
Crianças de 3 e 4 anos serão 
vacinadas a partir de amanhã
Segunda dose ocorrerá 28 dias depois da aplicação da primeira. Imunizante é o indicado pela Anvisa, CoronaVac

PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19
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A partir de hoje, o litro da gasolina nas distribuidoras da estatal vai ficar R$ 0,20 mais em conta. Redução de impostos também ajuda o motorista a poder abastecer o tanque do carro

 Fernando Frazão / Agência Brasil

Petrobras: preço 
da gasolina cai 

nas distribuidoras
Pela primeira vez desde 15 de de-
zembro do ano passado, a Petro-

bras anunciou uma redução no 
preço médio da gasolina vendida 
às distribuidoras de combustível. 

A partir de hoje (20), o litro da 
gasolina fornecido pelas refina-

rias da estatal cairá de R$ 4,06 
para R$ 3,86. Não houve altera-

ção no preço do diesel, cujo litro 
permanece em R$ 5,61 desde 18 
de junho. Segundo comunicado 

divulgado pela empresa, “essa 
redução acompanha a evolução 

dos preços internacionais de 
referência, que se estabilizaram 

em patamar inferior para a gaso-
lina, e é coerente com a prática 

de preços da Petrobras”.

Mulheres são 
maioria entre 
eleitores no RJ
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Novo atacante rubro-negro será a principal atração da equipe que en-
frenta o lanterna Juventude, hoje à noite, no estádio Mané Garrincha, 
pela 18ª rodada do Brasileirão. Bota e Flu também entram em campo.

PÁG. 8

‘Estações’ no 
Municipal de 
Niterói
O espetáculo “Estações”, da 
Performance Cia de Dan-
ça, é a atração do Theatro 
Municipal de Niterói, nesta 
sexta e sábado.

PÁG.2 

CULTURA

Marcelo Almeida/Divulgação

Espetáculo da Performance Cia de 
Dança é a atração do Municipal

ESPORTES

Cruzmaltino 
corre para 
pagar dívida
Punido pela Fifa por dívi-
da antiga, Vasco corre para 
regularizar situação e ins-
crever o atacante Alex Tei-
xeira, recém-contratado.

Daniel Ramalho / Vasco

Recém-contratado, Alex Teixeira 
ainda não regularizado pelo Vasco

Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Cebolinha fará sua estreia hoje com a camisa do Flamengo no jogo contra o Juventude

Fla terá Cebolinha em Brasília

Garotinho fica 
fora da disputa 
para governador
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SG: feira de 
imóveis para área 
de segurança
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Cuidado com golpes na internet
 Alerta é da Receita Federal sobre anúncios pagos oferecendo preços abaixo do mercado
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Educação
As universidades públicas merecem mais atenção do Go-
verno Federal. Muitas instituições federais estão correndo 
o risco de fechar. São inadmissíveis esses sucessivos cortes 
na educação. É o futuro de uma geração que está em jogo e 
ele pode ser comprometido. O ensino sempre foi e sempre 
será a maior ferramenta de transformação da humanida-
de. Por mais investimentos na educação.
Vera Cardoso  

Mais policiamento
Moro na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Colubandê, 
e peço mais policiamento no entorno da praça durante 
à noite. A Operação São Gonçalo Presente intensificou 
o patrulhamento da área durante o dia, mas no período 
noturno, quando os usuários de drogas tomam o espaço, 
aproveitando a pouca iluminação, não vemos nenhum 
policiamento no local. 
Vitor Araújo

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.

Estações: influência 
através da dança
O espetáculo “Estações”, da 
Performance Cia de Dan-
ça, é a atração do Theatro 
Municipal de Niterói, nesta 
sexta e sábado. Baseado nas 
estações do ano e na obra 
de Vivaldi, a apresentação 
mostra que o outono, o in-
verno, a primavera e o verão 
não transformam apenas 
o clima e a temperatura, 
mas também têm grande 
influência sobre as pessoas.

As estações do ano po-
dem se aplicar a fases e 

aspectos das vidas das pes-
soas e, de um modo geral, 
a toda a existência. Muitos 
momentos na vida con-
vocam mudanças, como a 
pandemia, exigindo grandes 
transformações no dia a dia. 
Entretanto, durante os ciclos 
que se fecham, cada pessoa 
reage de maneira particular, 
determinando o seu presen-
te e o seu futuro. 

O ingresso custa R$40 e 
as sessões acontecem sexta, 
às 20h, e no sábado, às 19h. 

CULTURA

Dose dupla
No sábado, o Teatro Muni-
cipal de São Gonçalo recebe 
dois espetáculos. O primei-
ro, às 18h, é o “1° Sarau do 
Núcleo 7.0”, formado por 
um conjunto de coreografias 
de danças urbanas, jazz e 
balé. O ingresso custa R$ 25 
e está à venda pelo telefone 
(21) 99560-5749. Às 20h, é a 
vez da “Mostra de Talentos 
2022”, do Studio Art Dance, 
com apresentação de coreo-
grafias criadas pelos alunos. 
O ingresso custa R$30 e pelo 
número (21) 98415-8566.

PONTE – A história da Ponte Rio-Niterói e sua relação 
com a população fluminense é o tema da exposição 
“Conexões”, em cartaz no Horto do Fonseca, em 
Niterói. A mostra reúne documentos, imagens icono-
gráficas e fotos da Baía de Guanabara e da Ponte, que 
nasceu como a terceira maior do mundo. De terça a 
domingo, das 10h às 19h, até o dia 16 de outubro.

ARRAIÁ – A Prefeitura de Maricá promove, nesta sexta-
-feira, o Arraiá da Mió Idade, às 15h, no Colégio Joana 
Benedicta Rangel, no Centro. Com decoração de festa 
julina, o evento contará com apresentações de dança 
caipira do grupo da melhor idade, casamento caipira, 
shows dos cantores Rhoan Victor e Marianna Cunha, 
diversas brincadeiras e barraquinhas.

Marcelo Almeida/Divulgação

Espetáculo da Performance Cia de Dança é a atração do Municipal

Divulgação

Teatro Municipal de São Gonçalo 

recebe dois espetáculos no sábado

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

POR JEFFERSON LEMOS

Convocação pelo 
WhatsApp
Para dar celeridade à convo-
cação de mesárias, mesários 
e demais funções especiais 
para as Eleições 2022, as zonas 
eleitorais do estado Rio de Ja-
neiro (TRE-RJ) têm utilizado 
o WhatsApp e outros aplica-
tivos de troca de mensagens 
para entrar em contato com 
os convocados. As mensagens 
são enviadas para o número 
informado pelos eleitores ao 
efetuarem o cadastro como 
mesário voluntário ou para 
aquele constante no cadastro 
eleitoral. 

Segundo o Ato Conjunto 
da Presidência e Vice-Presi-
dência e Corregedoria Elei-
toral n.º 11, as mensagens 
de convocação por meio ele-
trônico não devem conter 
anexos e links. 

“Todos que têm dúvida 
quanto à convocação, assim 
como quem se inscreveu 
como voluntário, podem 
entrar em contato por e-mail 
ou telefone”, explica o coor-
denador de Supervisão e 
Orientação às Zonas Eleito-
rais (Csori), Pablo Barros. 

Servidores debatem recuperação fiscal

Animadores culturais, re-
presentantes do Sindicato 
dos Profissionais de Edu-
cação (Sepe) e do Fórum 
Permanente dos Servido-
res Públicos do Estado do 
Rio (Fosperj) se reuniram 
com o presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), na última segunda 

Octacílio Barbosa/Divulgação

(18), para discutir a regu-
larização da atividade pro-
fissional e a manutenção 
de medidas que assegu-
ram direitos dos servidores 
aprovadas dentro do Plano 
de Recuperação Fiscal. A 
preocupação da categoria 
é com a possível extinção 
nos quadros da Seeduc.

Prêmio para 
jovens talentos 
A Secretaria Especial da Ju-
ventude Carioca ( JUVRio) 
inscreve, até esta quarta (20), 
para a 2ª edição do Prêmio 
Edson Luís. Neste ano, serão 
homenageados nove jovens 
da cidade do Rio com ida-
des entre 15 e 29 anos que 
possuem iniciativas inova-
doras e exitosas que tenham 
destaque em seu campo de 
atuação, podendo ser nas se-
guintes áreas: Esporte; Cultu-
ra; Educação; Inovação Social; 
Sustentabilidade; Empreen-
dedorismo; Ciência e Tecno-
logia; Diversidade e Inclusão 
e Comunicação e Ativismo. 

 As inscrições serão recebi-
das no www.instagram.com/
juvrio. É preciso ler o edital 
completo do prêmio antes de 
preencher o formulário. 

Eleição: voto em 
trânsito

Libras nas 
escolas de Iguaba

Quem estiver viajando no dia 
2 de outubro, data do primei-
ro turno das eleições, ou no 
dia 30 de outubro, em caso de 
segundo turno, poderá solici-
tar voto em trânsito para votar 
nas eleições. A modalidade 
do voto em trânsito pode ser 
requerida, de forma presen-
cial, junto a qualquer cartório 
eleitoral, sem necessidade de 
agendamento. A regra vale 
para quem estiver fora do 
domicílio eleitoral no primei-
ro turno (2 de outubro), em 
eventual segundo turno (30 
de outubro) ou em ambos. 
Em todos os casos, a solici-
tação deve ser feita até o dia 
18 de agosto. A lista completa 
dos cartórios do estado, com 
endereço, está disponível no 
site do Tribunal.

Eventuais desistências ou 
alterações de local de vota-
ção de destino poderão ser 
requeridas até 18 de agosto). 
A confirmação do local onde 
o eleitor votará poderá ser 
realizada a partir de 30 de 
agosto, por aplicativo ou no 
site do TSE. 

A Prefeitura de Iguaba Grande, 
através da secretaria de Edu-
cação, deu início a primeira 
etapa do projeto pedagógico: 
“Libras em todo lugar: mãos 
que comunicam”, que possui 
como principal objetivo pro-
mover a difusão da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) 
nas escolas públicas do mu-
nicípio, através de placas de 
identificação visual, palestras 
e atividades complementares 
com alunos e profissionais. 
Neste primeiro momento, 
estão sendo confeccionadas 
placas com descritores em 
Libras e em língua portugue-
sa para serem instaladas nas 
unidades escolares. Todo o 
processo está sendo realizado 
por uma comissão de Estudo 
da libra do município.

Reforço na Região Serrana

Cerca de 90 militares tem-
porários passam a refor-
çar os quartéis do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ), em 12 unidades 
operacionais da Região 
Serrana, como combaten-
tes e profissionais da área 
de Saúde. A formatura dos 
novos bombeiros aconte-
ceu, nesta terça (19), no 

Ricardo Cassiano/Divulgação

quartel de Nova Friburgo 
(6º GBM). “Todos os apro-
vados no concurso, ao se-
rem integrados ao Corpo 
de Bombeiros, passaram 
por um rígido processo 
preparatório e qualifica-
ções”, afirmou o secretário 
de Estado de Defesa Civil 
e comandante-geral do 
CBMERJ, coronel Leandro 
Monteiro.

Panorama RJPanorama RJ

O Palácio Guanabara en-
trou no roteiro das colônias 
de férias. Até o dia 28, 600 
crianças de comunidades 
carentes participam do 
projeto da Secretaria de 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro e vão passar o 
dia em atividades dentro 
da sede do poder execu-
tivo. O programa inclui 
recreação, contação de 

história, pintura, educação 
para o trânsito e visitas ao 
Museu do Corpo de Bom-
beiros, o Theatro Munici-
pal, Planetário, Golf Clube 
e à Rádio Roquette Pinto, 
além do tour pelo Palácio 
Guanabara. As crianças 
são das comunidades Ja-
carezinho, Muzema, Maré, 
Cidade de Deus, João XXIII, 
Turano e São Carlos.

Férias no Palácio Guanabara
Magno Segllia/Divulgação

 Com apoio da Prefeitura 
de Maricá, o campeonato 
Maricá Surf Pro Am 2022 
será realizado na Praia de 
Ponta Negra, de 26 a 31 de 
julho, reunindo surfistas 
profissionais e amadores 
de todo o Brasil, divididos 
nas categorias: masculino, 
feminino, adulto, juvenil 
e master. A competição é 
promovida pela Federação 

de Surfe do Estado do Rio de 
Janeiro (Feserj), em parceria 
com a Confederação Brasi-
leira de Surf (CBSurf), com 
suporte da Associação de 
Surf e Bodyboard de Ponta 
Negra (ASBPN) e apoio das 
marcas Surfland, Fuwax e 
Silverbay.As categorias pro-
fissionais que participarão 
da etapa, disputada entre 
26 e 29/07.

‘Maricá Surf Pro Am 2022’
Divulgação
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Prefeitura de Niterói inicia amanhã a imunização nesta faixa etária com CoronaVac, aprovada pela Anvisa

Vacina para crianças de 3 e 4 anos
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar, amanhã (21), a va-
cinação contra a Covid-19 
para crianças de 3 e 4 anos. A 
imunização será feita com a 
vacina Coronavac, aprovada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
A vacinação estará disponível 
nas Policlínicas, Unidades 
Básicas e Médico de Família, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada até 
às 16h.  

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que é muito 
importante que pais e res-
ponsáveis levem as crianças 
aos pontos de vacinação.

“Sabemos da importância 
de seguir com a ampliação 
da vacinação em Niterói e 
é fundamental que os res-
ponsáveis levem a criançada 
para receber a imunização 
para prevenir complicações 
da Covid-19. Vacinas sal-
vam vidas!”, afirmou Axel 
Grael.  Para receber a vaci-
na, é necessário apresentar 
documento de identifica-
ção da criança e carteira de 
vacinação. A segunda dose 
ocorrerá 28 dias depois da 
primeira dose. Também é 
preciso respeitar o intervalo 
de 15 dias para aplicação de 
outras vacinas.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, con-

sidera a medida fundamental 
e alerta para a importância 
da vacinação.

“A vacina é comprova-
damente segura e eficaz. É 
importante que os respon-
sáveis levem as crianças para 
receber a imunização, o que 
é fundamental para prevenir 
complicações da Covid-19”, 
ressaltou o secretário de 

Saúde.
O município está reali-

zando a aplicação da quarta 
dose ou segunda dose de 
reforço para pessoas a partir 
de 40 anos, com intervalo 
de quatro meses da terceira 
dose. A terceira dose é des-
tinada para adolescentes de 
12 a 17 anos e pessoas a partir 
de 18 anos, com intervalo de 

quatro meses da segunda 
dose. Niterói segue em repes-
cagem contínua para aplica-
ção da primeira e segunda 
doses para crianças entre 5 e 
11 anos, adolescentes de 12 
a 17 anos e pessoas a partir 
de 18 anos.

Para receber a dose da va-
cina é necessário apresentar 
carteira de identidade, CPF e 

comprovante das doses ante-
riores. Para os adolescentes, 
é necessária a presença do 
responsável legal.  

Confira os locais de vaci-
nação contra a Covid-19:

Policlínica Sérgio Arouca 
– Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
– Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Sil-
va Vizella – Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.

Policlínica Regional de 
Itaipu –Policlínica Regional 
Carlos Antônio da Silva – 
Avenida Jansen de Melo, s/
nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de 
Piratininga Dom Luís Orione 
– Rua Dr. Marcolino Gomes 
Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Dou-
tor Renato Silva – Avenida 
João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Novo Ponto em Jurujuba - 
Av. Carlos Ermelindo Marins 
s/nº - Jurujuba (em frente ao 
Colégio Estadual Fernando 
Magalhães)

 Unidades Básicas de Saú-
de (UBS): Morro do Estado, 
Santa Bárbara, Engenhoca.

Médico de Família da 
Grota I, Grota II, Ilha da 
Conceição, Leopoldina, Tei-
xeira de Freitas, Vila Ipiranga, 
Jurujuba, Várzea das Moças, 
Alarico, Atalaia, Cafubá I, 
Cafubá III, Cantagalo, Ca-
ramujo, Coronel Leôncio, 
Jonathas Botelho, Maceió, 
Marítimos, Martins Torres, 
Maruí, Matapaca, Boa Vista, 
Preventório II, Sapê, Souza 
Soares, Viçoso Jardim, Vira-
douro, Badu, Vital Brazil.

Imunocomprometidas - A 
imunização do público de 3 e 
4 anos contra a covid-19 deve 
começar pelas crianças imu-
nocomprometidas, orientou 
ontem (19) o Ministério da 
Saúde. Em seguida, o imuni-
zante deve ser destinado às 
crianças de 4 anos e, depois, 
às de 3 anos. O intervalo 
entre a primeira e a segunda 
dose da CoronaVac - única 
vacina liberada para essa 
faixa - deve ser de 28 dias, 
afirmou a pasta, em nota 
técnica.

O ministério informou 
que está em contato com o 
Instituto Butantan e o Con-
sórcio Covax para aquisição 
do quantitativo necessário 
de vacinas CoronaVac para 
atendimento das crianças.

Segunda dose 
ocorrerá 28 
dias depois da 
primeira. Outras 
vacinas só após 
15 dias

 Tânia Rego / Agência Brasil

Imunização será feita com a vacina Coronavac, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Petrópolis: prazo 
para início de obras
O juiz Jorge Luiz Martins 
Alves, da 4ª Vara Cível de 
Petrópolis, estabeleceu pra-
zo até o dia 2 de agosto de 
2022 para que a Secretaria 
Estadual de Infraestrutura 
e Obras do Rio de Janeiro 
(Seinfra) inicie a fase de exe-
cução de obras estruturais 
no município de Petrópolis 
como forma de prevenção 
às chuvas do próximo verão. 
O magistrado teme que a 
demora no início das obras 
possa resultar em nova tra-
gédia no município, como 
a que ocorreu em fevereiro 
deste ano, com alagamentos 
e deslizamentos provocando 
a morte de 233 moradores. 

“Determino que o Estado 
do Rio, pela Seinfra, até, e 
inclusive, 2 de agosto de 
2022, inicie a fase de execu-
ção das obras estruturais, 
e que até, e inclusive, 4 de 
agosto, protocolize petição 
instruída com meios docu-
mentais e fotográficos que 
comprovem o cumprimento 

do comando judicial”. 
Em caso de descumpri-

mento da determinação, o 
juiz estabeleceu multa no 
valor de R$ 200 mil a ser 
paga pelo Governo do Esta-
do; multa de R$ 200 mil em 
face do governador Claudio 
Castro; R$ 80 mil, em face 
do secretário da Seinfra, 
Rogério Brandi; e multa de 
R$ 50 mil em desfavor dos 
engenheiros da Seinfra, Pe-
dro Ramos e Pedro Beraldo. 

Na ação proposta pelo 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro, o juiz homologou 
o compromisso firmado 
pelo Governo do Estado, 
através da Seinfra e do Ins-
tituto Estadual do Ambiente 
(Inea), e pelo município de 
Petrópolis, que acordaram 
realizar uma série de ações 
para a implementação de 
um sistema de macrodrena-
gem no Centro Histórico de 
Petrópolis, como forma de 
prevenção aos alagamentos 
na cidade.

Abordagem social 
em praças de Niterói
A Prefeitura de Niterói rea-
lizou, ontem (19), uma ati-
vidade conjunta entre o 
Serviço Especializado em 
Abordagem Social da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social e Econo-
mia Solidária (SMASES), 
o Centro Pop Itinerante, a 
Clin, a Guarda Municipal e 
o Exército na Praça Duque 
de Caxias (Ingá) e nas Praças 
Juscelino Kubitschek e São 
João (Centro). O objetivo da 
ação foi de colaborar com a 
limpeza e revitalização das 
praças, enquanto as equipes 
socioassistenciais realiza-
ram atendimento.

Segundo o coordenador 
do Serviço Especializado 
em Abordagem Social, Eric 
Moura, foram realizadas 
abordagens e os usuários 
foram encaminhados para 
acolhimento no Centro Pop.

“Realizamos atividades 
rotineiras pelas ruas da cida-
de. Na ação de hoje (ontem), 
abordamos cinco pessoas 
que aceitaram o acolhimen-

to emergencial de pernoite 
e, na quarta (hoje), serão 
encaminhadas ao Centro 
Pop para serem referencia-
das e incluídas nos serviços 
da SMASES”, disse Eric.

Atendimento – Niterói 
possui uma rede de atendi-
mento para população em 
situação de rua que conta 
com equipes de abordagem 
social especializada, Centro 
de Referência Especiali-
zado para População em 
Situação de Rua (Centro 
Pop) e cinco unidades de 
acolhimento (abrigos). A 
Secretaria ampliou as vagas 
em acolhimento com a con-
tratação de hospedagem em 
hotel - aumento de 60% das 
vagas. Os hotéis e centros 
de acolhimento possuem, 
juntos, aproximadamen-
te 300 vagas. O projeto de 
acolhimento emergencial 
em Hotel Popular, desde a 
sua contratação em abril de 
2020, já atendeu 2 mil pes-
soas em situação de rua.

SG tem feira de imóveis para 
servidores da segurança
Os agentes de segurança 
pública já podem retirar 
suas dúvidas sobre as con-
dições para aquisição da 
casa própria com descontos 
especiais. Ontem (19), na 
base da Secretaria de Or-
dem Pública, na Estrela do 
Norte, teve início uma feira 
de imóveis que garante aos 
servidores de segurança 
pública opções de finan-
ciamento para adquirir um 
imóvel, utilizando recursos 
do Fundo Nacional de Se-
gurança Pública (FNSP). O 
evento é uma parceria entre 
as secretarias municipais de 
Habitação, Ordem Pública e 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais.

Os interessados podem 
visitar os cinco estandes até 
a próxima quinta-feira (21), 

das 9h às 17h, no pátio da 
secretaria. Os profissionais 
responsáveis por cada es-
tande receberam instruções 
para orientar os agentes de 
segurança pública a respeito 
das condições de financia-
mento por meio do ‘’Habite 
Seguro” — programa que 
garante ofertas especiais 
para aquisição de empreen-
dimentos. 

O evento tem como obje-
tivo auxiliar guardas munici-
pais, agentes do programa 
São Gonçalo Presente e ser-
vidores municipais a con-
quistarem a casa própria, 
garantindo oportunidades 
e mais comodidade para o 
funcionalismo de São Gon-
çalo. 

“Esse evento é para o 
nosso agente de segurança 

pública. É por isso que esta-
mos realizando esse evento 
dentro da Ordem Pública. 
A Secretaria de Habitação 
convocou as construtoras 
para participar da ação. 
Além de valorizar o agente 
de segurança, conseguimos  
fomentar o mercado da 
construção civil”, afirmou 
o secretário de Habitação, 
Pedro Pericar. 

A feira está sendo promo-
vido pela Caixa Econômica 
Federal, com a participação 
de construtoras que atuam 
no município de São Gonça-
lo. Os servidores municipais 
que desejam adquirir a casa 
própria podem se dirigir até 
o prédio público, localiza-
do na Avenida Presidente 
Kennedy, 765, na Estrela do 
Norte. 

Condições – Para solici-
tar o crédito, os profissio-
nais de segurança pública 
devem comprovar o vínculo 
empregatício e atender aos 
seguintes requisitos; ter 
no mínimo três anos de 
exercício efetivo no cargo 
público; estar apto junto à 
instituição financeira para 
contratação de financia-
mento; não fazer parte do 
regime jurídico de cargos ou 
funções de natureza tem-
porária; não ser ocupante 
exclusivamente de cargo 
em comissão, função de 
confiança ou posto de mes-
ma natureza. O formulário 
para preenchimento da  
solicitação fica disponível 
no site do programa Ha-
bite Seguro, na aba ‘Como  
aderir’.

Evento, que prossegue até amanhã, oferece boas opções de financiamento

Maricá em 
Congresso 
Nacional 
de Saúde 
A Prefeitura de Maricá, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, participou do 36º 
Congresso Nacional das 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), um 
dos maiores eventos de 
saúde pública do Brasil, 
que aconteceu, em Campo 
Grande, no Mato Grosso do 
Sul. O evento trouxe novos 
conhecimentos, aprimo-
rando o olhar técnico e 
promovendo o contato 
com ferramentas inova-
doras que podem ser apli-
cadas na saúde de Maricá.

A programação con-
tou com diversas mesas 
de discussão, abordando 
a vacinação no Sistema 
Único de Saúde (SUS); os 
desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19; o 
fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde; além dos 
mecanismos de financia-
mento e gestão do SUS.

Crianças da Casa de Acolhimento aprenderam como preservar a natureza

Educação Ambiental na 
APA do Engenho Pequeno

Quinze crianças e adolescen-
tes, de 4 a 12 anos, da Casa de 
Acolhimento Infantil (CAI), 
participaram, ontem (19), na 
APA do Engenho Pequeno, do 
Estudo Vivo, uma integração 
entre as secretarias munici-
pais de Meio Ambiente e de 
Educação, que proporciona 
às crianças conhecimento 
sobre preservação do meio 
ambiente e a consciência eco-
lógica para proteger a fauna 
e flora do município para as 
gerações futuras.

O evento foi realizado em 
alusão Dia de Proteção às Flo-
restas, que aconteceu no do-
mingo (17). As coordenadoras 
do Estudo Vivo Lorena Ramos 
e Cristiane Ferreira, junto a 
agentes do Grupamento de 
Defesa e Preservação Am-
biental (GPAm), realizaram a 
visita guiada para as crianças 
e adolescentes do CAI.

Ao chegarem ao local, as 
crianças passam por uma 

dinâmica de percepção e 
ambientação, uma forma de 
se conectarem ao espaço da 
Área de Proteção Ambiental 
do Engenho Pequeno, um 
momento para se desconec-
tar da internet. 

“Convidamos as crianças 

a fecharem os olhos, para que 
eles possam ouvir, descrever 
as sensações que estão ten-
do. Falamos da importância 
da natureza e do perigo da 
soltura de balões”, disse a 
coordenadora do Estudo Vivo, 
Lorena Ramos.

Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Evento foi realizado pelo Dia de Proteção às Florestas, no domingo (17)
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A Angústia 
de Jonas

Dom José Francisco*

Justo na véspera, quatro 
alunos resolveram se “es-
baldar”. Daí, perderam 
a prova e contaram ao 
professor que, na viagem, 
o pneu havia furado, entre 
outros mil problemas! Mas 
que, apesar disso, queriam 
fazer a prova! 

Compreensivo, o pro-
fessor respondeu afirma-
tivamente. Que felicidade! 
Não viam a hora de espa-
lhar aos quatro ventos a 
notícia da esperteza. 

À hora marcada, o pro-
fessor colocou cada aluno 
em uma sala diferente e 
entregou a prova, separa-
damente. A primeira per-
gunta, valendo 1 ponto, 
era: Escreva qualquer 
coisa sobre algo que 
você saiba. A segun-
da pergun-
ta, valendo 9 
pontos, era: 
Qual  pneu 
furou?

Vejam, se 
a gente quer 
fingir, fugir, 
dormir, en-
ganar, fazer 
mágica, só 
precisa ter 
e m  m e n t e 
que alguma 
prova será respondida, 
e que ela só tem uma 
questão: Você sabe o 
que, realmente, quer? 

Lembra do Jonas, da 
Bíblia? Ele não sabia. 

Seu nome significa 
“pomba”, e ele era um ho-
mem calmo, mas de uma 
calma ilusória, mentirosa, 
provisória, provocada pelo 
medo, não pelo conhe-
cimento. Jonas só queria 
dormir, nem que fosse no 
porão de um navio, alheio 
à tempestade.

Mas, aí, no porão do 
navio, a voz do capitão lhe 
diz: Levante-se! 

Oh, meu Deus! Jonas 
gostava tanto da vidinha 
dele! Ao desobedecer à voz 
interna, é para Társis que 
ele se dirige, uma colônia 
de férias à beira-mar: nada 

mal! Jonas era o ho-
mem que só queria 
fugir das tempes-
tades. Nada de mal!

O  p r o -
blema é que 
quando os 
marinheiros 
se dão conta 
do que ele re-
presentava, 
caíram em 
cima: Quem 
é você? De 
onde vem? O 
que faz?  As 
coisas não 
podem con-

tinuar assim!
- Lancem-me ao 

mar – grita Jonas. 
Q u a n d o  e l e 

mergulha, o mar se acal-
ma. Na decisão de não 
fugir, não mentir, não in-
ventar estórias, uma paz 
misteriosa invade Jonas.

Ele havia aceitado a 
angústia, um sentimento 
genuíno, o único que nin-
guém produz: ela se faz 
sozinha.

Se a gente 
enganar, fingir, 
uma prova de 

uma só questão 
terá que ser 
respondida: 

você sabe o que, 
realmente, quer? 

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/ Divulgação

Estão abertas as inscri-
ções para a terceira tur-
ma do programa “Famí-
lias que Somam”, uma 
parceria da Uerj, com 
o Degase, vinculado à 
Secretaria de Estado 
de Educação (Seeduc), 
e tem como objetivo 
favorecer a formação 
cidadã de familiares 
dos adolescentes em 
cumprimento de me-
dida socioeducativa. As 
famílias contempladas 
terão aulas de Cidada-
nia, além de ganharem 
uma bolsa de R$500 por 
mês. Serão ofertadas 
750 vagas. Inscrições 
até o dia 18 de agosto 
pelo site: https://bit.ly/
familiasquesomam

Capacitação 
inclusiva

Estelionatários usam de anúncios pagos para enganar os consumidores

Receita Federal alerta sobre 
golpe aplicado na web

A Receita Federal divulgou 
um alerta sobre golpes que 
têm sido aplicados via in-
ternet, nos quais o nome da 
Receita e de suas alfândegas 
têm sido usados em anún-
cios de vendas de produtos 
a preços muito abaixo do 
mercado.

Em nota, o fisco informa 
que os estelionatários res-
ponsáveis por esses golpes 
de e-commerce usam de 
anúncios pagos para enga-
nar os consumidores.

No conteúdo de falsas 
propagandas, os criminosos 
“usam de forma ilícita o 
nome das unidades da Re-

ceita Federal responsáveis 
pelas atividades de controle 
aduaneiro” (as alfândegas), 
na tentativa de simular ve-
racidade na aplicação do 
golpe, informa.

A Receita Federal escla-
rece que nem ela nem as 

alfândegas comercializam 
qualquer tipo de merca-
doria. “Essas unidades são 
responsáveis por gerir e exe-
cutar atividades de controle 
aduaneiro, de atendimento 
e orientação ao cidadão e 
as relativas ao combate aos 
ilícitos tributários e adua-
neiros, inclusive à contra-
fação, à pirataria, ao tráfico 
ilícito de entorpecentes e  
drogas afins, ao tráfico inter-
nacional de armas de fogo 
e munições e à lavagem e 
ocultação de bens, direitos 
e valores, observadas as 
competências específicas de 
outros órgãos”.

Procon Carioca encontra preço 
22,35% menor na gasolina

O Procon Carioca, vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Cidadania do Rio de Janeiro, 
monitorou 345 postos de 
combustíveis, em vários bair-
ros da cidade, por conta da 
diminuição do ICMS, de 32% 
para 18%, anunciado pelo go-
verno do estado no início de 
julho. Os preços encontrados 
pelos fiscais apresentam re-
dução de até 22,35% mas, em 
alguns casos, houve aumento 
no preço praticado pelo posto 
de combustível.

O posto de Abastecimento 
Guguinha, em Santa Cruz, 
apresentou a maior redução 
de preços: 22,35%. A gasolina 
passou de R$7,65 para R$ 5,94 
. Já no Posto Lagoa Carioca, 
no bairro da Lagoa, a pesqui-
sa apurou a menor redução 
entre os postos pesquisados: 
1,29%. Nele, o preço da gaso-
lina passou de R$ 6,22 para 
R$ 6,14.

Houve ainda registro, na 
contramão do desconto do 
ICMS, da prática de reajuste 
de 11,48% do preço de ga-

solina, no Posto Chacaltaya, 
no Recreio dos Bandeirantes. 
O valor, que era de R$ 6,27, 
aumentou para R$6,99.

No levantamento, a gaso-
lina com valor mais reduzido 
foi registrada no Posto Bar-
reiros, em Ramos, na Zona 

Norte. Houve uma redução de 
6,11%  e o preço passou de R$ 
6,04 para R$ 5,67.

Na Zona Central da cida-
de, a média de preços variou 
entre R$ 6,45 (em 0 5/07)  e 
R$ 6,17 (em 14/07), o que sig-
nifica 4,44% de desconto nos 

valores praticados.  Na Zona 
Norte, a pesquisa constatou 
preço médio de R$ 6,54 (em 0 
5 /07) e R$ 5,96 (em 14/07), ou 
seja, média de  menos 8,91%.  
Já na Zona Oeste, média de 
R$ 6,48 ( em 0 5 /07) e R$ 6,01 
( em 14/07), redução média 
nos preços de 7,18%. E na 
Zona Sul, preço médio de R$ 
6,56 ( em 0 5 /07)  e R$ 6,22 ( 
em 14/07), o que marca um 
desconto de 5,09%.

De acordo com o diretor 
executivo do Procon Cario-
ca, Igor Costa, a pesquisa 
sublinha a importância de 
se pesquisar os preços. E 
a não redução dos valores 
praticados pelos postos de 
combustíveis pode configurar 
abuso e causar prejuízos ao 
consumidor.

“Os postos devem seguir 
o que foi determinado na 
questão de redução do ICMS 
e operar com valores meno-
res. O Procon Carioca segue 
monitorando e atento para 
que se preserve o direito do 
consumidor “, ressalta.

Mas em alguns casos houve aumento no valor praticado pelo posto 
 Philippe Lima/Divulgação

Quase 350 postos, em vários bairros, foram monitorados pelo Procon Carioca

É a primeira baixa no preço anunciada pela empresa desde 15 de dezembro

Petrobras diminui preço 
da gasolina nas refinarias
A Petrobras anunciou ontem 
(19) uma redução de R$ 0,20 
no preço médio da gasolina 
vendida às distribuidoras de 
combustível. O reajuste vale 
a partir de hoje (20), fazendo 
com que o litro fornecido 
pelas refinarias da estatal caia 
de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não 
houve alteração no preço do 
diesel, cujo litro permanece 
em R$ 5,61 desde 18 de junho.

A redução do preço da 
gasolina é a primeira desde 
15 de dezembro do ano pas-
sado. Naquele dia, a Petro-
bras reduziu o preço em R$ 
0,10, de R$ 3,19 para R$ 3,09. 
Desde então, todos os reajus-
tes aumentaram o preço do 
combustível.

Segundo comunicado 
divulgado pela empresa, 
“essa redução acompanha a 
evolução dos preços inter-
nacionais de referência, que 
se estabilizaram em patamar 
inferior para a gasolina, e é 
coerente com a prática de 
preços da Petrobras”. 

A estatal afirma que busca 
o equilíbrio dos seus preços 
com o mercado global, mas 
sem o repassar para os pre-
ços internos a volatilidade 
conjuntural das cotações 
internacionais e da taxa de 
câmbio.

Com o reajuste anunciado 
hoje, a Petrobras afirma que 

a parcela de seu preço no 
valor pago pelo consumidor 
vai cair, em média, de R$ 2,96 
para R$ 2,81, a cada litro ven-
dido na bomba. 

Etanol - O Ministério de 
Minas e Energia (MME) di-
vulgou na noite de ontem 
(18) uma nova expectativa de 
redução no preço do etanol 
hidratado. De acordo com a 
pasta, a expectativa é que, 

após a promulgação da Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 15/2022, ocorra 
uma redução potencial mé-
dia no preço do combustível 
que deve chegar a R$ 0,19 por 
litro. Promulgada na quinta-
-feira (14), a PEC reconhece 
o estado de emergência para 
ampliar o pagamento de be-
nefícios sociais e incentivos 
fiscais até o fim do ano, em 
especial para produtores e 

distribuidores de etanol hi-
dratado.

Entre outros pontos, a 
emenda altera a Constituição 
para determinar a manu-
tenção de um “regime fiscal 
favorecido para os biocom-
bustíveis destinados ao con-
sumo final”.

“Com a medida, fica pre-
servado o diferencial de alí-
quota tributária do preço 
ao consumidor do etanol 
hidratado em relação ao da 
gasolina comercializada, 
resultando no aumento da 
competitividade do biocom-
bustível”, explica o minis-
tério.

A pasta disse ainda que a 
estimativa não considera a 
possibilidade de redução do 
preço do biocombustível aos 
estados que outorgarem cré-
ditos tributários do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS).

A emenda constitucional 
também autorizou a União 
a realizar um repasse de até 
R$ 3,8 bilhões, por meio de 
créditos tributários, para os 
estados que reduzirem a car-
ga tributária do etanol para 
produtores e distribuidores 
do produto. Na avaliação do 
MME, se a medida for apli-
cada poderá levar o preço 
médio do litro de etanol hi-
dratado a até R$ 4,04.

 Ehder de Souza/Petrobras

Litro fornecido pelas refinarias da estatal vão cair de R$ 4,06 para R$ 3,86

Motos sem placas: 
multas para 225
Uma moto sem placa e com 
o motor irregular, aparente-
mente pertencente a outro 
veículo, foi apreendida na 
tarde de ontem (19), no 
Itanhangá, Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste, durante 
operação integrada de fis-
calização do Governo do 
Estado.

A moto e o motociclista 
foram encaminhados pelos 
policiais da operação para a 
16ª DP, onde o veículo pas-
sará por perícia para saber 
a procedência do motor. Ao 
todo, ontem, foram feitas 
226 abordagens a motoris-
tas e 225 multas aplicadas. 
Na Barra, à tarde, 118 mo-
toristas foram abordados, 
23 motos foram rebocadas 
e 129 multas aplicadas aos 
infratores.

Já na Avenida Visconde 
de Albuquerque, no Leblon, 
na Zona Sul, pela manhã, 
foram abordados 108 mo-

toristas. No total, durante 
a manhã, entre diversas 
autuações, foram reboca-
das 32 motos, aplicadas 96 
multas e 27 veículos enca-
minhados para o posto de 
vistoria com o objetivo de 
que determinadas irregu-
laridades fossem corrigi-
das. Mais operações serão 
realizadas à noite, na Zona 
Norte da cidade.

As operações de ontem, 
do Governo do Estado, dão 
prosseguimento à ação 
integrada entre Detran.RJ, 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e Detro para combater a 
circulação de motocicletas 
sem placas.

Na segunda-feira (18), 
primeiro dia da operação, 
300 veículos foram abor-
dados no total, houve 225 
autuações de trânsito, 53 
motos removidas e 73 veí-
culos encaminhados ao 
posto do Detran.RJ.

 Philippe Lima/Divulgação

RJ lançou operação integrada para fiscalizar veículos irregulares

Nome da Receita 
é usado em 
anúncios de 
produtos com 
preços abaixo do 
mercado
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Petrobras convoca 
assembleia geral
A Petrobras publicou ontem 
(19) o edital de convocação 
para a assembleia geral ex-
traordinária, marcada para 
19 de agosto às 13h, que vai 
avaliar a nova lista de nomes 
para compor o Conselho de 
Administração (CA) da em-
presa.

Em nota, a Petrobras infor-
mou que o Conselho de Ad-
ministração “validou integral-
mente as análises do Comitê 
de Elegibilidade (Celeg) em 
relação aos candidatos indica-
dos pelo acionista controlador 
e pelos acionistas minoritários 
para o CA da companhia”.

A decisão foi tomada em 
reunião extraordinária realiza-
da na segunda-feira (18), com 
a presença apenas dos mem-
bros que não foram indicados 
para nova eleição.

A aprovação da convoca-
ção da assembleia geral, por 
maioria, ocorreu com a par-
ticipação de todos os mem-
bros do CA. “Fatos julgados 
relevantes sobre o tema serão 
tempestivamente divulgados 
ao mercado”, concluiu a nota.

Danos na Reduc - O Minis-
tério Público Federal (MPF) 
apresentou alegações finais 
– em ação penal e ação civil 
pública – contra a Petrobras, 
por causar inúmeros danos 
ambientais, no funciona-
mento da Refinaria Duque de 
Caxias (Reduc), ratificando, 
assim, o pedido de punição, 
feito em sede de ação penal e 

ação civil pública.
Nas alegações finais da 

ação penal, o MPF pede a 
condenação da Petrobras e 
de dois gestores, por causar 
poluição ambiental em sua 
atividade empresarial, em 
diversos momentos: a partir 
do ano 2010, ao Rio Iguaçu, à 
Baía de Guanabara, e ao man-
guezal que margeia ambos, 
mediante depósito irregular 
de efluentes líquidos conten-
do resíduos com óleos, graxas, 
fenóis, nitrogênio amoniacal 
e sólidos sedimentáveis, em 
níveis superiores aos permiti-
dos pelas normas do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) e 
resoluções ambientais.

“Os danos ambientais re-
portados na ação penal não 
são fatos isolados e refletem 
apenas uma fotografia de um 
quadro mais complexo que 
envolve múltiplas irregula-
ridades ambientais identifi-
cadas ao longo do tempo no 
parque industrial da Reduc, 
o que justificou o ajuizamen-
to da Ação Civil Pública nº 
5014835-18.2019.4.02.5118, 
ante o descumprimento par-
cial de um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) 
celebrado em junho de 2011, 
a postergação indefinida do 
cumprimento de exigências 
fixadas nas licenças ambien-
tais e a poluição em patamares 
superiores aos aceitos pela le-
gislação ambiental existente”, 
detalha o MPF.

Motta de Souza / Agência Petrobras

MPF pede condenação da empresa por danos ambientais na Reduc

Ataque aconteceu em setembro do ano passado, em Botafogo, no Rio

Suspeito de atirar bomba no 
consulado da China é preso
A Polícia Federal (PF) pren-
deu, ontem (19), um homem 
apontado como suspeito 
de ter jogado uma bomba 
contra o consulado da China 
no Rio de Janeiro em se-
tembro do ano passado. Em  
endereços ligados ao ho-
mem, a PF encontrou 50 kg 
de cocaína e o equivalente 
a R$ 375 mil em dinheiro, 
incluindo reais, euros e dó-
lares.

“Na manhã desta terça-
-feira, a Polícia Federal de-
flagrou a Operação Muralha, 
com o objetivo de cumprir 
dois mandados de busca e 
apreensão em endereços 

ligados a suspeito de ter 
arremessado um artefato 
explosivo no Consulado da 
China, em 16/09/2021, no 
bairro de Botafogo, Zona Sul 
do Rio”, informou a polícia 
em nota.

Segundo a PF, o suspeito 
teria utilizado um veículo 
sedan prata e estacionado 
na Praia de Botafogo. Ele 
caminhou até o consulado 
da China e arremessou o 
artefato, causando danos e 
expondo a perigo as pessoas 
que trabalhavam ou resi-
diam no local.

“Durante o cumprimento 
dos mandados, os policiais 

federais - com apoio do 
cão farejador Apollo -, en-
contraram cerca de 50 kg 
de cocaína, em endereços 
localizados no bairro de 
Laranjeiras, que resultou 
na prisão, em flagrante, do 
homem. Além da droga, os 
policiais apreenderam, em 
espécie, R$ 362 mil, 1.405 
euros e US$ 899, totalizando 
aproximadamente R$ 375 
mil”, detalhou a PF.

O preso foi encaminha-
do à Superintendência da 
PF no Rio de Janeiro, na  
Pra ç a  Ma u á .  A  p o l í c i a 
não informou o nome do  
suspeito.

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou ontem 
(19) reajuste da tabela 
dos pisos mínimos de 
frete do transporte ro-
doviário de cargas. O 
aumento será baseado 
no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumula-
do de dezembro de 2021 
a junho de 2022.

De acordo com ANTT, 
também será aplicada 
a variação do valor do 
óleo diesel S10, referente 
aos valores divulgados 
pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
para o período de 10 a 16 
de julho.

Reajuste 
no frete

Maior parte do eleitorado é formado por mulheres, quase 7 milhões

Estado do Rio tem 12,8 
milhões de eleitores aptos
Terceiro maior colégio elei-
toral do país, o estado do Rio 
de Janeiro possui 12.827.296 
eleitoras e eleitores aptos a 
votar nas eleições deste ano. 
O quantitativo representa  
8,2% do eleitorado nacional 
e apresenta um aumento de 
3,37% no eleitorado flumi-
nense, em relação às últimas 
eleições gerais. Em 2018, o 
número de pessoas habili-
tadas a votar no Rio era de 
12.408.340.

De acordo com dados 
do TSE, São Paulo possui o 
maior eleitorado do Brasil, 
com 34.667.793 (22,16%), 
seguido de Minas Gerais, 
que fica na segunda posição 
com 16.290.870 (10,41%). Em 
todo o país, são 156.454.011 
brasileiras e brasileiros que 
deverão comparecer às urnas 
para escolha dos cargos de 
deputado federal, deputado 
estadual ou distrital, senador, 
governador e presidente da 
República. 

Nome social – O Cadastro 
Eleitoral de 2022 mostra que 
a maior parte do eleitora-
do fluminense é composta 
por mulheres. Ao todo, são 
6.916.729 eleitoras, o que 
equivale a 54% do total. Os 
homens são 5.900.224. Há 
ainda outros 10.343 votantes 
sem informação sobre o sexo, 
num total de 0,08%. Eleitoras 
e eleitores com nome social 
somam 4.868.

Faixa etária – O quanti-
tativo do eleitorado na faixa 

etária de 16 e 17 anos no es-
tado do Rio saltou de 52.743, 
em 2018, para 123.573, em 
2022, o que representa um 
crescimento de 134%. O total 
de eleitoras e eleitores flumi-
nenses com idade acima de 
70 anos também aumentou. 
Em relação a 2018 houve um 
crescimento de 15,3% nessa 
faixa etária do eleitorado, 
que passou de 1.395.067, em 
2018, para 1.609.557. O voto é 
facultativo para os jovens com 
menos de 18 anos e os idosos 
que já completaram 70 anos.

Distribuição – No estado 

do Rio, a Capital tem o maior 
número de pessoas aptas a 
votar: 5.002.621. Na sequên-
cia, está a cidade de Duque 
de Caxias (672.121), seguida 
de São Gonçalo (670.644) e 
Nova Iguaçu (611.833). Há 
22 municípios com mais  
de 100 mil eleitoras e elei-
tores.

Já as três cidades com 
menor eleitorado são Ma-
cuco (7.153), São José de 
Ubá (7.364) e Laje do Muriaé 
(7.394). No estado do Rio, 
existem 11 municípios com 
menos de 10 mil eleitoras e 
eleitores.

Deficientes – No estado 
do Rio, 86.646 pessoas decla-
raram ter algum tipo de de-
ficiência, sendo que a maior 
parte está relacionada à loco-
moção, com 39.315 eleitoras e 
eleitores, ou 41,75% do total. 
Em 2018, eram 54.976 pessoas 
com deficiência.

Essa é uma informação 
depende da autodeclaração 
da eleitora ou eleitor. Assim, o 
cadastro eleitoral só indica se 
alguém possui algum tipo de 
deficiência quando a própria 
pessoa informa essa condição 
ao buscar atendimento da 
Justiça Eleitoral.

Roberto Jayme/Ascom/TSE

Em todo o país, são 156.454.011 brasileiros que deverão comparecer às urnas para escolha de representantes

Garotinho fora da 
disputa a governador
O ex-governador Anthony 
Garotinho não concorrerá 
mais ao governo do Estado 
do Rio de Janeiro nas elei-
ções de 2022. A retirada da 
pré-candidatura do político 
foi uma decisão do partido 
União Brasil anunciada on-
tem (19), no Rio. Garotinho 
fez uma live para comunicar 
que a direção do União Bra-
sil decidiu pelo apoio a outro 
candidato. “Eu não serei 
candidato a governador”.

A decisão vem dias de-
pois de o colegiado do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE-RJ) rejeitar, por unani-
midade, na sessão plenária, 
recurso do ex-governador 
nos autos do processo por 
compra de votos nas elei-
ções municipais de 2016. A 
decisão mantém a conde-
nação do político a 13 anos 
e nove meses de prisão e 
multa. Pela legislação elei-
toral, a condenação criminal 
em segunda instância torna 
o réu inelegível nos oito  
anos seguintes ao da con-
denação.

Em março do ano passa-
do, o colegiado do TRE/RJ 
condenou Garotinho, por 
unanimidade, pelos crimes 
de corrupção eleitoral, asso-
ciação criminosa, supressão 
de documento público e 
coação no curso do pro-
cesso. A partir da Operação 
Chequinho, a Promotoria 
Eleitoral em Campos dos 
Goytacazes tinha denuncia-
do o ex-governador por usar 
irregularmente o programa 
social Cheque Cidadão, da 
prefeitura da cidade flumi-
nense, para cooptar votos 
para seu grupo político. Na-
quele ano eleitoral, a prefeita 
era a esposa do réu, Rosinha 
Matheus, e Garotinho era 
o secretário municipal de 
Governo. Segundo a Justiça, 
o esquema concedia o be-
nefício, voltado a famílias 
de baixa renda, em troca do 
compromisso de votar nos 
candidatos indicados.

Apoio a Castro- O União 
Brasil vai apoiar o atual 
governador Cláudio Castro 
(PL), candidato à reeleição.

Renato Araújo/Agência Brasil                    

Partido do ex-governador vai apoiar outro candidato: Claudio Castro

Moeda americana chegou a cair 1%, mas depois conseguiu se estabilizar

Dólar fecha estável a R$ 5,42 
e bolsa emenda terceira alta
Num dia de volatilidade no 
mercado financeiro, o dólar 
fechou praticamente estável 
após cair mais de 1% no início 
da tarde. A bolsa de valores 
teve um dia mais favorável e 
emendou a terceira alta segui-
da, recuperando o nível de 98 
mil pontos.

O dólar comercial encerrou 
a terça-feira (19) vendido a 
R$ 5,42, com recuo de 0,1%. 
A cotação operou abaixo dos 
R$ 5,40 durante boa parte da 
sessão, chegando a cair para 
R$ 5,36 na mínima do dia, por 
volta das 14h. No entanto, a 

moeda norte-americana re-
cuperou a força perto do fim 
das negociações até fechar 
próxima da estabilidade.

Com o desempenho de 
ontem, o dólar acumula alta 
de 3,53% em julho. Em 2022, 
a divisa cai 2,8%. A arranca-
da do dólar durante a tarde 
foi um movimento global, à 
medida que os investidores 
internacionais demandaram 
mais moeda norte-americana. 
A moeda norte-americana 
fechou em alta perante as 
moedas dos principais países 
emergentes, mas manteve a 
queda em relação ao real, ao 
peso chileno e ao rand sul-
-africano.

O mercado de ações teve 
um dia de recuperação. O ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou 
aos 98.245 pontos, com alta 
de 1,37%. O indicador fechou 
acima dos 98 mil pontos pela 
primeira vez desde o último 
dia 12, impulsionado pelas 

ações da Petrobras, as mais ne-
gociadas, e pela recuperação 
das bolsas norte-americanas.

Ontem, o mercado finan-
ceiro global atravessou um dia 
de indefinição, com os inves-
tidores aguardando a próxima 
reunião do Federal Reserve 
(Fed, Banco Central norte-
-americano), no fim do mês, 
para saber se o órgão elevará 
os juros básicos dos Estados 
Unidos em 0,75 ou em 1 ponto 
percentual. Taxas mais altas 
provocam a fuga de recursos 
de países emergentes, como 
o Brasil.

Com 
desempenho 
apresentado 
ontem, dólar 
acumula alta de 
3,53% em julho

Mercado 
financeiro 
global aguarda 
anúncio dos 
juros básicos nos 
Estados Unidos

TSE assina 
acordo contra 
conteúdos 
falsos
O TSE e o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleito-
ral (MCCE) assinaram ontem 
um acordo de cooperação 
para o combate à desinfor-
mação durante as eleições 
de 2022. 

Com a medida, o MCCE, 
que é composto por 70 en-
tidades da sociedade ci-
vil, passará a fazer parte 
do programa permanente 
de enfrentamento à desin-
formação comandado pelo 
tribunal. 

Durante a vigência da 
cooperação, a entidade se 
comprometeu a realizar ati-
vidades de conscientização 
sobre a nocividade e ilega-
lidade da disseminação de 
conteúdos falsos e a promo-
ver a discussão sobre temas 
relacionados à democracia, 
os direitos humanos e a im-
portância da Justiça Eleitoral.

O programa de enfrenta-
mento do TSE possui 154.
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Fifa proíbe 
Vasco de 
registrar 
jogadores

O  V a s c o 
a p re s e n t o u 
na última se-
gunda-feira 
o  a t a c a n t e 
Alex Teixeira 
como refor-

ço para a sequência da 
temporada. No entanto, 
o Cruzmaltino não pode 
inscrevê-lo na Série B por 
enquanto.

O Vasco foi punido pela 
Fifa por uma dívida com o 
técnico Ricardo Sá Pinto e 
sua comissão técnica. Os 
portugueses cobram R$ 
1,4 milhão de sua passa-
gem em 2020.

O Vasco já confirmou 
que recebeu o comuni-
cado da entidade. Os di-
rigentes agora buscam 
pagar o valor para poder 
regularizar Alex Teixeira a 
tempo de disputar o res-
tante da Série B.

Alex revelou que pre-
cisa de algumas semanas 
para estar apto para es-
trear. Segundo o jogador, 
a partida contra a Chape-
coense, dia 31 de julho, 
deve ser a data de sua 
primeira partida em seu 
retorno ao Vasco.

Adeus - Isaque trocou 
o Vasco pelo Guarani. O 
meio-campista, que per-
tence ao Grêmio, defen-
derá o Bugre até o fim da 
temporada 2022.

No clube de São Januá-
rio, Isaque atuou em oito 
jogos. O meia de 25 anos 
tem contrato com o Grê-
mio até o fim de 2023. Pelo 
Tricolor, tem 47 partidas e 
sete gols marcados.

Atacante é a grande atração rubro-negra no jogo desta noite em Brasília

Com Cebolinha, Fla pega 
o lanterna Juventude

Gilvan de Souza / Flamengo

Everton Cebolinha vai estrear hoje com a camisa do Fla. Porém, o técnico Dorival Jr. não definiu se será titular ou não

O  F l a m e n g o 
quer aproveitar 
a pausa na Li-
bertadores e na 
Copa do Brasil 
para embalar 

no Campeonato Brasileiro. 
Depois de vencer o Coritiba 
no último sábado, o Rubro-
-Negro vai receber o lanterna 
Juventude hoje à noite. Pela 
segunda vez seguida, a equipe 
de Dorival Júnior mandará o 
confronto no Mané Garrincha, 
em Brasília. A bola rola a partir 
das 20h30.

Com o triunfo diante do 
Coxa, o Flamengo subiu duas 
posições na tabela e alcançou a 
sétima posição, com 24 pontos. 
A equipe de Caxias do Sul, por 
outro lado, empatou sem gols 

com o Goiás e viu o ex-lanterna 
Fortaleza vencer o Atlético-GO 
na rodada e foi ultrapassado.

O duelo em Brasília deve 
marcar a estreia de Everton 
Cebolinha com a camisa ru-
bro-negra. Dorival, entretanto, 
não garantiu que o ex-atacante 
do Benfica será titular.

“Contamos com o Ceboli-
nha já de imediato, ele estará 

conosco ou atuando ou en-
trando de repente. Passa tam-
bém por um processo de adap-
tação”, disse o treinador após a 
partida contra o Coritiba.

Após vários titulares na 
rodada passada, o Flamengo 
deve iniciar a partida com a es-
calação que entrou em campo 
na vitória sobre o Atlético-MG, 
pelas oitavas da Copa do Brasil. 
As dúvidas ficam por conta 
das presenças de David Luiz 
e Pedro.

O zagueiro se recuperou 
das dores no joelho e treina 
normalmente, mas pode ficar 
no banco e dar lugar a Fabrício 
Bruno. Já o atacante, que este-
ve em campo contra o Galo e 
contra o Coxa, pode ser pou-
pado e dar lugar a Cebolinha.

Diego, que 
ontem anunciou 
sua saída do 
Fla no final da 
temporada, está 
fora do jogo de hoje

Flu busca a vitória 
para ficar perto do G-4

Botafogo visita o 
Santos na Vila

Vindo de um 
empate por 2 a 2 
com o São Pau-
lo no Morumbi, 
o Fluminense 
volta a campo 

pelo Campeonato Brasileiro 
nesta quarta-feira. O rival da 
vez é o Goiás e o jogo, às 19h, 
será na Serrinha, em Goiânia 
(GO). O Tricolor chega para 
esta 18ª rodada com 28 pontos 
e tentando ingressar no G-4.

Disposto a terminar o pri-
meiro turno com uma pontua-
ção que lhe permita brigar pelo 
título no returno, o Fluminen-
se pretende pontuar em Goiás. 
Mas o técnico Fernando Diniz 
adota um discurso cauteloso.

“Na minha opinião no fu-

Dois alvine-
gros que preci-
sam reagir no 
Campeonato 
Brasileiro, que 
chega a 18ª ro-

dada. Essa é a realidade do 
duelo entre Santos e Bota-
fogo, que se enfrentam hoje, 
às 21h30, na Vila Belmiro. 
Ambos perderam de 1 a 0 no 
fim de semana. O Peixe caiu 
diante do Avaí. Já o Glorioso 
foi superado pelo Atlético-
-MG no Rio de Janeiro.

Luís Castro, treinador do 
Botafogo, quer ver sua equi-
pe com uma postura ousada 
mesmo fora de casa.

“Trabalhamos do pri-
meiro até o último minuto 
em busca de um resultado 
positivo. O grau de dificulda-

tebol um time deve se concen-
trar apenas no próximo jogo. 
Assim que se faz para ter um 
bom desempenho em uma 
competição como é o Cam-
peonato Brasileiro. É cedo para 
falar em metas como título. 
Obviamente que tem vários 
concorrentes, de mais investi-
mento, mas o Fluminense so-
nha e trabalha para conseguir 
as melhores coisas possíveis 
dentro do campeonato”, disse.

Para este jogo, Fernando 
Diniz vai manter a base que 
enfrentou o São Paulo. Mas 
desfalque no jogo passado e 
na mira do futebol turco, o 
zagueiro Nino deve ser poupa-
do. Assim, Luccas Claro deve 
permanecer no time.

des do Brasileiro é grande e 
temos os nossos problemas. 
Mas nunca vamos deixar de 
tentar ser merecedores do 
bom resultado”, disse Castro.

Para este jogo o Botafogo 
ganha o reforço dos laterais 
Daniel Borges e Hugo, que 
devem ocupar as vagas de Sa-
ravia e DG, respectivamente. 
O goleiro Gatito Fernández, 
recuperado de uma indis-
posição estomacal, ganha a 
vaga de Douglas Borges.

Em termos de escalação, 
o Santos tem duas dúvidas. O 
volante Rodrigo Fernández, 
com um desconforto mus-
cular na coxa esquerda, pode 
ceder a vaga para Camacho. 
Ainda no meio, Carlos Sán-
chez e Ângelo disputam o 
posto.


