
Preso médico flagrado 
abusando de paciente

Anestesista foi filmado por equipe de enfermagem praticando sexo oral em gestante pronta para dar à luz

DENTRO DA SALA DE PARTO, COM MULHER ANESTESIADA

CIDADES\PÁG.4

 No Distrito Federal, estabelecimento já informa em local visível o preço do combustível cobrado no dia 22 de junho e o valor atual, conforme determina o Decreto 11.121/22, que prevê essas mudanças

 Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

PANORAMA\PÁG. 2

Procons de olho 
nos preços dos 
combustíveis
Começou ontem uma mobili-
zação nacional de Procons para 
fiscalizar os postos de combustí-
veis, visando verificar se está sen-
do cumprida a determinação de 
informar, de forma “correta, cla-
ra, precisa, ostensiva e legível”, os 
preços cobrados em 22 de junho 
de 2022 - data anterior à entra-
da em vigor da lei que prevê a de 
redução do ICMS sobre os com-
bustíveis. O Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública também 
abriu um canal para a denúncia, 
via internet, de estabelecimentos 
que não estão cumprindo a lei. A 
sanção pelo descumprimento da 
norma pode gerar multa com o 
teto de R$ 13 milhões.

CIDADES\PÁG. 3

Pedida prisão 
do policial que 
matou guarda

CIDADES\PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 3

Paula Fernandes 
dá show no final do 

arraial de Maricá

‘Cine 
Reflexão’ no 
Jambeiro
O “Cine Reflexão” apresen-
ta o filme “Espero tua (Re)
Volta”, de Eliza Capai, no 
Solar do Jambeiro .

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Longa de Eliza Capai será exibido 
gratuitamente no Salão Amarelo

Castramóvel: último 
dia para escolher 
bairros do serviço

CIDADES\PÁG. 3

Em vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, em 
junho, o Fluminense precisa de um simples empate hoje contra o Cru-
zeiro, no Mineirão, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

PÁG. 6

ESPORTES

Rodinei 
ganha apoio 
de Dorival
Treinador do Flamengo isen-
tou lateral-direito de culpa 
por gol contra na derrota 
para o Corinthians no últi-
mo domingo.

Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival Júnior já prepara o time 
para a decisão contra o Atlético-MG

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, Fábio voltará hoje ao Mineirão, desta vez pelo Flu

Tricolor joga pelo empate em BH

Expectativa de 
vida é menor 
com a pandemia

CIDADES\PÁG. 4

Novos bombeiros 
voluntários reforçam 

efetivo em Niterói
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Recicla Niterói
A campanha “Recicla Niterói”, que tem o objetivo de orien-
tar a população sobre a importância da coleta seletiva, é 
uma bela iniciativa da Prefeitura. Há muitos anos tenho o 
costume de reciclar tudo que é possível, mas infelizmente 
muitas pessoas não têm essa consciência. No entanto, a 
responsabilidade de ajudar o meio ambiente a ficar menos 
poluído não é só do poder público e cada um deve fazer a 
sua parte. A natureza agradece.
Vanda Carvalho

Mais policiamento
Sou morador da Avenida São Miguel, em São Gonçalo, e 
peço ao 7º BPM que aumente o policiamento na região. 
Usuários de drogas estão entrando nas residências para 
roubar fios e tudo que eles veem pela frente! Não sobra nada! 
Roupa, sapato, botijão de gás e por aí vai... Pedimos socorro!
Carlos Souza

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.

POR JEFFERSON LEMOS

CadÚnico 
Itinerante
A Prefeitura de Niterói se-
gue realizando o mutirão 
para cadastrar as famílias 
no Cadastro Único, através 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Eco-
nomia Solidária (SMASES), 
visando erar as filas de espera 
para o acesso ao sistema. 
O cadastramento já passou 
pelos Centros de Referência 
da Assistência Social (Cras) 
da Vila Ipiranga e do Cafubá 
e cadastrou mais de 1.250 
pessoas. Até sexta-feira, é a 
vez dos moradores de Santa 
Bárbara que aguardam na fila 
para atendimento.

O CadÚnico Itinerante é 
um serviço em formato de 
mutirão que tem como obje-
tivo adiantar o atendimento 
de quem já está aguardando 
no agendamento em cada 
Centro de Referência da As-
sistência Social. A cada se-
mana, a equipe da SMASES 
estará em um Cras com um 
grupo para dar um reforço e 
adiantar a fila de espera.  

Novo cartão-postal em Trajano

 A Festa de Sodrelândia, 
em Trajano de Moraes, 
teve atrações variadas e a 
inauguração do mais novo 
cartão-postal ‘Eu Amo So-
drelândia’. A programação 
elaborada pela Secretaria 
Municipal de Indústria, 

Divulgação

Comércio e Turismo con-
seguiu atrair centenas de 
pessoas ao 5º distrito du-
rante os três dias de festa, 
no último fim de semana. 
Na lista: cavalgada, expe-
dição sobre quatro e duas 
rodas e mountain bike.

Viagens de férias 
pesam no bolso
Viajar para a praia, para o 
campo ou para o exterior. 
Seja qual for o destino, só 
de pensar no planejamento 
financeiro dela, o bolso do 
brasileiro já fica pesado. Com 
a alta dos preços em todos os 
setores, o poder de compra 
ficou muito comprometido.

O desejo de viajar de 30,5% 
dos brasileiros em 2021 foi 
frustrado pela falta de dinhei-
ro, mostram dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Diante 
do cenário atual, apenas 9,1 
milhões (12,7%) dos 71,5 
milhões de domicílios brasi-
leiros declararam ter feito al-
guma viagem nos três meses 
que antecederam a entrevista. 
Em 2020, esse percentual ha-
via sido de 13,9%. O estudo 
revela que os destinos mais 
visitados foram os nacionais. 

Casar sim, mas 
manter o nome

Convenção de 
comédia no Rio

Passados 20 anos desde a 
publicação do Código Civil 
de 2002, que permitiu aos 
noivos adotarem o sobreno-
me do outro no matrimônio, 
caiu mais de 37% o número 
de mulheres que passaram a 
incluir o sobrenome do ma-
rido. A escolha preferencial 
dos futuros casais tem sido 
pela manutenção dos sobre-
nomes de família, que hoje 
representam 36% das opções 
no momento da habilitação 
para o casamento. Em 2002, 
época em que o atual Có-
digo Civil foi publicado, o 
percentual de mulheres que 
adotavam o sobrenome do 
marido representava 46,5% 
dos matrimônios. A partir de 
então iniciou-se uma queda 
paulatina desta opção. A 
escolha dos sobrenomes do 
futuro casal deve ser comu-
nicada ao Cartório de Regis-
tro Civil no ato da habilitação 
do casamento -- quando são 
apresentados os documen-
tos pessoais previstos em 
lei. A pessoa que altera um 
nome deve providenciar a 
alteração de todos os seus 
documentos pessoais. RG, 
CNH, Título de Eleitor, Pas-
saporte, cadastro bancário, 
registros imobiliários e no 
local de trabalho. 

Uma lona de circo no esta-
cionamento de um shopping: 
a cena já se tornou comum 
na Barra da Tijuca. Mas a 
lona estendida no Shopping 
Metropolitano Barra até 17 
de julho não receberá ex-
clusivamente apresenta-
ções circenses e sim, a maior 
convenção de comédia do 
Brasil. Comandado pelo ex-
-Trapalhão Dedé Santana, o 
Comedy Con Brasil e reunirá 
mais de 60 comediantes para 
apresentações de stand up 
comedy, worshops e rodas 
de conversa. 

Alerj: Léo Moura é homenageado

A Alerj homenageou, no úl-
timo sábado (9), o ex-joga-
dor de futebol Léo Moura 
com a Medalha Tiradentes, 
maior honraria concedida 
pela Casa. A cerimônia 
aconteceu no Complexo 
Esportivo Valter Pereira da 

Divulgação

Silva, no Parque Novo, em 
São João de Meriti, e a con-
decoração foi proposta por 
meio de Projeto de Resolu-
ção dos deputados André 
Ceciliano (PT), presidente 
da Alerj; Bebeto (PSD) e 
Valdecy da Saúde (PL).

Panorama RJPanorama RJ

‘Cine Reflexão’ no 
Solar do Jambeiro
Nesta quarta, às 18h, vai 
acontecer, no Salão Amare-
lo do Solar do Jambeiro, o 
evento “Cine Reflexão”, com 
a apresentação do longa 
“Espero tua (Re)Volta”, de 
Eliza Capai. A programação 
é uma parceria entre Nite-
rói Filmes, NuCine, Solar 
do Jambeiro e tem entrada 
gratuita. No final da sessão 
haverá um debate. 

Na sinopse do filme, 
quando a crise se aprofun-
dou no Brasil, os estudantes 

saíram às ruas e ocuparam 
escolas protestando por um 
ensino público de qualidade 
e uma cidade mais inclusiva. 
A película mostra a evolução 
das lutas estudantis desde 
as marchas de 2013 até a 
vitória do presidente Jair 
Bolsonaro, em 2018. 

No elenco, os atores Mar-
cela Jesus, Lucas Penteado 
e Nayara Souza. O longa foi 
visto no 69º Festival Interna-
cional de Cinema de Berlim, 
em fevereiro de 2019. 

CULTURA FABIANA MAIA

Luiza Reis
A cantora Luiza Reis faz um 
tributo a Elis Regina, nesta 
terça, às 19h, no Espaço 
Cultural Sala Carlos Couto, 
no Centro de Niterói. Na 
apresentação, que reúne um 
vasto repertório, Luiza pre-
tende fazer os espectadores 
viajarem no tempo, a partir 
dos grandes sucessos de Elis. 
No show, ela é acompanha-
da pelos músicos Matheus 
Reis Pereira (percussionista) 
e Adriano da Silva Souza 
(tecladista). A entrada é gra-
tuita e está sujeita à lotação.

LANÇAMENTO – “Viver é uma arte: transformando a 
dor em palavras”, da editora Letramento, é o livro de 
estreia de Beth Goulart, e será lançado, nesta terça, a 
partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping 
Leblon. A obra, uma homenagem à Nicette Bruno, é 
repleta de afetos, de histórias de mãe e filha unidas 
pela arte, mas, acima de tudo, pelo amor. 

CLIPE – O Black Sands se juntou ao 2Strange e lança-
ram um novo clipe: “Valentine”, que foi dirigido por 
Robert Astley Sparke, fotógrafo queridinho das estrelas 
do cinema, moda, música. A música foi produzida 
por Black Sands, com batidas atmosféricas e cordas 
emocionantes, misturando elementos de rock, R&B 
experimental e pop alternativo.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Longa de Eliza Capai será exibido gratuitamente no Salão Amarelo

Divulgação

Cantora se apresenta, nesta terça, no 

Espaço Cultural Sala Carlos Couto

Vôlei 4X4 misto em SG

A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Esporte e Lazer (Semel), 
realizou mais uma edição 
do Torneio de Vôlei 4x4 
misto, no sábado (9), na 
quadra do Ginásio Henri-
que Lage, na Venda da Cruz. 
Participaram do campeo-
nato equipes dos núcleos 
do Programa de Inclusão 
Esportiva da Semel e do 
projeto São Gonçalo em 
Movimento, além de 12 
times do bairros Rocha, 
Itaúna, Colubandê, Arse-

Divulgação

nal, Marambaia, Tribobó, 
Paraíso, Salgueiro, Neves e 
Trindade. 

A equipe vencedora foi 
a do bairro Marambaia; 
a vice-campeã de Tribo-
bó e a terceira colocada, 
do Salgueiro. “Nossa ideia 
é incentivar o esporte e, 
quando possível, promover 
competições, pois sabemos 
que nossa cidade é repleta 
de talentos que podem 
seguir na vida esportiva”, 
disse o secretário de Espor-
te e Lazer, Lúcio Portugal. 

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) pro-
moveu ontem (11), no 
27º GBM (Araruama) e 
no 3º GBM (Niterói), a 
formatura de cerca de 160 
militares temporários. Os 
mais novos bombeiros da 
corporação vão atuar em 
unidades operacionais de 
suas respectivas regiões. 
Os novos bombeiros parti-
ciparam do Estágio de For-
mação, com aulas práticas 
e teóricas sobre Técnicas 
de Combate a Incêndio; 
Técnicas de Busca e Sal-

vamento; Ordem Unida; 
Legislação e Regulamen-
tos; Treinamento Físico 
Militar; Atendimento Pré-
-Hospitalar; Ética e Con-
duta de Bombeiro Militar 
e Redação Oficial. Ao todo, 
são mais de 1.200 novos 
militares que ingressam, 
por meio do Serviço Mili-
tar Temporário Voluntário 
do CBMERJ, na corpora-
ção. sendo 794 comba-
tentes, 65 guarda-vidas, 
46 técnicos em enferma-
gem, 310 motoristas, além 
de 74 oficiais de diversas  
especialidades.

Mais bombeiros para Niterói
Ricardo Cassiano/Divulgação
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Polícia do Paraná pede prisão preventiva de policial penal que matou guarda municipal em Foz do Iguaçu

Aniversário termina em tragédia
A Polícia Civil do Paraná in-
vestiga a morte do guarda 
municipal Marcelo Aloizio 
de Arruda, morto em Foz 
do Iguaçu no último sábado 
(9). “Ele e o policial penal 
federal Jorge Jose da Rocha 
Guaranho se desentenderam 
durante a festa de aniversário 
de Arruda. Os dois acabaram 
baleados”, informou, por 
meio de nota, a Secretaria de 
Segurança Pública do estado.

De acordo com o comu-
nicado, Guaranho segue in-
ternado em estado grave. 
“Imagens estão sendo anali-
sadas e testemunhas sendo 
ouvidas. A Polícia Científica 
está atuando no procedimen-
to pericial que auxiliará para 
que os fatos sejam esclare-
cidos e o Inquérito Policial 
relatado e encaminhado à 
justiça”, concluiu a secretaria. 
A Justiça determinou ontem 
(11) a prisão preventiva do 
policial penal.

Marcelo Aloizio de Arru-
da era tesoureiro do PT e foi 
candidato a vice-prefeito de 
Foz do Iguaçu nas últimas 
eleições.

Em coletiva ontem (10), 
a delegada da Polícia Civil 
do Paraná Iane Cardoso in-
formou que a corporação foi 
acionada por volta das 23h, 
quando as duas vítimas já ha-
viam sido atendidas e levadas 

ao hospital.

Repercussão
Em seu perfil no Twitter, 

ontem, o presidente Jair Bol-
sonaro escreveu: “Indepen-
dentemente das apurações, 
republico essa mensagem de 
2018: ‘Dispensamos qualquer 
tipo de apoio de quem pratica 
violência contra opositores. A 
esse tipo de gente, peço que, 
por coerência, mude de lado 
e apoie a esquerda, que acu-
mula um histórico inegável de 
episódios violentos’”.

Hoje, Bolsonaro enfatizou 
que não apoia “ninguém que, 
pela violência, faz política”. “O 
que eu tenho a ver com esse 
episódio de Foz Iguaçu? Nada. 
Somos contra qualquer ato de 
violência. Eu já sofri disso na 
pele. A gente espera que não 
aconteça, obviamente. Agora, 
o histórico de violência não é 
do meu lado. É do lado de lá”, 
disse, no Palácio do Planalto, 
a jornalistas.

Também por meio das 
redes sociais, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Anderson Torres, disse estar 
em contato com a Secreta-
ria de Segurança Pública do 
Paraná e com o governo do 
estado. “Meus sentimentos 
às famílias que tanto perde-
ram com o triste episódio 
das agressões em Foz do  
Iguaçu. A vida é nosso bem 
maior, e ela deve ser respei-
tada, assim como nossas 
opiniões”.

Em nota, o prefeito de Foz 
do Iguaçu, Chico Brasileiro, 
lamentou a morte do guarda 
municipal. “Minha solidarie-
dade à família de Marcelo e 
também à família do outro 
envolvido nesta tragédia. O 
processo democrático pre-
cisa ser defendido por toda 
a sociedade, mas em um 
ambiente harmônico, com 
respeito às individualidades 
e,  principalmente, pautado 
em ideais”.

Prisão preventiva
A conversão da prisão 

em flagrante em prisão pre-
ventiva atendeu a pedido do 
Núcleo de Foz do Iguaçu do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), do Ministério 
Público do Paraná, que acom-
panha as investigações.

Atirador 
foi baleado 
pela vítima 
e permanece 
internado em 
estado grave

Reprodução internet

Marcelo Arruda, morto na festa de aniversário de seus 50 anos, era tesoureiro do PT. Evento teve partido como tema

Postos: Procons de 
olho nos preços
Procons de todo o país ini-
ciaram ontem (11) várias 
frentes de fiscalização para 
conferir se os postos de 
combustíveis estão cum-
prindo a determinação de 
informar, de forma “correta, 
clara, precisa, ostensiva e 
legível”, os preços dos com-
bustíveis cobrados em 22 
de junho de 2022 – data an-
terior à entrada em vigor da 
lei que prevê a redução do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que incide sobre os 
combustíveis.

Coordenada pela Secre-
taria Nacional do Consumi-
dor (Senacon), a fiscalização 
pretende verificar se a redu-
ção ICMS será repassada aos 
consumidores, possibilitan-
do a todos comparar o preço 
atual com o que era cobrado 
antes de vigorar a lei que 
não permite às unidades 
federativas cobrar o impos-
to com percentual acima 
da alíquota de 17% ou 18%, 

dependendo da localidade.
Diante da situação, o 

Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública abriu também 
um canal para a denúncia, 
via internet, de postos de 
combustíveis que não cum-
pram com o que está previs-
to na lei. O formulário para 
denúncia pode ser acessado 
pela internet.

“Através do canal, os 
consumidores poderão in-
formar o nome do posto, a 
localização e se o estabele-
cimento informa em local 
visível o preço dos combus-
tíveis cobrado no dia 22 de 
junho e o preço atual. O link 
permite ainda que o cidadão 
envie uma foto do posto 
denunciado”, informa o MJ.

Além das frentes de fisca-
lização e do canal de denún-
cia, está previsto para hoje 
(12), que Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) e Sena-
con fiscalizem também as  
distribuidoras de combus-
tíveis.

Castramóvel: fim da 
votação dos bairros
Hoje (12) é o último dia 
para a população escolher 
os próximos bairros para 
onde Castramóvel, da Pre-
feitura de Niterói, levará 
seus serviços. A unidade 
móvel, gerenciada pelo 
Centro de Controle Popula-
cional de Animais Domés-
ticos (CCPAD), percorre vá-
rios locais da cidade. Dados 
preliminares da pesquisa 
apontam que o Largo da 
Batalha/Maceió (16,12%), 
Icaraí (12,61%) e Centro/
Ponta da Areia (11,87%) são 
os mais votados até o mo-
mento. A consulta pública 
está disponível pelo Colab 
pelo site consultas.colab.
re/castramovel ou app Co-
lab.re, disponível na loja de 
aplicativos do celular.

O Castramóvel é equi-
pado para realizar cirurgias 
gratuitas de castração em 
cães e gatos. Através da pes-
quisa, a população poderá 
escolher nos três próximos 
bairros que receberão o 
serviço a partir de agosto 

até o fim do ano.
Ao acessar a consulta 

pública, os moradores da 
cidade poderão indicar três 
dos seguintes bairros que 
ainda não receberão o Cas-
tramóvel: Tenente Jardim/
Baldeador; Centro/Ponta 
da Areia; Bairro de Fáti-
ma/São Lourenço; Icaraí; 
São Francisco/Cachoeiras; 
Largo da Batalha/Maceió; 
Ititioca/Viçoso Jardim; Rio 
do Ouro; Ingá/Boa Viagem; 
São Domingos/Gragoatá; 
Sapê; Muriqui/Vila Progres-
so/Matapaca e Maria Paula.

Castramóvel – O ser-
viço é gratuito já realizou 
cirurgias de castração nos 
bairros do Caramujo, En-
genho do Mato, Badu/Can-
tagalo, Engenhoca, Várzea 
das Moças, Santa Bárbara, 
Ilha da Conceição, Região 
Oceânica, Santa Rosa/Vital 
Brazil/ Pé Pequeno/Vira-
douro, Jurujuba e Barreto. 
O veículo fica em média 45 
dias em cada bairro.

Área 
invadida é 
retomada em 
Mangaratiba
Oficiais de justiça, em con-
junto a Polícia Militar e 
com apoio da Prefeitura 
Municipal concluíram a 
reintegração de posse da 
área invadida do Parque 
Estadual Cunhambebe 
(PEC), no Sahy. 

A decisão atendeu um 
pedido da Prefeitura de 
Mangaratiba que solicitou 
a retomada da área que 
havia sido invadida no 
último dia 13 de maio por 
um grupo organizado e 
autointitulado indígena. 
Cerca de 30 pessoas esta-
vam na ocupação nesta 
segunda-feira e todas fo-
ram removidas da área de 
proteção do PEC. 

Durante a operação 
foram desmobilizadas bar-
racas, uma cozinha, entre 
outras edificações cons-
truídas irregularmente em 
área de proteção ambien-
tal.

Sertaneja levanta o público em Barra de Maricá com desfile de sucessos

Arraiá de Maricá termina com 
show de Paula Fernandes
O Arraiá de Maricá termi-
nou na noite de domingo 
(10) com muita animação e 
uma das atrações de renome 
nacional mais aguardadas 
pelo público no palco da 
Barra de Maricá: a cantora 
sertaneja Paula Fernandes, 
que levantou a plateia com 
um repertório de sucessos da 
carreira e de outros artistas.

Paula subiu ao palco após 
a abertura da cantora ma-
ricaense Marianna Cunha 
e apresentação da quadri-
lha profissional. Durante o 
show, entre canções novas 
e dançantes como “Gasoli-
na” e “Bloqueia Meu Zap” e 
hits consagrados como “Pra 
Você”, “Pássaro de Fogo” e 
“Jeito de Mato”, Paula reser-
vou espaço para homenagear 
Chitãozinho e Xororó, com 
“Saudade da Minha Terra” 
e “Nascemos para Cantar”; 
Gilberto Gil, com “Esperando 
na Janela”; Maiara e Maraísa 

cantando “Esqueça-me Se 
For Capaz” e até para o hit 
“Despacito”, do porto-rique-
nho Luis Fonsi.

“A pandemia mudou a 
Paula Fernandes, gente! O 
mundo nunca tinha passado 
por um momento tão trágico, 

nem tenho como descrever o 
que foi esse período. Mas eu 
aproveitei para rever minhas 
prioridades e essa mudança 
no palco é um reflexo disso”, 
resumiu a cantora mineira 
que, já no palco, interagiu 
bastante com o público.

Divulgação

A cantora disse que aproveitou a pandemia para rever suas prioridades

Entidade afirma ter apoiado colega em registro na Deam Niterói

OAB-Niterói desmente ter 
negado ajuda à advogada
Ao contrário do que vem sendo 
divulgado sobre o desligamen-
to da advogada Danielle Velas-
co da presidência da Comissão 
de Apoio às Vítimas de Violên-
cia Doméstica, a OAB Niterói, 
através da presidente e da 
vice-presidente da comissão 
da OAB Mulher, Erika Spinelli 
e Andréa Coutinho, esclarece:

“A OAB Niterói jamais ne-
gou assistência à advogada 
Danielle Velasco. Acompa-
nhamos a advogada, no dia 
7 de julho,  à DEAM Niterói, 
dando o apoio jurídico para 
registro policial devido ao 
descumprimento de medida 
judicial protetiva por parte do 
seu marido,” declarou Érika 
Spinelli.

“ No dia 7 de julho, pre-
senciei o ato da  advogada 
Danielle Velasco na redação do 
requerimento de desligamen-
to, feito  por decisão própria 
e espontânea, sem nenhuma 

atitude de coação ou ameaça”, 
afirmou Andréa Coutinho.

A presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Cida-
dania, Andrea Kraemer, que 
presenciou as tentativas de 
agressão do marido da advo-
gada Danielle Velasco contra 
os funcionários da OAB Niterói 
esclarece:

“Fui a primeira pessoa a 
acolher a Danielle Velasco, e 
após ouvir seu relato sobre a 
intenção de afastamento da 
presidência da comissão, me 
prontifiquei a ser testemunha 

no ato de descumprimento 
de medida protetiva junto ao 
procedimento na DEAM”.

“No dia 8 de julho, retor-
nei à delegacia oficiando à 
DEAM para que a comissão 
de direitos humanos tenha 
acesso e possa juntamente à 
autoridade policial dar apoio 
a Danielle Velasco, conforme 
pedidos da advogada. Nesta 
visita à delegacia, eu estava 
acompanhada do presidente 
da OAB Niterói, Pedro Gomes, 
que aproveitou para realizar o 
Boletim de Ocorrência sobre as 
tentativas de agressão contra 
funcionários da OAB.”

“A OAB Niterói se orgu-
lha de ter cerca de 70%  de 
mulheres como integrantes. 
Seguiremos acompanhando 
o caso de perto dando total 
suporte à advogada Danielle 
Velasco”, afirma Érika Spinelli, 
presidente da Comissão OAB 
Mulher.

Ordem garante 
continuar 
oferecendo 
suporte à colega 
que se desligou 
de comissão

Mais seis 
ruas ganham 
asfalto em 
Itaboraí
O asfalto está chegando 
para moradores do bairro 
do Retiro, em Itaboraí. Ao 
todo, seis ruas estão sendo 
pavimentadas, após todo 
trabalho de reparo na rede 
de drenagem, preparação 
de base e colocação de 
meio-fio. As melhorias 
foram iniciadas nas vias, 
entre elas a Rua Almirante 
Barroso, que já começou a 
receber o asfalto.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos (SEMSERP), as obras 
avançam dependendo das 
condições climáticas e do 
cronograma da Usina de 
Itaboraí, em Caluge, de 
onde saem os materiais 
necessários para execução, 
como brita corrida, mani-
lha e massa asfáltica.

As obras são realizadas 
por meio de um convênio 
com o DER-RJ.
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Médico é flagrado cometendo 
estupro em mulher anestesiada
Crime foi filmado pela equipe de enfermagem, enquanto gestante era operada em um parto cesáreo
O médico anestesista Giovan-
ni Quintella Bezerra foi preso 
em flagrante na madrugada 
de ontem (11) por cometer 
estupro durante um parto 
no Hospital Estadual da Mu-
lher, em São João de Meriti, 
no estado do Rio de Janeiro. 
A equipe de enfermagem 
do hospital desconfiou da 
atitude do médico, que apli-
cava mais sedativos do que 
o necessário para um parto 
cesárea, deixando as mu-
lheres desacordadas, e, por 
isso, colocou um celular para 
filmá-lo.

Segundo a delegada res-
ponsável pelo caso, Bárbara 
Lomba, titular da Delegacia 
de Atendimento à Mulher de 
São João de Meriti, as imagens 
mostram o médico em ato 
de sexo oral com a mulher 
desacordada por cerca de 10 
minutos, enquanto a equipe 
faz a cirurgia, separada ape-
nas pelo lençol azul, chamado 
de campo cirúrgico, colocado 
para isolar o local da cirurgia 
da parte superior do corpo 
da parturiente, impedindo 
contaminações.

“Foi estarrecedor ver as 
ações do investigado no ví-
deo. Nós aqui que temos 
uma certa experiência com 
atrocidades, com condutas 
muito graves, violentas, esta-
mos há 21 anos trabalhando 
com crimes, nós ficamos 

estarrecidos, é inacreditável 
o que vimos, é gravíssimo. 
Ainda mais grave porque é 
um profissional que deveria 
estar cuidando do paciente, 
o paciente está nas mãos da-
quele profissional, totalmente 
vulnerável, num momento 
realmente importante da 
vida, tendo um filho, dentro 
do Hospital da Mulher, que 

é um centro de atendimento 
específico para mulheres”, 
disse a delegada.

Cena testemunhada - A 
delegada explicou que, na ci-
rurgia anterior, uma integran-
te da equipe de enfermagem 
precisou verificar um bisturi 
e testemunhou a cena.

E acrescentou: “Ontem 

(domingo), foram três ci-
rurgias. Na segunda cirurgia 
houve um problema com o 
bisturi e ela [a integrante da 
equipe] teve que verificar 
que problema era aquele 
e, então, se deparou com o 
médico com o pênis exposto. 
Mas manteve a calma, como 
se não tivesse visto, e eles, 
para não ficar numa situação 

de uma pessoa só relatando, 
decidiram, em conjunto, ten-
tar registrar imagens, tentar 
documentar as ações do in-
vestigado na outra cirurgia”.

Após a filmagem, a equi-
pe comunicou a diretoria 
do hospital, que acionou a 
Polícia Civil. O médico foi 
preso em flagrante e será 
encaminhado para a audiên-
cia de custódia. Segundo a 
delegada, ele preferiu não se 
manifestar. 

“O investigado não quis 
prestar declarações na sede 
policial, foi assistido por ad-
vogado e, orientado, preferiu 
não prestar declarações na 
delegacia, prestará em juízo. 
O tempo todo parecendo 
conformado, não demons-
trou muita surpresa, não 
demonstrou arrependimento, 
não negou e não confessou, 
simplesmente acatando to-
dos os procedimentos aqui 
da delegacia sem nada falar”, 
revelou a policial.

Giovanni foi indiciado e 

preso em flagrante por estu-
pro de vulnerável, por conta 
da impossibilidade de defesa 
da vítima, crime que tem pena 
de oito a 15 anos de reclusão. 
A delegada disse, ainda, que 
já requisitou documentos ao 
hospital para verificar que re-
médios foram ministrados em 
outras pacientes atendidas 
pelo médico e se havia ou não 
a real necessidade de sedação 
nos casos.

Repúdio- Em nota, a Fun-
dação Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro e a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) repu-
diaram “veementemente” a 
conduta do médico anestesis-
ta e se colocaram à disposição 
da polícia para colaborar com 
a investigação.

“Informamos que será 
aberta uma sindicância in-
terna para tomar as medidas 
administrativas”. A equipe 
do Hospital da Mulher está 
prestando todo apoio à vítima 
e sua família. Esse compor-
tamento, além de merecer 
nosso repúdio, constitui-se 
em crime, que deve ser puni-
do de acordo com a legislação 
em vigor”, informou a nota.

O presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro, Clovis 
Munhoz, informou  que já 
abriu investigação e poderá 
cassar a licença do médico.

Cremerj abriu 
processo e pode 
cassar a licença 
de Giovanni 
Quintella 
Bezerra 

Tânia Rego/Agência Brasil

Segundo a delegada Bárbara Lomba, as imagens mostram o médico em ato de sexo oral com a mulher desacordada

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA MARCA 
MERCEDES-BENZ FAMÍLIA ACTROS 6X2 E 6X4.
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identifi cados para atender 

à seguinte campanha: 

Sistema envolvido: conjunto de fi xação do tanque de combustível. 

Razões técnicas: em alguns veículos, devido a uma falha no processo de fi xação do suporte do tanque 

de combustível, pode ocorrer a trinca e posterior quebra do suporte.

Risco/implicações: em caso de quebra do suporte de fi xação do tanque de combustível, o tanque poderá 
fi car pendurado, com risco de queda e vazamento de combustível na via de tráfego. Essas circunstâncias 
aumentam o risco de acidentes, podendo causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Solução: verifi cação e, se necessário, substituição gratuita do conjunto de fi xação do tanque.

Data de início do atendimento: 15 de agosto de 2022.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o serviço deverá ser agendado diretamente com o 
Concessionário de veículos comerciais ou o Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz de sua preferência, 
onde será realizado gratuitamente, com duração aproximada de 2 (duas) horas para verifi cação, totalizando 
até 4 (quatro) horas em caso de necessidade de substituição do conjunto de fi xação do tanque.

Para consultar o endereço dos Concessionários e obter mais informações, acesse o site 

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes ou entre em contato com a nossa Central de 

Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Com esta iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, 
garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca.                

MODELOS ENVOLVIDOS CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO DE FABRICAÇÃO

Actros 6x2 e 6x4 9BM 934241 LS 057290 a 

9BM 934241 LS 058905

18 de setembro de 2020 a 

17 de dezembro de 2020

Juntos salvamos vidas.

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: 15/07/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
09:00 às 13:00 Estrada da Fazendinha - Badu - Niterói 17802107
09:00 às 13:00 Rua das Flores - Badu - Niterói 17802107
09:00 às 13:00 Rua Sem Nome - Badu - Niterói 17802107
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17802311
13:00 às 17:00 Rua Samuel Weiner Filho - Campo Belo - Itaipu - Niterói 17802311
13:00 às 17:00 Ruas C, J, O - Itaipu - Niterói 17802311
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Itaipu - Niterói 17802311
13:30 às 17:30 Rua da Amizade - Itaipu - Niterói 17803489

SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:00 Rua Espírito Santo - Brasilândia - São Gonçalo 17797027
09:00 às 12:00 Rua Gen Barcelos - Zé Garoto - Brasilândia - São Gonçalo 17797027
13:00 às 17:00 Avenida Alzira Vargas - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Avenida Povoas - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Avenida Marechal Povoas - Almerinda - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Benedito Marinho - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Carlos da Fonseca - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua G Fernandes - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Cleto - Lagoinha - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Mendes - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Monsenhor Senhor Benedito Marinho - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Travessa Marechal Povoas - Pacheco - São Gonçalo 17791575
13:00 às 17:00 Rua Abílio José de Mattos - Porto da Pedra - São Gonçalo 17803731
13:30 às 17:30 Rua Navarro da Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo 17792767
13:30 às 17:30 Rua Guilherme Lopes - Rocha - São Gonçalo 17797075
13:30 às 17:30 Rua Honorata Lopes - Rocha - São Gonçalo 17797075

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 36, 90, 122, 123, 124 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17803385
13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Marquês Mathias - Itaipuaçu - Maricá 17803385
13:00 às 17:00 Rua Mario Augusto Garcia - Jardim Atlântico - Maricá 17803385

O Programa Municipal de 
Saúde do Homem, ligado 
à Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo, vai realizar 
uma série de atividades 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Homem, lem-
brado em 15 de julho, nos 
cinco polos sanitários e 
duas clínicas gonçalen-
ses. A abertura das ações 
aconteceu, ontem (11), 
no auditório da Secre-

taria, onde os funcioná-
rios assistiram a palestra 
“Saúde do Homem - Pre-
venção e Cuidados”, com 
o urologista Roberto Avó-
lio. A palestra abordou 
a importância da pre-
venção e diagnóstico de 
várias doenças, incluindo 
o câncer de próstata, as 
infecções sexualmente 
transmissíveis, diabetes, 
hipertensão, disfunção 
erétil e depressão.

Saúde do Homem em SGPandemia 
reduz 
expectativa 
de vida
A expectativa de vida global 
ao nascer caiu para 71 anos 
em 2021, abaixo dos 72,8 em 
2019, interrompendo uma 
sequência de cinco de déca-
das de crescimento. A infor-
mação foi divulgada ontem 
(11), data em que se celebra 
o Dia Mundial da População, 
em relatório da ONU sobre as 
perspectivas populacionais 
em 2022.

A redução foi causada pelo 
impacto da pandemia de co-
vid-19. No centro e sul da Ásia 
e na América Latina e Caribe, 
por exemplo, a expectativa de 
vida ao nascer caiu quase 3 
anos entre 2019 e 2021. Para  
Bolívia, Botsuana, Líbano, 
México, Omã e Rússia, as 
estimativas caíram mais de 4 
anos entre 2019 e 2021.Neste 
ano, a população mundial 
também atingirá a marca de 8 
bilhões de pessoas, projeção 
prevista para ocorrer em no-
vembro. As últimas projeções 
das Nações Unidas também 
sugerem que a população 
global pode crescer para cerca 
de 8,5 bilhões em 2030, 9,7 
bilhões em 2050 e 10,4 bilhões 
em 2100.

O crescimento populacio-
nal é possível, em parte, pelo 
declínio dos níveis de mor-
talidade, como refletido no 
aumento níveis de esperança 
de vida ao nascer. Segundo a 
ONU, globalmente, a expec-
tativa de vida atingiu 72,8 
anos em 2019, um aumento 
de quase 9 anos desde 1990. 
Prevê-se que novas redu-
ções na mortalidade resultem 
em uma longevidade média 
mundial de cerca de 77,2 anos 
em 2050.

A expectativa de vida ao 
nascer para as mulheres ex-
cedeu a dos homens em 5,4 
anos em todo o mundo, si-
tuando-se em 73,8 e 68,4, 
respectivamente. “Uma van-
tagem de sobrevivência femi-
nina é observada em todas as 
regiões e países.
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Esportes

Dorival 
Júnior sai 
em defesa 
de Rodinei

O Flamengo 
foi derrotado 
pelo Corin-
thians e se-
gue distante 
dos líderes do 

Campeonato Brasileiro. Os 
rubro-negros utilizaram um 
time misto visando o duelo 
pela Copa do Brasil, no meio 
de semana.

O gol da vitória dos pau-
listas aconteceu após falha de 
Rodinei, que mandou para a 
própria rede. O técnico Dori-
val Júnior saiu em defesa do 
lateral-direito.

“Isso é casualidade. Fa-
bricio fez o desvio, Rodinei 
tinha cravado o corpo no 
chão, a bola bate e ele fica 
sem reação. São situações 
que podem acontecer com 
qualquer um. O Corinthians 
foi feliz em uma infelicidade 
de nossa parte”, disse.

Dorival Júnior afirmou 
que o Flamengo teve boa 
atuação e merecia um re-
sultado melhor no fim de 
semana.

“Não tivemos uma equipe 
que prevaleceu sobre a outra. 
As duas equipes não deixa-
ram de buscar o gol. O jogo foi 
resolvido na briga de meio de 
campo. De repente possamos 
ter outro tipo de jogo a partir 
de então. Serão dois jogos de-
cisivos. O Corinthians foi feliz 
no detalhe. Era gol evitável. 
Temos de ter calma, tran-
quilidade. A equipe, mesmo 
alterada, mostrou qualidade, 
respeitou tudo que foi solici-
tado e atacamos de maneira 
organizada. Fico satisfeito 
com 32 dias de trabalho. Não 
com resultado, merecíamos 
melhor”, declarou.

Empate hoje à noite no Mineirão garante o Tricolor nas quartas de final

Em vantagem, Flu visita o 
Cruzeiro pela Copa BR

A rodada de vol-
ta das oitavas de 
final da Copa do 
Brasil larga em 
grande estilo hoje 
com um clássico 
nacional. O Flu-

minense visita o Cruzeiro, a par-
tir das 21h, no Mineirão (MG). 
A expectativa é de um grande 
jogo, com o Tricolor vindo de 
um triunfo por 2 a 1 sobre o 
Ceará na despedida de Fred, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Quando o assunto é Copa 
do Brasil a expectativa é de 
muita emoção. Isso porque o 
Fluminense venceu por 2 a 1 no 
Maracanã e isso deixa a situação 
em aberto. Os cariocas têm a 
vantagem do empate, enquanto 
que a Raposa avança se ganhar 
por dois ou mais gols de vanta-

gem. Um triunfo mineiro por 
um gol de diferença vai forçar a 
disputa de pênaltis.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, sabe que o jogo 
será complicado.

“A gente queria um placar 
mais elástico no primeiro jogo 
pelo volume de jogo que tive-
mos. Mas não foi possível. Agora 
temos que trabalhar para con-
seguirmos a classificação em 
Minas Gerais. Será uma partida 
difícil pela qualidade dos times”, 
disse.

Pelo lado do Cruzeiro, a 
maior preocupação do técnico 
Paulo Pezzolano é com o des-
gaste do elenco.

“Estamos enfrentando uma 
série de jogos muito compli-
cados e decisivos. Esse jogo 
contra o Fluminense vai ser 

duro, difícil, mas precisamos 
ir com tranquilidade e tentar 
o resultado que nos garante a 
classificação”, afirmou.

O Fluminense vai com o que 
tem de melhor. A única mudan-
ça em relação ao jogo de ida é a 
entrada de Matheus Martins no 
lugar de Luiz Henrique, que já se 
apresentou ao Betis, da Espa-
nha. Isso mostra que Fernando 
Diniz vem mantendo uma base 
de trabalho.

Já o Cruzeiro tem problemas 
para este jogo. O lateral-direito 
Geovane Jesus, expulso na par-
tida de ida, cumpre suspensão. 
Já o volante Neto Moura, que 
defendeu o Mirassol no torneio, 
não pode atuar. Assim Leo Pais 
deve atuar na ala e Filipe Ma-
chado e Canesin disputam a 
vaga no meio.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz, estuda a melhor formação para encarar o Cruzeiro hoje pela Copa do Brasil   

Reforço do Bota se 
despede da Arábia

Técnico exalta apoio 
da arquibancada

O meia Carlos 
Eduardo será 
a n u n c i a d o 
pelo Botafogo 
nos próximos 
dias. O jogador 

estava no Al-Ahli, da Ará-
bia Saudita, e será mais um 
reforço dos cariocas para a 
sequência da temporada.

O brasileiro de 32 anos se 
despediu do clube árabe nes-
ta segunda-feira, por meio de 
seu perfil no Instagram.

“Al-Ahli foi minha casa 
por um curto período de 
tempo, mas ficará para sem-
pre na minha memória e no 
meu coração. Fui recebido 
com muito carinho pelo clu-
be, equipe e torcedores. Em 
cada jogo, dei tudo de mim e 
realmente espero que o clube 

O Vasco se re-
cuperou dos 
dois tropeços 
na Série B e 
venceu o Cri-
ciúma. O resul-
tado manteve 

os cruzmaltinos distantes 
do quinto colocado da com-
petição.

Mais uma vez, os cariocas 
tiveram o apoio da torcida 
longe do Rio de Janeiro. isso 
porque os vascaínos esgota-
ram os ingressos de visitan-
tes no Heriberto Hulse.

O técnico Maurício Souza 
rasgou elogios a torcida.

“Eu tenho falado isso. 
Eles são fundamentais para 
que a gente consiga o nosso 

volte a ser o grande clube que 
conheci. Hoje encerro meu 
ciclo neste clube incrível, 
que me fez sentir em casa, 
e também uma jornada in-
crível e inesquecível em um 
país que, por muitos anos, se 
tornou minha primeira casa, 
por isso serei eternamente 
grato. Obrigado, Al-Ahli. 
Obrigado, (Arábia) Saudita. 
Obrigado a todos os meus 
fãs sauditas, vou amar vocês 
para sempre!”, escreveu em 
seu perfil.

Carlos Eduardo é espera-
do no Botafogo para realizar 
exames médicos e assinar 
contrato até 2024. Até agora, 
os alvinegros já confirmaram 
as chegadas do lateral-es-
querdo Marçal e do atacante 
Luís Henrique.

objetivo. Eles têm feito a 
parte deles. Talvez alguns 
jogos não aconteçam como a 
gente quer, mas a gente entra 
com toda a vontade de fazer 
a alegria deles. A torcida do 
Vasco sempre fez esse show, 
não vai ser agora que a equi-
pe mais precisa deles que 
eles vão deixar de dar. Foi 
uma festa linda. Em menor 
número, diversas vezes ca-
laram várias vezes a torcida 
do adversário. A gente conta 
sempre com a participação 
deles para conseguir o nosso 
objetivo”, disse.

O Vasco volta a atuar fora 
de casa no próximo sábado, 
contra o Sampaio Corrêa, em 
São Luís.


