
INSS adota novas regras de 
atendimento ao público

Horário foi ampliado, mas parte da tarde será destinada só para perícias e outros atendimentos agendados

PARA TODOS OS SEGURADOS

CIDADES\PÁG.5

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, não escondeu a felicidade em ver a ABI lotada em apoio ao seu projeto 

Alex Ramos / Divulgacão
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ABI lota em 
apoio a Lula e 
Rodrigo
A Associação Brasileira de Impren-
sa (ABI) ficou pequena ontem para 
uma manifestação popular de 
apoio aos nomes do ex-presidente 
Lula para presidente da República 
e do ex-prefeito de Niterói e ex-de-
putado estadual Rodrigo Neves 
ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro. Ao lado de políticos flu-
minenses e cariocas de peso, Ro-
drigo Neves falou para uma plateia 
calorosa sobre a sua relação com 
Luiz Inácio Lula da Silva e o que os 
dois pensam para o Rio de Janeiro 
e o Brasil. Waldeck Carneiro, Ve-
rônica Lima, Leonardo Giordano, 
Washington Quaquá e Leonel Bri-
zola Neto foram alguns dos políti-
cos que se manifestaram e fizeram 
coro em apoio à dupla para o pleito 
de outubro. 

CIDADES\PÁG. 5

Fiscalização: 45 
postos autuados 
no Estado

CIDADES\PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 3

Médico de Família de 
Ititioca e Maravista 
serão reformados

Imersão 
cômica no 
Municipal
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe a primeira 
imersão cômica do mundo, 
a “Comedy Con Brasil”.

PÁG.2 

CULTURA

Edu Moraes/Divulgação

Maurício Meirelles é uma das 
atrações da “Comedy Con Brasil”

Detran-RJ simplifica 
renovação da carteira 

de habilitação
CIDADES\PÁG. 4

A diretoria do Flamengo deixou bem encaminhada a contratação do ata-
cante Luís Henrique, de 20 anos, que atualmente defende o Olympique 
de Marselha. O Botafogo negociou o jogador com os franceses em 2020.

PÁG. 8

ESPORTES

Fim das 
férias e foco 
total no hexa
Neymar anunciou ontem 
que terminou o período de 
descanso e que vai come-
çar os trabalhos na busca 
por um “troféuzinho”.

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar tem como principal objetivo
no ano a conquista da Copa

Vitor Silva / Botafogo

Luís Henrique, segundo informações, negou proposta do Botafogo e está com a cabeça no Fla

Cria do rival a caminho do Fla

Ary Parreiras 
terá trânsito 
interditado

CIDADES\PÁG. 3

Niterói vai incentivar 
a coleta seletiva de 
lixo no município
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Emprego
Fiquei sabendo que o aumento no número de empregos 
neste período do ano foi o maior dos últimos anos. Uma 
notícia boa, mas nem tanto. Isso porque, há muito tempo 
que o nosso dinheiro não vale tão pouco e, infelizmente, 
ter um salário atualmente não está garantindo a nossa 
dignidade..
Pedro Silva

Privacidade
Não satisfeitas em expor a própria vida na internet, algu-
mas pessoas famosas decidiram agora falar da intimidade 
de outras pessoas, como forma de se projetar. Na maioria 
das vezes, ex-parceiros e parceiras. Uma atitude lamentá-
vel e baixa, que rouba a privacidade do outro sem chance 
de defesa.
Ana Castro

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.

Duas semanas de 
imersão cômica
Chega a Niterói a primeira 
imersão cômica do mundo, 
a “Comedy Con Brasil”, no 
Theatro Municipal de Ni-
terói em duas etapas: desta 
quarta até sexta, e, depois de 
14 a 17. A proposta do even-
to surgiu da percepção do 
produtor cultural Rhodrigo 
Ribeiro, que identificou a 
necessidade de criar um 
ambiente com atividades 
específicas de comédia.

Na sua primeira edição, 
serão homenageados o ator 

Paulo Gustavo, a atriz Dercy 
Gonçalves e o ator e dubla-
dor Orlando Drummond.  

O público poderá assis-
tir a vários espetáculos de 
vários artistas, entre eles, 
Mauricio Meirelles e Ma-
theus Ceará.

O espetáculo disponibi-
liza meia-entrada solidária, 
por meio de doação de 1kg 
de alimento não perecível. 
Informações e venda de 
ingressos em www.come-
dyconbrasil.com.br

CULTURA FABIANA MAIA

Jambeiro
Até o dia 26, sempre às ter-
ças-feiras, às 20h, a Coof Cia 
Teatral apresenta, no Salão 
Amarelo do Solar do Jambei-
ro, a peça “Médico à Força” 
– texto baseado no original 
de Molière e dirigido por 
Carlos Fracho. O espetáculo 
comemora os 33 anos da 
Cia. A trama se desenrola a 
partir de um ato vingativo de 
Martinha, mulher do lenha-
dor Sganarelo que pensava 
constranger seu marido ao 
fazê-lo passar por médico. O 
ingresso custa R$30 (inteira).

LANÇAMENTO – Bianca, a voz do novo hit “Ai Preto” 
- L7nnon, Biel do Furduncinho, lança “Moça de Famí-
lia” ao lado de Pedro Henrique e JL O Único, nomes 
conhecidos nas playlists dos amantes do funk. A musa 
que dá voz feminina ao single, também estrela o clipe 
gravado na Cidade de Deus, no Rio. Público já pode 
conferir no Youtube.

INSCRIÇÃO – Até o dia 17, o Museu de Arte do Rio ins-
creve para o projeto Percursos Formativos, programa 
desenvolvido pela Escola do Olhar, pólo educacional 
do museu, que visa formar e promover jovens da rede 
pública de ensino e de regiões periféricas do município 
do Rio de Janeiro na produção da arte e da cultura. 
Projeto é destinado a 12 jovens entre 16 a 21 anos.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Maurício Meirelles é uma das atrações da “Comedy Con Brasil”

Divulgação              

“Médico à Força” faz temporada, no 

mês de julho, no Solar do Jambeiro

POR JEFFERSON LEMOS

ACRJ promove 
nova palestra
A Associação Comercial do 
Rio (ACRJ) promove um 
almoço-palestra com o pre-
sidente da Alerj,  André Ceci-
liano (PT), nesta terça (5/7). 
O deputado vai apresentar a 
palestra “O Rio pela visão do 
Legislativo”.  No encontro, 
Ceciliano vai abordar o pro-
cesso de desvalorização da 
economia do Rio nas últimas 
décadas e as leis aprovadas 
na Alerj que buscam atrair 
mais empresas para o estado, 
dentre elas as que conce-
dem incentivos fiscais para 
diferentes setores, como o 
de bares e restaurantes, de 
fertilizantes, de produção 
agrícola e de combustíveis. O 
evento faz parte de uma série 
de palestras promovidas pela 
Associação Comercial. Neste 
ano, já foram recebidos o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Gilmar Mendes, 
o ex-juiz Sérgio Moro, o 
senador Carlos Portinho, 
o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, o governador Cláu-
dio Castro e a empresária  
Luiza Helena Trajano, do 
Magazine Luiza. “Para nós, 
da ACRJ, é uma satisfação 
receber o Ceciliano, que é 
parceiro de sempre do setor 
empresarial e tem demons-
trado grande disposição para 
o diálogo em todos os temas 
que são importantes para 
o Rio de Janeiro”, comen-
tou o presidente da AC-RJ, 
José Antônio do Nascimento  
Brito. 

RioHapFestival também em Niterói

Mantendo a tradição dos 
anos anteriores, o Rio, em 
julho 2022, volta a ser a ca-
pital mundial das harpas 
através do  XVII RioHarp-
Festival, que acontece até 
dia 31 com a participação 
de cerca de 150 músicos 
distribuídos por várias 

 Divulgação orquestras sendo quase 30 
harpistas de 20 países, in-
cluindo importantes artis-
tas brasileiros. A abertura 
será no Palácio Tiradentes, 
às 19h, com o duo francês 
Claire Le Fur (harpa) e 
Raymond Gratien (gui-
tarra). A entrada é franca, 
com distribuição de se-
nhas limitadas, a partir de 
18h no local. Em Niterói, 
os eventos acontecem no 
dia 6, no Museu do Ingá, 
às 18h, com a Orquestra 
de Cavaquinhos de Cabo 
Frio, tendo a participação 
especial de Martin Cortes 
Albarricin e Isabela Cor-
tes Albarricin, na harpa, 
ambos da Colômbia. Dia 
13, também no Museu do 
Ingá, se apresenta, às 18h, 
Walter Morato ( Walter 
d´Harpa), da Argentina 
(foto).

Lula e Alckmin na 
Cinelândia
O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo 
Alckmin participam do ato 
“Sempre juntos pelo Rio”, 
nesta quinta, 7 de julho, a 
partir das 18h, na Cinelân-
dia, centro do Rio de Janeiro. 
O evento será transmitido 
pelas redes sociais do ex- 
presidente.

Consultorias 
gratuitas

Mulheres 
inspiradoras

O Sebrae Rio retomou o pro-
jeto “Plantões nas Comuni-
dades”, que oferece consulto-
rias gratuitas para microem-
preendedores individuais e 
potenciais empreendedores. 
Até o mês de novembro, esse 
atendimento está sendo fei-
to, de forma presencial, em 
sete comunidades do Rio de 
Janeiro: Chatuba, Cidade de 
Deus, Jardim Catarina, Maré, 
Realengo, Rio das Pedras e Ro-
cinha. Para mais informações, 
a instituição disponibiliza 
canais de atendimento para 
tirar dúvidas sobre o programa 
- 0800 570 0800, WhatsApp (21) 
96576-7825 ou redes sociais. 
“O empreendedorismo por 
necessidade é uma realidade. 
A pandemia impactou subs-
tancialmente o desemprego 
no país, deixando milhões de 
pessoas desempregadas, que 
viram no empreendedorismo 
uma saída para gerar renda e 
manter suas famílias. (...)As 
consultorias irão ajudá-los a 
melhorarem suas habilidades 
de gestão e a aumentarem 
o faturamento, além do de-
senvolvimento de um plano 
de negócios para quem quer 
iniciar um empreendimento”, 
conta a analista Thainar Xavier.

Estão abertas, até 17 de julho, 
as inscrições gratuitas para 
o Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios 2022, que reco-
nhece histórias inspiradoras 
de empresas lideradas por 
mulheres que transforma-
ram sonhos em negócios de 
sucesso. Podem se inscrever 
mulheres com mais de 18 
anos, à frente de empresas 
que faturam até R$ 4,8 mi-
lhões/ano. As empreende-
doras podem concorrem em 
três categorias: “Pequenos 
Negócios”, “Produtora Rural” 
e Microempreendedora Indi-
vidual”. Mais informações no 
site do Sebrae. 

Fred é homenageado na Alerj

A Alerj homenageou o ata-
cante Fred, do Fluminense, 
com o título de Cidadão 
Benemérito do Estado do 
Rio de Janeiro, no último 
sábado (2/7). A entrega foi 
feita pelo Deputado Max 
Lemos, autor da proposta, 
após a goleada do tricolor 
das Laranjeiras sobre o 
Corinthians, no Maracanã. 
Ao fim da partida, que teve 

Divulgação

gol do camisa 9, o jogador 
recebeu a homenagem na 
Tribuna de Honra do está-
dio. A cerimônia também 
contou com a presença 
do secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras, 
Rogério Brandi,  que re-
presentou o governador 
Cláudio Castro, e do pre-
sidente do Fluminense, 
Mário Bittencourt.

Panorama RJPanorama RJ

Do lazer à competição. Essa 
talvez seja a maneira mais 
fácil de resumir em poucas 
palavras a relação da atleta 
niteroiense Eva Rosa com a 
canoagem. Primeiramen-
te, os objetivos eram os 
de emagrecer e ter maior 
contato com a natureza. 
Agora ela tem a missão 
de representar o Brasil no 
campeonato de canoagem 
“Mundial Sprint 2022”, em 

Londres. Eva, que é campeã 
estadual dos 1000 metros e 
vice-campeã brasileira, foi 
selecionada para o evento 
internacional, que acon-
tece entre os dias 6 e 17 de 
agosto. “É a realização de 
um sonho. Estou treinando 
bastante para corresponder 
à expectativa de represen-
tar a minha cidade, o estado 
e o país no Mundial”, cele-
brou a atleta.

Canoagem: niteroiense no Mundial
Divulgação

Nesta terça 5/7, às 18h, a 
Câmara Municipal de Nite-
rói realiza Sessão Solene em 
comemoração aos 100 anos 
de nascimento de Leonel de 
Moura Brizola. A presença do 
ex-prefeito Rodrigo Neves, 
vice-presidente estadual do 
PDT, está confirmada. Prefei-
to, deputado e único político 
a governar dois estados bra-
sileiros, o Rio Grande do Sul 
e o Rio de Janeiro, Brizola foi 

responsável pela criação dos 
Cieps, que ficaram conheci-
dos como Brizolões. “Brizola 
foi um dos maiores líderes 
trabalhista que o Brasil já 
teve e nos faz muita falta nos 
tempos atuais”, diz Jhonatan 
Anjos, vereador do PDT em 
Niterói. A Câmara traz, ain-
da, a exposição “100 anos de 
Brizola”, que ficará no Hall 
de Entrada da Câmara Mu-
nicipal a partir de hoje (5/7).

Câmara de Niterói celebra Brizola
Divulgação
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Companhia de limpeza lança programa para incentivar a coleta seletiva e descarte correto de resíduos

Consciência ambiental em alta
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar a campanha “Recicla 
Niterói”, que tem o objetivo 
de orientar a população so-
bre a importância e funcio-
namento da coleta seletiva. 
O programa, executado pela 
Companhia de Limpeza de 
Niterói (Clin), também en-
sina sobre o descarte corre-
to de resíduos, respeito ao 
horário da coleta domiciliar, 
lixo excedente e reciclagem 
do óleo de cozinha, volta 
a acontecer na cidade. No 
final desta semana, de sexta 
(8) a domingo (10), a ação 
vai acontecer próximo ao 
DPO, em Itacoatiara, das 9h 
às 13h. Durante a atividade, 
quem for até a tenda e levar o 
resíduo reciclável ou óleo de 
cozinha usado ganhará uma 
muda de planta produzida 
no viveiro da Clin.

O programa de coleta 
seletiva da Clin atende toda 
a cidade de Niterói e consis-
te em recolher os resíduos 
sólidos recicláveis (papel, 
plástico, vidro e metal), dan-
do uma destinação final 
adequada, sem causar da-
nos ambientais. Os resíduos 
coletados são doados para 
cooperativas de catadores, 
fomentando a rede de tra-
balho com o fornecimento 
de material e dando oportu-
nidade para que os cidadãos 

possam contribuir para a 
preservação ambiental e a 
inserção social.

A Companhia de Limpeza 
de Niterói também trabalha 
com o sistema de recolhi-

mento seletivo porta a porta 
que é realizado em toda a 
cidade de forma setorizada, 

de acordo com os bairros e 
demanda de residências ca-
dastradas. O cadastro pode 
ser feito por telefone ou 
internet. Depois de feito o 
cadastro na empresa, através 
do 0800-367-9100 ou pelo 
site http://www.clin.rj.gov.
br/?a=ouvidoria, o munícipe 
recebe todas as instruções 
sobre o processo de sepa-
ração seletiva dos resíduos, 
além de material informati-
vo. Os moradores dos bairros 
São Francisco, Charitas e 
Itacoatiara não precisam se 
cadastrar, pois a rota já passa 
em todas as residências em 
dias preestabelecidos.

A Clin conta ainda com 
os postos de entrega volun-
tária, distribuídos em vários 
bairros da cidade, em pontos 
estratégicos, permitindo 
que aqueles não cadastra-
dos também participem do 
projeto.

· Cafubá: Avenida Raul de 
Oliveira Rodrigues (Antiga 
Avenida 7, Quadra 172 – Lot. 
Cafubá), s/nº, Piratininga 
(dentro do 9º Distrito da 

CLIN)

· Horto do Barreto: Rua Dr. 
Luiz Palmier, s/nº (dentro do 
Horto do Barreto)

· Horto do Fonseca: Alameda 
São Boaventura, no 770 (den-
tro do Horto do Fonseca)

· Icaraí: Rua Jornalista Irineu 
Marinho, 466, Icaraí (em 
frente ao 4º Distrito da CLIN)

· Ilha da Conceição: Rua 
Jornalista Sardo Filho es-
quina com Rua Mario Neves 
(dentro do CSU da Ilha da 
Conceição)

· Itaipu: Rua O, s/nº – Campo 
Belo -Itaipú (ao lado da esta-
ção de esgoto)

· Largo da Batalha: Rua Leo-
nor da Glória, s/nº, Pendoti-
ba (dentro do 7º Distrito da 
CLIN)

· Santa Bárbara: Rua Doutor 
Luiz Felipe de Moraes Lame-
go, 490, Santa Bárbara (den-
tro do 12º Distrito da CLIN).

Divulgação

Coleta seletiva da Clin já é realizada em Niterói através da entrega voluntária de materiais em vários pontos da cidade

Ary Parreiras terá 
trânsito interditado
A Av. Ary Parreiras, em Icaraí, 
ficará interditada ao trânsi-
to, no trecho compreendido 
entre a Rua Ator Paulo Gus-
tavo e a Av. Jornalista Alberto 
Torres, nos dias úteis, entre 6 
a 19 de julho, das 10h às 17h, 
para a realização da obra 
de retirada da laje do leito 
do rio que divide a Avenida 
Ary Parreiras. Será criado 
desvios para veículos leves 
e pesados.

Durante o período, se-
gundo a Prefeitura, será 
proibido estacionar na Rua 
Paulo Gustavo, entre as Av. 
Ary Parreiras e a Rua Co-
mendador Queiroz, em toda 
a extensão da Alameda João 
Batista, Rua Comendador 
Queiroz e Rua Estado de 
Israel. Os retornos existentes 
na Praia de Icaraí em fren-
te aos números 491 e 521 
ficarão fechados. A Av. Ary 
Parreiras terá a mão inverti-
da em uma pista no trecho 
entre a Rua Ator Paulo Gus-
tavo e a Av. Jornalista Alberto 

Torres, deixando de operar 
no sentido Santa Rosa para 
fluir em direção à Praia.

Desvios - Os veículos 
leves e de passeio deverão 
acessar a Rua Ator Paulo 
Gustavo e a Rua Comenda-
dor Queiroz para acessar a 
Praia de Icaraí. De lá, o mo-
torista que quiser retornar 
para a Praia de Icaraí sentido 
Estrada da Fróes deverá se-
guir até a Rua Lopes Trovão, 
entrar na Rua Tavares de 
Macedo e após entrar na 
Rua Pereira da Silva para 
cruzar a Praia de Icaraí. Já 
o motorista que vier pela 
Praia sentido Estrada Fróes, 
e quiser retornar para o sen-
tido Centro, poderá utilizar 
o acesso criado ao final da 
faixa reversível, na altura da 
Rua Mariz e Barros.

As linhas de ônibus que 
acessam a Praia de Icaraí 
pela Av. Ary Parreiras deve-
rão entrar na Rua Jornalista 
Irineu Marinho e seguir para 
a Av. Ary Parreiras.

PGM Rio: curso 
sobre gestão pública
A Procuradoria do Municí-
pio do Rio (PGM) realiza a 
partir de hoje (5/7), o curso 
“Reforma da Lei de Im-
probidade Administrativa”. 
Organizado pelo Centro de 
Estudos da PGM, o projeto 
integra o Programa de Re-
sidência Jurídica da Casa e 
vai contar com a participa-
ção de desembargadores, 
promotores de Justiça, de-
fensores públicos, além de 
rocuradores do Município 
e do Estado.

“O tema escolhido é de 
fundamental importância 
para a efetivação da Inte-
gridade na gestão pública. 
Nosso curso sobre a recente 
reforma da Lei de Impro-
bidade vai ser realizado no 
período de julho a setembro 
deste ano, com o objetivo de 
oferecer aos participantes 
uma visão aprofundada e 
atualizada das principais 
mudanças no regime jurí-
dico da improbidade admi-
nistrativa”, comenta Daniel 
Bucar, procurador-geral do 

órgão.
Dentre os assuntos a 

serem abordados estão os 
“Desafios da Improbidade 
Administrativa e Direito 
Sancionador”, os tipos de 
“Atos de improbidade em 
espécie” e os “Impactos 
da Reforma da LIA na Ad-
vocacia Pública”, além da 
visão geral da Lei, que será 
apresentada em aula mi-
nistrada pelo procurador 
do Município e diretor do 
Centro de Estudos da PGM, 
Rafael Oliveira. 

Ao todo, dez aulas com-
põem o curso que vai ser 
realizado de forma presen-
cial no auditório da Procu-
radoria, no Centro do Rio, 
e disponibilizado também 
na internet no canal da Ins-
tituição.

A aula inaugural, que 
será hoje, às 16h, será minis-
trada pela desembargadora 
Inês da Trindade Chaves 
de Melo e pelo advogado e 
ex-advogado geral da União, 
Fábio Medina Osório.

Duas unidades de médico de 
família serão reformadas
A Prefeitura de Niterói vai 
reformar e ampliar as unida-
des do Programa Médico de 
Família (PMF) Dr. Wilson de 
Oliveira, na Ititioca, e o CTE 
Manoel Piñeiro Louzada, 
no Maravista, em Itaipu. O 
investimento municipal nas 
intervenções nas duas unida-
des será de R$ 832 mil, sendo 
R$ 328 mil para as reformas 
na Ititioca e R$ 564 mil para as 
obras na unidade do Maravis-
ta. O início das obras foi ofi-
cializado, nesta segunda-feira 
(04), pelo prefeito de Niterói, 
Axel Grael, em reunião com 
o secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, e a 
diretora-geral da Fundação 
Estatal de Saúde (FeSaúde), 
Anamaria Schneider.

O prefeito Axel Grael des-
tacou que as obras nas duas 

unidades do PMF fazem parte 
de um conjunto mais amplo 
de investimentos na área da 
saúde no âmbito do Plano 
Niterói 450. Até 2024, a Pre-
feitura de Niterói vai investir 
R$ 256 milhões em obras em 
toda a rede de atendimento, 
além de R$ 25 milhões na mo-
dernização dos equipamen-
tos e na renovação do parque 
tecnológico das unidades de 
saúde.

“Niterói hoje é um dife-
rencial na administração pú-
blica. Na Saúde, serão cerca 
de 70 obras para melhoria da 
infraestrutura com o objetivo 
de dar um atendimento cada 
vez melhor para a população. 
Não estamos atendendo so-
mente uma região, mas todas 
as áreas da cidade em um 
investimento histórico em se-

tores como Saúde, Educação, 
Obras, entre outras. Estamos 
trabalhando para atender os 
usuários com responsabi-
lidade, gerindo os recursos 
com sabedoria”, explicou o 
prefeito.

Os PMFs da Ititioca e do 
Maravista serão ampliados, 
receberão novas instalações, 
áreas de circulação e acessos. 
A previsão é que as obras 
nas duas unidades sejam 
concluídas em quatro meses. 
Durante as intervenções no 
PMF do Maravista, os aten-
dimentos serão realizados no 
PMF Colônia dos Pescadores, 
PMF Cafubá 1 e PMF Várzea 
das Moças. No caso do PMF 
da Ititioca, todos os atendi-
mentos, inclusive a vacinação 
e a saúde bucal, serão rema-
nejados para o PMF Viçoso 

Jardim.
O secretário municipal de 

Saúde, Rodrigo Oliveira, falou 
sobre os investimentos que 
estão em andamento na rede.

“Anunciamos em fevereiro 
o plano de investimentos na 
Saúde e neste momento já 
estamos iniciando a quinta 
obra em unidades do Progra-
ma Médico de Família. Temos 
muito orgulho em realizar 
essas medidas que garantem 
melhorias no atendimento 
à população”, disse o secre-
tário.

Os funcionários das uni-
dades municipais de saúde 
que entrarão em reformas, 
geridas pela Fundação, estão 
preparados para orientar os 
usuários sobre onde serão 
realizados os atendimentos 
no período de reforma.

Programas de Ititioca e Maravista serão os contemplados com obras

Trevo de 
Itacuruçá 
ganha nova 
iluminação 
A Prefeitura de Mangara-
tiba, através da Secretaria 
de Serviços Públicos, segue 
trabalhando para implan-
tar iluminação de LED em 
toda a cidade. Depois das 
orlas do Centro de Manga-
ratiba, Itacuruçá, Muriqui, 
Praia Grande, Praia do 
Saco, Conceição de Jaca-
reí, entre outros locais, o 
serviço chega aos trevos da 
Rodovia Rio-Santos.

Nesta segunda-feira, foi 
iniciada a instalação das 
lâmpadas no trevo de Ita-
curuçá. A intenção é levar 
a nova iluminação para os 
demais trevos da Rodovia 
que dão acesso aos distri-
tos da cidade e também 
para a RJ-014.

Segundo o prefeito Alan 
Bombeiro, a ideia é moder-
nizar o sistema de ilumina-
ção e gerar mais segurança 
aos moradores e  frequen-
tadores do município.

Estande instagramável fez sucesso no Posto 4, em Copacabana

Setur e TurisRio apostam 
em eventos de inverno

O primeiro fim de semana do 
projeto de destinação turís-
tica durante o inverno levou 
ao público um estande insta-
gramável da ação nas areias 
do Posto 4 em Copacabana. 
O projeto da Secretaria Esta-
dual de Turismo (Setur-RJ) e 
a TurisRio repete a edição de 
verão por meio de um con-
têiner com fotos e paisagens 
dos destinos fluminenses, 
além de apresentações musi-
cais e informações turísticas.

Moradores e visitantes 
têm a oportunidade de re-
gistrar momentos em um 
cartão-postal do Rio, além 
de conhecer as opções cul-
turais e o trabalho de artistas 
regionais. Até o dia 21/8, de 
quinta a domingo, haverá 
programação musical e som 
mecânico comandado pelo 
DJ Álvaro Cordeiro.

Além do ponto fixo em 
Copacabana, o projeto con-
templa uma versão itinerante 

que percorrerá 11 municípios 
do interior, com as mes-
mas atrações, seguindo um 
cronograma. A escolha se 
baseou nas cidades que mais 
atraem turistas na tempora-
da de frio.

Nos municípios contem-

plados, o contêiner seguirá 
o mesmo design, além de um 
balcão de informações para 
promover as 12 regiões tu-
rísticas do estado. O primeiro 
destino do interior a receber 
o projeto será Penedo (Ita-
tiaia), de 7 a 10 de julho.

Divulgação

Público aproveitou as atrações do projeto de destinação turística

De sexta-feira até domingo a ação será 
realizada próximo ao DPO 
de Itacoatiara, das 9h às 13h
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Lupa na bomba: 45 postos são 
autuados pela fiscalização
Estabelecimentos foram flagrados sem reduzir os preços dos combustíveis após a diminuição do ICMS
O Governo do Estado rea-
lizou, ontem  (4/7), uma 
operação de fiscalização 
em postos de combustíveis 
para apurar se os preços dos 
produtos foram reduzidos 
nas bombas após diminui-
ção da alíquota do ICMS de 
32% para 18%, anunciada 
pelo governador Cláudio 
Castro na última sexta-feira. 
A operação autuou 45 postos 
e a estimativa é de que neste 
primeiro dia tenham soma-
dos cerca de R$ 500 mil em 
multas. O balanço das ações 
foi apresentado durante 
coletiva de imprensa, no 
Palácio Guanabara.

“O Rio de Janeiro foi um 
dos únicos que foi às ruas 
fiscalizar e o Estado tem feito 
um grande esforço fiscal e 
financeiro para que a po-
pulação não perca o poder 
de compra. Reforço que o 
próprio consumidor pode 
e deve ajudar na fiscaliza-
ção, denunciando aqueles 
postos que não reduzirem 
o valor dos combustíveis. 
Essa diminuição na bomba 
tem tudo para gerar um au-
mento no consumo. Temos 
que diminuir as margens de  
lucro e ganhar na quantida-
de”, disse o governador na 
coletiva.

Durante a manhã,  as 
equipes se espalharam pe-
las cinco regiões do Estado 
e encontraram estabeleci-

mentos com preço sem redu-
ção, que diminuíram o valor 
apenas de um produto e até 

postos em que funcionários 
trocaram faixas de preço 
ao avistarem a chegada dos 

fiscais do Procon Estadual 
e das secretarias de Estado 
de Defesa do Consumidor 

e Fazenda. Também foram 
encontrados postos sem 
informações na placa de 
tributos e estabelecimento 
com produto vencido, o que 
resultou na condução do 
gerente para a Delegacia do 
Consumidor (Decon).

A operação conta com 
apoio das secretarias da Casa 
Civil e de Desenvolvimento 
Econômico, além do Coman-
do de Polícia Ambiental da 
Polícia Militar, das delega-
cias do Consumidor e de De-
fesa dos Serviços Delegados, 
da Polícia Civil, e também 
da Agência Nacional de Pe-
tróleo.

As equipes vis i taram 
postos nas regiões Metro-
politana, dos Lagos, Ser-
rana, Norte Fluminense e 
Sul Fluminense. Além dos 
preços dos combustíveis, os 
agentes verificaram ainda a 
qualidade do combustível, 
realizaram a aferição das 
bombas de abastecimento, 
observaram a transparência 
da composição dos preços ao 
consumidor, a validade dos 
produtos comercializados, 
a documentação pertinente 
e outras possíveis infrações 

administrativas.

Punição pode chegar a 
R$ 12 milhões - Os 45 postos 
flagrados sem reduzir os 
valores dos combustíveis 
foram autuados e terão 15 
dias para apresentar uma 
defesa. A multa é calculada 
de acordo com a irregulari-
dade encontrada na ação e o 
faturamento da empresa. Ela 
poderá ser aplicada ao final 
de um processo adminis-
trativo e o valor da punição 
pode chegar a R$ 12 milhões. 
A operação seguirá durante a 
semana fiscalizando postos 
em todo o estado.

Com a alíquota passando 
para 18%, a expectativa é que 
haja uma redução no preço 
da gasolina de até R$ 1,19 
na bomba, reduzindo o valor 
médio do litro para R$ 6,61.

Segundo o Governo do 
Estado, o cidadão poderá 
indicar os postos que não 
cumprirem a decisão por 
meio dos três canais do Pro-
con-RJ: o aplicativo, o site do 
órgão (www.procononline.rj.
gov.br) e uma linha exclusiva 
para denúncia via WhatsApp 
(21) 98104-5445.

 Ernesto Carriço/Divulgação

Operação Lupa na bomba foi realizada em várias regiões do Estado do Rio. Balanço da operação foi anunciado pelo governador

Bombeiros: 
semana de 
prevenção a 
incêndios
O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) está 
promovendo, até sexta-fei-
ra, 8 de julho, a Semana de 
Prevenção contra Incêndio 
e Pânico (SemPrev 2022). 
Durante o projeto, que faz 
parte das comemorações 
do Dia do Bombeiro e do 
aniversário de 166 anos 
do CBMERJ, serão ofere-
cidas, na modalidade de 
ensino a distância (EAD), 
palestras e atividades pro-
gramadas. Para consolidar 
os conhecimentos serão 
disponibilizadas apostilas 
com as orientações dos 
profissionais do Corpo de 
Bombeiros.

“O principal objetivo 
da Semana de Prevenção é 
disseminar para o público 
externo conhecimentos 
básicos sobre incêndios, 
seus riscos e formas de 
prevenção, além de orien-
tações para casos de emer-
gência, incluindo noções 
de primeiros-socorros. 
Conscientizar a população 
influencia diretamente na 
redução de acidentes e da-
nos. O aprendizado pode, 
inclusive, ser o diferencial 
para salvar vidas - explicou 
o secretário de Estado de 
Defesa Civil e comandan-
te-geral da corporação”, 
coronel Leandro Monteiro.

Na programação tam-
bém estão orientações 
sobre como minimizar as 
chances de acidentes do-
mésticos e o que fazer para 
evitar inundações causa-
das pelas chuvas, informa 
o comandante.

As inscrições podem ser 
feitas no site da corporação 
- https://semprev.cbmerj.
rj.gov.br/

É preciso ser residente 
no Estado do Rio e ter 18 
anos. As vagas são gratuitas 
e limitadas. Ao final do cur-
so, será certificado.

Solicitação pode ser feita pelo Posto Digital do Detran.RJ, sem precisar agendar atendimento

Renovação de CNH é simplificada
O Detran.RJ simplificou o 
processo de renovação da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) para facilitar o 
acesso ao serviço. Desde on-
tem (4/7), os usuários podem 
requerer a renovação de sua 
carteira de habilitação pelo 
Posto Digital, serviço dispo-
nível no site do Detran (www.
detran.rj.gov.br). E só terão 
de comparecer aos postos, 
sem necessidade de agenda-
mento, para tirar uma nova 
foto e fornecer as impressões 
digitais - e, depois, para pegar 
o documento.

O usuário poderá escolher 
qualquer unidade do Detran 
para fazer a fotografia e a 
biometria. O atendimento 
será por ordem de chegada. 
Pelo Posto Digital, receberá 

o endereço da clínica médica 
onde fará o exame de aptidão 
física e mental, ao mesmo 
tempo em que vai indicar a 
unidade do Detran.RJ onde 
quer pegar sua nova CNH. 
Ou seja, o Detran.RJ está 
eliminando a necessidade de 
agendamento prévio para a 
realização do atendimento – o 
que era obrigatório anterior-
mente.

“Com a Renovação da 
Habilitação Simplificada, o 
Detran dá mais um passo para 
facilitar a vida dos cidadãos, 
tornando os serviços mais 
rápidos e acessíveis”, afirmou 
o presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

Recentemente, o Detran.
RJ também firmou convênio 
com cartórios do estado para 

os serviços de Habilitação - 
como primeira e segunda vias 
da CNH, renovação da cartei-
ra de motorista, além de alte-
ração de dados e de categoria. 
Nesta parceria, disponível em 
27 cartórios até o momento, o 
usuário também não precisa 
realizar agendamento para 
ser atendido, bastando chegar 
ao cartório com os documen-
tos necessários.

Mas atenção: só poderão 
preencher o requerimento 
no Posto Digital os usuários 
que optarem pela renovação 
simplificada da CNH - sem al-
teração dos dados da carteira 
anterior, ou, no máximo, com 
inclusão de informação de 
atividade remunerada. Qual-
quer alteração além desta 
exigirá o agendamento prévio 

do serviço em um posto do 
Detran.RJ.

A Renovação Simplificada 
da CNH não é obrigatória. 
Quem preferir pode conti-
nuar realizando o agenda-
mento prévio nos postos. Para 
a nova versão simplificada, a 
CNH anterior precisa ter sido 
emitida no Estado do Rio de 
Janeiro e o domínio atual tem 
de ser do RJ. Os usuários com 

65 anos ou mais têm a isenção 
do Duda.

Posto Digital Detran.RJ - 
Pelo Posto Digital, os usuários 
já fazem, por exemplo, a Au-
torização para Transferência 
da Propriedade de Veículos 
(ATPV-e), e também podem 
baixar o Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV). Para acessá-
-lo, o usuário precisa ter feito 
cadastro no portal gov.br, do 
governo federal.

No setor de Habilitação 
do Posto Digital - onde já era 
possível fazer consultas sobre 
a validade, a categoria e o 
número de pontos na CNH, 
por exemplo – o usuário agora 
acessará a aba “Renovação da 
Habilitação Simplificada – So-
licitar”.

Enel leva atendimento móvel a 
três bairros de São Gonçalo
Os clientes da Enel em São 
Gonçalo vão contar com uma 
unidade móvel de atendimen-
to nas próximas semanas, 
além da loja de atendimento 
oficial, nos bairros de Neves, 
Amendoeira e Alcântara. O 
objetivo é facilitar o acesso 
aos serviços fornecidos pela 
companhia por meio de uma 
van itinerante. A unidade mó-
vel vai oferecer os mesmos 
serviços das lojas físicas, como 
adesões, troca de titularidade, 
parcelamentos, religações, ne-
gociações de débitos e ligações 
novas.

Canais digitais - A compa-
nhia também disponibiliza 
os canais digitais para aten-

dimento. Todos os serviços 
estão disponíveis em seus 
canais: site da distribuidora 
(www.enel.com.br), aplicativo 
Enel (disponível para iOs e An-

droid), WhatsApp Elena: (21) 
99601-9608 e Central de Rela-
cionamento (0800 28 00 120).

Unidade móvel em Neves

Até 8/7, de 9h30 às 12h e das 
13h às 16h
Local: Rua José Augusto Pereira 
dos Santos, 1301, Neves (próxi-
mo ao PAM de Neves)

Unidade móvel na Amen-
doeira
De segunda a sexta-feira (11 
a 15/7), 9h30 às 12h e das 13h 
às 16h
Local: Estrada Raul Veiga, 2258, 
Amendoeira (Praça dos Ban-
deirantes)

Unidade móvel em Alcântara
De segunda a sexta-feira (18 
a 22/7),das 9h30 às 12h e das 
13h às 16h
Local: Estacionamento do As-
saí - Rua Alfredo Backer, 605.

Clientes de Neves, Amendoeira e Alcântara terão acesso a serviços este mês

O Detran.RJ realiza, 
amanhã (6/7), um mu-
tirão especial de aten-
dimentos no shopping 
Pátio Alcântara, em Al-
cântara, São Gonçalo. 
Serão oferecidos servi-
ços de habilitação e de 
carteiras de identida-
de. Os usuários serão 
atendidos das 9h às 18h, 
mediante agendamento 
prévio pelo site do De-
tran (www.detran.rj.gov.
br) ou pelo Teleatendi-
mento (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042. 

 O espaço, de cem 
metros quadrados, é 
acessível por elevadores 
e escadas rolantes. O 
atendimento será reali-
zado no L1, nas lojas 219 
e 220. Haverá cinco gui-
chês de para serviços de 
identificação civil e três 
guichês para carteiras de 
habilitação.

Detran em 
Alcântara

Ida ao posto 
será apenas 
para renovar 
foto e fornecer 
impressões 
digitais

Postos autuados terão 15 dias para 
apresentar defesa. Multa é calculada de 
acordo com a irregularidade

Divulgação

Van itinerante vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas em SG
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Assédio: Caixa 
passa por inspeção
O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) realizou, na ma-
nhã de ontem (4), inspeção na 
sede da Caixa Econômica Fe-
deral, em Brasília, no âmbito 
das denúncias de assédio se-
xual que na semana passada 
levaram à renúncia do então 
presidente do banco público, 
Pedro Guimarães.

Segundo informações do 
MPT, o objetivo é averiguar a 
dinâmica de funcionamento 
e circulação de pessoas no 
gabinete da presidência da 
Caixa, bem como em outros 
ambientes ocupados pela 
cúpula do banco público. O 
procedimento é usual nesse 
tipo de investigação.

Ainda de acordo com o 

órgão, não houve encontro 
entre o procurador titular do 
MPT Paulo Neto, responsável 
pelo caso, e a nova presidente 
da Caixa, Daniella Marques. 
Ele foi recebido pelo diretor 
jurídico do banco, Gryecos 
Attom Valente Loureiro.

Em despacho, o procura-
dor decidiu incluir também o 
assédio moral entre os supos-
tos crimes denunciados, além 
do assédio sexual.

Na semana passada, o 
MPT notificou a Caixa e tam-
bém Guimarães a se mani-
festarem sobre as denúncias. 
O então vice-presidente do 
banco Celso Leonardo Bar-
bosa, citado nas acusações, 
também foi notificado.

INSS tem novas regras para 
atendimento a segurados

Trabalhadores, aposentados 
e pensionistas que forem às 
agências do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) estão 
submetidos a novas regras de 
atendimento. As mudanças 
constam da Portaria 1.027, 
publicada em 29 de junho no 
Diário Oficial da União. As 
novas normas oficializam re-
gulamentação feita em agosto 
de 2021.

As agências deverão fun-
cionar por 12 horas diárias, 
com o horário de abertura 
fixado entre as 6h30 e as 10h, 
mas o horário de atendimento 
ao público deverá começar en-
tre as 7h e as 8h, funcionando 
por seis horas ininterruptas. O 
horário da tarde será dedicado 
a perícias médicas agendadas 
e a outros atendimentos in-
ternos.

A portaria regulamentou 

a identificação para entrar 
na agência. O segurado deve 
apresentar documento oficial 
com foto. Doentes e pessoas 
a partir de 60 anos podem 
apresentar a carteira de iden-
tidade, que deve ser aceita pelo 
servidor mesmo com rasuras.

A nova norma pretende 
diminuir o número de acom-
panhantes nos postos de aten-
dimento. Apenas segurados 
com deficiência auditiva terão 
direito de entrar com acompa-
nhante.

Entrega de documentos - O 
Artigo 24 da portaria dispensa 
a exigência de procuração nas 
entregas simples de docu-
mentos nas agências do INSS. 
No entanto, a procuração (ou 
algum documento legal que 
comprove a representação) 
será pedida caso o represen-

tante tiver de se manifestar so-
bre o cumprimento de alguma 
exigência.

Nos processos de justifica-
ções administrativas, quando 
o segurado apresenta teste-
munhas com valor de prova, 
a agência deverá fornecer 
um servidor exclusivo para o 
atendimento. Ao marcar os 
depoimentos, o funcionário 
deverá informar se a testemu-
nha depõe por determinação 
administrativa ou judicial.

Agendamento - A norma 
reintroduziu o agendamento 
prévio em quase todas as si-
tuações, para atendimento nas 
agências. O segurado poderá 
agendar a visita no aplicativo 
Meu INSS ou pelo telefone 
135, recebendo uma senha ao 
chegar à agência no dia e na 
hora marcados. Os casos mais 

complexos ou que não possam 
ser resolvidos de forma remota 
podem ser agendados na Cen-
tral 135 ou excepcionalmente 
nas agências, na modalidade 
“atendimento específico”, nas 
seguintes situações:

•Impossibilidade de infor-
mação ou de conclusão do 
pedido pelos canais remotos;

• Quando a Central 135 não 
puder atender à demanda e 
houver orientação para que o 
operador mande o interessado 
a uma agência;

•Recursos pedidos por em-
presas

•Pedido de contestação de 
Nexos Técnicos Previdenciá-
rios (NTEP);

•Ciência do cidadão refe-
rente à necessidade de inscri-
ção no CadÚnico;

•Reativação do BPC, após 
atualização do CadÚnico;.

Entre as mudanças, está a que visa diminuir os acompanhantes nos postos 

Dados são do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde

Covid já matou mais de 672 
mil brasileiros desde 2020

O Brasil registrou, desde 
o início da pandemia de 
covid-19, em 2020, 672.033 
mortes pela doença, infor-
ma o boletim epidemioló-
gico divulgado nesta segun-
da-feira (4) pelo Ministério 
da Saúde. O número total 
de casos confirmados da 
doença está em 32.535.923.

Em 24 horas, foram re-
gistrados 45.501 casos. No 
mesmo período, foram con-
firmadas 122 mortes de víti-
mas do vírus.

Ainda segundo o bo-
letim, 30.967.114 pessoas 
se recuperaram da doen-
ça e 896.776 casos estão 

em acompanhamento. No 
levantamento de ontem, 
não consta atualização dos 
dados de Mato Grosso do  
Sul.

Os números em geral 
são menores aos domingos, 
segundas-feiras ou nos dias 
seguintes aos feriados por 
causa da redução de equipes 
que alimentam os dados 
sobre a doença. Às terças-
-feiras e dois dias depois 
dos feriados, em geral, há  
mais registros diários pelo 
acúmulo de dados atuali-
zado.

De acordo com os dados 
disponíveis, São Paulo lidera 

o número de casos, com 5,74 
milhões, seguido por Minas 
Gerais (3,65 milhões) e Pa-
raná (2,63 milhões).

O menor número de ca-
sos é registrado no Acre 
(127,1 mil). Em seguida, 
aparecem Amapá (161,8 mil) 
e Roraima (161,9 mil).

O estado de São Paulo é 
o que apresenta o maior nú-
mero de mortes pela doença 
(171.072), seguido pelo Rio 
de Janeiro (74.183) e por 
Minas Gerais (62.197).

O Acre é o que registra o 
menor número de mortes 
(2.005), seguido por Amapá 
(2.141) e Roraima (2.153).

Em um dia de poucas 
negociações por causa 
do feriado de 4 de julho 
nos Estados Unidos, 
o dólar fechou prati-
camente estável, após 
passar boa parte da 
sessão em baixa. 

O dólar comercial 
encerrou esta segun-
da-feira (4) vendido a 
R$ 5,326, com alta de 
0,09%. Com qualquer 
entrada de recursos 
influenciando a cota-
ção, por causa do baixo 
volume de negocia-
ções, a moeda chegou 
a cair para R$ 5,29 por 
volta das 11h15, mas 
aos poucos voltou a 
ganhar força até fechar 
em alta.

Dólar em 
estabilidade

Pré-candidato ao governo do Estado falou para mais de mil pessoas

Lideranças lotam ABI em 
apoio a Lula e a Rodrigo
O ex-prefeito de Niterói e 
pré-candidato ao governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Rodrigo Neves, participou 
ontem (4) do evento “Movi-
mentos Sociais e lideranças 
políticas com Lula e Rodri-
go”, na Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), no Centro 
da capital carioca. Sem a pre-
sença do ex-presidente, di-
versos políticos e lideranças 
de apoio a Neves marcaram 
presença, além do público 
em geral que lotou as de-
pendências da ABI em apoio 
ao projeto do ex-prefeito de 
Niterói.

“Meu coração está aque-
cido pois eu acredito que 
esse movimento que vocês 
fizeram aqui hoje vai ter 
uma repercussão nacional, 
mas vai ter uma repercussão 
muito forte no Estado do Rio. 
Eu tenho orgulho do meu 
partido, o PDT que tem uma 
presença na história do Bra-
sil extraordinária e eu tenho 
uma relação com o ex-presi-
dente Lula de muitos anos e 
em novembro ele falou que 
eu teria que ser candidato no 
Rio de Janeiro e o presidente 
Lula tem a visão dos desafios 
do Rio de Janeiro e do Brasil”, 
destacou Rodrigo Neves.

“O Brasil precisa derrotar 
o Bolsonarismo e o Rodrigo 
Neves amplia o palanque 
Lula/Rodrigo. O Rodrigo é 
um cara popular, de esquer-
da, nós conhecemos ele há 
muito tempo e ele vai trazer 
as discussões das dificul-
dades do povo brasileiro”, 

disse o ex-prefeito de Maricá, 
Washington Quaquá.

Outro velho conhecido de 
Rodrigo Neves, o deputado 
estadual Waldeck Carneiro, 
fez coro e defendeu a eleição 
da dupla Lula/Rodrigo em 
alto e bom som.

“Esse governo de mor-
te que pratica o genocídio 
contra a juventude popular 
negra e periférica do Rio de 
Janeiro. É esse movimento 

que tem que ser derrota-
do, e Lula e Rodrigo têm 
compromisso genuíno com 
enfrentamento dessas pau-
tas”, disse o deputado, que 
buscará neste ano uma vaga 
na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

“A minha cidade virou 
uma referência nas polí-
ticas públicas através do 
governo do Rodrigo Neves, 
a minha cidade se tornou 

uma referência em diversas 
áreas ao resolver o problema 
da população”, enfatizou  
o ex-vereador e ex-secre-
tário de Cultura Leonardo 
Giordano.

O evento também contou 
com as presenças de Brizola 
Neto, Bira Marques, Verônica 
Lima, Anderson Pipico e do 
presidente da Câmara de Ni-
terói, Milton Carlos da Silva 
Lopes, o CAL.

Fotos Alex Ramos / Divulgação

Rodrigo Neves atraiu mais de mil pessoas na noite de ontem para o auditório da ABI, no Centro do Rio de Janeiro

TSE apresenta 
dinâmica da apuração
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) apresentou, nesta se-
gunda-feira (4), aos veículos 
de comunicação o projeto de 
divulgação dos resultados da 
apuração dos votos das elei-
ções de outubro.

Durante a reunião, os téc-
nicos do TSE explicaram aos 
profissionais de tecnologia 
de informação das empresas 
jornalísticas modo de funcio-
namento dos mecanismos de 
recebimento e transmissão 
dos dados da totalização de 
votos.

A ligação entre o sistema 
do tribunal e as emissoras de 
rádio e televisão, além das 
agências de notícias, permi-
tirá que a população tenha 
acesso, em tempo real, à 
apuração dos votos que foram 
destinados aos candidatos 
no mesmo dia do pleito. Em 
geral, com o sistema eletrô-

nico de votação, antes da 
meia-noite do dia de votação, 
o eleitor pode conhecer os 
candidatos mais votados.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 
quando os eleitores vão às 
urnas para eleger o presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. Em 
um eventual segundo turno 
para a disputa presidencial e 
aos governos estaduais, a vo-
tação será em 30 de outubro.

O primeiro 
turno das 
eleições deste 
ano será 
realizado no dia 
2 de outubro

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Muitos eleitores ainda desconhecem os trâmites do processo eleitoral

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: 08/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI 

13:00 às 17:00 Rua Clovis Costa e Silva - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Rua Professor Ismael Coutinho - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Rua São Sebastião - Ingá - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Rua Tereza Mourão - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Travessa Jornalista M Padilha - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Travessa Manoel José Oliveira - Centro - Niterói 17762243
13:00 às 17:00 Travessa Tereza Mourão - Centro - Niterói 17762243

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Rua Manoel Serrão - Antonina - São Gonçalo 17759427
08:30 às 12:30 Rua Pereira Falcão - Antonina - São Gonçalo 17759427
12:00 às 16:00 Rua Mentor Couto - Engenho Pequeno - Pita - São Gonçalo 17750251
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - Engenho Pequeno 17750251
12:00 às 16:00 Rua Coronel Azevedo - Santa Catarina - Engenho Pequeno 17750251
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17750251
12:00 às 16:00 Rua Manoel de Azevedo - Engenho Pequeno - São Gonçalo 17750251
12:00 às 16:00 Rua Manoel Luiz Souza - Santa Catarina - Engenho Pequeno 17750251

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Antônio dos Santos - Santo Antônio - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Barão de Mauá - Parque Ubatiba - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua José dos Santos Siqueiras - Marquês de Maricá - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua José Santos de Sipucai Castro - Marquês de Maricá - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Marquês de Maricá - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Olinda - Parque Ubatiba - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Sapucai - Parque Ubatiba - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Parque Ubatiba - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Rua Senhor do Bonfim - Marquês de Maricá - Maricá 17761021
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Graciena - Maricá 17761457
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Marquês de Maricá - Praça Cinco - Maricá 17761457
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Parque Ubatiba - Maricá 17761457
13:00 às 17:00 Avenidas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

90, 118, 130 - Jardim Ouro Mr - São José de Imbassaí - Maricá 
17761603

13:00 às 17:00 Avenidas A, B, F - Estrada de Bambuí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Praia Amendoeiras - São José de Imbassaí 17761603
13:00 às 17:00 Estrada São José do Imbassaí - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua 1 de Maio - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Alberto Santos Dumont - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Coruripe - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Imperatriz - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Itapeva - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua José Valente Duarte - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Maragogi - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Marambaia - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Projetada - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua Rosalina da Silva Troisi - São José de Imbassaí - Maricá 17761603
13:00 às 17:00 Rua do Horto - Estrada de Jaconé - Maricá 17762027
13:00 às 17:00 Ruas 4, 14 - Chácaras Inoã - Itaipuaçu - Maricá 17762407
13:00 às 17:00 Ruas 15, 16 - Chácaras Inoã - Maricá 17762439
13:00 às 17:00 Rua H - Chácaras Inoã - Maricá 17762439
13:00 às 17:00 Rua Wilson Ribeiro - Chácaras Inoã - Maricá 17762439
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Edimar tenta 
valorizar 
empate com 
o Sport

O Vasco de-
c e p c i o n o u 
a torcida ao 
empatar com 
o  Sp o r t  n o 
M a r a c a n ã . 
Me s m o  a s -

sim, o resultado manteve 
os cruzmaltinos na vice-li-
derança da Série B.

O lateral-esquerdo 
Edimar admitiu que o re-
sultado não foi o esperado, 
mas destacou que o ponto 
conquistado será valioso 
no fim do campeonato.

“Infelizmente empata-
mos, mas Bahia e Grêmio 
também empataram. São 
dois candidatos diretos. A 
gente queria ter vencido 
o jogo. Não estamos satis-
feitos, mas vamos colher o 
fruto desse empate lá na 
frente”, disse.

Edimar rechaçou que 
haja pressão após o se-
gundo jogo consecutivo 
sem vitória. No meio de 
semana, o Vasco perdeu a 
invencibilidade na Série B.

“Eu acho que não tem 
pressão. A gente está em 
segundo no campeonato. 
Só nós sabemos o quanto 
a gente trabalha para fazer 
as coisas acontecerem para 
vencer os jogos. Estamos 
muito conscientes do que 
estamos fazendo e nossa 
confiança continua a mes-
ma”, declarou.

O elenco do Vasco terá a 
semana livre para trabalhar 
visando o duelo contra o 
Criciúma, no próximo sá-
bado, no Heriberto Hulse. 
Edimar está suspenso e 
deve ser substituído por 
Riquelme.

Atacante Luís Henrique, de 20 anos, defende atualmente o Olympique

Flamengo encaminha 
chegada de ex-Botafogo

O  F l a m e n g o 
quer reforçar 
seu elenco para 
a  s e q u ê n c i a 
da temporada. 
Tanto que os ru-

bro-negros já confirmaram 
a chegada do chileno Arturo 
Vidal. Segundo informa-
ções, o clube está próximo 
de contratar o atacante Luís 
Henrique.

Luís tem 20 anos e foi 
destaque no Botafogo. O 
atleta foi negociado com 
o Olympique de Marselha, 
da França, em 2020, mas 
não teve sucesso no clube 
francês.

O Botafogo chegou a pro-
curar o atacante mas foi in-
formado que o jogador quer 

atuar no Flamengo. Ainda 
não se sabe se a diretoria 
rubro-negra vai contratá-lo 
em definitivo ou se será um 
empréstimo.

Desmentido - O Flamen-
go vem buscando reforços 
para a segunda parte da 
temporada. No entanto, o 
clube tem sofrido com as 

especulações de alguns de 
seus jogadores.

A imprensa italiana noti-
ciou nos últimos dias a pos-
sibilidade do zagueiro David 
Luiz ir para a Inter de Milão. 
Só que o próprio jogador 
utilizou as redes sociais para 
desmentir o fato.

“Fake news. Estou total-
mente focado no que devo 
fazer no Flamengo. Quanto 
a quem inventa, Deus aben-
çoe!”, escreveu.

David Luiz tem 34 anos e 
chegou ao Flamengo na tem-
porada passada. O defensor 
tem sido um dos jogadores 
que mais atuaram em 2022, 
principalmente por conta 
das muitas lesões de zaguei-
ros rubro-negros neste ano.

Vitor Silva / Botafogo

Revelado pelo Botafogo e alvo do Flamengo, atacante Luís Henrique foi vendido para o futebol francês em 2020

David Luiz 
foi um dos 
zagueiros que 
mais entrou em 
campo pelo Fla 
em 2022

Marrony cada vez 
mais perto do Flu

Neymar prega foco 
na Copa do Mundo

O Fluminense 
se aproxima 
de confirmar 
a chegada do 
atacante Mar-
rony para  a 

sequência da temporada. 
O jogador deve chegar por 
empréstimo junto ao Midt-
jylland, da Dinamarca.

A negociação ganhou 
contorno de novela, mas pa-
rece estar perto do fim. Isso 
porque Marrony não viajou 
com o elenco dinamarquês 
para a pré-temporada.

O Midtjylland não acei-
tou o empréstimo sem cus-
to do jogador. Além disso, 
o clube europeu queria a 
obrigatoriedade da contra-
tação ao final do período de 

Neymar  fez 
ontem uma 
publicação em 
suas redes so-
ciais sobre o 
encerramento 
de suas férias. 

O craque brasileiro do Paris 
Saint-Germain resumiu o 
período de descanso como “só 
risada e alegria”, e pregou “foco 
total” na conquista da Copa do 
Mundo no Qatar com o Brasil.

“Essa foto resume muito 
as minhas férias, só risada e 
alegria ao lado das pessoas 
que eu amo. Agora é foco 
total !!!! Nós brasileiros, temos 
um troféuzinho pra buscar!!!”, 
escreveu o jogador.

A Seleção Brasileira vai 
estrear na Copa do Mundo 

um ano.
Com isso, o Fluminense 

fez uma contraproposta, 
com valores para o emprés-
timo, mas sem a obrigação 
de adquirir os direitos de 
Marrony. De qualquer for-
ma, o atacante só poderá 
estrear pela equipe carioca 
na segunda metade de ju-
lho, quando abre a janela 
de transferências no Brasil.

contra a Sérvia, no dia 24 
de novembro. Além disso, a 
equipe de Tite vai enfrentar 
Suíça e Camarões pelo grupo 
G do torneio.

No Paris Saint-Germain, 
os atletas que não disputaram 
partidas com suas seleções 
após o fim da última tempo-
rada já se reapresentaram. 
Aqueles que atuaram por seus 
países vão iniciar os treina-
mentos na próxima segunda-
-feira, dia 11 de julho.

A temporada do PSG co-
meça de maneira oficial com 
a disputa da Supercopa da 
França. Os parisienses vão 
enfrentar o Nantes, no dia 31 
de julho. Depois, vão estrear 
na Ligue 1 diante do Clermont, 
no dia 7 de agosto.

Diretoria 
dinamarquesa 
faz jogo duro 
para liberar o 
atacante


