
Niterói vence prêmio de 
cidade empreendedora

Município foi reconhecido pelos projetos com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios

APOIO PARA NOVOS EMPRESÁRIOS
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Em Jurujuba, na Zona Sul do município, o tradicional evento em comemoração a São Pedro contou com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur)

 Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Jurujuba: missa 
e procissão 
reúnem fiéis
Após dois anos de restrições por 
causa da pandemia, Jurujuba re-
cebeu ontem os devotos de São 
Pedro em uma missa campal, 
ao lado da igreja, celebrada pelo 
arcebispo de Niterói, Dom José 
Francisco, ao lado do padre Mag-
no Guilherme Angeli. A imagem 
do santo seguiu em procissão pelo 
mar acompanhada de uma bar-
queata. Além das celebrações re-
ligiosas que aconteceram durante 
todo o dia, a comemoração conta 
com barraquinhas de comidas 
típicas e artesanatos. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, relembrou 
memórias de sua infância e desta-
cou a emoção do retorno da tradi-
ção da festa de São Pedro.
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Acidente mata 
adolescente 
em Itaipuaçu
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1ª edição do 
‘Julho das 
Pretas Niterói’
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe abertura do “Ju-
lho das Pretas Niterói”, nesta 
quinta, às 19h. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Abertura do evento acontece, nesta 
quinta, às 19h, no Municipal 

O Glorioso deixa hoje o Campeonato Brasileiro de lado para enfrentar o 
Coelho, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa 
do Brasil. Lucas Piazon e Erison desfalcam o time de Luís Castro.

PÁG. 8

ESPORTES

Samuel se 
rende ao 
‘Dinizismo’
Samuel Xavier elogiou o tra-
balho de Fernando Diniz e o 
comparou com o antecessor 
Abel Braga.

Mailson Santana / Fluminense

Samuel Xavier se prepara para 
enfrentar o Corinthians no sábado

Vitor Silva / Botafogo

De contrato renovado até 2025, o volante Kayque estará de volta hoje ao time titular do Botafogo

Botafogo visita o América-MG

Estudo mostra 
impacto dos 
‘gatos’ na conta

PANORAMA\PÁG. 2

Sebrae abre vagas para bolsistas
Oportunidades são para quem tem curso superior e remuneração chega a R$ 6,5 mil

PÁG. 3

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.648  |  R$ 2,00

Niterói, quinta-feira,30 de junho de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 Quinta-feira, 30/6/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Maquiagem nas ruas
Por conta da inauguração do Mercado Popular a Prefeitu-
ra de Niterói está correndo para tentar maquiar a região 
do empreendimento, para não causar má impressão aos 
visitantes. Pintaram faixas nas ruas, cercas, muros e estão 
tentando remover a população de rua de vive por lá. Mas o 
local tem tantos anos de abandono que não vai ser fácil mu-
dar a realidade de um dia por outro. Então, o jeito é maquiar.
Regina Freire

Blitz tranca ruas
Não importa a corporação, seja Polícia Civil, PM ou PRF. Os 
agentes escolhem os piores horários e locais para fazerem 
blitz, causando grandes congestionamentos nas ruas e 
estradas que cortam Niterói. Bandido já até sabe que en-
garrafamento é também sinônimo de blitz e arranja um 
lugar para estacionar e vai embora. Pobre do trabalhador 
que pena por horas no transporte público para chegar em 
casa após um exaustivo dia de trabalho.
Marcello Aguiar

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.

1ª edição do ‘Julho 
das Pretas Niterói’
O palco do Theatro Munici-
pal de Niterói será ocupado 
para a abertura do “Julho 
das Pretas Niterói 2022”, 
nesta quinta, às 19h, com 
uma programação dupla: o 
espetáculo Motriz de perfor-
mance de mulheres negras, 
do Ponto de Cultura CEA-
BIR, e o Quarteto de Cordas 
Nina’s.

O “Julho das Pretas” apre-
senta uma extensa agenda 
com atividades – em vários 
territórios da cidade – distri-

buídas por todo o mês, que 
vai além de 25 de julho (dia 
em que tradicionalmente é 
celebrado a Mulher Afro-La-
tino Americana e Afro-Cari-
benha). 

Serão cerca de 30 ativi-
dades, realizadas por artis-
tas, coletivos, instituições 
religiosas, grupos culturais, 
associações e órgãos da 
Prefeitura de Niterói, entre 
outras. A programação será 
divulgada pelo Instagram: 
julhodaspretasniteroi. 

CULTURA

Celebração
Rafael Vicente abre, no sá-
bado, às 15h, a exposição 
“Pontos de Fuga”, no Museu 
de Arte Contemporânea de 
Niterói, celebrando 28 anos 
de carreira. A curadoria é de 
Marcus Lontra. São cerca 
de 70 obras, todas inéditas, 
entre pinturas e uma ins-
talação, que vai ocupar o 
salão principal. Além disso, a 
mostra conta, com jogos de 
memória e quebra-cabeça 
para o público. Visitação: de 
terça a domingo, das 10h às 
18h. Ingresso a R$12.

DIIH LOPES – No domingo, às 20h, o Teatro Municipal 
de São Gonçalo recebe o humorista Diih Lopes. Com 
mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, o criador 
e integrante do 4 amigos, grupo de comédia em evidên-
cia no stand up comedy nacional, o humorista é um 
dos mais conhecidos no ramo das piadas “pesadas”. O 
ingresso custa R$60, no site Sympla.  

BATE-PAPO – O clipe de “Feira de Mangaio”, de Sivuca 
e Glorinha Gadelha, música interpretada pelo grupo 
vocal feminino “Flor do Canto”, é uma das atrações do 
programa ZêniPapo, desta quinta, às 20h. A apresenta-
ção é de Cacala Carvalho, Felipe Radicetti, Marianna 
Leporace e Rômulo Gomes, e a exibição é pelo Canal 
do Youtube da Zênitha Música. 

Divulgação

Abertura do evento acontece, nesta quinta, às 19h, no Municipal de Niterói

Lucas Benevides/Divulgação

Rafael Vicente celebra 28 anos de 

carreira com mostra no MAC

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

A culpa é dos 
gatos
A tarifa de energia seria me-
nor nos municípios fluminen-
ses atendidos pela Light se o 
número de ligações elétricas 
clandestinas caísse ao nível 
da média nacional, revela es-
tudo divulgado nesta quarta, 
29/6, na onepage “Mais da 
metade do RJ poderia pagar 
26% menos na conta de luz”, 
elaborada pelo Instituto Es-
colhas, em parceria com pes-
quisadores da UFF. Ao todo, 
10 milhões de pessoas são 
atendidas pela Light em 31 
cidades do Rio. “Uma econo-
mia de 26% não seria possível 
nem reduzindo os impostos, 
nem apagando a luz”, explica 
Juliana Siqueira-Gay, gerente 
de projetos do Escolhas e 
responsável pela pesquisa, 
ainda em curso. “Hoje a conta 
dos ‘gatos’ é paga por todos os 
consumidores. Se combater-
mos essas perdas, ajudaria na 
conta de luz de todo mundo”, 
defende. Em números abso-
lutos, as perdas decorrentes 
dos “gatos” na região atendida 
pela Light chegam a R$ 1,9 bi 
mensais.

Homenagem ao tetracampeão

O tetracampeão mundial 
pela Seleção Brasileira 
Cláudio Ibrahim Vaz Leal, 
mais conhecido como 
Branco, recebeu na noite 
desta terça, 28, o Título 
de Benemérito do Esta-
do do Rio de Janeiro, em 
solenidade realizada no 
Plenário da Alerj. O eterno 

 Thiago Lontra/Alerj

lateral-esquerdo e ídolo 
do Fluminense recebeu a 
condecoração através de 
proposta dos deputados 
André Ceciliano (PT ) e 
Bebeto (PSD), ex-jogador 
também e companheiro 
de seleção de Branco na 
histórica conquista da 
Copa de 94.

Transparência nas 
contas de luz
E as concessionárias de energia 
elétrica podem ser obrigadas a 
descrever de forma mais objeti-
va e de fácil entendimento para 
o consumidor as informações 
nas contas de luz. É o que deter-
mina o Projeto de Lei 449/19, do 
deputado Brazão (União), que a 
Alerj aprovou em redação final 
nesta quarta. A medida segue 
para o governador Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-la ou vetá-la. O 
autor da proposta justificou 
que, no campo “dados da me-
dição”, as informações não são 
legíveis e estão sobrepostas, o 
que pode impedir a conferência 
do consumo pelo cliente. “O ob-
jetivo é garantir ao consumidor 
o direito à informação clara, 
transparente e legível por parte 
das concessionárias”, disse.

Encontro com 
petroleiros

Segurança 
internacional

A coordenação do programa 
de governo do movimento 
Vamos Juntos pelo Brasil, 
da chapa Lula-Alckmin, se 
reúne nesta quinta com pe-
troleiros. O encontro acon-
tece na sede da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), 
no centro do Rio, com o 
objetivo de debater ideias e  
receber propostas do setor 
de petróleo e gás. A valoriza-
ção da Petrobrás, a retoma-
da da cadeia industrial do 
petróleo e o preço dos com-
bustíveis são temas centrais 
do programa de governo 
da chapa Lula-Alckmin, 
composta pelos partidos 
PT, PSB, PSOL, Rede, PC 
do B, PV e Solidariedade. 
Esta é a primeira das reu-
niões itinerantes que estão  
sendo organizadas pela 
comissão. Participarão do 
encontro o coordenador 
do programa de governo, 
Aloizio Mercadante, além 
d e  re p re s e n t a n t e s  d o s  
par t idos  da coal izão e  
petroleiros.

A Fundação Konrad Ade-
nauer (KAS Brasil), o Cen-
tro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri) e a 
Delegação da União Eu-
ropeia no Brasil realizam  
a XIX Conferência de Se-
gurança Internacional do 
Forte de Copacabana, de 
hoje até o dia 1º de julho. 
Devido a protocolos de se-
gurança sanitária, o evento 
será virtual e gratuito, com 
transmissão ao vivo do Rio 
de Janeiro. A Conferência 
do Forte de Copacabana 
é o maior fórum sobre se-
gurança internacional da 
América Latina. Este ano, as 
discussões serão centradas 
em torno do tema “Ameaças  
s e m  f ro n t e i ra s :  s o m o s 
capazes de lidar com os  
desafios?”.

Foco na segurança pública

O deputado estadual Coro-
nel Salema recebeu nesta 
semana, em seu gabinete, 
o diretor geral do Instituto 
MovRio e coordenador do 
Disque-Denúncia, Renato 
Almeida. O parlamentar 
colocou-se à disposição da 
ferramenta e agendou uma 
visita à sua nova sede, que 

Divulgação

saiu da Central do Brasil 
para a Rua do Lavradio, no 
Centro do Rio. Criado em 
1995 por Zeca Borges, o 
programa foi coordenado 
por ele até seu falecimento, 
em dezembro do ano pas-
sado. Seu filho, o jurista Pe-
dro Borges, ocupou o cargo 
do pai até março deste ano.

Panorama RJPanorama RJ

Os 80 anos da deputada 
federal Benedita da Silva 
(PT-RJ) não poderiam ficar 
marcados só por uma festa 
de aniversário. Nesta quin-
ta 30/6, Bené vai ganhar 
um evento no Circo Voador, 
coração da Lapa, a partir 
das 16 horas, com entrada 
gratuita e muito samba e 
black music. O festival ‘Essa 
voz que ecoa’ homenagea-

rá a mulher favelada que 
se tornou símbolo da luta 
contra o racismo no Brasil. 
Evangélica desde 1968, 
Benedita teve infância e 
adolescência marcadas 
pela pobreza e dedicou a 
juventude aos movimen-
tos negro, de favela e de 
mulheres. Foi deputada 
constituinte, senadora e 
governadora do Rio.

Bené faz 80 anos em grande estilo
Divulgação/PT

O ator pernambucano Leo-
nardo Liberato dará início 
em julho ao projeto “Oficina 
de Souvenires de Bate-Bola” 
idealizada pela designer 
Lilly Viana, que destaca 
a manifestação artística 
carioca que é patrimônio 
cultural da cidade. A oficina 
de Bate-Bolas será realizada 
no Orfanato Santa Rita de 
Cássia na Praça Seca e é fru-
to da pesquisa de mestrado 

de Lilly pela PUC-Rio, que 
através da cultura, do design 
e da modelagem, visa a ca-
pacitação de pessoas para a 
geração de renda e imersão 
na cultura da Cidade do Rio 
de Janeiro. As oficinas serão 
realizadas nos próximos 
dias 2, 9, 16 e 23, no próprio 
orfanato, e direciona-se 
para as mães de crianças 
que frequentam o local e 
para a comunidade local.

Oficina de bate-bola
Divulgação
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Cidade saiu vencedora, em Brasília, do Sebrae Prefeito Empreendedor, categoria Cidades Empreendedoras

Niterói ganha prêmio nacional
A Prefeitura de Niterói venceu 
a etapa nacional da XI Edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, na categoria 
Cidades Empreendedoras. 
A premiação aconteceu na 
terça-feira (28), em Brasília, 
e é um programa de reco-
nhecimento aos prefeitos e 
administradores regionais 
que implantaram projetos 
com resultados comprovados 
com foco no desenvolvimen-
to dos pequenos negócios do 
município. Niterói já tinha 
levado o prêmio da etapa 
regional, em abril deste ano, 
quando venceu a disputa com 
outros 30 municípios do Rio 
de Janeiro com o projeto “Ni-
terói Empreendedora – Uma 
Cidade de Oportunidades”. 
Foi a primeira vez que o mu-
nicípio conquistou o prêmio 
nacional do Sebrae.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que esse é 
mais um reconhecimento que 
a cidade recebe pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
com o plano de retomada 
econômica e reforça que as 
prefeituras são importantes 
para o crescimento do país 
com o fomento à economia.

“É um sentimento de mui-
to orgulho e a prova de que 
todo esforço feito ao longo 
desse período valeu a pena. 
O prêmio é um reconheci-

mento do trabalho de uma 
equipe. Foi muito bom ver 
Niterói junto com os prefei-
tos destes municípios que 
apresentaram o que há de 
melhor nas políticas públicas 
municipais do país. Niterói 
vem estruturando diversas 
políticas públicas desde o iní-

cio da pandemia, com ações 
voltadas, principalmente, à 
proteção da vida. Neste ce-
nário pós-pandêmico, esta-
mos trabalhando em diversas 
frentes que beneficiam todos 
os setores da cidade no de-
senvolvimento econômico. 
Nosso foco é a geração de 

emprego e renda, auxiliando 
o crescimento também de 
pequenos negócios. Vamos 
continuar trabalhando para 
criar oportunidades”, disse 
Axel.

O Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor premiou os 
administradores nas catego-

rias Desburocratização, Sala 
do Empreendedor, Compras 
Governamentais, Empreen-
dedorismo na Escola, Mar-
keting Territorial e Setores 
Econômicos, Inovação e Sus-
tentabilidade, Governança 
Regional e Cooperação Inter-
municipal e Cidade Empreen-
dedora.

“Este prêmio é um incen-
tivo para que as prefeituras, 
através das Casas do Em-
preendedor, apoiem os micro 
e pequenos empreendedores 
viabilizando e facilitando a 
nobre e difícil missão de em-
preender. Niterói já vem se 
destacando, com o importan-
tíssimo apoio do Sebrae re-
gional leste Fluminense, com 
uma estrutura completa em 
todos os sentidos. Temos uma 
Casa do Empreendedor equi-
pada com todos os recursos 
necessários, não apenas para 
formalizar os empresários, 
mas também para orientar e 
apoiar nas necessidades fu-

turas”, observou Luiz Paulino 
Moreira Leite, secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
de Niterói.

A premiação destaca ges-
tores que tenham implanta-
do projetos com resultados 
comprovados de estímulo ao 
surgimento e ao desenvolvi-
mento de pequenos negócios 
e à modernização da gestão 
pública. As políticas públicas 
implementadas por Niterói 
para promover o desenvol-
vimento econômico foram 
analisadas por uma comis-
são julgadora que avaliou as 
ações voltadas para a melho-
ria do ambiente de negócios 
das empresas instaladas no 
município e para as empresas 
que desejam se instalar.

“Ganhar o prêmio prefei-
to empreendedor, dentre os 
5700 municípios no Brasil, 
extrapola o exemplo de com-
prometimento e gestão, reco-
nhecido pelo Estado, e agora 
por todo País. Niterói elevou 
o seu patamar e nosso muni-
cípio passa a ser um paradig-
ma nacional. Parabéns para 
todos os nossos munícipes”, 
disse Américo Diniz Neto, 
coordenador de projetos da 
Prefeitura de Niterói.

Conheça mais sobre os 
projetos de Niterói acessan-
do o link https://bityli.com/
lmtaRq.

Esta foi a 
primeira vez 
que o município 
ganhou o prêmio 
nacional do 
Sebrae

Divulgação

Prefeito Axel Grael recebeu o prêmio em Brasília, ao lado de secretários do município. Foi a segunda vitória da cidade

Detran leva vistoria 
ao interior em julho
O Detran.RJ vai realizar no 
mês de julho uma nova edi-
ção do programa Vistoria 
Itinerante, com a realização 
do serviço em 18 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro. 
O formato móvel evita que 
motoristas tenham de se 
deslocar a outras cidades 
para fazer os serviços rela-
cionados a veículos, ofere-
cendo mais comodidade aos 
moradores da região.

Para utilizar o serviço, 
é preciso agendar pelo site 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento, nos 
números (21) 3460-4040, 
(21) 3460-4041 e (21) 3460-
4042.

Os donos de veículos 
terão à disposição os ser-
viços de transferência de 
propriedade, transferência 
de jurisdição, transferência 
de município, alteração de 
características, inclusão de 
GNV, licenciamento anual, 
baixa/inclusão de alienação, 
mudança de cor, mudança 
de endereço, retificação de 

dados, primeira licença, em-
placamento e troca de placa 
para Mercosul, entre outros.

 
Confira as datas e os locais 

da Vistoria Itinerante do 

Detran-RJ:

5/7 – Varre-Sai e Natividade
6/7 – Laje de Muriaé e Italva
7/7- São José de Ubá e Ape-
ribé
11/7 – Bom Jardim
12/7 – Duas Barras e Trajano 
de Moraes
14/7 – Sumidouro e Sapucaia
15/7 – Iguaba Grande
19/7 – Levy Gasparian
20/7 – Três Rios
21/7 – Itatiaia
26/7 – Cambuci
27/7 – São Fidélis
28/7 – São Francisco de Ita-
bapoana.

Adolescente 
morre em 
acidente em 
Itaipuaçu
O adolescente Lorenzo 
Martins, de 15 anos, mo-
rador em Camboinhas, na 
Região Oceânica de Nite-
rói, foi vítima de trágico 
acidente de quadriciclo 
em Itaipuaçu, distrito de 
Maricá, na noite de terça-
-feira (28). 

O jovem, que estudava 
no colégio Objetivo, em 
Camboinhas, era filho do 
ex-padre e ex-vereador 
de Niterói Wilde Ricardo e 
da instrutora de hipismo 
Paula Botelho. Segundo a 
família, o sepultamento 
de Lorenzo vai acontecer 
nesta quinta-feira (30), 
no cemitério Parque da 
Colina.

Feridos - Dois amigos 
de Lorenzo também fica-
ram feridos no acidente. 
Todos tinham menos de 18 
anos, segundo a equipe do 
Corpo de Bombeiros que 
prestou atendimento.

Ação da prefeitura visa zerar filas de espera para acesso ao sistema

CadÚnico Itinerante está no 
Cafubá até o dia 8 de julho
A Prefeitura de Niterói está 
fazendo um mutirão para 
cadastrar as famílias no Ca-
dastro Único. A Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Economia Solidária 
é a responsável pelo CadÚ-
nico Itinerante que estará 
nos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras) do 
município para zerar as filas 
de espera para o acesso ao 
sistema. Nesta semana e na 
próxima, a equipe da secre-
taria está no Cras do Cafubá, 
na Região Oceânica.

De acordo com o secre-
tário de Assistência Social e 
Economia Solidária, Elton 
Teixeira, a ação pretende ze-
rar as filas de espera.

“O Cadastro Único é por-
ta de entrada para diversos 
benefícios, como a Moeda 
Social Arariboia. Durante a 
pandemia, muitas famílias 
tiveram perda econômica e 
o acesso ao cadastro estava 

limitado por conta das res-
trições. A ideia é, com a ação 
itinerante, zerar as filas de 
espera e possibilitar que as 
famílias em vulnerabilidade 
social possam ter acesso aos 
programas sociais”, destaca o 
secretário.

CadÚnico Itinerante

Cras Cafubá - R. Dep. José Luís 
Ertal, 320 – Piratininga.
Horário: 9h às 16h (apenas 
para já agendados e convo-
cados pela equipe), até 8 de 
julho.

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Atendimentos estão sendo realizados no Cras, na Rua Luís Erthal, 320

Noventa e quatro são para agentes locais de inovação e dez para orientadores. É preciso ter graduação completa

Bolsistas: 104 vagas diretas no Sebrae
O Sebrae Rio, em parceria 
com a Fapetec, lançou pro-
cesso de seleção de bolsistas 
em quatro modalidades para 
atuação no Estado do Rio 
de Janeiro. Ao todo, são 104 
vagas diretas, 94 para agen-
tes locais de inovação e 10 
vagas para orientadores. Para 
se candidatar, é necessário 
ter graduação completa, 
em qualquer curso superior 
e experiência profissional 
comprovada de, no mínimo, 
seis meses na profissão, sem 
contar estágios. Os bolsis-
tas selecionados receberão 
ajuda de custo entre R$ 5 
mil e R$ 6,5 mil, a depender 
do nível de escolaridade do 
candidato e/ou experiência 
comprovada de atuação nas 
áreas pretendidas. É impor-
tante que o candidato more 
ou queira morar na região 
do programa. As inscrições 
vão até o dia 12 de julho. 
Para concorrer, o candidato 

deve acessar o link: bit.ly/
ALISebraeRio.

As bolsas têm duração de 
até 24 meses para atuação 
presencial em campo, on-li-
ne ou híbrida, de acordo com 
as especificidades de cada 
modalidade. O candidato 
somente poderá se inscre-
ver para uma única vaga. Os 
selecionados no edital irão 
atuar, em áreas como Trans-
formação Digital, Educação 
Empreendedora, Produtivi-
dade e Inovação Rural.

De forma geral, as sele-
ções serão realizadas em três 
etapas, que incluem análi-
se documental/curricular, 
provas de conhecimentos e 
entrevista individual ou ava-
liação de habilidades e perfil, 
a depender das especifici-
dades de cada modalidade. 
Os candidatos selecionados 
farão uma capacitação na 
Universidade Corporativa 
Sebrae a partir do dia 1 de 

setembro e começarão as 
visitas técnicas nas empresas 
no dia 12 de setembro.

Bolsistas – Transformação 
digital e Produtividade

O candidato deverá ter 
formação superior em curso 
reconhecido pelo (MEC): e 
ter experiência como profis-
sional de nível superior de, 
pelo menos, seis meses em 
gestão empresarial, transfor-
mação digital, inovação e/ou 
pequenos negócios.

Orientador Transforma-
ção Digital e Produtivida-
de - Formação acadêmica, 
em nível de pós-graduação 
em curso reconhecido pelo 
MEC; ter experiência como 
profissional de nível supe-
rior de, pelo menos, 6 meses 
em gestão empresarial, em-
preendedorismo, transfor-
mação digital, inovação e/
ou pequenos negócios; e ter 
experiência em atividades 

de orientação técnica/ aca-
dêmica.

Bolsista Modalidade Rural 
-Desejável ter formação su-
perior em engenharia agro-
nômica, engenharia florestal, 
engenharia de alimentos, 
engenharia de pesca, me-
dicina veterinária, zootec-
nia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, 
tecnólogo em alimentos ou 
áreas a fins das ciências agrá-
rias ou dos alimentos, em 
curso reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação (MEC); 
ter experiência como profis-
sional de nível superior de, 
pelo menos, seis meses em 
gestão de pequenos negócios 
rurais; e ter disponibilidade 
para realizar visitas técnicas 
a produtores e parceiros em 
toda a área delimitada de 
atuação com os grupos de 
propriedades rurais.

Bolsista Orientador Ru-
ral - Formação acadêmica, 
em nível de pós-graduação, 
preferencialmente nas Ciên-
cias Agronômicas, em curso 
reconhecido pelo MEC, com 
experiência no ecossistema 
de inovação rural; ter expe-
riência como profissional 
de nível superior de, pelo 
menos, seis meses em ges-
tão, empreendedorismo, 
inovação e/ou pequenos 
negócios; e ter experiência 
em atividades de orientação 
técnica/ acadêmica

Bolsista – Educação Em-
preendedora

Formação universitária 
completa (licenciatura) na 
área de Educação ou nível su-
perior completo em qualquer 
área de conhecimento, mas 
com curso de complemen-
tação pedagógica/ formação 
didática em nível superior, 
com diploma reconhecido 

pelo Ministério da Educação; 
experiência profissional de, 
no mínimo, seis meses em 
atividades relacionadas à 
atuação em instituições de 
ensino e/ou gestão escolar e/
ou tecnologia e inovação no 
campo educacional.

Bolsista – Orientador 
Educação Empreendedora

Formação acadêmica, 
em nível de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado ou 
doutorado), na área de Edu-
cação, em curso reconhecido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC).; experiência como 
profissional de nível superior 
de, no mínimo, seis meses, 
em atividades relacionadas 
à atuação em instituições de 
ensino e/ou gestão escolar 
e/ou tecnologia e inovação 
no campo educacional; ter 
experiência em atividades 
de orientação técnica/ aca-
dêmica.

Diversos serviços 
podem ser 
agendados em 18 
municípios
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São Pedro é festejado com 
missa e barqueata em Niterói
Dia do santo que é padroeiro dos pescadores foi marcado por uma programação de eventos em Jurujuba

Ontem (29), Dia de São Pe-
dro, o bairro de Jurujuba, 
em Niterói, recebeu os fiéis 
em uma missa campal, ao 
lado da igreja, celebrada 
pelo arcebispo de Niterói, 
Dom José Francisco, ao lado 
do padre Magno Guilherme 
Angeli. Depois de dois anos 
de restrições em função da 
pandemia, a imagem de São 
Pedro seguiu pelo mar acom-
panhada de uma barqueata. 
O evento contou com apoio 
da Prefeitura de Niterói, 
através da Niterói Empresa 
de Lazer e Turismo (Neltur). 
Além das celebrações religio-
sas que aconteceram durante 
todo o dia, a comemoração 
contou com barraquinhas 
de comidas típicas e artesa-
natos.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, relembrou memórias 
de sua infância e destacou 
a emoção do retorno da tra-
dição da festa de São Pedro.

“Esta é uma centenária 
tradição da nossa cidade. Eu 
tenho uma trajetória familiar 
marcadamente vinculada 
ao mar e, desde muito jo-
vem, me lembro de assistir 
à Procissão Marítima de São 
Pedro. No ano passado a ce-
lebração ocorreu de maneira 
restrita e poder ver Jurujuba 
em festa outra vez é emo-
cionante. Além de resgatar 
a tradição do Dia de São 
Pedro, o artesanato local e os 

microempreendedores têm 
a oportunidade de fomentar 
seus negócios na região. Viva 
São Pedro!”, disse o prefeito.

O presidente da Neltur, 

Paulo Novaes, afirmou que a 
festa de São Pedro faz parte 
do Calendário Turístico de 
Niterói e vê com otimismo a 
retomada do evento religioso 

que atrai turistas e visitantes.
“Após dois anos sem a tra-

dicional procissão marítima, 
hoje ela voltou a acontecer 
em Jurujuba. Além da pro-

cissão, a Festa de São Pedro 
atrai multidões com as ce-
lebrações religiosas, alvora-
da, missas, terços, comidas 
típicas, recreação infantil, 

almoço do Pedrão e os shows. 
Esse ano, pela primeira vez, 
a festividade também vai 
contar com uma Moto Pro-
cissão e a presença de canoas 
havaianas”, declarou Paulo.

Marilda Allen, moradora 
de Jurujuba há 33 anos e, há 
quase 30, participa da procis-
são do padroeiro do bairro.

“Faço parte da liturgia da 
capela e também fazemos as 
novenas de Sagrado Coração 
e de São Pedro, desde o dia 
1 de junho, além de abrir 
minha casa para as orações 
que recebem a imagem. Sou 
muito devota de São Pedro e 
essa procissão é muito im-
portante para o bairro e para 
os moradores. Como ficamos 
dois anos sem ter a procissão 
marítima, a emoção é muito 
grande”, contou Marilda.

Participaram da celebra-
ção da missa o presidente 
da Neltur, Paulo Novaes, a 
secretária de Conservação e 
Serviços, Dayse Monassa, e a 
diretora da Secretaria Execu-
tiva, Carol Basílio.

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Arcebispo de Niterói, Dom José participou do evento. Além das celebrações religiosas, comemoração contou com barraquinhas de comidas e artesanatos

Turismo: 
Rio Bonito 
sedia fórum 
estadual
A Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ) e a 
Companhia de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TurisRio) realizaram, on-
tem (29), o Fórum Regional 
do Turismo Fluminense – 
Edição Caminhos da Mata. 
O evento aconteceu no 
Rio Bonito Atlético Clube, 
em Rio Bonito, e reuniu os 
principais representantes 
da cadeia produtiva do 
setor, além de autoridades 
e especialistas em turismo 
das cidades: Silva Jardim, 
São Gonçalo, Itaboraí, 
Tanguá e Rio Bonito, que 
integram a região turística 
Caminhos da Mata.

Este foi o 9º encontro 
realizado com o objetivo 
de debater a retomada das 
atividades turísticas e o 
potencial de atração dos 
municípios fluminenses. 
Na primeira parte do Fó-
rum, durante a manhã, 
foi realizada a assinatura 
dos Termos de Coopera-
ção com as prefeituras da 
região Caminhos da Mata. 
Na ocasião, o secretário 
de Estado de Turismo do 
Rio de Janeiro, Sávio Ne-
ves, destacou o Programa 
de Artesanato Estadual e 
prestou homenagens aos 
representantes e lideran-
ças do segmento turístico 
dos municípios.

Para o secretário, o tu-
rismo serve como um im-
pulsionador do retorno ao 
crescimento da economia.

“É um dia de trabalho, 
de reflexão sobre o que po-
demos fazer para impulsio-
nar o turismo. O turismo é 
a locomotiva dessa reto-
mada do desenvolvimento 
econômico, porque ele é 
quem mais rapidamente 
responde a essa demanda 
de emprego, de renda, de 
interiorização e é disso que 
nós vamos falar aqui hoje”, 
disse Neves.

Um dos principais exportadores do país, estado instituiu evento para produtores e apreciadores

Rio terá festival anual da cachaça
Terceiro lugar entre os ex-
portadores de aguardente 
de cana em 2021, o Rio de 
Janeiro acaba de instituir o 
Festival Estadual dos Pro-
dutores e Apreciadores da 
Cachaça, que será celebra-
do anualmente na segunda 
quinzena de novembro. A 
data passou a fazer parte 
do Calendário Oficial do 
Estado, de acordo com a 
Lei 9.739/22, sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada na edição  
extra do Diário Oficial de 
ontem (28).

A instituição de uma data 
para o festival estadual é 
uma antiga reivindicação 
dos donos de alambiques, 
que integram roteiros tu-
rísticos regionais, atraindo 

visitantes em diversos festi-
vais e fortalecendo a econo-
mia local. É a segunda ação 
do governo este ano relativa 
ao setor. Em abril, Castro 
também regulamentou a lei 
9.428/2021, que suspendeu 
o Regime de Substituição 
Tributária na comerciali-
zação interna de bebidas 
produzidas no estado. 

“A criação dessa data 
importante para o setor e a 
nova lei que reduz a carga 
tributária para os produto-
res rurais de qualquer ramo 
coroam uma das metas da 
retomada do estado. Alívio 
no bolso do homem do cam-
po significa mais investi-
mentos e empregos em suas 
linhas de produção e mais 
qualificação de sua mão de 

obra, com reflexos positivos 
também no turismo”, afir-
mou Cláudio Castro.

A Associação de Produ-
tores de Cachaças do Estado 
do Rio (Apacerj) estima que 
as cachaçarias fluminenses 
sejam responsáveis por pelo 
menos mil empregos diretos 
no estado. Em 2021, o Rio 
ficou em terceiro lugar entre 
os exportadores nacionais 
do produto, com 9,91% do 
mercado. O Rio é o sexto 
maior produtor de cachaça 
do país, conforme dados do 

Ministério da Agricultura. 
Assinam a coautoria da Lei 
9.739 os deputados Filippe 
Poubel (PL), Waldeck Car-
neiro (PSB), Eurico Júnior 
(PV), Eliomar Coelho (PSB), 
Dr. Serginho (PL) e Coronel 
Salema (PL).

Menor carga tributária 
- A regulamentação da lei 
que suspendeu o Regime de 
Substituição Tarifária, por 
meio do Decreto 48.039/22, 
beneficiou não só os fabri-
cantes e comerciantes de 

cachaças de 64 engenhos, 
mas também de vinhos, san-
grias, sidras, espumantes e 
similares. A regra vale ainda 
para operações que envol-
vam o comércio de água  
mineral ou potável enva-
sada, leite, laticínios e cor-
relatos.

A substituição tributária 
foi criada pelo Conselho 
de Secretários de Fazenda 
(Confaz) e governos esta-
duais para garantir o pa-
gamento (na ponta do co-
mércio) do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Era um 
mecanismo que, na prática, 
obrigava quem produz a 
também arcar com o impos-
to do cliente, no caso, outra 
pessoa jurídica.

Enel realizará feirão de troca 
de titularidade em 4 cidades
A Enel Distribuição Rio vai 
realizar nos próximos sába-
dos (2 e 9 de julho) feirões 
de troca de titularidade em 
Niterói, São Gonçalo, Cam-
pos dos Goytacazes e Rio das 
Ostras. O objetivo é facilitar o 
acesso a esse tipo de serviço 
para clientes que não têm dis-
ponibilidade de comparecer 

às lojas nos dias de semana.
“A escolha desses municí-

pios para essa ação é devido 
à alta demanda de clientes, 
principalmente pelo servi-
ço de troca de titularidade, 
que hoje representa 41% das 
solicitações atendidas pela 
distribuidora nessas cidades”, 
explica Luis Paulo Guimarães 
Bastos, responsável por B2C 
na Enel Distribuição Rio.

Para essas ações, não será 
necessário agendamento 
prévio, apenas comparecer a 
uma das lojas de atendimento 
dessas quatro cidades com os 
seguintes documentos:

• Pessoa física: CPF, RG ou 
documento oficial com foto, 
RNE (apenas para estrangei-

ros), RANI (apenas para in-
dígenas), NIS ou NB (apenas 
para clientes Baixa Renda);

• Representante legal: Pro-
curação pública ou particular 
e cópia dos documentos do 
procurador. Quando se tratar 
de procuração particular é 
obrigatório o reconhecimen-
to de firma;

• Pessoa Jurídica: Contra-
to Social ou último aditivo, 
CNPJ, CPF, RG. No caso de 
condomínio: ata de nomea-
ção do síndico;

• Representante legal no-
meado pela empresa: Os 
dados de cadastro (nome, 
CPF e RG) deverão ser do em-
presário ou de um dos sócios 
e não do representante legal;

• Documento do imóvel 
(somente se houver alguma 
conta vencida ou a vencer na 
unidade consumidora).

Mais informações sobre o 
processo de troca de titula-
ridade estão disponíveis em 
https://www.enel.com.br/
pt/servico/troca-de-titulari-
dade.html.

Niterói, SG, Campos e Rio das Ostras terão atendimento nos dias 2 e 9/7

Com objetivo de gerar 
benefícios ambientais, 
sociais e econômicos 
para o município, o pre-
feito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, e a em-
presa Vale assinaram 
ontem (29) um termo 
de acordo inédito na ci-
dade. Com o pacto, a 
Vale vai investir R$ 2,4 
milhões em estudos e 
projetos ambientais que 
terão impacto direto na 
preservação de áreas de 
proteção, gerenciamento 
de resíduos e ações pre-
ventivas de Defesa Civil. 
Todo o trabalho será rea-
lizado em parceria com a 
Prefeitura. 

Os projetos são uma 
forma de compensação 
ambiental, que benefi-
ciarão não só as áreas de 
proteção e recursos natu-
rais, mas também, locais 
de risco e degradação.

Acordo em 
Mangaratiba

Objetivo é 
facilitar acesso a 
quem não pode 
comparecer às 
lojas durante a 
semana

Prefeito de 
Niterói, Axel 
Grael destacou 
a emoção do 
retorno da 
tradição 

Festival é uma antiga reivindicação 
dos donos de alambiques que integram 
roteiros turísticos regionais

Escolha dos 
municípios foi 
devido à alta 
demanda de 
clientes pelo 
serviço
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Caixa: denúncia de assédio leva 
o presidente a pedir demissão 
Pedro Guimarães estava desde 2019 no comando da instituição. Em carta a Bolsonaro, rebateu as acusações

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guima-
rães, oficializou ontem (29) o 
pedido de demissão do cargo. 
Em carta enviada ao presi-
dente Jair Bolsonaro, Gui-
marães rebateu as denúncias 
de assédio sexual feitas por 
funcionárias da instituição e 
alegou inocência.

Cerca de meia hora após a 
publicação da carta, o Diário 
Oficial da União publicou a 
exoneração a pedido de Pedro 
Guimarães e a nomeação de 
Daniella Marques Consenti-
no como a nova presidente 
da Caixa. Secretária especial 
de Produtividade e Compe-
titividade do Ministério da 
Economia, Consentino está 
no governo desde janeiro de 
2019 e foi assessora especial 
do ministro Paulo Guedes até 
o início do ano.

“Na atuação como presi-
dente da Caixa, sempre me 
empenhei no combate a toda 
forma de assédio, repelindo 
toda e qualquer forma de 
violência, em quaisquer de 
suas possíveis configurações. 
As acusações noticiadas não 
são verdadeiras! Repito: as 
acusações não são verdadei-
ras e não refletem a minha 
postura profissional e nem 
pessoal. Tenho a plena cer-
teza de que estas acusações 
não se sustentarão ao passar 
por uma avaliação técnica e 

isenta”, escreveu Guimarães, 
que também postou a carta 
na rede social Instagram.

No comando da institui-
ção desde janeiro de 2019, 
Guimarães pediu demissão 
após um site noticioso publi-
car, na terça-feira (28) à noite, 
acusações de funcionárias 
de carreira da Caixa que o 

acusavam de assédio sexual. 
O caso está sendo investiga-
do pelo Ministério Público 
Federal. Ontem pela manhã, 
Pedro Guimarães chegou a 
comparecer a um evento com 
funcionários da Caixa, onde 
se defendeu das acusações e 
disse que sua gestão saneou 
as contas da instituição fi-

nanceira.
Na carta, Guimarães des-

tacou que a Caixa recebeu 
certificações como lugares 
de respeito às mulheres. Ele 
citou a certificação do banco 
na 6ª edição do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e 
Raça, do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 

Humanos. O presidente de-
missionário também citou o 
selo de Melhor Empresa para 
Trabalhar em 2021 - Great 
Place To Work®, recebido pela 
instituição em 2021 por uma 
consultoria internacional 
especializada em monitorar 
ambientes de trabalho.

Daniella Consentino tam-

bém participou de cerimônia 
de lançamento do Plano Sa-
fra. Guimarães não compa-
receu.

Quem é a nova presidente 
da Caixa - Daniella Marques 
Consentino foi nomeada em 
fevereiro deste ano secretária 
especial de Produtividade e 
Competitividade do Minis-
tério da Economia, em subs-
tituição a Carlos Da Costa. 
Ela atuava como chefe da 
Assessoria Especial de Assun-
tos Estratégicos do ministro 
Paulo Guedes desde o início 
do governo, em 2019.

Formada em Adminis-
tração pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) do 
Rio de Janeiro e com MBA 
em Finanças pelo IBMEC/
RJ, ela atuou por 20 anos no 
mercado financeiro, na área 
de gestão independente de 
fundos de investimentos.

Foi sócia-fundadora e di-
retora de fundos de investi-
mento antes de ingressar no 
governo.

Nova presidente 
da Caixa 
é Daniella 
Marques, que já 
foi assessora de 
Paulo Guedes

Valter Campanato / Agência Brasil

No comando da instituição desde janeiro de 2019, Guimarães pediu demissão após um site publicar, na terça (28), acusações de assédio sexual contra ele

Jovens: Shell abre programa 
de incentivo a empreendores
Jovens que tenham espírito 
empreendedor e ideias de 
negócios que tragam contri-
buições significativas para a 
sociedade têm até domingo 
(3) para se inscrever no pro-
grama Iniciativa Jovem, criado 
pela Shell.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site do 
programa. Podem participar 
jovens na faixa de 20 a 34 
anos, que tenham ensino 
médio completo e residência 
fixa nos estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, onde 
a empresa opera plataformas 
de petróleo.

O programa é uma iniciati-
va global da empresa e, atual-
mente, está presente em 19 
países. No Brasil, o programa 
completa 22 anos, este ano.

A gerente responsável pela 
área de Responsabilidade 

Social da companhia no país, 
Maria Angert, disse hoje (29) 
à Agência Brasil que o novo 
ciclo do programa tem uma 
novidade: a divisão entre as fa-
ses de “ideação” e “operação”.

Na fase de ideação, o foco 
é em projetos que estão na 
etapa inicial. “Se a pessoa tem 
somente uma ideia, pode se 
inscrever no ciclo de ideação. 
Não precisa estar com um 
negócio já amadurecido”, 
disse Maria. O ciclo de opera-
ção refere-se a negócios mais 
maduros, que estejam em 
uma etapa mais avançada, 
de comercialização. “Esta é 
uma novidade. Antes, era uma 
turma só.”

Imersão - Os participantes 
do programa serão divididos 
em dois grupos, com seleção 
de 200 jovens para o estágio 

de ideação e 80 para o de ope-
ração. Eles passarão por uma 
grande imersão, que vai durar 
de três a seis meses, incluindo 
treinamento, oficinas e men-
torias, cujo início está previsto 
para agosto.

Muitos empregados da 
própria empresa são voluntá-
rios para mentorias, observou 
Maria Angert. No fim do ano, 
os jovens selecionados parti-
ciparão da feira de produtos 
e serviços que o programa 
retoma este ano, no forma-
to presencial, no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro. 
Por causa da pandemia de co-
vid-19, o evento foi realizado 
durante dois anos em formato 
online.

Os melhores trabalhos 
serão escolhidos por uma 
banca de avaliação e poderão 
participar da competição 

global de empreendedores 
Top 10 Global Innovators, que 
será realizada de 14 a 20 de 
novembro.

Maria disse que vários 
brasileiros que foram para 
fora foram escolhidos e citou 
o projeto social Mulheres do 
Sul Global, que é um ateliê 
de costura especializado na 
gestão de resíduos de ban-
ners e material plástico para 
confecção de novos produtos, 
como bolsas e cadernos. Mu-
lheres refugiadas e migrantes 
são responsáveis pelo projeto.

Rede - Executado anual-
mente pelo Centro Integrado 
de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Cieds), o Shell Iniciativa 
Jovem aproxima os empreen-
dedores e propicia o trabalho 
em rede.

Inscrição está aberta até domingo para quem está na faixa de 20 a 34 anos

Homem agrediu a chefe dentro da prefeitura de Registro, em São Paulo

Justiça aceita denúncia 
contra procurador agressor
A Justiça acatou a denúncia 
do Ministério Público de 
São Paulo (MPSP) contra o 
procurador municipal de 
Registro, no Vale do Ribeira, 
Demétrius Oliveira de Ma-
cedo, que agrediu a procu-
radora Gabriela Samadello 
Monteiro de Barros, sua 
chefe, dentro da prefeitura. 
A decisão torna o procurador 
réu por tentativa de feminicí-
dio, injúria e coação no curso 
do processo. 

“O Ministério Público 
apresentou descrição su-
ficiente dos fatos crimino-
sos relacionados à ofensa à 
integridade corporal”, diz 

trecho da decisão proferida 
nesta terça-feira (28) pelo 
juiz Raphael Ernane Neves, 
da 1ª Vara de Registro. O pro-
curador foi preso preventiva-
mente após um vídeo com as 
agressões vir a público. 

De acordo com o MPSP, 
a denúncia, apresentada 
pelos promotores de Justiça 
Ronaldo Muniz e Daniel Go-
dinho, mostra que Macedo 
agiu com “evidente intento 
homicida” e “tentou matar” 
Gabriela. Segundo os mem-
bros do órgão, o crime só 
não foi consumado porque 
houve a intervenção de ou-
tras pessoas.

As  agressões  ocorre-
ram em 20 de junho, após 
a abertura de um processo 
disciplinar contra o procu-
rador municipal, motivado 
pela agressividade no traba-
lho, conforme informou o  
Ministério Público de São 
Paulo.

Registro em vídeo do epi-
sódio, que circulou pelas re-
des sociais, mostra o procu-
rador agredindo com socos 
e chutes Gabriela, mesmo 
caída no chão. As imagens 
também mostram Macedo 
empurrando outra funcio-
nária, com força, contra uma 
porta.

Em um dia de ajuste no 
mercado doméstico, o 
dólar caiu para abaixo 
de R$ 5,20. A bolsa de 
valores caiu pela segun-
da sessão seguida e per-
deu os 100 mil pontos.

O dólar comercial 
encerrou a quarta-feira 
(29) vendido a R$ 5,193, 
com recuo de R$ 0,073 
(-1,39%). A cotação ope-
rou em baixa durante 
toda a sessão, mas a 
queda se intensificou 
durante a tarde, com a 
moeda encerrando no 
nível mínimo do dia.

Com o desempenho 
de ontem, a divisa acu-
mula alta de 9,26% em 
junho. Em 2022, o dólar 
recua 6,87%.

Dólar abaixo 
de R$ 5,20

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: 03/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 12:00 Avenida Almirante Ary Parreiras - Icaraí - Niterói 17706351
13:30 às 17:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 17710271

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Amaral Peixoto - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Ana Cristina - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Antônio Castro - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ailson Simões  - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Aristídes José Silva - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Belmiro Ferreira da Silva - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José Varela - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Oswaldo Conceição - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Wilson Viana Barbosa - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Luiz Queiroz Nogueira - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Luiz Queiroz Nogueira - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Mira Flores - Colubandê - São Gonçalo 17704423
12:00 às 16:00 Rua Poatu - Colubandê - São Gonçalo 17704423
Dia: 04/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Praça Leoni Ramos - São Domingos - Niterói 17724373
09:00 às 13:00 Rua Alexandre Moura - São Domingos - Niterói 17724373
13:00 às 17:00 Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói 17723209
13:00 às 17:00 Estrada Francisco Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17724039
13:00 às 17:00 Ruas A, C, M, N - Itaipu - Niterói 17724039
13:00 às 17:00 Rua Antônio Nascimento Cottas - Itaipu - Maria Paula - Niterói 17724039
13:00 às 17:00 Rua José Ferreira Vaz - Itaipu - Niterói 17724039
13:00 às 17:00 Rua Permidio Mendonça de Souza - Itaipu - Niterói 17724039
13:00 às 17:00 Rua Samuel W Filho - Itaipu - Niterói 17724039

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Avenida Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17715843
08:30 às 12:30 Rua Saulo L de Vasconcelos - Rio do Ouro - São Gonçalo 17715843
08:30 às 12:30 Rua Waldemar A Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 17715843
08:30 às 12:30 Avenida Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716135
08:30 às 12:30 Condomínio Village Anchieta Loteamento - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716135
08:30 às 12:30 Estrada Amaral Peixoto - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716135
08:30 às 12:30 Rua Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716135
08:30 às 12:30 Ruas 2, 3, 4, 5 - Condomínio V Anchieta - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716135
08:30 às 12:30 Rua Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17716189
12:00 às 16:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo 17715743
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 17715743
12:00 às 16:00 Rua Dionísio Rosa - Santa Catarina - São Gonçalo 17715743
12:00 às 16:00 Rua Floriano Peixoto - Neves - São Gonçalo 17715743
12:00 às 16:00 Travessa Peixoto - Santa Catarina - São Gonçalo 17715743
13:00 às 17:00 Rua Lucio Bittencourt - Jardim Catarina - São Gonçalo 17701921

O desembargador Joaquim 
Domingos de Almeida 
Neto, da Sétima Câmara 
Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 
relator da decisão do retor-
no da professora Monique 
Medeiros da Costa e Silva 
para o sistema peniten-
ciário, a encaminhou para 
cumprimento de pena no 
Instituto Penal Santo Expe-
dito, em Bangu, na capital 
carioca. A decisão leva em 
conta restrições para o en-

carceramento feminino no 
Batalhão Especial Prisional 
da Polícia Militar, local an-
teriormente determinado 
para a pena.

No despacho, o ma-
gistrado informou que a 
custódia provisória femi-
nina de Monique Medeiros 
em Bangu fica na área de 
maior segurança de prisão 
especial do Estado, e que 
no batalhão prisional fica-
ria impossibilitado o ba-
nho de sol para a detenta.

Monique já está em Bangu
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Quintero 
destaca 
mentalidade 
vencedora

Atravessando 
u m  g r a n d e 
momento na 
t e m p o ra d a , 
o Vasco é um 
dos favoritos 
ao acesso para 

a Série A do Campeonato 
Brasileiro no próximo ano. 
Segundo o zagueiro Quinte-
ro, o Vasco “aprendeu” a jogar 
no campeonato.

“A gente aprendeu a jogar 
a Série B, o formato de como 
é o campeonato, e isso foi 
um pulo grande para a gen-
te. Pode ser em casa ou fora, 
a mentalidade é ganhar e, 
quando não dá para vencer, 
a gente também não perde. 
Um ponto que pode fazer 
diferença lá na frente. A gente 
criou essa invencibilidade 
e não pensamos nisso, só 
pensamos que cada jogo é 
uma final, a vitória pode ou 
não acontecer. Mas a menta-
lidade é de conseguir os três 
pontos, pensando jogo a jogo. 
Criamos isso com o tempo, e 
os adversários querem tirar 
isso, querem ganhar da gente, 
mas vamos vivendo cada jogo 
como uma final”, disse.

Quintero fez questão de 
ressaltar a importância da 
torcida nesta campanha.  
Os cruzmaltinos têm dado 
seguidas demonstrações de 
força e carinho na compe-
tição.

“A torcida do Vasco é úni-
ca, indescritível o que a gente 
vive no dia a dia. Quando via-
jamos sempre tem torcedores 
esperando, estádios cheios. 
Agradecemos todo o apoio e 
a credibilidade que nos dão, 
criamos um relacionamento 
forte com o torcedor”.

Equipes fazem hoje partida de ida das oitavas de final da competição

Em BH, Botafogo visita o 
América pela Copa BR

O Botafogo vi-
sita o América-
-MG hoje, às 19 
horas, na Arena 
Independência, 
em Belo Hori-

zonte (MG), pela rodada de ida 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil. O Glorioso, que no 
fim de semana perdeu de 1 a 
0 para o Fluminense, está na 
parte intermediária da tabela 
de classificação do Campeo-
nato Brasileiro e luta contra a 
própria irregularidade. Mas na 
Copa do Brasil não teve sustos 
para despachar o Ceilândia-DF 
na fase anterior com dois triun-
fos de 3 a 0.

Já o América chega em crise 
para este duelo. Não ganha há 
cinco jogos e entrou na zona de 

rebaixamento do Campeonato 
Brasileiro. Mas na fase anterior 
da Copa do Brasil fez 3 a 0 no 
CSA em Alagoas e confirmou 
a vaga com um 2 a 0 em Belo 
Horizonte.

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, cobra evolução da 
equipe. Os atletas sabem disso.

“As coisas não saíram como 
o esperado no jogo passado. 

Mas temos condições de voltar 
a conquistar um bom resultado 
e estamos focados na partida 
contra o América - disse o za-
gueiro Joel Carli.

Em termos de escalação o 
Botafogo segue sem o meia Lu-
cas Piazon, com dores no om-
bro, e deve poupar o atacante 
Erison, com dores nas costas. 
A lista de desfalques aumen-
tou porque o zagueiro Victor 
Cuesta e o volante Luís Oyama 
não podem jogar a Copa do 
Brasil pois atuaram por outros 
clubes. Em compensação, o 
zagueiro Philipe Sampaio e os 
volantes Kayque, que ontem 
renovou contrato até 2025, e 
Patrick de Paula, suspensos 
contra o Fluminense, ficam à 
disposição.

Vitor Silva / Botafogo

Jovem volante Kayque, que ontem assinou sua renovação de contrato com o Botafogo até 2025, volta ao time titular

Técnico Luís 
Castro não 
poderá contar 
com Lucas 
Piazon e Erison, 
lesionados

Samuel Xavier elogia 
trabalho de Diniz

Santos não descarta 
tentar trazer Neymar

O Fluminense 
vem crescen-
do de produ-
ção nos últi-
m o s  j o g o s . 
Os tricolores 

venceram seus últimos três 
compromissos, incluindo 
Campeonato Brasileiro e 
Copa do Brasil.

O lateral-direito Samuel 
Xavier falou sobre o traba-
lho do técnico Fernando 
Diniz. O jogador admitiu a 
existência do “Dinizismo”.

“Existe. Diniz tem traba-
lhado muito. Temos treina-
do muito, ele cobra no dia 
a dia. Estamos colhendo 
os frutos dentro de cam-
po”, disse em entrevista à 
“Band”.

Uma publicação do jornal 
espanhol “El País”, na últi-
ma terça-feira, sobre uma 
eventual saída de Neymar 
do Paris Saint-Germain teve 
muita repercussão. De acor-
do com o diário “A Tribuna”, 
o presidente do Santos, An-
drés Rueda, afirmou que o 
Comitê de Gestão do clube 
tem uma estratégia para 
repatriar o craque.

“Hoje recebi mais de 70 
ou 100 mensagens sobre o 
Neymar. Pedir ou achar que 
não vamos fazer alguma 
coisa em relação ao Neymar 
chega a ser até inocência. 
Mas não é na imprensa que 
vamos falar”, afirmou o 
mandatário na reunião do 
Conselho Deliberativo do 

O jogador apontou di-
ferenças entre o trabalho  
do atual comandante com 
do seu antecessor Abel 
Braga.

“Com o Abel eu jogava 
mais como ala, mais avan-
çado. Então parecia que eu 
ia chegar mais no ataque 
e não foi tão assim. Com 
o Diniz, eu tenho jogado 
como lateral e chegado 
mais no ataque. Acho que é 
mais pela questão da posse 
de bola, esse agrupamento”, 
afirmou.

O Fluminense busca a 
terceira vitória seguida no 
Campeonato Brasileiro no 
próximo sábado, contra 
o Corinthians, no Mara-
canã.

Peixe na terça-feira.
“Existem maneiras de 

fazer. Aqui no Conselho De-
liberativo, me desculpem, 
eu não posso comentar. Tem 
estratégia. No Comitê de 
Gestão temos algumas ações 
nesse sentido”, acrescentou.

Desde 2017 no PSG, 
Neymar está vinculado ao 
clube francês até o fim da 
temporada 2024/25. Com a 
circulação de rumores sobre 
uma possível saída do bra-
sileiro, a torcida do Santos 
pediu o retorno do craque 
por meio das redes sociais.

Já ontem, apesar das 
especulações, o astro po-
sou com a nova camisa do  
PSG ao lado de Mbappé e 
Messi.


