra – vida sustentável em 
harmonia com a natureza”, 
a Semana do Meio Ambiente 
em Niterói terá uma intensa 
agenda de atividades, várias 
delas voltadas para a educa-
ção ambiental e com a par-
ticipação de estudantes.  Na 
abertura oficial, que aconte-
cerá na Praia do Sossego, ha-
verá o anúncio da adesão de 
cinco escolas da rede muni-
cipal de ensino ao programa 
internacional de educação 
ambiental Eco-Escolas, que 
confere a premiação Green 
Flag (Bandeira Verde) às uni-
dades que tiverem o melhor 
desempenho.

Em parceria com a con-
cessionária Águas de Nite-
rói, o braço social do pro-
grama tem como meta fazer 
a ligação gratuita de 100 
imóveis até o fim do ano.

Divulgação

Cardiologista pediátrica, Dra. Rosa Celia, fundadora da ONG, estará no evento

Abertura do evento reuniu pessoas de diversas idades para assistir as performances dos atletas em Niterói

Itacoatiara Pro agita Região Oceânica
 A Praia de Itacoatiara ganhou 
um colorido todo especial 
ontem (2) chuvosa, no segun-
do dia do Itacoatiara Pro. O 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
esteve na arena montada para 
o campeonato para conferir 
o desempenho dos compe-
tidores.

O Itacoatiara Pro ganhou 
o formato de um megafestival 
e nos próximos dias 24 dias 
acontecerão competições es-
portivas de sete modalidades, 
shows e exposições culturais, 
além de ações socioambien-
tais. O evento conta com o 
apoio da Prefeitura de Niterói, 
por intermédio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer.

“Nós estamos aqui tra-
balhando o esporte e a cul-
tura em um único evento. 
Estamos gerando emprego e 
renda. Niterói é uma cidade 
vibrante. Um evento desse 
porte mostra e leva imagens 
da cidade para o Brasil e o 

mundo. Temos uma natureza 
e relevo que são favoráveis 
para esportes aéreos e náuti-
cos, e ainda temos a tradição 
do vôlei e basquete, entre 
diversas outras modalidades. 
É uma cidade com vocação 
para esportes e por isso é im-
portante a Prefeitura investir 
em eventos que projetam a 
cidade”, explicou o prefeito 
Axel Grael.

Além do tradicional cam-
peonato de bodyboard, Ita-
coatiara Pro também terá pro-
vas de surfe, canoa havaiana, 
mountain bike downhill, vela, 
parapente e skate.

“Eu me sinto muito feliz de 
estar à frente de uma secreta-
ria que hoje pode proporcio-
nar um evento tão grandioso 
como este para nossa cidade. 
Esse evento não é só esporti-
vo, é cultural, é ambiental, é 
inclusivo. É um evento para 
levantar a autoestima da po-
pulação”, afirmou Luiz Carlos 

Gallo, secretário municipal de 
Esporte e Lazer.

Organizador do Itacoa-
tiara Pro, Giuliano Lara des-
tacou que a cidade já está 
recebendo atletas de diversos  
países.

“Niterói vai ter, durante 
esse período, muito esporte, 
muita arte e muito trabalho 
socioambiental. Está tudo 
sendo feito de coração para 
os moradores, turistas e vi-
sitantes”, destacou Giuliano 
Lara, idealizador e produ-
tor do Itacoatiara Pro desde 
2012, acrescentando que no 
período do festival a cidade 
também sediará uma etapa 
do circuito brasileiro, o Ita-
coatiara Pro Série Brasil.

O Itacoatiara Pro conta 
ainda com apoio da Secretaria 
de Meio Ambiente de Niterói, 
da Niterói Empresa de Lazer 
e Turismo (Neltur), da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa, da Funarte, além 

de marcas e patrocinado-
res como Grupo Petrópolis, 
PredialNet, SGA Toyota e 
EcoPonte.

Esportes – Será disputada 
até o próximo dia 5 a segunda 
etapa do circuito brasileiro 
de bodyboard nas catego-
rias profissional Masculino 
e Feminino, sub 18, Master e 
Open Masculino, Open femi-
nino e PCD. De 6 a 16 é a vez 
da quarta etapa do circuito 
mundial de bodyboard, o IBC 
Itacoatiara Pro Bodyboard 
World Contest, que terá a 
participação de cerca de 100 
atletas da categoria mascu-
lino profissional na disputa 
pelo título mundial. De 17 a 
22 de junho, é a vez do surfe. 
Serão 24 atletas especialistas 
em ondas grandes convi-
dados pela organização do 
festival. As três competições 
serão realizadas na Praia de 
Itacoatiara.

Canoa Havaiana - No dia 
5, a praia de Itaipu recebe o 
Itacoatiara Pro V1, compe-
tição de VAA (canoa havaia-
na) num percurso de 15km 
que percorrerá as praias de 
Itaipu, Piratininga e Cam-
boinhas. Com disputas nas 
categorias JR, Open, Master 
40 e Master 50, no masculino 
e feminino.

Já a prova de Mountain 
Bike Downhill será uma eta-
pa do Campeonato Estadual 
e acontece nos dias 11 e 12 de 
junho no Parque da Cidade, 
na pista conhecida como 
“Waimea”, considerada uma 
das melhores do Brasil para 
competições na modalidade. 
As categorias disputadas são: 
Elite, Sub 30, Júnior, Juvenil, 
Infanto-Juvenil, Master (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2, D), no 
masculino, e Elite e Júnior 
feminino.

O Parque da Cidade será 
o ponto de partida da prova 

de parapente, que será rea-
lizada durante os dias 18 e 
19 de junho, numa disputa 
de permanência e pouso (os 
pilotos decolam e devem 
permanecer no ar por um pe-
ríodo antes de fazer o pouso 
em alvo determinado).

As regatas acontecem nos 
dias 25 e 26 de junho, na en-
seada de São Francisco, com 
estrutura para os espectado-
res na praia. A competição de 
vela terá as classes Optimist, 
Dingue e ILCA.

Nos dias 18 e 19, acontece 
a etapa do circuito Niteroien-
se de Skate, no SkatePark 
Carlos Alberto Parizzi, em 
São Francisco, com a par-
ticipação de 70 skatistas da 
cidade de diferentes idades. 
Nos dias 25 e 26 de junho, 
será realizada a prova de ska-
te desenhada pelo campeão 
Bob Burnquist, que irá exigir 
dos atletas convidados o seu 
mais alto nível técnico.

New Concept Rio comemora 
10ª edição no Hotel Fairmont 
O hotel Fairmont Rio de Ja-
neiro Copacabana recebe no 
dia 8, das 13h às 20h, a déci-
ma edição do New Concept 
Rio. O evento gratuito reúne 
mais de 50 marcas empreen-
dedoras do Rio de Janeiro 
dos segmentos de moda e 
decoração, como Essence, 
Lust, Misturar com Estilo, 
Deni Monteiro, Rio Eyewear, 
Arte na Mesa, entre outras e 
apoia o Pro Criança Cardíaca, 
cedendo gratuitamente stand 
para a instituição do terceiro 
setor participar na venda de 
produtos com renda revertida 
para o projeto.

No espaço, às 17h30, a 
cardiologista pediátrica Rosa 
Celia, fundadora da ONG, 
vai autografar o livro “Rosa 
Celia e o coração da criança”, 
escrito por Beth Ritto e em 
homenagem à vida e obra da 

doutora Rosa. Para quem gos-
ta de estar na moda e ainda 
ajudar o próximo, haverá o 
lançamento da coleção Floral 
de Lola Maceddo, e Decora-
ção para Coração por Paula 
Acioli.

A curadoria das marcas ex-
positoras fica a cargo de Patrí-
cia Nagy, Carla Araújo e Flávia 
Abreu, que levam em conta o 
bom gosto e fazem uma cri-
teriosa seleção para garantir 
a qualidade e a diversidade 
dos produtos expostos. “A 10ª 
edição é uma comemoração 
ao sucesso do coletivo. Recen-
temente expandimos a ideia 
para a Barra com objetivo de 
acessar um novo público e 
dar oportunidade para novas 
marcas participarem do even-
to”, comemora Patrícia.  

O projeto ->Desde 1996, 
o Pro Criança Cardíaca tem 

feito famílias voltarem a sorrir 
por cuidar de crianças caren-
tes. Já foram 1641 procedi-
mentos invasivos realizados, 

quase 100 mil atendimentos 
ambulatoriais, 15.100 crian-
ças atendidas e 151 mil pes-
soas impactadas.

Evento terá autógrafos da médica Rosa Celia, fundadora do Pro Criança Cardíaca
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Capacitação 
digital para 
professores 
do estado
A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc) está 
capacitando mais de 1.300 
professores para a utiliza-
ção de recursos digitais e 
inovações tecnológicas nas 
escolas estaduais. Durante 
dois dias, os profissionais 
da rede fizeram uma imer-
são no mundo digital por 
meio do workshop “Cul-
tura Maker nas Escolas” e 
aprenderam, em oficinas, 
como aplicar as novas fer-
ramentas educacionais 
como o audiovisual, a mu-
sicalização e a gamificação 
em sala de aula.

O objetivo do evento, 
realizado no auditório da 
Seeduc, no Santo Cristo, 
no Rio, foi apresentar aos 
docentes da rede os novos 
equipamentos de apoio 
pedagógico que estão sen-
do entregues nas unidades 
escolares, como laptops, 
lousas digitais, impresso-
ras 3D e salas makers.

As “Salas Maker” são 
ambientes compartilha-
dos que começam a fazer 
parte da rotina do ensino 
fluminense, contribuindo 
para que alunos e profes-
sores possam criar e expe-
rimentar soluções, mesmo 
sem conhecimento prévio. 
Para isso o espaço ofere-
ce ferramentas digitais e 
tecnológicas para ajudar 
no desenvolvimento de 
competências como auto-
nomia e criatividade.

Além de conhecer os 
novos espaços que estão 
chegando a todas as unida-
des escolares, os professo-
res foram apresentados às 
coleções Microkids Tecno-
logia Educacional, Projeto 
Letramento Matemático 
e Projeto Enem. Após a 
capacitação, cada profes-
sor atuará como agente 
multiplicador levando a 
cultura digital ao processo 
de ensino.

 Termos de cooperação foram assinados, entre eles para construção de ponte e de viaduto

Resende: R$160 milhões em obras
O governador Cláudio Castro 
anunciou obras em Resende. 
A cidade,  sede de impor-
tante polo industrial, tem 
previstos investimentos de 
mais de R$ 160 milhões do 
PactoRJ. Ontem (2), termos 
de cooperação técnica fo-
ram assinados para obra de 
drenagem e pavimentação 
do bairro Morada da Barra, 
construção da ponte de uso 
misto sobre o canal central, 
obra para duplicação da 
ponte sobre o Rio Surubi e 
construção de viaduto no 
bairro Morada do Castelo.

“Essas importantes obras 
que estamos tirando do pa-
pel vão melhorar a mobilida-
de urbana e mudar a vida dos 
moradores, que precisam se 
deslocar na cidade. Estamos 

levando o principal para as 
pessoas: a dignidade”, disse 
o governador Cláudio Castro.

O secretário de Infraes-
trutura e Obras, Rogério 
Brandi, falou sobre a impor-
tância dos serviços para a 
população.

“Esses investimentos vão 
contribuir para a qualidade 
de vida dos moradores de 
Resende. Além das obras já 
anunciadas, vamos publicar 
este mês a construção de 
praça no distrito Turístico de 
Visconde de Mauá e vamos 
reformar a Praça Dr. Oliveira 
Botelho, Praça da Matriz, no 
Centro histórico de Resende 
- disse.

O governador Cláudio 
Castro visitou também as 
futuras instalações do Hos-

pital do Câncer de Resende. 
O prédio foi adquirido pela 
prefeitura e agora passará 
por uma readequação a fim 
de receber a unidade de on-
cologia. A parceria com Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Saú-
de, prevê a destinação de R$ 
35 milhões para a viabiliza-
ção do projeto. O secretário 
Alexandre Chieppe destacou 
que os investimentos na área 
são fundamentais.

“Vamos colocar em prá-
tica a reforma do Hospital 

Municipal Henrique Sérgio 
Gregori, com investimentos 
de mais de R$ 15 milhões, e 
agora esses recursos de R$ 35 
milhões para Hospital de On-
cologia, tão importante para 
a população. Precisamos 
garantir o tratamento dos 
moradores para que eles não 
precisem se deslocar para 
outros locais. É fundamen-
tal ter esses projetos com 
parcerias para beneficiar a 
população”, afirmou.

Cláudio Castro também 
esteve no Hospital Municipal 

Veterinário, equipamen-
to que presta atendimento 
gratuito para animais de 
estimação dos moradores 
de Resende e que já realizou 
mais de 35 mil atendimen-
tos no ano passado. Logo 
depois, Castro seguiu para a 
Rua Altamiro O’rreilly, uma 
das contempladas com o 
programa Asfalto Presente, 
que destinou quase 5 mil 
toneladas de massa asfáltica 
para o município.

“O que estamos fazendo é 
prestar contas à população. 
O Asfalto Presente é uma 
parceria com a prefeitura. 
Cedemos todo o material e 
o município aplica e executa 
muito bem a obra”, enfatizou 
o secretário de Estado das 
Cidades, Uruan Andrade.

São Gonçalo terá área para 
soltura de animais silvestres
São Gonçalo inaugura, no 
domingo, 5 de junho, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
a Área de Soltura de Animais 
Silvestres (Asas) municipal, 
na APA das Estâncias de Pen-
dotiba, a primeira pública do 
Estado do Rio de Janeiro.

A nova área de soltura vai 
receber animais silvestres 
resgatados, com o devido 
tratamento para uma possí-
vel reinserção ao seu habitat 
natural. O local vai operar a 
partir de uma cooperação 
técnica entre a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e o meio acadêmico. Todos 
os procedimentos seguirão 
normas do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea). 

“São Gonçalo está sendo 
pioneiro com a primeira Asas 
pública do Estado. Esse espa-
ço é de suma importância, 
porque vai proporcionar o 
retorno de animais resga-
tados para a natureza. É 
importante destacar o forta-
lecimento da relação com o 
meio acadêmico, que estará 
presente na área de soltura. 
Todo o processo de soltura 
desses animais será avalia-
do criteriosamente em cada 

caso por veterinários, de 
acordo com as condições do 
animal resgatado. Será um 
grande avanço para o mu-
nicípio contar com uma es-
trutura desse porte, que será 
capaz de dar o tratamento 
adequado aos animais da 
nossa fauna”, disse o secretá-
rio de Meio Ambiente, Carlos 
Afonso.

A nova área de soltura vai 
de encontro à necessidade 
de combater a síndrome da 

floresta vazia na cidade de 
São Gonçalo, um problema 
que vem ocorrendo nas áreas 
da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Trata-se 
de um processo de perda 
da fauna nas áreas de mata 
da cidade. Muitas vezes os 
animais resgatados em São 
Gonçalo são levados para 
outros locais, esvaziando as 
florestas da cidade. O local 
mais próximo para onde os 
animais eram levados é o 
Cetas (Centro de Triagem de 
Animais Silvestres/Ibama), 
em Seropédica, a quase 90 
km de São Gonçalo, que 
atualmente está impossibi-
litado de receber animais 
resgatados.

Inauguração acontece no domingo, na APA Estâncias de Pendotiba

A Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ) e 
a TurisRio promovem o 
cadastramento de no-
vos artesãos no Progra-
ma de Artesanato do 
Estado, em São Pedro 
da Aldeia. O encontro 
acontece hoje (3), a par-
tir das 8h30, na Casa do 
Artesão, com objetivo de 
mapear e desenvolver a 
atividade artesanal no 
município.

O cadastro dá direito 
à Carteira Nacional do 
Artesão, documento que 
reconhece a atividade 
como profissão. A car-
teira também é reconhe-
cida como documento 
de identidade, permite 
que o artesão participe 
de feiras nacionais e es-
taduais, tenha acesso ao 
microcrédito orientado 
produtivo, a cursos de 
qualificação.

Cadastro de 
artesãos

Hospital já conta com aparelho que oferece mais conforto aos pacientes

Huap agiliza atendimentos 
com ultrassom à beira leito
Entre tantos avanços que o 
Hospital Universitário Antô-
nio Pedro (Huap) apresentou 
nos últimos anos, o princi-
pal deles foi a mudança nos 
processos assistenciais. E foi 
com o objetivo de ampliar a 
sensação de acolhimento ao 
paciente que a unidade acres-
centou mais um item voltado 
ao atendimento assistencial. O 
ultrassom à beira leito.

A unidade conta com dois 
aparelhos do tipo, ambos 
adquiridos na atual gestão do 
reitor Antonio Claudio Lucas 
da Nóbrega. Um se encontra 
na clínica médica e o outro 
no setor de cardiologia. O 
propósito é o de fortalecer a 
integração academia-serviço.

Professor de Medicina da 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) e médico de uma 
das clínicas do Huap, o doutor 
Ronaldo Gismondi explica as 
utilidades do aparelho que 
chegou ao local no início de 
2022.

“O ultrassom à beira leito é 
usado para realizar o diagnós-
tico e para auxiliar o médico 
em vários procedimentos. 
A utilização dele melhora a 
acurácia da nossa avaliação 

clínica. E, nos procedimentos, 
ele reduz o risco de complica-
ções para o paciente. Todos 
esses aparelhos se encontram 
disponíveis por 24 horas para 
todos os residentes e para os 
staffs do hospital”, comentou 
o clínico geral da unidade.

E se o equipamento ga-
rante conforto e melhoria do 
cuidado aos pacientes que 
necessitam deste recurso, seja 
para diagnóstico ou para o 

acompanhamento da evolu-
ção de um tratamento especí-
fico, essa ferramenta também 
é benéfica aos profissionais do 
Huap por possibilitar agilida-
de e facilidade na realização 
dos exames.

Outro aspecto a respeito 
do ultrassom à beira leito é a 
melhora no aprendizado dos 
alunos, em especial os resi-
dentes. De acordo com dados 
da Pesquisa de Satisfação dos 

Residentes (PSR) divulgados 
no final do ano passado, 87,4% 
dos alunos dos programas de 
residência médica e multipro-
fissional afirmaram estar satis-
feitos ou muito satisfeitos com 
o conhecimento adquirido na 
assistência prestada junto ao 
paciente no Huap.

Como o estudo foi feito 
antes da chegada do aparelho, 
a expectativa é que esse índice 
seja superior neste ano.

São dois 
equipamentos 
disponíveis 
24h para os 
residentes e staff 
do hospital

Divulgação

Reco da UFF

RJ: Dia D contra a 
gripe e sarampo
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza 
está na reta final e, no próxi-
mo sábado (4/6), a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) em 
parceria com os 92 municí-
pios promove o segundo Dia 
D contra a gripe e o sarampo 
no estado.

“A imunização é voltada 
para todo o público-alvo da 
campanha e a campanha 
facilita a ida aos postos. É 
importante que toda a popu-
lação esteja com a vacinação 
em dia para evitarmos doen-
ças, o que contribui para o 
crescimento que vivemos 
atualmente no estado”, disse 
governador Cláudio Castro.    

“No primeiro Dia D, no 
final de abril, as fortes chu-
vas que atingiram o estado 
dificultaram o acesso da po-
pulação aos postos de saúde. 
Por isso, conversamos com 
o Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde do Rio 
de Janeiro e decidimos fazer 
essa nova mobilização. É 
muito importante a adesão 
da população. A vacina con-

tra a gripe protege contra as 
formas graves e óbitos pela 
doença, principalmente na 
população que faz parte do 
público-alvo”, destacou o se-
cretário de Saúde Alexandre 
Chieppe.

Apesar de a campanha 
contra a gripe ter iniciado 
há quase dois meses, ape-
nas 23,35% do público-alvo 
receberam a imunização. 
Na primeira fase, realizada 
entre 4 e 30 de abril, estava 
prevista a imunização de 
trabalhadores da saúde e 
idosos com 60 anos ou mais. 
Até o momento, somente 
35,34% dos idosos e 33,29% 
dos trabalhadores da saúde 
procuraram os postos para 
receber a vacina.

O mesmo ocorreu com a 
população contemplada na 
segunda fase da campanha, 
que começou no dia em 1 
de maio e encerra amanhã 
(3). As crianças com mais de 
6 meses e menos de 5 anos, 
por exemplo, só alcança-
ram 19,51% da cobertura  
vacinal.

Divulgação

Vacinas poderão ser tomadas nos postos durante o Dia D, neste sábado

Governador também visitou futuras 
instalações do Hospital do Câncer. 
Investimento será de R$ 35 milhões

Município será pioneiro, criando a 
primeira Asas pública do RJ, para 
reintegração de animais à natureza
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G-10 promove hoje mais um 
encontro de lideranças no Rio

Será realizado nesta sexta-
-feira (3) o 50º. Encontro de 
Empresários G10, evento 
que há 15 anos reúne em-
presários, representantes 
institucionais e personali-
dades, para relacionamento 
e integração entre importan-
tes agentes da economia do 
Estado do Rio de Janeiro. O 
evento matinal acontecerá 
no salão nobre da Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB), no Leblon.

Nesta 50ª edição, o tema 
central “Empreendedoris-
mo e Inovação” dá nome 
ao tradicional Painel de De-
bates, que contará com as 
participações de Beto Filho, 
presidente da ABF - Asso-
ciação Brasileira de Franchi-
sing; Juliana Alencar, CEO 
da Weird Garage; George 
Neder, diretor de Patrimônio 

e Novos Negócios da AABB; 
Alcir Guimarães, CEO da 
Focus Contabilidade; Denise 
Schalom, coordenadora de 
Atendimento do Sebrae - 
Regional Zona Oeste, e; Luís 
Fernando Cardoso, presi-
dente da Aciap - Associação 
Comercial de Volta Redonda, 
que serão mediados pela 
jornalista, CEO do Grupo 
Identidade e vice-presidente 
e cofundadora do G10, Letí-
cia de Freitas e Castro.  

Os painéis de debates 
são uma correalização entre 
Grupo de Empresários G10 e 
Grupo Identidade.

O evento também será 
marcado homenagens do 
G10 a personalidades e em-
presários de destaque, como 
Ricardo Menezes, presidente 
da CAARJ -  Caixa de Assis-
tência da Advocacia do Rio 

de Janeiro; Georgia Buffaro, 
fundadora e presidente do 
Instituto Bees of Love; Giselle 
Tuñas, CEO da Rede Zé do 
Kibe; Bárbara Aguiar, CEO 
da Carioca Cobrança; Luiz 
Paranhos Velloso, diretor da 
Fecomercio; Rose Brandão, 
CEO da MCPlus; Claudio 
Magnavita, jornalista e presi-
dente do Correio da Manhã; 
Maurício Bastos, jornalista, 
radialista e apresentador, 
além do cantor Thiago Lima, 
que também será a atração 
musical do evento.

O Encontro de Empresá-
rios G10 acontece regular-
mente a cada dois meses, sob 
o comando do presidente 
Professor Marcos Oliveira e 
da vice-presidente Letícia 
de Freitas e Castro, sempre 
com a presença de perso-
nalidades públicas e exe-

cutivos renomados, com o 
objetivo de gerar networking  
e fomentar a Economia do 
País.

 Evento, na AABB do Leblon, terá como tema ‘Empreendedorismo e Inovação’

Mas para receber a vacina, será preciso ter intervalo de quatro meses

Rio amplia segundo reforço 
para pessoas de 50 anos

Pessoas com 50 anos ou mais 
poderão receber a segun-
da dose de reforço contra a 
covid-19 a partir de hoje (3) 
na cidade do Rio de Janeiro, 
anunciou ontem (2) a Secre-
taria Municipal de Saúde.

Para receber a vacina, será 
necessário respeitar um in-
tervalo de ao menos quatro 
meses em relação à primeira 
dose de reforço. 

Também podem tomar a 
vacina contra a covid-19, no 
município do Rio de Janeiro, 
pessoas com cinco anos ou 
mais que ainda não recebe-
ram a primeira ou a segunda 
dose das vacinas. A primeira 

dose de reforço pode ser apli-
cada em adolescentes com 
ao menos 12 anos, adultos e 
idosos, e a segunda dose de 
reforço já estava disponível 
para pessoas com 60 anos 
ou mais. 

Em entrevista ontem, o 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, fez um apelo 
para que a população se vaci-
ne e para que usem máscaras 
as pessoas com sintomas 
gripais, estudantes das redes 
pública e privada e pessoas do 
grupo de risco. 

O município registrou 5 
mil novos casos da doença na 
semana passada, e, a cada 100 

testes em pessoas com sinto-
mas gripais, 20 confirmam 
a presença do SARS-CoV-2. 
Apesar disso, a prefeitura 
decidiu não impor medidas 
restritivas. 

Média móvel sobe - A mé-
dia móvel de casos de co-
vid-19 chegou a 30.487 notifi-
cações diárias, maior número 
desde 26 de março, segundo 
o painel de dados Monitora 
Covid-19, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz). Apenas 
uma semana antes, em 25 de 
maio, a média era de 14.970, 
menos da metade do registra-
do atualmente.

O número de mortos 
pelas chuvas em Per-
nambuco aumentou 
para 126, informou, 
ontem (2), a Defesa 
Civil  do estado. Na 
manhã de ontem, o 
Corpo de Bombeiros 
localizou mais duas 
vítimas dos temporais 
do fim de semana na 
região metropolitana 
do Recife. Os corpos 
foram encontrados na 
Vila dos Milagres, no 
Recife, e no Curado IV, 
em Jaboatão dos Gua-
rarapes. Mais quatro 
vítimas foram incor-
poradas às estatísti-
cas após investigação 
social no Instituto de 
Médico-Legal.

126 mortos em 
Pernambuco

Divulgação

Juliana Alencar, CEO da Weird Garage, 

participa do painel de debates

 Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos aprova recomendação 

Petrobras: decreto pode 
abrir estudo para privatizar
O Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(CPPI) aprovou ontem (2) 
resolução que recomenda a 
edição de um decreto pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
permitir o início de estudos 
sobre a privatização da Pe-
trobras.

A inclusão oficial da Petro-
bras no PPI só pode ser feita 
depois do decreto. Um comitê 
interministerial, formado pe-
los Ministérios da Economia 
e de Minas e Energia, se en-
carregará dos estudos, tanto 
sobre a desestatização da 
Petrobras como sobre a venda 
dos contratos da PPSA, estatal 
que gere a comercialização do  
petróleo extraído da camada 
pré-sal.

Segundo o secretário es-
pecial do PPI, Bruno Westin 
Leal, a recomendação apro-
vada ontem não significa a 
inclusão da Petrobras no Plano 
Nacional de Desestatização 
(PND). Isso porque a entrada 
da petroleira no PND necessita 
de aprovação de projeto de lei 
ou de medida provisória pelo 
Congresso Nacional.

“Não temos nenhum pra-
zo definido para o envio de 
projeto [sobre a Petrobras]”, 
declarou Westin. “De forma 
objetiva, não há horizonte”, 
acrescentou o secretário, ao 
ser perguntado sobre prazos 
para a conclusão dos estudos e 
de uma eventual privatização.

Em relação à PPSA, o se-
cretário especial de Deses-
tatização do Ministério da 
Economia, Diogo Mac Cord, 

esclareceu que o governo não 
pretende privatizar a esta-
tal, que, nas palavras dele, 
“não tem valor em si mesma. 
Segundo ele, a União quer 
vender os direitos de receber 
os valores dos contratos sob 
regime de partilha. “Como 
isso vai acontecer, é objeto dos 
estudos”, declarou.

Apesar de o governo não 
confirmar prazos para uma 
eventual privatização da Pe-
trobras, Mac Cord disse que 
a venda da companhia para a 
iniciativa privada estimularia 
o investimento privado, num 
momento em que o planeta 
passa por uma transição ener-
gética. Ele também avaliou 
que uma possível privatização 
aumentaria a competitividade.

“Desde a década de 1940, 
quando se decidiu por um 

modelo estatal, concentrou-
-se o setor de petróleo em 
uma empresa. Ao longo dos 
estudos, vamos verificar como 
o aumento de competição 
poderá acontecer. O impor-
tante é, com 70 anos de atraso, 
conseguirmos propiciar um 
ambiente competitivo”, co-
mentou Mac Cord.

Na reunião de ontem, o 
Conselho do PPI aprovou o 
arrendamento de mais qua-
tro terminais portuários: em 
Porto Alegre, São Francisco 
do Sul (SC), Itaguaí (RJ) e Vila 
do Conde (PA). O órgão tam-
bém aprovou as relicitações 
da BR-163 em Mato Grosso e 
do aeroporto do Galeão (RJ), 
cujas concessões estão sendo 
devolvidas ao governo. Nesses 
dois casos, os estudos para 
definir o modelo dos leilões 

ainda precisam ser feitos.

Perspectivas
O Conselho do PPI tam-

bém apresentou um balanço 
das atividades do órgão nos 
últimos três anos e atualizou 
a carteira de leilões para 2022. 
Até o fim do ano, o governo 
quer leiloar mais de 90 ativos à 
iniciativa privada, que resulta-
rão em investimentos privados 
de quase R$ 190 bilhões.

O governo aposta na con-
cessão do Aeroporto de Con-
gonhas (SP) e de mais 14 ae-
roportos, aprovada ontem (2) 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). O Conselho do 
PPI também destaca o leilão 
de três lotes de rodovias no 
Paraná e dois leilões de linhas 
de transmissão de energia.

Ainda em 2022, o gover-
no quer leiloar dez parcerias 
público-privadas (PPPs) de 
iluminação pública, em cida-
des como Curitiba, Camaçari 
(BA), Nova Iguaçu (RJ) e Co-
latina (ES). A lista do PPI para 
este ano também abrange três 
projetos de resíduos sólidos 
até o fim do ano: em Teresina, 
Bauru (SP) e Consórcio Coma-
res (CE).

O grande destaque deste 
ano, segundo o Conselho do 
PPI, será a privatização da Ele-
trobras, que, diferentemente 
de um leilão direto, se dará 
por meio de um programa 
de diluição de ações. Nesse 
modelo, a União reduzirá a 
participação na companhia 
de pouco mais de 70% para, 
no máximo, 45%.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo secretário de Desestatização, o governo não pretende a privatização 

Acordado vale sobre 
o legislado, diz STF
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) validou ontem (2) um 
acordo coletivo que limitou 
o pagamento de direitos não 
previstos na Constituição. Com 
a decisão, a Corte definiu que 
o acordado deve prevalecer so-
bre o legislado no caso julgado. 

O julgamento envolveu 
o pagamento das chamadas 
horas in itinere (horas no iti-
nerário), o tempo gasto pelo 
trabalhador no deslocamento 
entre sua casa e o trabalho. O 
direito era reconhecido pela 
jurisprudência da Justiça do 
Trabalho, mas deixou de ser 
após a Reforma Trabalhista 
de 2017. 

Embora o entendimento 
seja aplicado ao caso especí-
fico, a decisão poderá abrir 
possibilidade para que a tese 
definida possa ser aplicada 
em outros julgamentos seme-
lhantes. 

A Corte julgou o recurso 
de uma mineradora contra 
decisão do Tribunal Superior 
de Trabalho (TST) que invali-
dou um acordo firmado entre 
a empresa e os sindicatos dos 
trabalhadores, antes da refor-
ma de 2017, para fornecer o 

transporte aos funcionários 
e deixar de pagar as horas in 
itinere. 

O TST entendeu que a mi-
neradora deveria pagar as 
horas de deslocamento por-
que estava situada em região 
de difícil acesso e horário do 
transporte oferecido era in-
compatível com a jornada de 
trabalho.

Ao julgar o caso, o relator, 
ministro Gilmar Mendes, en-
tendeu que a horas in itine-
re não estavam previstas na 
Constituição e são sujeitas a 
acordos entre patrões e em-
pregados. 

“Trata-se de direito susce-
tível de disposição, sujeito à 
autonomia da vontade coletiva 
expressa, mediante acordo de 
convenção coletiva”, afirmou 
Mendes. 

Acompanharam o voto os 
ministros André Mendonça, 
Nunes Marques, Alexandre de 
Moraes, Luís Roberto Barroso, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli. 

Os ministros Edson Fachin 
e Rosa Weber divergiram e 
entenderam que não pode 
admitir retrocessos nos direitos 
básicos do trabalhador.

 Carlos Moura/Divulgação

Mendes: ‘horas in itinere não estavam na Constituição e são sujeitas a acordos 

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: 07/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Rua 32 - Maralegre - Piratininga - Niterói 17580191
09:00 às 13:00 Rua Doutor Walter Madeira - Piratininga - Niterói 17580191
09:00 às 13:00 Rua Waldemar Madeira - Cafuba - Niterói 17580191
09:00 às 13:00 Rua Engenheiro Ari Gomes da Silva - Piratininga - Niterói 17580353
09:00 às 13:00 Rua 52 - Piratininga - Niterói 17580503
09:00 às 13:00 Rua Doutor Salomão Vergueiro da Cruz - Piratininga - Niterói 17580503
13:00 às 17:00 Estrada do Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 17576711
13:00 às 17:00 Ruas 13, 17, 18, 19, 20 - Loteamento Soter - Loteamento Vale Feliz 

- Jardim Fazenda Terrabras - Loteamento Terrabras - Loteamento 
Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Várzea das Moças - Itaipu 

17576711

13:00 às 17:00 Rua Berta Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 17576711
13:00 às 17:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Niterói 17576711
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 17576711
13:00 às 17:00 Sítio Frei - Várzea das Moças - Engenho do Mato - Niterói 17576711
13:00 às 17:00 Rua Anita Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Franklin Roosevelt Loteamento - São Francisco 

- Charitas - Niterói 
17576871

13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Rua Bororós - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Rua Guararapes - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Rua Nilo Peçanha - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Rua Tabajaras - São Francisco - Niterói 17576871
13:00 às 17:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói 17576871
14:00 às 18:00 Rua Cons Paulo de Melo Kale - Piratininga - Cafuba - Niterói 17580673
14:00 às 18:00 Rua Jornalista Osia Stutz - Piratininga - Niterói 17580673
14:00 às 18:00 Avenida C Peçanha - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Estrada de Itaipu - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Rua Andorinhas - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Rua Bem Ti Vi - Loteamento Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Rua das Andorinhas - Itaipu - Niterói 17581193
14:00 às 18:00 Rua João de Barro - Itaipu - Niterói 17581193

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Arith Lima Santos - Lagoinha - São Gonçalo 17576677
08:30 às 12:30 Rua Cretote Silva - Pacheco - São Gonçalo 17576677
08:30 às 12:30 Rua Palmira Lima Santos - Pacheco - São Gonçalo 17576677
13:00 às 17:00 Ruas 11, 12, 13 - Apolo 3 - São Gonçalo 17582083
13:00 às 17:00 Rua José Salvato - Apolo 3 - São Gonçalo 17582083
13:00 às 17:00 Rua Josue Salvato - Apolo 3 - São Gonçalo 17582083

MARICÁ
13:00 às 17:00 Con Pedra Branca - Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada do Jaconé - Praia Lagoas-Co - Estrada de Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada de Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada Pedra Negra - Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Correia - Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Rua Amaral - RJ 118 - Jaconé - Maricá 17576387
13:00 às 17:00 Travessa de Jaconé - Jaconé - Maricá 17576387
Dia: 08/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Alameda Amendoeiras - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Alameda Flamboyant - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Alameda Acácias - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Alameda Cambucas - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Condomínio Grotão - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Estrada Itaipu - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Ruas 2, 4, 5 - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Ruas A, B, C - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Rua Alameda de Cambucá - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Rua Gentil Achilles Vivas - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Rua José Eduardo do Prado Kelly - Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17587759
09:00 às 13:00 Rua Juriti - Itaipu - Niterói 17587759
13:00 às 17:00 Estrada Fazendinha - Badu - Niterói 17584689
13:00 às 17:00 Rua das Flores - Badu - Niterói 17584689
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Badu - Niterói 17584689
13:00 às 17:00 Rua 49 - Piratininga - Niterói 17587511
13:00 às 17:00 Rua Brasília - Piratininga - Niterói 17587511
13:00 às 17:00 Rua Roma (Ant R.48) - Piratininga - Niterói 17587511
13:30 às 17:30 Rua Portugal - Maria Paula - Pendotiba - Niterói 17588215
13:30 às 17:30 Rua Alemanha - Maria Paula - Niterói 17588215
14:00 às 18:00 Rua Frei Orlando - Jacaré - Niterói 17588323
14:00 às 18:00 Rua Pedro Ernesto - Tenente Jardim - Niterói 17588323

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Agnaldo S. Rocha - Coelho - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Aldea de Matos - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Anastácio Rosa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Ferreira Borges - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Miguel Grinka - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Navarro da Costa - Jardim Alcântara - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Nicolau Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Piracanjuba - Jardim Catarina - São Gonçalo 17580871
13:00 às 17:00 Rua Lucio Bittencourt - Jardim Catarina - São Gonçalo 17583791
13:00 às 17:00 Rua Doutor João Batista Santos - Tribobó - São Gonçalo 17587975
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário João Batista dos Reis - Tribobó - São Gonçalo 17587975
13:00 às 17:00 Rua Jair da Silva Tavares - Tribobó - São Gonçalo 17587975

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estradas 1, 66, 69, 73 - Interlagos - Centro - Jacaroá - Jardim Interlagos 17583959
13:00 às 17:00 Estrada Gamboa - Jacaroá - Maricá 17583959
14:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17588241
14:00 às 17:00 Avenida Felicidade Diniz da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17588241
14:00 às 17:00 Avenida João Messas - Praia de Itaipuaçu - Maricá 17588241
14:00 às 17:00 Ruas 1, 14, 15, 16 - Costa Verde - Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - 

Praia de Itaipuaçu - Centro - Santo Antônio - Maricá 
17588241

14:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Maricá 17588241
14:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora Aparecida - Itaipuaçu - Praia de Itaipuaçu - 

Jardim Atlântico - Maricá 
17588241
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Diego Alves 
deve voltar 
ao Flamengo 
no domingo

O Flamengo 
segue com a 
preparação vi-
sando o duelo 
do próximo 
d o m i n g o , 

contra o Fortaleza, no Ma-
racanã, pela nona rodada do 
Campeonato Brasileiro. Os 
rubro-negros tentam final-
mente embalar na compe-
tição e se aproximar do G-4.

Para esta partida, o téc-
nico Paulo Sousa vai ganhar 
uma opção no gol. Isso por-
que o goleiro Diego Alves 
vem treinando normalmen-
te com o elenco.

O arqueiro se envolveu 
recentemente em polêmica 
com o treinador português. 
Mesmo com seu retorno, 
Diego Alves deve ser opção 
no banco de reservas no fim 
de semana.

Quem também apare-
ceu no campo foi Santos. 
No entanto, o goleiro segue 
em recuperação de lesão 
muscular e ainda não tem 
condição de jogo.

Renovação - O Rubro-
-Negro renovou o contrato 
do jovem lateral-direito Ma-
theuzinho até 2026. O víncu-
lo foi ampliado por mais um 
ano, visto que o anterior era 
válido até dezembro de 2025.

Revelado pelo Londrina, 
o jogador disputa posição 
com o chileno Isla nesta 
temporada. No ano, foram 
17 jogos até aqui, com duas 
assistências e um gol mar-
cado.

O jogador de 21 anos che-
gou ao Ninho do Urubu em 
2019 para integrar a equipe 
sub-19 do Flamengo.

Brasil não toma conhecimento dos donos da casa e vence por 5 a 1

Seleção passeia na Ásia 
e goleia Coreia do Sul

Lucas Figueiredo / CBF

Recuperado de lesão no pé, o atacante Neymar entrou em campo ontem e marcou duas vezes contra a Coreia do Sul

A preparação fi-
nal da Seleção 
Brasileira para 
a Copa do Mun-
do do Qatar, que 
será no final do 
ano, começou 

bem ontem. No primeiro de 
quatro amistosos previstos 
antes da estreia no Mundial, 
o Brasil mostrou um bom fu-
tebol e goleou a Coreia do Sul 
por 5 a 1, em Seul.

Confirmado como titular 
após se recuperar de dores no 
pé direito, Neymar se destacou 
ao marcar dois gols. Ambos 
em cobranças de pênalti. Ri-
charlison, Philippe Coutinho 
e Gabriel Jesus fecharam a 
goleada e Hwang Ui-Jo anotou 
o da Coreia do Sul.

A sequência da preparação 
da equipe comandada pelo 
técnico Tite será na próxima 
2ª, contra o Japão, em Tóquio.

A proposta de Tite para 
o início da partida era fazer 
uma marcação alta na saída 
de bola sul-coreana e jogar 
com intensidade. Isso foi feito 
e logo os resultados aparece-
ram. Aos dois minutos, Thiago 
Silva marcou de cabeça, mas 
estava impedido. Aos seis, o 
placar foi aberto. Alex Sandro 
fez boa jogada pela esquerda e 
cruzou para a o meio da área. 
Fred chutou e Richarlison deu 
um leve toque para fazer 1 a 0.

Com boas trocas de passe, 
os sul-coreanos passaram a 
ameaçar a defesa brasileira e 
conseguiram o empate aos 30 

minutos, com Hwang Ui-Jo.
Aos 37, após auxílio do VAR, 

o árbitro foi ao VAR e marcou 
pênalti em Alex Sandro no iní-
cio da jogada. Neymar bateu 
com precisão no canto esquer-
do e fez 2 a 1 para o Brasil.

Aos 11 do segundo tem-
po, mais uma vez de pênalti, 
Neymar balançou as redes de 
novo.

Com 3 a 1 no placar, o 
jogo ficou mais aberto e as 
duas seleções criaram boas 
oportunidades de gol. Aos 34, 
Philippe Coutinho, que havia 
acabado de entrar no lugar de 
Neymar, fez um belo gol.

Nos acréscimos, aos 47 
minutos, a goleada brasileira 
foi concretizada com Gabriel 
Jesus.

Fluminense planeja 
despedida de Fred

Vasco está de olho 
em dupla uruguaia

O Fluminense 
vive a expec-
tativa da apo-
sentadoria do 
atacante Fred. 
O experiente 

jogador tem contrato até 
o próximo dia 21 de julho 
e adiantou que não deve 
prorrogar seu vínculo até o 
fim de 2022.

Fred vem se recuperando 
de um problema no olho. O 
presidente Mário Bittencourt 
revelou que o jogador está 
próximo do retorno.

“A gente crê que a partir 
de 20 de junho, ou um pouco 
antes, Fred já possa estar no 
campo nos ajudando. Te-
mos um jogo contra o Ceará 

O Vasco faz boa 
campanha na 
Série B. Em meio 
a isso, o clube 
segue buscan-
do concretizar a 
transformação 

para SAF.
Por conta disso, come-

çaram a surgir informações 
sobre possíveis reforços para 
o time. O clube estaria de 
olho em duas promessas do 
Uruguai.

Trata-se do zagueiro Ni-
colas Marichal e do atacante 
Franco Fagúndez, ambos do 
Nacional. Os dois jogadores 
têm 21 anos.

A imprensa uruguaia noti-
ciou que o Vasco mandou re-
presentantes para observarem 
a dupla. Marichal vem sendo 

no dia 10 de julho e outro 
contra o Bragantino que é 
posterior a data do término 
do contrato, dia 21 de julho”, 
disse ao canal Raiz Tricolor, 
do Youtube.

Mário Bittencourt deta-
lhou os planos da diretoria 
para a despedida de Fred.

“Podemos, tecnicamente, 
prorrogar para jogar contra o 
Bragantino, três dias depois, 
dia 24 de julho. Mas a gente 
vai ter uma despedida do 
Fred sim, talvez incluindo 
mais de um jogo. Porque um  
jogo só talvez o Maracanã 
fique pequeno. O mais pro-
vável é que o último seja 
contra o Ceará, no dia 10”, 
declarou.

titular do Nacional na tempo-
rada. Já Fagúndez ainda oscila 
como opção nas partidas.

O perfil dos reforços bate 
com o que a 777 Partners quer 
para o Vasco. Os americanos 
buscam promessas na Amé-
rica do Sul para reforçar os 
cariocas.

Botafogo - O Botafogo 
segue em preparação para o 
duelo contra o Goiás, na pró-
xima segunda-feira, no Rio. Os 
alvinegros buscam se manter 
entre os líderes do Campeona-
to Brasileiro.

O clube mandou imagens 
do último treino do elenco. O 
que chamou a atenção foi o 
fato do lateral-direito Rafael 
aparecer correndo em volta 
do gramado.


