
Taxistas e caminhoneiros 
recebem auxílio em agosto

Calendário prevê benefício até o fim do ano, com pagamento de duas parcelas já no mês que vem

AJUDA PARA ENCHER O TANQUE

CIDADES\PÁG.4

Fiscais da Prefeitura de São Gonçalo fazem a retirada de out-doors no Colubandê. A partir de agora, as equipes que circulam pelos centros comerciais de São Gonçalo estarão usando novo uniforme

Julio Diniz/Divulgação
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São Gonçalo 
retira das ruas 
progapanda
Quatro empresas foram multadas 
por aplicação de outdoors insta-
lados em área pública do de São 
Gonçalo. A fiscalização nos bair-
ros de Maria Paula e Colubandê 
removeu propagandas irregula-
res em outdoors e faixas fixadas 
em passarelas. “As fiscalizações 
estão intensificadas. Precisamos 
seguir com o ordenamento na ci-
dade. Por isso, as equipes da Pos-
turas estão atuando de forma fer-
renha, visando manter as áreas 
públicas de São Gonçalo organi-
zada”, afirmou o subsecretárioo 
de Fiscalização de Posturas, Ro-
gério Abreu, informando que as 
equipes estão passando por nova 
estruturação e que os profissio-
nais serão designados e realoca-
dos para dar prosseguimento às 
ações. 

Auxílio Brasil: 
calendário é 
antecipado
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PANORAMA\PÁG. 2

Vazamento em telhado 
impede abertura de 
novos leitos de CTI

Cia Italiana 
de dança 
em Niterói
Ginevra Panzetti e Enrico 
Ticconi apresentam “Ae-
ReA”, nesta terça, às 19h, no 
Teatro da UFF.

PÁG.2 

CULTURA
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Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi 
fazem única apresentação nesta terça 

Presidente do TST 
confere combate ao 

trabalho escravo
CIDADES\PÁG. 3

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, o atacante argentino Ger-
mán Cano terminou o primeiro turno com 12 gols, balançando as redes 
mais vezes que os últimos goleadores do Fluminense na competição.

PÁG. 8

ESPORTES

Dorival quer 
rubro-negros 
no Qatar
Treinador do Flamengo afir- 
mou que está na torcida 
para que seus atletas sejam 
convocados para a Copa do 
Mundo.

Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival Júnior conversa com Vidal 
durante treino no Ninho do Urubu

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Atravessando grande fase, Germán Cano marcou seis vezes nos últimos sete jogos do Fluminense

Germán Cano quebra marcas no Flu

INSS começa a 
pagar pensões e 
aposentadorias

CIDADES\PÁG. 4

Senac RJ abre novas 
vagas para cursos 
profissionalizantes
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Sinal de trânsito
A Nittrans precisa rever o tempo do sinal em frente ao Gua-
nabara, na Avenida Marquês de Paraná, no Centro. Ele fica 
mais de 10 minutos aberto para os carros e os pedestres 
não conseguem atravessar. Ainda por cima, quando abre 
para as pessoas passarem, é preciso correr, porque ele só 
fica 30 segundos ou menos. Isso é um absurdo!
Kátia dos Santos

Desrespeito
Venho pedir mais educação aos ciclistas que transitam 
pela Avenida Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo. 
Eles não respeitam sinal, andam na contramão e nas cal-
çadas. Não respeitam nada! Esses dias, por pouco, uma 
idosa não foi atropelada por um ciclista. Será que a Guarda 
Municipal não pode punir esses mal-educados?
Renata Cabral

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.

Cia italiana de dança 
no Teatro da UFF
Ginevra Panzetti e Enri-
co Ticconi, dupla artística 
formada na Itália em 2008, 
chega ao Brasil pela primei-
ra vez para apresentações. 
Nesta turnê, a renomada 
Cia italiana Panzetti&Tic-
coni apresenta o espetáculo 
“AeReA”, nesta terça, às 19h, 
no Teatro da UFF, em Icaraí. 

O Instituto Italiano de 
Cultura do Rio de Janeiro é 
responsável pela idealiza-
ção e pela organização da 
turnê. “AeReA” é a primeira 

parte de um díptico, articu-
lado em torno de um objeto 
desde o início usado para 
manifestar pertencimento 
e separação: a bandeira. O 
título refere-se a duas pa-
lavras onde a sobreposição 
graficamente pode emergir 
de uma única palavra: ARA–
AEREA, fazendo alusão ao 
lugar, que era dedicado ao 
sacrifício, além da qualidade 
da bandeira. 

O ingresso custa R$5 (so-
mente na bilheteria). 

CULTURA FABIANA MAIA

Leitura
O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe, nesta terça, às 
19h, o  XIII Ciclo de Leituras 
Dramatizadas, com a peça 
Escola de Maridos. Escrita 
em 1661 por Molière, a obra 
conta a história de uma 
moça que, após perder seu 
pai, está sob a proteção de 
um homem mais velho, o 
qual se torna seu noivo. Ele, 
porém, imagina que deixar 
a moça privada da liberda-
de é o caminho correto. A 
entrada é gratuita (sujeito a 
lotação do teatro).

‘MÉDICO À FORÇA’ – Todas às terças, até o dia 31, a 
Coof Cia Teatral apresenta, às 20h, no Salão Amarelo 
do Solar do Jambeiro, a peça “Médico à Força” – texto 
baseado no original de Molière e dirigido por Carlos 
Fracho. O espetáculo, que se desenrola a partir de um 
ato vingativo entre marido e mulher, comemora os 33 
anos da Cia. O ingresso custa R$30 (inteira). 

HISTÓRIAS – Até quarta, tem a exposição interativa 
“A Leitura é Uma Aventura”, para crianças de todas as 
idades, segue em cartaz no Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno. A mostra registra personagens, histó-
rias, dramaturgias e ações culturais concebidas a partir 
dos livros da escritora, atriz e dramaturga Dani Fritzen. 
Das 10h às 17h.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi fazem única apresentação nesta terça 

Divulgação

O XIII Ciclo de Leituras Dramatizadas 

acontece nesta terça, às 19h

POR JEFFERSON LEMOS

Mudança de nome 
e sexo no papel
O Rio de Janeiro registrou nos 
primeiros seis meses de 2022 
o maior número de pessoas 
que mudaram o nome e o 
sexo em Cartório de Registro 
Civil em um semestre desde a 
decisão do STF que reconhe-
ceu o direito de transgêneros 
e transexuais de adequarem 
sua identidade percebida à 
identidade real em seus docu-
mentos de identificação. No 
total, foram 100 alterações no 
período, 426,3% a mais que os 
19 atos de 2021 e os 19 realiza-
dos também em 2019, ano em 
que foi possível contabilizar 
o primeiro semestre de atos, 
uma vez que a decisão do STF 
passou a valer em junho de 
2018. Regulamentada pelo 
Provimento nº 73 do CNJ, a 
decisão prevê a possibilida-
de de alteração de nome e 
gênero sem necessidade de 
cirurgia de mudança de sexo 
e de autorização judicial, per-
mitindo a realização do ato 
diretamente em Cartórios de 
Registro Civil de todo o País, 
em procedimento que pode 
ser feito no mesmo dia.

PDT confirma Neves para governador

O PDT realizou sua con-
venção partidária estadual 
para a escolha dos can-
didatos que disputarão 
as próximas eleições, no 
sábado (23). Rodrigo Neves 
foi confirmado por unani-
midade como candidato 
do partido a Governador 
do Estado do Rio. O evento 
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teve participação do pré-
-candidato a presidente 
pelo PDT, Ciro Gomes e lí-
deres políticos do estado. A 
convenção foi realizada em 
conjunto com o PSD, que 
confirmou o apoio a Neves 
e a indicação de Felipe San-
ta Cruz como candidato a 
vice-governador na chapa.

Pós-graduação 
em fitoterapia
O curso de pós-graduação 
lato sensu multi-institucional 
em Plantas Medicinais e Fito-
terapia está com inscrições 
abertas até o dia 29 deste mês. 
A especialização é fruto de 
uma parceria entre a Escola 
Nacional de Botânica Tro-
pical do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro (ENBT/JBRJ), 
a Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e a Associa-
ção Brasileira de Fitoterapia. 
São 40 vagas destinadas a 
agrônomos, biólogos, dentis-
tas, enfermeiros, engenheiros 
florestais e profissionais de 
áreas afins. O objetivo do 
curso é formar profissionais 
especializados para atuar no 
cultivo e manejo de plantas 
medicinais.

Circuito da 
Literatura no Rio

Firjan: palestra 
on-line e gratuita

Representada pelo Instituto 
Rio Patrimônio da Humani-
dade (IRPH), a Prefeitura do 
Rio deu continuidade à inau-
guração de placas azuis do 
Patrimônio Cultural, dentro 
do Circuito da Literatura, em 
homenagem a imortais da 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL). O IRPH é vinculado à 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano (SMPU).

No último dia 20, data em 
que a ABL fez 125 anos, dois 
imóveis no Cosme Velho, zona 
sul da cidade, receberam as 
tradicionais placas azuis, 
em homenagem a Machado 
de Assis e Austregésilo de 
Athayde, que foram, respecti-
vamente, primeiro presidente 
e presidente mais longevo da 
instituição. Criado para levar 
à população informações 
sobre os imortais e os locais 
onde viveram no Rio de Ja-
neiro, o Circuito da Literatura 
teve 107 endereços eterniza-
dos pela prefeitura por meio 
de decreto.

Agora são três as estações 
do Circuito da Literatura. 

As regionais da Firjan Serrana, 
Leste, Caxias e Nova Iguaçu 
promovem, na quarta-feira 
(27), às 16h, a palestra: “Ma-
crotendências e sinais de 
mudança para os próximos 
anos”, com Ana Carolina Ma-
chado Fernandes, coorde-
nadora do Laboratório de 
Tendências da Casa Firjan 
e Isabela Rangel Petrosillo, 
especialista de Conteúdo de 
Inovação Empresarial da Casa 
Firjan. O evento, on-line e 
gratuito, tem como objetivo 
apresentar temas de impacto 
para o futuro dos negócios, 
estimulando a reflexão sobre 
oportunidades, desafios e 
possibilidades para o presen-
te e para os próximos anos. 
Inscrições até hoje (26), no 
link: https://bit.ly/3OZqsqV. 

Vazamento impede abertura de leitos

O vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL), presidente 
da Comissão de Saúde da 
Câmara de Niterói, visitou 
novamente o Hospital Muni-
cipal Carlos Tortelly para apu-
rar denúncias de pacientes e 
profissionais de saúde. Desta 
vez o vereador foi acom-
panhado da ex-senadora 
Heloísa Helena, que é enfer-
meira e professora de epide-
miologia.  Na ocasião, ambos 
verificaram as dificuldades 
do hospital, que segundo 
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eles vem recebendo poucos 
recursos da Prefeitura. No 
relatório que será enviado ao 
Ministério Público, Paulo e 
Heloísa pedem a reabertura 
do Centro Cirúrgico e denun-
ciam a Emusa pelo atraso na 
obra de um telhado, que vem 
impedindo a abertura de 10 
leitos de UTI. A abertura dos 
leitos pode salvar centenas de 
vidas, mas há mais de uma 
ano um vazamento no telha-
do impede a liberação da sala 
de UTI para os novos leitos.

Panorama RJPanorama RJ

O PL oficializou no último 
domingo (24) a candidatu-
ra do presidente Jair Bolso-
naro à reeleição no pleito 
de outubro. Também foi 
formalizada a participação 
do general Braga Netto 
como candidato a vice-
-presidente na chapa que 
concorrerá a uma vaga no 
Planalto neste ano. A vota-
ção foi por unanimidade. 

Durante convenção parti-
dária no Maracanãzinho, 
no Rio, Bolsonaro lembrou 
dificuldades registradas 
em três anos e meio de 
governo. Entre os convi-
dados, além de várias lide-
ranças e pré-candidatos, o 
governador do Rio, Claudio 
Castro, e o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL).

PL oficializa Bolsonaro à reeleição
Tomaz Silva/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) con-
quistou, no primeiro dia 
de provas do World Police 
& Fire Games 2022 (22), 
uma medalha de ouro e 
uma de bronze na prova 
Ultimate Firefighter, uma 
das mais disputadas pelos 

bombeiros de todo o mun-
do. Dez atletas do CBMERJ 
participaram do evento 
desportivo que acontece 
em Rotterdam, na Holan-
da, de 22 a 31 de julho. A 
competição é voltada para 
todos os atletas das forças 
de segurança e conta 70 
países. 

Medalhas em competição mundial 
Divulgação
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Obras de restauração da Ilha da Boa Viagem prosseguem em andamento. Investimento é de R$ 5,5 milhões

História e memória preservadas
A Prefeitura de Niterói pros-
segue com as obras de restau-
ração da Ilha da Boa Viagem. 
Com investimento de R$ 5,5 
milhões, um dos mais impor-
tantes patrimônios históricos 
e turísticos da cidade estará 
de cara nova.

A restauração inclui a Ca-
pela Nossa Senhora da Boa 
Viagem, do Fortim e do Cas-
telo (sede dos escoteiros). 
Após as intervenções, a Ilha 
será reaberta para visitação. A 
recuperação e preservação da 
Ilha da Boa Viagem faz parte 
do Plano Niterói 450 anos, um 
conjunto de ações que prevê 
investimentos de R$ 2 bilhões 
em toda a cidade, entre 2022 
e 2024. O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, visitou as obras na 
manhã de ontem (25).

“A Ilha da Boa Viagem 
ficou décadas fechada à vi-
sitação e agora nós estamos 
realizando essa grande obra 
de recuperação para que a 
população de Niterói e os tu-
ristas possam aproveitar esse, 
que é um dos lugares mais 
bonitos de Niterói. Daqui é 
possível ver toda a Baía de 
Guanabara, a nossa cidade 
e o MAC, que fica aqui ao 
lado. Com certeza, será mais 
uma atração turística. Quero 
parabenizar toda a equipe 
de profissionais que estão 
trabalhando nesta obra de 

restauração porque é uma 
obra muito bonita, feita com 
cuidado e qualidade para que 
a gente mantenha as carac-
terísticas arquitetônicas da 
Ilha da Boa Viagem. Vamos 
continuar acompanhando as 
obras”, disse Axel Grael.

A vistoria foi acompanha-
da pelo presidente da Em-
presa Municipal de Moradia, 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa), Paulo Cesar Carre-
ra, o secretário de Obras de 
Niterói, Vicente Temperini, 
a secretária de Conservação 

e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa, o secretário muni-
cipal das Culturas, Alexandre 
Santini, presidente da Niterói 
Empresa de Lazer e Turismo 
(Neltur), Paulo Novaes, e a 
secretária municipal de Ações 
Estratégicas e Economia Cria-

tiva, Mariana Zorzanelli.
O prazo estimado para 

conclusão das obras é feverei-
ro de 2023. O Fortim é o equi-
pamento com as interven-
ções mais avançadas e será o 
primeiro a ser finalizado. Já 
foi executada a recuperação 
do emboço e está em anda-
mento a recomposição do 
piso de terracota. Depois, será 
feita a pintura. Já a Capela 
recebeu um tratamento para 
a retirada da infiltração da 
parede. A troca do telhado foi 
concluída e a equipe iniciou 
a limpeza da fachada para o 
emboço. Também haverá a 
troca do piso do interior da 
capela. No Castelo, está sen-
do realizada a colocação de 
grampos nas paredes para o 
reforço das estruturas. Todas 
as salas de uso dos escoteiros 
estão sendo restauradas e 
ainda está em andamento a 
troca do telhado.

Esse não é o primeiro in-
vestimento da Prefeitura de 

Niterói na Ilha da Boa Via-
gem. O município fez em 
2019, obras de contenção 
de encostas e melhorias dos 
acessos da Ilha; e em 2015, 
reformou a ponte de acesso 
à Ilha.

Preservação – Como o 
conjunto arquitetônico da 
Ilha é tombado pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), 
o Município apresentou o 
projeto de restauração sem 
descaracterizar o patrimônio 
histórico. O projeto foi apro-
vado pelo Iphan e a Prefeitura 
está realizando a obra com 
recursos próprios.

A Ilha da Boa Viagem abri-
ga dois monumentos his-
tóricos: a Capela de Nossa 
Senhora da Boa Viagem e 
o Fortim, ambos do sécu-
lo XVIII. Entre a Segunda 
Guerra Mundial e o fim da 
década de 1940, também 
foram construídas mais duas 
muralhas, sendo uma delas 
semelhante a um pequeno 
castelo. A Ilha conecta-se ao 
continente por meio de uma 
ponte de concreto. Tombada 
como patrimônio natural e 
histórico, Boa Viagem tem 
edificações construídas no 
alto de uma escada de 127 
degraus, o que torna o local 
um destino curioso, cheio de 
vistas deslumbrantes.

Reforma é feita 
na Capela Nossa 
Senhora da 
Boa Viagem, 
no Fortim e no 
Castelo

Luciana Carneiro/Divulgação

Ilha da Boa Viagem abriga um dos tesouros do Patrimônio da cidade e também é ponto de atrativo turístico

Qualificação para 
LGBTQIA+: inscrições
Já estão abertas as inscrições 
para a segunda fase do Progra-
ma Diversidade Qualificada, 
uma parceria da Coordenado-
ria Executiva de Diversidade 
Sexual, órgão ligado à Secreta-
ria de Governo e Integridade 
Pública, com o Senac RJ. O 
Programa, lançado em junho, 
oferece cursos gratuitos de 
capacitação profissional para 
pessoas LGBTQIA+ em situação 
de vulnerabilidade social. O ob-
jetivo do Programa é contribuir 
para a formação profissional e 
para a inclusão produtiva desse 
público, fortalecendo a cultura 
do respeito e minimizando as 
vulnerabilidades. 

Os cursos oferecidos nesta 
segunda fase são de “Preparo 
e Serviço de Coquetéis” e “Pre-
paro de Pizzas”. O primeiro tem 
uma carga horária de 48h,  en-
quanto o segundo, carga horária 
de 20h. As aulas serão realizadas 
na Unidade Madureira do Senac 
RJ. O Programa também inclui, 
para os participantes dos dois 
cursos, 60 horas de Formação 
Cidadã, entrega de certificado 
e disponibiliza vale-transporte 
e lanche como auxílio. 

Os pré-requisitos para o 
curso de “Preparo e Serviço de 

Coquetéis” são a idade mínima 
de 18 anos e ensino fundamen-
tal completo. O curso tem data 
prevista para início em 5 de 
setembro. Para o curso de “Pre-
paro de Pizzas”, que inicia em 
17 de outubro, é exigida a idade 
mínima de 16 anos e ensino 
fundamental completo até o 5o. 
ano.  As inscrições ficam abertas 
até dia 29 e são feitas pelo link 
https://bit.ly/diversidade-qua-
lificada-2 

O Programa Diversidade 
Qualificada também contempla 
uma campanha de encaminha-
mento de pessoas LGBTQIA+ 
para oportunidades de trabalho, 
emprego e renda por meio do 
Banco de Oportunidades do Se-
nac RJ. Também serão promo-
vidos eventos de sensibilização 
para inclusão qualificada desse 
público, , como Feiras Criativas 
de Empreendedores LGBTQIA+. 
Os encontros acontecerão na 
sede e em unidades do Senac 
RJ e são direcionados aos fun-
cionários, alunos e parceiros do 
Projeto Senac na Comunidade. 
A primeira turma, do curso de 
Marketing Digital, começará 
em agosto, no Centro Politéc-
nico do Senac RJ, no bairro do 
Riachuelo.

Combate ao trabalho escravo 
no Rio tem reconhecimento
O presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
ministro Emmanoel Pereira, 
irá ao Rio de Janeiro, nesta 
terça-feira (26), para conhe-
cer iniciativa que atua no 
combate ao trabalho análogo 
à escravidão e no auxílio a 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade, prevenindo re-
lações laborais exploratórias.

O “Projeto Ação Integrada: 
Resgatando a Cidadania” é 
desenvolvido pelo Minis-
tério Público do Trabalho 
(MPT) e mantido por meio 
de recursos de condenações 
trabalhistas por danos morais 
coletivos e de multas por 
descumprimento da legisla-
ção trabalhista. A execução 
é realizada em parceria com 
a Cáritas Arquidiocesana do 
Rio de Janeiro, através do 
Programa de Atendimento 
a Resgatados do Trabalho 

Escravo (Parte).
O combate a esse tipo de 

crime é uma das bandeiras 
da Justiça do Trabalho, onde 
mais de 10 mil processos 
referentes ao tema foram 
julgados nos últimos cinco 
anos, com tendência de alta. 
Apenas entre 2020 e 2021, 
o aumento de decisões em 
casos que envolvem trabalho 
análogo à escravidão cresceu 
41%.

Condecorações - Durante 
a visita do presidente do TST, 
as procuradoras responsáveis 
pela criação do projeto, Ju-
liane Mombelli e Guadalupe 
Couto, serão homenageadas 
com a Medalha dos 80 Anos 
da Justiça do Trabalho. A Cári-
tas-RJ também será condeco-
rada. A honraria é destinada 
a pessoas ou instituições que 
contribuem com os valores 
da Justiça do Trabalho. O 

ministro do TST Alberto Bala-
zeiro e o procurador-geral do 
Trabalho, José Lima de Ramos 
Pereira, também participarão 
da cerimônia, assim como a 
vice-presidente do TRT-RJ, 
desembargadora Mery Buc-
ker Caminha, e o vice-procu-
rador-chefe do MPT-RJ, Fabio 
Goulart Villela.

O ministro Emmanoel 
Pereira lembra que, apesar 
da abolição formal do regime 
escravista pela Lei Áurea, em 
maio de 1888, ainda persis-
tem situações que transfor-
mam pessoas em instrumen-
tos descartáveis de trabalho, 
negando a elas sua liberdade 
e dignidade.

“O trabalho análogo à 
escravidão é uma chaga que 
insiste em se fazer presente 
em nossa sociedade. É uma 
situação que afronta a Cons-
tituição Federal e a dignidade 

do trabalhador, este um va-
lor inegociável da condição 
humana. Por isso, quando 
temos iniciativas positivas, 
de pessoas engajadas, que 
doam seu tempo e sua vida 
em prol dessa bandeira, é 
dever do TST, que traz junto a 
seu nome o lema ‘O Tribunal 
da Justiça Social’, homena-
gear, para reconhecer as boas 
práticas, e amplificar o tema, 
para que mais pessoas se en-
gajem nessa luta”, destaca o 
presidente do TST.

Mais de 57 mil trabalha-
dores resgatados - Em 1995, 
o Brasil reconheceu diante 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) a persistência 
do trabalho escravo em seu 
território. Desde então, até 
junho de 2022, mais de 57 
mil pessoas foram resgatadas 
nessa situação.

Presidente do TST vem conhecer programa, realizado em parceria com a Cáritas

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Objetivo é preservar a cultura e o modo de vida dos pescadores do local

Quintal dos Pescadores de 
Itaipu é tombado
O Conselho Municipal de 
Proteção do Patrimônio Cul-
tural de Niterói aprovou, por 
unanimidade, o tombamen-
to material do Quintal dos 
Pescadores de Itaipu, assim 
como a realização de inven-
tário para o seu reconheci-
mento e registro como Pa-
trimônio Cultural Imaterial. 
O Conselho tomou a decisão 
após atender à solicitação de 
análise feita pela Prefeitura de 
Niterói, por meio da Secreta-
ria Municipal das Culturas 
(SMC), a pedido da Câmara 
Setorial de Patrimônio Histó-
rico, Artístico e Cultural.

A justificativa técnica para 
a decisão do Conselho foi o 
reconhecimento do Quintal 
dos Pescadores como suporte 
de práticas sociais, culturais 

e econômicas da pesca arte-
sanal, associadas a este e a 
outros espaços no Canto de 
Itaipu caracterizados pelo 
uso original e tradicional 
dessa atividade econômica e 
cultural.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou que o tomba-
mento do Quintal dos Pesca-
dores de Itaipu é uma forma 
de proteger e valorizar a uma 
das mais tradicionais culturas 
do mar.

“A pesca é tradicional em 
Niterói e garante o sustento 
de muitas famílias há muito 
tempo. Com o tombamento, 
o Quintal dos Pescadores de 
Itaipu continuará a ser um 
espaço que reúne os saberes 
e as práticas da comunidade 
dos pescadores. Trata-se de 

uma iniciativa que preserva a 
cultura e o modo de vida dos 
pescadores, além de memória 

de uma atividade importante 
para a cidade”, afirmou Axel 
Grael.

Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural aprovou proposta 

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: 29/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI 
13:00 às 17:00 Rua Domingues de Sá - Icaraí - Niterói 17885143
13:00 às 17:00 Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói 17885143
13:00 às 17:00 Rua Belisário Augusto - Icaraí - Niterói 17889797

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Felipe Câmara - Monjolos - São Gonçalo 17886095
08:30 às 12:00 Rua Itaparica - Monjolos - São Gonçalo 17886095
08:30 às 12:00 Rua Joaquim Lavoura - Monjolos - São Gonçalo 17886095
08:30 às 12:00 Rua Miniápolis - Ponte Seca - São Gonçalo 17886095
08:30 às 12:00 Estrada Santa Isabel - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua A Malheiros - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Alcides Alves Ferreira - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Alice Malheiros - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Alicio Malheiro - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Erico Martins Policarpo - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua João Soares - Barracão - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua José A da Fonseca - Barracão - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Jovita A Fonseca - Barracão - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Manoel de Brito - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua Pompeu Panicet - Sacramento - São Gonçalo 17886141
08:30 às 12:00 Rua E J Xavier - Santa Izabel - São Gonçalo 17886247
08:30 às 12:00 Rua Jackson Sarazim - Bairro Alegre - São Gonçalo 17886247
08:30 às 12:00 Rua Jaques Sarazim - Bairro Alegre - Santa Izabel - São Gonçalo 17886247
08:30 às 12:00 Rua Joaquim Xavier Lira - Santa Izabel - São Gonçalo 17886247
12:00 às 16:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo 17883307
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 17883307
12:00 às 16:00 Rua Dionísio Rosa - Santa Catarina - São Gonçalo 17883307
12:00 às 16:00 Travessa Peixoto - Santa Catarina - São Gonçalo 17883307
13:00 às 17:00 Estrada Pacheco - Amendoeira - Lagoinha - Paciência - Pacheco 17886311
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Nonato Vieira - Pacheco - São Gonçalo 17886311
13:00 às 17:00 Rua Zélia de Souza - Lagoinha - São Gonçalo 17886311
13:00 às 17:00 Rua Domingos Nanci - Porto da Pedra - Boa Vista - São Gonçalo 17886485
13:00 às 17:00 Rua Plínio Gaya - Porto da Pedra - Boa Vista - São Gonçalo 17886485
13:00 às 17:00 Rua Veríssimo Souza - Boa Vista - São Gonçalo 17886485

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Praia Lagoas-Co - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Ruas 5, 80, 83, 88, 89, 90 - Boqueirão - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Rua Canoas - Boqueirão - Parque Lagoa de Araçatiba - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Rua General Kleber Armindo de Lima Araújo - Araçatiba - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Rua M - Boqueirão - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Rua Marques de Maricá - Araçatiba - Maricá 17888763
13:00 às 17:00 Estrada Camborim - Caxito - Itapeba - Maricá 17889509
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Caxito - Maricá 17889509
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Auxílio para caminhoneiros e 
taxistas começará em agosto
Calendário divulgado prevê benefício até dezembro, com pagamento em dobro no próximo mês

Cerca de dez dias após a pro-
mulgação da emenda consti-
tucional que ampliou benefí-
cios sociais, o Ministério do 
Trabalho e Previdência divul-
gou ontem (25) o calendário 
para o pagamento dos auxílios 
a caminhoneiros e taxistas 
afetados pela alta do preço 
dos combustíveis. Os benefí-
cios serão pagos de agosto a 
dezembro, com a parcela de 
agosto sendo paga em dobro 
em relação às demais parcelas.

As parcelas de julho e de 
agosto do Auxílio Caminho-
neiro serão pagas juntas em 9 
de agosto, somando R$ 2 mil. 
As demais parcelas, que serão 
pagas até dezembro, equivale-
rão a R$ 1 mil. Em relação ao 
Auxílio Taxista, o limite máxi-
mo de cada parcela soma R$ 1 
mil, podendo atingir R$ 2 mil 
em agosto (pagos em datas di-
ferentes no mesmo mês), mas 
os valores efetivos dependerão 
do número de taxistas cadas-
trados pelas prefeituras. Caso 
haja mais taxistas cadastrados 
que o previsto, o valor para 
cada um ficará menor.

O Auxílio Taxista começará 
a ser pago em 16 de agosto. As 
prefeituras terão até domingo 
(31) para informar a lista e o 
número de beneficiários ao 
governo federal.

Quem tem direito?
Poderão receber o Bene-

fício Emergencial aos Trans-
portadores Autônomos de 
Carga (BEm Caminhoneiro) 
os transportadores de carga 
autônomos cadastrados até 31 
de maio no Registro Nacional 
de Transportadores Rodoviá-
rios de Cargas (RNTR-C). O 
cadastro precisa estar ativo, 
com exigência de CPF e Car-
teira Nacional de Habilitação 
válidos.

Cada transportador rece-
berá o valor fixo, indepen-
dentemente da quantidade 
de veículos que possuir. Todos 

os meses, o Ministério da 
Infraestrutura repassará ao 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência os dados atualizados 
do RNTR-C.

Em relação ao Auxílio Ta-
xista, terão direito ao bene-
fício os motoristas de táxi 
registrados nas prefeituras, 
titulares de concessões ou al-
varás expedido até 31 de maio. 
Não será necessária qualquer 
ação por parte dos taxistas. Em 
caso de dúvidas, o motorista 
deve entrar em contato com a 
prefeitura para verificar o ca-

dastro municipal. A prestação 
das informações caberá intei-
ramente às prefeituras (ou ao 
governo do Distrito Federal, 
no caso da capital federal).

Auxílio Brasil
O pagamento da parcela 

de agosto do Auxílio Brasil foi 
antecipado. Tradicionalmente 
realizado nos dez últimos dias 
úteis de cada mês, o paga-
mento, que ocorreria entre 18 
e 31 de agosto, passou para 
o intervalo entre 9 e 22 de  
agosto.

As novas datas foram pu-
blicadas no Diário Oficial da 
União de hoje. Conforme a 
emenda constitucional pro-
mulgada no último dia 14, 
as parcelas mínimas terão o 
valor de R$ 600 até o fim do 

ano. As datas de pagamen-
to de setembro, outubro, 
novembro e dezembro não 
mudaram. Os benefícios 
continuarão a ser pagos nos 
últimos dez dias úteis de 
cada mês.

 Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pagamento dos auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta de preços dos combustíveis é divulgado

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.

O valor de R$ 600 começará a ser pago no início do mês de agosto

Governo Federal antecipa o 
calendário do Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania an-
tecipou o calendário anual de 
pagamento do Auxílio Brasil, de 
forma a viabilizar o pagamento 
de R$ 600 para o benefício já no 
mês de agosto. A medida consta 
da Instrução Normativa nº 18, 
publicada no Diário Oficial da 
União de ontem (25).

O calendário com as datas 
de pagamento foi disponibili-
zado no anexo da instrução nor-
mativa, tendo por base o Núme-
ro de Inscrição Social (NIS) de 
cada beneficiário. Atualmente, 
17,5 milhões de famílias são 
atendidas pelo programa.

O pagamento do auxílio está 
previsto até dezembro, confor-
me prevê emenda constitucio-
nal promulgada no dia 14 de 
julho deste ano pelo Congresso 
Nacional.

O secretário Especial do 

Tesouro e do Orçamento do 
Ministério da Economia, Este-
ves Colnago, disse ontem (25), 
porém, que o governo deve 
definir em R$ 400 o valor do 
Auxílio Brasil no Orçamento de 
2023. De acordo com o secretá-
rio, o entendimento da equipe 
econômica é que a legislação 
não obriga o pagamento do 
adicional de R$ 200. O valor 

adicional foi definido na Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Benefícios Sociais e 
será pago até dezembro de 2022.

A PEC dos Benefícios Sociais 
gera R$ 41,2 bilhões em despe-
sas excepcionais, ou seja, fora do 
teto de gastos, divididos entre 
benefícios sociais. As medidas 
valem de 1° de agosto até 31 de 
dezembro de 2022.

Mais de 36,4 milhões de segurados têm direito a algum benefício 

INSS começa a pagar pensões 
e aposentadorias de julho

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começou a pagar, 
ontem (25), a aposentadoria 
ou pensão relativa ao mês de 
julho para os mais de 36,4 mi-
lhões de segurados têm direito 
a algum benefício pago pelo 
INSS, que recebem o corres-
pondente a um salário mínimo 
(R$ 1.212,00) e cujo número do 
cartão de beneficiário termina 
com o número 1 – desconsi-
derado o dígito verificador, ou 
seja, o último número após o 
traço.

Conforme a tabela de paga-
mentos anteriormente divulga-
da pelo instituto, os benefícios 
de um salário mínimo serão 
pagos nas próximas duas sema-
nas, até 5 de agosto, conforme 
o número do cartão do benefi-
ciário. Já os benefícios de quem 

recebe acima do piso nacional 
serão liberados entre os dias 1 

e 5 de agosto, segundo a ordem 
prevista na tabela.
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Esportes

Especulado, 
técnico Guto 
Ferreira 
elogia Vasco

Após demitir 
Maurício Sou-
za no último fi-
nal de semana, 
o Vasco busca 
um novo téc-
nico e teve o 

nome de Guto Ferreira es-
peculado pela imprensa. 
O treinador afirmou que 
busca um clube gigante para 
comandar na sequência da 
temporada ao ser questiona-
do sobre o time cruzmaltino.

“Eu busco estar feliz onde 
vou trabalhar. Busco um 
time gigante. O que é um 
time gigante? Um time que 
já ganhou a Libertadores. O 
Vasco tem a quarta maior 
torcida do país, né? Não 
precisa falar nada. Tudo fala 
por si só”, disse ao “Flow 
Sport Club”.

Guto Ferreira também 
rasgou elogios ao atacante 
Alex Teixeira, novo reforço 
cruzmaltino: “A carreira do 
Alex fala por si próprio, né? 
Torcer para que ele não te-
nha perdido muito lastro físi-
co, porque o talento técnico 
é indiscutível”.

A diretoria do Vasco não 
estipulou data para o anún-
cio do novo técnico. Os cruz-
maltinos terão o auxiliar 
Emílio Faro no comando da 
equipe na próxima quinta-
-feira, às 19 horas (de Bra-
sília), contra o CRB, em São 
Januário.

Em um turno, argentino tem mais gols do que últimos goleadores do time

Cano deixa antigos 
artilheiros do Flu para trás

Mailson Santana / Fluminense

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, Germán Cano marcou seu 12º gol na competição contra o Bragantino

O atacante Ger-
mán Cano vem 
fazendo um óti-
mo Campeonato 
Brasileiro pelo 
Fluminense. Em 

um turno de competição, o ar-
gentino já tem mais gols do que 
os últimos artilheiros da equipe 
tricolor em edições anteriores.

Cano possui 12 gols em 19 jo-
gos neste Brasileirão. O atacante 
foi às redes seis vezes nas últimas 
sete partidas em que esteve em 
campo.

Quem mais se aproximou 
dos números de Cano nas últi-
mas edições de Brasileirão foi 
Pedro, atualmente no arquirrival 
Flamengo, que marcou 10 gols 
em 2018. Nenê, que hoje dispu-
ta a Série B pelo também rival 
Vasco, vem logo atrás, com oito 
tentos em 2020.

Na temporada como um 
todo, os números de Cano im-

pressionam ainda mais, com 
29 gols marcados em 47 jogos 
disputados. O jogador chegou 
ao clube nesta temporada após 
dois anos atuando pelo Vasco.

Problemas - O Tricolor ter-
minou o primeiro turno do 
Brasileirão na terceira posição. A 
equipe manteve o embalo com 
a vitória sobre o Bragantino, no 
fim de semana.

No entanto, os cariocas terão 
alguns problemas para a próxi-

ma rodada,  já que o técnico Fer-
nando Diniz e alguns jogadores 
estão suspensos.

Além do comandante, o za-
gueiro Manoel, o volante Felipe 
Melo e o atacante Marrony não 
serão opções. Os dois primeiros 
receberam o terceiro cartão 
amarelo, enquanto o novo re-
forço acabou expulso.

Nas redes sociais, Marrony 
se desculpou pela expulsão 
nos minutos finais em Volta 
Redonda.

“Primeiramente pedir des-
culpas pros meus companheiros 
de equipe, minha família, ami-
gos e a cada torcedor que esteve 
presente hoje e nos ajudou a 
sair com mais 3 pontos! Acabei 
agindo de cabeça quente e fui 
expulso!”, escreveu.

O Fluminense inicia o re-
turno do Brasileiro na próxima 
segunda-feira, contra o Santos, 
na Vila Belmiro.

Em 19 
rodadas do 
Brasileirão-2022, 
o artilheiro 
Germán Cano 
balançou as 
redes 12 vezes

Cria de rival está 
perto do Botafogo

Dorival Júnior quer 
atletas do Fla no Qatar

O  B o t a f o -
go segue em 
busca de re-
forços para a 
sequência da 
t e m p o r a d a . 

Segundo a imprensa ca-
rioca, os alvinegros estão 
próximos de acertar com 
o volante Danilo Barbosa, 
ex-Palmeiras.

O jogador de 26 anos é 
cria das categorias de base 
do Vasco e está atualmen-
te no Nice-FRA. Antes da 
equipe francesa, Danilo 
Barbosa atuou também no 
Braga-POR, Valencia-ESP, 
Benfica-POR e Standard 
Liège-BEL, além do Verdão. 
O atleta teve passagem pela 
Seleção Brasileira de base.

O Flamengo 
embalou uma 
série de bons 
resultados des-
de a chegada 
do técnico Do-

rival Júnior ao clube. Com 
isso, alguns jogadores da 
equipe voltaram a ter seus 
nomes falados para a Copa 
do Mundo, que será dis-
putada entre os meses de 
novembro e dezembro, no 
Qatar. Um deles é Pedro. O 
atacante emplacou vários 
gols nos últimos jogos.

Pedro já teve seu nome 
citado pelo técnico Tite. 
Dorival Júnior admitiu a 
torcida para que os rubro-
-negros possam disputar a 
competição no fim do ano.

Até o momento, o Bota-
fogo já contratou o lateral-
-esquerdo Marçal, o volante 
Eduardo e o atacante Luís 
Henrique. Todos já fizeram 
sua estreia no Campeonato 
Brasileiro.

O Botafogo venceu o 
Athletico-PR na última ro-
dada do Brasileirão por 2 
a 0 e se encontra na 11ª 
colocação, com 24 pontos.

“Não só o Pedro, mas o 
Flamengo tem vários con-
vocáveis, jogadores que 
brigam por posições na 
suas seleções. Fico feliz com 
a ambição comedida do 
Pedro, acho que o Gabriel 
é assim também, o Ribeiro, 
eles têm que pensar dessa 
forma. O Arrascaeta tam-
bém. Acho que os jogadores 
têm que ter esse querer para 
serem convocados. Estamos 
próximos de uma Copa, mi-
nha torcida é que aconteça”, 
disse.

O Flamengo volta a cam-
po amanhã, contra o Athle-
tico-PR, no Maracanã, pelo 
jogo de ida das quartas de 
final da Copa do Brasil, às 
21h30 (de Brasília).

Danilo Barbosa 
foi campeão da 
Libertadores 
pelo Palmeiras 
e está na França

Emílio Faro 
comanda time 
na quinta-feira 


