
Niterói registra menos 
crimes na Zona Norte

Mas cidade está entre as cinco da Região Metropolitana mais afetadas pela violência armada

RAIO-X DA SEGURANÇA
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Para receber a imunização é preciso apresentar identidade e CPF e, no caso da covid, ter comprovantes das doses anteriores. É importante levar a carteira de vacinação, principalmente das crianças

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Dia D para 
prevenção de 
doenças
O próximo sábado (9) é dia para 
marcar na agenda e comparecer 
aos postos e unidades de saúde de 
Niterói para receber vacinas con-
tra a gripe e contra a covid-19. É 
uma chance de prevenir doenças 
ou complicações graves em de-
corrência delas. Podem receber 
a vacina contra a gripe pessoas 
a partir de seis meses de idade e 
contra a covid-19 a aplicação da 
quarta dose é a partir de 40 anos, 
com intervalo de quatro meses 
da terceira dose. Adolescentes de 
12 a 17 podem se imunizar com 
a terceira dose da vacina contra 
covid-19 e pessoas a partir de 18 
anos, com intervalo de quatro 
meses da segunda dose.

CIDADES\PÁG. 3

Sisu divulga 
a lista de 
selecionados

CIDADES\PÁG. 4

Muito além 
do glu glu e 
yeah yeah
Sérgio Mallandro sobe ao 
palco da Sala Nelson Perei-
ra dos Santos, nesta sexta e 
sábado, às 20h.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Sérgio Mallandro se apresenta na 
Sala Nelson Pereira dos Santos

Em entrevista à imprensa turca, o empresário do atacante Erison, Ro-
naldo Lucato, afirmou que o jogador teve seu contrato renovado com o 
Botafogo. No entanto, a diretoria alvinegra não confirmou a negociação.

PÁG. 8

ESPORTES

Lateral fala 
da evolução 
do Vasco
Lateral-direito Léo Matos 
comparou as duas últimas 
campanhas do Vasco na 
Série B do Brasileiro. 

Divulgação / Vasco

Léo Matos acredita que o atual 
elenco tem mais fome de vitórias

Vitor Silva / Botafogo

Principal referência do ataque do Botafogo, Erison recebeu sondagem do Fenerbahçe, da Turquia

Agente diz que Erison fica no Bota

Detran: anistia 
de juros e multa 
será avaliada

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói: novo dia D no sábado
Entre 8h e 16h, população poderá se vacinar nos postos contra gripe e covid-19
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Para inglês ver
Várias ruas de Itaboraí estão recebendo obras de pavi-
mentação. Até aí, parabéns à gestão municipal! Mas o que 
adianta começar a asfaltar e deixar tudo inacabado? Moro 
na Rua Abdoral Chagas Vieira, no bairro Ampliação, e não 
entendo porque vocês abandonaram a obra há um ano. 
Além disso, depois que quebraram tudo, o esgoto entupiu. 
Os moradores não entendem porque a obra ali não foi con-
cluída, faltando tão pouco. Pagamos nossos impostos em 
dia e queremos que essa obra seja finalizada.
Sueli Matos

Falta respeito
Venho aqui mostrar a minha insatisfação com um moto-
rista da linha Fagundes - Legião/Santa Izabel, que coloca 
mais passageiros do que o permitido dentro do ônibus e, se 
reclamarmos, ele ainda diz que quem não estiver satisfeito 
é para chamar um táxi. Mais respeito! Pagamos passagem!
Célia Moura

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.

Sérgio Mallandro 
muito além do gluglu
O humorista e apresenta-
dor Sérgio Mallandro sobe 
ao palco da Sala Nelson 
Pereira dos Santos, nesta 
sexta e sábado, às 20h, com 
o premiado espetáculo “Um 
Mallandro na Quarentena”.

Um dos artistas mais 
conhecidos do Brasil, autor 
de bordões que marcaram 
gerações e que até hoje 
estão na boca do povo, Mal-
landro afirma que no show 
ele vai muito além do gluglu 
e do YehYeh. A atração está 

de cara nova e repleta de 
histórias inéditas. Mas as 
histórias clássicas também 
farão parte do show.

A plateia vai se divertir 
com histórias hilárias da 
carreira e do cotidiano do 
humorista, que vai contar, 
de uma forma bem humo-
rada, como uma pessoa hi-
perativa, assim como ele, se 
comportou na quarentena.

Os ingressos custam 
R$80 (inteira) e estão à ven-
da no site Sympla. 

CULTURA

Flor Essência
Até o dia 13 de agosto, o 
Espaço Cultural Correios de 
Niterói, no Centro, abriga 
a exposição “Flor Essên-
cia”. Na mostra, a médica 
e fotógrafa Fátima Marchi 
recorreu ao mamógrafo para 
retratar o que chama de 
“flores-pacientes” e para 
mostrar a importância da 
identificação dos sinais que 
permitem a descoberta do 
câncer de mama ainda na 
fase inicial.  De segunda a 
sexta, das 12h às 19h; e aos 
sábados, das 13h às 18h. 

COMÉDIA – Segue no Theatro Municipal de Niterói o 
“Comedy Con Brasil”. Na primeira edição, a convenção 
tem o propósito de unir gerações, homenageando Pau-
lo Gustavo, Dercy Gonçalves e Orlando Drummond. 
Nesta quinta, às 18h, tem Gui Polêmico e Tiago Souza. 
O ingresso custa R$80 e R$40 (meia-entrada solidária 
para quem doar 1kg de alimento).  

BATE-PAPO – Nesta sexta, às 11h, o Salão Amarelo 
do Solar do Jambeiro recebe uma apresentação mu-
sical acústica de Zé Maria e César Rosa, que também 
promovem um bate-papo que aborda as trajetórias 
musicais de ambos, dentro do cenário da música ins-
trumental popular. Na conversa, os artistas vão contar 
diversas situações. O evento tem entrada gratuita.

Divulgação

Humorista e apresentador sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos

Divulgação

Exposição está em cartaz no Espaço 

Cultural Correios de Niterói

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

ACRJ debate 
clube-empresa
A Associação Comercial do 
Rio de Janeiro reúne, dia 8 
de julho, o senador Carlos 
Portinho e o deputado fe-
deral Pedro Paulo para um 
debate sobre o modelo de 
clube-empresa no seminá-
rio “O Futuro do Futebol 
Brasileiro – debate sobre a 
Sociedade Anônima do Fute-
bol – SAF”. Com eles estarão 
o vice-presidente executivo 
de Operações da Copa do 
Mundo FIFA Catar 2022, Ri-
cardo Trade; e o presidente 
do Cruzeiro Sérgio Santos 
Rodrigues, entre outros es-
pecialistas e profissionais da 
área, com o objetivo de tra-
çar um panorama do setor. 
O evento será realizado de 
forma presencial, na sede da 
ACRJ (Rua Candelária, 9/12º 
andar – Centro), às 13h.

Deputada faz cobrança

O aumento de casos de fe-
minicídio no estado do Rio 
de Janeiro, fez a deputada 
estadual Zeidan, encami-
nhar ofício ao governador 
Cláudio Castro cobrando a 
implantação do Observató-
rio do Feminicídio, cuja lei 
9.644 foi sancionada em 7 de 
abril e ainda está pendente 
de regulamentação. A Lei 

Divulgação prevê que o Observatório 
seja um importante espaço 
de monitoramento e fomen-
to de políticas públicas em 
âmbito estadual. “A gente 
vê pela tevê e pelos jornais a 
violência contra as mulheres 
aumentando diariamente 
e agora os dados do Insti-
tuto de Segurança Pública 
(ISP) comprovam que de 
janeiro a maio tivemos um 
aumento de 73% nos casos 
de feminicídios registrados 
no estado do Rio de Janeiro. 
Precisamos urgentemente 
promover a integração entre 
os órgãos que denunciam, 
investigam e julgam os casos 
ou acolhem sobreviventes 
e seus familiares. Temos 
enorme carência na política 
de prevenção ao feminicídio 
e essa Lei precisa ser regu-
lamentada com urgência”, 
afirmou Zeidan. 

Boleto só 
autorizado
Proibido, no Estado do Rio, 
o envio do chamado “boleto 
de proposta” - em que um 
produto ou serviço de uma 
empresa é apresentado ao 
cliente, que pode adquiri-lo 
efetuando o pagamento do 
código de barras. É o que 
determina a Lei 9.784/22, de 
autoria da deputada Martha 
Rocha (PDT), que foi san-
cionada pelo governador 
Cláudio Castro e publicada 
no Diário Oficial desta quar-
ta-feira (6/7). “O consumidor 
acaba sendo sutilmente le-
vado a achar que deve pagar 
determinado boleto, pelas 
razões mais variadas: por 
confiar estar pagando por 
algo contratado anterior-
mente, por temer a inclusão 
em um cadastro negativo 
pela falta de pagamento, ou 
até mesmo pela distração, 
uma vez que tais boletos 
podem vir juntamente com 
outros boletos de serviços 
efetivamente contratados 
pelo consumidor”, justificou 
a parlamentar.

Carreira no circo

Cuidando do 
coração

O sonho de ter uma carreira 
no circo tem um passaporte 
certo: o ingresso na Escola 
Nacional de Circo, institui-
ção representante da arte 
circense e que até o dia 11 de 
julho está com edital aberto 
para selecionar a próxima 
turma. O edital prevê a re-
muneração no valor total 
de 55 mil reais, durante o 
período de 22 meses conse-
cutivos de aulas, que serão 
realizadas na sede da Escola, 
no Rio de Janeiro (RJ). Valo-
rizando a história da Escola 
Nacional de Circo no Brasil, 
serão destinadas cinco va-
gas para circenses itineran-
tes (membros de famílias 
circenses) e as outras 49 
serão incluídas na categoria 
de “Ampla Concorrência”. A 
seleção é aberta a brasileiros 
natos ou naturalizados; e 
a estrangeiros que tenham 
concluído o ensino médio 
até a data de publicação do 
edital. Primeiro do Brasil, no 
gênero, a ser reconhecido 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), o Curso Técnico 
em Arte Circense – com sua 
primeira turma em 1982 –, é 
ministrado pela Escola Na-
cional de Circo da Funarte, 
na parceria da instituição 
com o IFRJ, firmada em 
2015 e renovada em 2022. 
As inscrições podem ser 
realizadas exclusivamente 
pela internet.

O Hospital de Clínicas do 
Ingá realizou a primeira 
cirurgia cardíaca de revas-
cularização miocárdica. O 
procedimento foi feito em 
uma paciente de 60 anos que 
deu entrada relatando dores 
no peito, mas já apresentava 
quadro de  angina, inclusive 
já com o cateterismo cardía-
co. A cirurgia teve à frente 
o médico Ailton Carvalho, 
coordenador do setor de 
Cirurgia Cardiovascular do 
HCI. 

Detran: anistia de juros e multa

Um projeto de lei em tra-
mitação na Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) pretende anistiar os 
juros e a multa por atraso 
de pagamento provenien-
tes de infrações de trânsito 
nos últimos cinco anos. De 
acordo com o líder do PSC, 
deputado Léo Vieira, autor 
do PL 6167/2022, a deso-
neração não retira o caráter 
punitivo, mas estimula o 
cidadão a quitar seu débito 
junto ao Detran-RJ, redu-
zindo o impacto que o valor 

Divulgação

integral teria no orçamento 
das famílias. Na avaliação do 
deputado, os últimos cinco 
anos têm sido de dificulda-
des financeiras para os traba-
lhadores do Estado do Rio de 
Janeiro, agravadas ainda mais 
com os efeitos da pandemia 
da Covid-19, que resultaram 
em maior desemprego e em-
pobrecimento das famílias. 
Sendo assim, é justificável 
que o Estado seja autorizado 
a conceder anistia parcial das 
multas aplicadas por agentes 
do Detran-RJ.

Panorama RJPanorama RJ

A primeira apresentação do 
RioHarpFestival, um dos 
mais importantes festivais 
de harpas do mundo ocor-
reu na noite desta terça-fei-
ra (5/7), com o duo Claire 
Le Fur (harpa) e Raymond 
Gratien (guitarra), repre-
sentante da França. As pró-
ximas apresentações na 
Casa serão do duo libanês 
Al Nur Kibir’ JafferSwamani 

e RudaBrauns (dia 12/7); do 
belga Jacques Vandelvede 
(dia 19/7); do mexicano 
Kevin Zapa Hurtado (dia 
26/7), e do argentino Walter 
Morato (dia 1 de agosto). 
É a primeira vez que o Pa-
lácio Tiradentes recebe o 
RioHarp, que tem um pro-
grama especialmente criado 
para as apresentações no 
prédio histórico.

Festival de harpas no palácio
Divulgação/Alerj

Mais uma mulher no comando
Divulgação

A executiva Roberta Esteves 
Faria Muniz acaba de assu-
mir o cargo de diretora geral, 
respondendo pelas Rodoviá-
rias do Rio (antiga Novo Rio), 
Roberto Silveira (Niterói) e 
Nilton Barbosa (Angra dos 
Reis). Roberta Faria é arqui-

teta e urbanista, pós-gradua-
da e com vasta experiência 
em contratos de concessão 
de terminais rodoviários, e, 
durante cinco anos, atuou 
na Rio Terminais, empresa 
responsável pela administra-
ção de terminais rodoviários 
e urbanos no município do 
Rio de Janeiro. É a primeira 
mulher a assumir a diretoria 
geral da concessionária. “Es-
tou muito feliz em contribuir 
para essa nova fase da con-
cessionária. Pretendo fazer 
uma gestão baseada na ma-
nutenção dos investimentos 
em melhorias nos terminais 
abrindo novas frentes para o 
crescimento do negócio”, ex-
plica. Outro desafio, segundo 
a executiva, será retomar a 
movimentação de passagei-
ros aos patamares anteriores 
à pandemia. “Será mais um 
desafio”.
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Pacto Niterói Contra a Violência apresenta resultados positivos na área de atuação da 78ª DP (Fonseca)

Menos crimes na Zona Norte
O Pacto Niterói Contra Vio-
lência da Prefeitura Municipal 
de Niterói apresentou, ontem 
(6), durante o III Encontro 
Governo e Sociedade Civil, 
os resultados positivos do 
eixo dos Programas de Poli-
ciamento e Justiça, da Rede 
Acolher e Governança para 
membros da sociedade civil 
e das instituições governa-
mentais. A análise mostrou, 
entre outros pontos, que nos 
cinco primeiros meses deste 
ano houve uma redução drás-
tica de todos os indicadores 
de criminalidade na região 
norte, área de atuação da 78ª 
DP (Fonseca), graças às ações 
implementadas pelo Pacto.

No acumulado de janeiro a 
maio deste ano, na área da 78º 
DP, foi registrada uma queda 
de 80% no roubo de carga; 
54,53 % de redução de roubo 
de veículos; 48,23% a menos 
em roubos de rua, e um re-
gistro de 29,17% a menos na 
letalidade violenta na região 
de acordo com dados do Ins-
tituto de Segurança Pública 
do Rio (ISP-RJ).

O Plano Municipal de Se-
gurança Pública de Nite-
rói, conhecido como Pacto 
Niterói Contra a Violência, 
conta com um investimento 
municipal de R$ 304 milhões. 
O programa atua em 18 pro-
jetos nos eixos de Prevenção, 

Policiamento e Justiça, Con-
vivência e Engajamento dos 
Cidadãos e Ação Territorial 
Integrada. Durante três dias 
o planejamento foi apresen-
tado à sociedade.

Durante a apresentação, o 
secretário Ordem Pública de 
Niterói e gestor executivo e 

coordenador Geral do Pacto, 
Paulo Henrique de Moraes, 
destacou a importância do 
pacto por englobar ações e 
programas não só de comba-
te à violência, mas também 
nos eixos social e de preven-
ção. Citou como exemplo 
os expressivos números de 

redução drástica no Fonseca 
comparado a outros bairros.

“Estamos hoje podendo 
apresentar resultados extre-
mamente positivos porque 
o trabalho vem acontecendo 
de forma integrada e cada 
projeto que foi plantado ga-
nha uma proporção maior. 

O Pacto é ativo e integrado. 
Ele envolve ações que vão da 
prevenção ao policiamento. 
Niterói passa a ser protago-
nista pela velocidade que 
implementa os projetos, pe-
los resultados alcançados 
e pelo volume de recursos 
investidos. Se hoje consegui-
mos resultados positivos no 
combate à criminalidade na 
Região Norte da cidade, é por-
que trabalhamos com o leque 
e implantação de programas 
em outras esferas e regiões e 
vamos continuar avançando” 
explicou Paulo Henrique.

O secretário reiterou que o 
plano foi crescendo por fases 
com a implementação de 
um programa integrado que 
incluiu ações de reforço de 
policiamento e investimentos 
em tecnologia. Paralelo a isso, 
foram sendo incluídos nas 
comunidades projetos como 
Escola da Família, Escola da 
Paz, Poupança Escola, Rede 

Mais Proteção, Espaço Nova 
Geração, Território da Juven-
tude, EcoSocial e Banco de 
Oportunidades.

Os efeitos podem ser sen-
tidos no eixo policiamento 
graças a programas como o 
Cercamento Eletrônico, que 
alia tecnologia com trabalho 
de Inteligência entre as auto-
ridades de Segurança Pública. 
São 522 câmeras de seguran-
ça, instaladas em todas as vias 
de entrada e saída da cidade, 
mais 10 portais de segurança 
e 71 Câmeras Inteligentes que 
monitoram a cidade 24 horas. 
Outro canal de comunicação 
é o número 153 que atende no 
Centro Integrado de Seguran-
ça Pública (Cisp). A Guarda 
Municipal trabalha 24 horas 
atendendo, principalmente, 
reclamações e denúncias.

O Pacto Niterói Contra a 
Violência resgatou a sensa-
ção de segurança nas ruas da 
cidade e alcançou índices de 
segurança pública que não 
eram registrados há mais de 
20 anos. Tendo como priori-
dade a melhoria da qualidade 
de vida, foram recuperados 
cerca de 150 espaços públicos 
e os moradores voltaram a ter 
mais opções de lazer e de con-
vivência. E, ainda, um projeto 
de infraestrutura urbanístico 
está sendo realizado na co-
munidade da Viradouro.

Segundo a 
prefeitura, 
graças às ações 
implementadas 
pelo Pacto 
tiveram queda 
expressiva

Divulgação

De janeiro a maio, roubos de carga caíram 80% e os roubos de veículos tiveram queda de 54,53% nos registros da 78 DP

Jogo Fla x Galo: 
segurança em debate
O Ministério Público Federal 
(MPF) se reuniu, ontem (6), 
com representantes da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Militar, Batalhão es-
pecializado de Policiamento 
em estádios (Bepe-RJ), Con-
federação Brasileira de Fute-
bol (CBF) e representantes 
do Clube Atlético Mineiro 
para tratar de questões re-
lativas à segurança pública, 
em especial, no âmbito das 
rodovias federais, eventual-
mente envolvidas no trans-
porte de torcedores, com 
ênfase na rodovia BR-040, 
para o próximo jogo entre 
Flamengo e Atlético, pelas 
oitavas de finais da Copa do 
Brasil, marcado para 13 de 
julho, no Maracanã.

A reunião foi uma me-
dida preventiva para o pla-
nejamento da segurança 
da partida após procedi-
mento instaurado no MPF, 
ao receber ofício expedido 
pelo Atlético Mineiro, infor-
mando ameaças aos seus 

torcedores.
No início da reunião, o 

procurador Eduardo Beno-
nes explicou que o principal 
objetivo é a prevenção. “Sa-
bemos que essas narrativas 
de violência estão presentes 
em alguns jogos, mas esta 
partida entre Flamengo e 
Atlético, particularmente, 
está extrapolando a ques-
tão esportiva por conta de 
pronunciamento mais es-
pecíficos de torcedores que 
não avaliam o seu poder de 
persuasão em massa. Por 
isso, é necessário uma or-
ganização operacional para 
evitar qualquer tragédia”, 
alertou.

Diretor de operações do 
Atlético Mineiro, Rodrigo 
Messano disse que a propos-
ta de acionar o MPF surgiu 
da torcida. “A gente foi muito 
demandado pelo torcedor. 
Os ataques cibernéticos, 
mesmo nos casos em que 
não são se concretizam, cau-
sam pânico”, esclareceu.

Ônibus de SG terão 
vistoria este mês 
A Secretaria Municipal de 
Transportes (Semtran) de 
São Gonçalo divulgou as 
datas para a vistoria anual 
de ônibus nas empresas que 
operam as linhas municipais 
e integram o Consórcio São 
Gonçalo de Transportes. Do 
dia 11 deste mês ao dia 5 de 
agosto, as empresas já pode-
rão dar entrada no creden-
ciamento junto à secretaria 
para realização das vistorias.

Após o agendamento, 
com local e dia estabeleci-
dos pela Semtran, a visto-
ria é realizada nos ônibus, 
com uma análise de todos 
os itens de segurança em 
cada veículo, observando o 
correto funcionamento do 
equipamento.

“É importante destacar 
que, além das vistorias rea-
lizadas nas garagens das 
empresas, a Secretaria Mu-
nicipal de Transportes está 
diariamente nas ruas verifi-
cando os itens de segurança 
nos ônibus que circulam 
pela cidade. Em caso de ir-

regularidades esses veículos 
são imediatamente retirados 
de circulação”, disse o secre-
tário de Transportes, Fábio 
Lemos.

A inspeção é realizada 
anualmente em toda a frota 
municipal que circula pelos 
bairros de São Gonçalo. As 
equipes da Semtran anali-
sam os pneus, extintores, 
plataforma para acesso de 
cadeirantes, campainha, 
luzes de faróis, lanternas e 
lâmpadas de ré, além das 
condições de conservação 
geral dos automóveis.

Em caso de reprovação 
na vistoria, no prazo de 
dez dias, os veículos serão 
submetidos a uma nova 
inspeção para avaliação 
das pendências, e só assim, 
liberados para transportar 
passageiros.

Os ônibus que forem 
aprovados na vistoria terão 
afixados no para-brisa o selo 
de vistoria para o exercício 
do ano de 2022, com valida-
de até a vistoria de 2023.

Roubos chamaram a atenção 
em junho, diz Fogo Cruzado 
No dia 25 de junho, uma 
joalheria do shopping Villa-
geMall, na Barra da Tijuca, foi 
alvo de assalto que resultou 
na morte do segurança Jorge 
Luiz Antunes, de 49 anos. O 
que aconteceu no shopping 
não é novidade. O mês de 
junho teve 20 casos de tiro-
teios durante tentativas de 
assalto, com oito mortos e 
12 feridos, segundo dados 
do Relatório mensal lançado 
ontem (6) pelo Instituto Fogo 
Cruzado. Ao longo de 2022, 
116 roubos ou tentativas de 
roubo na Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro termi-
naram em tiros que fizeram  
ao menos 40 mortos e 75 
feridos. 

Cecília Olliveira, diretora 
executiva do Instituto Fogo 
Cruzado, alerta para a rotina 

de violência na Região Metro-
politana. “Vemos diariamente 
casos de pessoas perdendo a 
vida em assaltos. Jorge Luiz 
estava desempregado há um 
tempo, e foi desempenhar 
esse trabalho sem saber os 
reais riscos que corria. Isso 
tem sido um problema cons-
tante. São muitos casos de 
assaltos que têm terminado 
em tiro no Grande e isso não 
pode ser assim. As pessoas 
não podem continuar per-
dendo a vida desta forma 
estúpida”, afirma. A Tijuca, 
na Zona Norte da capital, foi 
o bairro com o maior número 
de tiros durante assaltos no 
primeiro semestre do ano, 
com seis casos no total nestes 
primeiros seis meses. Um de-
les foi o caso do farmacêutico 
Carlos Alexandre Resende, 

morto a tiros durante um 
assalto enquanto esperava 
a esposa chegar de ônibus 
ao ponto de encontro, em 
março. Jardim Atlântico Cen-
tral (Maricá), Bangu, Campo 
Grande, Engenho de Dentro, 
Guadalupe e Vigário Geral 
concentraram três casos cada 
e encabeçaram o ranking de 
bairros do Grande Rio com o 
maior número de tiros duran-
te assaltos.

Em junho, houve 336 ti-
roteios/disparos de arma de 
fogo na Região Metropolita-
na, segundo relatório mensal 
do Instituto Fogo Cruzado. O 
número de tiroteios no mês 
indica uma queda de 15% 
em comparação com junho 
de 2021, quando houve 395 
registros. Em média, a cada 
quatro tiroteios ocorridos em 

junho deste ano, um foi du-
rante ação/operação policial.

Mapa da violência

Os cinco municípios da Re-
gião Metropolitana mais afe-
tados pela violência armada 
em junho foram:

Rio de Janeiro: 228 tiroteios, 
22 mortos e 35 feridos

Duque de Caxias: 26 tiroteios, 
5 mortos e 4 feridos

São Gonçalo: 25 tiroteios, 15 
mortos e 14 feridos

Niterói: 13 tiroteios, 2 mortos 
e 3 feridos

São João de Meriti: 10 tiro-
teio, 3 mortos e 1 ferido.

Levantamento do instituto mostra mais ocorrências na Região Metropolitana

Penedo 
recebe 
projeto 
turístico
Penedo, no município de 
Itatiaia, na região das Agu-
lhas Negras, será a primei-
ra cidade a receber, esta 
semana, de hoje (7) a do-
mingo, a versão itinerante 
do projeto de destinação 
turística no inverno, inicia-
tiva da Secretaria Estadual 
de Turismo (Setur-RJ) e a 
TurisRio, através da qual 
um contêiner com fotos 
e paisagens dos destinos 
fluminenses é disponibi-
lizado aos visitantes, que 
podem ainda obter infor-
mações turísticas das 12 
regiões turísticas do estado 
e assistir apresentações 
musicais.

A escolha dos destinos 
itinerantes se baseou nas 
cidades que mais atraem 
turistas na temporada de 
frio. A próxima localidade 
a receber o projeto será 
Vassouras, na região Vale 
do Café (14 a 17/07).

Orientação foi sobre prevenção de acidentes e estímulo ao autocuidado

Rodoviários recebem ação 
de saúde nas garagens
Para celebrar o Dia Nacional 
do Homem, em 15 de julho, 
e o Dia do Motorista, 25, 
a Secretaria Municipal de 
Transportes de São Gonçalo, 
através do Departamento de 
Educação para o Trânsito, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, o SEST/Senat e as em-
presas de transporte coletivo 
se uniram no Projeto Saúde 
e Educação – Prevenção de 
Acidentes. A ação de ontem 
(6) aconteceu na garagem da 
Viação Rio Ita e teve como 
objetivo orientar os rodoviá-
rios na prevenção de aciden-
tes de trânsito e estimular 
o autocuidado, oferecendo 
atendimento médico, exames 
e vacinação.

Os rodoviários recebe-
ram orientação sobre saú-
de e segurança no trânsito, 
aferição de pressão arterial, 
informações de nutricionista 
sobre alimentação adequada 
e dicas de fisioterapeuta sobre 

exercícios para manter a saú-
de física e mental. Cerca de 
185 pessoas foram atendidas 
ontem (6).

As atividades acontecem 
este mês, das 8h às 16h, a cada 

semana em uma empresa 
rodoviária. Na última semana 
de julho, uma edição especial 
do projeto vai atender aos 
rodoviários que trabalham no 
Terminal de Alcântara.

Divulgação

Exames foram realizados na hora em ação da Secretaria de Transportes de SG



Cidades4 Quinta-feira, 7/7/2022ofluminense.com.br

Dia D da vacinação contra gripe 
e covid-19 será no sábado
Crianças a partir de seis meses podem receber dose contra a gripe. Contra o coronavírus, há idades específicas

Niterói terá um novo dia D da 
campanha de vacinação contra 
a gripe e a covid-19 no próximo 
sábado (9), das 8 às 17h, com 
entrada nas unidades de saúde, 
onde a vacinação já acontece 
regularmente, até às 16h. O ob-
jetivo é aumentar a cobertura 
vacinal contra a doença.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
alerta para importância da 
imunização.

“A realização do D possibi-
lita a imunização das pessoas 
que tenham dificuldade em 
comparecer a uma unidade 
durante a semana. A vacina 
contra gripe e Covid-19 são 
fundamentais, pois evitam 
casos graves das doenças. 
Não deixe de comparecer a 
um dos pontos de vacinação. 
A aplicação das doses conti-
nua de segunda a sexta-feira”, 
afirma o secretário.

Gripe - A vacina contra a 
gripe é destinada para pes-
soas a partir de 6 meses. Para 
receber a dose da imuniza-
ção é necessário apresentar 
carteira de identidade e CPF. 
É importante levar a carteira 
de vacinação, principalmente 
das crianças.

Covid-19 - O Dia D tam-
bém será destinado para 
vacinação contra a covid-19. 
Neste momento o município 

está realizando a aplicação 
da quarta dose ou segunda 
dose de reforço para pessoas 
a partir de 40 anos, com in-
tervalo de quatro meses da 
terceira dose. A terceira dose 

é destinada para adolescentes 
de 12 a 17 anos e pessoas a 
partir de 18 anos, com in-
tervalo de quatro meses da 
segunda dose. Niterói segue 
em repescagem contínua 

para aplicação da primeira e 
segunda dose para crianças 
entre 6 e 11 anos, adolescen-
tes de 12 a 17 anos e pessoas 
a partir de 18 anos.

Para receber a dose da va-

cina é necessário apresentar 
carteira de identidade, CPF 
e comprovante das doses an-
teriores. Para os adolescentes 
é necessário a presença do 
responsável legal.  

Locais de Vacinação no Dia D 
contra a Covid19 e gripe

Policlínica Sérgio Arouca, 
Vital Brazil; Policlínica do 
Barreto; Policlínica Regional 
de Itaipu; Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva, São 
Lourenço; Policlínica Regio-
nal de Piratininga; e Policlí-
nica Regional da Engenhoca.

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS): Morro do Estado, San-
ta Bárbara, Engenhoca.

Médico de Família da Grota 
I, Grota II, Ilha da Conceição, 
Leopoldina, Teixeira de Frei-
tas, Vila Ipiranga, Jurujuba, 
Várzea das Moças, Alarico, 
Atalaia, Cafubá I, Cafubá 
III, Cantagalo, Caramujo, 
Coronel Leôncio, Jonathas 
Botelho, Maceió, Marítimos, 
Martins Torres, Maruí, Mata-
paca, Boa Vista, Preventório 
I, Preventório II, Sapê, Souza 
Soares, Viçoso Jardim, Vira-
douro, Badu e Vital Brazil.

Vacinação 
contra a gripe 
e covid-19 
acontecerá no 
horário de 8 
horas às 17 horas

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para ser vacinado contra a covid, o cidadão precisa apresentar documentos e comprovante das doses anteriores

Sai resultado do Sisu 
para 2º semestre
Quem se inscreveu no pro-
cesso seletivo do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) para 
o segundo semestre de 2022 
já pode conferir se está entre 
os selecionados desta edição. 
A divulgação foi informada 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) na noite desta 
quarta-feira (6). O resultado 
pode ser acessado na pági-
na do Sisu no portal Acesso  
Único. 

Agora, os selecionados na 
chamada regular terão de 13 
a 18 de julho para efetuar as 
matrículas, diretamente nas 
instituições para as quais 
foram aprovados. 

Ao todo, 60.246 estudan-
tes foram selecionados. Des-
ses, 37.149 (61,66% do total) 
conseguiram aprovação para 
a 1ª opção de curso e 23.097 
(38,34%) para a 2ª opção de 
curso, conforme indicado 
pelos candidatos nas pró-
prias inscrições. A oferta 
nesta edição do Sisu totalizou 
65.932 vagas.

Lista de Espera
Para quem não conseguiu 
classificação para ficar entre 
os selecionados na chamada 
regular ainda há chances 
para disputar uma das vagas 
ofertadas nessa edição do 
Sisu. Já a partir desta quarta, 
aqueles que ainda não foram 
selecionados podem manifes-
tar interesse em participar da 
lista de espera. O prazo para 
registrar, na página do Sisu, 
que deseja participar dessa 
última etapa do segundo 
processo seletivo de 2022 
terminará às 23h59 do dia 18 
de julho, horário oficial de 
Brasília.

Axel Grael vistoria terreno do 
futuro Terminal Pesqueiro
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, realizou ontem (6), 
uma vistoria no espaço onde 
será instalado o Terminal 
Pesqueiro de Niterói após a 
obra de dragagem do canal 
São Lourenço, que recebeu 
a aprovação definitiva da 
licença ambiental. O prefeito 
conheceu a infraestrutura do 
local ao lado dos secretários 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Luiz Paulino Moreira 
Leite, e de Planejamento, 
Modernização da Gestão e 
Controle de Niterói, Ellen 
Benedetti.

“Estivemos em uma visita 
ao espaço onde será viabili-
zado o Terminal Pesqueiro 
de Niterói, após a dragagem 
do Canal de São Lourenço, 
que é de responsabilidade 
do Governo Federal. A dra-
gagem faz parte do Plano Ni-

terói 450 e é uma estratégia 
essencial para a retomada 
econômica do município 
neste período pós-pande-
mia. A obra trará uma pos-
sibilidade de gerar mais de 
20 mil empregos diretos e 
indiretos na cidade”, desta-
cou o prefeito.

A Prefeitura de Niterói 
custeou o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima) com 
um investimento de R$ 772 
mil, para criar mecanismos 
que levem à dragagem do 
Canal de São Lourenço. O 
processo de elaboração do 
edital de licitação para a 
obra, esperada há mais de 40 
anos pelo setor naval, já está 
em andamento.

O secretário Luiz Pau-
lino Moreira Leite contou 
que uma prévia do estudo 
que foi pago pela prefeitura 

apontou que a dragagem 
deverá ser realizada em pon-
tos específicos para tornar o 
local navegável, facilitando a 
circulação hídrica da região 
e evitando assoreamentos 
futuros.

“Temos uma grande ex-
pectativa de ajudar a indús-
tria naval na cidade. Nunca 
se avançou tanto nos últimos 
anos em direção à tão sonha-
da obra da dragagem. A vida 
marinha também será be-
neficiada, pois a reabertura 
do canal, hoje aterrado, vai 
permitir a volta da circulação 
hídrica. A dragagem vai pos-
sibilitar, além da retomada 
do setor naval, que barcos de 
pesca de grande porte che-
guem ao terminal pesqueiro. 
Assim, novas oportunidades 
de emprego vão surgir e os 
pescadores poderão ter me-

lhores condições de traba-
lho”, destacou Luiz Paulino.

A licença ambiental é 
uma condição para a libera-
ção das obras e dar início a 
todo o processo de contrata-
ção de empresas. Assoreado, 
o Canal de São Lourenço, que 
hoje tem 7 metros, passará a 
ter 11 metros de profundi-
dade, permitindo a entrada 
de grandes embarcações e 
abrindo espaço para que o 
setor naval possa voltar a re-
ceber encomendas de cons-
truções de navios de grande 
porte, estimulando o setor 
de offshore. A obra do canal 
também irá favorecer a aber-
tura do Entreposto de Pesca 
e impulsionar o setor, que 
é hoje o segundo maior em 
renda do agronegócio, além 
de ampliar as atividades por-
tuárias e aduaneiras.

Prefeito de Niterói esteve ontem no local onde será instalado o espaço

O Brasil tem 106 casos 
confirmados de varíola 
dos macacos, segundo 
levantamento do Minis-
tério da Saúde. A maio-
ria (75) foi registrada em 
São Paulo. Em seguida, 
está o Rio de Janeiro, 
com 20 casos. 

Em Minas Gerais, fo-
ram três casos da doen-
ça. No Ceará, no Paraná 
e no Rio de Grande do 
Sul foram dois regis-
tros em cada estado. Há 
também confirmação 
de infecção pelo vírus 
no Distrito Federal.

O órgão destacou 
que segue em articula-
ção direta com os esta-
dos para monitoramen-
to dos casos.

Varíola dos 
macacos

Selecionados 
na chamada 
regular terão de 
13 a 18 de julho 
para fazer as 
matrículas

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: 10/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 16:30 Rua Lilian L Mercadette - Fonseca - Niterói 17722971

13:00 às 16:30 Travessa João Belo - Fonseca - Niterói 17722971

13:00 às 17:00 Rua Gen Pereira da Silva - Icaraí - Niterói 17762095

Dia: 11/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Kennedy - Trindade - São Gonçalo 17773719

13:00 às 17:00 Rua Capitão João Peixoto - Itaúna - São Gonçalo 17773575

13:00 às 17:00 Travessa Heitor Guedes - Mutuapira - São Gonçalo 17773575

13:00 às 17:00 Rua 17 - Apolo 3 - São Gonçalo 17773679

13:00 às 17:00 Rua Abílio B Girão - Apolo 3 - São Gonçalo 17773679

13:00 às 17:00 Rua Alberto Martins Machado - Apolo 3 - São Gonçalo 17773679

13:00 às 17:00 Rua Ariza José Fernandes - Apolo 3 - São Gonçalo 17773679

13:00 às 17:00 Avenida Presidente Kennedy - Trindade - São Gonçalo 17773719

13:00 às 17:00 Rua Doutor Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo 17773719

13:00 às 17:00 Rua Piracicaba - Trindade - São Gonçalo 17773719

13:00 às 17:00 Condomínio Porto Segur - Almerinda - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Estrada Conceição - Almerinda - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Estrada Velha da Conceição - Monjolos - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Estrada da Marambaia - Monjolos - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Monjolos - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Rua Itatiba - Monjolos - São Gonçalo 17775967

13:00 às 17:00 Rua Missouri - Monjolos - São Gonçalo 17775967

Exame toxicológico 
para renovar CNH
O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) confirmou a regra do 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) que exige a comprovação 
de exame toxicológico negativo 
para obtenção e renovação das 
categorias  C, D e E  da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH).

O julgamento foi realizado 
em 8 de junho pela Primeira 
Seção do STJ. O acórdão da 
decisão foi publicado no dia 
15 de junho.

Os ministros atenderam 
um recurso apresentado pela 
União em defesa do CTB e 
derrubaram decisões da Justiça 
Federal que suspenderam a 
exigência do exame negativo.

Pelo texto do acórdão do 
julgamento ficou definido que, 

“a obrigatoriedade de apresen-
tação de resultado negativo no 
exame toxicológico de larga 
detecção está vinculada às ca-
tegorias de habilitação, e não a 
parâmetros associados à ativi-
dade profissional do condutor”.

O entendimento deverá 
ser aplicado em outros casos 
semelhantes que estão em tra-
mitação no Judiciário.

Em mais um dia de ner-
vosismo no mercado 
financeiro, o dólar supe-
rou a barreira de R$ 5,40 
e atingiu o maior nível 
desde o fim de janeiro. 
Após duas quedas segui-
das, a bolsa de valores 
teve leve alta, mas em 
ritmo insuficiente para 
recuperar as perdas dos 
últimos dias.

O dólar comercial 
encerrou o dia de ontem 
vendido a R$ 5,423, no 
maior valor desde 27 de 
janeiro. Num dia mar-
cado pela instabilidade, 
a cotação chegou a R$ 
5,46 no início da tarde, 
antes de desacelerar 
perto do fim das nego-
ciações.

Dólar sobe 
para R$ 5,42

STJ confirmou 
a regra do 
CTB que exige 
comprovação 
do exame 
toxicológico
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Esportes

Léo Matos 
compara 
Vasco atual 
com de 2021

O Vasco vem 
se mantendo 
no G4 da Série 
B. O fato não 
aconteceu em 
2021, quando 
o time não es-

teve em nenhum momento 
entre os quatro primeiros.

O lateral-direito Léo Ma-
tos é um dos remanescentes 
do elenco de 2021 e com-
parou o grupo atual ao da 
temporada passada.

“Pergunta difícil. No ano 
passado, de repente a nível 
de nome e tecnicamente, 
não posso dizer que é me-
lhor, pelo menos no papel 
e vivência dos jogadores, 
parecia ser melhor. Mas nes-
se ano chegaram muitos 
jogadores com objetivo de 
mudar a vida deles com essa 
oportunidade no Vasco. É 
matar ou morrer. Talvez o 
ano passado para alguns 
jogadores seria só mais um 
clube. Não estou definindo 
como é o que deu errado ou 
certo, mas talvez para esse 
ano a coisa está dando liga 
dessa forma, porque joga-
dores estão querendo algo 
maior na carreira e isso está 
contaminando todo mun-
do”, disse.

Léo Matos afirmou que 
o elenco está focado em 
acabar com a série de jogos 
sem vitórias na Série B.

“Realmente os resultados 
não foram bons, mas a con-
fiança em nenhum momen-
to se abala. Depois do jogo 
contra o Operário, realmente 
a equipe não se apresentou 
tão bem, por mais que tivés-
semos empatado o último 
jogo”, declarou.

Empresário do atleta revelou acerto com site turco; Glorioso não confirmou

Botafogo renova contrato 
com artilheiro Erison

O Botafogo ain-
da não anunciou 
oficialmente, 
mas o atacante 
Erison estendeu 
seu contrato 

com o clube. A revelação foi 
feita pelo empresário do joga-
dor, Ronaldo Lucato, ao portal 
turco “Yeni Safak Spor”.

O empresário foi questiona-
do sobre o interesse do Fener-
bahçe-TUR, comandado pelo 
técnico português Jorge Jesus, 
ex-Flamengo, em Erison. Só 
que o atacante já teria assinado 
a renovação até 2025 com o 
Botafogo.

“Não recebemos nenhuma 
proposta do Fenerbahçe. Eri-
son estendeu seu contrato com 
o Botafogo até 2025”.

A diretoria do Botafogo vem 
buscando ampliar os vínculos 
dos principais jogadores da 
equipe. Tanto que o atacante 
Matheus Nascimento, cria da 
base do clube, já foi procurado 
para acertar a renovação.

Reviravolta - A chegada 
da SAF definitivamente fez o 
Botafogo subir de nível no ce-

nário nacional. A disputa pelo 
atacante Luís Henrique colo-
cou a prova o atual momento 
alvinegro.

Tanto Botafogo quanto Fla-
mengo negociaram com Luís 
Henrique, que pertence ao 
Olympique de Marselha-FRA. 
Ao que parece, os alvinegros 
vão levar a melhor.

Os rubro-negros estavam 
mais próximos do acerto, mas o 
Botafogo deu uma cartada que 
virou o jogo. A diretoria alvine-
gra propôs a obrigatoriedade 
de compra após o empréstimo, 
algo que o rival não cogitava.

A proposta agradou ao 
Olympique, que pode rea-
ver os oito milhões de euros 
investidos junto ao próprio 
Botafogo.

Vitor Silva / Botafogo

O atacante Erison foi sondado pelo Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, mas deve permanecer no Botafogo

Botafogo dá 
um ‘chapéu’ no 
rival Flamengo 
e fica perto de 
recontratar Luís 
Henrique

Caio Paulista fala 
sobre jogar na lateral

Brasil leva susto, 
mas vence alemães

O técnico Fer-
nando Diniz 
vem realizan-
do bom tra-
balho no Flu-
minense, que 

embalou na temporada e 
vive sequência de vitórias. 
Entre alguns testes, cha-
mou a atenção a escalação 
do atacante Caio Paulista 
como lateral-esquerdo. O 
jogador falou sobre a pri-
meira vez em que o treina-
dor pediu a improvisação.

“Num momento do 
jogo, ele falou que ia me 
colocar ali. Falou para eu 
ir para cima e fazer o que 
eu gosto de fazer. E acabou 
que deu certo”, disse o atle-

A passagem pelo Japão 
começou com um susto 
para a Seleção Brasileira 
masculina de vôlei. Depois 
de perder o primeiro set, 
o Brasil acordou e venceu 
ontem a Alemanha por 
3 a 1, pela terceira etapa 
da Liga das Nações. As 
parciais foram de 25/27, 
25/17,  25/20 e  25/19, 
em jogo disputado na  
Maruzen Intec Arena, em 
Osaka.

O ponteiro Leal, com 21 
acertos (19 ataques, um de 
bloqueio e um de saque), 
foi o maior pontuador do 
jogo. A equipe do Brasil 
ainda contou com boas 
atuações do ponteiro Lu-
carelli,  que marcou 15 
vezes, e do oposto Darlan, 

ta de 24 anos à “TV Globo”.
Mesmo com Pineida e 

Cris Silva no elenco, Caio 
Paulista vem tendo se-
quência entre os titulares 
na lateral. Fernando Di-
niz, por sua vez, já adian-
tou que pretende manter 
o atacante improvisado  
para a sequência da tem-
porada.

S e x t o  c o l o c a d o  d o 
Campeonato Brasileiro, 
o  Fluminense retor na  
aos gramados no próximo 
sábado, às 19 horas (de 
Brasília), quando recebe 
o Ceará no Maracanã. A 
partida é válida pela 16ª 
rodada da competição 
nacional.

com 13 pontos. Esta foi 
a sexta vitória brasileira 
em nove jogos na Liga das 
Nações.

Depois de uma semana 
de viagem e treino, come-
çamos um pouco devagar 
na partida, mas o impor-
tante é que conseguimos o 
resultado positivo e os três 
pontos para dar mais um 
passo para a classificação 
para a fase final. Eu estou 
melhorando a cada jogo, e 
hoje foi um dia muito bom, 
espero estar ainda melhor 
para as próximas partidas”, 
destacou Leal.

OA Seleção masculina 
de vôlei volta a jogar pela 
Liga das Nações hoje, às 6 
horas (de Brasília), diante 
do Canadá.


