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São Gonçalo, Niterói e Maricá 
lideram na redução de crimes

Municípios foram os que registraram menos homicídios e outros delitos no primeiro semestre do ano

BANDIDAGEM PERDE ESPAÇO

Mulheres devem 
estar atentas ao 
exame preventivo

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

 Carlos Magno/Divulgação

UFF: HackaTruc 
estaciona na 
Praia Vermelha
A Universidade Federal Fluminen-
se (UFF), através do seu Instituto de 
Computação e em parceria com a 
empresa International Business Ma-
chines (IBM Brasil), recebeu o Hacka-
Truck MakerSpace, um projeto que 
vai capacitar alunos do ensino supe-
rior no desenvolvimento de aplicati-
vos móveis com aplicação em Internet 
das Coisas (IoT), enfatizando a apli-
cação de conceitos e práticas de ser-
viços que ajudam a criar inteligência 
cognitiva em aplicações na nuvem.

Divulgação

O caminhão itinerante estará na UFF até o final de julho, no estacionamento do Campus da Praia Vermelha

‘Cinema sem 
diferenças’ 
em Niterói
Desta segunda até quinta, 
Niterói vai sediar a 2ª edi-
ção da mostra “FIFH - Ci-
nema Sem Diferenças”.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

O documentário “Eu vou fazer o 
impossível” é um dos destaques

Competição de 
canoa havaiana 
vai agitar Niterói

CIDADES\PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 3

ICMS sobre gasolina e etanol é reduzido para 18%
O governador Cláudio Castro anunciou, na sexta-feira (1º/7), a redução da alíquota de ICMS sobre a a venda de gasolina e o etanol de 32% para 
18%, o que deverá representar uma economia de R$ 1,19 por litro de gasolina e de R$ 0,79 por litro de etanol no bolso do consumidor fluminense.

CIDADES\PÁG. 4

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL RODRIGUES

Niterói terá 
novo posto da 
Junta Comercial

PÁG. 4

Geladeiras têm 
nova etiqueta 
de eficiência

CIDADES\PÁG. 4

Niterói pode 
banir publicidade 
de guloseimas

PANORAMA/PÁG. 2

ESPORTES

Cariocas em 
ação pelas 
Séries A e B
O final de semana será de difíceis 
compromissos para os clubes do 
Rio de Janeiro. Começa neste sá-
bado, quando o Fluminense, às 
16h30, recebe o Corinthians, no 
Maracanã. Mais tarde, às 19h, o 
Flamengo visita o Santos na Vila 
Belmiro. Já no domingo, o Vasco, 
vice-líder da segunda divisão, 
receberá o Sport no Maracanã. 
Vivendo um momento conturba-
do, o Botafogo, na segunda-feira, 
pega o Bragantino, em SP.

PÁG. 8

Mailson Santana / Fluminense

Paulo Henrique Ganso será o principal responsável por municiar os atacantes do Flu
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Uma questão de saúde
É quase impossível caminhar pelas ruas de Niterói sem voltar 
para casa com a sola do sapato suja de cocô de cachorro. Se 
o cão é tão esperto a ponto de ser tratado como filho, não 
dá para ensiná-lo a fazer suas necessidades em locais cer-
tos? Será que os donos não podem recolher a sujeira do seu 
animalzinho? Não é difícil nem vergonhoso, e é obrigatório. 
Além disso, fezes de pets nas ruas são um perigo para a saúde 
de todos nós.
Hélio Teixeira

Péssimo atendimento
Alguém viu a empresa Águas do Rio? Quando os nossos 
políticos vão começar a cobrar da empresa um melhor 
atendimento para os consumidores de São Gonçalo? Depois 
que essa concessionária assumiu os serviços na cidade, tudo 
piorou. É falta de água. É demora para consertar um vaza-
mento... Uma vergonha! 
Vera Cardoso

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.

Mostra ‘Cinema sem 
diferenças’ em Niterói
Desta segunda até quinta, 
Niterói sediará a segunda 
edição da mostra “FIFH - 
Cinema Sem Diferenças”, 
com uma programação de 
filmes que envolvem pes-
soas com deficiência. As 
sessões, seguidas de rodas 
de conversas, acontecem 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos e no Parque Palmir 
Silva (Horto do Barreto), e 
com entrada gratuita.

Ao todo, serão exibidos 
17 filmes de 11 países, entre 

longas e curtas nacionais e 
internacionais, numa sele-
ção preparada pela curado-
ria do Festival International 
du Film sur Les Handicaps. 
Entre os destaques está o 
documentário “Eu vou fazer 
o impossível”, de Laurent 
Boileau.

Na segunda-feira, a ses-
são será exclusiva para estu-
dantes de escolas de Niterói. 
A programação completa, os 
horários e as reservas de in-
gressos estão no site Sympla.  

CULTURA

Piquenique 
Neste domingo, às 11h, 
acontece o “Piquenique Li-
terário”, no Solar do Jambei-
ro, em homenagem ao Dia 
dos Avós – comemorado no 
dia 26. O evento tem entrada 
gratuita. Comandado pela 
bibliotecária Silvia Fortes, 
o “Piquenique” convida os 
pequenos, juntos aos seus 
vovôs, para uma manhã de 
domingo de muito afeto e 
trocas poéticas no jardim. 
Neste dia, as crianças po-
derão escrever cartões para 
entregar para os avós. 

FEIRA – No ritmo das festividades juninas, o Centro de 
Artes UFF oferece à comunidade um evento de cultura 
e arte, com a 1ª edição da “Flecha, a feira”, um encontro 
de feiras que acontece, neste sábado e domingo, das 
10h às 17h, no Jardim da Reitoria e na Galeria de Arte 
UFF, na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói. A entrada 
é gratuita e aberta a todas as idades.

DESPEDIDA – O monólogo “As Sete Vidas De Alva”, di-
rigido por Ramon Botelho, se despede, neste domingo, 
às 19h, do Theatro Municipal de Niterói. O espetáculo, 
protagonizado pela atriz niteroiense Anja Bittencourt, 
fala sobre memória, solidão e outras questões da ter-
ceira idade, com um toque de humor. Ingresso a R$ 
60 (inteira).

Divulgação

Documentário “Eu vou fazer o impossível” é um dos destaques do festival

Divulgação

Silvia Fortes comanda o “Piquenique 

Literário”, no Solar do Jambeiro 
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POR JEFFERSON LEMOS

É melhor prevenir 
do que abortar
Enquanto o País inteiro de-
bate se vidas ainda na barriga 
importam ou não, durante 
sessão de encerramento da 
13ª edição do Parlamento 
Juvenil (PJ), nesta sexta (1/7) 
na Alerj, a estudante Maria 
Eduarda Butinhão, parla-
mentar juvenil de Cantagalo, 
apresentou projeto que prevê 
a criação de um programa 
de conscientização sobre 
gravidez na adolescência e 
métodos contraceptivos nas 
escolas estaduais. “O progra-
ma seria executado por meio 
de parceria da Secretaria de 
Estado de Educação com ou-
tros órgãos voltados à saúde. 
Minha motivação foi ver essa 
situação no meu município. 
Há muitas meninas jovens 
que engravidam cedo por não 
terem acesso à informação”, 
justificou. Ao final da sessão 
plenária, a presidente do 
Parlamento Juvenil, deputada 
Dani Monteiro (PSol), desta-
cou a relação entre a aproxi-
mação dos jovens da Alerj e a 
promoção de uma sociedade 
mais justa.

Disponível para download gratuito

Empresário de sucesso e 
fundador da Havan, Luciano 
Hang acabou de lançar o 
e-book “Acredite, você pode 
tudo!”. O livro digital é volta-
do ao empreendedorismo 
e traz um compilado das 
principais frases e ensina-

Divulgação mentos do empresário que, 
costumeiramente, fala nas 
ações motivacionais com 
os colaboradores, palestras 
e também divide com o 
público, por meio das pla-
taformas digitais. O e-book é 
responsivo e está disponível 
para download gratuito nas 
redes sociais do dono da 
Havan. Luciano, que nasceu 
em uma família simples, em 
Brusque (SC), sempre estu-
dou em colégio público, tem 
dislexia e aprendeu a ler so-
mente aos 12 anos, hoje está 
à frente de uma das maiores 
varejistas do Brasil, com 22 
mil colaboradores diretos e 
120 mil indiretos. “Eu acre-
dito que todo mundo tem 
uma capacidade incrível 
de realização, por isso, deve 
persistir nos seus sonhos. 
Até porque, se eu consegui, 
todos também podem”, diz.

Medida é tomada 
após protesto
Poucos dias após ambien-
talistas, pescadores e mora-
dores realizarem no Canal 
de Itaipu um ato de pro-
testo contra a poluição das 
lagoas de Niterói, o poder 
público enviou para o local 
uma retroescavadeira para  
tentar retirar a areia que 
está assoreando a passagem. 
Durante o ato de protesto, 
manifestantes, munidos de 
pás e enxadas, conseguiram 
abrir uma pequena passa-
gem para a água, permitindo 
a troca de água entre o mar 
e a lagoa e, principalmente, 
chamando a atenção das au-
toridades. O espelho d’água 
da lagoa tem apresentado 
cor marrom, espuma e mau 
cheiro e tem virado meme na 
internet.

Censura contra as 
guloseimas

De quem é esse 
trem?

Foi protocolado nesta sexta 
(1/7), na Câmara de Niterói, o 
Projeto de Lei nº 95/2022, que 
promove ambientes alimen-
tares saudáveis para crianças 
e adolescentes no município. 
A proposta, de autoria da ve-
readora Verônica Lima (PT), 
altera a Lei n. 2659/2009, que 
restringe a comercialização, 
a aquisição, a confecção, a 
distribuição e a publicidade 
de produtos que contribuem 
para a obesidade infantil na 
cidade. O novo texto atualiza 
as medidas para a criação de 
ambientes saudáveis para 
crianças e adolescentes e 
acrescenta outras, de forma 
a apoiar a garantia ao direi-
to humano à alimentação 
adequada e saudável e a pro-
moção e proteção da saúde 
de crianças e adolescentes. 
Entre elas, está a regulamen-
tação da oferta de produtos 
ultraprocessados nas escolas 
públicas e privadas do muni-
cípio, e a criação de normas 
para a exposição desse tipo 
de alimentos em estabeleci-
mentos comerciais.

A CPI dos Trens, da Alerj, 
recebe nesta segunda (4/7) 
a os secretários estaduais 
das polícias Civil e Militar. 
O delegado Fernando An-
tônio Paes de Andrade e o 
coronel da PM Luiz Henri-
que Pires serão recebidos  
pelos deputados que com-
põem a comissão na sala 
1801, a partir das 10h. Haverá 
transmissão ao vivo pela TV 
Alerj e no canal do Youtu-
be. Os integrantes da CPI 
querem discutir questões 
relacionadas à segurança 
no entorno de estações da 
Supervia que estão sob o 
controle do crime organi-
zado. Além disso, furtos de 
cabos vêm causando atrasos 
e paralisações, diárias, no 
sistema ferroviário.

Réplicas em exibição na Alerj

Reproduções das obras 
“Gente da Ilha” (1963) e 
“Brasil em Quatro Fases” 
(1965) do pintor moder-
nista Di Cavalcanti estão 
em exibição na sede da 
Alerj, no Centro do Rio. 
A iniciativa faz parte do 
Projeto Arte Alerj, uma 
parceria do Parlamento 
fluminense e da Fundação 
Anita Mantuano de Artes 

Divulgação/Alerj

do Estado do Rio (Funarj). 
Estas são as primeiras 
réplicas de uma série de 
telas, cujos originais fa-
zem parte do acervo do 
extinto Banerj, a serem in-
corporadas à ambientação 
do Edifício Lúcio Costa, 
antiga sede do banco. As 
obras originais estão ex-
postas no Museu do Ingá, 
em Niterói.

Panorama RJPanorama RJ

O que parecia impossível 
pode se tornar realidade. 
Operadoras de celular po-
dem ser obrigadas a forne-
cer em seus aplicativos a 
possibilidade de cancela-
mento de contratos ou troca 
de planos de serviços. É o 
que prevê o PL 5.141/20, do 
deputado Anderson Moraes 
(PL), que a Alerj aprovou em 
primeira discussão nesta 
semana. A medida ainda 
precisa passar por uma se-

gunda votação em plenário. 
O projeto prevê ainda que, 
após a confirmação do pe-
dido, o consumidor deve ser 
informado dos custos adi-
cionais ou reduzidos com 
a troca dos planos, assim 
como os serviços que dei-
xarão de ser prestados após 
o cancelamento. Em ambos 
os casos, fica garantido o 
ressarcimento ou bônus 
dos valores que foram pagos 
antecipadamente.

Cancelamento online
 Thiago Lontra/Alerj

O historiador e biógrafo 
Wanderlino Teixeira Leite 
Netto lança no próximo dia 
5 de julho, às 18h, na Livra-
ria da Travessa Icaraí, o livro 
“Os Sabores e Saberes de 
Danusia Barbara” (Editora 
Cassará), no qual registra o 
trabalho da jornalista carioca 
que se transformou em um 
expoente da crítica gastro-
nômica no Brasil. A obra 
inclui resenhas literárias, 
comentários sobre mani-

festações artísticas e entre-
vistas da biografada com 
personalidades brasileiras e 
estrangeiras. O autor, mem-
bro da Academia Niteroiense 
de Letras, aborda também 
as viagens de Danusia ao 
redor do mundo, que con-
tribuíram para a formação 
de seu estilo ímpar e ampla 
bagagem cultural. A Livraria 
Travessa Icaraí fica na Rua 
Dr. Tavares de Macedo, 240, 
Icaraí, Niterói.

Recordando Danusia Barbara
Divulgação
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São Gonçalo é 1ª em queda de violência e Niterói e Maricá têm menor criminalidade dos últimos 19 anos

Bandidagem perde seu espaço
Neste 1° semestre de 2022 a 7ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública, composta pelo 7º 
Batalhão de Polícia Militar e 
pelas 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Dele-
gacias de Polícia, obteve uma 
conquista histórica.

A 7ª AISP foi a 1ª colo-
cada geral do estado do Rio 
de Janeiro em redução de 
criminalidade no Sistema In-
tegrado de Metas, que mede 
os indicadores criminais 
que mais impactam na vida 
e na sensação de segurança 
da população. Letalidade 
Violenta (homicídio doloso, 
latrocínio, lesão corporal 
seguida de morte e morte 
por intervenção de agente do 
estado), Roubo de Veículos, 
Roubo de Cargas e Roubo 
de Rua (roubo a transeunte, 
roubo de aparelho de telefo-
ne celular e roubo no interior 
de coletivo).

Além do 1º lugar geral do 
estado, a 7ª AISP consquistou 
individualmente o 1º lugar 
em redução de Letalidade 
Violenta com uma redução 
de 47,9%, 1º lugar em re-
dução de Roubo de Veícu-
los, com uma redução de 
47,1%, 1º lugar em redução 
de Roubo de Cargas, com 
uma redução de 85,4% e 2º 
lugar em redução de Roubo 
de Rua, com uma redução de  
36,7%.

Niterói e Maricá também 
tem destaque - O primeiro 
semestre de 2022 termina 
com uma marca história e ex-
tremamente positiva na área 
de segurança pública para os 
municípios de Niterói e Mari-
cá. Os indicadores criminais 
mais impactantes - letalidade 
violenta, roubo de rua e rou-
bo de veículos - registraram 

as maiores reduções para o 
período desde 2003, quando 
o Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP) passou a computar 
ocorrências por regiões do 
estado. 

Mesmo considerando que 
os números relativos a junho 
deste ano ainda não estejam 
consolidados pelo ISP (a 
última estatística divulga-

da vai até maio), é possível 
constatar uma nova redução 
desses três indicadores estra-
tégicos no primeiro semestre 
deste ano em comparação 
com o acumulado dos seis 
primeiros meses de 2021, 
como também com o mesmo 
período dos últimos 19 anos.

Os números levantados 
pela área de planejamento 

do 12º BPM, responsável 
pelos municípios de Niterói 
e Maricá, indicam uma con-
sistente tendência de queda 
da incidência criminal. No 
primeiro semestre deste ano, 
em comparação com o mes-
mo período do ano passado,  
houve redução de 27% nos 
casos de roubo de rua, de 57% 
nos roubos de veículos e de 
31% nos casos de letalidade 
violenta. 

Embora não seja conside-
rado indicador estratégico, os 
índices de roubo a estabeleci-
mentos comerciais também 
acompanharam a tendência 
de queda, registrando neste 
primeiro semestre a menor 
média mensal dos últimos 
19 anos. 

“Os resultados são frutos 
de permanente adequação 
do planejamento operacio-
nal, que foca sempre nas 
áreas com maior incidência 
criminal, buscando otimiza-
ção dos recursos humanos 

e logísticos às reais neces-
sidades da área de policia-
mento do 12º BPM”, explica 
o comandante da unidade, 
coronel Marcelo Ramos do 
Carmo.

O coronel Carmo ressal-
ta ainda que a integração 
do batalhão com as outras 
instituições, como a Polícia 
Civil, por exemplo, tem sido 
fundamental na conquistas 
de resultados positivos:

“Merece destaque a nos-
sa sinergia com o programa 
Segurança Presente, que 
teve atuação complementar 
e fundamental para que tais 
reduções se concretizassem”, 
acrescenta o comandante. 

Ele lembra que a atuação 
dos agentes mobilizados 
pela Secretaria estadual de 
Governo gera benefícios di-
retos na redução dos roubos 
de rua e também indiretos 
no enfrentamento às demais 
modalidades criminais, na 
medida em que permite a 
alocação de recursos huma-
nos e logísticos para outras 
áreas de Niterói e Maricá. 

Em relação às ocorrências 
de roubo de rua, que agrega 
roubos a transeunte, roubos 
em coletivos e roubos de 
aparelho celular, os primeiros 
seis meses deste ano registra-
ram a menor média mensal 
dos últimos 37 semestres.

Relatório aponta 
redução de 27% 
nos casos de 
roubos de rua 
e 57% nos de 
veículos

Divulgação/PM

Números levantados pelo 12º BPM (Niterói) mostram uma consistente tendência de queda na incidência criminal

Zona Norte recebe 
hoje Ação Mulher
A Zona Norte vai receber, 
neste sábado, a quarta edi-
ção do Ação Mulher da Pre-
feitura de Niterói. O evento, 
organizado pela Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim), é 
uma comemoração Dia In-
ternacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Cari-
benha, celebrado em 25 de 
julho, e faz parte do calen-
dário de atividades do “Julho 
das Pretas”, organizado pelo 
Fórum de Mulheres Pretas 
do município de Niterói. 
As atividades são gratuitas 
e serão realizadas no Horto 
Botânico do Fonseca (Ala-
meda São Boaventura, 770 
– Fonseca), das 9h às 12h.

A secretária de Políticas 
e Direitos das Mulheres, 
Fernanda Sixel, explica que 
o projeto faz parte das es-
tratégias da Codim para 
democratizar o acesso aos 
serviços, em especial a di-
vulgação da rede de aten-
dimento e enfrentamento 

às violências, quebrando 
barreiras e diminuindo a 
distância entre as mulheres 
e seus direitos.

“Esta é a primeira ativi-
dade do ‘Julho das Pretas’ 
que a Codim vai realizar 
ao longo do mês. O Ação 
Mulher reúne uma série 
de atividades. Acreditamos 
que, assim, conseguimos 
democratizar o acesso aos 
mais diversos serviços para 
as mulheres”, afirma.

A programação conta 
com atividades na área da 
beleza (corte de cabelo, 
maquiagem e design de so-
brancelhas), da saúde (me-
dição de glicose e aferição 
de pressão arterial), infor-
mação (orientação jurídica, 
cadastro para emprego, dis-
tribuição de informativos da 
Codim), oficinas de turbante 
e penteado afro, Jongo, roda 
de conversa sobre a saúde da 
mulher negra, distribuição 
de mudas de plantas, dança 
e show musical.

Região Oceânica 
terá pomar urbano 
A Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Secon-
ser) de Niterói está criando 
mais um pomar urbano 
na cidade. Desta vez, o lo-
cal escolhido foi a Praia de 
Itaipu, na Região Oceânica. 
Foram plantadas 250 mudas 
de pitangas, 100 araçás, 11 
cajueiros, além de plan-
tas ornamentais. Além dos 
plantios, estão ocorrendo a 
recuperação do guarda-cor-
po e do deck de madeira, 
reparo nos canteiros e jar-
dineiras de alvenaria.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destaca que a gestão 
municipal segue imple-
mentando políticas públicas 
ambientais e sustentáveis 
cada vez mais fortalecidas e 
lembra que a cidade foi uma 
das oito do país a receber o 
selo de “Cidade Árvore do 
Mundo”, concedido pelo 
programa Tree Cities of The 
World, administrado pela 
Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) e pela 

Arbor Day Foundation. 
O selo coloca Niterói 

entre as cidades de desta-
que mundial pelo plantio 
e cuidado com as árvores. 
É um reconhecimento não 
apenas pela quantidade de 
árvores, mas também pelo 
planejamento, gestão e cui-
dado das “florestas urbanas”.

“Nos últimos anos na ci-
dade, o meio ambiente dei-
xou de ser uma política peri-
férica para se tornar uma das 
prioridades de governo. A 
arborização e as áreas verdes 
têm uma função fundamen-
tal na qualidade de vida e na 
amenização do microclima 
urbano”, enfatiza o prefeito.

Niterói contabiliza mais 
de 70 mil mudas plantadas 
desde 2013. Só nos últimos 
dois anos, foram mais de 
oito mil mudas plantadas. 
O planejamento é que até 
2024 sejam mais 7.710. Es-
tes plantios fazem parte do 
programa Verdes Notáveis, 
é feito com espécies nativas 
da Mata Atlântica.

Niterói recebe Estadual de 
Canoa Havaiana de maratona
Com 903 atletas de 43 clubes 
e sete cidades (Niterói, Rio 
de Janeiro, Cabo Frio, Ma-
caé, Paraty, Angra dos Reis 
e Búzios), acontece neste 
final de semana, sábado dia 
2 e domingo dia 3 de julho, 
a primeira etapa do Cam-
peonato Estadual de Canoa 
Havaiana na modalidade 
Maratona realizado na Praia 
de São Francisco,  na cidade 
de Niterói (RJ). A competição 
tem parceria com a Prefeitura 
Municipal de Niterói através 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.

O evento, que terá provas 
de 8, 10, 16 e 20km, alcançou 
o recorde em qualquer even-
to nacional com 97 canoas 
individuais (V1) e 23 canoas 
de trios (V3) além de obter 
a maior premiação nacional 

da história distribuindo R$ 30 
mil entre as disputas na cate-
goria Open. O número de ins-
critos é o segundo maior da 
história, ficando atrás apenas 
dos quase 1 mil da edição do 
ano passado no mesmo local.

Além das disputas de V1 
e V3, haverá competição nas 
canoas de equipes de seis 
lugares, as OC6. E os atletas, 
familiares e torcedores te-
rão à disposição espaço de 
gastronomia na praia para 
desfrutarem da competição.

“Estamos muito felizes 
com a adesão da prova. Temos 
o recorde de canoas V1 e de V3 
sendo que nesta todas as 23 
vão largar ao mesmo tempo 
na prova, algo jamais visto no 
esporte aqui no Brasil. Temos 
a maior premiação de todo o 
país, um baita incentivo para 

todos e bem legal para o fo-
mento e desenvolvimento do 
esporte. O recorde de atletas 
ficou por um pouco, mas a 
melhor marca anterior é a 
deste campeonato, o que pro-
va a importância da competi-
ção”, disse Tiago Martins, da 
Live, organizadora do evento.

“A expectativa é a melhor 
possível. Quando assumimos 
a Secretaria, criamos uma 
relação fantástica com a Ca-
noa Havaiana. Hoje temos 34 
clubes na cidade que partici-
pam ativamente dos eventos 
. Importante do esporte para 
Niterói não é só o evento em si 
e sim uma etapa do Estadual, 
Niterói está sendo reconhe-
cida como a cidade da Canoa 
Havaiana. Para nós é um mo-
mento de muita alegria.  So-
mos privilegiados por ter essa 

orla, é propício. A organização 
com o Tiago Martins e seu sta-
ff é fantástica, por isso sempre 
temos muitos inscritos e para 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer associar sua imagem 
a uma etapa do Estadual na 
estrutura e organização é um 
momento de muita alegria e 
não vamos abrir mão dessa 
parceria”, disse Luiz Carlos 
Gallo, Secretário de Esportes 
e Lazer de Niterói”.

A competição começa no 
sábado, dia 2, a partir das 7h, 
com premiações previstas a 
partir das 13h. No domingo as 
disputas largam às 6h30 com 
término previsto para 12h30.

A primeira etapa do Es-
tadual de Canoa Havaiana 
estilo Maratona tem o apoio  
da Prefeitura Municipal de 
Niterói.

Evento acontece hoje e amanhã com largada e chegada na Praia de São Francisco

Cidadania 
Itinerante 
chega a 
Guaxindiba
A Prefeitura de São Gon-
çalo, através da Secretaria 
de Assistência Social, vai 
realizar a 25ª edição do 
projeto “Cidadania Itine-
rante”, neste sábado, das 
9 horas às 13 horas, no 
bairro Guaxindiba.

Durante a ação, que 
será na Escola Munici-
palizada Guaxindiba, se-
rão oferecidos serviços 
de orientação jurídica, 
instruções sobre o Sine 
e o Cras, isenção para 
certidão de nascimento, 
casamento e segunda via 
de identidade, orientação 
ao combate à violência 
contra as mulheres, veri-
ficação sobre o direito à 
tarifa social da Enel e da 
Águas do Rio, aferição de 
pressão arterial, orienta-
ção para o Programa Au-
xílio Brasil, odontomóvel, 
corte de cabelo, manicure 
e recreação infantil.

Atualmente 150 pescadores fazem parte do projeto da Federação Estadual

Pescadores trabalham para 
retirar lixo flutuante de praias
O lixo flutuante e demais resí-
duos sólidos encontrados na 
costa e manguezais do Rio de 
Janeiro, é uma realidade dura 
para os pescadores, além de 
causar uma grande degrada-
ção do meio ambiente e dos 
recursos hídricos, como a ati-
vidade pesqueira, prejudican-
do também representantes da 
flora e da fauna local.

Atualmente, os pescadores 
estão realizando esse trabalho 
de limpeza, no canal de Magé, 
nos rios Suruí, e estrela, na 
Baixada Fluminense, e em 
São Gonçalo, nos rios Im-
buaçu, Pomba, Marimbado, 
entre outros. Todo material 
retirado, é o lixo que não 
vai para coleta seletiva, na 
grande maioria das vezes são 
descartados pelos próprios 
moradores dentro dos rios.

Mais de 150 toneladas 
desse lixo já foram retiradas 
por meio da Federação Esta-
dual dos Pescadores do Rio 

de Janeiro, desde o fevereiro, 
que é responsável pelo pro-
jeto “Águas da Guanabara”, 
que visa quantificar e quali-
ficar os resíduos sólidos e os 
impactos que eles possuem 
sobre a fauna e flora da Baía 
de Guanabara.

De acordo com a Federa-
ção, é certo, que uma edu-
cação ambiental que sensi-
bilize a sociedade acerca da 
importância da preservação e 
conservação da baía de Gua-
nabara e seus rios afluentes, 
se faz necessária.

Divulgação

Toneladas de lixo flutuante foram retiradas por meio da Federação dos Pescadores
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Mais facilidades para os comerciantes

Charbel Tauil Rodrigues*

Na próxima sexta-feira, dia 8 
de julho, a Fecomércio RJ e o 
Sindilojas Niterói vão inaugurar, 
às 11 horas, o novo posto de 
atendimento da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (Ju-

cerja), que vai funcionar na Sede 
do Sindilojas, no Centro de Ni-
terói. O novo espaço vai facilitar 
a abertura de estabelecimentos 
comerciais e agilizar os processos 
de registro  empresarial, contri-
buindo para a desburocratização 
e fomento de novos negócios. 
Esta é mais uma conquista do 
Sindilojas Niterói, que tem traba-
lhado para agilizar cada vez mais 
a vida dos comerciantes, criando 
um ambiente de vantagens para 
o empresário.

Recentemente, conseguimos 
aprovar na Câmara de Niterói a 
lei que permite a ampliação do 
espaço nos comércios, a chamada 
“Lei do Jirau”. Sancionada no dia 
8 de junho pelo Executivo, ela 
ampliou os parâmetros para im-
plantação de jiraus e mezaninos 
nas edificações da cidade, bene-
ficiando, principalmente, comer-
ciantes que têm pouco espaço 
em seus estabelecimentos. A lei 
foi uma iniciativa do Sindilojas, 
que há quatro anos lutava pela  

sua aprovação. 

No governo anterior a “Lei 
do Jirau” chegou a ser apro-
vada pelos vereadores, mas 
acabou vetada pelo então 
prefeito. Em nova tentati-
va, no início dessa 
nova Legislatura, 
o Sindilojas, com 
apoio da Câmara 
de Dirigentes Lo-
jistas e da Asso-
ciação Comercial,  
melhorou o texto 
do projeto, que foi 
apresentado pelo 
vereador Daniel 
Marques, com a 
colaboração dos 
vereadores Andri-
go de Carvalho e Fabiano 
Gonçalves. 

A “Lei do Jirau” beneficia 
todos os lojistas, principalmente 
os que têm lojas pequenas, de 30 
ou até mesmo 15 metros quadra-
dos. Muitos pequenos empreen-

dedores tinham necessidade 
de espaço para estoque e não 
podiam se estabelecer porque a 

legislação municipal vigente 
inviabilizava os negócios. 

Com a ampliação dos 
jiraus e mezaninos 
para até 65% da área 
útil do estabeleci-
mento, potencializa-
mos e melhoramos 
muito  as condições 
para o empresário, 
já que antes, quando 
o comerciante com 
pouco espaço coloca-
va, por exemplo, uma 
máquina de ar condi-
cionado na loja, não 
sobrava lugar para 

o seu estoque. Com isso, 
ajudamos na formação de 
pequenos estabelecimentos 
comerciais e na geração de 

empregos e renda, bem como no 
aumento da arrecadação pública.

Atualmente lutamos pelo pac-

to para revitalizar o Centro de Ni-
terói. Cobramos a criação de uma 
lei que permita a recuperação do 
comércio no bairro, nos moldes 
da lei aprovada no último dia 7 de 
junho pela Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj), que 
criou o Programa de Recuperação 
do Comércio do Centro da Cidade 
do Rio. Pleiteamos para Niterói 
os mesmos benefícios aprovados 
para o Centro do Rio, ou seja, uma 
série de medidas para recuperar 
a região, entre elas convênios e 
parcerias, redução de tributos, fi-
nanciamento de dívidas públicas 
dos estabelecimentos, concessão 
de crédito a juros baixos e finan-
ciamento público. 

Com estas ações estamos 
criando um ambiente cada vez 
mais propício para o desenvolvi-
mento do setor do comércio em 
nossa cidade.

Novo espaço 
vai facilitar a 
abertura de 

estabelecimentos 
comerciais 

e agilizar os 
processos de 

registro

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói
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Governo do estado baixa alíquotas de 32% para 18% sobre a gasolina e o etanol. Postos serão fiscalizados

ICMS reduzido para combustíveis
 O governador Cláudio Cas-
tro anunciou, na sexta-feira 
(1º/7), a redução da alíquota 
de ICMS da gasolina de 32% 
para 18% no Rio de Janeiro, o 
que deverá representar uma 
economia de R$ 1,19 por 
litro do combustível para o 
consumidor. Com a redução 
do tributo, o preço médio da 
gasolina no estado, que hoje 
é de R$ 7,80, deve chegar a 
R$ 6,61. O novo valor deverá 
começar a ser praticado  na 
segunda-feira.

“Esta é a maior redução 
no valor da gasolina do país. 
Estou do lado do bolso do 
consumidor, do cidadão que 
usa o carro regularmente, dos 
profissionais que trabalham 
como motoristas de aplicati-
vo. Essa é mais uma decisão 

entre tantas praticadas nos 
últimos 22 meses que bene-
ficiam diretamente o cida-
dão fluminense”, explicou o 
governador.

A alíquota do etanol tam-
bém baixou de 32% para 18%, 
o que leva a uma estimativa 
de redução de R$ 0,79 por li-
tro. Além dos combustíveis, o 
ICMS da energia elétrica e das 
telecomunicações também 
foi reduzido caiu para 18%.

“Hoje, estamos fazendo 
uma redução forte nos com-
bustíveis, energia, telecomu-
nicações e do transporte, para 
que a gente possa melhorar, 
de fato, a vida da nossa po-
pulação. Na conta de energia, 
isso significa que a cada R$ 
100 pagos haverá economia 
de aproximadamente R$ 14”, 

pontuou.
A redução do imposto 

não vai afetar o Regime de 
Recuperação Fiscal, mesmo 
com a redução de receita de 
aproximadamente R$ 3,9 
bilhões neste ano. Segundo 
o governador, o estado tem 
saúde financeira para manter 
os serviços e os pagamentos 
com a arrecadação menor 
do que o previsto no início 
de 2022.

“O Rio fechou o ano de 
2021 com superávit de R$ 4,1 
bilhões. Vamos fazer os ajus-
tes necessários na máquina e 
seguir com a gestão manten-
do o foco no povo”, disse.

Em seu pronunciamento, 
Castro  disse que não adianta 
baixar o tributo se a Petrobras 
continuar com os sucessivos 

Geladeiras 
têm nova 
etiqueta de 
eficiência 
 Todos os refrigeradores 
que chegarem ao comér-
cio brasileiro, fabricados 
nacionalmente ou im-
portados, devem passar a 
exibir a nova Etiqueta de 
Conservação de Energia 
Elétrica (Ence) do Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro). A nova etiqueta 
traz três subclasses, indi-
cando diferença de con-
sumo de até 30% entre os 
produtos mais eficientes. 
Além disso, introduz um 
QR Code que, no primeiro 
momento, vai remeter o 
consumidor ao status do 
registro do refrigerador, 
“se ele está ativo, inativo, 
suspenso ou cancelado”.

Segundo o chefe da Di-
visão de Verificação e Es-
tudos Técnicos Científicos 
(Divet) do instituto, Hér-
cules Souza, “na verdade, 
tem que estar sempre ativo. 
Significa dizer que aquele 
refrigerador atende os re-
quisitos estabelecidos no 
regulamento e tem libera-
ção aprovada pelo Inmetro 
para ser comercializado no 
mercado nacional”.

Hércules Sousa escla-
receu que inicialmente, o 
QR Code vai fazer apenas 
o link com a página de 
registro, e o próprio con-
sumidor poderá conferir o 
status do registro.

RJ e União em acordo 
de recuperação fiscal
 O contrato e os aditivos 
necessários para a adesão 
definitiva do estado do Rio 
de Janeiro ao Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) foram 
assinados, por meio digital, 
pelo governo do estado e a 
União,  representados pelo 
governador Cláudio Castro, 
pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
e os bancos Bradesco e do 
Brasil.

De acordo com o governo 
estadual, a formalização “per-
mitirá o equilíbrio das contas 
públicas ao longo dos próxi-
mos nove anos, tornando o 
estado mais forte e com ca-
pacidade de investimentos”.

Na avaliação do governo, a 
entrada do Rio no regime tra-
rá ainda mais previsibilidade 
para o pagamento de salários 
dos servidores públicos e de 
fornecedores. Para o governa-
dor, o resultado ocorre depois 
de dois anos de muito traba-
lho para concluir o acordo.

“Hoje, podemos, enfim, 
afirmar que o Estado do Rio 
de Janeiro ingressou no Re-
gime de Recuperação Fiscal. 
É uma grande notícia que 
deve ser comemorada. A 
formalização do acordo é a 
certeza de um estado forte, 
com segurança jurídica e 
com capacidade para mais 
investimentos”, disse Castro.

Tesouro Nacional - Con-
forme o previsto no Regime 
de Recuperação Fiscal, até 
dezembro deste ano o Rio 
de Janeiro pagará ao Tesouro 

Nacional, a partir de agosto, 
cerca de R$ 300 milhões por 
mês. O valor é corresponden-
te às parcelas da dívida de R$ 
148,1 bilhões que o estado 
tem com a União.

O RRF determina que as 
parcelas aumentem grada-
tivamente até o término do 
acordo, em 2031. “Até o fim 
deste ano, o estado pretende 
pagar R$ 1,6 bilhão do mon-
tante da dívida”, informou o 
governador.

Se o acordo não tivesse 
sido assinado o contrato on-
tem, o Estado do Rio sairia 
do regime e seria obrigado a 
pagar imediatamente R$ 42,8 
bilhões, referentes ao total 
acumulado de serviço da dí-
vida incluindo amortização e 
juros que a União honrou no 
lugar do Rio de Janeiro desde 
setembro de 2017, acrescido 
do empréstimo feito à época 
pelo banco BNP Paribas, que 
tinha as ações da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro  (Cedae) 
como contragarantia.

O plano de Recuperação 
Fiscal do Rio não impede 
a realização de concursos 
públicos, desde que este-
jam previstos no documento 
homologado ou que sejam 
apresentados previamente 
ao Conselho de Supervisão 
os mecanismos de compen-
sação financeira para o au-
mento da despesa, que pode 
ser pela redução de outros 
gastos ou pelo aumento de 
receitas.

Este será o 11º mandato eletivo do País no comando do colegiado

ONU: Brasil na presidência 
do Conselho de Segurança

O Brasil assumiu ontem 
(1º/7) a presidência rotativa 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (CSNU). 
O país ficará no comando do 
principal órgão multilateral 
responsável pela paz e se-
gurança internacionais por 
todo o mês de julho. Este é o 
11º mandato eletivo do Brasil 
durante o biênio 2022-2023.

Durante a presidência do 
Brasil, o Conselho de Segu-
rança vai examinar a situação 
de segurança na Ucrânia, 
Síria, África Ocidental e região 
do Sahel, Colômbia, Líbano, 
Sudão, Oriente Médio, Haiti, 

Iêmen, Chipre, Líbia e Ásia 
Central. Também estão pre-
vistas resoluções sobre as 
missões da ONU no Haiti, 
Iêmen, Chipre e Líbia, e sobre 
regimes de sanções em vigor 
para Líbia e República Cen-
tro-Africana.

Entre as ações a serem 
executadas pelo Brasil em 
julho estão dois debates. O 
primeiro, no dia 12, sobre a 
importância da comunicação 
estratégica em operações de 
manutenção da paz e o se-
gundo, no dia 19, sobre crian-
ças e conflitos armados. Esse 
último debate será presidido 

pelo Secretário-Geral das Re-
lações Exteriores, Embaixador 
Fernando Simas Magalhães.

“Durante o mandato do 
Brasil no CSNU e, em especial 
durante a presidência em 
julho, o Brasil buscará am-
pliar espaços de negociação 
e diálogo, promover agenda 
construtiva e investir em 
iniciativas que contribuam 
de maneira concreta para 
a manutenção da paz e se-
gurança internacionais, em 
consonância com os preceitos 
constitucionais relevantes”, 
afirmou o Ministério das Re-
lações Exteriores, em nota.

Brasil tomou posse na presidência rotativa do Conselho, que vai examinar a segurança em vários conflitos mundiais

Divulgação/ONU

aumentos.
“O recado é claro. Se a 

Petrobras aumentar, eu vou 
aumentar a tributação da 
empresa. Foram mais de R$ 
44 bilhões de lucro só no pri-
meiro trimestre. Então, não é 
possível que estamos fazen-
do um esforço desses para a 
Petrobras continuar assim”, 
avaliou Castro.

As novas alíquotas estão 
definidas em decreto pu-
blicado em edição extra do 
Diário Oficial do Estado e, 
de acordo com o governador, 
foram muito estudadas e não 
causarão impacto aos donos 
de postos, uma vez que a 
redução no preço é conse-
quência do tributo que eles 
não pagarão.

“Esse dinheiro já não era 

do dono do posto, não estou 
mexendo no lucro deles. Por 
isso, quem não tiver essa re-
dução até segunda-feira (4/7) 
na bomba, o posto será mul-
tado. Estamos dando três dias 
para eles se adequarem. Até 
porque quando a Petrobras 
aumenta, a alta é no mesmo 
dia”, completou.

Lupa na bomba - A partir 
de segunda-feira, do Procon 
Estadual e da Secretaria de 
Defesa do Consumidor, com 
apoio das polícias Civil e 
Militar, iniciam a fiscalização 
dos postos, com a Operação 
Lupa na Bomba. As equipes 
atuarão nas cinco regiões do 
estado e os postos que des-
cumprirem o decreto serão 
multados.

“Contamos que os postos 
de gasolina também deem 
sua contribuição e façam a 
sua parte, reduzindo o preço 
na bomba. E aviso à popula-
ção: denunciem aqueles que 
não estiverem com a redução 
dos valores. Vamos fiscalizar e 
multar esses estabelecimen-
tos”, garantiu.

De acordo com o presi-
dente do Procon-RJ, nove 
equipes vão atuar na fiscaliza-
ção dos postos, recolhendo e 
avaliando notas fiscais desses 
pontos de venda.

O cidadão poderá indicar 
os postos que não cumprirem 
a decisão por meio dos três 
canais do Procon-RJ: o apli-
cativo, site e linha exclusiva 
para denúncia via WhatsApp 
(21) 98104-5445.
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Afinal, parto natural é a opção 
mais segura para a mulher?
O Brasil é o segundo país com 
a maior taxa de cesáreas do 
mundo, ultrapassando 55% 
dos partos  e perdendo apenas 
para República Dominicana, 
número que contraria a re-
comendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
preconiza uma taxa de 10 a 
15% de cesarianas.

De acordo com a médica 
Flávia do Vale, obstetra e coor-
denadora da Maternidade do 
Hospital Icaraí, a maneira mais 
segura do bebê nascer é atra-
vés do parto vaginal, que para 
a médica representa interna-
ções hospitalares mais curtas 
e recuperações mais rápidas 
para as mães. 

“Os bebês são menos pro-
pensos a precisar de cuidados 
especiais e por isso se não hou-
ver problemas sérios com sua 
gravidez ou trabalho de parto, 
o parto vaginal geralmente é a 
escolha mais segura”, explica.

Flávia do Vale explica que a 
cesariana a pedido tem estado 
nos últimos anos em grande 
evidência e foi inventada para 
preservar o bem estar da mãe e 
do bebê, resolvendo situações 
de risco. 

“As técnicas utilizadas fo-
ram se aprimorando e tor-
nando a cesariana um pro-
cedimento bastante seguro. 
Todavia, temos observado em 
todo o mundo um aumento 

progressivo das taxas de ce-
sariana”, complementa a mé-
dica, lembrando que existem 
diferentes razões para uma 
mulher querer a cesariana. 

“Há o medo da dor, do trau-
ma do períneo, medo, mesmo 
que não justificado, de risco de 
morte para o bebê e paralisia 
cerebral do dele”, explica.

Para a médica, não existe 
uma legislação do Brasil sobre 
o direito da mulher pedir uma 
cesariana e ela lembra que os 
Conselhos Regionais de Me-
dicina já se posicionaram no 
sentido de dizer que as mulhe-

res têm o direito de pedir uma 
cesariana.

“As principais sociedades 
do mundo orientam que na 
ausência de indicações ma-
ternas ou fetais para o parto 
cesárea, o parto normal é 
mais seguro e apropriado e 
deve ser recomendado para as 
pacientes”.

A autonomia da mulher é 
importante e deve ser respeita-
da e deve ser sempre pensada 
em termos de beneficência. 

A médica afirma que é 
importante discutir com as 
mulheres sobre esse desejo, 

informando pontos como os 
riscos imediatos, os riscos a 
médio e longo prazo, qual o 
tamanho de família que ela 
deseja, já que cesarianas ex-
cessivas também são comple-
xas e podem comprometer a 
saúde dela. 

“Existe sim uma diferença 
entre o serviço público e o 
privado, inclusive nas taxas 
de cesariana, que no serviço 
privado são maiores que 85%, 
enquanto no serviço públi-
co estão em torno de 45%. 
Isso já mostra que no serviço  
privado existe muito mais 
complacência e aceitação dos 
profissionais na realização 
das cesarianas. No SUS, de 
uma maneira geral, são raros 
os serviços que vão agendar 
uma cesariana primária em 
uma mulher sem cesariana 
anterior, a não ser que efetiva-
mente ela manifeste de forma 
muito intensa e se posicione 
na sua interlocução com o 
serviço”, finaliza.

Prós e contras da cesariana precisam ser discutidos sempre com as gestantes

Exame preventivo pode evitar sua morte!
Por Dra. Carla Jardim Maia, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

O câncer do colo do útero é 
um grave problema de saúde 
pública, considerando que no 
Brasil corresponde ao terceiro 
tumor mais incidente na po-
pulação feminina. Na análise 
regional, o câncer do colo 
do útero é o primeiro mais 
incidente na região Norte, e o 
segundo nas regiões Nordeste 
e Centro-Oeste, ocupando na 
região Sul a quarta posição e 
na região Sudeste a quinta. O 
vírus Papiloma vírus humano 
(HPV) é considerado o princi-
pal fator risco para este tipo 
de câncer, sendo responsável 
por 99,7% dos cânceres de 
colo do útero. 

O câncer do colo do útero 
pode ser realmente evitado 
através do uso de preserva-
tivos, como a camisinha, nas 
relações sexuais. Alguns exa-
mes podem detectar preco-
cemente as lesões cancerosas 
que surgem no colo do útero, 
como por exemplo o exame 
preventivo.

O exame preventivo também 
conhecido como Papanicolau 
ou colpocitologia, e´ usado 
para detectar alterações nas 
células do colo do útero, que 
se forem detectadas nas fases 
iniciais pode ser curado em 
quase 100% dos casos. Tra-
ta-se de um método simples, 
eficaz, indolor, rápido e de 
baixo custo. Para coletar o 
exame preventivo, a única 
restrição é não estar mens-
truando. Desta forma, a coleta 
do material do colo do útero, 
poderá detectar lesões suges-
tivas de câncer, e além disto, 
é possível identificar outras 
doenças que estejam visíveis 
no momento do exame na 
região genital, como o Herpes 
genital, Sífilis e condiloma ou 
verrugas genitais.

Todas as mulheres, ao inicia-
rem a vida sexual, indepen-

dente da idade, devem rea-
lizar esse exame preventivo 
regularmente, pois quanto 

mais cedo se inicia a vida 
sexual, maior o risco de infec-
ção pelo HPV. Inicialmente, 

o exame deve ser realizado 
anualmente. Após dois exa-
mes seguidos (com intervalo 

de um ano) apresentando re-
sultado normal, o preventivo 
pode passar a ser realizado 

a cada três anos. Entretanto 
esta recomendação deve ser 
individualizada e dependerá 
da avaliação de seu médico 
porque dependendo do caso, 
pode ser necessário que seja 
repetido a cada 6 meses.

É muito importante que esse 
acompanhamento seja man-
tido regularmente, para que 
as lesões sejam detectadas 
precocemente aumentando 
as chances de cura, pois o 
surgimento de sinais e sin-
tomas já é indicação de que 
o câncer se encontra em fase 
avançada. Observa-se que a 
morte decorrente de câncer 
de colo do útero está associa-
da ao fato de que muitas vezes 
a doença é diagnosticada de 
forma tardia.

O exame preventivo é ofe-
recido gratuitamente pelo 
SUS nas Unidades Básicas de 
Saúde, onde se realiza a coleta 
de material do colo do útero. 
Assim que o resultado do exa-
me estiver pronto, você deve 
imediatamente marcar uma 
consulta médica para mostrar 
o exame, pois somente o pro-
fissional habilitado poderá 
fazer o diagnóstico correta-
mente e escolher o melhor 
tratamento se for necessário. 

Cabe a cada mulher ter a 
responsabilidade de compar-
tilhar informações a outras 
mulheres sobre a importância 
e necessidade do exame pre-
ventivo, principalmente para 
as mais novas. Desta forma, 
estará contribuindo para a 
campanha de combate ao 
câncer de colo de útero!

Divulgação/Ministério da Saúde

O exame preventivo é usado para detectar alterações nas células do colo do útero. Se forem identificadas nas fases iniciais, a chance de cura é de quase 100%

Ana Nascimento/MDS

Em uma gravidez sem complicações, a mulher deve considerar o parto vaginal

Dra Carla Jardim Maia é médica 
ginecologista e aluna do Mes-
trado Profissional em Saúde 
Materno Infantil, orientada pelo 
professor Dr. Licínio Esmeraldo 
da Silva, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

Autonomia 
da mãe é 
importante 
e deve ser 
respeitada pelos 
serviços de saúde

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 07/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Praça Cesar Tinoco - Ingá - Niterói 17743359
13:00 às 17:00 Praça João Caetano - Ingá - Niterói 17743359
13:00 às 17:00 Rua São Caetano - Ingá - Niterói 17743359
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Francisco Pimentel - Ingá - Niterói 17743359
13:00 às 17:00 Avenida Rio do Ouro - Maria Paula - Niterói 17748733
13:00 às 17:00 Estrada Paciência - Maria Paula - Niterói 17748733
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17748733
13:20 às 17:00 Rua Vicente Van Gough - Maria Paula - Vila Progresso - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Ruas A, C - Maria Paula - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Cardoso de Melo - Vila Progresso - Maria Paula - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Doutor Luiz Sobral - Maria Paula - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Henri Matisse - Maria Paula - Mata Paca - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua J. C. P. Faria - Vila Progresso - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua João Lacourt - Maria Paula - Vila Progresso - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Leonardo da Vinci - Vila Progresso - Maria Paula - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Pablo Picasso - Maria Paula - Niterói 17756167
13:20 às 17:00 Rua Van Gogh - Maria Paula - Niterói 17756167

SÃO GONÇALO 
08:40 às 10:30 Rua Aniceto Guimarães - Gradim - Porto Velho - São Gonçalo 17750261
08:40 às 10:30 Rua Henrique Matos - Gradim - Porto Velho - São Gonçalo 17750261
13:00 às 17:00 Estrada Lagoinha - Lagoinha - São Gonçalo 17743561
13:00 às 17:00 Rua Idalina Maria Santos - Lagoinha - São Gonçalo 17743561
13:00 às 17:00 Avenida Abdias José dos Santos - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Estrada Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Rua Domício Correia - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Francisco Hierro - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Lázaro Moncef - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Luiz Lopes Dornelles - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Rua Luiz Lopes Dorneles - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
13:00 às 17:00 Travessa Particular - Maria Paula - São Gonçalo 17748733
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Flamengo 
visita o 
Santos na 
Vila Belmiro

Em meio às 
disputas das 
oitavas de fi-
nal das com-
petições sul-
-americanas, 

Flamengo e Santos vão se 
enfrentar hoje, pela 15ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. O duelo será 
disputado na Vila Belmi-
ro, a partir das 19 horas.

Os times fazem cam-
panhas irregulares no 
Nacional e estão próxi-
mos na tabela. O Santos 
é o sétimo colocado com 
19 pontos, enquanto o 
Fla está em nono lugar, 
com 18.

O  F l a m e n g o,  q u e 
venceu o Tolima-COL 
no jogo de ida das oita-
vas da Libertadores, só 
desembarcou em São 
Paulo na noite de quin-
ta-feira, e com jogadores 
reclamando do cansaço. 
Com ainda vários desfal-
ques devido a um surto 
de covid, além da saí-
da do volante Andreas  
Pereira, o técnico Dorival 
Júnior terá de quebrar 
a cabeça para montar a 
equipe.

O principal problema 
está no meio de campo, já 
que sem Andreas, Willian 
Arão (covid-19) e João 
Gomes (suspenso), res-
tam o jovem Wesley, além 
de Diego Ribas e Thiago 
Maia. Este último esteve 
em campo por 90 minu-
tos na Colômbia. Outros 
que acusaram o desgaste 
e podem ser poupados 
são Arrascaeta, David 
Luiz e Filipe Luis.

Tricolor quer os três pontos hoje, no Maracanã, para encostar no G-4

Mirando a parte de cima, 
Flu recebe o Corinthians

A 15ª rodada do 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro vai ser 
aberta em gran-
de estilo. O Flu-
minense recebe 

o Corinthians neste sábado, 
às 16h30, no Maracanã, em 
um choque entre dois times 
que fazem boas campanhas. O 
Tricolor, embalado pelo triunfo 
por 1 a 0 no clássico com o Bo-
tafogo, tem 21 pontos, na sexta 
colocação, e deseja encostar na 
briga pela liderança.

Fernando Diniz, treinador 
do Flu, passou a semana traba-
lhando o aspecto psicológico 
da equipe para este duelo. Ele 
conseguiu colocar na cabeça 
dos jogadores que se trata de 
um confronto direto pelas pri-

meiras colocações.
“O Corinthians é um grande 

adversário e com certeza vai 
dar grande trabalho. Mas nós 
precisamos nos impor porque 
é um confronto direto e temos 
que encurtar a distância para 
os primeiros colocados. Te-
mos que conquistar esses três 
pontos, ainda mais jogando em 
casa”, disse o zagueiro Manoel.

Pelo lado do Corinthians, o 
grande desafio do técnico Vítor 
Pereira é fazer o Time não pen-
sar no duelo de volta contra o 
Boca Juniors, na Argentina, na 
próxima semana, pela rodada 
de volta das oitavas de final da 
Taça Libertadores.

“Temos que pensar no Flu-
minense e só depois no Boca”, 
desconversou o treinador.

Em termos de escalação 
o Flu perdeu dois atletas em 
relação ao clássico com o Bota-
fogo. O volante Nonato cumpre 
suspensão por acúmulo de 
cartões amarelos. Assim Wel-
lington deve herdar a vaga. No 
ataque a tendência é que Ma-
theus Martins ocupe o posto 
de Luiz Henrique, que deixou 
o clube.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Principal responsável pela armação do Fluminense, Paulo Henrique Ganso está confirmado no jogo desta tarde

Em sexto lugar, 
Flu deseja vencer 
nesta tarde o 
time paulista e 
ficar mais perto 
dos líderes

Com Maraca lotado, 
Vasco recebe o Sport

Botafogo busca 
tranquilidade em SP

O Vasco foi o 
último invic-
to da Série B a 
cair nesta edi-
ção do Cam-
peonato Brasi-
leiro de 2022. 

Após o tropeço fora de casa 
diante do Novorizontino, o 
Cruzmaltino vai em busca 
da recuperação na partida 
deste domingo contra o 
Sport Recife, no Maracanã. 
O duelo da 16ª rodada terá 
início às 16 horas.

Vice-líder, o Vasco man-
tém uma vantagem de dois 
pontos para o terceiro colo-
cado, o Bahia, e pode perder 
a posição na rodada.

Após um desempenho 
abaixo do esperado no in-
terior paulista, o elenco 
vascaíno terá de lidar com 

Derrotado por 
1 a 0 pelo Flu-
minense no 
Brasileirão e 
por 3 a 0 pelo 
América-MG 

na Copa do Brasil, o Bota-
fogo visita o Bragantino na 
segunda-feira em busca da 
tranquilidade. O jogo, válido 
pela 15ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, será às 20h, em 
Bragança Paulista (SP).

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, prevê dificuldades 
por conta da série de desfal-
ques que o time vem tendo na 
temporada.

“Estamos sem muitos jo-
gadores. Praticamente jogan-

a pressão de atuar com a 
casa cheia diante de sua 
torcida, além do desgaste da 
viagem. Atletas com idade 
mais avançada, como Nenê 
(40) e Edimar (36) devem ter 
dificuldades para encarar os 
90 minutos. O meia, inclusi-
ve, reclamou de desconforto 
muscular em Novo Horizon-
te e será reavaliado antes da 
partida.

O técnico Maurício Sou-
za não foi feliz em sua esco-
lha por ter Nenê e Palacios 
juntos nos 11 iniciais no 
último jogo. A equipe se 
mostrou menos combativas, 
especialmente pelos lados 
do campo. A tendência é que 
o time volte a ser escalado 
com um centroavante de 
ofício, além de Figueiredo e 
Gabriel Pec na frente.

do com o plantel da Série B 
e não se enfrenta bem um 
Brasileirão dessa maneira. 
Precisamos de reforços nem 
que seja para suprir a perda 
dos lesionados”, disse.

E a lista de desfalques cres-
ceu para este jogo. O zagueiro 
Joel Carli e o meia Chay cum-
prem suspensão por acúmulo 
de cartões amarelos. Em com-
pensação, o zagueiro Victor 
Cuesta e o volante Luís Oya-
ma, que não podem defender 
o Alvinegro na Copa do Brasil, 
ficam à disposição. O meia Lu-
cas Piazon e o atacante Erison 
devem ficar de fora, embora 
dependam de avaliação do 
departamento médico.


