
Inscrições são abertas para 
cursos profissionalizantes

Iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Firjan-Senai, começa hoje a receber candidatos 
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Subsecretaria de Parques e Jardins construiu um novo espaço, com paisagismo, recuperação de canteiros de flores, nova iluminação, correção do piso e instalação de placas, lixeiras e banners

Fábio Guimarães/Divulgação

Revitalização 
econômica em 
São Gonçalo
A revitalização do espaço comer-
cial urbano na Rua Salvatori, no 
Centro de São Gonçalo, já atrai o 
interesse de novas empresas. Co-
nhecida como Espaço Repartição 
Salvatori, a área, no trecho com-
preendido entre a Avenida Presi-
dente Kennedy e a Rua Feliciano 
Sodré, já conta com quatro novos 
estabelecimentos, sendo o mais 
novo deles, aberto recentemen-
te, um salão de beleza. No início 
da pandemia, em 2020, 90% dos 
comércios no local fecharam as 
portas. Agora, com a retomada 
econômica da região, a popula-
ção já volta a frequentar esta par-
te do bairro, em busca de estabe-
lecimentos diversificados.

Benefício para 
caminhoneiros 
será pago dia 9
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Peça com 
Vera Fischer 
em Niterói
“Quando eu for mãe quero 
amar desse jeito”, com Vera 
Fischer, faz curta tempora-
da em Niterói.

PÁG.2 

CULTURA

Ricardo Brajterman/Divulgação

Espetáculo faz curta temporada, de 
sexta a domingo, no Municipal

Zagueiro que tinha contrato com o Fluminense até o final do ano solici-
tou ontem sua saída para acertar com um clube do futebol da Turquia. 
Fluminense afirmou que receberá uma compensação financeira.

PÁG. 6

ESPORTES

Xerife 
mascarado 
no Botafogo
Se recuperando de uma 
fratura no rosto, zagueiro 
Victor Cuesta treina com 
proteção no local.

Vitor Silva / Botafogo

Victor Cuesta ainda não tem volta 
confirmada na próxima rodada

Mailson Santana / Fluminense

Luccas Claro vai trocar o Fluminense pelo futebol turco. Nome de novo clube não foi divulgado

Luccas Claro troca o Flu pela Turquia

Em Niterói, 
trabalhadores 
ficam a pé

PANORAMA\PÁG. 2

Juros batem no teto de 13,75%
É a 12ª vez seguida de aumento na Selic, que alcança o maior índice desde janeiro de 2017
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Máscaras 
Parece que elas podem mesmo voltar. O Ministério da 
Saúde indicou o uso de máscaras para gestantes e puér-
peras. Acredito eu que, caso essa vacina não chegue logo, 
em breve todo mundo vai ter que estar com o rosto coberto 
pelas ruas novamente.
Daniela Fonseca

Eleições 
As correntes difamatórias já estão à pleno vapor no What-
sApp. Quem ainda nao recebeu nenhum material ofen-
dendo algum candidato pode se preparar, porque parece 
que nada foi feito para evitar que isso se repita. Mas todo 
mundo pode ajudar a combater essa sujeira covarde, não 
compartilhando essas coisas quando receber. 
José Antunes

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.

Peça com Vera Fischer 
chega em Niterói 
A peça “Quando eu for mãe 
quero amar desse jeito”, com 
Vera Fischer, Larissa Maciel 
e Mouhamed Harfouch, faz 
curta temporada, de sex-
ta a domingo, no Theatro 
Municipal de Niterói. Tra-
ta-se de um espetaculo de 
humor acido e inteligente 
que fala de tematicas como 
a necessidade de perpetuar 
o status financeiro, o medo 
da morte e as relacoes de 
poder e amor estabelecidas 
entre pais e filhos.

Vera Fischer é dona Dul-
ce Carmona, uma septuage-
nária que recebe a notícia de 
que seu único filho, Lauro, 
vai se casar com uma mu-
lher que ela não conhece. A 
partir daí, a comédia mostra 
a luta de uma mãe obcecada 
para dar ao filho um futuro 
digno de sua ‘classe social’. 

As apresentações acon-
tecem sexta, às 20h, e sá-
bado e domingo, às 19h. 
Os ingressos custam R$120 
(inteira), no site Sympla.   

CULTURA

Valerie Lu
A Aliança Francesa Niterói, 
na Rua Lopes Trovão, em 
Icaraí,  está com inscrições 
abertas para o ateliê “Alors 
on chante”, com a cantora e 
compositora franco-brasi-
leira Valerie Lu. Nos encon-
tros, ela vai ensinar técnicas 
de canto com repertório 
de canções francesas. Os 
participantes terão acesso a 
uma plataforma on-line de 
música para curtir playlists 
e estudarão técnicas de can-
to. Sempre às quartas, das 
17h30 às 19h.  

EXPOSIÇÃO – Até o dia 28, o público pode conferir a 
exposição “De onde vemos”, da artista Denise Berbert, 
no MAC Niterói. Com curadoria de Angelina Accetta, 
a mostra reúne pinturas e intervenções de artistas 
convidados com a proposta de refletir sobre o com-
partilhamento dos diferentes modos de ver o mundo. 
De terça a domingo, das 10h às 18h. Ingresso a R$12.

SHOW – Neste sábado, das 18h30 às 21h, Michael e 
Dyone se apresentam no projeto ‘Dia de Boteco’ do 
Multicenter Itaipu. No repertório da dupla, pop, jazz, 
bossa nova, samba, soul, MPB, rock e blues. Dyone 
começou com a música em sua infância na igreja Ba-
tista. Em 2017, seu esposo Michael César passa a ser 
seu companheiro também na música. 
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Espetáculo faz curta temporada, de sexta a domingo, no Municipal

Divulgação

Cantora franco-brasileira ministrará 

aulas de canto na Aliança Francesa

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

Trabalhadores 
ficam a pé
A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes - Re-
gional Niterói e Região dos 
Lagos (Abrasel) enviou dois 
ofícios para a Subsecretaria 
de Transportes Terrestres de 
Niterói e para  Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e Mobi-
lidade (SMU) reclamando da 
redução da frota de ônibus 
que circulam na cidade. O 
documento foi enviado aos 
cuidados do subsecretário 
Murillo Moreira Júnior e de 
José Renato da Gama Baran-
dier Júnior (SMU). A entidade 
argumenta que a redução 
acarreta  enorme transtorno 
para o setor, principalmente 
em horário noturno, em que 
profissionais que trabalham 
nos estabelecimentos e de-
pendem do ônibus para q 
voltar para suas casas e suas 
famílias, acabam a pé. “Des-
de o início da pandemia do 
Covid-19, os funcionários 
dos bares e restaurantes já 
enfrentavam problemas com 
a qualidade do serviço dos 
ônibus e passaram por enor-
me dificuldade para seus 
deslocamentos de rotina”, res-
salta o presidente da Abrasel,  
Sandro Pietrobelli. 

Heal: 77 anos, mas de cara nova

O Hospital Estadual Azevedo 
Lima, em Niterói, completa 
77 anos nesta quinta (4) com 
a perspectiva de renovação. 
A reforma da unidade, já 
iniciada, inclui a revitalização 
de toda a fachada do hospital, 
além da readequação das 
instalações do setor de ad-
missão da maternidade, que 
realiza cerca de 3,5 mil partos 
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por ano. A unidade estadual 
de emergência, referência 
no atendimento a pacientes 
politraumatizados, realiza 
por ano em média 3 mil ci-
rurgias; 60 mil atendimentos 
de urgência, emergência e 
obstétricos; 31 mil atendi-
mentos ambulatoriais; 437 
mil exames laboratoriais; e 64 
mil exames de imagem. 

Saúde em debate 
na internet
A Rede Adventista Silvestre 
realizará a live “Você sabia 
que muitos cânceres são 
evitáveis?”, hoje, às 13h, 
pelo perfil do Instagram: 
www.instagram.com/rede-
silvestre/. O evento terá a 
participação de Ricardo Lu-
cena, paciente oncológico 
e a moderação do médico 
Rafael Ruback, oncologista 
da Rede Adventista Silves-
tre. O objetivo do encontro  
é elucidar aspectos impor-
tantes no cotidiano do pa-
ciente com câncer. A Live 
será aberta a todos os inte-
ressados e o público poderá 
tirar as dúvidas durante a 
transmissão. 

Encontro 
‘musical’

Verdes 
escalados

Nesta semana o empresário 
Luciano Hang recebeu no 
Centro Administrativo da 
Havan, em Brusque (SC), 
o cantor e ator Sérgio Reis. 
Ele foi recepcionado pelos 
colaboradores na escadaria 
do hall de entrada ao som de 
“Menino da Porteira”, tocado 
nos acordeons de Carlos 
Magrão e Bia Socek.  Aos 82 
anos, e com 64 de carreira, 
Sergio Reis continua sendo 
um ícone do sertanejo que 
marcou a Jovem Guarda na 
década de 1960. Ele chegou 
no Administrativo acompa-
nhado da esposa e de alguns 
amigos, como Rick, da dupla 
com Renner, e de Marlene 
Mattos, que empresariou 
Xuxa no auge de sua carrei-
ra. Sérgio Reis se juntou aos 
cantores Carlos Magrão e Bia 
Socek para cantar as músicas 
clássicas de sua carreira, 
como “Panela Velha” e “Pinga 
ni Mim”. O cantor Rick tam-
bém fez participação no coro 
e, por fim, cantou um trecho 
de seu grande sucesso “Ela é 
demais”. 

O diretório do PV escolheu 
os 19 nomes que concorrerão 
nas próximas eleições pela 
Federação Brasil da Esperan-
ça, ao lado de PT e PCdoB. 
São seis para deputado fede-
ral, sendo duas mulheres, e 
13 para estadual, com quatro 
candidatas. “Os verdes estão 
com Lula para presidente, 
Marcelo Freixo na disputa 
ao governo fluminense, e 
André Ceciliano na corrida 
ao Senado. 
Nossas expectativas são as 
melhores”, diz o copresiden-
te do PV, Roberto Rocco. A 
lista verde inclui o deputado 
estadual Eurico Junior, que 
busca a reeleição, e o ex-
-deputado André Lazaroni, 
que concorrerá à Câmara 
Federal. 

Cancelamento pelo aplicativo

Empresas de telefonia serão 
obrigadas a disponibilizar 
opções de cancelamento 
de contratos ou troca de 
plano de serviços por meio 
de aplicativos de atendi-
mento ao consumidor. É o 
que determina o Projeto de 
Lei 5.141/21, do deputado 
Anderson Moraes (PL), que 
a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 

Divulgação/Alerj

(Alerj) aprovou em segunda 
discussão, nesta quarta-feira 
(3/8). A norma segue para o 
governador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-lo ou vetá-lo. 
“Queremos criar uma legisla-
ção punitiva às empresas de 
telefonia celular que abusam 
da relação de consumo junto 
aos cidadãos, quanto à difi-
culdade de encerrar serviços 
ou trocar planos de telefonia 
e dados de internet, quando 
o consumidor não desejar 
mais o respectivo serviço, 
obrigando as operadoras a 
incluir tais possibilidades 
por meio de aplicativos de 
atendimento ao consumi-
dor. É uma prática abusiva 
a ausência ou restrição de 
ferramentas para que o con-
sumidor se retire de um ser-
viço que o consumidor não 
deseja, causando enormes 
transtornos à população”, 
justificou Moraes. 

Panorama RJPanorama RJ

Os remetentes de enco-
mendas nacionais deverão 
fornecer os dados de CPF, 
CNPJ ou passaporte (no 
caso de estrangeiros) a par-
tir do próximo dia 1º de se-
tembro. Os dados não fica-
rão expostos nas etiquetas, 
sendo inseridos somente 
nos sistemas de atendimen-
tos. O não atendimento da 
solicitação implicará em 

recusa da postagem no ato 
do atendimento. Os correios 
alegam que além de possi-
bilitar o rastreamento das 
encomendas por meio dos 
dados informados, a inicia-
tiva permitirá a utilização de 
outras funcionalidades de 
interatividade na entrega. A 
exigência valerá para todas 
as postagens, à vista ou a 
faturar. 

Postagens só com identificação
 Fernando Frazão/Agência Brasil

Armação dos Búzios vai 
ganhar nova unidade do 
Corpo de Bombeiros. 
Será o 30º Grupamento 
da corporação no estado. 
O anúncio foi feito pelo 
secretário de Estado de 
Defesa Civil e coman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Lean-

dro Monteiro, em visita 
à cidade. O terreno será 
doado pela prefeitura de 
Búzios, que também fica-
rá responsável por toda a 
obra. Já o Corpo de Bom-
beiros investirá em equi-
pamentos e viaturas, além 
de deslocar militares para 
trabalhar na nova sede. 

Búzios: novo quartel de bombeiros
Divulgação
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As sinalizações estão sendo implantadas pela Semtran nas principais vias do município de São Gonçalo

SG reforça relevância 
da amamentação
O mês de agosto é conheci-
do, mundialmente, na área 
da saúde, por estimular o 
aleitamento materno. Tam-
bém chamado de Agosto 
Dourado, o mês é marcado 
por eventos para lembrar a 
importância da amamen-
tação e potencializar as in-
formações entre os funcio-
nários da rede pública de 
saúde, que serão os repro-
dutores das informações em 
suas unidades. Este ano, as 
atividades de incentivo vão 
acontecer em USFs, polos 
sanitários, na Maternidade 
Municipal Mário Niajar e 
na Clínica Gonçalense do 
Mutondo.  

A cor dourada foi esco-
lhida porque compara a 
amamentação ao ouro. O 
alimento é o mais completo 
e essencial para os bebês 
e pode ser oferecido, com 
exclusividade, até os seis 
meses de vida. Para repassar 

essas e outras informações, 
as ações vão enfatizar a im-
portância da educação e da 
rede de apoio para fortalecer 
o aleitamento materno.

Os objetivos são forma-
dos por quatro pilares: in-
formar as pessoas sobre a 
importância de proteger 
a amamentação; apoiar a 
amamentação como uma 
responsabilidade vital de 
saúde pública; articular in-
divíduos e organizações 
para maior impacto e po-
tencializar ações para pro-
teger o aleitamento mater-
no para melhorar a saúde  
coletiva.

As ações começam hoje 
na Unidade de Saúde da 
Família (USF) do Coelho, às 
9h. Este é o único evento na 
primeira semana, que tam-
bém é chamada de Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno, que acontece até 
o próximo domingo.

Família de Amarildo 
tem vitória na Justiça
A Segunda Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu, por maioria 
de votos, manter a conde-
nação do estado do Rio de 
Janeiro em pagamento de 
pensão e de indenização 
por danos morais no valor 
de R$ 500 mil para a compa-
nheira e cada um dos filhos 
do pedreiro Amarildo Dias 
de Souza. O poder público 
estadual também foi con-
denado a pagar R$ 100 mil 
a cada um dos três irmãos 
do pedreiro. Amarildo de-
sapareceu em 2013, depois 
de ser levado por policiais 
militares para a Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) 
na comunidade da Roci-
nha, no Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada du-
rante julgamento realizado 
na terça-feira (2), no entan-
to, no dia 15 de fevereiro, o 
colegiado já tinha forma-
do maioria para manter 
o acórdão do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), que confirmou as 
condenações de primeiro 
grau. No entanto, o julga-

mento foi suspenso por um  
pedido de vista da ministra 
Assusete Magalhães. Nesta 
terça-feira, a ministra, úl-
tima a votar, acompanhou 
a posição do relator do 
recurso, ministro Francisco 
Falcão.

“Além do ressarcimen-
to  extrapatr imonial ,  a  
Justiça do Rio [de Janeiro] 
condenou o poder público 
a pagar à companheira e 
aos filhos de Amarildo – 
até que eles completem 
25 anos de idade – pensão 
equivalente a dois terços do 
salário mínimo”, informou 
o STJ.

O ministro Og Fernan-
des foi vencido. Para ele, era 
necessário ajustar o valor 
das indenizações por danos 
morais. Mas para o ministro 
relator só seria possível se o 
valor fosse ínfimo ou exces-
sivo, situações que ele não 
verificou no caso.

A Segunda Turma man-
teve a decisão do TJRJ que 
negou indenização à sobri-
nha e à mãe de criação da 
vítima.

NitTrans lança manual para 
reforçar educação no trânsito
A NitTrans lançou um Guia 
de Boas Práticas no trânsito 
que tem como finalidade 
levar conhecimento sobre 
educação para o trânsito 
para toda a população, com 
foco no transporte de crian-
ças e adolescentes, especial-
mente no trajeto escolar. O 
manual foi apresentado na 
terça-feira (2), divulgado nas 
escolas da rede municipal e 
nas escolas particulares de 
Niterói através da Secretaria 
Municipal de Educação e do 
Sinepe, respectivamente.

O setor de Educação Para 
o Trânsito, sensível às situa-
ções problema que aconte-
cem no entorno das escolas 
nos horários de entrada e 
saída de alunos, elaborou 

este documento para orien-
tar e conscientizar os pais, 
cuidadores, instituições de 
ensino e profissionais do 
transporte escolar. A iniciati-
va é um alerta sobre respeito 
ao próximo, maior empatia 
e prática da cidadania, e 
aproveita o retorno das ati-
vidades escolares para o seu 
lançamento, visando reduzir 
os transtornos viários que 
acontecem em toda a cidade.

As instituições de ensi-
no, o transporte escolar e 
os pais ou cuidadores são 
os principais responsáveis 
por garantir a segurança da 
criança e do adolescente 
durante o trajeto de ida e 
volta da escola. Dessa forma, 
informar sobre segurança 

viária, e respeito às normas 
de trânsito e conscientizar 
estes setores da população 
quanto à sua importância 
na segurança das crianças e 
adolescentes é fundamental 
para criar uma cultura de 
proteção à vida.

“Acreditamos que a edu-
cação desempenha um im-
portante papel de interven-
ção na mudança de compor-
tamento, na transformação 
das questões culturais e na 

construção da percepção 
de risco”, explica Priscilla 
Rocha, chefe do setor de 
Educação Para o Trânsito da 
NitTrans.

O fortalecimento de ações 
intersetoriais é determinante 
para que a temática da edu-
cação para o trânsito seja di-
fundida na nossa sociedade. 
Nesse aspecto, a NitTrans, 
entendendo a necessidade 
de atuar em conjunto com 
setores de educação, tra-
balhou em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação, traçando cami-
nhos e perspectivas para que 
os espaços educativos, em 
especial as famílias e as es-
colas, promovam a reflexão 
e discussão sobre o tema.

Guia de Boas Práticas tem foco no transporte de crianças e adolescentes

Principais corredores viários do município estão sendo revitalizados

Cem ruas e avenidas 
ganham vida nova em SG
A Secretaria Municipal de 
Transportes (Semtran) vem 
intensificando os trabalhos de 
sinalização por toda a cidade, 
levando mais segurança para 
motoristas e pedestres na ci-
dade de São Gonçalo. Somente 
nesta gestão, a secretaria já 
realizou o trabalho em cem 
ruas, entre vias principais e 
auxiliares, incluindo os prin-
cipais corredores viários da 
cidade.

“A Semtran não tem pou-
pado esforços para garantir 
que as sinalizações sejam 
implantadas no maior número 
possível de vias da cidade, por 
isso, intensificamos as frentes 
de trabalho e estamos exe-
cutando os serviços durante 
a noite, madrugada e agora, 
também no período da tarde. 
Sempre em horários de menor  
fluxo de veículos, para não 
prejudicar o tráfego”, disse 
o secretário de Transportes, 
Fábio Lemos.

Entre os trabalhos execu-
tados recentemente estão a 
Estrada Raul Veiga, Estrada 
do Pacheco, Estrada de Santa 
Izabel, Avenida Dezoito do 
Forte, Avenida Paula Lemos e 
Estrada da Conceição.

A pintura das sinalizações 
viárias é fundamental para a 
segurança e orientação dos 

condutores e pedestres, com 
sinalizações dedicadas para 
eixo duplo contínuo, trechos 

seccionados, legendas para 
identificação de pontos de 
ônibus, faixa seletiva, pinturas 

de lombadas ,sinalização para 
áreas escolares e áreas médicas 
e também áreas de travessia.

Viradouro tem 90% 
de obras prontas
As obras de urbanização na 
comunidade do Viradouro, 
em Santa Rosa, Niterói, já 
estão 90% prontas e têm 
previsão de serem entregues 
até o fim do ano. A iniciativa 
é da Prefeitura de Niterói, 
através de parceria entre a 
Secretaria de Participação 
Social, a Empresa Municipal 
de Moradia Urbanização e 
Saneamento (Emusa) e o 
programa municipal Pacto 
Niterói contra a Violência. O 
prefeito Axel Grael visitou a 
comunidade ontem (3). 

O projeto prevê a urba-
nização da comunidade, 
construção de áreas de lazer 
e esporte, além da organiza-
ção da rede de água, coleta 
de esgoto e drenagem e con-
tenção de encostas. Entre o 
que já foi realizado, estão 
oito obras de contenção 
de encostas e 14 becos e 
travessas já foram contem-
plados com urbanização. 
A escadaria Almir Madeira 
também foi reformada com 
iluminação e colocação do 
corrimão para garantir a 
segurança dos moradores. 
Três praças também estão 
sendo contempladas com 
revitalização total e, no mo-
mento, duas delas recebem 
a colocação de tela de pro-
teção e pintura. 

O investimento  da Pre-
feitura de Niterói é da ordem 
de R$ 40 milhões. O prefeito, 
no entanto, frisou que a pro-
posta é investir R$ 1,3 bilhão 

em intervenções e melho-
ramentos de infraestrutura 
em comunidades de toda a 
cidade, com o Plano Niterói 
450 - Comunidades. 

“Este é mais um trabalho 
que vem sendo feito para 
melhorar a vida de quem 
mora nas comunidades de 
Niterói. Nosso compromisso 
é não deixar ninguém para 
trás, levar esses investimen-
tos para cada cantinho de 
Niterói e que todos juntos 
experimentemos esse salto 
na qualidade de vida da nos-
sa cidade”, declarou Grael. 

Acompanharam o prefei-
to o secretário de Participa-
ção Social, Anderson Pipico, 
a secretária de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa, o presidente da 
Emusa, Paulo César Carrera, 
o secretário de Defesa Civil 
e Geotecnia, Walace Medei-
ros, a secretária de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Valé-
ria Braga, e o presidente da 
Famnit, Manuel Amâncio. 

Próximos passos - As 
próximas travessas a serem 
urbanizadas serão a Clóvis 
Dias e a 51, que passam por 
intervenções na confecção 
de canaletas de drenagem. 
Outras vias com obras em 
andamento são as travessas 
José Gomes da Cruz, Santa 
Maria, Diniz do Vale, Deo-
linda da Cruz, Becos proje-
tado 3, 454 e a Alameda do  
Vale.

Niterói promove curso de 
primeiros socorros a crianças

O que fazer em caso de aciden-
tes domésticos com crianças? 
Para responder a essa pergunta 
de tantos pais em ocasiões que 
demandam urgência, a Prefei-
tura de Niterói organizou o Cur-
so de Primeiros Socorros para 
Atender Crianças Acidentadas. 
A iniciativa foi da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil, em 
parceria com a Administração 
Regional da Ilha da Conceição. 
O curso, que aconteceu nesta 
quarta, dia 3, foi voltado para 
pais e responsáveis e contou 
com mais de 200 participan-
tes, que se dividiram em dois 
turnos: das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.

De acordo com o secretário 
de Defesa Civil de Niterói, co-
ronel Walace Medeiros, a pasta 
tem priorizado a qualificação 
dos cidadãos a partir de treina-
mentos com foco na prevenção 
e preparação para os desastres. 

“Um bom trabalho de prote-

ção e Defesa Civil só é possível 
com a efetiva participação do 
cidadão. Contamos hoje com 
136 Núcleos de Defesa Civil, 
totalizando mais de 2500 vo-
luntários treinados. O curso 
será ministrado para mais de 
150 pessoas e possibilitará aos 
participantes terem condições 
de executar determinados pro-
cedimentos em casos de emer-
gência, evitando agravamentos 

de ferimentos ou casos de mal 
súbito e possibilitando salvar vi-
das, principalmente dos alunos 
no ambiente escolar”, afirma o 
secretário. 

A ideia de oferecer o curso 
surgiu após o acidente que 
ocorreu em Petrópolis, em maio 
deste ano, com uma bebê em 
uma creche. 

“Começamos a mobilizar as 
unidades de educação, saúde e 

os moradores para realizar um 
curso que dê noções de como 
agir em uma situação emergen-
cial até conseguir a ajuda neces-
sária”, explica o administrador 
regional da Ilha da Conceição, 
José Coyes.

A administradora Livia Via-
na, mãe de um casal de gêmeos 
de 3 anos de idade, é uma das 
inscritas no curso. 

“Achei a proposta muito 
interessante e resolvi me ins-
crever, porque sou mãe de duas 
crianças pequenas. Gostei mui-
to do curso! Aprendi muita coisa 
que não sabia e já me sinto mais 
preparada para alguns tipos de 
emergências. Não sabia o que 
fazer, por exemplo, em caso de 
engasgos, qual o tipo de mano-
bra fazer com eles etc., enfim... 
aprendi o básico de primeiros 
socorros para o caso de passar 
por alguma situação com meus 
filhos que exija mais de mim do 
que eu sabia”, explica Livia.

Capacitação de pais e responsáveis foi realizada ontem na Ilha da Conceição
 Lucas Benevides/Divulgação

Cerca de 200 pessoas participaram ontem do curso de primeiros socorros

Iniciativa é um 
alerta sobre 
respeito ao 
próximo 
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SG: inscrições para cursos 
profissionalizantes gratuitos
Três dos 13 cursos oferecidos pela Prefeitura em parceria com a Firjan-Senai já recebem candidatos

A partir de hoje, começam 
as inscrições para três dos 13 
cursos profissionalizantes 
oferecidos pela Prefeitura de 
São Gonçalo em parceria com 
a Firjan-Senai. Inicialmente, 
poderão ser feitas matrículas 
para os cursos de caldeiraria, 
eletricista predial e desen-
volvedor de conteúdo para 
Youtube. Ao longo dos meses 
de agosto, setembro, outubro 
e novembro, outros segmen-
tos terão inscrições abertas 
(confira a relação abaixo).

As inscrições podem ser 
feitas no Senai de São Gon-
çalo - que fica na Rua Dr. 
Nilo Peçanha, número 134, 
Centro - com comprovante de 
residência no município de 
São Gonçalo e comprovante 
de escolaridade.

Serão oferecidos cursos 
nas seguintes áreas: assisten-
te de operações em logística, 
eletricista predial, caldei-
raria, solda de aço carbono 
4g, operador de máquinas 
de usinagem convencionais, 
assistente administrativo, 
mecânico de manutenção, 
desenvolvedor de conteúdo 
para youtube, eletricista pre-
dial, pintor industrial - rolo e 
trincha, costureiro industrial 
do vestuário, soldador de aço 
carbono eletrodo revestido 
6g, desenhista de projetos 
elétricos industriais.

Confira a relação, carga 

horária e escolaridade exigida 
para cada um dos cursos:

Caldeiraria - carga horá-
ria: 540 horas; idade mínima: 
18 anos; escolaridade míni-
ma: 5º ano do Ensino Funda-
mental. Período de inscrição: 
4 a 22 de agosto. 

Desenvolvedor de Con-
teúdo para Youtube - 180 
horas; idade mínima: 16 anos; 
escolaridade mínima: 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Período de inscrição: 4 a 22 
de agosto.

Eletricista Predial - 380 

horas; idade mínima: 18 anos; 
escolaridade mínima: Funda-
mental II completo. Período 
de inscrição: 4 a 22 de agosto 
para o período da manhã e 23 
a 31 de agosto para o período 
da tarde.

Assistente de operações 

em logística - carga horária: 
180 horas, idade mínima: 16 
anos, escolaridade mínima: 
7º ano do Ensino Fundamen-
tal. Período de inscrição: 19 a 
30 de setembro.

Eletricista Predial - carga 
horária: 380 horas; idade mí-
nima: 18 anos; escolaridade 
mínima: fundamental II com-
pleto. Período de inscrição: 
19 a 30 de setembro.

Solda de Aço Carbono 
4g - carga horária: 180 ho-
ras; idade mínima: 18 anos; 
escolaridade mínima: 6º ano 
do Ensino Fundamental. Pe-
ríodo de inscrição: 1 a 21 de 
novembro.

Operador de Máquinas de 
Usinagem Convencionais - 
660 horas; idade mínima: 16 
anos; escolaridade mínima: 
6º ano do Ensino Fundamen-
tal. Período de inscrição: 23 a 
31 de agosto para o turno da 
tarde e 19 a 30 de setembro 
no turno da manhã.

Assistente Administrativo 
- 180 horas; idade mínima: 16 

anos; escolaridade mínima: 
Fundamental II completo. 
Período de inscrição: 19 a 30 
de setembro.

Mecânico de manutenção 
- 768 horas; idade mínima: 16 
anos; escolaridade mínima: 
Fundamental II completo. 
Período de inscrição: 23 a 
31 de agosto para o período 
da tarde, com início em 6 de 
setembro; e 19 a 30 de setem-
bro para os turnos da manhã 
e tarde para início em 11 de 
outubro.

Pintor industrial - Rolo 
e Trincha - 540 horas; idade 
mínima: 18 anos; escolarida-
de mínima: 5º ano do Ensino 
Fundamental. Período de 
inscrição: 23 a 31 de agosto.

Costureiro Industrial do 
Vestuário - 180 horas; idade 
mínima: 16 anos; escolari-
dade mínima: Fundamental 
II completo. Período de ins-
crição: 19 a 30 de setembro.

Soldador de Aço Carbo-
no Eletrodo Revestido 6G - 
768 horas; idade mínima: 18 
anos; escolaridade mínima: 
Fundamental II completo. 
Período de inscrição: 19 a 30 
de setembro.

Desenhista de Projetos 
Elétricos Industriais - 540 
horas; idade mínima: 16 anos; 
escolaridade mínima: 9º ano 
do Ensino Fundamental. Pe-
ríodo de inscrição: 19 a 30 de 
setembro.

Inscrições podem 
ser feitas no 
Senai de SG, com 
comprovante de 
residência e de 
escolaridade

Divulgação

Ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, outras formações terão inscrições abertas

Copom eleva juros 
para 13,75% ao ano
Em meio aos impactos da 
guerra na Ucrânia e de uma 
possível recessão nos Esta-
dos Unidos - com impactos 
sobre a economia global -, 
o Banco Central (BC) con-
tinuou a apertar os cintos 
na política monetária. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
elevou a taxa Selic, juros 
básicos da economia, de 
13,25% para 13,75% ao ano. 
A decisão era esperada pelos 
analistas financeiros.

A taxa está no maior ní-
vel desde janeiro de 2017, 
quando também estava em 
13,75% ao ano. Esse foi o 
12º reajuste consecutivo na 
taxa Selic. O BC manteve o 
ritmo do aperto monetário. 
Assim como na última reu-
nião, a taxa foi elevada em 
0,5 ponto.

De março a junho do ano 
passado, o Copom tinha 
elevado a taxa em 0,75 ponto 
percentual em cada encon-

tro. No início de agosto, o BC 
passou a aumentar a Selic 
em 1 ponto a cada reunião. 
Com a alta da inflação e o 
agravamento das tensões no 
mercado financeiro, a Selic 
foi elevada em 1,5 ponto de 
dezembro do ano passado 
até maio deste ano.

Com a decisão de ontem 
(3), a Selic continua num ci-
clo de alta, depois de passar 
seis anos sem ser elevada. De 
julho de 2015 a outubro de 
2016, a taxa permaneceu em 
14,25% ao ano. Depois disso, 
o Copom voltou a reduzir os 
juros básicos da economia 
até que a taxa chegasse a 
6,5% ao ano, em março de 
2018. A Selic voltou a ser 
reduzida em agosto de 2019 
até alcançar 2% ao ano em 
agosto de 2020, influenciada 
pela contração econômica 
gerada pela pandemia de 
covid-19. Esse era o menor 
nível da série histórica ini-
ciada em 1986.

Benefício para caminhoneiros 
começa a ser pago no dia 9
A partir da próxima terça-fei-
ra (9) começam a ser pagos 
os benefícios emergenciais 
concedidos a caminhoneiros. 
A portaria interministerial 
que regulamenta a medida 
voltada a “transportadores 
autônomos de carga” foi pu-
blicada em edição especial 
do Diário Oficial da União 
na noite desta terça-feira (2).

O prazo para pagamento 
do benefício vai até 31 de de-
zembro de 2022, e será pago 
em seis parcelas mensais no 
valor de R$ 1 mil, “observado 
o limite global de recursos de 
R$ 5,4 bilhões”, conforme in-
forma o Ministério do Traba-
lho e Previdência (MTP), que 
é o órgão gestor do benefício.

O auxílio tem por objetivo 
ajudar os transportadores au-

tônomos de carga a enfrentar 
o estado de emergência que 
decorre da alta do preço de 
combustíveis e derivados.

Segundo o MTP, têm di-
reito a receber o Benefício 
Caminhoneiro-TAC os trans-
portadores de carga autôno-
mos com CPF válido e cadas-
trado no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários 
de Cargas (RNTR-C) até 31 
de maio de 2022, na situação 
de Ativo”, entre outras exi-
gências.

No dia 9 de agosto serão 

pagas a primeira e a segun-
da parcelas, referentes aos 
meses de julho e agosto. 
“Para os próximos lotes de 
pagamento, o Ministério de 
Infraestrutura, por meio da 
ANTT, encaminhará mensal-
mente ao MTP a relação dos 
transportadores autônomos 
de cargas que estiverem na 
situação ativo no RNTR-C”, 
acrescenta o ministério.

O terceiro lote deverá es-
tar disponível em 24 de se-
tembro; e as demais parcelas, 
nos dias 22 de outubro, 26 de 

novembro e 17 de dezembro.
Aqueles que estiverem 

com situação cadastral pen-
dente ou suspensa podem re-
gularizar o registro na ANTT 
para se habilitarem.

O Ministério do Trabalho 
ressalta que o benefício não é 
cumulativo com o Benefício 
Taxista e será pago apenas 
um por CPF, independente-
mente se o beneficiário tiver 
mais de um veículo cadas-
trado.

“Será designada uma 
instituição bancária federal 
registrada para efetivar o 
pagamento que será feito em 
conta digital. Os valores não 
movimentados no prazo de 
90 dias, contados da data de 
depósito, retornarão para a 
União”, acrescenta.

1ª e 2ª parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, serão pagas de uma vez

Prazo para pagamento do benefício vai 
até 31 de dezembro, e será pago em seis 
parcelas mensais no valor de R$ 1 mil

Preso por manter a família em 
cárcere privado vai para Gericinó
O homem acusado de manter 
a mulher e os 2 filhos em cár-
cere privado por 17 anos foi 
transferido ontem (3) para a 
Cadeia Pública Joaquim Fer-
reira de Souza, no Complexo 
de Gericinó, na zona oeste 
do Rio.

Luiz Antonio Santos Silva 
estava na Casa de Custódia 
José Frederico Marques, em 
Benfica, desde que foi preso 
no dia 28 de julho por manter 
a mulher e os dois filhos, uma 
moça de 22 anos e um rapaz, 
de 19, presos em casa. Quan-
do resgatados pela Polícia 
Militar, os filhos aparentavam 

ter idades entre 12 e 13 anos, 
tal o grau de desnutrição.

Os policiais encontraram 
mãe e filhos amarrados pelos 
pés, sujos e subnutridos. O 
caso aconteceu no bairro da 
Foice, em Guaratiba, zona 
oeste da cidade. As vítimas 
foram encaminhadas ao hos-
pital para serem tratadas, 
hidratadas com soro e rece-
beram cuidados do serviço 
social e de saúde mental.

No sábado (30), a Central 
de Audiências de Custódias 
do Tribunal de Justiça conver-
teu a prisão em flagrante de 
Luiz Antonio em preventiva, 

que é por tempo indeter-
minado. Na decisão, a juíza 
Monique Correa Brandão 
dos Santos Moreira disse que 
a colocação em liberdade do 
acusado poderia influenciar 
na integridade dos depoi-
mentos das vítimas e das 
testemunhas

A mãe relatou no Hospital 
Municipal Pedro II, em Santa 
Cruz, para onde foi levada, 
que ela e os filhos eram es-
pancados com fios e pedaços 
de madeira pelo marido.

Segundo a polícia, Luiz 
Antonio Santos Silva era co-
nhecido pelos vizinhos como 

DJ, porque tinha em casa 
caixas de som que sempre 
estavam ligadas em volume 
alto, segundo a mulher “para 
abafar os gritos de socorro 
que ela cansou de pedir e 
as surras que ela e os filhos 
levavam do marido”.

Os vizinhos contaram que 
os filhos nunca foram vistos 
na rua e também não fre-
quentavam escola. De acor-
do com a polícia, a casa era 
escura, com colchões sujos e 
rasgados. As janelas e portas 
eram tampadas com plás-
tico preto e trancadas com  
cadeados.

Luiz Antônio Santos Silva foi transferido de Benfica para Cadeia Pública

Estamos com você, mesmo à distância.

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

Dia: 07/08/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

13:00 às 17:00 Rua Marechal Deodoro - Centro - Niterói 17931221

Dia: 08/08/2022

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

12:00 às 16:00 Estrada Caetano Monteiro - Pendotiba - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Estrada Domicio Corrêa - Maria Paula - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Praça Tancredo Neves - Maria Paula - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Rua Nova República - Maria Paula - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Rua Pendotiba - Maria Paula - Niterói 17934495

12:00 às 16:00 Rua Delfina de F Gomes - Maria Paula - Niterói 17934515

12:00 às 16:00 Rua União - Maria Paula - Niterói 17934515

13:00 às 17:00 Ruas 1, 7, 8, 11 - Itaipu - Boa Vista - Niterói 17941367

13:00 às 17:00 Rua Altamir L S de Jesus - Itaipu - Niterói 17941367

13:00 às 17:00 Rua Com Ruben Almendra do Rego Monteiro - Itaipu - Niterói 17941367

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Paciência - Maria Paula - São Gonçalo 17934495

12:00 às 16:00 Estrada Domicio Corrêa - Maria Paula - São Gonçalo 17934495

12:00 às 16:00 Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo 17934495

12:00 às 16:00 Rua Domicio Correia - Maria Paula - São Gonçalo 17934495

12:00 às 16:00 Avenida Expedicionário Bitencourt Rodrigues - Maria Paula - São Gonçalo 17934515

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Aurelio Vieira Sampaio - Maria Paula - São Gonçalo 17934515

12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Francisco Heirro - Maria Paula - São Gonçalo 17934515

12:00 às 16:00 Rua Lázaro Moncef - Maria Paula - São Gonçalo 17934515

13:00 às 17:00 Rua Rio Nilo - Colubandê - São Gonçalo 17934959

13:00 às 17:00 Rua Salvatori - Colubandê - São Gonçalo 17934959

13:30 às 17:30 Rua Doutor Pio Borges - Pita - São Gonçalo 17934819

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenidas 2, 77, 78, 79, 80, 83 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17941435

13:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico Leste - Parque São José - 
Jardim Atlântico - Maricá 

17941435

13:00 às 17:00 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico Leste - Jardim Atlântico 17941435

13:00 às 17:00 Rua João Pressel - Jardim Atlântico - Maricá 17941435

13:00 às 17:00 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico Leste - Itaipuaçu - Maricá 17941435
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Esportes

PV exalta 
chance de 
jogar com 
Alex Teixeira

O Vasco apre-
sentou ontem 
oficialmente 
o lateral-es-
querdo Paulo 
Victor. O joga-
dor de 21 anos 

chega por empréstimo de um 
ano junto ao Internacional. 
PV, como é conhecido, foi 
lançado nos profissionais do 
Botafogo. No entanto, o jo-
gador revelou que é torcedor 
cruzmaltino.

“Meu pai sempre foi 
muito vascaíno, passou essa 
paixão pra gente. Quando o 
Vasco foi para a Série B, pas-
samos a acompanhar mais. 
Foi o primeiro título do Vasco 
que acompanhei. Depois do 
Maracanã, fui pra casa em 
êxtase, ainda mais que era 
criança. Eu tinha oito anos. 
Quando cheguei no vestiário, 
Alex Teixeira foi a primeira 
pessoa a me cumprimentar. 
Arregalei o olho. Eu o vi em 
campo e agora posso ser 
companheiro dele”, disse.

PV destacou que tem 
característica diferente do 
atual titular, Edimar. O lateral 
busca mais o ataque que seu 
companheiro.

“Eu tenho poder ofensivo 
bom. Edimar tem caracterís-
ticas diferentes, quando pre-
cisar de um lateral mais ofen-
sivo, pode contar comigo. Eu 
vou continuar treinando para 
melhorar na defesa. O torce-
dor do Vasco pode esperar 
que eu dê sangue em cada 
bola disputada”, declarou.

O Vasco também confir-
mou a chegada do atacante 
Fábio Gomes. O jogador vem 
por empréstimo junto ao 
Atlético-MG.

Clube receberá uma compensação financeira pela saída do zagueiro

Luccas Claro deixa o Flu 
rumo ao futebol turco

O zagueiro Luc-
cas Claro soli-
citou ontem a 
rescisão de seu 
contrato com 
o Fluminense 

para firmar novo compro-
misso com um clube turco. A 
informação foi divulgada pelo 
próprio Tricolor Carioca via 
redes sociais.

“O zagueiro Luccas Claro, 
que tinha vínculo com o Flu-
minense até o fim de 2022, 
solicitou nesta quarta-feira 
a rescisão do contrato para 
firmar novo compromisso 
com um clube turco. O clube 
receberá uma compensação 
financeira pela saída do atle-
ta”, diz a nota divulgada pelo 

Fluminense.
Luccas Claro tinha vínculo 

com o Tricolor até o final do 
ano.

Na atual temporada, Luc-
cas Claro possui 25 jogos e um 
gol marcado pelo Flu. O atleta 
estava no clube carioca desde 
2019 e conquistou o Campeo-
nato Carioca de 2022.

Sem Luccas Claro, o técni-
co Fernando Diniz fica com 
Matheus Ferraz, David Duar-
te, David Braz, Manoel e Nino 
como opções na defesa.

O Fluminense vem em 
grande fase na temporada e, 
com isso, seus jogadores se 
tornaram alvos do futebol 
europeu. Segundo a imprensa 
carioca, a Udinese tenta a con-

tratação do atacante Matheus 
Martins. Os italianos já teriam 
feito duas propostas, ambas 
negadas pelos tricolores.

A Udinese pode chegar 
a pedir 7 milhões de euros 
(R$ 37,3 milhões) pelo jovem 
de 19 anos. No entanto, os  
dirigentes tricolores não pre-
tendem se desfazer do atleta, 
que é peça importante no 
esquema do técnico Fernando 
Diniz.

Matheus Martins é cria 
das categorias de base do 
Fluminense e assumiu a vaga 
de Luiz Henrique, negociado 
com o Betis-ESP. Na tempo-
rada, já são cinco gols em 20 
jogos disputados pela cria de 
Xerém.

Mailson Santana / Fluminense

Luccas Claro, que chegou ao Fluminense em 2019, deixa o clube após 118 partidas e o título carioca deste ano

De máscara, Cuesta 
volta aos treinos

Dorival Júnior se 
rende a Arturo Vidal

Em meio aos 
diversos pro-
b l e m a s ,  o 
técnico Luís 
Castro rece-
beu uma boa 

notícia nesta semana. O za-
gueiro Victor Cuesta voltou 
aos treinos com o elenco do 
Botafogo.

O atleta sofreu fratura 
no rosto na partida contra 
o Cuiabá e precisou reali-
zar cirurgia. Desde então, 
vem sendo desfalque nos 
últimos jogos.

Victor Cuesta era titular 
absoluto desde que che-
gou ao Botafogo, vindo 
por empréstimo junto ao 
Internacional.

O zagueiro vem trei-
nando com uma prote-

O Flamengo 
trouxe refor-
ços  de peso 
para a sequên-
cia da tempo-
rada. Um deles 

foi o volante Arturo Vidal.
O chileno vem dando 

conta do recado e já caiu 
nas graças da torcida. O 
técnico Dorival Júnior ras-
gou elogios ao experiente 
jogador.

“É um jogador que pode 
jogar com um cinco ou 
como um segundo homem, 
pela direita ou esquerda. 
Tem ótimo passe, movi-
mentação, participa da 
maioria das ações. A quali-
dade do passe é muito boa 

ção no rosto. O Botafogo 
não informou se Cuesta 
terá condição de jogo no  
próximo sábado, contra o 
Ceará, no estádio Nilton 
Santos, pelo Campeonato 
Brasileiro.

STJD - O Botafogo ten-
ta lidar com as lesões do 
elenco. Só que os alvinegros 
podem ter mais problemas. 
Isso porque a Procuradoria 
do STJD denunciou os en-
volvidos na polêmica par-
tida entre Internacional e 
Botafogo, no Beira-Rio. Do 
lado alvinegro, o zagueiro 
Philipe Sampaio, o meia 
Lucas Piazón, o técnico Luís 
Castro e o diretor-executi-
vo André Mazzucco serão  
julgados.

e qualifica a nossa criação. 
A bola sempre que sai do pé 
dele ganha uma dinâmica 
rápida e limpa”, disse.

Dorival Júnior destacou 
a entrada de Vidal na vi-
tória sobre o Corinthians, 
na última terça-feira, em 
São Paulo, pela Taça Li-
bertadores da América. O 
chileno entrou na vaga de 
João Gomes.

“Só senti que o João deu 
uma sufocada. O Vidal as-
sentou a equipe”, declarou.

Vidal deve atuar como 
titular no próximo sába-
do, quando o Flamengo 
encara o São Paulo, no Mo-
rumbi, pelo Campeonato  
Brasileiro.


