
Homicídios continuam em 
queda no Estado do Rio

Nos cinco primeiros meses do ano redução foi de 17%. Números de roubos de rua e carga também caíram

SEGURANÇA MARCA PRESENÇA 

CIDADES\PÁG.4

Equipe Rosas Va’a e o projeto Brio com Cris Berton, que tratam da doença, disputam o Campeonato Estadual no estilo Maratona na Praia de São Francisco, em Niterói, nos próximos dias 2 e 3 de julho

Divulgação

CIDADES\PÁG. 5

Mulheres com 
câncer, mas 
sem limites
A equipe Rosas Va’a, do Hei Hei 
Va’a Team Mirage, de Niterói, vai 
disputar a prova dos 10km e terá o 
time completo de seis atletas para 
a canoa OC6. O projeto nasceu 
com Anna Amorim que que tinha 
um câncer de mama. Incentivada 
por sua irmã, que era remadora, 
ela procurou seu médico para fa-
zer um esporte e a canoa havaia-
na foi a mais indicada: “Nisso de 
boca em boca começaram a apa-
recer outras histórias de pessoas 
com problemas da doença. Acha-
va que elas queriam só remar, elas 
começaram a competir”, conta 
Letícia Mendez, que teve um me-
lanoma e que é a treinadora da 
equipe de sete atletas, seis delas 
que vem tratando e estão de alta 
por diversos tipos da doença.

CIDADES\PÁG. 3

Concessionárias 
vão ter que 
dar explicações

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 5

‘O pior da inflação 
já passou’, diz 

presidente do BC

Quarteto de 
Cordas no 
Teatro na UFF
O Quarteto de Cordas da 
UFF retorna aos palcos, nes-
ta terça, às 19h, no Teatro da 
UFF.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Quarteto de Cordas se apresenta, 
nesta terça, às 19h, no Teatro da UFF

Supermercados têm 
vagas abertas em 

Niterói e São Gonçalo
CIDADES\PÁG. 3

O elenco rubro-negro embarcou ontem para a Colômbia, onde amanhã 
enfrenta o Tolima, pelas oitavas da Libertadores. Porém, cinco jogadores 
tiveram resultado inconclusivo para covid-19 e podem desfalcar o time. 

PÁG. 8

ESPORTES

Impasse sem 
fim por jogo 
no Maracanã
Vasco, Consórcio Maracanã 
e Fla protagonizam novo 
capítulo na polêmica libera-
ção do estádio para jogo no 
próximo domingo.

Daniel Ramalho / Vasco

Maurício Souza segue preparando 
o Vasco para as próximas partidas

Gilvan de Souza / Flamengo

William Arão é um dos atletas que pode desfalcar o Flamengo na Colômbia por conta da covid-19

Covid pode atrapalhar vida do Fla

Festa de São 
Pedro volta 
a ter barqueata

CIDADES\PÁG. 3

Orientação sexual 
no Censo gera 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Filas para a vacina
Cada dia a gente encontra um caos diferente para tomar 
vacina da gripe e covid-19 em Niterói. As filas dobram a es-
quina. Os responsáveis tentam organizar, mas tem muita 
gente mal educada que fura fila e não quer nem saber do 
próximo. Tive que desistir duas vezes de tomar no Instituto 
Vital Brazil pois eu fiquei mais de 1h na espera.
Carla Azevedo

Eventos em Niterói
Fico animada de ver a tentativa da Prefeitura de Niterói 
em trazer cultura para a cidade. Amei o evento de blues 
que aconteceu na Praia de São Francisco no último fim de 
semana. Muita gente fera!
Amanda Silva

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.

Quarteto de Cordas 
da UFF em Icaraí
O Quarteto de Cordas da 
UFF retorna aos palcos, nes-
ta terça, às 19h, no Teatro da 
UFF, em seu primeiro con-
certo na cidade de Niterói, 
após dois anos de trabalho 
remoto devido à pande-
mia. O grupo apresenta ao 
público uma jornada de 
imersão, contemplação e 
conhecimento passando 
por peças de diversos perío-
dos e origens.

O programa tem início 
com o Quarteto 1975 do 

compositor teuto-brasileiro 
Ernst Mahle, no ritmo de 
síncope, muito presente no 
samba e em vários outros 
gêneros da música popular.

A peça seguinte é do ar-
gentino Astor Piazzolla, que 
neste concerto será executa-
da em uma transcrição para 
quarteto de cordas.

Os ingressos custam 
R$30 (inteira) na bilheteria 
do Centro de Artes UFF, que 
fica na Rua Miguel de Frias, 
9, Icaraí. 

CULTURA FABIANA MAIA

Acervo
O Jardim Botânico do Rio 
abriga, até o dia 27 de se-
tembro, a exposição “O Jar-
dim Botânico e a Expedição 
Belga no Brasil 1922-23”, que 
revela ao público reprodu-
ções de parte significativa do 
acervo histórico de fotogra-
fias do Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio e 
outros itens da expedição 
liderada pelo botânico Jean 
Massart. Mostra pode ser 
conferida diariamente, das 
9h às 17h. A entrada é gra-
tuita

MONÓLOGOS – A Oficina Social de Teatro (OST) vai 
realizar, em única apresentação nesta quinta, às 20h,  
no Teatro Popular Oscar Niemeyer, a mostra de mo-
nólogos cênicos “Expressões da Alma”, como parte da 
sua programação do primeiro semestre de 2022. Os 
ingressos custam R$20 (adquiridos com a OST pelos 
telefones: 98724-0468 (WhatsApp) ou 2721-0468.

LANÇAMENTO – Falamansa lança o novo trabalho – 
“Cangaceira”, a canção tem a participação inédita da 
Iza e traz um videoclipe com animações que fazem 
uma alusão à “Mãe natureza” que transforma tudo, 
destacando o poder feminino através da “deusa” Iza, 
que por onde passa, muda o ambiente. A música traz 
elementos tradicionais do Nordeste. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Quarteto de Cordas se apresenta, nesta terça, às 19h, no Teatro da UFF

Divulgação

“O Jardim Botânico e a Expedição 

Belga no Brasil 1922-23”, no Rio

POR JEFFERSON LEMOS

Show 
bebeficente
Amigos do professor Antônio 
Carregosa realizam, no próxi-
mo dia 1º de julho, sexta-feira, 
às 19 horas, um show em for-
ma de live, com transmissão 
do Solar do Jambeiro, com ob-
jetivo de arrecadar recursos 
para o tratamento de saúde 
do professor Carregosa, com 
E.L.A (Esclerose Lateral Amio-
trófica), doença que vai com-
prometendo os movimentos 
e a coordenação motora do 
corpo com o passar do tempo. 
Vários artistas de Niterói irão 
participar do encontro e pedir 
apoio à rifa beneficente em 
prol do tratamento médico. 
“Queremos chegar aos mil 
números vendidos e divulgar, 
ainda mais, a conta do nosso 
querido professor Carregosa 
para multiplicar essa corren-
te do bem”, explica o cantor 
e compositor Marcus Lima, 
um dos organizadores do 
evento. Além da compra da 
rifa, qualquer quantia pode 
ser depositada, via PIX, na 
conta de Antônio Carregosa. 
A chave de acesso é seu CPF 
966.635.617-15.

Deputado acompanha protesto

O deputado estadual Co-
ronel Salema esteve neste 
domingo, dia 26, acompa-
nhando a manifestação que 
moradores e ambientalistas 
fizeram para denunciar a 
situação na Lagoa de Itaipu, 
na Região Oceânica de Nite-
rói, que está morrendo por 
causa da poluição. Devido 
a constantes ressacas, uma 
faixa de areia se formou in-
terrompendo a passagem de 
água do mar para a lagoa, im-

Divulgação

pedindo a renovação fluvial. 
Como membro da Comissão 
de Obras Públicas do Estado, 
o parlamentar vem cobran-
do medidas para o Complexo 
Lagunar da Região Oceânica 
de Niterói desde 2021, quan-
do foi procurado por lideran-
ças comunitárias e realizou 
uma audiência pública para 
debater o tema. De lá para 
cá, prefeitura e governo do 
estado nada fizeram que 
mudasse a triste realidade.

Cobrando 
explicações
A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Alerj (Code-
con) realiza nesta terça-feira 
(28/6), às 9h, uma audiência 
pública para debater os servi-
ços de energia elétrica do es-
tado do Rio de Janeiro com a 
participação de representan-
tes da Light, Aneel, Enel, Pro-
con, Inmetro, entre outros. A 
reunião acontecerá na sala 
1809, da sede da Alerj, e terá 
transmissão ao vivo pela TV 
Alerj e pelo Youtube da Casa. 
“A conta de luz está pesando 
no bolso do consumidor, pre-
cisamos entender o porquê 
de tantas reclamações sobre 
valores e falhas em cobranças 
dessas contas, o consumidor 
não pode ser lesado”, disse 
o presidente da comissão, 
deputado Fábio Silva (União).

Piada de mau 
gosto

Wagner Tiso no 
Palácio Tiradentes

A 19ª Câmara Cível do TJRJ 
negou, por unanimidade, re-
curso do comediante Gregório 
Duvivier contra sentença que 
o condenou a pagar R$ 25 mil 
por danos morais a Luciano 
Hang, dono da rede de lojas 
Havan, devido a uma posta-
gem ofensiva em rede social. 
De acordo com o empresário, 
no dia 10 de maio de 2019, 
Gregório teria publicado em 
seu perfil uma foto sua, tendo 
como legenda a frase: “to tisti 
alguém mata o véio da havan” 
(SIC), gerando ódio e incitação 
à violência contra Luciano. 
Em sua contestação, Gregório 
Duvivier alegou ser um dos 
maiores atores e comediantes 
do país, função intimamente 
ligada à liberdade de imprensa 
e à liberdade de expressão, e 
que fez só uma piada. A rela-
tora do processo, desembar-
gadora Valéria Dacheux, disse 
que deve haver prudência 
no momento de fazer uma 
brincadeira e explicou que a 
Constituição também prevê a 
dignidade da pessoa humana 
como princípio fundamental.

O Plenário do Palácio Ti-
radentes recebe, nesta ter-
ça-feira (28/6), às 19h, o 
compositor, maestro e pia-
nista Wagner Tiso, um dos 
mais importantes artistas 
do cenário musical do país. 
O espetáculo abre a série de 
apresentações do projeto  
“Viva o Compositor Brasi-
leiro”, como parte das ce-
lebrações dos cem anos de 
lançamento da “Pedra Fun-
damental” do prédio histó-
rico, que abrigou Câmara 
dos Deputados e a Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). O edifício, 
inaugurado em 1926, passa 
por obras de reforma para 
se transforma em um novo 
equipamento cultural - “A 
Casa da Democracia”.

Alerj debate situação da Unimed

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Alerj vai 
convocar audiência pública 
para discutir a situação da 
cooperativa Unimed Rio. 
O presidente da comissão, 
Fábio Silva (União), aprovou 
requerimento do deputado 
Renato Zaca (PL), que pede 
a apuração sobre a preca-
rização do atendimento da 
operadora de saúde. A data 
da audiência ainda não foi 
definida. No documento 

 Priscila Rabello/Divulgação encaminhado ao colegiado, 
Zaca diz que a Unimed Rio 
tem desrespeitado direitos 
dos consumidores e dos 
trabalhadores ao atrasar pa-
gamento à rede referenciada, 
gerando descredenciamen-
tos e afetando negativamen-
te cerca de 800 mil clientes e 
cinco mil colaboradores. “Já 
são muitos relatos de pessoas 
prejudicadas com descre-
denciamentos. Queremos 
tomar uma ação preventiva 
e evitar que se repita aqui o 
que se passou em São Paulo, 
onde vários cooperativados 
ficaram na mão”, diz Re-
nato Zaca. Para auxiliar os 
segurados, um número de 
telefone foi disponibilizado 
exclusivamente para denún-
cias e reclamações sobre a 
Unimed Rio: 21 97711-1136. 
Em fevereiro deste ano, a 
Unimed-Rio foi desclassifi-
cada em licitação de R$ 488 
milhões para assumir planos 
de saúde da Justiça do Rio.

Panorama RJPanorama RJ

Qualificação para reabiliatação
Divulgação

A Associação de Negócios da 
Zona Oeste (Anzorj) recebeu 
os delegados Rafael Bar-
cia, da 9ª DP e o delegado 
federal Dario Cruz, que pa-
lestraram sobre segurança 
pública e o empreendedo-
rismo. O encontro ocorreu 
no auditório da universi-
dade Unopar, em Campo 

Grande. “Foi um excelente 
bate papo com os empre-
sários e empreendedores da 
região sobre um tema que 
gera bastante discursão e 
traz clareza aos que necessi-
tam da segurança do poder 
público”, ressaltou Raphael 
Leandro, diretor-presidente 
da Anzorj.

Segurança e empreendedorismo
Divulgação

A Secretaria de Administração 
Penitenciária em parceria 
com a Fundação Cabrini 
realiza nesta terça (28), a so-
lenidade de certificação da 
primeira turma de detentas 
qualificadas pelo Projeto 
“Mudar de Vida: Perspectivas 
Além do Horizonte”. O evento 
acontece no Presídio Oscar 
Stevenson. Os cursos foram 
promovidos pelo Instituto 
Multidisciplinar de Forma-
ção Humana com Tecnolo-
gia (IFHT) da UERJ. Nesta 
primeira etapa, 23 detentas 
serão beneficiadas com as 

certificações dos cursos “as-
pectos do mundo do traba-
lho”, “assistente administra-
tivo” e “auxiliar de serviços 
gerais”, iniciados em maio 
deste ano, dentro do presídio. 
O presidente da Fundação 
Santa Cabrini, José de Sousa 
e Silva espera que outras 90 
mulheres em cumprimento 
de pena sejam beneficiadas 
dentro do projeto: “Nossa 
maior missão é preparar 
estas pessoas para que elas 
possam ser reintegradas ao 
convívio social  e ao trabalho, 
dando a elas a oportunidade 
de um recomeço”. Segundo a 
secretária de Administração 
Penitenciária, Maria Rosa 
Lo Duca Nebel, a iniciativa 
faz parte de uma série de 
projetos desenvolvidos pela 
Seap para preparar o retor-
no à sociedade das pessoas 
privadas de liberdade: “É 
um divisor de águas na vida 
daqueles que hoje estão no 
cárcere”. 
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Etapa nacional de premiação Sebrae Prefeito Empreendedor será realizada nesta terça-feira, em Brasília

Prêmio de empreendedorismo
A participação das micro e 
pequenas empresas na re-
cuperação econômica dos 
municípios gerou iniciativas 
dos prefeitos para promover 
os pequenos negócios. Um 
número recorde de projetos 
voltados ao estímulo das MPE 
foi desenvolvido pelos gesto-
res em 2021 e analisado pelo 
Sebrae. A etapa nacional da 
11ª edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor será 
amanhã, dia 28, em Brasília. 
Foram 1.645 projetos inscri-
tos voltados para desburo-
cratizar processos, ampliar 
as compras públicas junto 
aos pequenos fornecedores 
locais e facilitar o acesso dos 
pequenos empresários ao uso 
da tecnologia. 

O prêmio Sebrae reconhe-
ce o trabalho dos prefeitos que 
têm os pequenos negócios 
como aliados para a geração 
de emprego, renda, inovação e 
para impulsionar a economia 
do país. “São ações do Sebrae 
que elevam muito a percep-
ção e a visão do desenvolvi-
mento municipal, trazendo a 
transformação e o entusiasmo 
necessários para dar uma vida 
nova às cidades brasileiras”, 
afirmou o presidente do Se-
brae, Carlos Melles. 

Prefeitos dos quatro es-
tados da região Sudeste ins-
creveram 519 projetos, com o 

total de 511 habilitados para 
a disputa nas oito catego-
rias do Prêmio. Sete gestores 
municipais do Rio de Janeiro 
receberam o título em nível 
estadual e vão concorrer ao 
prêmio em nível nacional, em 
oito categorias: Sala do Em-
preendedor; Marketing Terri-

torial e Setores Econômicos; 
Inovação e Sustentabilidade; 
Desburocratização; Empreen-
dedorismo na Escola; Cidade 
Empreendedora - Região Su-
deste; Governança Regional e 
Cooperação Intermunicipal; 
e Compras Governamentais.  

Dos sete municípios pre-

miados pelo Sebrae Rio, seis 
são do interior do Estado: 
Macuco; Teresópolis; São 
José do Vale do Rio Preto; Paty 
do Alferes; Cordeiro; e Vas-
souras. Axel Schmidt Grael, 
prefeito de Niterói, recebeu o 
prêmio na categoria Cidade 
Empreendedora – Região Su-

deste, com o projeto ´Niterói 
Empreendedora: Uma Cidade 
de Oportunidades’. “Niterói 
é uma cidade com tradição 
empreendedora e isso é im-
portante. Somos um governo 
de continuidade e isso faz 
diferença pra este resultado”, 
comentou.   

O diretor-superintendente 
do Sebrae Rio, Antonio Alva-
renga, salienta a importân-
cia de investir em políticas 
públicas para os pequenos 
negócios. “Os micro e pe-
quenos negócios fazem o 
desenvolvimento econômico 
e social acontecer. São as 
prefeituras que, por meio de 
políticas públicas, fomentam 
esse setor e são responsáveis 
diretamente pela transfor-
mação do nosso estado. Que 
possamos trabalhar de mãos 
dadas para melhorar as condi-
ções das pequenas empresas 
que movimentam a economia 
e geram empregabilidade”, 
disse.  

O total de inscritos nes-
sa edição foi recorde desde 
quando a premiação foi cria-
da, mostrando a força do seg-
mento dos micro e pequenos 
negócios - responsáveis por 
76% dos empregos formais 
criados no país nos primeiros 
quatro meses do ano.

Niterói e mais 
seis municípios 
do interior do 
Estado estão 
no páreo pela 
Região Sudeste

Divulgação

O prefeito Axel Grael (à esq.) já foi premiado na categoria Cidade Empreendedora - Região Sudeste. Outros seis prefeitos do interior também foram premiados

Festa de S. Pedro 
terá barqueata
Após dois anos sem a tradi-
cional procissão marítima 
da Festa de São Pedro, o 
pescadores de Jurujuba vol-
tam ao mar amanhã (29), 
conduzindo a imagem de 
seu padroeiro pela orla de 
Niterói. A procissão maríti-
ma sairá do cais de Jurujuba, 
às 10h, percorrerá a baía de 
Guanabara até a altura do 
Museu de Arte Contemporâ-
nea (MAC), e depois retorna-
rá em direção à Fortaleza de 
Santa Cruz voltando para o 
cais de Jurujuba.

Além da procissão marí-
tima, celebrações religiosas, 
alvorada festiva, missas, 
terços, comidas típicas, al-
moço do Pedrão, shows, 
haverá outras novidades, 
como uma moto procissão 
e a presençaa de canoas 
havaianas.

A festa religiosa é orga-
nizada pela Capela de São 
Pedro e a Colônia de Pesca Z 
-8, uma das mais antigas da 
cidade, com apoio da  Pre-

feitura de Niterói,  através 
da Neltur – Niterói Empresa 
de Lazer e Turismo.

Segundo as organiza-
doras, Hedylamar Bonfim 
e Maisa Ribeiro, este ano a 
festa tem tudo para repetir 
o sucesso dos outros anos. “ 
Ficamos dois anos sem fazer 
a procissão marítimas, então 
esse ano será uma grande 
celebração a São Pedro! Para 
a procissão marítima que é 
um dos pontos altos da festa 
poderemos ter a participa-
ção não só dos tradicionais 
barcos, mas também de ca-
noas havaianas e embarca-
ções particulares, já fizemos 
o convite a todos. Teremos 
também futebol, recreação 
infantil, shows e muitas 
barraquinhas com comidas 
típicas”, garantiram.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, lembra que 
a festa de São Pedro com a 
procissão marítima faz parte 
do Calendário Turístico de 
Niterói.

Supermercados com 
mais 100 vagas
Os supermercados no esta-
do do Rio  estão com mais 
de 100 vagas abertas, para 
cargos como promotor de 
vendas, repositor, vende-
dor, auxiliar de carregamen-
to, confeiteiro, operador de 
caixa, açougueiro, padeiro, 
motorista, auxiliar de cozi-
nha, balconista, fiscal, entre 
dezenas de outras ocupa-
ções. Também há vagas para 
pessoas com deficiência e 
jovem aprendiz. Elas estão 
distribuídas em mercados 
de Três Rios, Resende, Tere-
sópolis, Niterói, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, São 
Gonçalo e Rio. 

Para facilitar a busca pe-
los empregos, a Associação 
de Supermer de Janeiro (AS-
SERJ) disponibiliza em seu 
site uma relação dos merca-
dos com vagas abertas e da-
queles que estão recebendo 
currículos ou fazem cadastro 
de reserva. São 27 estabeleci-
mentos com lojas em diver-
sas regiões do estado. 

Em abril, os supermer-

cados voltaram a contratar, 
registrando a abertura de 591 
postos no estado. De acordo 
com o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), o Rio foi o segundo 
estado que mais abriu postos 
de trabalho no Brasil, com 
22.403 vagas em abril. 

Segundo o presidente 
da Asserj, Fábio Queiróz, a 
tendência é de otimismo. “O 
setor de supermercados é 
uma das principais portas de 
entrada para o mercado de 
trabalho. Durante a pande-
mia, foi um dos setores que 
mais contratou no estado e, 
nos últimos meses, mesmo 
com as adversidades econô-
micas, estamos gerando va-
gas. Este é um bom momento 
para os jovens que estão em 
busca do primeiro emprego 
ou para quem está em busca 
de recolocação”, comentou.

Para encontrar os super-
mercados e acessar as vagas, 
basta entrar no site da AS-
SERJ: https://lp.asserj.com.
br/vagas-de-emprego/

Itacoatiara Pro termina com 
gostinho de ‘quero mais’

 O último final de semana de 
competições esportivas do 
Itacoatiara Pro reuniu cente-
nas de atletas de diversas cate-
gorias nas modalidades skate, 
vela e parapente em Niterói. 
Considerado um dos maiores 
festivais de esportes ao ar livre 
do Brasil, o evento contou 
com shows do roqueiro Supla 
e dos DJs Pachu e Machintal, 
além de um passeio ciclístico 
na manhã de domingo (26).

 O Itacoatiara Pro Parapen-
te, evento chancelado pela 
Confederação Brasileira de 
Voo Livre (CBVL), teve como 
grande campeão o atleta An-
dre Pacheco. Já as compe-
tições de Vela, chanceladas 
pela Federação Estadual da 
modalidade (FEVERJ) e com 
apoio do tradicional Clube 
Naval Charitas de onde par-

tiram as regatas, premiaram 
competidores em diversas 
categorias.

“Niterói tem vocação para 
o esporte e estamos levando 
esses eventos para todas as 
partes da cidade: o Horto 
do Fonseca, o Caramujo, as 
praias oceânicas, o skatepark 
de São Francisco e o Parque 
da Cidade. O Itacoatiara Pro 
reuniu grandes atletas do 
Brasil, projetando a imagem 
da cidade, gerando renda e 
estimulando a garotada a 
usar seus talentos no esporte”, 
destacou o prefeito de Niterói, 
Axel Grael.

“O resultado do Itacoatiara 
Pro foi além das nossas ex-
pectativas. Por ser o primeiro 
festival desse porte, depois 
de ficarmos dois anos sem 
competições, retomar com 

um megaevento foi muito 
especial. Se não foi o maior 
evento deste ano no Brasil, foi 
um dos melhores. Niterói teve 
26 dias de um megafestival 
diversificado. Esse evento é o 
primeiro de outros que virão. 
O Itacoatiara Pro está incluído 
no calendário da cidade”, res-
saltou o secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Luiz Carlos 
Gallo.

O evento no SkatePark 

reuniu alguns dos melhores 
skatistas do país, incluindo o 
multicampeão Bob Burnquist, 
que organizou o campeonato 
com a curadoria do Instituto 
Skate Cuida (ISC) em parceria 
com a Burnkit, Cemporcen-
toSkate e a plataforma Shape-
shift. Além das competições, 
uma série de shows, oficinas 
e ações de grafitagem com 
artistas renomados comple-
taram a lista de atrações ao  
público.

A grande final do Itacoatia-
ra Pro Skate aconteceu no do-
mingo à tarde. Conquistaram 
o campeonato, a atleta Ana 
Caroline Mayer, de Maricá 
(RJ), que ficou em primeiro 
lugar no feminino, e Marlon 
Silva, natural do Rio Grande 
do Sul, grande campeão no 
masculino.

Megafestival de esportes ao ar livre em Niterói teve 26 dias de duração

Rio alerta 
falsos 
boletos 
de IPTU
A Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento do 
Rio alerta para um site que 
tenta se passar pelo portal 
Carioca Digital (carioca.
rio) para emissão de falsos 
boletos de pagamento do 
IPTU.  Os criminosos utili-
zam identidade visual se-
melhante ao portal oficial 
com o objetivo de aplicar 
golpes nos contribuintes. 
O endereço falso utilizado 
pelos criminosos é https://
cariocarjrio.org. Os órgãos 
municipais já adotaram 
medidas cabíveis para que 
o domínio seja cancela-
do, além de denunciar à 
polícia. O único endereço 
do Carioca Digital, portal 
de serviços da Prefeitura 
do Rio, é: https://carioca.
rio. O contribuinte tam-
bém pode acessar  pelo 
aplicativo Carioca Digital, 
disponível nas lojas Google 
e Apple.

Evento acontece na Praia de São Francisco, nos dias 2 e 3 de julho

Grupo de mulheres com câncer 
disputa Estadual em Niterói

A primeira etapa do Cam-
peonato Estadual de Canoa 
Havaiana terá a presença de 
mulheres que fazem tratamen-
to ou estão de alta por conta do 
câncer e que possuem projetos 
de incentivo voltados para a 
saúde, a equipe Rosas Va’a e 
o projeto Brio. A competição 
tem o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer de 
Niterói.

A equipe Rosas Va’a, do Hei 
Hei Va’a Team Mirage, de Ni-
terói, vai disputar a prova dos 
10km e terá o time completo de 
seis atletas para a canoa OC6. 
O projeto nasceu com Anna 
Amorim que que tinha um 
câncer de mama. Incentivada 
pela irmã, que era remadora, 
ela procurou seu médico para 
fazer um esporte e a canoa 
havaiana foi a mais indicada: 
“Nisso começaram a aparecer 
outras histórias de pessoas 
com problemas da doença. 
Achava que elas queriam só 

remar, elas começaram a com-
petir”, conta Letícia Mendez, 
que teve um melanoma e que 
é a treinadora da equipe de 
sete atletas, seis delas que vem 
tratando e estão de alta por 
diversos tipos da doença.

“Depois de um ano reman-
do elas me falaram que que-
riam competir, falei vamos 

embora, vamos treinar e par-
ticipar das competições. Da 
primeira vez que competimos 
em um Super Paddle, nem es-
perávamos completar os 6km 
o público veio para perto da 
beira, batendo palma, nós fica-
mos todas arrepiadas”, destaca 
Mendez que conduz a equipe 
há cerca de dois anos.

Divulgação

A competição tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Evento reuniu 
atletas de 
diversas 
modalidades 
como skate, vela 
e parapente
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RJ teve redução nos crimes 
contra a vida e roubos de rua
Outro tipo de delito que apresentou redução foi o roubo de carga. Os dados foram divulgados pelo ISP

O Estado do Rio de Janeiro 
registrou, mais uma vez, re-
dução nos crimes de homicí-
dios dolosos (intencionais). 
Em maio a diminuição foi de 
21% em comparação com o 
mesmo período de 2021. Foi 
o menor valor para o mês dos 
últimos 31 anos. Nos cinco 
primeiros meses de 2022, o 
indicador estratégico tam-
bém apresentou diminuição, 
de 17%.

Ainda nos crimes contra 
a vida, a letalidade violenta 
(que inclui homicídio dolo-
so, lesão corporal seguida de 
morte, roubo seguido de mor-
te e morte por intervenção de 
agente do estado) reduziu 9% 
em maio de 2022 em relação 
a maio de 2021 e 20% no 
acumulado contra o mesmo 
período do ano anterior. As 
mortes por intervenção de 
agente do estado diminuíram 
22% nos cinco primeiros me-
ses deste ano.

Outro crime que continua 
apresentando redução é o 
roubo de rua (roubo a tran-
seunte, roubo em coletivo e 
roubo de aparelho celular): de 
janeiro a maio de 2022, houve 
15% de diminuição, ou seja, 
foram menos 4.570 roubos 
em comparação ao mesmo 
período de 2021. Nos crimes 
contra o patrimônio, os rou-
bos de veículos e os roubos 
de carga também registraram 
reduções expressivas no mes-

mo período, de 10% e 13% 
respectivamente.

“Mais uma vez tivemos 
reduções importantes nos 
principais indicadores estra-
tégicos de criminalidade, o 
que comprova que estamos 
no caminho certo. Este mês 
retomamos o pagamento 

do Sistema de Metas, numa 
prova de reconhecimento ao 
trabalho que as polícias Civil 
e Militar vem desenvolvendo 
para alcançar esses resulta-
dos”, destacou o governador 
Cláudio Castro.

A diretora-presidente do 
Instituto de Segurança Pú-

blica (ISP), Marcela Ortiz, 
analisa as reduções:

“Além dos crimes contra a 
vida, voltamos a ter reduções 
nos roubos de rua e carga. O 
roubo de rua, por exemplo, é 
um crime que provoca uma 
grande sensação de inse-
gurança na sociedade e sua 

diminuição é uma grande 
conquista”, afirmou.

Principais indicadores:
·Homicídio doloso: 1.248 

vítimas nos primeiros cinco 
meses de 2022 e 210 em maio 
- estes foram os menores va-
lores para o acumulado e para 
o mês desde 1991. Na com-
paração com 2021, o delito 
registrou redução de 17% em 
relação ao acumulado do ano 
e de 21% em relação ao mês.

·Letalidade violenta (ho-
micídio doloso, roubo segui-
do de morte, lesão corporal 
seguida de morte e morte 
por intervenção de agente do 
estado): 1.830 vítimas nos pri-
meiros cinco meses de 2022 e 
354 em maio - estes foram os 
menores valores para o acu-
mulado e para o mês desde 
1991. Na comparação com 
2021, o indicador registrou 
redução de 20% em relação 
ao acumulado do ano e de 9% 
em relação ao mês.

·Roubo de carga: 1.651 
casos nos cinco primeiros 

meses de 2022 e 308 em maio 
- estes foram os menores 
valores para o mês e para o 
acumulado desde 2013. Na 
comparação com 2021, o 
indicador registrou redução 
de 13% em relação ao acu-
mulado do ano e de 21% em 
relação ao mês.

·Roubo de rua (roubo a 
transeunte, roubo de apare-
lho celular e roubo em cole-
tivo): 25.457 casos nos cinco  
primeiros meses de 2022 e 
5.181 em maio - este foi o 
menor valor para o acumu-
lado desde 2005. Na compa-
ração com 2021, o indicador 
registrou redução de 15% 
em relação ao acumulado do  
ano e de 8% em relação ao 
mês.

·Roubo de veículo: 9.825 
casos nos cinco primeiros 
meses de 2022 e 2.079 em 
maio - este foi o menor va-
lor para o acumulado desde 
2012. Na comparação com 
2021, o indicador registrou 
redução de 10% em relação ao 
acumulado do ano e aumento 
de 4% em relação ao mês.

Os dados divulgados pelo 
Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP) são referentes 
aos registros de ocorrência 
lavrados nas delegacias de 
Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro no mês de maio. 
Para mais informações sobre 
os indicadores, acesse o site 
do ISP.

Em maio, a 
diminuição de 
crimes dolosos 
foi de 21% em 
comparação com 
o do ano anterior

Tomaz Silva / Agência Brasil

Ocorreram 1,6 mil roubos de carga nos cinco primeiros meses do ano, o menor número desde 2013, segundo o ISP

Preso 
acusado 
de roubar 
bancas 
Integrantes da Coorde-
nadoria de Ações Táticas 
(CAT) da Guarda Munici-
pal de Niterói prenderam 
um homem identificado 
como Gabriel Andrade da 
Silva, que era procurado 
pela polícia por ser o sus-
peito pelo arrombamento 
e roubo a várias bancas de 
jornais na cidade. Policiais 
da 77ª DP (Icaraí) e 76ª DP 
(Centro) já haviam recebi-
do denúncias feitas pelos 
donos dos estabelecimen-
tos e estavam investigando 
os roubos.

Os proprietários das 
bancas tinham disponi-
bilizado para os investi-
gadores imagens da ação 
do suspeito, que chegava 
a utilizar um pé de cabra 
para arrombar os locais e 
roubá-los. 

A prisão aconteceu du-
rante patrulhamento de 
rotina na Rua Heitor Car-
rilho, no Centro, no fim da 
noite de sexta-feira (24). A 
equipe do CAT estava rea-
lizando uma abordagem de 
rotina quando identificou 
o suspeito, que tinha aca-
bado de furtar uma banca 
de jornais no bairro de 
Santa Rosa. Ele estava de 
posse de diversos objetos 
e não soube informar a 
procedência. Ele foi enca-
minhado para a 76ª DP e, 
posteriormente, condu-
zido para a 77ª DP, onde 
havia vários registros de 
furto a banca de jornais.

“Durante o patrulha-
mento de rotina, os agentes 
desconfiaram do homem e 
da mercadoria que estava 
em sua posse. Na delegacia 
constatamos a participação 
dele no roubo e a polícia vai 
continuar investigando, 
inclusive sobre a possibi-
lidade dele ter agido com 
comparsas”, explicou o 
inspetor Paulo Brito, coor-
denador da GM.

Doze anos depois da primeira, encontro voltará a acontecer em Niterói, desta vez na Câmara

Conferência de comunicação dia 1º

A II Conferência de Comuni-
cação de Niterói será lançada 
no dia 1º  de julho, às 9h30, 
no plenário da  Câmara Mu-
nicipal de Niterói. Será a pri-
meira etapa de um processo 
que culmina em março de 
2023. A solenidade  é presen-
cial com transmissão pela TV 
Câmara de Niterói. A palestra 
principal da abertura será 
com o cartunista Aroeira.

O tema central da Con-
ferência é a “Participação 
Popular e o desafio das po-
líticas públicas de Comu-
nicação”, tendo como eixos 
de debates: “Comunicação 
Popular”, “Direito Humano 
à Comunicação” e “Descon-
centração da Mídia”. Não é 
necessária inscrição para o 
dia da abertura.

A partir do lançamento 
tem início o período para 
criação de fóruns de debates 
e apresentações de propostas 
e teses para formulação da 
Carta de Niterói, com diretri-
zes para políticas públicas de 
Comunicação no município 
de Niterói. Entre julho de 
2022 e fevereiro de 2023.

As propostas serão rece-
bidas pela Comissão Organi-
zadora do evento. Pelo ende-
reço https://bit.ly/3mXtZJQ 
todos podem encaminhar 
teses e propostas que serão 
analisadas nos três grupos 
de trabalho (virtuais) que 
acontecem dias 7, 8 e 9 de 
março de 2023. Para partici-
par é necessário se inscrever 
pelo endereço https://bit.
ly/39vZYh6.

Além da Comissão Orga-
nizadora, qualquer pessoa 
ou entidade que organizar 
algum evento com o tema 
pode ter o conteúdo do de-
bate constando da conferên-
cia, bastando apenas avisar 
a Comissão Organizadora 
pelo endereço  https://bit.
ly/3N1Kjnt. Ele passará a 
fazer parte da agenda a ser 
divulgada no aplicativo e site 
do evento.

A plenária final será pre-
sencial em 10 de março de 
2023, em local a ser divulga-
do posteriormente.

A Comissão Organizadora 
é formada por Adilson Cabral 
(Emerge), Claudia de Abreu 
(ComunicAtivistas), Claudio 
Salles (Pop Goiaba), Danie-
la Araujo (Bem TV ),  Lúcia 

Bravo (TV Bandeijão), Mário 
Sousa (Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estado 
do Rio de Janeiro) e Thamirez 
Lopes (Favelize-se).  Apoio 
da Prefeitura de Niterói e da 
Câmara de Vereadores de 
Niterói

COnfecom - A primeira 
Conferência Nacional de 
Comunicação – e suas etapas 

regionais - aconteceu em 
2009, quando foram apro-
vadas mais de 500 propos-
tas. Onze anos depois, os 
organizadores consideram 
importante resgatar, mobi-
lizar e atualizar o debate e 
levando em conta a impor-
tância das políticas públicas 
de comunicação. Especial-
mente neste momento de 
nossa conjuntura, em que 
muito se tem debatido os 
aspectos democráticos e o 
papel da Comunicação na 
sustentação da liberdade de 
expressão.

Os Grupos de Trabalho 
serão três:  GT1 - Comunica-
ção popular; GT2 - Direito à 
Comunicação  e GT3 – Des-
concentração da mídia.

Niterói em luto oficial pelo 
falecimento de Dom Elídio

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou, ontem (27), 
da missa em homenagem ao 
Monsenhor Elídio Robaina, 
que faleceu no domingo (26). 
A celebração foi na Paróquia 
de São Lourenço, no Ponto 
Cem Réis, e conduzida pelo 
arcebispo Dom José Fran-
cisco, acompanhado do ar-
cebispo emérito de Niterói, 
Dom Frei Alano Maria Pena. 
Monsenhor Elídio era consi-
derado o “padre dos pobres” 
e celebrou 58 anos como 
sacerdote. Atualmente era 
pároco da Capela São Lucas, 
em Icaraí.

O prefeito Axel Grael lem-
brou que Monsenhor Elídio 
era uma pessoa muito que-

rida.
“Nos lembraremos sem-

pre do importante papel e da 
imensurável contribuição do 
Monsenhor Elídio para Nite-
rói. Conhecido pelo seu traba-
lho com os mais necessitados, 
ele também foi fundamental 
na restauração de igrejas da 
cidade”, disse Grael.

“Ele sabia relacionar-se 
com Deus em oração e com 
os irmãos aos quais amava. 
Estava sempre procurando 
enxergar em todos a presença 
viva de Jesus”, disse Dom José 
Francisco.

Monsenhor Elídio foi or-
denado em padre em 1964 
pelo então arcebispo de Nite-
rói, Dom Antônio de Almeida 

Moraes Júnior, na Basílica de 
Nossa Senhora Auxiliadora, 
em Santa Rosa. Tornou-se 

vigário-chefe da Arquidio-
cese de Niterói em 1978, foi 
vice-reitor do Seminário São 
José e, como capelão da Ilha 
da Conceição, construiu a 
primeira de nove igrejas fei-
tas por ele, a Nossa Senhora 
da Conceição. Passou pelas 
paróquias de São João Batista, 
de Tenente Jardim; Nossa Se-
nhora das Dores, no Ingá; São 
Lourenço e São Domingos de 
Gusmão.

Padre esteve à frente de diversas paróquias em 58 anos de sacerdócio

A Campanha do Agasalho 
Prezunic está chegando à 
última semana de arreca-
dações. Até quinta-feira 
(30), todas as unidades da 
rede de supermercados - 
incluindo Fonseca e Ica-
raí, em Niterói - mantêm 
pontos de coleta de rou-
pas de frio em geral, que 
serão distribuídas para 
dezenas de instituições 
que cuidam de pessoas 
desamparadas nas re-
giões próximas às lojas.
Quem quiser colaborar 
pode levar cobertores, 
casacos, meias, gorros e 
quaisquer outros itens 
de frio novos ou usados, 
desde que em bom esta-
do, a uma das 31 lojas do 
Prezunic e depositar as 
doações nas caixas de co-
leta localizadas junto às 
entradas das unidades. O 
Prezunic fará as entregas 
às instituições.

Campanha 
do agasalho

Tema será 
‘Participação 
popular e o 
desafio das 
políticas 
públicas’

Reprodução

Dom Elídio era, atualmente, pároco 

da Capela São Lucas, em Icaraí

Apoio aos mais 
necessitados 
marcou sua 
trajetória
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SP e Goiás anunciam 
redução no ICMS
O governo de São Paulo anun-
ciou ontem (27) a redução 
da alíquota do ICMS sobre 
combustíveis. O valor da 
tributação passou de 25% 
para 18%. A estimativa é que 
a medida provoque queda de 
R$ 4,4 bilhões na arrecadação 
do estado.

Segundo o governador 
Rodrigo Garcia, a diminuição 
do imposto pode provocar 
redução de R$ 0,48 no preço 
da gasolina ao consumidor. 
De acordo com ele, o preço 
médio no estado, atualmente, 
é de R$ 6,97 e poderá ficar em 
R$ 6,50, se houver o repasse 
integral da renúncia fiscal aos 
valores cobrados nas bombas.

O Procon de São Paulo 
deverá divulgar a composição 
do preço dos combustíveis 
no estado para incentivar 
os postos e distribuidoras a 
repassar o corte do imposto 
para os preços cobrados do 
consumidor final.

A redução das alíquotas do 

ICMS atende à Lei Comple-
mentar Federal 94, de 2022, 
aprovada dia 15. Pelo texto, 
sancionado pelo presidente 
da República, os valores má-
ximos de imposto que podem 
ser cobrados sobre combustí-
veis, energia elétrica, comuni-
cações e transportes coletivos 
ficaram entre sobre combus-
tíveis, energia elétrica, teleco-
municações e transporte 17% 
e 18%. Esses itens passaram 
a ser considerados essenciais 
para fins de tributação.

Seguindo o exemplo do 
governador paulista, Ronaldo 
Caiado, governador de Goiás, 
também anunciou, na tarde 
de ontem, a redução das 
alíquotas de ICMS sobre os 
combustíveis para 17%. Preço 
da gasolina pode cair R$ 0,85.

O presidente Jair Bolsona-
ro, ao sancionar a lei federal, 
vetou o artigo que previa aos 
estados a compensação, pela 
União, das perdas de receitas 
provocadas pela nova lei.

Censo: dados sobre orientação 
sexual não são obrigatórios
O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
informou ontem (27) que 
só comentará a suspensão 
da liminar que o obrigava a 
incluir perguntas sobre orien-
tação sexual e identidade de 
gênero no Censo 2022 após 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) ser intimado e ter 
examinado a decisão do pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) 
da Justiça Federal do Acre, 
desembargador federal José 
Amilcar Machado. A decisão 
foi tomada na sexta-feira (17) 
e divulgada ontem pelo IBGE.

A inclusão de perguntas 
sobre o tema no Censo 2022 
tinha sido determinada em 
liminar do juiz federal Herley 
da Luz Brasil, da Justiça Fede-
ral do Acre no dia 3 de junho 
e, embora fosse local, poderia 
ser aplicada em todo o país. A 
liminar atendeu a uma ação 
civil pública do Ministério 
Público Federal do Acre.

“O IBGE só vai se mani-
festar sobre a suspensão da 
liminar da Justiça Federal do 
Acre, pelo TRF1, depois que 

a AGU tiver sido intimada e 
examinado a decisão”, diz o 
instituto.

Na decisão, o desembar-
gador destacou justificativas 
apresentadas pelo IBGE para 
não incluir perguntas sobre 
orientação sexual e identi-
dade de gênero nos questio-
nários deste ano. Segundo 
José Amilcar, o IBGE aponta 
impacto financeiro impor-
tante, especialmente se for 
necessária alguma mudança 
metodológica e se as pergun-
tas precisarem ser respondi-
das individualmente, o que 
exigiria a coleta de informa-
ções com a própria pessoa e 
poderia levar à necessidade 
de novas visitas, correndo o 
risco de inviabilizar a opera-
ção censitária.

“Essas mudanças podem 
diminuir significativamente 
a produtividade do recensea-
dor e elevar o tempo de coleta 
como um todo, aumentando 
o gasto com mensalistas, alu-
guéis, dentre outros”, afirma 
José Amilcar Machado. Ele 
destaca ainda a avaliação do 
IBGE de que, dependendo dos 

resultados dos testes, pode ser 
necessário fazer perguntas de 
campo aberto, “o que aumen-
ta, ainda mais, a expectativa 
de tempo de preenchimento 
e custo dos questionários”.

Quanto a outros serviços, 
o IBGE diz que pode haver im-
pacto em outras publicações 
de resultados previstas no 
censo e em pesquisas amos-
trais domiciliares, que têm a 
coleta ajustada ao calendário 
instituto, além de prejuízo na 
renovação da amostra mes-
tra, que serve de base para a 
seleção das unidades para as 
pesquisas amostrais domici-
liares do instituto.

“Impacto em toda a in-
fraestrutura de coleta, pois 
não há garantia de manuten-
ção dos postos de coleta até a 
realização do censo; cálculos 
e justificativa sobre a per-

da orçamentária, ainda não 
quantificada, mas de expres-
siva monta, desobediência 
ao Supremo Tribunal Federal 
que determinou a realização 
do Censo Demográfico em 
2022”, completa José Amilcar 
Machado, citando as justifica-
tivas do IBGE.

De acordo com o magis-
trado, foi demonstrada a im-
possibilidade de implemen-
tação na data prevista – 1º de 
agosto – dos campos “orien-
tação sexual” e “identidade 
de gênero” nos questionários 
básico e amostral do Censo 
2022, o que ensejaria a ne-
cessidade de adiamento. Para 
ele, haveria ainda impacto 
na contratação de 25 mil 
servidores temporários e de 
mais 183 mil recenseadores 
já selecionados.

Apesar disso, Machado 
ressalta que sua decisão foi 
baseada em aspectos geren-
ciais e temporais, uma vez 
que falta pouco tempo para o 
início do censo e que, se este 
não fosse realizado, acarreta-
ria mais males do que bene-
fícios à população.

TRF-1 do Acre suspendeu liminar que exigia a inclusão dessas informações

Prazo abre nesta 
terça e segue 
até sexta, 1 de 
julho. Consulta 
de vagas está 
disponível

Roberto Campos Neto crê num PIB mais forte no segundo trimestre

Presidente do BC diz que o 
pior da inflação já passou
O presidente do Banco Cen-
tral do Brasil, Roberto Cam-
pos Neto, disse ontem (27) 
que “o pior momento da infla-
ção já passou”, e que, graças 
ao histórico de convívio que 
o Brasil teve com altos índices 
inflacionários, a autoridade 
monetária brasileira conse-
guiu “sair na frente”, adotan-
do ferramentas capazes de 
frear o processo inflacionário.

As afirmações foram feitas 
durante o painel Erosão da 
Ordem Pública Internacio-
nal e o Futuro, no Décimo 
Fórum Jurídico de Lisboa, na 
capital portuguesa. Durante 
o discurso, Neto lembrou que 
o Brasil “é um dos poucos 
países que no meio desse 
processo está tendo revisões 
para cima” do Produto Inter-
no Bruto (PIB).

“Inclusive a nossa última 
revisão no BC aumentou 
[a previsão de crescimento 
do PIB] de 1,5% para 1,7% 
[em 2022]. Provavelmente 
teremos PIB forte no segun-
do trimestre. Obviamente, 
em algum momento, tudo 
que estamos fazendo vai 
gerar alguma desaceleração 
no segundo semestre. Mas 
ainda assim o crescimento 
é bastante melhor do que se 
esperava no início do ciclo 
de ação”, disse Campos Neto.

A experiência que o Brasil 
tem com o combate à inflação 
tem ajudado na definição 
estratégica para amenizar 
este problema. “Como nós 
no Brasil entendemos que era 
problema mais de demanda, 

na minha opinião, até um 
pouco antes dos demais paí-
ses, o BC do Brasil saiu na 
frente porque temos memó-
ria de inflação muito maior, 
e mecanismos de indexação 
muito mais vivos”, disse.

Campos Neto ressalta que 
todos os países estão subindo 
juros e que, enquanto alguns 
países estão no meio do ca-
minho, o Brasil já está muito 
perto de ter feito o trabalho 
todo. “Vamos ver ainda al-
guns países subindo bastante 
os juros”, acrescentou.

Ainda segundo Campos 
Neto, o Brasil ainda apresenta 

um “componente de acele-
ração de inflação”. Ele, no 
entanto, disse acreditar que 
o pior momento da inflação 
já passou. “Temos algumas 
medidas desenhadas pelo 
governo que ainda precisa-

mos entender os efeitos delas 
no processo inflacionário, 
o que ainda não está claro, 
mas o Brasil fez o processo 
antecipado e acreditamos 
que nossa ferramenta é capaz 
e vai frear o processo infla-
cionário”.

Preços e investimentos- 
Na avaliação do presidente 
do BC brasileiro, os índices 
inflacionários que estão sen-
do registrados em diversos 
países têm como origem uma 
“desconexão entre preços e 
investimentos” que vai além 
do petróleo, abrangendo tam-
bém os alimentos.

‘Índices 
inflacionários 
tem como origem 
desconexão 
entre preços e 
investimentos’

Raphael Ribeiro/BCB

Presidente do BC fez análise em Fórum de Lisboa: “Todos os países estão subindo juros. Estamos no meio do caminho”

Determinação 
foi feita por 
juiz federal do 
mesmo estado

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: 01/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Estrada da Fazendinha - Badu - Niterói 17705837
09:00 às 13:00 Rua das Flores - Badu - Niterói 17705837
09:00 às 13:00 Rua Sem Nome - Badu - Niterói 17705837
09:00 às 13:00 Ruas C, J, O - Itaipu - Niterói 17705933
09:00 às 13:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Pendotiba - Niterói 17705933
09:00 às 13:00 Rua Samuel Weiner Filho - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17705933
09:00 às 13:00 Rua Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17705933
13:00 às 17:00 Rua Professor Manoel José Ferreira - Piratininga - Niterói 17706529
13:00 às 17:00 Praça de Piratininga (Antiga Rua 3) - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Ruas 65, 85, 96 - Cafuba - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Rua Cruzeiro do Sul - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Rua Doutor Américo A Costa - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Rua Doutor Waldir Costa - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Rua Planeta Terra - Piratininga - Niterói 17706833
13:00 às 17:00 Rua Maria Bregua - Fonseca - Niterói 17709859
13:00 às 17:00 Travessa Carlos Maximiniano - Fonseca - Niterói 17709859
13:30 às 17:30 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 17698163
13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Bella Temporada - Itaipu - Niterói 17710227
13:30 às 17:30 Travessa L - Itaipu - Niterói 17710227

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Cariri - Coelho - São Gonçalo 17701685
12:00 às 16:00 Rua Albertina Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Rua Jacyr Menezes - Barro Vermelho - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Rua José Terra - Barro Vermelho - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Travessa Carolina de Assis - Barro Vermelho - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Travessa Eurico Ferreira - Paraíso - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Travessa Helena Pereira - Paraíso - São Gonçalo 17703781
12:00 às 16:00 Travessa Ribeiro - Paraíso - São Gonçalo 17703781
13:00 às 17:00 Avenida A Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 17701773
13:00 às 17:00 Rua Pândia Calógeras - Jardim Catarina - São Gonçalo 17701773

Sisu: inscrições para 
2º processo seletivo 
Começam nesta terça-feira 
(28) e seguem abertas até a 
próxima sexta-feira, dia 1º 
de julho, as inscrições para o 
segundo processo seletivo de 
2022 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). A consulta 
para as vagas neste segundo 
processo seletivo teve início 
no dia 15, por meio do Portal 
Único de Acesso ao Ensino 
Superior. 

Por meio da consulta, é 
possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade 
de concorrência, cursos e 
turnos, instituições e locali-
zação dos cursos. Também 
é possível acessar a íntegra 
do documento de adesão de 
cada uma das instituições que 
aderiram ao Sisu.

O Sisu é o sistema infor-
matizado do Ministério da 
Educação (MEC) no qual as 
instituições públicas de edu-
cação superior, sejam elas 
federais, estaduais ou munici-
pais, oferecem vagas a serem 
disputadas por candidatos 
inscritos em cada edição da 
seleção.

Exigência - Para partici-
par do Sisu será exigido do 

candidato que tenha Enem, 
edição de 2021, obtido nota 
superior a zero na prova de 
redação e não tenha partici-
pado do Enem na condição 
de treineiro.

O resultado do processo 
seletivo será divulgado no 
dia 6 de julho. A matrícula ou 
registro acadêmico devem ser 
feitos de 13 a 18 de julho. Já 
o prazo para os interessados 
manifestarem interesse em 
participar da lista de espera 
será de 6 a 18 de julho.

Os candidatos são sele-
cionados para as opções de 
cursos indicados no ato de 
inscrição, de acordo com a 
melhor classificação de nota 
obtida na edição mais recente 
do Enem, que, nesta edição, 
será a de 2021.
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Polêmica 
com Maraca 
tem novo 
capítulo

A polêmica 
entre Vasco e o 
Consórcio Ma-
racanã ganhou 
mais um ca-
pítulo ontem. 
Isso porque a 

administradora voltou a ne-
gar o aluguel do estádio para 
o confronto contra o Sport, 
no próximo domingo, pela 
Série B.

A nova recusa foi ende-
reçada para a Casa Civil do 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. O Flamengo, que 
responde judicialmente pelo 
Consórcio, foi notificado. A 
resposta fez com que o ór-
gão estadual entrasse com 
um processo administrativo 
contra a administradora.

O Flamengo também se 
defendeu na Justiça dos argu-
mentos descritos pelo Vasco.

“O que se tem é uma tese, 
baseada em lógica de discus-
são de torcedor, que comu-
mente ocorrem nos bote-
quins da cidade. À evidência, 
não pode o Flamengo basear 
suas decisões, dentro do âm-
bito da discricionariedade de 
uma administração profis-
sional, em lógica de conversa 
de botequim. Não have-
ria qualquer problema em 
se pretender ganhar mais, 
desde que a maximização 
dos lucros não prejudique 
a preservação do gramado 
do Estádio do Maracanã e, 
assim, não coloque em risco 
a saúde dos jogadores de 
futebol e afete a qualidade 
do espetáculo futebolístico 
oferecido ao público”, disse 
o clube.

A briga deve se estender 
pelos próximos dias.

Cinco jogadores tiveram resultado inconclusivo para teste feito ontem

Covid-19 pode desfalcar 
o Fla na Libertadores

O Flamengo se 
prepara para a 
partida de ida das 
oitavas de final 
da Taça Liberta-
dores da Améri-

ca. Os rubro-negros encaram o 
Tolima, da Colômbia, amanhã, 
em Ibagué.

A comissão técnica entrou 
em alerta ontem, pois cinco 
jogadores do elenco tiveram 
resultado inconclusivo para 
covid-19 antes do embarque 
para a Colômbia.

Os goleiros Diego Alves e 
Matheus Cunha, o zagueiro 
Fabrício Bruno, além dos vo-
lantes Willian Arão e Daniel 
Cabral, não viajaram com a 
delegação rubro-negra. Todos 
vão repetir o teste hoje e, caso 
sejam liberados, o Flamengo irá 
disponibilizar um voo fretado 

para os atletas.
Para piorar, Dorival Júnior 

não terá o volante João Gomes, 
que está suspenso. O atacante 
Bruno Henrique está fora da 
temporada por uma lesão no 
joelho, mas teve seu nome reti-
rado da lista de inscritos para a 
competição.

Cebolinha - O Flamengo 
anunciou o atacante Éverton 
Cebolinha como reforço para 

a sequência da temporada. No 
entanto, o jogador só poderá 
estrear com a camisa rubro-ne-
gra no próximo mês, quando 
abrir a janela de transferências 
no Brasil.

Ontem, Éverton Cebolinha 
se apresentou no Ninho do uru-
bu para iniciar os trabalhos com 
o restante do elenco. O atacante 
postou uma mensagem nas 
redes sociais sobre seu primeiro 
dia no clube.

“Estou na área. Primeiro 
dia de trabalho com o manto 
sagrado”, escreveu.

O Flamengo entrou em 
acordo com o Benfica e vai 
pagar 13,5 milhões de euros 
(R$ 73 milhões), por 90% dos 
direitos econômicos de Everton 
Cebolinha. Só que o valor pode 
aumentar em caso de metas 
alcançadas pelo jogador.

Marcelo Cortes / Flamengo

Contratado na semana passada, o atacante Everton Cebolinha iniciou ontem sua preparação no Ninho do Urubu

Flamengo faz, 
amanhã, na 
Colômbia, o 
jogo de ida 
das oitavas da 
Libertadores

Zahavi envia recado 
para torcida do Bota

Diniz elogia atuação 
do Flu no clássico

O Botafogo está 
em busca de re-
forços de peso 
para a próxima 
janela de trans-
ferências. Um 

dos nomes mais especulados 
era o do atacante Zahavi, de-
sejo assumido de John Textor.

O israelense estava no PS-
V-HOL e negociava com o 
Botafogo. No entanto, nos 
últimos dias, o jogador de 
35 anos recusou a proposta 
dos cariocas e acertou com o 
Maccabi Tel-Aviv-ISR.

Zahavi utilizou as redes so-
ciais para mandar um recado 
à torcida alvinegra e explicou 
a recusa. “Algo incomum, 
mas respeitoso: quero falar 
com todos os torcedores do 

O Fluminense 
emplacou mais 
uma vitória no 
Campeonato 
Brasileiro. Os 
tricolores ven-

ceram o clássico contra o Bo-
tafogo e entraram no G6 da 
Série A.

A equipe das Laranjeiras 
foram dominantes mesmo fora 
de casa. Tanto que o técnico 
Fernando Diniz rasgou elogios 
a atuação tricolor.

“O Fluminense fez um 
grande jogo, divido também 
as próprias dificuldades que o 
Botafogo impôs. A gente aca-
bou dominando a posse desde 
o início do jogo, mas especial-
mente no segundo tempo, isso 
ainda foi mais preponderante. 

Botafogo que me mostraram 
amor e respeito durante esse 
período. Eu realmente consi-
derei ir e jogar por vocês, mas 
tomei minha própria decisão 
por mim e minha família, era 
hora de voltar para casa. Que-
ro agradecer ao John Textor e 
ao André Mazzuco por todos 
os esforços que fizeram, tenho 
certeza que com eles o Botafo-
go tem um futuro maravilho-
so! Boa sorte a todos, serei seu 
fã de Israel”, escreveu.

Além de Zahavi, o Bota-
fogo tentou sem sucesso a 
contratação do meia colom-
biano James Rodríguez. Os 
alvinegros chegaram a ter 
um acordo com o Al-Rayyan-
-CAT, mas o jogador recusou a  
proposta.

Concordo que poderíamos ter 
finalizado um pouco melhor 
em alguns lances, mas a equipe 
está de parabéns”, disse.

Para Fernando Diniz, o pla-
car no clássico não mostrou o 
domínio do Fluminense.

“Jogar um clássico que você 
tem praticamente 80% de 
posse e não cedemos quase 
nada de contra-ataques para 
o Botafogo, acho que temos 
que elogiar ao máximo o time. 
A gente sabe que no futebol a 
coisa mais difícil que tem é jo-
gar contra linha baixa, e a mais 
fácil é marcar em linha baixa, 
então o Fluminense tem todos 
os méritos”, declarou.

O próximo comprimisso 
do Flu no será contra o Corin-
thians, no sábado.


