
Pipas na fiação já deixaram 
210 mil sem luz neste ano

Quase metade dos casos foi na Região dos Lagos. Em São Gonçalo e Niterói 35 mil ficaram sem energia

BRINCADEIRA DE MAU GOSTO
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Policiamento ostensivo nas ruas do município foi reforçado em Neves e Venda da Cruz por agentes do São Gonçalo Presente, que realizam rondas em pontos estratégicos dos dois bairros

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo
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Policiamento 
reforçado em 
São Gonçalo
Os bairros de Neves e Venda Cruz 
passaram a contar com a pre-
sença dos policiais da Operação 
São Gonçalo Presente em pon-
tos estratégicos. Um dos locais é 
a rotatória de Neves, na Rua José 
Augusto dos Santos, que liga o 
município à BR-101. Na áera, fi-
cam localizados o IFRJ, o pos-
to do Detran, a Corregedoria da 
PM, uma subestação de energia, 
o PAM Neves e o Centro de Tra-
dições Nordestinas. Já na Venda 
Cruz agentes prestam auxílio à 
segurança dos alunos das unida-
des escolares em frente ao antigo 
3º BI, na Rua Doutor Porciúncula. 
O intuito é proteger os estudantes 
que circulam no entorno do espa-
ço público.

Grande Rio 
vende NFT de 
Exu por R$ 5 mil
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Sisu oferece mais de 
65 mil vagas em 
73 universidades

Música 
Antiga da UFF 
faz 40 anos
O Música Antiga da UFF 
celebra 40 anos com con-
certo, nesta terça, às 19h, 
no Centro de Artes UFF.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Concerto especial acontece, nesta 
terça, às 19h, no Centro de Artes UFF

Maricá tem caso 
confirmado de 

varíola dos macacos
CIDADES\PÁG. 3

O Flamengo finalmente confirmou ontem a contratação do atacante 
Everton Cebolinha, de 26 anos, por 13,5 milhões de euros. O clube tam-
bém confirmou que Bruno Henrique só voltará aos campos em 2023.

PÁG. 8

ESPORTES

Bota abre o 
bico contra 
arbitragem
A diretoria do Botafogo não 
perdoou a atuação da arbi-
tragem na heroica vitória 
sobre o Internacional, no 
domingo, em Porto Alegre.

Vitor Silva / Botafogo

John Textor chamou de ‘vergonho-
sa’ atuação do árbitro no Beira-Rio

Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Cebolinha, ex-atacante do Benfica, assinou até o fim da temporada de 2026 com o Fla

Cebolinha chega para reforçar o Fla

Assaí abre 260 
vagas em 
São Gonçalo
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Farmácias reajustam 
preços em até 66% 
além do autorizado
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Não faz sentido
Tem coisas que só acontecem em Niterói. Quem circula 
pela Região Oceânica de Niterói já se acostumou a en-
frentar engarrafamentos que poderiam ser evitados. A 
prefeitura gastou uma grana para fazer um corredor para 
ônibus, mas muito raramente se vê ônibus circulando por 
esse corredor. Os ônibus que circulam em grande quan-
tidade ficam dividindo as pistas junto com os carros de 
passeio. Um absurdo!
João Mendes

Coleta estranha
Não dá para entender, a gente aprende na escola que o lixo 
para reciclar tem que dividir por cores, separando metal 
de papel, por exemplo, mas o caminhão que passa aqui 
na rua é compactador e põe tudo junto na caçamba para 
misturar. Coisa de louco!
Rita Camargo

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.

 Música Antiga da 
UFF celebra 40 anos
O Música Antiga da UFF 
celebra seu aniversário de 
40 anos com um concerto 
especial, nesta terça, às 19h, 
no Centro de Artes UFF. O 
show acontece exatamente 
quatro décadas após a data 
em que o conjunto se apre-
sentou pela primeira vez.

Nesta noite de celebra-
ção, o conjunto interpreta 
uma seleção de peças em-
blemáticas da renascença 
inglesa, tocando obras de 
William Cornysh, Anthony 

Holborne, John Dowland, 
Thomas Morley e, inclusive, 
peças do rei Henrique VIII, 
como Blow thy Horn e Pasti-
me, que foram temas de dois 
videoclipes do grupo nos 
anos 1980. O concerto conta 
também com a participação 
de músicos convidados e 
alguns ex-integrantes, como 
Marcio Paes Selles e Lenora 
Mendes. 

Os ingressos da apresen-
tação custam R$10 e estão à 
venda na bilheteria. 

CULTURA FABIANA MAIA

Choro
O Clube do Choro irá ho-
menagear o importante 
compositor brasileiro Baden 
Powell, nesta terça, às 19h, 
no Espaço Cultural Sala 
Carlos Couto - anexo Thea-
tro Municipal de Niterói. O 
quarteto é formado por Pau-
linho Bandolim (bandolim), 
Leo Fernandes (violão de 
7 cordas), Phelipe Ornellas 
cavaquinho) e Diogo Barreto 
(pandeiro). A entrada é gra-
tuita e está sujeita à lotação 
com distribuição de senhas 
meia hora antes.

NO BAILE – Após o sucesso de “Me Chamou”, o rapper 
Cabal lança o single “No Baile”, ao lado de Terra Preta e 
MK. Disponível nas principais plataformas, a novidade 
também ganhou um videoclipe exclusivo no Youtube. 
Com produção musical de Ty Fig, a canção ganhou 
referências do estilo drill, mas com toda a vibe de um 
verdadeiro baile.

‘SAMBA DA VIRADA’ - O grupo de São Carlos lança a 
canção “Samba da Virada”. A música, composta por 
Luiz Roberto Gomes, professor do Departamento de 
Educação (DEd) da UFSCar, fala de mudanças relacio-
nadas à volta das atividades presenciais e atual situa-
ção política no Brasil e nas universidades. A novidade 
já está disponível em todas as plataformas digitais.  

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

Divulgação

Concerto especial acontece, nesta terça, às 19h, no Centro de Artes UFF

Divulgação

Clube do Choro se apresenta, nesta 

terça, na Sala Carlos Couto

POR JEFFERSON LEMOS

Ambulâncias para 
Bom Jardim

Bom Jardim, na Região Ser-
rana do Rio, poderá receber 
ambulâncias da Secretaria de 
Estado de Saúde. Pelo menos 
no que depender do deputa-
do Anderson Alexandre, que 
envidou indicação legislativa 
ao governador Cláudio Castro 
e ao secretário estadual de 
Saúde, Alexandre Chieppe. 
“Todo reforço para a saúde 
é importante, ainda mais 
ambulâncias, assim podere-
mos salvar vidas de inúmeras 
pessoas que residem ou não 
em Bom Jardim”, justifica o 
deputado.

PT também quer voto evangélico
Divulgação

Enel ‘estaciona’ 
em Alcântara
Os clientes da Enel Distribui-
ção Rio que moram em São 
Gonçalo vão contar com uma 
unidade móvel de atendimen-
to localizada em Alcântara 
nesta semana. O objetivo da 
iniciativa é facilitar o acesso 
aos serviços fornecidos pela 
companhia por meio de uma 
van itinerante. A unidade mó-
vel vai oferecer os mesmos 
serviços das lojas físicas, como 
adesões, troca de titularidade, 
parcelamentos, religações, ne-
gociações de débitos e ligações 
novas. A unidade estará até 
sexta no estacionamento do 
supermercado Assaí, na Rua 
Alfredo Backer 605. O horário 
de atendimento é de 9h30 às 
12h e das 13h às 16h.

Espaço para se 
defender

Carbono do Rio

A defesa do vereador Gabriel 
Monteiro protocolou um 
pedido, nesta segunda-feira 
(20), no Conselho de Ética 
da Câmara, para que o de-
poimento do parlamentar, 
que está marcado para a 
próxima quinta (23), seja 
aberto à imprensa e trans-
mitido via redes sociais. 
No domingo (19), o verea-
dor postou um vídeo no 
seu Instagram defendendo 
o direito do depoimento 
aberto para que tenha a 
oportunidade de se defen-
der publicamente de todas 
as denúncias feitas contra 
ele até agora, acusando 
seus ex-assessores de um 
conluio premeditado para 
prejudicar a sua imagem. 
Como está sendo acusado 
de ter conduta incompatí-
vel e o rito que está sendo 
seguido pelo Conselho é o 
Código de Processo Penal, o 
parlamentar argumenta que 
é um direito seu, ser o últi-
mo a ser ouvido pelos seus 
membros antes do relator 
emitir o relatório final.

O desenvolvimento do mer-
cado de crédito de carbono 
no estado do Rio será o prin-
cipal tema do webinar “Bol-
sa de Ativos Sustentáveis no 
Rio de Janeiro”, organizado 
pela Câmara Britânica de 
Comércio e Indústria no 
Brasil(Britcham). O evento, 
nesta quarta-feira (22),  terá 
como principal expositor o 
secretário de Estado de Pla-
nejamento, Nelson Rocha, 
também coordenador do 
Grupo de Trabalho Inter-
secretarial (GTI) do projeto 
“Economia Verde- Nova 
Fronteira”. “O Rio tem um 
grande potencial para se tor-
nar um dos líderes mundiais 
nesse mercado”, explica Ro-
cha. Os interessados pode-
rão acompanhar pelo canal 
da Britcham no YouTube, a 
partir das 10h.

Será que vai dar tempo?

Durante reunião da Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Transporte Aquaviário, da 
Alerj, ontem (20), a supe-
rintendente de Transporte 
Aquaviário da Secretaria 
estadual de Transportes, 
Caroline Alves, informou 
que o primeiro plano de 
trabalho  já foi entregue 
pela UFRJ e que o prazo 
para a realização da nova 

Divulgação/Alerj

modelagem é de oito me-
ses. E, a partir daí, serão 
realizados estudos de via-
bilidade técnica para a 
criação de novas linhas no 
transporte. O atual contra-
to com a CCR Barcas termi-
na em fevereiro de 2023. A 
UFRJ foi designada pelo 
Governo do Estado para 
definir a nova modelagem 
para o sistema.

Panorama RJPanorama RJ

Fã da escola de samba Gran-
de Rio, o carioca Fabrício 
Villa Flor de Carvalho, de 47 
anos, recebeu na Cidade do 
Samba o NFT (token não 
fungível) legendário de Exu, 
criado pela IDG, em par-
ceria com a agremiação de 
Caxias. Ele também teve di-
reito a uma bandeira origi-
nal usada em um dos carros 
a alegóricos e um encontro 

com Demerson D’Alvaro, 
ator que personificou o ori-
xá tema do enredo no desfile 
da escola campeã do Carna-
val do Rio de Janeiro. O NFT 
de categoria “legendário” foi 
arrematado por mil dólares, 
aproximadamente R$ 5 mil. 
No primeiro trimestre de 
2022, o mercado de tokens 
não fungíveis movimentou 
cerca de US$ 12 bilhões.

NFT de Exu arrematado por R$ 5 mil
Divulgação

O projeto São Gonçalo em 
Movimento já tem forma-
do campeões, através de 
competições realizadas no 
município, em diversas mo-
dalidades. E o seu quadro 
de coordenadores não fica 
atrás no quesito vencedores. 
Zezé Sales, medalhista de 
ouro do handebol feminino 
nos Jogos Pan-Americanos 
de 1999 e a maior campeã 

do handebol nacional, agora 
faz parte do time de coor-
denadores do projeto São 
Gonçalo em Movimento. 
Desenvolvido pela Fun-
dação de Artes, Esporte e 
Lazer, o projeto São Gonçalo 
em Movimento conta com 
mais de 50 núcleos que ofe-
recem diversas atividades 
esportivas para mais de 3 
mil pessoas.

São Gonçalo: Zezé coordena projeto
 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Divulgação

A deputada federal Bene-
dita da Silva e a vereadora 
da cidade e pré-candidata 
a deputada estadual Pris-
cilla Canedo, ambas do PT, 
estiveram reunidas nesse 
final de semana na sede 
do partido em São Gon-
çalo com representantes 
evangélicos para debater 
políticas para a cidade e o 
papel dos evangélicos na 
política. “Este foi um en-
contro histórico. Benedita 
é um exemplo na políti-
ca. Guerreira que sempre 
atuou a favor das pessoas 
mais necessitadas, um 
símbolo de força feminina 
e um espelho para nós, 
evangélicos”, disse a ve-
readora. O encontro deve 
acontecer mais vezes, já 
que as duas estão juntas 
em uma dobrada nestas 
eleições.
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Moeda Arariboia movimenta montante  em cinco mese de vendas. Programa se aproxima de 700 mil transações

R$ 50 milhões na economia
A Moeda Social da Prefeitura 
de Niterói completou, ontem 
(20), R$ 50.009.107,21 em ven-
das em Arariboia, injetados 
diretamente na economia da 
cidade. O programa de trans-
ferência de renda perma-
nente está perto de chegar à 
marca das 700 mil transações 
realizadas nesses cinco meses 
de circulação nos comércios 
de Niterói. A moeda social é 
uma aposta do governo muni-
cipal na retomada econômica 
e no auxílio da população 
em vulnerabilidade social. A 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Economia 
Solidária é a responsável pela 
gestão do programa, que foi 
lançado em janeiro deste ano.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembra que a Moeda 
Social Arariboia fortalece a 
economia da cidade.

“Os números provam que 
a Moeda Arariboia cumpre 
importante papel no sustento 
das famílias niteroienses que 
mais precisam e no apoio 
a milhares de empresas e 
pequenos empreendedores, 
garantindo emprego e renda, 
sobretudo nas regiões mais 
vulneráveis da nossa cidade. 
Uma política pública consis-
tente, que gera resultado para 
quem recebe o cartão e para o 
comerciante que atua dentro 
das comunidades. Avança-

remos transformando vidas, 
através do desenvolvimento 
econômico, com sustentabi-
lidade e justiça social”, disse 
o prefeito.

A Moeda Social nasceu 
com a ideia de combater as 
desigualdades sociais, fomen-
tar o desenvolvimento econô-
mico e social das comunida-

des e estabelecer meios para 
atingir a erradicação da po-
breza e a geração de emprego 
e renda para as camadas mais 
carentes do município.

Elton Teixeira, secretário 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária, reforça que o 
programa ajuda muitas famí-
lias e alavanca os comércios 
comunitários.

“O programa beneficia 31 
mil famílias em vulnerabilida-
de social de Niterói todos os 
meses. Com ele, ganha quem 
mais precisa de ajuda e ajuda 
no desenvolvimento do co-
mércio local, principalmente 
dentro das comunidades. A 
Moeda Social Arariboia já é 
uma realidade em Niterói e 
tem servido de inspiração 
para outros municípios”, ana-
lisa o secretário.

A Moeda Social Arariboia 
foi lançada em novembro 
de 2021 e teve seu primeiro 
crédito em janeiro seguinte, 
quando foi implementada. O 
programa beneficia famílias 
que estão cadastradas no 
CadÚnico e que fazem parte 
do recorte de renda que as 
classifica como em situação 

de vulnerabilidade ou extre-
ma vulnerabilidade.

O valor varia conforme 
o número de membros da 
família. O valor inicial, para 
o primeiro membro, é de R$ 
250. A partir daí, cada mem-
bro recebe R$ 90 até mais 
cinco pessoas, totalizando 6 
integrantes de uma mesma 
família, com valor máximo de 
R$ 700, para famílias com seis 
membros.

A Arariboia é a moeda 
alternativa para realização 
de transações econômicas 
sem utilização ou conversão 
por dinheiro com o objetivo 
de fazer girar e desenvolver 
a economia local. As moedas 
sociais cumprem um papel 
fundamental no desenvolvi-
mento das comunidades já 
que permite a criação de um 
mercado complementar e 
oferece a possibilidade de se 
produzir e consumir dentro 
de um bairro ou município.

Além das famílias, mais de 
4.100 estabelecimentos estão 
cadastrados e já realizaram 
transações em Arariboia, mo-
vimentando as vendas e o co-
mércio. Com a Moeda Social, 
ganha o usuário que tem uma 
renda para suas necessidades 
básicas, como alimentação e 
farmácia, e o comerciante que 
vê na moeda uma forma de 
ampliar sua receita.

Em Niterói, 
cerca de 31 mil 
famílias em 
vulnerabilidade 
social são 
beneficiadas

Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Valores transferidos para o cartão variam conforme o número de membros da família, podendo chegar a R$ 700

Varíola dos macacos: 
um caso em Maricá
O Ministério da Saúde foi 
notificado sobre o oitavo 
caso registrado no Brasil do 
vírus monkeypox, conhecido 
como varíola dos macacos. 
O paciente é um homem de 
25 anos, morador de Maricá. 
Ele não viajou para o exterior, 
mas teve contato com estran-
geiros. O caso foi confirmado 
pelo Laboratório de Entero-
virus do Instituto Oswaldo 
Cruz, no Rio, que utilizou o 
método de Isolamento Viral 
para fazer o diagnóstico.

De acordo com informa-
ções do Ministério da Saúde, 
o paciente está com quadro 
clínico estável, sem com-
plicações e é monitorado 
pelo Instituto Nacional de 
Infectologia e pelas secreta-
rias de Saúde do estado e do 
município.

“Todas as medidas de 
contenção e controle foram 
adotadas imediatamente 
após a comunicação de que 
se tratava de um caso sus-
peito de monkeypox, com 

o isolamento do paciente e 
rastreamento dos seus con-
tatos”, informou o Ministério 
da Saúde, que notificou a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) sobre o caso.

Casos investigados - Dois 
oito casos confirmados no 
país até o momento, quatro 
foram em São Paulo, dois no 
Rio Grande do Sul e dois no 
Rio de Janeiro. Há, ainda, seis 
casos em investigação.

O sétimo caso foi con-
firmado na sexta-feira (17), 
no Rio de Grande do Sul. As 
cinco pessoas que tiveram 
contato com o homem diag-
nosticado com varíola dos 
macacos no Rio de Janeiro 
não apresentaram sintomas 
até o sábado.

No sábado (18), a OMS in-
formou que deixaria de tratar 
de forma diferenciada os ca-
sos em países onde a doença 
é considerada endêmica, ou 
seja, com circulação o ano 
inteiro, e os demais países.

Pipas causaram 
‘apagão’ a 210 mil
Levantamento da Enel 
aponta que, nos cinco pri-
meiros meses de 2022, mais 
de 210 mil clientes ficaram 
sem energia por causa de 
pipas que atingiram a rede 
elétrica da área de con-
cessão da companhia. As 
regiões que lideram o ran-
king com maior número de 
incidências são municípios 
da Região dos Lagos, Magé 
e Campos, seguidos por São 
Gonçalo, Macaé, Região 
Serrana, Niterói e Sul Flu-
minense.

Na Região dos Lagos, 
foram identificados 97.075 
clientes impactados entre 
janeiro e maio. Em Magé, 
33.918 e em Campos 18.812 
clientes. São Gonçalo teve 
27.324 clientes impactados, 
enquanto Macaé computa 
13.969 e Região Serrana 
11.287. Por fim, Niterói re-
gistrou 5.301 clientes im-
pactados e a região Sul 2.921.

A interrupção do forne-
cimento de energia causa-
da por pipas pode ocorrer 

por diversas razões. Além 
do risco de rompimento 
dos cabos, as linhas que 
ficam enroscadas na rede 
elétrica provocam desgaste 
na fiação, podendo ocasio-
nar curtos-circuitos e risco 
de choque elétrico. Nesses 
casos, equipes da distri-
buidora são mobilizadas 
imediatamente para realizar 
os reparos necessários e 
substituir a fiação, a fim de 
restabelecer o serviço o mais 
breve possível. 

“As interrupções de ener-
gia, mesmo que de curta 
duração, geram grandes 
transtornos aos clientes, im-
pactando a atividade comer-
cial e o dia a dia das pessoas. 
Neste sentido, é importante 
reforçar os riscos de se em-
pinar pipa próximo da rede 
elétricas e a necessidade de 
os pais orientarem as crian-
ças e os adolescentes sobre 
os cuidados necessários”, 
afirma o responsável por 
Operação e Manutenção da 
empresa, Thiago Morais.

Niterói: novo calendário da 
4ª dose vai começar amanhã

A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar um novo calendário da 
quarta dose ou segunda dose 
de reforço da vacina contra a 
covid-19. A partir de amanhã 
(22) serão imunizadas as pes-
soas com 45 anos ou mais. Na 
próxima segunda-feira (27), 
a imunização será destinada 
para pessoas a partir de 40 
anos. É necessário o intervalo 
de 4 meses da terceira dose. A 
quarta dose também é des-
tinada para profissionais e 
trabalhadores da saúde.

Para receber a vacina é pre-
ciso apresentar identidade, 
CPF, comprovante de residên-
cia e comprovante das doses 
anteriores. A imunização está 
disponível de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17 horas, 
com entrada até as 16 horas, 
nas policlínicas do Vital Brazil, 

Itaipu, Barreto, São Lourenço, 
Piratininga e Engenhoca.

Agendamento - A popula-
ção de Niterói pode realizar o 
agendamento da vacina con-
tra a covid-19 pelo aplicativo 
Colab, que permite marcar 
data e horário, evitando filas.

Para fazer o agendamento 
basta fazer o download do 
aplicativo Colab, que está 
disponível gratuitamente na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS), e realizar o passo 
a passo de cadastro. É neces-
sário estar dentro do público 
alvo e da idade para receber 
a imunização, seguindo o 
calendário, de acordo com as 
diretrizes do Plano Nacional 
de Imunização. Também é 
possível agendar pelo site da 
Prefeitura de Niterói: www.
niteroi.rj.gov.br/agendamen-

tovacina.
Quem precisar remarcar a 

data e horário da vacinação, 
caso não consiga comparecer 
no dia agendado, deve man-
dar um e-mail para contato@
colab.re.

Calendário quarta dose ou se-
gunda dose de reforço contra 
a Covid-19:
22/06 – Pessoas a partir de 
45 anos

27/06 – Pessoas a partir de 
40 anos

Locais de vacinação:
Policlínica Sérgio Arouca – 
Rua Vital Brazil Filho, – Vital 
Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella – Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.
Policlínica Regional de Itai-
pu – Av. Irene Lopes Sodré 
– Itaipu.
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva – Avenida 
Jansen de Melo, s/nº – São 
Lourenço.
Policlínica Regional de Pirati-
ninga Dom Luís Orione – Rua 
Dr. Marcolino Gomes Candau, 
111 – Piratininga.
Policlínica Regional Doutor 
Renato Silva – Av. João Brasil, 
s/nº, Engenhoca.

Pessoas a partir de 45 anos poderão receber o segundo reforço contra covid

Maricá 
aplica hoje 
reforço de 
12 a 17 anos
A Prefeitura de Maricá ini-
cia hoje (21) a aplicação da 
dose de reforço em adoles-
centes na Unidade Móvel 
de Saúde, na Praça Orlando 
de Barros Pimentel, no 
Centro, das 9h às 16h.  A 
vacinação é destinada à 
faixa de 12 a 17 anos, que 
recebeu a segunda dose 
há, no mínimo, quatro 
meses, além dos adultos 
que ainda não receberam 
o reforço e precisam regu-
larizar a imunização. Para 
se vacinar, é preciso levar 
documento de identidade 
com foto, CPF ou cartão 
do SUS e comprovante de 
vacinação.

Hoje (21), ocorre uma 
repescagem geral da dose 
de reforço para os adoles-
centes na Unidade Móvel 
de Saúde e nas Unidades 
de Saúde da Família (USF) 
Chácara de Inoã, Marine-
lândia e Jardim Atlântico.

Segundo reforço também está liberado para trabalhadores da saúde

São Gonçalo já imuniza com 
4ª dose a partir de 40 anos
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo começa a aplicar 
hoje a quarta dose contra o 
coronavírus nos gonçalenses 
com mais de 40 anos (21). A 
segunda dose de reforço ou 
quarta dose da vacina tam-
bém está liberada para todos 
os trabalhadores da saúde. 
Para a aplicação do reforço, 
é necessário o intervalo de 
quatro meses.

Para a vacinação de jovens 
com mais de 12 anos e adultos 
estão disponíveis 13 locais de 
vacinação, de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h. O Shopping 
Partage também vacina os 
jovens e adultos durante a 
semana, das 10h às 16h. A 
Semsa continua vacinando 
todos os gonçalenses com 
mais de 5 anos.

Para as crianças de 5 a 11 
anos, são 66 locais de vacina-
ção. Aos sábados, a Clínica 
Gonçalense do Mutondo e a 

Clínica da Família Dr. Zerbini, 
no Arsenal, vacinam, crian-
ças, jovens e adultos, das 8h às 
12h. A Semsa pede para que a 
população chegue aos pontos 
de vacinação uma hora antes 
do término da aplicação da 
vacina para que o expediente 
termine no horário previsto.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos.Já para 
a segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose. Para as doses de reforço 
é necessário levar identidade 
e comprovante das doses an-
teriores. Para a dose adicional 

e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora, 
respectivamente.

Os pais que não tiverem 
como levar os filhos menores 
de 12 anos para a vacinação 
devem fazer documento por 
escrito (pai ou mãe) para 
qualquer pessoa com mais 
de 18 anos levar a criança até 
o ponto de vacinação. Neste 
caso, o genitor que assinar 
a declaração também deve 
entregar um documento de 
identidade com foto para o 
responsável provar a autenti-
cidade do consentimento. Os 
pais também devem prestar 
atenção no intervalo de va-
cinas. Caso a criança tenha 
tomado alguma outra vacina, 
deve-se esperar 15 dias para 
a vacinação contra o corona-
vírus.

Na próxima 
segunda-feira, 
27, inicia a 
imunização 
para quem tem a 
partir de 40 anos
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RJ: cuidado e prevenção às 
drogas tem segundo simpósio 
Evento na Biblioteca Parque Estadual teve objetivo de reforçar a atenção sobre a dependência química

A Subsecretaria de Cuidados 
Especiais, ligada à Secretaria 
de Estado da Casa Civil, reali-
zou ontem (20), na Biblioteca 
Parque Estadual, o 2° Simpó-
sio de Cuidado e Prevenção 
às drogas, em comemoração 
ao Dia Internacional contra 
o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas, celebrado no dia 26 
de junho, data criada para 
conscientizar a população 
global sobre a dependência 
química. 

O simpósio teve como 
objetivo reforçar a atenção 
necessária para a prevenção 
e cuidados em relação a de-
pendência química, além de 
incentivar o conhecimento 
e a conscientização sobre o 
tema.

“A Subsecretaria de Cui-
dados Especiais tem duas 
pautas muito importantes, a 
Pessoa com Deficiência e as 
Comunidades Terapêuticas, 
dois públicos estigmatizados 
pela sociedade. Os depen-
dentes químicos precisam 
ser vistos como pessoas que 
necessitam de ajuda e tra-
tamento. A Subsecretaria 
de Cuidados Especiais tem 

como objetivo dar voz e 
protagonismo a essas pes-
soas, apoiar as Comunidades 
Terapêuticas para que elas 
possam desenvolver seu 

papel social e terapêutico da 
melhor maneira, nossa mis-
são é cuidar de quem cuida!”, 
afirmou a subsecretária e 
pedagoga, Veronica Legentil.

O superintendente tera-
pêutico, Douglas Manassés, 
apresentou o trabalho reali-
zado pela Superintendência 
e reforçou  a importância de 

dar legitimidade às Comu-
nidades Terapêuticas para 
exercerem o seu trabalho. 

O evento contou com 
palestras ministradas pelo 

psiquiatra e especialista em 
dependência química, Jorge 
Jaber, pela psicóloga Sabri-
na Presman, pela gerente 
do segmento Comunidade 
Terapêutica do Ivisa-RIO, 
Maria Claudia Castelo Além 
disso, o simpósio foi palco 
para a apresentação do Co-
ral Novo Caminho, formado 
por acolhidos de quatro 
Comunidades Terapêuticas 
do Estado do Rio de Janeiro.

A ação foi uma parceria 
entre a Subsecretaria de 
Cuidados Especiais, Loterj, 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos e Rio-
Solidario. 

O evento também contou 
com a presença de Otávio 
Teixeira, presidente da Lo-
terj; Danielle Barros, secre-
tária de Cultura; Gilvania 
Coutinho, subsecretária do 
Programa RJ para Todos; 
Leonardo Abicelo, presi-
dente da Fecometerj, Ane 
Bartolomeu, representante 
da Sepredeq, Aldemir Go-
mes, presidente da Febra-
comtec.

Luciano Belford/Divulgação

Simpósio focou não só pessoas, mas também Comunidades Terapêuticas

Secretaria 
de Educação 
sobe a Serra 
fluminense
Servidores e alunos que te-
nham assuntos para resolver 
com a Secretaria de Estado 
de Educação poderão com-
parecer aos municípios de 
Petrópolis, Teresópolis e Três 
Rios, na Região Serrana, nos 
dias 21, 22 e 23 de junho, 
respectivamente, para aten-
dimento no Seeduc + Perto, 
iniciativa que está percor-
rendo o estado para levar 
mais de 50 tipos de serviços 
ao público.

Os técnicos da See-
duc  vão atender assun-
tos referentes a aposenta-
doria, quadro de horários, 
pagamentos, transpor-
te e inspeção escolar, in-
fraestrutura, ouvidoria e  
movimentação, entre outros.

O secretário de Es-
tado de Educação, Ale-
xandre Valle, estará hoje 
no Colégio Estadual Rui 
Barbosa, em Petrópolis,  
e vai acompanhar o trabalho 
das equipes da secretaria e 
conversar com os servidores.  
Na oportunidade, aunos 
do C.E. Rui Barbosa serão 
contemplados com 40 no-
tebooks que serão entregues 
pelo secretário. 

“Estamos percorrendo o 
estado levando esses servi-
ços para que as pessoas não 
precisem ir até à sede, evi-
tando o desgaste da viagem 
e economizando dinheiro 
com transportes. Nossas 
equipes têm realizado aten-
dimentos e resolvido pro-
blemas de anos em apenas 
alguns minutos”, afirma o 
secretário.

Nas últimas semanas, o 
Seeduc+Perto já passou por 
Campos, São Fidélis, Cardoso 
Moreira, Varre-Sai, Itaperu-
na, Miracema, Nova Iguaçu,  
Queimados e Duque de 
Caxias, onde centenas de 
pessoas puderam apresentar 
e resolver suas demandas.

Pesquisa do Procon Carioca mostra variação de até 66,32% em relação ao reajuste autorizado

Farmácias terão que explicar preços

O Procon Carioca fez pesqui-
sa de preços de alguns medi-
camentos, na última semana, 
em seis estabelecimentos: 
Drograsil, Raia, Venâncio, 
Pacheco, Nossa Drogaria, Ta-
moio e São Paulo. A consulta 
identificou  grandes diferen-
ças no que é cobrado pelo 
mesmo remédio.  Além da di-
ferença nos preços aplicados 
nas farmácias fiscalizadas, os 
agentes do Procon Carioca 
encontraram aumentos em 
outros produtos que vão 
além do reajuste autorizado, 
conforme decisão da Câmara 
de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), que 
é de 10,89%.

Tal constatação levou a 
equipe do Procon Carioca a 
realizar um processo de Ave-
riguação de Preliminar em 

sete redes de farmácia, para 
apurar a razão do reajuste 
maior em medicamentos 
como dipirona, paracetamol, 
nimesulida, torsilax, glifage, 
rivaroxabana, clonazepam, 
sinvastatina, metilfenidato e 
rosuvastatina.

Dez produtos foram pes-
quisados e, dentre os valores 
que chamaram a atenção 
dos fiscais, o preço cobrado 
pelo paracetamol mereceu 

destaque, com diferença de 
66,32% em relação ao índice 
de reajuste autorizado.  O 
multifenidato apresentou 
aumento de 33,11% e a dipi-
rona de 34,56%. 

As farmácias deverão 
apresentar esclarecimentos, 
com comprovação, na sede 
do Procon Carioca, no Rio 
de Janeiro.

O diretor executivo do 
instituto, Igor Costa,  rea-
firma o compromisso com 
a defesa da população  nas 
relações de consumo.

“Os preços não podem ser 
aumentados além do permi-
tido e a equipe do Procon 
Carioca tem feito o monito-
ramento e continua a acom-
panhar para coibir qualquer 
desrespeito às leis consume-
ristas”, afirma Igor.

Valores de dez 
remédios foram 
levantados em 
estabelecimentos 
de seis redes no 
Rio de Janeiro

Luciano Belford

Subsecretária de Cuidados Especiais, Veronica Legentil organizou o evento
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Fiscais do Procon Carioca também encontram aumentos em outros produtos

Teresópolis, 
Petrópolis e 
Três Rios serão 
visitados

Oportunidades são para nova loja que será aberta na Av. Kennedy

Assaí abre mais de 260 vagas 
de trabalho em São Gonçalo 

Quem mora no município 
de São Gonçalo e arredores 
já pode sonhar com com-
pras e trabalho novo: a rede 
Assaí está com 263 vagas 
de emprego abertas para a 
futura inauguração de sua 
4ª unidade em São Gonçalo. 
As oportunidades são para 
compor o quadro de funcio-
nários da nova loja que está 
sendo convertida a partir do 
antigo hipermercado Extra 
na Avenida Presidente Ken-
nedy, 429. A inauguração 
deve ocorrer nos próximos 
meses. Todas as posições de 
trabalho são efetivas, aptas 
a pessoas com deficiência e 
abrangem diferentes áreas e 
níveis de experiência, com 
funções técnicas, operacio-
nais e de lideranças. Entre 

elas, estão: Chefe de Seção;  
Fiscal de Prevenção de Per-
das;  Repositor de merca-
dorias; Operador de Caixa;  
Fiscal de Caixa;  Auxiliar de 
manutenção; operador de 
Empilhadeira;  Auxiliar de 
Cozinha; Açougueiro;  Auxi-
liar de Açougue. 

Os interessados devem se 
cadastrar exclusivamente no 
site https://expansaoassai-
saogoncalocentro.gupy.io/, 
até o dia 31 de julho. Para 
iniciar a participação no pro-
cesso seletivo, é necessário 
ter em mãos RG, CPF, núme-
ro de telefone e endereço de 
e-mail. O processo seletivo 
será realizado de forma 100% 
online. 

A nova loja gerará até 50% 
mais postos de trabalho em 
relação ao antigo estabele-
cimento. Os colaboradores 
que trabalhavam no local 
e manifestaram interesse 
em trabalhar no Assaí terão 
prioridade no processo se-
letivo e poderão sinalizar a 
experiência profissional no 

estabelecimento anterior no 
link de inscrição. 

A empresa oferece re-
muneração e pacote de be-
nefícios compatíveis com o 
mercado e possui, também, 
um plano estruturado de 
carreira, com investimentos 
constantes em capacitação e 
no desenvolvimento profis-
sional de seus(suas) colabo-
radores(as) em todo o país.  

Finalizada a obra, a nova 
loja oferecerá um local refor-
mado e remodelado – sendo 
parte da geração mais mo-
derna de unidades do Assaí, 
que contam com pé direito 
alto, iluminação sustentá-
vel, além de climatização e 
ambientação renovadas para 
um momento de compras 
confortável e acolhedor.

Processo seletivo 
será realizado 
de forma 100% 
online

Inauguração 
da nova loja 
deve ocorrer nos 
próximos meses

Uerj: aula inaugural 
é aberta ao público
Como parte da programa-
ção de boas-vindas aos alu-
nos no período 2022.1, a 
Pró-reitoria de Graduação 
(PR1) promove a Aula Inau-
gural “O Brasil possível: 
dialogando com Darcy Ri-
beiro”, ministrada pelo ator, 
diretor, escritor e produtor 
cultural Haroldo Costa. O 
evento acontece no dia 24 
de junho, às 14h, na Capela 
Ecumênica, campus Mara-
canã, com transmissão ao 
vivo pela TV Uerj. 

O convidado foi  um 
grande amigo do sociólogo, 
antropólogo, professor e 
escritor Darcy Ribeiro, ins-
piração do Ano Comemora-
tivo 2022 da Uerj. Também 
foi vice-presidente da Fun-
dação Darcy Ribeiro.

Costa tem uma vasta 
atuação na área cultural. 
Estreou no Teatro Experi-
mental do Negro, atuou na 
peça “O Filho Pródigo”, de 
Lúcio Cardoso, viajou por 
cinco anos pelo mundo com 
a Companhia de Dança Bra-
siliana, da qual foi um dos 
fundadores, diretor artístico 
e bailarino. Na década de 

60, protagonizou a peça 
“Orfeu do Carnaval” e in-
terpretou Jesus em “O Auto 
da Compadecida”, de Ariano 
Suassuna. Também passou 
pela TV Tupi, TV Conti-
nental e TV Manchete. Foi 
comentarista de Carnaval, 
especializou-se em samba, 
dirigiu e atuou em filmes e 
novelas como “Pantanal”, na 
TV Manchete, “Chiquinha 
Gonzaga”, na TV Globo, e 
“Idade da Loba”, na Rede 
Bandeirantes. Como autor, 
publicou 14 livros.

O evento é aberto ao 
público externo. Para acesso 
às dependências internas 
da Uerj, é necessário usar 
máscara e apresentar com-
provante vacinal. Haverá 
emissão de certificados para 
aqueles que se inscreve-
rem, tanto presencialmente 
quanto virtualmente.

Boas-vindas aos 
alunos será no 
próximo dia 24 
de junho, às 14h
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Sisu: quase 66 mil vagas em 
73 instituições públicas
 Inscrições para mais de 2 mil cursos de graduação começam no dia 28 e podem ser feitas até 1 de julho  

O Ministério da Educação in-
formou que a segunda edição 
de 2022 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) oferecerá 
65.932 vagas para ingresso 
em 73 instituições públicas 
de ensino superior. São mais 
de 2 mil cursos de graduação. 
As inscrições serão abertas 
em 28 de junho e podem ser 
realizadas até as 23h59 do dia 
1º de julho.

Os 10 cursos com as maio-
res ofertas de vagas são, nesta 
ordem: pedagogia, adminis-
tração, matemática, ciências 
biológicas, química, direito, 
física, medicina, engenharia 
civil e engenharia elétrica. O 
total de cursos de graduação 
com oferta de vagas é de 
2.043. Só para medicina são 
ofertadas 1.583 vagas.

No portal Acesso Único já 
é possível consultar as vagas 
ofertadas por modalidade de 
concorrência, cursos e turnos, 
instituições e localização dos 
cursos. Os estados que mais 
oferecem vagas são o Rio de 
Janeiro, com 13.249; Minas 
Gerais, com 8.655; Paraná, 
com 6.692; e Bahia, com 5.968.

Entre as instituições com 
mais vagas ofertadas estão 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, a Univer-
sidade Federal Fluminense, 
a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, a Universida-
de Federal do Maranhão e 

a Universidade Estadual da 
Paraíba.

O Sisu é o processo seletivo 
pelo qual estudantes concor-
rem a vagas de instituições 
públicas de ensino superior 
a partir da nota no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Para participar desta 
edição do Sisu, o estudante 
precisa ter feito o Enem de 

2021, obtido nota superior a 
zero na prova de redação, e 
não ter participado do Enem 
na condição de treineiro.

Reuni Digital - O Ministé-
rio da Educação (MEC) lançou 
ontem (20) o Programa para 
Expansão da EaD nas Uni-
versidades Públicas Federais 
– Reuni Digital. Durante a 
cerimônia de lançamento em 

Brasília, o secretário de Edu-
cação Superior destacou que, 
além de ampliar o acesso, o 
programa pretende fomentar 
a permanência dos discentes 
na educação superior, por 
meio da educação a distância 
(EaD).

Vagas - No total, segundo 
o MEC, serão ofertadas 5.020 

novas matrículas por ano. Du-
rante a cerimônia, o ministro 
da Educação, Vitor Godoy, 
assinou uma portaria com 
autorização para criação de 
152 novos cargos de docentes 
no programa. Eles vão atuar 
em 14 cursos de graduação. 
Os cursos virtuais serão ofer-
tados no âmbito das univer-
sidades federais em diversas 
regiões do país.

Segundo o ministro, o pro-
grama pretende ampliar o 
acesso e a permanência dos 
estudantes na educação supe-
rior pública, por meio da edu-
cação a distância, e assegurar 
a qualidade da oferta. 

Também estão entre as 
metas do programa, a amplia-
ção da participação propor-
cional de grupos desfavore-
cidos na educação superior; a 
consolidação e ampliação de 
novos programas e ações de 
incentivo e mobilidade estu-
dantil; a institucionalização 
dos programas de educação 
a distância; e a capacitação 

de professores, técnicos de 
informática e técnicos ad-
ministrativos para atuar com 
educação a distância.

PNE - Outro objetivo do 
Reuni Digital é contribuir 
para o alcance das metas do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE), em destaque a meta 
12, que estabeleceu em 33% o 
percentual de matrículas para 
a população de 18 a 24 anos 
(taxa líquida) e em 50% para 
a população em geral (taxa 
bruta) até o ano de 2024. O 
programa prevê que seja asse-
gurada a qualidade da oferta 
e expansão para, pelo menos, 
40% das novas matrículas, no 
segmento público.

Coletânea - Além do pro-
jeto-piloto do programa, foi 
apresentada uma coletânea 
de cinco estudos desenvol-
vidos ao longo de dois anos 
pela Secretaria de Educação 
Superior (Sesu) e o portal do 
Reuni Digital. O MEC ressalta 
que projeto já consolidou o 
Diagnóstico da EaD no Brasil, 
com foco no cenário atual da 
EaD no país; o Benchmarking 
Internacional, a fim de revelar 
as políticas, estratégias e fer-
ramentas em EaD de alguns 
países, de modo a contribuir 
para orientação de futuras 
práticas no plano de expansão 
brasileiro.

Ministério 
da Educação 
lançou ontem o 
Reuni Digital, 
para ensino a 
distância
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A UFF, com sede em Niterói, e a UFRJ, na capital, estão entre as cinco universidades que oferecem mais vagas

IBGE: Censo 2022 
tem etapa preliminar
O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
iniciou ontem (20) a coleta 
da Pesquisa Urbanística do 
Entorno dos Domicílios, que 
mobilizará mais de 22 mil su-
pervisores censitários até 12 
de julho. Trata-se do marco de 
início da operação do Censo 
2022. No entanto, ainda não 
serão feitas entrevistas e os 
dados serão colhidos apenas 
por meio de observação.

“Não é o início da visita 
de porta em porta, mas é a 
primeira operação pública de 
coleta de informações”, disse 
o diretor de Geociências do 
IBGE, Claudio Stenner.

A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios 
é considerada fundamental 
porque todos os mais de 
326 mil setores censitários, 
distribuídos pelos 5.570 mu-
nicípios brasileiros, são visi-
tados. A partir desse trabalho, 
são obtidas informações da 
infraestrutura urbana con-
sideradas relevantes para a 
administração pública. Além 
disso, os dados acumulados 
permitirão atualizar mapas e 
identificar vias, o que contri-
buirá posteriormente para o 

trabalho dos recenseadores.
Os supervisores censitá-

rios vão percorrer todas as 
ruas de cada setor censitário 
que está sob sua responsabi-
lidade. Eles deverão preen-
cher questionários incluindo 
dados relacionados aos dez 
quesitos investigados: capa-
cidade da via, pavimentação, 
bueiro e boca de lobo, ilu-
minação pública, ponto de 
ônibus ou van, sinalização 
para bicicletas, existência de 
calçada, obstáculo na calça-
da, rampa para cadeirante e 
arborização.

De acordo com o IBGE, 
os dados levantados poderão 
subsidiar a formulação de 
políticas públicas em áreas 
urbanas, visando a melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação.

Rio e mais 23 cidades criam 
rede de combate ao racismo
Convênio inédito foi assinado 
ontem (20) pela prefeitura do 
Rio de Janeiro e 23 municípios 
para criação da Rede de Cida-
des Antirracistas. O Pacto de 
Combate ao Racismo e Pro-
moção da Igualdade Racial 
foi elaborado pela Secretaria 
de Governo e Integridade Pú-
blica, por meio da Coordena-
doria Executiva de Promoção 
da Igualdade Racial (Cepir).

Além do Rio, participam 
da rede Niterói, Campos, 
Quissamã, Magé, Volta Re-
donda, Nova Iguaçu, Quei-
mados, Arraial do Cabo, São 
Gonçalo, Petrópolis, Nilópo-
lis, Japeri, Barra do Piraí, Três 
Rios, Quatis, Itaguaí, Barra 
Mansa, São João da Barra, 
Macaé, Paraty, Cabo Frio, Paty 
do Alferes e, ainda, Salvador 
(BA), aos quais caberá a exe-
cução do convênio em seus 

territórios.
A promoção de ativida-

des de apoio à cultura, lazer, 
educação, ciência, esporte, 
patrimônio cultural e am-
biental, além de ações na área 
da saúde e segurança pública 
nos municípios signatários 
estão entre as ações previstas. 
O objetivo é atuar como ins-
trumentos de governança ter-
ritorial, visando potencializar 
o desenvolvimento regional a 
partir da igualdade racial.

Desenvolvimento integra-
do - O secretário de Governo 
e Integridade Pública, Tony 
Chalita, afirmou que o pac-
to e a rede têm origem na 
necessidade de consolidar a 
política de igualdade racial 
nos municípios a partir de 
um desenvolvimento terri-
torial integrado. “A iniciativa 
é pautada na compreensão 

de que o Rio de Janeiro tem 
influência para além do seu 
limite político-administrativo 
e, por isso, é importante to-
mar a liderança na promoção 
da igualdade racial.”

O idealizador das ações 
e coordenador executivo de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial, Jorge Freire, destacou 
que “é preciso haver uma ar-
ticulação intermunicipal efe-
tiva, com foco nas periferias e 
na população negra, conside-
rando fomento direto, apoio 
para a constituição de órgãos 
executivos e consultivos de 
desenvolvimento de políti-
cas públicas de promoção da 
igualdade racial e cooperação 
técnica para projetos e ações”.

A iniciativa está alinhada 
aos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Uni-
das (ONU), em parceria com 
a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). 
O movimento foi organizado 
em quatro diretrizes: gover-
nança integrada e desenvol-
vimento territorial; educação, 
pesquisa, desenvolvimento 
e Inovação; combate às de-
sigualdades étnico-raciais e 
ao preconceito; e patrimônio 
cultural e direito à cidade.

Segundo Jorge Freire, o 
diálogo interinstitucional de 
forma integrada e multies-
calar sobre estratégias de 
combate ao racismo é “base 
das ações de valorização das 
tradições e da cultura afro-
-indígena e da execução de 
políticas públicas em coope-
ração, sem custos adicionais 
à administração municipal”.

Convênio visa potencializar o desenvolvimento a partir da igualdade racial

Comando muda mais uma vez, com pedido de demissão de José Mauro

Petrobras tem presidente 
interino até as eleições

A Petrobras informou ontem 
(20) que o presidente do 
Conselho de Administração 
da estatal nomeou como 
presidente interino da com-
panhia o diretor executivo de 
Exploração e Produção, Fer-
nando Borges, até a eleição 
e posse do novo presidente, 
como prevê o estatuto da 
empresa.

Mais cedo, José Mauro 
Coelho pediu demissão do 
cargo de presidente da em-
presa e renunciou ao cargo 
de membro do Conselho de 
Administração da Petrobras.

No dia 23 de maio, o Mi-
nistério de Minas e Energia 

informou que o governo 
federal, como acionista con-
trolador da Petrobras, tinha 

decidido pela troca do pre-
sidente da companhia. À 
época, o governo anunciou 
que José Mauro Coelho, que 
assumiu o cargo no dia 14 de 
abril, seria substituído por 
Caio Mário Paes de Andrade. 

O novo indicado precisa 
ser aprovado pelo Comitê 
de Pessoas da Petrobras, 
que faz a avaliação de cur-
rículo. Depois, tem que ser 
eleito na Assembleia Geral 
Ordinária da empresa  Após 
essa etapa, ainda terá seu 
nome submetido ao Con-
selho de Administração da 
companhia, onde precisará 
ser aprovado.

Em um dia de turbu-
lências domésticas e 
externas, o dólar apro-
ximou-se de R$ 5,20 e 
fechou na maior cota-
ção em quatro meses. A 
bolsa de valores chegou 
a cair 1,42% durante a 
manhã, mas recupe-
rou-se ao longo do dia e 
encerrou com estabili-
dade. O dólar comercial 
encerrou a segunda-
-feira (20) vendido a R$ 
5,186, com alta de R$ 
0,42 (+0,81%). Este é o 
valor mais alto desde 14 
de fevereiro, quando a 
divisa tinha encerrado 
em R$ 5,21.

A moeda chegou a 
operar estável na maior 
parte do dia.

Dólar fecha 
a R$ 5,20

Vinte e dois 
mil supervisores 
iniciam 
Pesquisa 
Urbanística 
dos domicílios

Reprodução internet

Fernando Borges é diretor executivo 

de Exploração e Produção

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: 24/06/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Alarico de Souza - Itaipu - Niterói 17661459
13:00 às 17:00 Rua 1 - Itaipu - Niterói 17661459
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17661825
13:00 às 17:00 Rua L - Itaipu - Niterói 17661825
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17661825
13:00 às 17:00 Travessa J - Itaipu - Niterói 17661825

SÃO GONÇALO 
09:00 às 13:00 Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 17664305
09:00 às 13:00 Estrada Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17664305
09:00 às 13:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17664305
09:00 às 13:00 Rua Expedicionário Luiz Lopes Dorneles - Maria Paula - São Gonçalo 17664305
09:00 às 13:00 Travessa Particular - Condomínio Residencial Coutry - Maria Paula 17664305
13:00 às 17:00 Avenida Almirante Pena Boto - Loteamento Fazenda Restaurad - Monjolos 17665193
13:00 às 17:00 Rua João de Abreu - Ponte Seca - São Gonçalo 17665193
13:00 às 17:00 Rua Doutor Onezimo - Monjolos - São Gonçalo 17665193
13:00 às 17:00 Rua Itacolomi - Monjolos - São Gonçalo 17665193
13:30 às 17:30 Rua Analia Santos - Porto Velho - São Gonçalo 17664767
13:30 às 17:30 Rua Arthur Gonçalves - Porto Velho - São Gonçalo 17664767
13:30 às 17:30 Rua Campinho - Porto Velho - São Gonçalo 17664767
13:30 às 17:30 Rua Doutor João Batista Santos - Tribobó - São Gonçalo 17664767
13:30 às 17:30 Travessa Analia Santos - Porto Velho - São Gonçalo 17664767
13:30 às 17:30 Travessa João Batista - Porto Velho - São Gonçalo 17664767



Terça-feira, 21/6/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Terça-feira, 21/6/2022 ofluminense.com.br



Esportes8 Terça-feira, 21/6/2022ofluminense.com.br

Botafogo 
aumenta 
coro contra 
arbitragem

O Botafogo 
venceu o In-
ternacional, 
no domin-
go, em Porto 
Alegre, pelo 

Campeonato Brasileiro. 
Mesmo com um jogador 
a menos, os alvinegros se 
superaram para virar um 
placar de 2 a 0 sobre os 
gaúchos.

A partida foi recheada 
de polêmica, a começar 
pelo pênalti marcado para 
o Inter, no início do jogo. O 
lance resultou nas expulsões 
de Philipe Sampaio e do 
técnico Luís Castro.

Após o lance, o america-
no John Textor foi às redes 
sociais para protestar contra 
a arbitragem.

“Vergonhoso… Temos 
que limpar o futebol brasi-
leiro. Savio Pereira Sampaio, 
você deveria se demitir pelo 
bem do nosso jogo”, escre-
veu.

O perfil oficial do Botafo-
go também se pronunciou.

“Inacreditável, vergo-
nhosa e absurda a atuação 
da arbitragem no Beira-Rio. 
Tornou a competitividade 
do jogo desleal com apenas 
3 minutos. Pior: com auxílio 
de imagens. Isto não é fute-
bol. É escandaloso e caso 
de investigação”, escreveu 
o Botafogo. Apenas não 
deixamos o campo pois o 
Botafogo respeita as regras 
do jogo. Exigimos, no en-
tanto, o mesmo respeito de 
quem diz zelar pelas regras. 
Temos um time honrado 
que, apesar de tudo, foi va-
lente e buscou o resultado”, 
publicou.

Atacante assina até 2026, enquanto o camisa 27 só volta ano que vem

Fla confirma chegada de 
Cebolinha, mas perde BH

F l a m e n g o  e 
Benfica firma-
ram ontem um 
acordo de trans-
ferência do ata-
cante Everton 

Cebolinha com contrato vá-
lido a partir de 1° de julho 
de 2022 até 31 de dezembro 
de 2026.

O clube confirmou ontem 
a contratação do atacante de 
26 anos junto ao Benfica, de 
Portugal, pelo valor de 13,5 
milhões de euros. Em suas 
primeiras palavras como jo-
gador do Fla, Cebolinha disse 
que chega para conquistar 
títulos.

“Estou muito feliz pela 
recepção. Encheram minhas 
redes sociais, não deu nem 

para ver tudo. A gente sabe 
a grandeza do Flamengo. Sa-
bemos que temos que brigar 
sempre por títulos”, afirmou 
à “Fla TV”.

O novo reforço rubro-ne-
gro esteve ontem no Ninho do 
Urubu onde foi recepcionado 
pelo técnico Dorival Júnior e 
jogadores como Filipe Luís, 
Diego Ribas e Gabigol.

“Estou feliz, realizado e 
louco para sentir o carinho 
da torcida dentro do campo”, 
disse o jogador.

O vice-presidente de fu-
tebol do Flamengo, Marcos 
Braz, disse que a contratação 
de Cebolinha era um desejo 
antigo no clube.

“O interesse no Everton é 
de longa data. Ainda no Grê-

mio tínhamos interesse nele”, 
revelou.

Everton Cebolinha só vai 
poder estrear pelo Flamengo 
após o dia 18 de julho, quando 
abre a janela para transferên-
cias internacionais.

Bruno Henrique - O de-
partamento médico do Fla-
mengo divulgou ontem que 
o atacante Bruno Henrique 
vai operar o joelho direito, 
em decorrência de uma lesão 
multiligamentar ocorrida 
no jogo contra o Cuiabá, na 
última quarta, no Maracanã.

A recuperação de durar 
de 10 a 12 meses, com isso, o 
atacante deve voltar aos gra-
mados somente no início do 
Brasileirão de 2023.

Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Cebolinha foi recepcionado por vários jogadores, entre eles Gabigol, em seu primeiro dia no Ninho do Urubu

Xavier é cobrado por 
gol pelo Fluminense

Novo técnico do 
Vasco elogia Andrey

O Fluminen-
se dominou o 
Avaí e venceu 
no Maracanã. 
Os tricolores 
poderiam ter 

saído de campo com um 
placar maior. O lateral-direi-
to Samuel Xavier acertou a 
trave em três oportunidades 
e revelou que vem sendo 
“cobrado” pelo filho.

“Infelizmente não deu. 
Podia ter feito um golzi-
nho ai para poder dar uma 
cambalhota para o Pedri-
nho. Lá em casa ele fica 
me cobrando: ‘Pai, minha 
cambalhota!’. Mas estou 
feliz pela vitória. Foi muito 
importante. Agora vamos 
em busca da vitória na Copa 
do Brasil”, disse.

O Vasco mante-
ve o bom mo-
mento na Série 
B e venceu o 
Londrina, no es-
tádio do Café. O 
resultado fez os 

cruzmaltinos reassumirem a 
vice-liderança da competição.

Os cariocas não repetiram 
o bom desempenho do triunfo 
contra o Cruzeiro. No entan-
to, alguns jogadores tiveram 
atuações de destaque.

Um deles foi o volante An-
drey Santos. O jogador retor-
nou de período com a Seleção 
sub-20 e foi muito elogiado 
pelo técnico Maurício Souza.

“O Andrey é um jogador 
sem dúvida nenhuma muito 

Elogios - O resultado 
da última rodada deu mais 
tranquilidade aos tricolores 
no Campeonato Brasileiro. 
Além do bom resultado, 
o técnico Fernando Diniz 
elogiou a atuação da equipe.

“Foi uma das apresen-
tações mais equilibradas. 
Criamos e nos defendemos 
bem. Tivemos três bolas 
na trave e outras chances 
claras, mas não fizemos. 
Baixamos um pouco sem 
necessidade. Um time passa 
por oscilações. Ganhos por 
10 a 1, fizemos um jogo fan-
tástico contra o Atlético… 
A gente conseguir isso, o 
equilíbrio, é também um 
treino. Esperamos ter essa 
consistência repetidas ve-
zes”, disse.

diferente. É um garoto que 
tem esse tipo de coragem, a 
gente dá essa liberdade a ele, 
de perceber qual o melhor 
momento para executar a 
saída de bola, se é para con-
duzir no meio de dois ou achar 
um passe de lado. Jogador 
de personalidade incrível, de 
qualidade técnica absurda e 
um cognitivo muito apurado. 
O que para a gente parece ser 
difícil ele faz com naturalida-
de”, disse.

Andrey Santos tem contra-
to com o Vasco, mas a diretoria 
busca a renovação para au-
mentar a sua multa rescisória. 
A imprensa espanhola aponta 
que o Barcelona está de olho 
no volante.


