
Procon alerta para a variação 
elevada de preços na internet

Diferença nos sites de grande lojas pode ultrapassar 80%. Confira os presentes mais buscados pelos namorados

DIA 12 ESTÁ CHEGANDO..., MAS CUIDADO!
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O Cisp atendeu nos últimos quatro anos mais de mais de 2,3 mil solicitações feitas pelas polícias Civil, Federal e Polícia Rodoviária Federal, que contam com o apoio de centenas de câmeras de segurança

 Divulgação/Prefeitura de Niterói

Cisp: 2,3 mil 
solicitações 

atendidas
O Centro Integrado de Seguran-

ça Pública (Cisp) da Prefeitura 
de Niterói atendeu nos últimos 

quatro anos mais de mais de 
2,3 mil solicitações das polícias 

Civil, Federal e Polícia Rodoviária 
Federal. O monitoramento é feito 
24 horas, através de 522 câmeras 

de segurança. Além disso, exis-
tem 10 portais de segurança, com 

leitores automáticos capazes de 
verificar as placas de veículos em 
situação irregular nas entradas e 

saídas do município. O Cisp conta, 
ainda, com 70 câmeras inteligen-

tes capazes de identificar veículos 
roubados, possibilitando uma 

ação mais rápida por parte das for-
ças de segurança, e auxilia com o 

monitoramento dos suspeitos para 
apoiar os serviços de inteligência.

Deputados 
tentam salvar 
centro do Rio

PANORAMA/PÁG. 2

Flertando com a zona de rebaixamento após derrota para o Juventude, 
em Caxias do Sul (RS), o Fluminense tem um complicado compromisso 
hoje, a partir das 21h30, quando enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã.

PÁG. 8

‘Bad Trip’ 
no Teatro 
Popular
O Teatro Popular Oscar 
Niemeyer recebe, na sexta, 
as histórias reais de um ca-
sal e suas viagens, no show 
de comédia “Bad Trip”.

PÁG.2 

CULTURA

Bulldog Framework/Divulgação

Espetáculo mostra as histórias 
reais de um casal e suas viagens

ESPORTES

Vai ou racha 
para Paulo 
Sousa no Fla
Após perder para  o lanter-
na Fortaleza no Rio, o Fla 
visita o Bragantino preci-
sando vencer para segurar 
o emprego de Paulo Sousa.

Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo Sousa pode ter hoje sua 
última chance no comando do Fla

Mailson Santana / Fluminense

Fluminense conta com a experiência de Felipe Melo para tentar superar o Atlético-MG hoje

Flu recebe o Galo no Maracanã

Danilo Cezar é 
novo intérprete 
da Sossego
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Combustíveis: 
ICMS vai ser 
votado amanhã
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Quase mil vagas de emprego
Oportunidades são para caseiros, motoristas, médicos e várias outras especialidades
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Beleza
A beleza de Itacoatiara encantou geral nos últimos 
dias, com a realização do campeonato Itacoatiara Pro. 
Agora, pessoas dos quatro cantos do mundo ficaram 
sabendo o que todo niteroiense já sabia, essa é uma 
das praias mais lindas que existem.
Tiago Monteiro

Perigo
Vi em uma rede social que, em Niterói, voltou a ter 
gente internada em CTI por causa de Covid-19. Além 
disso, parece que todo mundo que a gente conhece 
está gripado, com tosse ou dor de garganta. Dos males 
o menor, acho que não seria nenhum grande sacrifício 
as pessoas voltarem a usar máscaras, antes que piore 
ainda mais.
Angela Azevedo 

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.

Popular: Bad Trip faz 
única apresentação 
O Teatro Popular Oscar Nie-
meyer recebe, na sexta, as 
histórias reais de um casal 
e suas viagens pelo mundo, 
que são o tema do show 
de comédia “Bad Trip”, um 
stand up que é sucesso nas 
redes sociais brasileiras.

A gringa Lea Maria, que 
é alemã, juntamente com o 
campeão do último festival 
de humor do Risadaria, Ju-
liano Gaspar, contam suas 
bizarras e hilárias experiên-
cias a partir das 20h.

O casal, unido pelo hu-
mor, teve passagens por 
vários países. O espetáculo 
fala também das diferenças 
culturais existentes num 
relacionamento. Além do 
roteiro engraçado, o show 
tem muita interação com a 
plateia e inclui um quadro 
final, que será gravado para 
as redes sociais.

O ingresso custa R$50 
(inteira) e R$25 (na bilhe-
teria mediante a entrega de 
1kg de alimento). 

CULTURA

Concerto
A pianista Maria Helena de 
Andrade apresenta o con-
certo de lançamento do seu 
novo álbum, “Miscelânea 
Brasileira”, nesta quinta, às 
18h, no Espaço Guiomar 
Novaes, na Sala Cecília Mei-
reles, no Centro do Rio. Com 
sete décadas de carreira, 
Maria Helena aproveitou o 
isolamento para conceber 
e gravar o novo disco. No 
repertório, obras de Villa-
-Lobos, Chiquinha Gonzaga, 
Guerra-Peixe, entre outros. 
O ingresso custa R$10.

EXPOSIÇÃO – Até o dia 4 de setembro, o Museu Janete 
Costa de Arte Popular abriga a mostra “Quem criou me 
ensinou”, com curadoria de Jorge Mendes. O público 
vai poder contemplar cerca de cem obras – uma home-
nagem a 25 mestres da arte popular brasileira, como 
Louco Boaventura, entre outros. Visitação de terça a 
domingo, das 10h às 17h.

CIRCO – As cidades de Cantagalo e Friburgo recebem 
os Cortejos Circenses do Projeto Caravana Carequinha. 
No sábado, quem faz o espetáculo em Cantagalo, a par-
tir das 11h, é a trupe do American Circus. No domingo, 
em Friburgo, o show, a partir das 14h, é por conta dos 
artistas do Circo Viva. Os espetáculos anteriores esta-
rão disponíveis no Youtube a partir das 18h.

Bulldog Framework/Divulgação

Comédia mostra as histórias reais de um casal e suas viagens pelo mundo

Divulgação

A pianista Maria Helena de Andrade 

apresenta “Miscelânea Brasileira”

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

Dívida com juros 
de poupança
Parlamentares e técnicos da 
Alerj ouvidos ontem pela CPI 
da Dívida Pública defenderam 
a incidência de juros corres-
pondentes aos da caderneta de 
poupança sobre o pagamento 
do passivo de R$ 184 bilhões 
do Estado do Rio com a União. 
O Regime de Recuperação 
Fiscal estabelece, atualmente, 
a correção monetária, com 
indexação pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), acrescido de 
juros de 4% ao ano. O presi-
dente da CPI, deputado Luiz 
Paulo (PSD), foi além e argu-
mentou que, o ideal seria que 
não houvesse incidência de 
juros durante o período de 
negociação da dívida, havendo 
apenas a correção monetária. 
“O que seria juros justo e legal? 
Com o índice IPCA acrescido 
de juros de 4% ao ano vamos 
pagar muito, e daqui a nove 
anos (data prevista para o fim 
do Regime de Recuperação 
Fiscal) vamos discutir tudo de 
novo. Acredito que, olhando o 
mercado, o cidadão e decisões 
do STF, o critério justo é a pou-
pança”, disse. PM: morosidade na reintegração

Deputados realizaram au-
diência pública, ontem, na 
Alerj, para discutir a reinser-
ção de agentes excluídos doa 
quadros da PM. A principal 
reclamação é na demora 
da análise dos processos 
administrativos. De acordo 
com a PM, há cerca de 650 
recursos aguardando análise. 
Desde julho de 2020 até este 

Divulgação/Alerj

ano, 40 policiais foram rein-
tegrados. “É um absurdo que 
apenas 40 casos tenham sido 
revistos e retornaram para a 
instituição da PM. Mais de 
dois mil policiais foram ab-
solvidos pela justiça criminal 
e não tiveram sua chance de 
serem reintegrados à cor-
poração”, disse o  deputado 
Giovani Ratinho (SDD).

Ampliando o apoio
O presidente do Solidarieda-
de (SDD), deputado federal 
Áureo Ribeiro, declarou que 
o partido vai marchar ao 
lado de André Ceciliano (PT) 
ao Senado. O Solidariedade 
integra a aliança nacional 
de legendas em torno do ex-
-presidente Lula, é presidido 
nacionalmente pelo deputa-
do Paulinho da Força (SP), 
tem uma bancada de oito 
parlamentares federais em 
Brasília e, no Rio, conta com 
seis deputados estaduais na 
Alerj. O PV já realizou um ato 
formal de apoio  à pré-can-
didatura. Ceciliano também  
recebeu declarações de lide-
ranças do PROS, do Avante 
e dos presidentes do PP-RJ 
(deputado Dr. Luizinho) e 
União Brasil (prefeito Wagui-
nho, de Belford Roxo).

Mutirão de 
limpeza

Programa para os 
namorados

Responsável por aperfeiçoar o 
processo de logística reversa 
das latas de alumínio para 
bebidas, a Recicla Latas reali-
za hoje seu primeiro mutirão 
de limpeza de praias no Rio 
de Janeiro. A ação acontece 
na Praia do Leblon, das 9h às 
12h, no quiosque La Carioca 
Cevicheria, e é aberta ao pú-
blico. O evento acontece no 
Dia Mundial dos Oceanos e 
tem o objetivo de trabalhar 
a educação ambiental, a im-
portância da limpeza de praia 
e a destinação correta dos 
resíduos sólidos. A ação conta 
com a parceria do Ministério 
do Meio Ambiente, Programa 
Combate ao Lixo no Mar, 
Recicla Orla, Guardiões da 
Orla Carioca e Kafango Verde. 
Além da limpeza de praia, o 
clean-up também contará 
com uma triagem educativa, 
às 10h30, e rodas de conver-
sas com especialistas sobre a 
relação entre a reciclagem e 
preservação dos oceanos, a 
partir das 11h. A ideia desses 
momentos é mostrar para 
as pessoas a importância 
do descarte correto de resí-
duos e como isso afeta todo 
o ecossistema se for feito da 
maneira incorreta. 

A tradicional Feira do Mu-
riqui, em Niterói, terá uma 
edição especial do Dia dos 
Namorados no próximo dia 
12, das 9h às 16h, com o 
lançamento do livro “Ao meu 
amor”, de Val Pourré. A feira 
reúne todo segundo domin-
go do mês produtores locais 
e é famosa por oferecer uma 
grande variedade de produ-
tos artesanais e orgânicos, 
além de gastronomia diver-
sificada e cervejas artesanais 
de várias marcas. O evento 
acontece na sede campestre 
do Sindmóveis, na Estra-
da Aristides Melo, 213, no  
Muriqui. 

Estímulo ao turismo na Costa Verde

O processo de ampliação do 
aeroporto de Angra dos Reis 
avançou nesta terça-feira (7) 
com a cerimônia de início 
das obras. Representan-
do a Comissão de Turismo 
da Alerj, a deputada Célia 
Jordão (PL) participou do 
evento ao lado do gover-
nador Cláudio Castro e do 
senador Flávio Bolsonaro, 
do mesmo partido, após 
acompanhar pessoalmente 
o andamento do processo 

Divulgação

junto à Secretaria de Estado 
de Transportes. A ampliação 
é necessária para que o ae-
roporto, que hoje só recebe 
aviões de pequeno porte, 
possa permitir voos comer-
ciais e facilitar o acesso de 
turistas aos municípios da 
Costa Verde, Médio Paraíba 
e Sul Fluminense. As obras 
contam com investimentos 
do Ministério da Infraestru-
tura no valor de cerca de R$ 
26 milhões. 

Panorama RJPanorama RJ

Revitalização do Centro do Rio
 Thiago Lontra/Alerj

Há vários anos o casal Fábio 
e Adriana Lemos, do De-
lírios da Roça, é presença 
certa nas feirinhas do Par-
que Palmir Silva, no Horto 
do Barreto; da Papagoiaba, 
na Praça do Zumbi, no Gra-
goatá; e da Praia do Recanto, 
em Itaipuaçu, além de algu-
mas outas que vão surgindo 

e deixando de existir pelo 
caminho, oferecendo pro-
dutos genuinamente minei-
ros que adoçam paladares e 
deixam qualquer um com 
água na boca.  Unidos no 
amor e nos negócios, Fábio 
e Adriana planejam agora 
abrir uma loja própria na 
Região Oceânica de Niterói. 

Unidos no amor e nos negócios
Divulgação

A Alerj aprovou ontem, 
em discussão única, o 
Projeto de Lei 5.677/22, 
do deputado Alexandre 
Freitas (Pode), que cria o 
Programa de Recuperação 
do Comercio do Centro 
da Cidade do Rio. O texto 
segue para o governador 
Cláudio Castro, que tem 
até 15 dias úteis para san-
cioná-lo ou vetá-lo. O pro-

grama prevê que o Poder 
Executivo faça convênios 
e parcerias com a prefei-
tura da capital para adotar 
medidas de recuperação 
da região, entre elas: a 
redução de tributos por 
período de tempo espe-
cífico e suficiente para a 
recuperação financeira 
e econômica do setor; o 
financiamento de dívidas 
públicas dos estabeleci-
mentos; a concessão de 
crédito a juros baixos e 
com financiamento públi-
co, condicionada à manu-
tenção dos postos formais 
de trabalho; e a redução 
e/ou isenção de impostos 
sobre as tarifas de servi-
ços públicos concedidos. 
A medida foi considera-
da uma importante ação 
através da qual se espera 
revitalizar o comércio des-
sa tradicional região, que 
vive uma crise econômica 
agravada pela pandemia.
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Procon Carioca apura preços em seis sites de grandes lojas e encontra variação de até 82,5%

Hora de ‘namorar’ o presente
As datas comemorativas mo-
vimentam o comércio e não 
seria diferente no Dia dos Na-
morados. Para orientar o con-
sumidor em suas escolhas e 
mostrar que pesquisar preços 
em lojas é sempre a melhor 
alternativa para economizar, 
o Procon Carioca, vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Cidadania, da Prefeitura do 
Rio,  fez pesquisa em seis sites 
de grandes lojas e verificou 
o preço de 25 produtos, que 
são a preferência na hora de 
presentear.

O levantamento foi feito no 
dia 3 de junho, nos seguintes 
estabelecimentos comerciais: 
Magalu, Americanas, Casas 
Bahia, Amazon, Shoptime e 
Mercado Livre. A variação de 
preços vai de 7,14% a 82,5%, 
em alguns produtos. 

Após a pesquisa realizada 
este ano para o Dia dos Na-
morados, o Procon Carioca 
observou que a mercadoria 
com maior diferença de pre-
ço de uma loja para outra é a 
Fritadeira Elétrica Mondial Air 
Fry AFN-40-BI 4L, que pode 
ser encontrada de R$ 287,07 
a R$ 524. 

No caso da máquina de 
café expresso Nescafé Dolce 
Gusto Mini Me Automática, 
foi encontrada diferença de 
preços de R$ 419 a R$729,99, 
o que representa 74,22% de 

simplesmente porque não 
agradou ou o tamanho não 
serviu “, orienta Igor.

Cisp: apoio para o 
trabalho das polícias
O Centro Integrado de Se-
gurança Pública (Cisp) da 
Prefeitura de Niterói se 
transformou em uma rede 
de apoio fundamental para 
auxiliar as polícias Civil, 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal na elucidação de 
crimes. Nos últimos quatro 
anos, o órgão atendeu a mais 
de mais de 2.300 solicita-
ções oficiais dos setores de 
investigação dessas forças 
de segurança. Além disso, 
disponibilizou, em tempo 
real, informações para abor-
dagens que levaram à prisão 
imediata de criminosos em 
ação.

Todas as elucidações fo-
ram possíveis graças ao tra-
balho integrado com moni-
toramento feito durante 24 
horas, através de 522 câme-
ras de segurança operadas 
por Guardas Municipais. 
Além disso, há 10 portais 
de segurança, com leitores 
automáticos capazes de ve-
rificar as placas de veículos 

em situação irregular nas 
entradas e saídas do muni-
cípio. O Cisp conta, ainda, 
com 70 câmeras inteligentes 
capazes de identificar veícu-
los roubados, possibilitando 
uma ação mais rápida por 
parte das forças de segu-
rança.

“A atuação das equipes 
de monitoramento e de 
inteligência do Cisp tem 
contribuído para inúmeras 
prisões. Este trabalho reduz 
drasticamente o sentimento 
de impunidade e está na 
base da redução dos índices 
de criminalidade de Niterói”, 
avalia Paulo Henrique de 
Moraes, secretário de Ordem 
Pública de Niterói.

Num balanço da inteli-
gência do Cisp, o monitora-
mento diário de câmeras e o 
rastreamento feito após in-
serção de dados no sistema 
serviram como base para au-
xiliar as forças de segurança 
das polícias Civil, Federal e 
Rodoviária Federal.

Concilia SG também 
atende empresas
O programa “Concilia São 
Gonçalo 2022” segue com 
as negociações a todo va-
por. Na primeira semana da 
ação foram realizados 8.960 
atendimentos. Através do 
Concilia, os contribuintes 
podem renegociar suas dí-
vidas com anistia de multas 
e juros e desconto real iné-
dito de 10% para pagamen-
tos à vista. Os atendimentos 
são realizados no segundo 
piso do Partage Shopping, 
de segunda a sexta, das 9h 
às 22h; aos sábados, de 9h 
às 18h; e aos domingos, de 
11h às 18h. 

“O programa tem sido 
um sucesso! Convidamos 
os empresários da nossa 
cidade que estão com pen-
dências em seus empreen-
dimentos para que possam 
negociar suas dívidas em 
até três vezes sem juros 
com 100% de descontos nos 
encargos moratórios, além 
de 10% na dívida principal 
para pagamentos à vista. 
Lembramos que os boletos 

da renegociação tem o ven-
cimento de 10 dias, ou seja, 
o contribuinte não precisa 
necessariamente pagar a 
dívida no dia da negocia-
ção. Estamos oferecendo 
uma excelente estrutura 
de atendimento, são 42 
guichês com profissionais 
preparados para melhor 
atender o contribuinte”, 
declarou o secretário de 
Fazenda, Randhal Juliano 
Barreto Coelho.

O programa é válido 
para o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISS), Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), Taxa 
de Coleta de Lixo ( TCL), 
multas aplicadas pelo De-
partamento de Posturas, 
Secretaria de Transportes e 
Secretaria de Meio Ambien-
te e taxas de fiscalização e 
controle, até dezembro de 
2021, incluídos ou não na 
Dívida Ativa. Os impostos 
sobre fatos gerados neste 
ano de 2022 estão excluídos 
do programa.

Porto da Pedra vai embarcar 
numa viagem pela Amazônia 
A Unidos do Porto da Pedra e 
o carnavalesco Mauro Quin-
taes convidam quem gosta 
de folia para embarcar em 
uma fascinante viagem pela 
Amazônia, que o escritor 
francês Júlio Verne um dia 
imaginou. Baseado no livro 
“A Jangada: 800 léguas pelo 
Amazonas”, o enredo é uma 
aventura delirante do escritor, 
pai da ficção científica e de 
fantasia, que nunca esteve no  
Brasil.

“O imaginário humano 
sempre foi permeado de mi-
tos e lendas dando forma a 
fabulações que construíram o 
entendimento da humanida-
de sobre fatos e lugares. O de-
lírio sempre foi parceiro dos 
viajantes, principalmente, 
por potencializar os seus ima-
ginários, e assim, transformar 

o real em extraordinário. 
Desta forma, simples relatos 
se tornaram histórias que, 
por longos períodos, foram a 
única forma de revelar lugares 
desconhecidos ao redor do 
mundo”, conta o carnavalesco 
Mauro Quintaes.

Foi assim, fascinado pelo 
poder de inventar, que Júlio 
Verne transportou leitores 
em viagens extraordinárias. 
Em uma destas aventuras 
delirantes, a mente inventiva 
do francês cria uma jangada 
– título de um de seus livros 
– para navegar a gigantesca 

extensão do Rio Amazonas. 
A bordo deste louco ma-

quinário, o G.R.E.S. Unidos 
do Porto da Pedra, de São 
Gonçalo, convida a embarcar 
neste “delírio-enredo”, que 
apresentará as figuras que 
deram forma ao imaginário 
amazônico.

A floresta, a hileia, a mata 
que se ergueu feito labirinto 
verde. As vezes paraíso per-
dido, outras inferno ardente e 
febril. A Amazônia sempre foi 
objeto de cobiça pela utopia 
de um novo mundo imacu-
lado. Deslumbrante, exótico, 

misterioso. Este fascínio pela 
floresta deu forma a ilusões 
que viraram contos, e estes, se 
cristalizaram no imaginário 
popular através dos contado-
res de histórias.

O pavilhão vermelho e 
branco de São Gonçalo, en-
cantado com “aura de guer-
reiro e alma de artista” (Assa-
yag, 1995, pg. 26), e inspirado 
pelo poder inventivo e criati-
vo de Júlio Verne, celebra no 
Carnaval de 2023 os contado-
res de história da Amazônia. 
Figuras simples dos beiradões 
ou escritores. Reconhecidos 
ou anônimos. Mestres que 
repassam através das gera-
ções o encantamento com as 
palavras que se eternizam na 
sabedoria popular e na arte 
cabocla entre festas, luzes e 
pajelanças.

Enredo do Tigre de São Gonçalo é um mergulho no imaginário de Júlio Verne

Crianças 
visitam Apa 
do Engenho 
Pequeno
 Um grupo de crianças 
da Escola Estadual Muni-
cipalizada de Itaitindiba 
fez um passeio ontem (7). 
Através do programa “Es-
tudo Vivo”, fizeram uma 
visita guiada pela Apa do 
Engenho Pequeno para 
aprender sobre educação 
ambiental. O programa 
é uma parceria entre as 
secretarias municipais 
de Meio Ambiente e de 
Educação. No passeio, é 
possível vivenciar, na prá-
tica, tudo que aprendem 
na sala de aula sobre o 
meio ambiente. O progra-
ma começou em abril e já 
recebeu 136 alunos.

No passeio, um grupo 
de alunos percorre um ro-
teiro que inclui uma trilha 
e visita ao laboratório e 
à estufa, com supervisão 
dos coordenadores. No 
caminho eles têm acesso a 
informações ambientais.

Será a estreia do cantor capixaba no Carnaval do Rio de Janeiro

Sossego apresenta Danilo 
Cezar como novo intérprete

O Acadêmicos do Sossego, do 
Largo da Batalha, em Niterói, 
já tem uma nova voz oficial 
para o carnaval de 2023. O 
cantor Danilo Cezar chega 
para conduzir o carro de som 
da azul e branca de Niterói. 
Com uma grande trajetória 
no carnaval capixaba, onde 
coleciona diversos prêmios, 
Danilo fará a sua estreia na 
folia carioca.

Danilo é músico por for-
mação, compositor e in-
térprete oficial no carnaval 
capixaba desde 2010. Tem 
passagens pela Pega no Sam-
ba, Novo Império, Unidos 
da Piedade e, atualmente, 
é a voz oficial da Unidos de 
Jucutuquara.

“Estar em 2023 no carna-
val carioca é a realização de 
um sonho. Quero agradecer 
ao presidente Hugo Junior e 
toda sua diretoria pela con-
fiança. Prometo muita garra e 
dedicação junto à família Sos-

sego. Chegou a Azul e Branco 
de Niterói, Chegou Sossego!”, 
comemora Danilo.

Com o time quase comple-
to, o Acadêmicos do Sossego 
promete apresentar mais um 

grande desfile no carnaval de 
2023, quando desfilará pela 
Série Ouro. Em breve a escola 
anunciará seu enredo, mais 
uma vez assinado pelo car-
navalesco André Rodrigues.

Divulgação

Danilo Cezar será a voz da Sossego no desfile pela Série Ouro, na Sapucaí

DIA DOS NAMORADDOS
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# PRODUTOS MAGALU AMERICANAS CASAS BAHIA AMAZON SHOPTIME MERCADO LIVRE MENOR PREÇO

1 03/06/22 R$ 1.341,00 R$ 1.341,00 R$ 1.299,00 R$ 1.249,00 R$ 1.341,00 R$ 1.378,00 R$ 1.249,00 R$ 1.378,00 10,33%

2 03/06/22 R$ 262,65 R$ 271,92 R$ 262,99 R$ 236,90 R$ 253,86 R$ 219,91 R$ 219,91 R$ 271,92 23,65%

3 03/06/22 R$ 275,41 R$ 309,99 R$ 399,90 R$ 419,90 R$ 309,99 R$ 308,44 R$ 275,41 R$ 419,90 52,46%

4 03/06/22 R$ 399,00 R$ 457,60 R$ 368,10 R$ 379,05 Indisponível R$ 421,00 R$ 368,10 R$ 457,60 24,31%

5 03/06/22 R$ 244,90 R$ 253,38 R$ 279,90 R$ 233,00 R$ 253,38 R$ 203,00 R$ 203,00 R$ 279,90 37,88%

6 IPHONE 12 – 128GB 03/06/22 R$ 4.928,07 R$ 4.918,07 R$ 5.249,00 R$ 4.899,00 R$ 4.918,07 R$ 5.169,00 R$ 4.899,00 R$ 5.249,00 7,14%

7 03/06/22 R$ 501,50 R$ 324,58 R$ 552,89 R$ 449,90 R$ 324,58 R$ 476,09 R$ 334,58 R$ 552,89 65,25%

8 FONE BLUETOOTH 5.0 QCY T1C 03/06/22 R$ 86,00 R$ 119,90 R$ 106,00 R$ 89,00 R$ 129,90 R$ 110,00 R$ 86,00 R$ 129,00 50,00%

9 03/06/22 R$ 389,99 R$ 387,07 R$ 417,19 R$ 459,00 R$ 421,90 R$ 524,00 R$ 287,07 R$ 524,00 82,53%

10 APPLE WATCH SE 40MM 03/06/22 R$ 2.754,99 R$ 2.754,98 R$ 2.499,00 R$ 2.590,92 R$ 2.754,98 R$ 3.104,00 R$ 2.499,00 R$ 3.104,00 24,21%

11 03/06/22 R$ 1.199,99 R$ 929,00 R$ 1.281,55 Indisponível R$ 1.239,88 R$ 1.130,00 R$ 929,00 R$ 1.281,55 37,95%

12 03/06/22 R$ 419,90 R$ 422,40 R$ 449,90 R$ 729,99 R$ 418,00 R$ 595,00 R$ 419,00 R$ 729,99 74,22%

13 03/06/22 R$ 326,15 R$ 277,34 R$ 299,90 R$ 210,90 R$ 292,41 R$ 298,01 R$ 210,90 R$ 326,15 54,65%

14 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 03/06/22 R$ 944,10 R$ 944,10 R$ 824,00 R$ 839,00 R$ 944,10 R$ 964,00 R$ 824,00 R$ 964,00 16,99%

15 03/06/22 R$ 3.180,00 R$ 3.653,10 R$ 2.999,00 R$ 3.690,00 R$ 3.653,10 R$ 3.896,00 R$ 2.999,00 R$ 3.896,00 29,91%

16 03/06/22 R$ 1.348,00 R$ 1.499,99 R$ 1.895,10 R$ 1.340,10 R$ 1.499,99 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 1.895,10 46,00%

17 LIQUIDIFICADOR OSTER 1400 FULL 03/06/22 R$ 170,10 R$ 163,18 R$ 219,00 R$ 159,99 R$ 175,12 R$ 188,00 R$ 159,99 R$ 219,00 36,88%

18 ESCOVA SECADORA BRITÂNIA 03/06/22 R$ 149,99 R$ 149,99 R$ 169,90 R$ 174,90 R$ 149,51 R$ 195,90 R$ 149,99 R$ 195,90 30,61%

19 APARADOR DE PELOS MONDIAL 03/06/22 R$ 119,99 R$ 120,46 R$ 109,90 R$ 130,00 R$ 145,20 R$ 129,00 R$ 109,90 R$ 145,20 32,12%

20 1 MILLION PACO RABANNE 03/06/22 R$ 466,65 R$ 498,95 R$ 548,90 R$ 459,90 R$ 491,92 R$ 459,99 R$ 755,10 R$ 1.149,44 52,22%

21 COOKTOP 5 BOCAS MONDIAL 03/06/22 R$ 446,49 R$ 526,22 R$ 555,00 R$ 538,18 R$ 610,14 R$ 555,00 R$ 446,49 R$ 610,14 36,65%

22 03/06/22 R$ 239,00 R$ 247,50 R$ 234,02 R$ 209,90 R$ 247,50 R$ 239,90 R$ 209,90 R$ 247,50 17,91%

23 CERVEJEIRA CONSUL TITANIUM 03/06/22 R$ 2.279,05 R$ 2.199,00 R$ 2.399,00 R$ 2.108,44 R$ 2.199,99 R$ 2.600,00 R$ 2.108,44 R$ 2.600,00 23,31%

24 PIPOQUEIRA ELÉTRICA MONDIAL 03/06/22 R$ 159,00 R$ 183,92 R$ 199,90 R$ 179,90 R$ 183,92 R$ 138,78 R$ 138,78 R$ 199,00 43,39%

25 03/06/22 R$ 1.420,20 R$ 1.821,80  R$    2.219,00 R$ 1.668,00  R$ 1.420,20 R$ 1.359,00  R$       1.359,00  R$   2.219,00 63,28%

DATA 
FISCALIZAÇÃO

MAIOR 
PREÇO

DIFERENÇA 
EM %

SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G22 
128GB

212 VIP ROSÉ CAROLINA HERRERA 
EAU DE PARFUM 30ML

JOGO DE PANELAS TRAMONTINA 
PARIS 7 PEÇAS

ECHO DOT 4ª GERAÇÃO COM RELÓGIO 
COM ALEXA

CAIXA DE SOM PORTÁTIL JBL GO 3 

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EAU 
DE PARFUM FEMININO 80ml

FRITADEIRA ELÉTRICA MONDIAL AIR 
FRY AFN-40-BI 4L

SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY 
WATCH4 BT PRETO 40MM 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO MINI ME 
AUTOMÁTICA

SECADOR DE CABELOS TAIFF BLACK 
ÍON MOTOR 

NOTEBOOK LENOVO CORE I3 – 4GB 
1TB

SMART TV 32” HD LED TCL S615 VA 
60HZ 

RELÓGIO CHAMPION FEMININO 
ELEGANCE DOURADO

AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 
9.000 BTU

variação.  Outro item que 
chamou a atenção dos fiscais 
foi o Ar Condicionado Split 
Consul 9.000 BTU, com modi-
ficação de valor de R$1.359,00 
e R$2.219,00, o que soma 
63,28% de diferença. Outro 
item muito procurado para 
presentear são perfumes. Nes-
se caso, o valor Carolina Her-
rera Good Girl Eau De Parfum 
Feminino 80ml alterna entre 
R$ 334,58 e R$552,89, ou seja, 
65,25%, entre as empresas 
pesquisadas. 

O diretor executivo do Pro-
con Carioca, Igor Costa, res-
salta que nas compras online 
o consumidor deve somente 
atestar o recebimento após 
conferir o perfeito estado do 
mesmo, quando o produto for 

entregue em casa.
“Antes de concluir a com-

pra, o consumidor deve se 

informar se a loja aceita trocas 
e verificar as condições para 
realizá-la. Essa informação 

é muito importante, pois as 
lojas não são obrigadas a 
trocar produtos sem defeito, 

Divulgação

Procon Carioca pesquisou preços 

para o Dia dos Namorados

Carnavalesco Mauro Quintaes promete 
um ‘delírio-enredo’, baseado no livro “A 
Jangada: 800 léguas pelo Amazonas”
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Todo amor 
tem história

Dom José Francisco*

Estudei teologia num Ins-
tituto que trazia a iden-
tidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus. Deus, que 
já havia me chamado, Ele 
mesmo me conduziu pela 
mão para mais perto do 
Coração do seu Filho.

Foi assim que pude com-
preender e vivenciar as 
riquezas de um Amor que 
ama pelo simples fato de 
amar. Os humanos não 
têm essa capacidade. Por 
isso, foi preciso que Deus 
amasse primeiro, sem 
pressa nem expectativa, 
apenas porque amar faz 
parte da sua natureza. 

E foi assim que o projeto 
de amar, sem pressa 
nem expectativa, en-
trou na nossa natureza 
humana. Foi 
a s s i m  q u e 
nos abrimos 
para a gran-
d e  Tr a n s -
c e n d ê n c i a 
d o  O u t r o, 
de onde ti-
ramos nos-
sa  própr ia 
t r a n s c e n -
dência. 

Foi esse o cli-
ma em que a devoção 
ao Sagrado Coração 
de Jesus foi revelada 
no dia 27 de dezembro 
de 1673 a Santa Marga-
rida Maria Alacoque. A 
proposta de Jesus é que 
os fiéis participassem da 
Santa Missa durante as 
primeiras sextas-feiras 
em nove meses consecu-
tivos, se confessassem e 
comungassem. E Ele lhes 
garantiria a paz nas almas.

Todo amor tem história. 

O amor dos namorados, 
noivos, casados tem his-
tória. O amor entre pais 
e filhos tem história. O 
amor por uma profissão 

sonhada desde a infância 
tem história. O amor por 
uma dedicação abnegada 
também tem história. 

Todo amor tem história.

Qual é a sua história? 
Quantas histórias 
tem o seu amor?

O amor de 
D e u s  t e m 
u m a  h i s -
t ó r i a  q u e 
oculta quase 
4.000 anos, 
desde quan-
do Abraão 
atendeu ao 
c h a m a d o 
divino e se 
entregou ao 
desconheci-
do da vida. 

Quando chegou a 
hora de Deus se 
entregar ao des-

conhecido do mundo, 
foi em Jesus, o Filho, que 
Ele se entregou. E foi aí 
que o mundo ganhou um 
sentido que até então lhe 
fugia: foi a partir daí que 
o mundo passou a ter um 
coração.

Não deveria ser difícil so-
nhar e viver dessa reali-
dade. Afinal, o Coração 
do Filho Amado é o nosso 
mundo, nossa Pátria e 
nossa paz.

O amor dos 
namorados, 

noivos, casados 
tem história. 
O amor entre 

pais e filhos tem 
história. Qual é 
a sua história? 

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Ren-
da em parceria com o 
Instituto Proa, abre duas 
mil vagas para cursos de 
qualificação e emprega-
bilidade. O público-alvo 
são jovens de baixa renda 
que buscam o primeiro 
emprego. A próxima tur-
ma, que começa no dia 
1º de agosto, está com 
inscrições abertas no site 
do instituto.

Para participar é preci-
so ter entre 17 e 22 anos, 
estar cursando ou ter con-
cluído o 3º ano do Ensino 
Médio em escola pública 
e morar no Estado do Rio. 
As inscrições vão até o dia 
26 de julho.

Vagas em 
cursos gratuitos

Oportunidades oferecidas no evento são para pessoas com deficiência

Feirão de emprego no Centro 
do Rio vai oferecer 800 vagas

O maior feirão de empregos 
para pessoas com deficiên-
cia, com a oferta de mais 
de 800 vagas, será realizado 
nesta quinta-feira (9/6) no 
Centro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência, 
na Avenida Presidente Var-
gas 1.997, Centro do Rio. O 
atendimento será das 9h 
às 16h, e é necessário levar 
documento de identidade, 
carteira de trabalho, PIS/NIS, 
CPF, currículo, comprovante 
de escolaridade, laudo médi-
co atualizado ou certificado 
de reabilitação emitido pelo 
INSS e comprovante de re-
sidência.

As vagas estão sendo ofe-
recidas por 40 empresas, e a 
ação é uma iniciativa da Se-
cretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência (SMPD Rio) 
em parceria com o Instituto 
Rede Incluir. A organização 
sem fins lucrativos é uma das 

organizadoras do Circuito Dia 
D, Feira de Empregabilidade 
da Pessoa com Deficiência e 
Reabilitados do INSS, realiza-
da com a Superintendência 
Regional do Trabalho e o Mi-
nistério Público do Trabalho.

Segundo o presidente da 
Rede Incluir, Antoniel Bastos, 
40% das pessoas que partici-
pam dessas feiras conseguem 
emprego. Para a Secretária 
Municipal da Pessoa com 
deficiência, Helena Werneck 
ressalta que o Circuito Dia D 
é fundamental para esse tra-
balhador poder estar em con-
tato com as oportunidades 
oferecidas pelas empresas.

Setrab divulga mais de 970 
vagas de emprego no estado

 A captação de vagas realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) re-
sultou, esta semana, na oferta 
de 978 vagas para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba 
e Serrana do estado. Entre os 
destaques do Painel de Vagas 
estão oportunidades para di-
ferentes cargos e escolaridade, 
tais como médico, psicólogo, 
motorista de ônibus, entre 
outras. As vagas são disponi-
bilizadas por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). 

O total de vagas na Região 
Metropolitana chega a 674, 
sendo 438 destinadas exclu-
sivamente para pessoas com 
deficiência (PCD). Entre as 
oportunidades para ampla 
concorrência, destacam-se 30 
para atendente de lanchonete, 
90 para motorista de ôni-
bus e 30 para empacotador. 
Neste último caso a exigên-
cia é que o profissional seja 
aposentado. Para PCD, são 
oferecidas 69 oportunidades 
para auxiliar de limpeza e 90 
para operador de caixa, entre 

outras chances.
No Médio Paraíba, estão 

sendo oferecidas 238 vagas, 
tais como para farmacêuti-
co, médico e fonoaudiólogo. 
Moradores de Teresópolis, 
na Região Serrana, podem 
concorrer a uma das 66 vagas 

disponibilizadas. Entre elas, 
caseiro, educador, psicólogo, 
vigia noturno, além de opor-
tunidades para gerente de 
contas, analista de TI e ven-
dedor.

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil pro-

fissional de cada candidato 
cadastrado com o da vaga 
disponibilizada pela empresa 
contratante. Por isso, é impor-
tante 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 levando 
seus documentos de identifi-
cação civil, carteira de traba-
lho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o ende-
reço das unidades Sine e os 
detalhes de todas as vagas 
oferecidas, acesse o Painel 
Interativo de Vagas da Setrab, 
disponível no site www.rj.gov.
br/secretaria/trabalho.

De médico a motorista, oportunidades são para diferentes escolaridades
Divulgação

Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional com o da vaga 

Resultado apresentado pelo Caged é 129% maior que o do mês anterior

RJ criou mais de 22 mil 
postos de trabalho formal 
O Rio de Janeiro continua 
avançando na geração de em-
pregos e foi o segundo estado 
que mais criou postos formais 
de trabalho em abril: totalizou 
22.403 vagas preenchidas, o 
equivalente a um crescimento 
de 1.071,9% no acumulado dos 
últimos 12 meses, se compara-
do ao mesmo período anterior. 
Em comparação com o mês de 
abril de 2021, o crescimento foi 
de 589,7% - o resultado tam-
bém é 129% maior que o do 
mês anterior. Esses números 
constam dos dados do Novo 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
divulgados nesta segunda-
-feira (06/06) pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência e 
analisados pelo Observatório 
do Trabalho da Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda.

“Os dados do Novo Caged 
refletem o crescimento da 
economia fluminense e mos-
tram que estamos no caminho 
certo. Com trabalho sério, 
planejamento e uma gestão 
responsável, tornamos o Rio 
de Janeiro novamente atraente 
para novos negócios. Gerar 
cada vez mais oportunidades 
de emprego e renda, em todas 
as regiões do estado, é nosso 
compromisso permanente 
para garantir dignidade e me-
lhoria da qualidade de vida 
da nossa população”, afirmou 

o governador Cláudio Castro.
De acordo com o Novo 

Caged, os municípios que 
alavancaram a retomada da 
empregabilidade em abril fo-
ram Rio de Janeiro, com 12.109 
vagas criadas no período, Ni-
terói, com 1.187, Campos dos 
Goytacazes, que gerou 1.093 
postos de trabalho, Duque de 
Caxias, com 1.050, e Macaé, 
com 970 novos empregos.

Os dados do período de 

maio de 2021 a abril de 2022 
mostram a geração de um to-
tal de 207.502 empregos com 
carteira assinada no estado do 
Rio. Já a análise dos dados de 
abril deste ano, em compara-
ção com abril do ano anterior, 
apontam um crescimento de 
589,7% nos empregos formais.

Dos cinco setores de ativi-
dade econômica analisados, 
todos tiveram saldo positivo, 
puxados pelo setor de Servi-

ços, com 14.865 novos  postos 
de trabalho, e Construção, 
com 2.935. A divisão por gê-
nero também foi verificada e 
mostrou que os homens ocu-
param 58,2% das posições, e 
as mulheres 41,8%. Por idade, 
o maior saldo de vagas foi en-
tre as pessoas de 18 a 24 anos 
(9.291) e, por escolaridade, a 
maioria dos postos foi ocupa-
da por pessoas que possuem 
o ensino médio completo.

Governo do Estado / Luis Alvarenga

 Entre os municípios que alavancaram a empregabilidade: Rio de Janeiro, com 12.109 vagas, e Niterói, com 1.187

Vagas são 
disponibilizadas 
por meio 
do Sistema 
Nacional de 
Emprego (Sine)

Cerca de 40% 
das pessoas 
que participam 
dessas feiras 
conseguem 
emprego

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Denise Appolinaria dos Reis Oliveira - Juiz 
Titular do Cartório da 1a Vara Cível da Regional de Alcântara, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Osório Costa, S/N, 3o andar, CEP: 24744-680 - Colubandê - São Gonçalo - 
RJ, Tel.: 27029309 e-mail: alc01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/
manutenção de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0045191-32.2015.8.19.0004, 
movida por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. em face de EDUARDO WALDEMIRO DA COSTA 
PEREIRA, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu EDUARDO WALDEMIRO 
DA COSTA PEREIRA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, per-
manecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade 
de São Gonçalo, SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Eu, Marcela Motta - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/27757, digitei. E eu, Cristiana Bailly Magalhães - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/31023, o subscrevo.

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: 11/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

MARICÁ
09:00 às 13:00 Rua 10 - Condado Maricá - Maricá 17600951
09:00 às 13:00 Rua dos Ipês - Centro - Maricá 17600951
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Ampliada parceria com Google 
para alertas sobre desastres
Novos avisos serão passados, entre eles vendaval, deslizamento, chuva intensa e rompimento de barragem

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR), em 
parceria com o Google, anun-
ciou ontem (7) a ampliação 
da ferramenta de emissão de 
alertas sobre desastres natu-
rais no Brasil. A iniciativa é 
da Defesa Civil Nacional, por 
meio do Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (Cenad). A parce-
ria da Defesa Civil Nacional 
com o Google na emissão de 
alertas públicos ocorre desde 
2015, especificamente para 
avisos sobre alagamentos e 
inundações. Agora, foram dis-
ponibilizados sete novos tipos 
de alerta: enxurrada, desli-
zamento de solo, incêndio 
florestal, vendaval, granizo, 
chuva intensa e rompimento 
de barragem.

Os alertas do Google são 
acionados quando o parceiro, 
no caso o Cenad ou outro ór-
gão público - como o Instituto 
Nacional de Meteorologia (In-
met) -, envia um novo aviso 
de possível desastre natural 
de grau moderado ou severo. 
Com isso, a informação fica 
disponível no topo da busca 
que o usuário faz sobre o as-
sunto na plataforma. O alerta 
também é disponibilizado no 
aplicativo Google Mapas e, se 
quiser, o usuário pode acionar 
notificações pelo celular para 
receber os avisos. Se acessar o 
Google Mapas em uma área 

de risco, o usuário também 
será alertado da ocorrência. 

“A gente espera que, com 
essa expansão da parceria, 
possamos contribuir ainda 
para os esforços da Defesa 
Civil na distribuição de in-
formação qualificada para a 
população e ajudar que mais 
pessoas sejam assistidas e que 
possamos salvar mais vidas”, 

afirmou Luísa Phebo, gerente 
de parcerias do buscador do 
Google na América Latina.

O secretário nacional de 
Proteção e Defesa Civil, coro-
nel Alexandre Lucas, explicou 
que o maior desafio atual-
mente não é gerar informa-
ção sobre alertas, mas fazer 
com que as pessoas tenham 
percepção dos riscos e ado-

tem uma mudança de com-
portamento que possibilite 
a autoproteção e a proteção 
comunitária. 

“Um parceiro como o 
Google informando em tem-
po real, em todas as suas 
ferramentas possíveis, essas 
situações [desastres naturais] 
faz com que essa percepção 
do risco, esse raciocínio de 

autoproteção e proteção co-
munitária, seja continuamen-
te estimulado”.   

Os alertas são disponibili-
zados por meio de um cadas-
tro na Interface de Divulgação 
de Alertas Públicos (Idap), em 
que as defesas civis estaduais 
e municipais podem enviar 
diversos avisos por meio de 
SMS, Telegram, TV por assi-
natura e pelo Google.

Frio no Sul e Sudeste - O 
inverno começa no dia 21 
deste mês, mas, antes disso, 
as temperaturas voltam a 
cair no país, informou a me-
teorologista Marlene Leal, 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Segundo 
Marlene, um novo sistema 
frontal em formação sobre a 
Região Sul, associado a uma 
área de baixa pressão no lito-
ral sul, vai avançar com ar um 
pouco mais frio por quatro 
estados: Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo.

O sistema frontal também 

vai influenciar o tempo no 
próximo fim de semana no 
Rio de Janeiro, onde a pre-
visão será de tempo fechado 
com maiores acumulados 
de chuva, principalmente 
na capital. As temperaturas 
baixas e a chuva já começam 
na noite de quinta-feira (9) e 
continuam no sábado e no 
domingo (11 e 12).

“A parte de maior inten-
sidade do sistema ciclônico 
avançará rapidamente para 
o oceano, mesmo assim dei-
xando o litoral do sul e do 
sudeste bastante agitado”, 
disse a meteorologista.

De acordo com Marlene 
Leal, parte das regiões Norte 
e Nordeste ainda terão chuvas 
intensas e há sinal de alerta 
para alguns estados. “O leste 
da Região Nordeste [estará] 
com grandes acumulados de 
chuva, aviso vermelho, no 
norte de Alagoas e sudeste de 
Pernambuco.”

Para o litoral norte de San-
ta Catarina e o litoral do Pa-
raná, a previsão é de chuva 
intensa. No interior do país, 
é esperada uma massa de ar 
seco, “com maior intensidade 
no noroeste de Minas Gerais”.

No último fim de semana, 
outro sistema frontal que pas-
sou pelas regiões Sul e Sudes-
te causou chuva fraca, porém 
contínua, e queda acentuada 
na temperatura.

 Maior desafio 
hoje é fazer 
com que as 
pessoas tenham 
percepção dos 
riscos

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Chuva intensa causou mortes e muita destruição em Petrópolis, no início do ano: cenário de completo caos

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

Entre os consultados, 40% têm até R$ 1 mil de saldo e 51% até R$ 2,5 mil

FGTS: 33% dos que têm saldo 
em conta não sabem usar

Um levantamento feito pela 
Serasa e pelo Banco Pan mos-
trou que, apesar de 92% dos 
trabalhadores afirmarem co-
nhecer o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
33% ainda não sabem em que 
condições podem utilizar o 
próprio dinheiro. Entre as 
possibilidades menos co-
nhecidas pelos entrevistados 
estão “para fazer emprésti-
mos” (64%) e “sacar o saldo 
após 70 anos de idade” (58%). 
Foram entrevistados 2.132 
trabalhadores com registro 
em carteira no regime CLT, 
entre 12 e 22 de abril.

Segundo a pesquisa, di-
vulgada ontem (7) na capital 
paulista, quatro em cada dez 
entrevistados (38%) admitem 
não saber qual o valor do seu 
saldo do FGTS, sendo que 
16% nem sabem que é pos-
sível consultar o saldo junto 
à Caixa Econômica Federal. 
Entre os consultados, 40% 
têm até R$ 1.000 de saldo e 
51% até R$ 2.500.

Entre aqueles que gosta-
riam de usar o FGTS para rea-
lizar sonhos, 45% pensam em 
utilizar o saldo para adquirir 
um imóvel, 33% projetam 
usar os recursos para mon-
tar o próprio negócio, 17% 
para pagar todas as dívidas 
e outros 10% afirmaram que 
pretendem usar o resgate 

para limpar o nome. Os juros 
baixos são o principal atrati-
vo para solicitar empréstimo 
com garantia do FGTS.

Em termos de investimen-
tos, 43% afirmam que o FGTS 
é péssimo, pois há produtos 
com melhor rentabilidade, 
enquanto 39% consideram o 
FGTS um porto seguro.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Saldo do FGTS pode ser consultado com aplicativo da Caixa Econômica

 Tema será discutido e a ideia inicial é votar o PLP na próxima segunda

ICMS: Senado vota projeto 
sobre combustíveis amanhã

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/2022, que limita 
a aplicação de alíquota do 
ICMS sobre bens e serviços 
relacionados a combustíveis, 
gás natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo, segue avançando 
no Senado. Segundo o relator 
do PLP, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o texto chega 
ao plenário da Casa, para 
leitura do relatório e debate, 
amanhã.

“A matéria será debatida 
na sessão de quinta-feira, às 
10h, quando farei a leitura do 

meu relatório no plenário”, 
disse ele. Durante essa ses-
são, o tema será discutido e a 
ideia inicial é votar o PLP na 
próxima segunda-feira (13), 
um dia atípico para sessões 
deliberativas.

Por enquanto, o texto 
aprovado na Câmara ainda 
está mantido, mas Bezerra 
e o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, terão reu-
niões com governadores para 
ouvir o posicionamento dos 
estados, principais afetados 
com a medida. Afinal, serão 
eles a perder a arrecadação 

do ICMS.
Segundo a proposta do 

PLP 18, os setores de com-
bustíveis, gás natural, ener-
gia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo seriam 
classificados como essenciais 
e indispensáveis, levando à 
fixação da alíquota do ICMS 
em um patamar máximo de 
17%.

A medida, entretanto, 
desagrada os estados, que 
argumentam que a redução 
vai precarizar ou extinguir 
a prestação de serviços de 
competência desses entes.
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Luís Castro 
assume 
culpa por 
derrota

O  B o t a f o -
go perdeu a 
c h a n c e  d e 
voltar ao G4 
do Campeo-
nato Brasilei-

ro na noite da última se-
gunda-feira. Os alvinegros 
foram derrotados de virada 
pelo Goiás, no estádio Nilton 
Santos.

O revés aumentou a se-
quência negativa do clube na 
Série A. O técnico Luís Castro 
minimizou os resultados 
ruins e pregou tranquilidade.

“Não acabou o mundo, 
vamos seguir. Estamos desi-
ludidos, mas vamos seguir. 
Vai haver mais momentos 
como esse. Estamos em uma 
fase difícil. O momento de 
construção é difícil. Precisa-
mos da torcida. Peço muito 
que não se desmotivem. Os 
jogadores se esgotam em 
campo. Não estou ao lado 
só quando ganham, estou 
muito mais quando perdem. 
O Botafogo vai seguir por um 
bom caminho, com uma ex-
celente administração, com 
grandes torcedores”, afirmou 
o treinador.

Castro se responsabilizou 
pela derrota, mas recordou 
que o atual elenco ainda 
conta com vários jogadores 
que disputaram a Série B 
em 2021.

“Temos uma base grande 
de jogadores que vieram da 
Série B. E não estou dizendo 
que é por isso que vivemos 
esse momento. A equipe 
precisa muito desse apoio. 
Se esperava mais. O respon-
sável pelo que passou aqui 
no campo sou eu e não os 
jogadores”, comentou.

Time tenta se recuperar da derrota na rodada passada para o Juventude

Flu recebe o perigoso 
Atlético-MG no Maracanã

Mailson Santana / Fluminense

Após defender a seleção colombiana, John Arias está à disposição de Fernando Diniz e pode enfrentar o Atlético-MG

Um duelo entre 
dois times que 
precisam da vi-
tória por obje-
tivos diferentes. 
Assim é a reali-

dade do confronto entre Flu-
minense e Atlético-MG, que 
se enfrentam hoje, às 21h30, 
no Maracanã, pela 10ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. O 
Galo, que vem de empate sem 
gols com o Palmeiras em São 
Paulo, tem 16 pontos e deseja 
seguir brigando entre os líde-
res. Já o Tricolor, que perdeu 
os últimos dois duelos, sendo 
o mais recente por 1 a 0 para 
o Juventude no Sul, tem 11 
pontos e flerta perigosamente 
com a zona de rebaixamento.

Fernando Diniz, coman-

dante do Fluminense, sabe o 
tamanho do desafio que terá 
pela frente.

“Temos consciência de 
que vai ser um jogo muito 
complicado. O Atlético-MG é 
campeão brasileiro e da Copa 
do Brasil. Além disso, tem 
um dos maiores orçamentos 
do Brasil. Mas temos nossas 
convicções em relação à com-
petição e esperamos fazer um 
grande jogo”, disse.

O Fluminense terá neste 
jogo o retorno do meia Jhon 
Arias, que ficou de fora contra 
o Juventude por estar servin-
do à seleção colombiana. Mas 
ele deve começar a partida no 
banco. Quem fica de fora é o 
atacante Matheus Martins, 
que se junto à Seleção Brasi-

leira sub-20. O volante Nona-
to, expulso quando estava no 
banco de reservas diante do 
Juventude, fica de fora. Já o 
zagueiro David Braz volta de 
suspensão.

Pelo lado do Galo, o téc-
nico El Turco Mohamed quer 
ver seu time pensando na 
competição e no regulamen-
to. E conseguiu fazer o grupo 
assimilar o discurso.

“O Atlético Mineiro foi 
campeão brasileiro no ano 
passado ganhando muitos jo-
gos por um a zero. Temos qua-
lidades defensivas e trabalha-
mos em busca de marcar gols. 
Mas temos que buscar sempre 
o resultado e vamos jogar para 
ganhar no maracanã”, disse o 
goleiro Everson.

Vida ou morte para 
Paulo Sousa no Fla

Clássicos históricos 
na Copa do Brasil

F l a m e n g o  e 
Red Bull Bra-
gantino não 
vivem boa fase 
no Campeona-
to Brasileiro. 

Em clima tenso e sob muita 
pressão, as duas equipes se 
enfrentam hoje, em Bragan-
ça Paulista, pela 10ª rodada 
da competição. O duelo no 
Nabi Abi Chedid está mar-
cado para às 20h30.

O Rubro-Negro, atual 
vice-campeão, chegou a 
ensaiar uma reação após 
vitórias sobre Goiás e Flumi-
nense, embora sem atuações 
convincentes. Entretanto, no 
último domingo, diante de 
um Maracanã lotado, deu 
vexame ao perder para o For-
taleza, lanterna do Brasileiro 

Metade dos confrontos das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil será de clássicos esta-
duais. Uma das vagas às quar-
tas de final será definida entre 
Santos e Corinthians. Outra 
sairá de quem avançar no  
duelo entre São Paulo e Pal-
meiras. O Clássico-Rei, que 
opõe Ceará e Fortaleza, tam-
bém decidirá um dos classi-
ficados, assim como Atléti-
co-GO e Goiás, que medem 
forças. Os embates foram 
definidos por sorteio ontem 
pela CBF. 

Nos demais confrontos, 
destaque para Flamengo e 
Atlético-MG, duelo de rivali-
dade histórica, que reeditará a 
decisão da última Supercopa 

e que até então não havia 
vencido em oito jogos.

A situação do técnico 
Paulo Sousa é crítica e sua 
demissão é esperada a qual-
quer momento. Para com-
pletar o quadro, o time segue 
sem seu astro Arrascaeta, 
servindo a seleção do Uru-
guai, e perdeu mais três jo-
gadores por suspensão pelo 
terceiro amarelo: David Luiz, 
Pablo e Bruno Henrique. A 
ausência dos dois zagueiros 
deve trazer de volta Léo Pe-
reira para fazer dupla com 
Rodrigo Caio. Na frente, Vi-
tinho deve ficar com a vaga 
de BH.

A novidade no time será 
a volta de Gabigol, que ficou 
de fora contra o Fortaleza 
por estar suspenso.

do Brasil, vencida pelo Galo. 
As partidas entre Fluminense 
e Cruzeiro e Athletico-PR e 
Bahia colocarão campeões 
brasileiros frente a frente. 
Por fim, o América-MG foi 
sorteado como adversário do 
Botafogo.

A CBF ainda definirá as da-
tas e horários das partidas. A 
previsão é que os jogos de ida 
ocorram entre os dias 22 e 23 
deste mês e os de volta em 13 e 
14 de julho. Santos, Palmeiras, 
Ceará, Goiás, Flamengo, Cru-
zeiro, Athletico-PR e Botafogo 
decidirão os confrontos em 
casa. Nos clássicos paulistas, 
é autorizada somente a pre-
sença da torcida mandante 
nas arquibancadas.


