
Motocicletas sem placas 
na mira da fiscalização

Operação lançada pelo Governo estadual reúne Detran, polícias Civil e Militar e Detro. Veículos serão recolhidos 

SERÃO QUATRO BLITZES POR DIA, PARA COIBIR CRIMES

CIDADES\PÁG.3

Maria Eduarda segura a irmãzinha Maya diante da mãe, Paula, que lutou contra dois cães pitbulls para salvá-la. O que foi um grande susto, e poderia ter sido uma tragédia, terminou em final feliz

Renan Otto/Divulgação
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Vitória do amor 
e da superação 
em São Gonçalo
Receberam alta na manhã de on-
tem, da Maternidade Municipal 
Mário Niajar, em São Gonçalo, a 
dona de casa Paula da Mata Lima 
e sua filha Maya, nascida no sá-
bado. No dia 24 de junho, Paula 
lutou contra seus dois cachorros 
pitbulls para salvar a outra filha 
de oito anos, que estava sendo 
atacada pelos animais no quintal 
de casa. Ela levou oito mordidas 
pelo corpo e ficou com vários 
hematomas na barriga. A filha, 
Maria Eduarda, perdeu parte da 
orelha e do couro cabeludo e teve 
cortes no ombro, braços e pernas, 
tendo passado cerca de 11 dias no 
CTI. Passada tanta tensão, as três 
foram para casa.
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Huap: câncer de 
pele com mais 
chance de cura

CIDADES\PÁG. 3
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SG: alunos de projeto 
social faturam 

medalhas no jiu-jitsu

‘AquarELAS’ 
no Solar do 
Jambeiro

Nesta quinta, às 19h, será 
aberta a mostra “AquarE-
LAS”, da artista Beth No-
vaes, no Solar do Jambeiro.

PÁG.2 

CULTURA
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Beth Novaes também mostra paisa-
gens emblemáticas de Niterói

Procon estadual 
faz negociação 

de dívidas
CIDADES\PÁG. 3

Finalmente apresentado ontem após ter assinado contrato na semana 
passada, o volante chileno Arturo Vidal não escondeu a satisfação pelo 
acerto com o Flamengo e disse desejar entrar logo em campo. 

PÁG. 6

ESPORTES

Vasco tenta 
dar a volta 
por cima
Atravessando queda de pro-
dução e vindo de derrota na 
última rodada, o Vasco re-
cebe hoje à noite o Brusque, 
pela Série B.

Daniel Ramalho / Vasco

Apresentado ontem, Alex Teixeira 
deve estrear no final do mês

Marcelo Cortes / Flamengo

O experiente volante chileno Arturo Vidal vestirá a camisa 32 em sua passagem pelo Flamengo

Vidal chega ao Fla sonhando alto

Guedes fala em 
apoio a mercado 
de capitais

CIDADES\PÁG. 4

Homem é preso 
por ato obsceno no 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Estacionamento irregular
Educação e respeito não tem nada haver com religião, etnia 
ou classe social. É muito triste ver que a cada dia que se 
passa a humanidade está ficando sem amor e sem respeito 
ao seu próximo. Todos os dias de culto e, principalmente 
aos domingos, a falta de respeito impera na igreja Lagoinha 
de Piratininga. Os cadeirantes não conseguem ter acesso 
às calçadas, pois os motoristas fiéis param em cima da 
rampa de acesso. Peço a gentileza de algum órgão público 
que tome providências, pois os moradores e comerciantes 
já estão cansados da falta de respeito.
Regina Célia

Cobrança indevida
Ir ao cinema no Reserva Cultural de Niterói de carro é ter a 
obrigação de desembolsar R$ 25 para parar na rua. Os cha-
mados “flanelinhas”, que ficam no entorno, estão cobrando 
essa “bagatela”. Eles impõem, ainda, que o valor deve ser 
pago na hora. Será que a Prefeitura não está vendo isso?
Sérgio Miranda

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.

‘AquarELAS’ retrata 
mulheres de Niterói
Nesta quinta, às 19h, será 
aberta a exposição “Aqua-
rELAS”, da artista plástica 
Beth Novaes, no Solar do 
Jambeiro, no Ingá. Ela retrata 
algumas personalidades fe-
mininas de Niterói, em char-
mosas cenas cotidianas, em 
algumas das paisagens mais 
emblemáticas da cidade. 

O público vai poder ver 
cerca de 30 pinturas em 
aquarela sobre papel canson 
de tamanho A3 = 29,70cm x 
42cm.

“O projeto tem o desejo 
de retratar algumas per-
sonalidades femininas de 
Niterói, em cenas cotidianas, 
em alguns dos lugares mais 
incríveis da nossa linda ci-
dade. Os trabalhos são em 
aquarela, estilo que sempre 
foi minha paixão, ideal para 
ser emoldurado”, conta a 
artista.

A visitação pode ser feita, 
até o dia 21 de agosto, de ter-
ça a domingo, das 11h às 16h. 
A entrada é gratuita. 

CULTURA FABIANA MAIA

Chorinho
O Espaço Cultural Sala Car-
los Couto, no Centro de 
Niterói, recebe, nesta terça, 
às 19h, mais uma edição do 
“Clube do Choro”, com o 
quarteto formado por Pau-
linho Bandolim (bandolim), 
Leo Fernandes (violão de 7 
cordas), Phelipe Ornellas(-
cavaquinho) e Diogo Barre-
to (pandeiro). No mês das 
festas juninas no Nordeste 
e por todo o Brasil, o projeto 
homenageia o forró, o xote, 
o frevo, entre outros ritmos. 
A entrada é gratuita.

BALÉ – A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói 
levará seu novo espetáculo “Presenças na Ausência” 
para o Festival Sesc de Inverno, na Região Serrana do 
Rio. No dia 22 de julho, a apresentação será no Sesc/
Teresópolis e, no dia seguinte (23), no Sesc Nova Fri-
burgo. Espetáculo é uma criação da coreógrafa carioca 
Esther Weitzma.

CINEMA – O jornalista Ibrahim Sued terá a sua trajetó-
ria narrada por sua filha no 50º Festival de Cinema de 
Gramado, que acontece de 12 a 20 de agosto, de volta 
ao formato presencial. O documentário “Ademã - A 
vida e as notas de Ibrahim Sued”, dirigido por Isabel 
Sued e Paulo Henrique Fontenelle fará sua estreia 
mundial no evento.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Beth Novaes também mostra paisagens emblemáticas da cidade
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Clube do Choro homenageia o forró, 

o xote, entre outros ritmos

POR JEFFERSON LEMOS

Isenção de ICMS 
para asilos
As Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
(ILPIs) no Estado do Rio, 
popularmente conhecidas 
como asilos, poderão ser 
incluídas na Lei 3266/1999, 
que proíbe a cobrança de 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas contas de água, 
energia, telefonia e gás de 
igrejas, templos religiosos de 
qualquer culto, Santas Casas 
de Misericórdia, Hospitais 
Beneficentes e Associações 
Brasileiras Beneficentes de 
Reabilitação. Com essa fina-
lidade, a Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj) começa 
a analisar projeto de lei da 
deputada estadual Rosane 
Felix (PL) na volta do recesso 
parlamentar, em agosto.

Através do Projeto de Lei 
6169/2022, a presidente da 
Comissão dos Assuntos da 
Criança, do Adolescente e do 
Idoso na Alerj defende que os 
asilos recebam o mesmo tra-
tamento tributário das enti-
dades assistenciais que estão 
inseridas na Lei 3266/1999. 

Neves e Paes em Rio Bonito

O pré-candidato a gover-
nador do estado do Rio 
pelo PDT, Rodrigo Neves, e 
o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (PSD), estiveram em 
Rio Bonito, no domingo 
(17), onde encontraram o 
prefeito de Cabo Frio, José 
Bonifácio (PDT), para o 
lançamento da pré-candi-
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datura a deputado federal 
de Aquiles Barreto (PSD). 
Neves falou sobre a im-
portância do encontro: 
“Foi uma grande reunião 
com lideranças de todas 
as regiões do estado. Estou 
muito feliz pela recepção e 
pelo entusiasmo de todos 
os presentes”. 

Novas normas em 
lojas de telefonia
Lojas físicas das operadoras 
de telefonia serão obrigadas 
a oferecer exatamente os 
mesmos serviços prestados 
através do atendimento tele-
fônico. A determinação é da 
Lei 9.793/22, de autoria da 
deputada Alana Passos (PTB), 
publicada no Diário Oficial. A 
norma altera a Lei 7.620/17, 
que estabelece o limite de 
tempo de espera de atendi-
mento nessas lojas - de 15 mi-
nutos durante a semana e de 
30 minutos durante fins de se-
mana e feriados. “Alguns ser-
viços, como o cancelamento 
da assinatura ou a mudança 
de plano, somente podem ser 
solicitados e concluídos por 
via telefônica, mesmo que o 
cliente esteja na loja física”, 
explicou a deputada.

SG: feira de imóveis 
para agentes

Inscrições do 
projeto ‘Surf Salva’

A feira de imóveis para agen-
tes de segurança pública ga-
nhou novas datas. Desta ter-
ça-feira (19) até quinta-feira 
(21), será realizado o evento, 
que possibilitará aos guardas 
municipais de São Gonçalo a 
compra da casa própria com 
condições especiais. O evento 
acontecerá de 9h às 17h, na 
Avenida Presidente Kennedy, 
765, na Estrela do Norte. A 
feira é uma parceria entre as 
secretarias de Ordem Pública, 
Habitação e Gestão Integrada 
e Projetos Especiais da Prefei-
tura de São Gonçalo.

Os agentes de segurança 
pública terão condições espe-
ciais para adquirir um imóvel, 
utilizando recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Públi-
ca, através do programa Habi-
te Seguro. A proposta é ofere-
cer opções de financiamento 
para aquisição de imóveis 
aos servidores municipais da 
segurança pública.

O evento será promovido 
pela Caixa e contará com 
construtoras que atuam no 
município. 

A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Prote-
ção e Defesa Civil, abriu nesta 
segunda-feira (18) inscrições 
para o preenchimento de 30 
vagas do Projeto Surf-Salva, 
aprovado pela Sociedade 
Brasileira de Salvamento 
Aquático (Sobrasa). O projeto 
acontece no próximo sába-
do (23), na praia de Ponta 
Negra, e consiste na capaci-
tação de salvamento no mar 
para praticantes e atletas 
de surf, stand up paddle e 
bodyboard (a partir de 16 
anos). As inscrições podem 
ser feitas no link: http://bit.
do/Surf-Salva-2022. Durante 
o curso, os alunos terão aulas 
de introdução ao salvamento, 
prevenção em afogamento, 
entre outras.

Combate ao racismo na gravidez

O Estado do Rio terá o 
Programa de Combate ao 
Racismo no Ciclo Graví-
dico-Puerperal. É o que 
determina a Lei 9.797/22, 
de autoria da deputada 
Martha Rocha (PDT), san-
cionada pelo governador 
Cláudio Castro e publica-
da no Diário Oficial desta 
segunda (18). O objetivo 
é estimular o combate ao 
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racismo na área da saúde, 
em especial no ciclo graví-
dico-puerperal, devendo 
ter caráter permanente nas 
instituições que atendam 
gestantes e possuam his-
tórico de violência obsté-
trica ou mortes maternas. A 
medida quer assegurar que 
mulheres negras recebam 
o mesmo tratamento de 
outras etnias no parto.

Panorama RJPanorama RJ

O lançamento da pré-can-
didatura de Leonardo Gior-
dano a deputado estadual 
acontece hoje, dia 19, às 19h, 
no Circo Voador, Lapa. 

Leonardo Giordano es-
teve à frente da Secretaria 
das Culturas de Niterói onde 
executou chamadas públi-
cas e projetos estratégicos 
durante período desafiador 
da pandemia. 

Ele propõe a elaboração 
de uma Lei Aldir Blanc Es-

tadual com arenas culturais 
na Baixada Fluminense, pro-
grama “Minha sede, minha 
vida” e uma política estadual 
de fomento aos pequenos e 
médios produtores culturais 
com recursos do Fundo Esta-
dual de Cultura.

Amigos, políticos e artis-
tas, como Catarina Abdalla e 
Johnny Massaro, estarão ao 
lado do Leonardo no evento 
no Circo Voador para dar o 
pontapé inicial. 

Giordano sai em pré-campanha
Divulgação

Começou a circular nos úl-
timos dias uma carta-mani-
festo chamada “Carta Aber-
ta em Defesa do Livro, da 
Leitura, da Literatura e das 
Bibliotecas”. O documento 
é defendido por autoridades 
do livro e leitura de todo o 
país que se reuniram para 
enviar a mensagem a todos 

os candidatos ao Executivo 
ou Legislativo, com o ob-
jetivo de ampliar o acesso 
à leitura e ao livro, direitos 
humanos inalienáveis do 
cidadão. Quem também 
assina a carta é Renata Costa, 
gestora do Projeto Palavra-
lida e que tem atuado pela 
democratização do livro.

‘Carta Aberta em Defesa do Livro’
Divulgação
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RJ lança operação integrada para combater veículos irregulares. Serão quatro blitzes por dia, em locais diferentes

Ação mira motos sem placas
O Governo do Estado, em 
ação integrada com a parti-
cipação do Detran.RJ, Polícia 
Militar, Polícia Civil e Detro, 
iniciou, ontem (18), uma ação 
de fiscalização para combater 
a circulação de motocicletas 
sem placas.

“Serão quatro operações 
diárias, de domingo a do-
mingo, de manhã, à tarde e à 
noite, em pontos diferentes 
da cidade, definidos confor-
me denúncias que chegam 
ao Detran.RJ e também pela 
mancha criminal indicada 
por estatísticas do Instituto 
de Segurança Pública (ISP”, 
explicou o governador Cláu-
dio Castro.

O ISP identificou, recen-
temente, um grande número 
de ocorrências praticadas 
por pessoas que se deslocam 
neste tipo de veículo para 
cometer delitos.

 A primeira ação foi ini-
ciada às 6h30, na Avenida 
das Américas, esquina com 
Rua César Lattes, na Barra 
da Tijuca – na pista sentido 
Recreio. Só nas quatro pri-
meiras horas da ação, foram 
realizadas 94 abordagens, 
que resultaram em 20 motos 
rebocadas, emissão de 91 
autuações, além de 26 motos 
encaminhadas ao posto de 
vistoria em função de irregu-
laridades.

“A fiscalização tem como 
objetivo coibir a circulação 
de motocicletas em situação 
irregular, conforme deter-
mina o Código de Trânsito 
Brasileiro. As motos estão 
sendo fiscalizadas em cará-

ter prioritário, mas qualquer 
outro veículo que esteja em 
condição irregular será alvo 
dessa ação conjunta”, disse 
o coordenador de fiscaliza-
ção do Detran.RJ, Marcus 
Moreira.

 As principais infrações 
ocorridas neste primeiro 
dia, foram a falta de registro 
(quando não foi realizado o 
emplacamento), o licencia-
mento atrasado, problemas 
na habilitação do condutor, 

mau estado de conservação 
(pneus carecas, por exemplo), 
entre outros.

 A operação iniciada on-
tem vai mobilizar equipes 
com cerca de 20 agentes do 
Detran.RJ, PM, Polícia Civil 

e Detro em cada uma das 
quatro ações que ocorrerão. 
Para dar mais transparência 
aos procedimentos, os poli-
ciais militares estão atuando 
com câmeras portáteis. Além 
de garantir a segurança da 
operação, os PMs fazem re-
vistas à procura de armas e 
drogas. Já os policiais civis 
estão em busca de condutores 
com mandado de prisão em 
aberto.

“Pode ser o responsável 
por um trajeto proibido, um 
atropelamento, entre outras 
ações irregulares. O levan-
tamento do ISP indica onde 
acontecem as maiores ir-
regularidades. O objetivo é 
também detectar veículos 
roubados ou que poderiam 
ser usados em crimes”, com-
plementou o tenente-coronel 
Ivan Blaz, porta-voz da Polícia 
Militar.

Os agentes do Detran 
atuam na fiscalização de 
trânsito, aplicando multas 
e demais penalidades pre-
vistas no Código de Trânsito 
Brasileiro. O Detro, por sua 
vez, está disponibilizando os 
reboques que irão transpor-
tar os veículos apreendidos 
para o pátio localizado no 
bairro Engenho da Rainha. 
Os agentes do Detro também 
irão reprimir o transporte 
clandestino.

 Philippe Lima/Divulgação

Primeira ação de fiscalização aconteceu ontem na Barra. Denúncias e consulta à mancha criminal ajudarão a identificar locais com mais ocorrências

Jiu-jitsu: medalhas 
para projeto social
São Gonçalo foi bem repre-
sentado no Campeonato 
Mundial Brasileiro da CBJJO, 
realizado em Deodoro, neste 
último fim de semana. Cinco 
atletas do projeto social da 
Guarda Municipal participa-
ram da disputa, conseguindo 
trazer para o município uma 
medalha de ouro e duas 
medalhas de bronze em 
jiu-jitsu.

“Aos poucos estamos che-
gando longe e, principal-
mente, mostrando para esses 
jovens e adultos que desistir 
não é uma opção. Conquistar 
troféus em campeonatos só 
depende da força de vontade 
de cada um”, afirmou o idea-
lizador do projeto e professor 
dos jovens atletas, Marco 
Antônio Cabral Barros, faixa 
preta de jiu-jitsu.

O projeto, oferecido de 

forma gratuita, tem rendido 
bons frutos. As aulas aconte-
cem na quadra poliesportiva 
do Condomínio Residencial 
Venda da Cruz, antigo 3º BI. 
Atualmente, cerca de cem 
crianças, a partir de 5 anos de 
idade, são atendidas.

Alunos medalhistas:

Alex Sandro dos Anjos Go-
mes– medalha de ouro (faixa 
marrom)
Jorge Henrik Novaes de Oli-
veira–medalha de bronze 
(faixa marrom)
Sara Almeida Monteiro - me-
dalha de bronze (faixa cinza).

Dívidas: Procon RJ 
abre negociação
O Procon Estadual do Rio de 
Janeiro abriu, ontem, a ação 
de negociação de débitos 
entre usuários e bancos, 
concessionárias de serviços 
e empresas de telefonia. Na 
ação, os inadimplentes po-
derão conseguir descontos 
especiais no valor total das 
dívidas, como aconteceu 
no último evento de 2022, 
quando clientes chegaram a 
ter perdão de 99% do valor.

Outra vantagem de fir-
mar a negociação é a reti-
rada do nome dos serviços 
de proteção ao crédito no 
pagamento da primeira 
parcela do acordo. Com o 
nome limpo, o consumidor 
pode voltar ao mercado de 
consumo, movimentando a 
economia do Estado.

“Este serviço é essencial 
para que o consumidor re-
cupere seu fôlego e consiga 
reorganizar suas contas e, 
consequentemente, a pró-
pria vida. As pessoas recu-
peram autoestima, tiram 
das costas um peso com a 
solução de problemas que 
acreditavam não ter solu-
ção”, avalia o presidente do 
Procon-RJ e secretário de 
Desenvolvimento Econô-

mico, Cássio Coelho.
A ação de negociação 

de débitos está programa-
da para acontecer em três 
semanas, na sede do órgão, 
no Centro do Rio.

A primeira semana será 
dedicada aos endividados 
com bancos e instituições 
financeiras. Na segunda, os 
clientes de concessionárias 
de serviços e, na última, 
empresas de telefonia e 
telecomunicações.

1ª semana (até 22/7) – Ins-
tituições Financeiras
Bancos confirmados: Bra-
desco, Santander, Itaú, Cai-
xa, Banco do Brasil e BMG.
 
2ª semana (de 25 a 29/7) 
– Concessionárias de Servi-
ços Públicos Empresas con-
firmadas: Naturgy, Light, 
Cedae, Zona Oeste, Enel, 
Grupo Águas do Brasil (Ju-
turnaíba e Niterói), Águas 
do Rio e Iguá.

3ª Semana (de 1 a 5/8) - 
Empresas de telecomu-
nicações (telefonia, TV a 
cabo, Internet) Empresas 
confirmadas: Oi, Claro, Tim 
e Vivo.

Câncer de pele: novo aparelho 
aumenta chance de cura em 100%
O Hospital Universitário An-
tônio Pedro (Huap), da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF) acaba de receber o apa-
relho usado na Cirurgia Mi-
crográfica de Mohs. A técnica 
permite uma visão completa 
da superfície tumoral na pele 
durante sua retirada. Para tu-
mores com baixa capacidade 
de disseminação via linfática 
ou sanguínea, o índice de 
cura aproximado é de 100%. 
O Huap se torna o primeiro da 
rede SUS no estado do Rio de 
Janeiro a ter o aparelho, que foi 
doado pela Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Dermatológica.

“O desafio da técnica é 
transformar uma estrutura 
tridimensional, que é o tumor, 
em uma bidimensional, que 
permite examiná-la ao mi-
croscópio. O processo começa 

na retirada do tumor. Uma 
vez transformado em uma 
estrutura bidimensional e ela 
estando mapeada, é possível 
identificar com precisão se 
houve a persistência de tumor. 
Se sim, volta no lugar exato e 
remove totalmente. Isso tudo 
é feito em tempo real. Não é 
como na técnica tradicional 
que, às vezes, demanda dias 
até ter o retorno”, explicou o 
coordenador da Dermatolo-
gia do Huap-UFF, professor 
Flavio Luz.

O aparelho pode ser usado 
em todos os tipos de cânceres 
de pele, mas a principal indi-
cação, segundo Flavio, é para 
o carcinoma basocelular, que 
corresponde a 70% dos cân-
ceres de pele. “Considerando 
que o câncer de pele repre-
senta 30% de todos os tipos, 

estamos falando de aproxima-
damente ¼ das malignidades”, 
complementa. A primeira 
cirurgia com o aparelho no 
Huap está marcada para 27 de 
julho. O dermatologista reite-
ra a importância da Cirurgia 
Micrográfica de Mohs para a 
rede SUS:

“Quando a gente consegue 
virtualmente 100% de cura, 
evitamos não apenas os custos 
de novas cirurgias e tratamen-
tos, como as complicações 
que decorrem disso. Então, 
o impacto é relevante, pois 
desocupa o sistema de saúde 
e com poucas mudanças nos 
custos para a realização desses 
procedimentos. Em casos que, 
às vezes, seriam necessárias 
várias cirurgias, passa a ser 
necessária apenas uma re-
solutiva. E isso, obviamente, 

também tem um impacto in-
dividual na vida do paciente”, 
disse o coordenador.

A contrapartida da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Dermatológica para que o 
aparelho fosse enviado ao 
Huap era de que o hospital 
oferecesse a formação de 
novos especialistas: “Estamos 
iniciando esse trabalho de for-
mação em cirurgia micrográ-
fica para, dessa forma, termos 
novos médicos especialistas 
que sejam capazes de realizar 
esta técnica”.

Hospital da UFF é o primeiro a receber o equipamento na rede SUS do RJ

Renan Otto/Divulgação

Com o marido, Paula deixou a Maternidade de São Gonçalo com as duas filhas

Aparelho 
amplia visão 
da superfície 
tumoral na pele

Final feliz para a família da 
mãe que lutou contra pitbulls

Com 3,5 quilos e medindo 
52 centímetros, nasceu, na 
madrugada do de sábado, 
Maya, filha da dona de casa 
Paula da Mata Lima, que lu-
tou com seus dois cachorros 
pitbulls para salvar a outra 
filha de oito anos, que estava 
sendo atacada pelos animais 
no quintal de casa. Paula e 
Maya passam bem e tiveram 
alta na manhã desta segun-
da-feira da Maternidade Mu-
nicipal Mário Niajar, em São 
Gonçalo.

Foram quase 20 horas em 
trabalho de parto e, devido 
ao trauma sofrido, Paula foi 
monitorada a todo momento 
por uma equipe assistencial 
da unidade de saúde. Aos 45 
minutos da madrugada de 
sábado, nascia Maya, cheia 
de vida e saúde. “Estava mui-
to preocupada, mas graças a 

Deus recebi toda atenção da 
equipe do hospital e deu tudo 
certo”, garantiu a mãe.

Paula e a filha foram para a 
enfermaria 3 da maternidade, 
onde outras mães também 
cuidavam dos seus bebês 
recém-nascidos e ficaram im-
pressionadas com a historia 
de superação da dona de casa. 
“Foram os piores momentos 
da minha vida. Só pensava 
em salvar a minha filha. Não 
desejo isso para ninguém”, 
contou Paula, que levou oito 
mordidas pelo corpo durante 
a luta com os dois pitbulls 
da família e ficou com vários 
hematomas pela barriga, em 
24 de junho.

A filha, Maria Eduarda, de 
oito anos, perdeu parte da 
orelha e do couro cabeludo 
e teve cortes no ombro, bra-
ços e pernas. “Foram 11 dias 

dentro de um CTI vendo a 
minha filha entubada e toda 
cortada. E ainda tinha que 
cuidar da Maya dentro da 
minha barriga. Mas, enfim, 
o sofrimento acabou. Agora 

é ir para casa e tocar a vida 
em família. Ser feliz”, garan-
tiu Paula em conversa com o 
secretário de Saúde, Gleison 
Rocha, que acompanhou a 
alta da paciente.

Paula e a  recém-nascida Maya tiveram alta de hospital. O pesadelo acabou

Feito foi no 
Campeonato 
Mundial Brasileiro
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Guedes anuncia medidas de 
apoio ao mercado de capital
Declaração aconteceu na solenidade de posse do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários 

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou ontem que 
tão logo o Congresso Nacional 
retome as atividades, após o 
recesso, o governo vai procurar 
aprovar medidas de apoio ao 
mercado de capitais. Guedes 
participou da solenidade de 
posse do novo presidente da 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), o advogado e pro-
fessor João Pedro Barroso do 
Nascimento, no Rio de Janeiro.

Guedes destacou que o 
Brasil está fazendo a mudan-
ça de marcos regulatórios em 
todos os setores da economia. 
Ele não detalhou as medidas 
que pretende apoiar a apro-
vação.

Na avaliação do minis-
tro, o mercado de capitais 
nacional vai receber muitos 
investimentos. “São trilhões de 
dólares que estão circulando 
pelo mundo e vão ter que se 
reposicionar”. Muito capital 
produtivo vai continuar pro-
curando pouso seguro. O Brasil 
possui requisitos facilitadores 
para isso, que são proximidade 
e confiabilidade. “O país que é 
amigo de todo mundo, não faz 
guerra com ninguém, somos 
nós”. Assinalou que a Europa 
precisa do Brasil para garantir 
sua segurança energética e o 
resto do mundo para garantir 
sua segurança alimentar. “O 
Brasil é perto e é confiável”. 
Guedes não tem dúvida de 

que o Brasil vai ser a grande 
nação que vai receber esses 
investimentos.

Ciclo de crescimento - Para 
o ministro, o Brasil está entran-
do em um ciclo de expansão. 
Ele destacou que apesar da 
desaceleração cíclica da ati-
vidade econômica feita pela 
política monetária (aumen-

tos da taxa básica de juros, 
a Selic), o resultado ainda é 
positivo. Lembrou que o Brasil 
já retirou os estímulos fiscais 
e monetários, adotado devido 
aos impactos da pandemia 
de covid-19 na economia,  e o 
mundo está começando esse 
processo.

Segundo o ministro, nos 
últimos três anos, o Brasil 

enfrentou vários desafios, que 
se iniciaram com o desastre 
ambiental de Brumadinho, de-
pois a pandemia de covid-19, 
a crise hídrica e, atualmente, a 
guerra entre Rússia e Ucrânia.

Paulo Guedes avaliou, ain-
da, em seu discurso, que os 
fatos confirmam que estão 
sendo revistas as estimativas 
de crescimento para cima, 

com redução da inflação e dos 
níveis de desemprego. “São 
fatos. O resto (são) narrativas”, 
afirmou. “Os fatos são revisões 
de crescimento há seis, oito, 
dez meses, para cima, revi-
sões de inflação para baixo e 
revisões de desemprego para 
baixo. Pela primeira vez na 
história, vamos ter 100 milhões 
de brasileiros trabalhando 

antes do final deste ano. Já 
são 97 milhões de brasileiros 
trabalhando no mercado for-
mal e informal. Criamos mais 
de 12 milhões de empregos 
nos últimos três anos e meio”, 
mencionou o ministro.

Plano de ação - O novo 
presidente da CVM, João Pedro 
Barroso do Nascimento, disse 
que dará continuidade às ini-
ciativas em curso da autarquia, 
com valorização do corpo téc-
nico. Até 2026, quando serão 
comemorados os 50 anos de 
criação da CVM, ele pretende 
por em desenvolvimento um 
plano de ação, cujo primeiro 
pilar se baseia em repensar o 
modelo de financiamento da 
comissão. No segundo pilar, 
referente aos servidores da 
CVM, Nascimento sublinhou 
a necessidade de realização 
de concurso público, que não 
ocorre desde 2010, para suprir 
os quadros da autarquia, que 
enfrenta um déficit de 30% 
nos cargos. Pretende também 
promover, em parceria com 
agentes do mercado, um pro-
grama de jovens talentos.

O terceiro pilar se refere à 
evolução da tecnologia com-
putacional, visando corrigir 
falhas de mercado. A primeira 
área que deverá passar por 
esse processo de mudança 
deverá ser a de escrituração e 
custódia de papéis.

 Marcos Corrêa / PR

Ministro destacou que o País está fazendo a mudança de marcos regulatórios em todos os setores da economia e que está entrando em novo ciclo de expansão

Telemarketing: 180 
empresas suspensas
Uma ação coordenada pela 
Secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon), do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), levou à sus-
pensão permanente de 180 
empresas suspeitas da prática 
de telemarketing abusivo.

A iniciativa conta com 
a parceria dos Procons de 
todo o país e visa combater 
as ligações não solicitadas 
para oferta de produtos ou 
serviços. Segundo a Senacon, 
a maior parte das empresas se 
utiliza de dados sobre pessoas 
obtidos de forma ilegal.

A suspensão das ativida-
des vale a partir de ontem 
(18) para empresas de tele-
marketing que atuam nos 
âmbitos nacional, estadual e 
municipal.

Campeãs de reclamações 
sobre telemarketing abusivo 
na plataforma consumidor.
gov.br, empresas de teleco-
municações e instituições 
financeiras também deverão 
suspender atividades de tele-
marketing.

A medida foi tomada após 
o registro de mais de 14 mil 
reclamações em três anos no 
Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec) e no portal 
consumidor.gov.br, informou 
o MJSP.

Para se ter uma ideia, em 
um dos casos apurados pela 
Senacon, um idoso alegou 
ter recebido mais de 3 mil 
ligações de telemarketing nos 
cinco números de telefones 
que possuía”, disse a assesso-
ria da pasta, em nota.

Não são atingidos pela 
suspensão o telemarketing 
passivo, em que o cliente liga 
para a empresa, as cobranças, 
os pedidos de doações e as 
ligações expressamente auto-
rizadas pelos consumidores.

O IBGE iniciou ontem 
(18) a fase presencial 
do curso de capacita-
ção dos mais de 180 mil 
classificados para traba-
lhar no Censo 2022. Esse 
treinamento é a parte 
final do processo seleti-
vo simplificado dos re-
censeadores e ocorrerá 
ao longo desta semana. 
A próxima etapa será o 
início das visitas domi-
ciliares em 1º de agosto. 
Os recenseadores estão 
recebendo treinamento 
sobre as perguntas dos 
questionários do censo, 
sobre a abordagem aos 
moradores, percurso de 
trabalho e como atingir 
todo o seu setor censi-
tário.

IBGE treina 
para o Censo

Homem é 
preso por ato 
obsceno no 
Jockey Club
A Polícia Civil do RJ já tem 
cerca de sete registros contra 
Rafael Monteiro Leite, envol-
vido em uma briga durante 
uma festa no Jockey Club do 
Rio no último fim de semana. 
Ele foi preso lesão corporal e 
ato obsceno. 
A vítima, Isabela Ferreira, 
procurou a 15ª DP (Gávea), 
onde prestou queixa. Ela 
denunciou numa rede social 
ter sido agredida a socos por 
Rafael depois de ter reclama-
do que ele urinou próximo 
dela e de amigos. O caso, 
segundo o relato, aconteceu  
por volta de 2h20 de domin-
go (17).
Foi feito o termo circuns-
tanciado, e Rafael vai res-
ponder em liberdade pelos 
atos perante o Juizado Espe-
cial Criminal. Na delegacia, 
Rafael preferiu manter-se 
em silêncio e disse que iria 
se manifestar somente em 
juízo.

Motivo foi 
práticas 
abusivas contra 
consumidor

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: 22/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

 NITERÓI 
13:00 às 17:00 Estrada Amaral Peixoto - Rio do Ouro - Niterói 17837095
13:00 às 17:00 Rua Delfim - Itaipu - Niterói 17842011
13:00 às 17:00 Ruas 1, 7, 8, 11 - Condomínio Boa Vista - Itaipu - Niterói 17842117
13:00 às 17:00 Rua Altamir L S de Jesus - Lagoa do Sol - Itaipu - Niterói 17842117
13:00 às 17:00 Rua Com Ruben Almendra do Rego Monteiro - Itaipu - Niterói 17842117

 SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Lucio Tomé Feteira - Barro Vermelho - Vila Lage - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Avenida Alencar C Branco - Lindo Parque - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua 1 de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua 19 de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Alberto Nianza - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Cândido Sobral - Barro Vermelho - Tiradentes - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Conceição Silva Sobral - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Jurumenha - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Rua Areal - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Travessa Atila Costa - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
12:00 às 16:00 Travessa Francisca - Barro Vermelho - São Gonçalo 17836935
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Rio do Ouro - Várzea das Moças 17837095
13:00 às 17:00 Estrada Aústria - Rio do Ouro - São Gonçalo 17837095
13:30 às 17:30 Rua Osório Costa - Colubandê - São Gonçalo 17791633
13:30 às 17:30 Estrada Guaxindiba - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Guaxindiba - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687
13:30 às 17:30 Rodovia BR-101 - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687
13:30 às 17:30 Ruas 9, 10, 14 - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687
13:30 às 17:30 Rua Elizeu M Rodrigues - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687
13:30 às 17:30 Rua Neomir Pereira Salles - Apolo 3 - São Gonçalo 17841687

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Carlos Mariguella - Chácara de Inoã - Maricá 17842157
13:00 às 17:00 Estrada de Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 17842157
13:00 às 17:00 Ruas 6, 7 - Jardim Inoã - Centro - Chácara Inoã - Estrada Itaipuaçu 17842157
13:00 às 17:00 Travessa Flamengo - Inoã - Jardim Inoã - Maricá 17842157
13:00 às 17:00 Travessa Gaucho - Inoã - Estrada Itaipuaçu - Maricá 17842157
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Esportes

Vasco 
recebe o 
Ituano para 
se reabilitar

O Vasco esteve 
em São Luiz 
do Maranhão 
no último sá-
bado e foi pre-
sa fácil para o 
Sampaio Cor-

rêa. Após a derrota por 3 a 
1 na capital maranhense, o 
Cruzmaltino quer se reen-
contrar atuando em casa 
pela 19ª rodada da Série 
B. Hoje, a equipe recebe o 
Ituano, em São Januário, às 
21h30.

Apesar de derrotado no 
Nordeste, o Vasco se man-
teve na vice-liderança. Mas 
agora tem Bahia e Grêmio, 
que venceram na rodada, na 
sua cola na tabela de classi-
ficação. Enquanto o Vasco 
soma 34 pontos, o Bahia 
aparece em terceiro com 
33 e o Grêmio em quarto, 
com 32.

A má atuação em São 
Luís e a queda de rendimen-
to da equipe preocupam 
o clube. Nas 12 primeiras 
rodadas, antes de Maurício 
Souza assumir o comando 
do time, o aproveitamento 
na Série B era de 67%. Com o 
novo treinador, ele caiu para 
56%. Além disso, a diferença 
para o líder Cruzeiro subiu 
para sete pontos.

Para buscar a vitória 
diante da torcida, Maurício 
Souza terá reforços impor-
tantes. O goleiro Thiago 
Rodrigues, o volante Andrey 
Santos e o atacante Figuei-
redo cumpriram suspen-
são pelo terceiro amarelo e 
retornam. O atacante Alex 
Teixeira, apresentado on-
tem, só deve estrear no final 
do mês.

Volante chileno comemorou a chance de finalmente defender o Flamengo

Sonhando com a Liberta, 
Vidal é apresentado no Fla

O Flamengo fi-
nalmente apre-
sentou ontem o 
volante Arturo 
Vidal como re-
forço. O jogador 

de 35 anos, que assinou contra-
to na semana passada, chega 
ao clube rubro-negro após vá-
rias demonstrações de carinho 
com a torcida.

O chileno afirmou que 
tem um objetivo claro com a 
camisa do Flamengo, que é 
conquistar a Taça Libertadores 
da América, e fez questão de 
exaltar o time carioca.

“Esse é meu primeiro so-
nho (Libertadores). Estou aqui 
no Flamengo para isso. Faz 
muito tempo que queria jogar 
no Flamengo. A melhor equipe 
da América do Sul. Para seguir 

ganhando na minha carreira, 
tinha que ser aqui”, disse o 
atleta.

Em relação a sua estreia, 
Vidal admitiu que precisará de 
mais tempo para se preparar e 
ficar à disposição do técnico 
Dorival Júnior.

“O treinador claramente é 
quem sabe. Estou me prepa-
rando, quando ele achar que 
estou bem poderei jogar. Estou 

treinando com a equipe, não é 
fácil entrar. Venho de um mês e 
meio de férias, e na América do 
Sul seguem jogando. Mais difí-
cil entrar jogando”, comentou.

Regularizados - A diretoria 
confirmou ontem que Vidal 
e o outro reforço contrata-
do recentemente, o atacante 
Everton Cebolinha, foram re-
gularizados no BID da CBF e 
estão aptos para estrear com a 
camisa rubro-negra.

Sobre o atacante, após a vi-
tória sobre o Coritiba no último 
sábado, Dorival Júnior já havia 
confirmado a data de estreia de 
Cebolinha. Segundo ele, caso 
fosse registrado, o atacante 
deveria estar à disposição já 
no duelo contra o Juventude, 
amanhã, em Brasília.

Marcelo Cortes / Flamengo

O volante chileno Arturo Vidal, novo reforço do Flamengo, está treinando no Ninho do Urubu desde a semana passada

Vidal, que 
vestirá a camisa 
32, ainda não 
tem data para 
estrear pelo 
Flamengo 

Diniz ainda lamenta 
chances perdidas

Kayque e Cuesta 
passam por cirurgia

O Fluminense 
empatou com 
o São Paulo no 
Morumbi, no 
último domin-
go, e o resultado 

manteve os tricolores entre 
os líderes do Campeonato 
Brasileiro. O técnico Fernando 
Diniz comentou sobre a atua-
ção da equipe, mas lamentou 
as chances desperdiçadas.

“Faltou colocar a bola den-
tro do gol. É uma coisa que 
temos, jogadores que fazem 
gols. Cano é especialista. Ti-
vemos muitas chegadas, mas 
a bola só entrou duas vezes. 
Pagamos um preço nesse jogo. 
Se você me perguntar o ponto 
mais delicado, foi o momen-
to do primeiro tempo que a 

O Botafogo vem 
c o n v i v e n d o 
com as lesões 
nesta tempo-
rada. Nas últi-
mas semanas, a 

equipe viu o volante Kayque e o 
zagueiro Victor Cuesta virarem 
desfalques.

Kayque sofreu grave lesão 
no joelho na partida contra o 
Bragantino. Já Victor Cuesta 
fraturou vários ossos da face 
contra o Cuiabá.

Ambos foram submetidos 
a cirurgias. Segundo o depar-
tamento médico, tudo ocorreu 
como esperado.

No entanto, o Botafogo não 
divulgou o prazo para retorno 
dos dois jogadores. Dentro 
de campo, a equipe carioca 

gente podia ter aproveitado 
a instabilidade do São Paulo 
para acelerar o jogo e não 
aproveitamos”, disse.

Diniz se irritou ao ser ques-
tionado sobre se confia em um 
possível título do Fluminense 
no Brasileirão.

“Vocês não tem que acre-
ditar ou deixar de acreditar. 
Eu acredito muito no trabalho. 
No São Paulo a gente ficou 
muito perto das conquistas. 
No Fluminense, é claro que 
tem aditivo muito forte porque 
é claro que tem relação muito 
especial com o torcedor. Desde 
quando eu saí em 2019, o time 
estava numa campanha muito 
ruim no Brasileiro e bem na 
Sul-Americana, tinha uma 
aceitação muito grande”.

encara o Santos, amanhã, na 
Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Elogios - O Botafogo de-
cepcionou novamente em casa 
ao ser derrotado pelo Atlético-
-MG. No entanto, os alvinegros 
tiveram atuação melhor que 
no meio de semana.

O técnico Luís Castro vol-
tou a citar o projeto do clube 
e elogiou a postura da torcida, 
que aplaudiu a equipe.

“O projeto é feito por pes-
soas que atendam ao perfil. Por 
isso que eu falo ‘comigo ou sem 
mim’. Porque o projeto tem que 
sobreviver por si próprio. Não 
é só o resultado que conta e 
sim o trabalho. Essa cultura de 
apenas focar no resultado é um 
problema”, disse.


