
Castro promete mais 
cuidado nos hospitais

Governador se diz chocado com caso do anestesista que abusou de paciente: “É uma monstruosidade”
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Rodrigo Neves 
e Santa Cruz na 
mesma chapa
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Gerp: primeiros números para governador
Pesquisa registrada no TSE sob o protocolo RJ 08780/2022, com 1.500 maiores de 16 anos eleitores no Estado do Rio, entre os dias 6 e 13 de julho, foi liberada ontem pelo Gerp. 
O método usado foi quantitativo e as entrevistas foram realizadas por telefone. A margem de erro é estimada em +/- 2,58 p.p., com um intervalo de confi ança de 95,55%.

PÁG. 2

CULTURA

O diretor niteroiense Marcos Árcher divide com Marcos Breda a 
direção da peça “Ele, ela e uma garrafa de vodka”, com Jaqueline 
Macóeh e Marcelo Argenta, que será apresentada de sexta a do-
mingo, no Teatro da UFF, em Icaraí.

Divulgação

Espetáculo será apresentado de sexta a domingo, no Teatro da UFF, em Icaraí

‘Ele, ela e uma garrafa de vodka’ Gabigol segue alfi netando o Galo
O Flamengo, na noite de quarta-feira, se classifi cou para as quar-
tas de fi nal da Copa do Brasil após vencer o Atlético-MG no Mara-
canã. O atacante Gabigol não deixou barato e zombou do adversá-
rio derrotado: “Vieram para o inferno, e a gente os matou”.

PÁG. 6

ESPORTES

Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol criticou a postura de um jogador do Atlético que fi cou debochando do Fla

Atualização do 
CadÚnico é prorrogada
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Garotinho recupera 
direitos políticos
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Quais destes políticos aqui da Cidade do Rio de Janeiro que V. 

conhece, mesmo se apenas de ouvir falar?
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Como V. sabe, em outubro deste ano, vai haver eleição para 

Governador do Estado do Rio de Janeiro. V. já tem um candidato 

para Governador, qual candidato? 
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O s  c a n d i d a t o s :  C i r o  G a r c i a   “ N ã o  
P o n t u o u ”
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Se as eleições para Governador do Estado do Rio de Janeiro 

fossem hoje e os candidatos fossem estes, em qual deles V. 

votaria? 
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Em qual ou quais destes candidatos V. não votaria de jeito 

nenhum para Governador do Estado do Rio de Janeiro? Mais 

algum?
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Covid-19: Rio vacina 
crianças de 4 anos
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Memória curta
Brasileiro tem a memória muito curta mesmo! Ou será que 
as eleições se aproximando causam algum tipo de amnésia 
nas pessoas? Que o diga os maricaenses. Seis anos após 
dizer a seguinte frase: “Não é como se fosse em Petrópolis, 
Itaipava. É como se fosse em Maricá, uma merd* de lugar!”, 
o prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi homenageado e recebeu 
o título de cidadão de Maricá. Um viva para a memória de 
curto prazo ou para as eleições, que fazem as pessoas serem 
tão compreensivas e amigáveis.
Roberto Almeida

Usuários de drogas em Neves
A praça de Neves, ao lado da delegacia 73° DP, está tomada 
por usuários de drogas à noite e a polícia não faz nada. Eles 
se drogam na frente de todos que passam por ali. Nós, mo-
radores que precisamos caminhar pela região diariamente, 
pedimos que providências sejam tomadas!
Valter Rodrigues

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.

UFF: ‘Ele, ela e uma 
garrafa de vodka’
O diretor niteroiense Mar-
cos Árcher divide com Mar-
cos Breda a direção da peça 
“Ele, ela e uma garrafa de 
vodka”, que será apresenta-
da de sexta a domingo, no 
Teatro da UFF. O espetácu-
lo, estrelado pela dupla de 
atores Jaqueline Macóeh e 
Marcelo Argenta, conta com 
uma encenação não-realis-
ta, carregada de símbolos, 
códigos e convenções. 

Na história, eles estão 
presos num terraço, sozi-

nhos, só tem um ao outro e 
a garrafa de vodka. E como 
diria o poeta Maiakovski 
russo, “É melhor morrer 
de vodka do que morrer de 
tédio”. O espetáculo marca 
os 40 anos de carreira de 
Marcos Breda, que estreia 
na direção da obra. 

As sessões acontecem 
sexta e sábado, às 20h, e 
domingo, às 19h. Os ingres-
sos custam R$40 (inteira) e 
estão à venda na bilheteria 
do Centro de Artes UFF. 

CULTURA

Sátira
Nesta sexta, às 20h, o hu-
morista Arnaldo Taveira se 
apresenta na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, em São 
Domingos, com o show 
“Apóstolo Arnaldo” – com 
cerca de 1 milhão de segui-
dores no Youtube e milhares 
em outras redes sociais. Per-
sonagem beberrão, sarcásti-
co, desbocado e debochado. 
O culto-show é uma sátira 
e garantia de muitas gar-
galhadas para o público. O 
ingresso custa R$60 (inteira), 
no site Sympla.

OFICINA – Entre os dias 18 e 22, das 14h às 17h30, a 
Aliança Francesa Botafogo oferece para crianças entre 
6 e 9 anos a descoberta e a prática do francês, através 
de oficinas lúdicas e divertidas com atividades que 
movimentam o corpo e estimulam a mente. As ati-
vidades combinam brincadeiras, jogos, gastronomia 
e até música. O custo desta experiência é de R$200.

FESTA – “Um disco festivo, feito para celebrar a voca-
ção brasileira para o movimento do corpo e os ritmos 
dançantes”. Assim Manoel Cordeiro, compositor e 
multi-instrumentista paraense, produtor de aproxima-
damente 800 discos, define a concepção de seu novo 
álbum instrumental, “Levadas de Festa”, o quarto disco 
autoral de sua carreira.

Divulgação

Espetáculo será apresentado de sexta a domingo, no Teatro da UFF

Divulgação

Arnaldo Taveira sobe ao palco da 

Sala Nelson Pereira dos Santos

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Fomento às empresas de TI 

A Prefeitura de Maricá, 
por meio do Instituto de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Maricá, assinou 
na terça (12) um termo de 
cooperação técnica com 
o Sindicato das Empresas 
de Informática do Estado 
do Rio de Janeiro (TI Rio) 
visando incentivar o setor 

Divulgação

de Tecnologia da Informa-
ção na cidade. O acordo 
trata da execução de ações 
conjuntas com foco no fo-
mento voltado às empresas 
de TI da cidade. Para o pre-
sidente do TI Rio, Benito 
Paret, essa parceria reforça 
o objetivo social que o sin-
dicato tem no setor. 

Atendimento 
prioritário no MAR

Ingá: auxílio para 
desalojados 

O Museu de Arte do Rio vai 
oferecer um horário de aten-
dimento prioritário para visi-
tas de pessoas com deficiên-
cia intelectual e mental nas 
exposições. Todas as sextas, 
das 11h às 12h, o público vai 
encontrar mudanças que vão  
nas exposições, como adapta-
ções sonoras e de iluminação 
com objetivo de equilibrar os 
estímulos e favorecer uma vi-
sitação mais fluida. Além dis-
so, as equipes de atendimento 
ao público participaram de 
formações sobre inclusão 
com foco na acessibilidade 
atitudinal.

Esta é mais uma etapa na 
direção de promover mais 
acessibilidade ao público do 
MAR. A medida também está 
de acordo com a Lei Muni-
cipal nº 6.278, que institui a 
obrigatoriedade dos museus e 
casas culturais do Rio a reser-
var um horário de atendimen-
to exclusivo para visitação de 
Pessoas com Deficiências. 

A 10ª Vara Cível de Niterói 
determinou, na última terça-
-feira (12), prazo de até 90 dias 
para que o Município dê nova 
moradia às 18 famílias que 
viviam no Casarão do Ingá, 
destruído por um incêndio 
em abril do ano passado. 
Desde o incêndio, os antigos 
moradores do local, inclusive 
crianças, idosos e pessoas 
com deficiência, estão desa-
lojados.  

A decisão foi dada em for-
ma de liminar a pedido da De-
fensoria Pública e determina 
também que, em até 30 dias, 
a Prefeitura passe a pagar Alu-
guel Social para as famílias, 
até que elas se mudem para 
a nova moradia.

O imóvel, localizado na 
esquina da Rua Presidente 
Domiciano com Antonio Par-
reiras, é propriedade privada, 
mas tombado pelo patrimô-
nio histórico nacional e há 
mais de três décadas ocupado 
por pessoas sem teto. 

POR JEFFERSON LEMOS

Ambiente escolar mais verde

O que os olhos veem o 
coração sente. Duzentos 
e trinta estudantes do Co-
légio Estadual República 
Italiana, em Porto Real, 
Região Sul Fluminense do 
Rio de Janeiro, que cursam 
o Ensino Médio em tempo 
integral com ênfase ao 
Empreendedorismo, resol-

Divulgação

veram embarcar no proje-
to “Nosso Jardim”, criado 
no início do ano letivo. O 
projeto tem possibilitado 
aos jovens do Colégio um 
maior contato com a na-
tureza, além de valorizar 
o ambiente escolar e o 
incentivo do trabalho em 
grupo.

PDT e PSD confirmam aliança

A corrida eleitoral no Es-
tado do Rio ganhou nova 
e importante movimenta-
ção ontem (14), quando o 
PDT e PSD apresentaram 
a chapa que concorrerá ao 
Governo do Estado: Rodri-
go Neves confirmou sua 
candidatura a governador 
e terá Felipe Santa Cruz 
como seu vice, na aliança 
costurada pelo presidente 

Alex Ramos / Divulgação

nacional do PDT, Carlos 
Lupi, e pelo presidente 
estadual do PSD e prefeito 
da cidade do Rio, Eduardo 
Paes. O anúncio foi forma-
lizado com a presença de 
líderes políticos e sociais 
aliados à pré-candidatura 
do ex-prefeito de Niterói. À 
mesa, Rodrigo e Santa Cruz 
se emocionaram ao falar da 
parceria.

Panorama RJPanorama RJ

Liminar assinada pelo pre-
sidente do STJ, Humberto 
Martins, restabeleceu os 
direitos políticos do ex-go-
vernador Anthony Garoti-
nho. Ele pretende voltar ao 
posto que ocupou de 1999 
a 2002 e é pré-candidato 
pela União Brasil às elei-
ções deste ano. Em 2018, 
Garotinho teve uma con-
denação por improbidade 

administrativa confirmada 
em segunda instância. Ele 
foi julgado por participa-
ção em um esquema de 
desvios de recursos da 
Secretaria de Estado de 
Saúde entre 2005 e 2006, 
período em que o RJ era 
governado por sua mulher, 
Rosinha Garotinho. Na 
época, Anthony Garotinho 
era secretário de governo.  

Garotinho: direitos políticos de volta
Tânia Rego / Agência Brasil

Acessibilidade para fazer 
a diferença e construir 
pontes para a sustentabi-
lidade. Foi neste cenário 
que os alunos do Instituto 
Nossa Senhora de Lourdes, 
da Vila Parque da Cidade, 
foram recebidos, na Glocal 
Experience, na quarta (13). 
Alunos surdos e inscritos 

no Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), foram 
guiados pela equipe de 
Responsabilidade Social da 
Águas do Rio, que contava 
com intérpretes da Libras. 
A oficina “Água se Planta” 
encantou a criançada, com 
a história do caminho feito 
pelas gotas de água.

Garantindo a inclusão
Divulgação
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No Hospital da Mulher, governador diz que episódio de estupro tem que servir para evitar outros casos

Mais segurança para pacientes
O governador Cláudio Castro 
visitou, na tarde de ontem, 
o Hospital da Mulher Helo-
neida Studart, em São João 
de Meriti, na Baixada Flumi-
nense, após caso de violência 
sexual na unidade. Acompa-
nhado por outras autoridades 
do governo do estado, Castro 
anunciou que determinou à 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) a revisão dos protocolos 
de segurança já existentes em 
todas as unidades de saúde 
do estado e se solidarizou 
com a equipe que participou 
do parto da vítima.

“É a primeira vez na his-
tória que há um relato desse 
tipo, é uma situação extraor-
dinária, que choca todos 
nós, choca a sociedade flu-
minense. Já conversei com a 
SES para criar um protocolo 
de segurança. Isso é uma 
monstruosidade. Esse episó-
dio tem que servir para que a 
gente possa combater outros 
casos”, ressaltou Cláudio 
Castro.  

O governador garantiu 
que todas as vítimas atendi-
das pelo médico anestesista 
receberão total atenção da 
Secretaria de Estado de As-
sistência à Vítima com apoio 
psicológico. Durante a visita, 
ele também elogiou os profis-
sionais - os quais chamou de 
“heróis” - por denunciarem 

o caso.
“Parabenizei a equipe pela 

atitude corajosa e destemida 

que tiveram e coloquei o Es-
tado à disposição para ofere-
cer todo o apoio psicológico 

que os funcionários preci-
sem”, disse o governador.

A Secretaria de Estado de 

pela equipe médica da uni-
dade, denunciaram o crime 
à Polícia Civil, que foi até a 
unidade e prendeu o médico 
anestesista Giovanni Quin-
tella Bezerra em flagrante. 
A quebra dos protocolos de 
segurança pelo anestesista 
acendeu o alerta para a equi-
pe de enfermagem fazer a 
denúncia que levou à prisão.

O médico não é servidor 
do estado. Ele tem título de 
especialista em anestesiolo-
gia, CRM regular e prestava 
serviço como pessoa jurídica 
para os hospitais estaduais 
da Mãe, da Mulher e Getúlio 
Vargas. As unidades estão 
em contato com a Polícia 
Civil para colaborar com as 
investigações. A Fundação 
Saúde instaurou uma sindi-
cância interna para tomar as 
medidas administrativas e 
notificou o Cremerj. A equipe 
da unidade está prestando 
todo apoio à vítima e à sua 
família.

Todas as 
vítimas do 
anestesista 
receberão 
assistência e 
apoio psicológico

Ernesto Carrico / Governo RJ

Castro anunciou a revisão dos protocolos de segurança nas unidades de saúde do estado e se solidarizou com a equipe que participou do parto da vítima

Rio vacina crianças 
de 4 anos contra c-19
A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro vai iniciar hoje a va-
cinação de crianças de 4 
anos de idade contra a co-
vid-19 e chegará às de 3 
anos na semana que vem. 
A informação foi dada hoje 
(14) nas redes sociais pelo 
prefeito Eduardo Paes, um 
dia depois de a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) ter aprovado 
a aplicação da CoronaVac 
em crianças de 3 a 5 anos 
de idade.

A vacinação das crianças 
de 4 anos vai acontecer nos 
dias 15, 16, 18 e 19 de julho. 
Nos dias 20, 21, 22 e 23 será 
a vez das crianças de 3 anos 
ou mais.

Conforme autorização 
da Anvisa, as crianças des-
sas duas idades só podem 
receber a vacina CoronaVac, 
que é produzida no Brasil 
pelo Instituto Butantan.

A diretoria colegiada 
da agência foi unânime na 

decisão e autorizou a imu-
nização com duas doses 
da vacina, no intervalo de 
28 dias. A aprovação vale 
somente para crianças que 
não são imunocomprome-
tidas.

A vacinação de crianças 
de 5 a 11 anos de idade já 
era possível desde janeiro. 
Nesse caso, são aplicados os 
imunizantes da Pfizer (ver-
são pediátrica) e a própria 
CoronaVac.

A CoronaVac foi a pri-
meira vacina contra co-
vid-19 aplicada no Brasil, 
em 17 de janeiro de 2021, 
e é produzida a partir de 
um acordo entre o Instituto 
Butantan e a farmacêutica 
chinesa Sinovac, que desen-
volveu o imunizante.

A vacina já foi aprovada 
em 56 países e pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e teve cerca de 1 
bilhão de doses aplicadas 
no mundo.

Itaboraí: 1º Festival 
de Cultura Urbana
A Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da parceria entre a Se-
cretaria Municipal de Cultura 
e a Secretaria Municipal de 
Turismo e Eventos, promo-
verá o 1º Festival de Cultura 
Urbana de Itaboraí, neste 
sábado (16), das 17h à 0h, na 
Rua Salvador de Mendonça, 
no Centro.

A programação contará 
com manifestações artísti-
cas, como dança, música e 
grafite. Artistas do município 
se apresentarão, de forma a 
consolidar a cultura da cida-
de. Dentre as apresentações, 
show do cantor rapper TK, 
membro do grupo Caixa Bai-
xa; Joey Martinez e Frazão; e 
R.I.O Cia de Dança.

A realização do grafite 
será no muro do Esporte 
Clube Comercial, feito pelo 
grafiteiro Célio Alma. Segun-
do o secretário municipal 
de Cultura, Roberto Costa, 
o festival visa fortalecer o 
cenário da cultura urbana 
do município e realizar dis-
cussões acerca das diversas 
linguagens artísticas urbanas 

através de apresentações 
artísticas.

“Nosso intuito é incen-
tivar o fomento de artistas 
locais e ainda democratizar o 
acesso às artes com apresen-
tações artísticas em espaço 
público e de fácil acesso a 
população”, afirmou Roberto 
Costa.

O festival artístico cultu-
ral visa a integração da plu-
ralidade da cultura urbana. 
Cultura esta, que se define 
como qualquer manifesta-
ção cultural no espaço urba-
no, grupos que se expressam 
nas ruas, bairros e espaços 
públicos. Pretende-se discu-
tir ainda, as diversas lingua-
gens que a cultura urbana 
abrange, sejam elas artísticas 
ou sociais.

Covid-19: 21,5 milhões não 
tomaram 2ª dose da vacina
Até o momento, mais de 
158,3 milhões de pessoas 
tomaram pelos duas doses 
de vacina contra a covid-19, 
o que representa quase 80% 
do público-alvo. Apesar dis-
so, o Ministério da Saúde 
informou ontem que cer-
ca de 21,5 milhões de pes-
soas estão aptas a tomar a  
segunda dose, mas não re-
tornaram aos postos de va-
cinação. A população entre 
18 e 29 anos de idade possui 
maior número de aptos, so-
mando quase 5,4 milhões de 
pessoas.

A imunização contra a 
covid-19 está disponível com 
primeira e segunda dose 
para crianças de 5 a 11 anos. 
Já o público de 12 a 39 anos 
de idade, além do esquema 

primário com duas doses, 
pode tomar a dose de reforço 
quatro meses após a segunda 
dose.

A população acima de 
40 anos está apta a tomar 
também a segunda dose de 
reforço contra a covid-19, 
quatro meses depois do pri-
meiro reforço. Diversos es-
tados já estão aplicando a 
quarta dose para o público 
abaixo dos 40 anos. Estados 
e Distrito Federal já recebe-
ram mais de 581 milhões de 
imunizantes, segundo dados 
do LocalizaSUS.

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem recomen-
dação para quem iniciou o 
esquema vacinal contra a 
covid-19 com o imunizante 
da Janssen. Segundo a pasta, 

imunizante deve ser aplica-
do quatro vezes: dose única 
inicial, seguida da primeira, 
da segunda e da terceira dose 
de reforço.

A primeira dose de refor-
ço da Janssen deve ser apli-
cada entre 2 e 6 meses após 
a dose única, com o mesmo 
imunizante. Já a segunda 
aplicação de reforço deve ser 
feita 4 meses depois da pri-
meira dose de reforço. Nesse 
caso, podem ser usadas as 
vacinas da Pfizer, Astrazene-
ca ou a própria Janssen.

De acordo com minis-
tério, pessoas com idade 
superior a 40 anos podem 
tomar o terceiro reforço, que 
deverá ser aplicado após o 
intervalo de quatro meses do 
segundo. Nesses casos, a re-

comendação é que também 
sejam usadas as vacinas As-
trazeneca, Pfizer ou Janssen.

“É importante ressaltar 
que esse esquema é reco-
mendado apenas para quem 
iniciou a vacinação contra 
a covid-19 com a Janssen, 
ou seja, tomou a dose única 
do imunizante. As pessoas 
que começaram o esquema 
vacinal (primeira e segunda 
dose) com outros imuni-
zantes e se vacinaram com a 
Janssen como dose de refor-
ço não se encaixam nessas 
recomendações”, informa a 
pasta.

Segundo informações 
do LocalizaSUS, estados e 
Distrito Federal já receberam 
mais de 581 milhões de imu-
nizantes.

Ministério da Saúde diz que população entre 18 e 29 anos soma 5,4 milhões

Limpa SG realiza pesquisa 
sobre descarte de lixo
Os agentes da campanha 
Limpa São Gonçalo inicia-
ram, ontem, uma pesquisa 
junto a moradores e comer-
ciantes, em especial nos 
pontos críticos de descarte 
irregular do lixo. O objetivo é 
monitorar o serviço de coleta 
realizado na cidade, identifi-
car falhas para posterior cor-
reção e reforçar a orientação 
quanto aos horários e rotas 
dos caminhões de coleta.

As Travessas Alzira e Bar-
bosa, no bairro Pita, foram as 
primeiras a receber os agen-
tes. O local é um dos pontos 
crônicos de despejo irregular 
no município.

Durante a pesquisa, os 
moradores foram questiona-
dos sobre o motivo do des-
carte em local inapropriado 
e soluções para resolver o 
problema. Os agentes apro-
veitaram a oportunidade 

para explicar, mais uma vez, 
sobre os dias e horários de 
coleta na região.

A moradora Lucinette 
Oliveira, de 46 anos, fa-
lou que um carro menor 
realiza a coleta na via. “A 
rua aqui é muito estreita. E  
como alguns carros ficam 
estacionados, o caminhão 
do lixo não consegue subir. 
Mas um carrinho menor 
entra aqui recolhendo. Eu 
acho que precisa de mais 
fiscalização, porque as pes-
soas, vendo que tem gente 
vigiando, vão pensar mais 
antes de jogar o lixo no lugar 
errado”, disse.

As ações da campanha 
Limpa São Gonçalo aconte-
cem de forma integrada entre 
Secretarias de Meio Ambien-
te e de Conservação, em par-
ceria com as Subsecretarias 
de Fiscalização de Posturas 

e de Limpeza Urbana.
Após o lançamento da 

campanha, em setembro de 
2021, as equipes passaram a 
primeira fase promovendo a 
conscientização da popula-
ção e das empresas para que 
realizassem o descarte de 

resíduos da maneira corre-
ta. Os estabelecimentos que 
produzem e descartam mais 
de 100 litros de resíduos por 
dia devem contratar empresa 
especializada, devidamente 
cadastrada junto à Prefeitura, 
para a retirada do material.

Estão sendo mapeados áreas de despejo irregular e qualidade da coleta
 Renan Otto/Divulgação

Infratores serão punidos pelos agentes da ação com multas

Saúde (SES) e a direção do 
Hospital Estadual da Mulher 
Heloneida Studart, acionadas 

Evento acontece 
neste sábado 
(16) e reúne 
dança, música
e grafite
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Beneficiários do Auxílio Brasil terão até outubro para atualizar informações

Prazo de atualização de dados 
do CadÚnico é ampliado
O Ministério da Cidadania 
prorrogou os prazos para a 
atualização de dados das fa-
mílias inscritas no cadastro 
único, beneficiárias do Auxí-
lio Brasil. É o que consta da 
Instrução Normativa nº 17, 
publicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

Devido aos impactos da 
pandemia, o ministério esca-
lonou o processo de revisão 
cadastral. Com isso, apenas 
as famílias com cadastros 
atualizados pela última vez 
em 2016 ou 2017 foram convo-
cadas para atualizar os dados 
no Cadastro Único. Famílias 
que atualizaram dados pela 
última vez em 2018 ou 2019 
serão convocadas nos próxi-
mos anos.

A resolução publicada on-
tem prevê que os beneficiários 
do Auxílio Brasil que estão em 
revisão cadastral terão até 14 
de outubro para atualizar as 
informações. “O prazo ven-
ceria originalmente nesta 
sexta-feira (hoje). Já as famílias 
em averiguação cadastral, 
cujo prazo para atualizar in-
formações terminou em 10 de 
junho, ganharam prazo extra 
até 12 de agosto”, informou o 
ministério.

De acordo com a pasta, os 
processos estão em andamen-
to desde fevereiro e englobam 
8 milhões de famílias.

A revisão cadastral con-
siste na solicitação à família 
para atualizar os registros do 
Cadastro Único, “caso esteja 
há mais de dois anos sem 
nenhuma alteração ou apre-

sente dados novos na renda, 
situação de trabalho, endereço 
ou composição familiar”.

Já a averiguação cadastral 
verifica as informações do 
CadÚnico, tendo por base in-
formações contidas em outros 
registros administrativos fede-
rais. “Se forem identificadas 
inconsistências após o cru-
zamento de dados, a família 
deve comprovar que cumpre 
os critérios de elegibilidade 
ao Auxílio Brasil”, explica o 
ministério.

Famílias inscritas no Ca-
dastro Único devem atualizar 
os dados a cada dois anos 
ou no caso de haver alguma 
alteração. Aqueles que forem 
convocados para averiguação 

e revisão de dados devem 
comparecer a um Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras) ou a um posto de 
atendimento do Cadastro 
Único do município.

“A atualização cadastral é 
fundamental para assegurar a 
qualidade dos dados e garantir 
que as informações registra-
das na base do Cadastro Único 
estejam sempre de acordo 
com a realidade das famílias. 
Programas sociais como o 
Auxílio Brasil, o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
a Tarifa Social de Energia Elé-
trica ( TSEE) e a ID Jovem 
exigem que o cadastro esteja 
atualizado para que as famílias 
possam receber os benefícios”, 

informou, em nota, o Ministé-
rio da Cidadania.   

Por meio do aplicativo do 
Cadastro Único, é possível às 
famílias cadastradas conferir 
se os dados estão atualizados. 
Também possibilita saber se 
as famílias estão sob averi-
guação ou revisão cadastral. A 
ferramenta informa, também, 
o que deve ser feito para a re-
gularização dos registros.

“A falta de atualização dos 
dados do Cadastro Único pode 
levar à suspensão do benefício 
e posterior cancelamento. Se 
os registros não forem regula-
rizados, as famílias podem ser 
excluídas do Cadastro Único a 
partir de julho de 2023”, alerta 
o ministério.

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Processos do programa Auxílio Brasil estão em andamento desde o mês de fevereiro e englobam 8 milhões de famílias

TCU diz que urna 
eletrônica é segura
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) concluiu que 
o sistema eletrônico de vota-
ção é seguro e não há riscos 
relevantes para a realização 
das eleições de outubro.

A conclusão está em um 
relatório de auditoria apre-
sentado na quarta-feira (13) 
pelo tribunal. A investigação 
avaliou a gestão de riscos 
para proteção do proces-
so eleitoral e capacidade 
de evitar a interrupção da 
normalidade das eleições 
contra falhas graves.

Para os auditores, o TSE 
possui um cronograma para 
aprovação de projetos de de-
fesa cibernética e há planos 
de contingências para evitar 
a interrupção do sistema em 
caso de incidentes.

O relatório aprovado está 
relacionado à terceira etapa 
da auditoria realizada pelo 
TCU no sistema de votação.

O relator da auditoria, 
ministro Bruno Dantas, elo-
giou os testes de segurança 

realizados pelo TSE e a cria-
ção da Comissão de Trans-
parência das Eleições (CTE), 
grupo criado para receber 
sugestões de melhorias do 
processo eleitoral.

“Percebo que o TSE tem 
se esmerado em aperfeiçoar 
a segurança interna do pro-
cesso eleitoral, ainda que o 
sucesso do pleito também 
demande articulação com 
outras instituições e com a 
sociedade”, declarou.

Em maio, o TSE concluiu 
a segunda fase do teste pú-
blico de segurança (TPS) 
do sistema eletrônico das 
eleições deste ano.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Relatório aprovado é relacionado à auditoria realizada no sistema de votação

Investigação 
procurou avaliar 
a gestão de riscos 
para proteção do 
processo eleitoral 
brasileiro

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA MARCA 
MERCEDES-BENZ, MODELOS DA FAMÍLIA AXOR 4X2, 6X2 E 6X4.
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda., em atualização ao chamamento realizado em 9 de outubro de 2020, 

convoca adicionalmente os proprietários  dos veículos abaixo identifi cados para atender à seguinte campanha: 

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

Razões técnicas: constatou-se uma possível inconformidade no procedimento de aperto dos parafusos 

de fi xação do suporte do tanque de combustível, consequência de desvio no processo produtivo.

Risco/implicações: uma somatória de variáveis pode fazer com que os parafusos de fi xação do suporte 
do tanque de combustível percam sua força de aperto. Nesta hipótese, com o passar do tempo, pode 
haver a fadiga desses componentes, causando potencial fratura prematura dos parafusos e consequente 
soltura do suporte do tanque. Tal falha poderia, em situações extremas e associada a particularidades de 
operação, ocasionar queda do tanque de combustível e o possível derramamento de óleo na via de tráfego. 
Essas circunstâncias aumentariam o risco de acidentes e danos físicos de natureza grave, ou até mesmo 

fatais, aos ocupantes do veículo e terceiros.

Solução: substituição gratuita dos parafusos e porcas de fi xação, aplicando-se o torque recomendado.

Data de início do atendimento: 11 de julho 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 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

Família Axor 4x2, 6x2 e 6x4 9BM 958444 LB 190002 a

9BM 958443 NB 262924

17 de setembro de 2020 a 

11 de fevereiro de 2022

Juntos salvamos vidas.

Bolsonaro sai 
em defesa 
da PEC dos 
Benefícios
O presidente Jair Bolsonaro 
respondeu, ontem, às críticas 
de que a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) nº 
15 aprovada na Câmara dos 
Deputados seria eleitoreira. 
A anuência do Congresso 
Nacional à proposta autoriza 
o governo a elevar, tempora-
riamente, os valores pagos a 
alguns programas sociais e a 
criar outros benefícios.

“Quem está necessitado 
não quer saber se tem eleição 
ou não [este ano]. Para quem 
está passando fome, não 
interessa”, respondeu o presi-
dente ao ser questionado por 
jornalistas durante sua visita a 
Vitória do Mearim (MA).

Bolsonaro lamentou que 
o Congresso não tenha apro-
vado antes a PEC dos Benefí-
cios Sociais. E destacou que 
a iniciativa não se limita a 
elevar de R$ 400 para R$ 600, 
até dezembro, o valor mensal 
pago aos beneficiários do Au-
xílio Brasil e o do Auxílio Gás.

A PEC, que gera R$ 41,2 
bilhões em despesas excep-
cionais à União, também 
autoriza que seja pago um 
auxílio de R$ 1 mil para ca-
minhoneiros, o reforço do 
programa Alimenta Brasil, 
além de parcelas de R$ 200 
para taxistas, financiamento 
da gratuidade no transporte 
coletivo de idosos e compen-
sações para os estados que 
reduzirem a carga tributária 
dos biocombustíveis.

Bolsonaro também con-
firmou que deve conversar 
com o presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, nos pró-
ximos dias, e que deve apre-
sentar a ele uma “solução” 
para a guerra com a Ucrânia.

“Ele quer conversar comi-
go. É uma liderança; o país 
dele está com este conflito 
e eu vou dar minha opinião. 
Vou dizer para ele o que eu 
acho. A solução para o caso, 
eu sei como seria, mas não 
vou falar com ninguém [antes 
de Zelensky]”.

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: 19/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ruas 50, 74 - Jardim Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 17819177
09:00 às 13:00 Rua das Arueira - Engenho do Mato - Niterói 17819177
09:00 às 13:00 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 17819177
13:00 às 17:00 Avenida Central Ewerton Xavier - Serra Grande - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Avenida Professor Carlos Cortes - Serra Grande - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Ruas 4, 7, 8, 33 - Itaipu - Serra Grande - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Rua João Bittencourt - Engenho do Mato - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Rua José Florêncio Pereira - Serra Grande - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Rua Professor José Bitencourt Júnior - Engenho do Mato - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Rua Repórter César Donadel - Serra Grande - Niterói 17819471
13:00 às 17:00 Rua Newton Prado - Santa Rosa - Niterói 17823233
13:00 às 17:00 Rua Professor Octacílio - Santa Rosa - Niterói 17823233
13:00 às 17:00 Rua Siqueira Campos - Santa Rosa - Niterói 17823233
13:00 às 17:00 Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói 17823553
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora Auxiliadora - Santa Rosa - Niterói 17823553
13:00 às 17:00 Travessa Nossa Senhora Auxiliadora - Santa Rosa - Niterói 17823553
13:00 às 17:00 Avenida 10 - Mar Alegre - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Ruas 2, 9 - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Ador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Altevo do Vale E Silva - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Armador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Átila Nunes - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Ruas D, E - Itaipu - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Desembargador Leopoldo Muylaert - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua dos Acadêmicos - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Doutor Domingos Araújo - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Sidney Corrêa - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Nicanor Nunes - Piratininga - Niterói 17823717
13:00 às 17:00 Rua Vereador Agustinho de Paula Santos - Itaipu - Niterói 17823717

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Avenida Amaral Peixoto - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Ana Cristina - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Antônio Castro - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Aristídes José Silva - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Belmiro da Silva - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Belmiro Ferreira Silva - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Ailson Simões - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Aristídes José Silva - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário José Varela - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Oswaldo Conceição - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Wilson Viana Barbosa - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua José Varela - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Luiz Queiroz Nogueira - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Mira Flores - Colubandê - São Gonçalo 17819605
12:00 às 16:00 Rua Poatu - Colubandê - São Gonçalo 17819605
13:00 às 17:00 Rua Aldrovando Pena - Raul Veiga - São Gonçalo 17822863
13:00 às 17:00 Rua Nonato Farias - Raul Veiga - São Gonçalo 17822863
13:00 às 17:00 Rua Presidente Acira Cotrim - Raul Veiga - São Gonçalo 17822863

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Caxito - Jardim Interlagos - Jacaroá - Maricá 17819215
13:00 às 17:00 Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá 17819215
13:00 às 17:00 Ruas 66, 69, 73 - Jardim Interlagos - Maricá 17819215
Dia: 20/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Alarico de Souza - Itaipu - Niterói 17829767
13:00 às 17:00 Rua 1 - Itaipu - Niterói 17829767
13:00 às 17:00 Avenida Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17829851
13:00 às 17:00 Rua José Ferreira Vaz - Itaipu - Niterói 17829851
13:00 às 17:00 Ruas C, M - Itaipu - Niterói 17829851
13:00 às 17:00 Rua Samuel Wainer Filho - Itaipu - Niterói 17829851
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 17829915
13:00 às 17:00 Ruas J, L - Itaipu - Niterói 17829915

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:30 Rua André Filho - Trindade - São Gonçalo 17750817
08:30 às 12:30 Rua Rio Bonito - Trindade - São Gonçalo 17750817
09:00 às 12:00 Estrada Itaúna - Fazenda Mineiros - São Gonçalo 17796979
09:00 às 12:00 Rua Constância - Portão do Rosa - São Gonçalo 17796979
09:00 às 12:00 Rua Groelândia - Itaúna - Portão do Rosa - São Gonçalo 17796979
13:00 às 17:00 Rua Alzira Duque Estrada - Galo Branco - São Gonçalo 17827753
13:00 às 17:00 Rua Regina Cardoso - Galo Branco - São Gonçalo 17827753
13:30 às 17:30 Rua Visconde de Itaúna - Paraíso - São Gonçalo 17751125
13:30 às 17:30 Rua Maria Isabel - Gradim - Paraíso - São Gonçalo 17751125

MARICÁ
10:00 às 13:00 Ruas 15, 16, 37, 139 - Jacaroá - Maricá 17828447
10:00 às 13:00 Rua Alzira de Souza Brandão - Lagomar - Maricá 17828447
10:00 às 13:00 Rua Virgílio de Souza Brandão - Jacaroá - Maricá 17828447
13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Ruas 2, 32, 68, 69, 70, 71, 72, 73 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Rua Edilco Ramalho - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Rua Gutemberg C. Francisco - Itaipuaçu - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Rua Mário Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Estrada Cassorotiba - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 17801939
13:00 às 17:00 Ruas 2, 77, 78, 79, 80, 83 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17829661
13:00 às 17:00 Estrada dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17829661
13:00 às 17:00 Rua Abraão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá 17829661
13:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Parque São José - Maricá 17829661
13:00 às 17:00 Rua João Pressel - Jardim Atlântico - Maricá 17829661
13:00 às 17:00 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico Leste - Maricá 17829661
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Esportes

Nino exalta 
boa fase da 
defesa do 
Fluminense

O Fluminense 
tem encanta-
do com seu 
futebol ofen-
sivo  sob o 
comando do 

técnico Fernando Diniz, 
mas não é só o ataque que 
vem bem: a boa fase da de-
fesa tricolor também chama 
a atenção. O zagueiro Nino 
falou sobre o assunto e lem-
brou que a equipe inteira 
tem responsabilidade nisso.

“A gente sabe que o fato 
de não sofrer gols vai muito 
além da zaga. É o empenho 
de todo o time, o professor 
Diniz tem nos cobrado mui-
to em relação a isso. Real-
mente é um esforço desde 
os atacantes que voltam 
para marcar, uma atenção 
especial na bola parada. Isso 
tudo conta e a gente fica feliz 
de estar sofrendo poucos 
gols. É um fator muito im-
portante para que as vitórias 
venham”, disse.

O Fluminense volta a 
campo no próximo domin-
go, contra o São Paulo, no 
Estádio do Morumbi. Nino 
vê o duelo como um con-
fronto direto na tabela do 
Campeonato Brasileiro.

“Vai ser um jogo muito 
difícil contra um candida-
to direto que está poucos 
pontos atrás de nós na clas-
sificação. A gente precisa da 
vitória e vamos muito con-
centrados para o Morumbi”, 
concluiu o defensor.

O Fluminense ocupa 
a quinta posição do Cam-
peonato Brasileiro e soma 
27 pontos. Com 23, o São 
Paulo é o sétimo colocado 
na tabela.

Atacante revelou que no Mineirão teve adversário que debochou do Fla

Gabigol alfineta Galo 
após vaga na Copa BR

Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol e todo elenco rubro-negro agora pensam na partida contra o Coritiba, amanhã, desta vez pelo Brasileirão

O  F l a m e n g o 
mostrou sua for-
ça ao eliminar o 
Atlético-MG, na 
noite da última 
quarta-feira, na 

Copa do Brasil. Os rubro-ne-
gros dominaram totalmente 
a partida e venceram por 2 a 
0 no Maracanã, com gols de 
Arrascaeta.

Após a classificação ga-
rantida, o atacante Gabigol 
provocou o rival e destacou 
que o Atlético-MG sentiu o 
“inferno” no Rio de Janeiro.

“Futebol, acho que é como 
o Dorival falou para nós, mu-
dam os personagens, mas a 
história é sempre a mesma. 
Eles tiveram a chance de ma-
tar a gente e não mataram. 

Aí vieram para o inferno, e a 
gente os matou”, disse.

Gabigol criticou a postura 
de um jogador do Atlético-MG 
no duelo de ida, no Mineirão.

“Poderiam ter levado o 
jogo mais a sério, principal-
mente um jogador. Ele ficou 
puxando a bola, dando risa-
dinha pro Dorival. Eu falei pra 
alguns que isso não se pode 

fazer. Eu sou um cara que 
brinco, mas não desrespeito 
jogador nenhum”, declarou.

Agora, o Flamengo pas-
sa a focar no Campeonato 
Brasileiro. Os rubro-negros 
encaram o Coritiba, amanhã, 
em Brasília.

Adeus - O Fenerbahçe, da 
Turquia, anunciou a contra-
tação do volante Willian Arão. 
O jogador de 29 anos deixa o 
Brasil pela primeira vez em 
sua carreira, após seis anos 
atuando pelo Flamengo.

Pelo Rubro-negro, Arão 
acumulou 296 jogos, 25 gols 
e 21 assistências. Em 2019, 
foi titular na conquista da Li-
bertadores e do Campeonato 
Brasileiro.

Flamengo 
confirmou 
ontem venda de 
William Arão, 
que já chegou ao 
Fenerbahçe

Halls e Alexander 
disputam vaga no gol

Botafogo tem novo 
gerente de futebol

O Vasco volta 
a campo ama-
nhã, contra o 
Sampaio Cor-
rêa,  em São 
Luís. Para esta 
partida, os cruz-

maltinos não terão o goleiro 
Thiago Rodrigues, suspenso. 
O técnico Maurício Souza 
tem duas opções para o setor. 
Os jovens Halls e Alexander, 
crias das categorias de base 
do clube.

Halls é um pouco mais 
experiente. No entanto, re-
velou que Maurício Souza 
ainda não definiu quem será 
o titular.

“Não sabemos ainda 
quem vai jogar. Geralmente 
a gente descobre na preleção, 
duas horas antes do jogo. Mas 

O Botafogo se-
gue com pro-
cesso de es-
truturação do 
futebol após 
a chegada da 

SAF. Nesta semana, o clube 
anunciou Pedro Moreira 
como novo gerente de fu-
tebol.

O dirigente tem expe-
riências após passagens por 
CBF, Corinthians e Cruzeiro. 
Pedro Moreira exaltou sua 
chegada ao Glorioso.

“Chego muito motivado 
para trabalhar e entregar o 
meu máximo em prol de um 
Botafogo forte e vencedor. É 
uma grande honra vestir essa 
camisa e participar desse 

com a parceria que a gente 
tem, com certeza vai sempre 
ter um torcendo pelo outro. 
Vários treinadores passam 
aqui e falam que nunca viram 
isso em outro clube. Temos 
uma união muito grande”, 
disse.

Alexander destacou que 
os goleiros cruzmaltinos são 
muito unidos, mas que existe 
a disputa pela posição.

“Temos essa irmandade 
que vem de um bom tempo. 
Cada um busca seu espa-
ço. Independentemente de 
qualquer coisa, é uma briga 
sadia. Existe sim uma disputa, 
mas um quer o melhor para 
o outro. Sempre buscando o 
alto nível. Se um está bem, o 
outro tem que estar melhor. 
Goleiro é isso aí”, declarou.

momento histórico de virada 
do clube. Agradeço a con-
fiança de John Textor e André 
Mazzuco”, disse Moreira.

“O Pedro vem exercer 
uma função estratégica de 
gestão no Departamento 
de Futebol. Será uma ponte 
importante entre a Diretoria 
e as áreas de coordenação 
e operacionais, otimizando 
processos e relações. É um 
profissional muito qualifi-
cado, benquisto no meio, 
experiente e que possui to-
dos os predicados que a SAF 
entende como necessárias 
na busca contínua pela ex-
celência”, destacou André 
Mazzuco, diretor de futebol 
alvinegro.


