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Região Serrana

Idoso é encontrado morto
dentro da casa de vizinho

Vítima, identificada como Manoel Pontes,de 69 anos, estava desaparecida desde a segunda-feira (13). Corpo
foi encontrado na terça (14) com marcas de espancamento. Vizinhos, revoltados com a morte do idoso, espancaram o suspeito. Ele foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, onde ficou internado.
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Polícia pede prisão
temporária do homem
que esfaqueou ex-esposa

MECÂNICOS DO MAL

Troca de pneus no Rio vira
‘serviços’ de até R$ 15 mil
Divulgação

A Polícia Civil do RJ indiciou os donos e o gerente da World
Pneus, na Rua Uranos, em Olaria, Zona Norte do Rio, por suspeita de golpes contra clientes. Vítimas chegavam para trocar
pneus a R$ 1.000, mas depois era dito que existiam defeitos
no carro. Em alguns casos, as perícias constataram que esses
pág.7
defeitos não existiam.

O pedido de prisão temporária é para o mecânico Joilson
Tavares do Carmo, de 34 anos, por tentativa de feminicídio. Ele é suspeito de ter esfaqueado e baleado a ex-companheira, Nathalia Maria da Silva, de 28 anos, na última
terça-feira (14), em Brás de Pina. A agressão aconteceu na
frente do filho do casal, João, um menino autista, de apepág.7
nas 5 anos.

Acolhimentos de moradores de
rua teve número mais elevado
que em registros passados
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Torcida Organizada invade CT
e faz cobrança a jogadores e
diretoria do Botafogo
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Petrobras anuncia novo
aumento de combustíveis

A Petrobras anunciou na sexta-feira
(17) reajustes de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel.
Os novos valores passam a vigorar a
partir de hoje (18). A empresa informou que o preço médio de venda de
gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O
último reajuste ocorreu em 11 de março, há 99 dias. O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à Petrobras
pelo novo reajuste.
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Fiocruz busca voluntários para teste de remédio contra covid-19
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Rio ganhar versão no metaverso

Divulgação

Lançamento ocorreu com um vídeo em
que o mascote do metaverso viaja de
Nova York ao Rio nas ondas da MPB
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

D

urante a Genesis
Week, evento anual que comemora
a semana de criação do
Upland, empresa do Vale
do Silício, o Brasil foi o
centro das atenções no
lançamento, pela primeira
vez, de uma cidade internacional no metaverso: o
Rio de Janeiro. Com um
vídeo em que o mascote
do metaverso, a lhama Miles, viaja de Nova York ao
Rio ao som da bossa nova,
a empresa expande suas
fronteiras. O Upland, que
já havia aberto a operação
no Brasil no início de abril,
vem trabalhando na cria-

ção das cidades brasileiras
dentro do metaverso.
“Além de prestigiar a
grande comunidade de
Uplanders (como são chamados os usuários da plataforma) do Brasil já presentes no metaverso, o
lançamento da cidade do
Rio de Janeiro acontecerá
com o apoio de parcerias
que irão expandir a educação sobre NFTs e o empreendedorismo possibilitado pela Web3“, afirma
Ney Neto, Diretor Geral do
Upland no Brasil.
Mais de 25
milhões de inscritos
O Rio de Janeiro une-se às outras 19 cidades já
inauguradas no metaver-

so, que conta com mais de
2,5 milhões de inscritos
espalhados pelo mundo.
Já foram mais de 3 milhões de NFTs vendidos
para os mais de 230 mil
usuários que são proprietários de terrenos virtuais
no Upland, e disputam os
melhores lugares em cidades como Los Angeles, San
Francisco, Bronx, Chicago,
New Orleans e Manhattan,
que foram completamente
vendidas devido a alta demanda pelos terrenos virtuais desde o início do ano.
O Upland está planejando diversas ações sociais
envolvendo influenciadores e marcas, além de um
grande evento de lançamento no Rio de Janeiro.

A Upland anunciou pela primeira vez o lançamento de uma
cidade internacional no mundo virtual: o Rio de Janeiro

Boyce Avenue faz show no Centro do Rio de Janeiro

Apontado pela crítica
como um dos fenômenos
do YouTube, a banda norte-americana Boyce Avenue aterrissa no Brasil para
uma extensa turnê e escolheu o cantor Gabriel Gonti
para realizar a abertura dos
shows pelo país. No Rio, os
rapazes tocam no dia 23 de
junho, no Sacadura 154, no
Centro da capital carioca.
Oriundo de Sarasota, na
Flórida, o Boyce Avenue
ficou conhecido mundialmente com covers de canções queridas pelo público.
Com mais de 15 milhões de
inscritos no canal e mais de

BarraShopping recebe
mostra sobre Van Gogh

expediente

O BarraShopping, na
Zona Oeste do Rio, recebe
a partir do dia 28 de julho a
estreia mundial da exposição “VAN GOGH LIVE –
8K”, que depois viajará pelo
mundo. A mostra irá ocupar
uma área de 2.800m², onde
mais de 200 obras serão projetadas em tecnologia com
resolução 8K jamais vista
em mostras no gênero.
Mas antes disso, o público
já poderá garantir os ingressos para a megaexposição e
ter uma prévia do universo
do pintor no “VAN GOGH
for Kids”, um espaço gratuito desenvolvido especialmente para as crianças,
repleto de atividades lúdicas
e envolventes inspiradas nos

divulgação

5 trilhões de visualizações,
a banda formada pelos irmãos Alejandro, Daniel e
Fabian Manzano ganhou
destaque entre 2004 e 2009.
Essa será a quinta vez
que a banda de pop rock
romântico desembarca no
Brasil. A turnê, além da
Cidade Maravilhosa, também passará por Fortaleza,
Fenômeno do YouTube, Boyce se apresenta após
show de abertura com Gabriel Gonti
Brasília, Ribeirão Preto,
Vitória, São Paulo, Porto Gabriel Gonti informou interpretando bandas faAlegre e Curitiba, entre 17 que está preparou um re- mosas com a personalidade
e 26 de junho.
pertório especial de voz e deles sempre foi o grande
violão com canções auto- diferencial. Desde o início
Repertório
rais. “Aprendi muitas mú- já viraram referência pra
especial
sicas com as versões que o mim”, disse Gonti sobre a
Cantor e compositor, Boyce Avenue fazia. Eles banda.

principais trabalhos do pintor. A viagem já começa na
chegada à bilheteria, toda
decorada com a arte “Noite Estrelada”. A partir daí,
os pequenos vão embarcar
em uma aventura por estações interativas com muitas
luzes, cores e formas em
uma mistura entre arte e diversão. Por lá, será possível
correr por dentro do quadro
“Amendoeiras”, representado por um campo de bonecos João Bobo, brincar
em um painel de jogo da
memória com algumas das
principais obras ou, ainda,
entrar no “Quarto em Arles”,
quadro criado por Van Gogh
quando se hospedou na famosa casa amarela.

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Com a corda toda!
Um parlamentar que sonha em cumprir vários mandatos no Legislativo estadul está com a corda toda e
botando pra quebrar. Uma fonte revelou que o moço quer bater o recorde em indicações legislativas para
beneficiar seu reduto eleitoral localizado num dos distritos mais populosos da Baixada. Quem o conhece diz
que pra ele não tem tempo ruim: faça sol ou chuva, está lá entre os moradores mostrando espírito solícito.

‘Zilhões’ de problemas

Passa longe da crise
Parece que a crise financeira não chegou numa cidade
da Baixada. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de um grande distrito tem gasto uma boa grana
mesmo com pouco tempo no seu reinado. Dizem que a
mansão num luxuoso condomínio na Barra da Tijuca,
que custou alguns milhões, era de propriedade de um
empresário do ramo de terceirização de mão de obra,
também da região.

É inegável o peso da responsabilidade que tem um
representante do povo no Legislativo. E quando falta
eficiência para lidar com os ‘zilhões’ de problemas, a
situação foge ao controle. Na Baixada, há uma penca
de vereadores passando o maior perrengue na tentativa
de fugir das cobranças de quem depositou seu voto de
confiança, ouviu promessas e agora quer o troco (quer
dizer, uma resposta).
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Petrobras anuncia novo
aumento de combustíveis
Reajustes de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel passam a vigorar a partir de hoje
Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com

Petrobras anunciou ontem (17)
reajustes
de
5,2% no preço
da gasolina e de 14,2% no
preço do diesel. Os novos
valores passam a vigorar a
partir deste sábado (18).
A empresa informou que
o preço médio de venda de
gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86
para R$ 4,06 por litro. O
último reajuste ocorreu em
11 de março, há 99 dias.

Para o diesel, o reajuste
ocorre 39 dias depois do
aumento anterior. O preço
médio de venda da Petrobras para as distribuidoras
passou de R$ 4,91 para R$
5,61 por litro. O último reajuste ocorreu no dia 10 de
maio.
O preço do gás liquefeito
de petróleo (GLP), o gás de
cozinha, não sofreu reajuste. Em nota para divulgar
os aumentos, a Petrobras
afirmou que tem buscado
o equilíbrio dos seus preços com o mercado global,
mas sem repasse imediato
para os preços internos da

volatilidade das cotações
internacionais e da taxa de
câmbio.
“Esse
posicionamento
permitiu à Petrobras manter preços de GLP estáveis
por até 152 dias; de diesel
por até 84 dias; e de gasolina por até 99 dias. Esta prática não é comum a outros
fornecedores que atuam
no mercado brasileiro que
ajustam seus preços com
maior frequência, tampouco as maiores empresas
internacionais que ajustam
seus preços até diariamente”.

Divulgação

Gasolina terá reajuste de 5,2% e diesel, de 14,2%

CRÍTICAS DO PRESIDENTE
Já pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro fez
duras críticas à Petrobras
pelo novo reajuste.
“O Governo Federal
como acionista é contra
qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras
em plena crise mundial,
bem como pelo interesse
público previsto na Lei das

Estatais”, postou o presidente.
Em seguida, ele citou a
possibilidade de uma greve de caminhoneiros, em
decorrência do preço dos
combustíveis.
“A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos.
Seus presidente, diretores e
conselheiros bem sabem do

que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em
2018, e as consequências
nefastas para a economia
do Brasil e a vida do nosso
povo”.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira, também criticou o
reajuste anunciado nesta
sexta-feira e pediu a renún-

cia imediata do presidente
da Petrobras, José Mauro
Ferreira Coelho.
“O presidente da Petrobras tem que renunciar
imediatamente”,
tuitou
Lira. “Ele só representa a si
mesmo e o que faz deixará um legado de destruição
para a empresa, para o país
e para o povo. Saia!!!”

Na última quarta-feira
(15), a Câmara dos Deputados concluiu a votação
do Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022,
que limita a aplicação de
alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre
combustíveis, fixando-a no
patamar máximo de 17%

a 18%, abaixo dos valores
atuais aplicados pelos estados.
A medida tem o objetivo de reduzir o preço dos
combustíveis para o consumidor, mas os aumentos da
Petrobras podem anular os
efeitos dessa desoneração.
O texto aguarda sanção
presidencial para entrar em
vigor.

Governo libera compra Município do Rio recebe empréstimo Rio aplicará
de vacinas contra covid de R$ 700 milhões do Banco Mundial 2ª dose de
reforço a
pela iniciativa privada
para fortalecer gestão fiscal
partir de 40
anos na
terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida
provisória para permitir
que a iniciativa privada
possa comprar vacinas contra a covid-19 diretamente
com os fabricantes.
A medida é decorrência
do fim do estado de emergência em saúde pública de
importância nacional (Espin), decretado em função
da pandemia de covid-19
no Brasil.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência,
a medida não trará prejuízos ao Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação.
O órgão justifica que a
vacinação no país atingiu
doses suficientes para contemplar 100% dos grupos

prioritários. Além disso, o
Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer
para compra de 100 milhões de doses e a possibilidade de compra adicional
de 50 milhões.
“O que se vivenciava
em 2021 - ante a escassez
de vacinas no Brasil e no
mundo, a iniciativa privada não estava autorizada a
adquirir vacinas contra a
covid-19, em detrimento
do Poder Público - se modificou, e a escassez de vacinas restou superada, tendo o Estado sido capaz de
ofertar vacinas à população
em geral, em quantidade
suficiente, conforme dados
demonstrados pelo Ministério da Saúde”, informou
a secretaria.
Divulgação

Medida não trará prejuízos ao Plano de Vacinação

A Prefeitura do Rio vai
receber um empréstimo no
valor de US$ 135,2 milhões
(aproximadamente R$ 700
milhões) para apoiar as reformas fiscais e verdes no
município.
A quantia foi aprovada
na quinta-feira (16), pelo
Conselho Diretor do Banco
Mundial, visando aprimorar a sustentabilidade fiscal
no médio prazo e acelerar
a transição rumo ao desenvolvimento urbano resiliente, inclusivo e de baixo
carbono. A operação só foi
possível em função da adesão do município ao Plano
de Promoção do Equilíbrio
Fiscal (PEF), instituído
pela Lei Complementar
178/2021.
“O Rio de Janeiro está
promovendo reformas fiscais desde 2021 e nós firmamos um compromisso
para reequilibrar as contas
dentro do escopo do Plano
de Promoção do Equilíbrio
Fiscal (PEF) do governo federal. O pacote de reforma
fiscal apoiado pelo Banco
Mundial permitirá ao município voltar a ter acesso
às reformas para promover investimentos em prol
dos objetivos ambientais,
sociais e econômicos do
Rio”, declarou o prefeito

Eduardo Paes.
Segundo a secretária municipal de Fazenda e Planejamento, Andrea Senko,
“as condições financeiras
pactuadas com o Banco
Mundial são extremamente vantajosas comparativamente ao mercado de crédito brasileiro, por se tratar
de um banco multilateral”.
“Primeiramente, é importante destacar o prazo
para pagamento, que será
de 21,5 anos com um ano
de carência a uma taxa de
juros variável de cerca de
2,82% ao ano. Os recursos
recebidos permitirão ao
município fôlego financeiro para fazer frente a despesas relevantes e urgentes, como por exemplo a
área de transporte público
durante o processo de retomada e crescimento econômico da cidade do Rio de
Janeiro”, afirmou Andrea.
O Rio de Janeiro entrou
em estresse fiscal antes da
pandemia devido ao aumento nas despesas de caráter obrigatório sem o devido aumento das receitas.
A Covid-19 agravou a situação das finanças públicas
do município.
Como no restante do
país, em 2020 o Rio aumentou suas necessidades
de gastos para enfrentar

a pandemia de Covid-19,
incluindo um incremento de R$ 850 milhões ao
orçamento da saúde. Isso
comprometeu ainda mais
a capacidade do município
de investir em seus objetivos ambientais, sociais e
econômicos, incluindo o
desenvolvimento urbano
resiliente, inclusivo e de
baixo carbono.
Para ajudar o município
a alcançar as metas fiscais
do PEF, este Empréstimo
de Política de Desenvolvimento (DPL) apoia as
principais reformas fiscais: adotar uma regra que
dispare medidas de ajuste
fiscal em caso de estresse
fiscal; simplificar o Imposto Sobre Serviços (ISS) e
aprimorar a coleta de impostos de sonegadores; e
uma reforma legislativa
para aumentar a parcela de
contribuição dos servidores
públicos para a previdência
de 11% para 14%. Com essas medidas, espera-se que
o município possa seguir
o caminho para o ajuste
fiscal, controle o aumento
recorrente de gastos e fortaleça as receitas fiscais.
O projeto também apoiará o município na transição
para o desenvolvimento urbano resiliente, inclusivo e
de baixo carbono.

A partir da próxima terça-feira (21), todas as pessoas
com 40 anos ou mais já podem tomar a segunda dose
de reforço contra a covid-19
na cidade do Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito ontem
(17) pelo prefeito Eduardo
Paes pelas redes sociais.
Pelo Twitter, Paes informou
que o intervalo deve ser de
pelo menos quatro meses,
após a primeira dose de reforço.
Para imunizar a população contra a covid-19, os
postos de saúde da cidade
do Rio de Janeiro abrem
hoje (18) das 8h às 12h. Estão sendo aplicadas as duas
primeiras doses para todos
com 5 anos ou mais que
ainda não se vacinaram.
A primeira dose de reforço está sendo aplicada a
todos que têm 12 anos ou
mais. O intervalo entre a
primeira e a segunda doses
varia de acordo com o tipo
de vacina: Pfizer (21 dias),
CoronaVac (quatro semanas), AstraZeneca (oito semanas).
Já o intervalo entre a
segunda dose e a primeira dose de reforço é de, no
mínimo, quatro meses para
a Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca.
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O Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi nomeado Laboratório de Referência do Ministério da Saúde
para a varíola dos macacos. A unidade vai analisar amostras suspeitas
de infecção pelo vírus provenientes do RJ e de todo o Nordeste.

estratégia
O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
montaram uma estratégia
para reduzir a judicialização de processos do conselho, sobretudo os que
tratam de cartéis. A minuta
foi feita na última terça.

SÁBADO, 18 de junho de 2022

A Universidade Federal do RJ (UFRJ) corre o risco de fechar as portas em outubro. Aulas presenciais e pesquisas, podem ser suspensas como
consequências do corte de verbas anunciado pelo governo federal para as
instituições de ensino superior de todo país.

PL prevê programa de
reciclagem escolas do RJ
Divulgação/Alerj

Judicialização
Ficou definido que será
feita uma recomendação
do CNJ para tribunais
evitarem decisões que
comprometam o andamento desses processos.
Atualmente, o Cade tem
500 processos em curso
que enfrentam algum tipo
de judicialização.

Casos interrompidos
Uma vez judicializados, a evolução dos casos
pode ser interrompida. A
nova estratégia foi elaborada pelo secretário-geral
do CNJ, Valter Shuenquener de Araújo e pela procuradora-chefe do Cade,
Juliana Oliveira Domingues.

A coleta seletiva de
lixo, que já é obrigatória em todas as escolas
públicas e particulares,
poderá ser complementada para a criação do Programa Reciclar é Pensar.

Um projeto de lei que direciona a ação é do deputado Márcio Canella, do
União Brasil (de pé no
alto à direita) e foi aprovado em discussão única
pela Assembleia Legis-

Alívio para o bolso

lativa do Estado (Alerj)
ontem (15).
O texto segue para o
governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-lo ou
vetá-lo.

Redução nas tarifas

Ao participar de audiência ontem (15)
na Câmara dos Deputados, a diretora-geral
substituta da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, disse que
o consumidor deverá perceber, na conta de
luz, os efeitos de duas propostas aprovadas.

Para Bomfim, haverá um alívio de 5,2%
nos reajustes de tarifa a partir de um dos projetos, e 12% de redução média na tarifa. Ao falar na Comissão de Minas e Energia, ela disse
que a privatização da Eletrobras vai significar
uma redução de 2,3% nos reajustes.

Editorial

OMS pode declarar alerta
de varíola dos macacos

A OMS (Organização
Mundial da Saúde) avalia
declarar emergência por
causa da varíola dos macacos. O Comitê de Emergência do Regulamento
Sanitário Internacional se
reúne no dia 23 deste mês
para debater a questão.
O mundo enfrenta desde maio de 2022 o maior
surto do vírus fora da
África. Já são mais de
1.500 infectados em outros continentes, segundo
o Global.health Monkeypox, iniciativa que monitora os dados divulgados
por cada nação.
“O atual surto de varíola dos macacos é
claramente incomum e
preocupante”, disse o
diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom, ao justificar a convocação. Ele
também anunciou que a
OMS irá mudar o nome
do vírus para evitar estigmas.

O Brasil confirmou três
infectados até a última
terça (14). Há dois infectados em São Paulo (um
na capital e outro em Vinhedo) e um no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre). Todos estiveram na
Europa, continente com
mais de 1.000 infectados.
São considerados casos
importados da região.
O Comitê de Emergência do Regulamento
Sanitário Internacional
irá definir se a varíola dos
macacos representa uma
emergência de saúde pública de interesse internacional. O status dá mais
mecanismos para a OMS
coordenar pesquisas e a
resposta global ao vírus.
A covid-19 recebeu
essa classificação em janeiro de 2020, antes de ser
declarada uma pandemia,
em março daquele ano.
Esses status ainda estão
em vigor.

Programa da Firjan SESI

‘ViraVida Jovens do Futuro 2022’
abre inscrições para curso on-line
Iniciativa atende adolescentes e jovens de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

MUNDO

programa ViraVida
Jovens do Futuro
2022,
executado
pela Firjan SESI, está com
as inscrições abertas para o
curso on-line sobre empregabilidade. São 200 vagas
gratuitas e destinadas a adolescentes e jovens de ambos
os sexos, entre 14 e 22 anos,
em todo o estado do Rio.
Para esta edição, as inscrições ocorrem até 14 de
junho para o módulo “Empregabilidade na prática”,
proporcionando aos jovens
o aprendizado sobre questões relacionadas ao mundo
do trabalho. Serão abordadas questões práticas e

comportamentais,
assim
como o uso do português e
da matemática do dia a dia.
Para participar, basta preencher o formulário
disponível no endereço:
https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx?id=1JjG0Ork6U6nnfLXp
4OZyJyW3DAqAVtNmoh
R1kvDb7xUMDBDUTU0
VFFBRktUSzlYOUZNMUJOQU5CVi4u
Tecnologia
social
Em 2020, devido à pandemia, foi construída uma
versão on-line para a realização do programa. Com
uma tecnologia social chancelada pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-

ra (Unesco), as ações são
pautadas no acolhimento,
no diálogo e na construção
coletiva. O Programa conta
com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, pedagogos, assistentes
sociais e professores de português e matemática.
Rede de apoio
O Programa ViraVida Jovens do Futuro é mais uma
iniciativa da Firjan SESI
que compreende a importância do acolhimento, do
fortalecimento da rede de
apoio e da continuação do
desenvolvimento psicossocial de jovens frente aos desafios já existentes no âmbito social, educacional, de
empregabilidade e saúde,
temas estes agravados em

Divulgação

Os cursos são para as faixas etárias de 14 e 22 anos de comunidades de baixa renda

decorrência da pandemia.
A iniciativa atua há mais de
dez anos no Rio, atendendo
jovens de 14 a 22 anos de

comunidades de baixa ren- www.firjan.com.br/sesi/
da e em situação de vulne- educacao/programa-virarabilidade social. Para mais -vida/default.htm
informações, acesse https://

Brasileiro que matou adolescente
esfaqueado é inocentado
IRLANDA - O paulista George Bento, de
36 anos, foi considerado
inocente pela Justiça da
Irlanda na última terça-feira (14). Ele foi julgado por esfaquear e matar um adolescente de
16 anos ao reagir a um
assalto.
Bento trabalhava na
Irlanda como entrega-

dor de comida e reagiu
quando viu a bicicleta
de um colega ser roubada. O brasileiro se apresentou a polícia e foi
preso no início de 2021.
De acordo com reportage do jornal irlandês
“RTE”, o júri entendeu
que Bento agiu dentro
da lei ao tentar recuperar uma bicicleta rouba-

da e que ele e um amigo
foram atacados injustamente por um grupo de
adolescentes.
Josh Dunne, o adolescente que morreu, era
uma das pessoas desse
grupo que atacou o brasileiro. A fatalidade da
morte, para a júri, foi
consequência de legítima defesa.

Após o julgamento, George Bento foi
liberado e disse para
a imprensa local que
precisava de um tempo
para processar tudo que
aconteceu. Ele também
lamentou a morte de
Josh Dunne e espera
que a família dele possa lhe perdoar pelo que
aconteceu.

Arquivo Pessoal

Júri considerou o ato de George Bento
como legítima defesa
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CAMISA 27

Bruno Henrique chega
a 400 jogos na carreira

Divulgação

Como profissional, BH tem seis clubes no currículo,
11 títulos conquistados, 129 gols e 72 assistências

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

U

m dos mais importantes jogadores
da história recente do Flamengo, Bruno
Henrique tem muito a comemorar. Contra o Cuiabá, o mineiro de 31 anos
completou 400 jogos como
profissional.
O Espião Estatístico
fez um raio-x da vitoriosa
passagem que o atacante
vem construindo. Para se
ter uma noção, 79 dos 129
gols que marcou no futebol

profissional (61,2%) foram
anotados vestindo vermelho e preto. A proporção aumenta quando o assunto é
título: 81,8% - nove de 11.
O Flamengo é o clube
pelo qual Bruno soma mais
partidas. Até então são 185
(165 como titular), com 79
gols, 45 assistências e nove
títulos conquistados distribuídos em 15.638 minutos
em campo. Dois internacionais, a Libertadores e a
Recopa; quatro nacionais
(dois Brasileiros e duas Supercopas) e três estaduais.
Bruno Henrique tem
gols em todas as competi-

ções que disputou pelo Flamengo. Suas melhores médias são no Brasileiro (0,44
por jogo - 42 marcados em
95 jogos) e na Libertadores
(0,44 - 16 em 36).
Destro, Bruno Henrique
marcou 39 dos seus 79 gols
com o pé direito (49,3% do
total), apenas um de pênalti. O camisa 27 também vai
bem pelo alto, tanto no ataque quanto defensivamente. Marcou 25 vezes em
cabeçadas. O primeiro dele
com a camisa do Flamengo,
aliás, foi feito de cabeça.
Em 26 de janeiro de 2019,
fez os dois da virada por 2

a 1 sobre o Botafogo e deu
início à fama de “senhor
dos clássicos”.
Além de ser o segundo
maior artilheiro da atual
geração - só é superado por
Gabigol -, Bruno Henrique
também se destaca pelo alto
índice de assistências. Em
2019, por exemplo, participou de 50 gols do Flamengo, com 35 marcados
e 15 passes decisivos. Em
quatro temporadas, são 45
assistências no total.
Gabigol foi quem mais
se beneficiou com os passes
de bandeja do garçom Bruno Henrique e marcou 16

Libertadores é o título mais importante que BH conquistou

vezes em passes do amigo.
Acostumado a balançar
a rede em clássicos e nos
grandes duelos com a camisa do Flamengo, tem
dois alvos preferidos, o ar-

quirrival Vasco e o Athletico-PR, em quem marcou
sete gols cada. Corinthians
e São Paulo, vazados seis
e cinco vezes respectivamente.

Torcida Organizada invade CT e faz
Em recuperação, Fred treina
com o time sub-23 do Fluminense cobrança a jogadores do Botafogo

Com o time principal do
Fluminense em Belo Horizonte, Fred aproveitou para
treinar com a equipe sub-23
do clube. O ídolo tricolor retornou aos treinamentos na
última segunda-feira (13),
após período de repouso devido a um problema na vis-

ta. Também participaram da
atividade André, Jhon Arias
e David Braz, que estão suspensos e não viajaram para
o jogo pelo Campeonato
Brasileiro.
“Fiquei quase 30 dias
parado e, se não tivesse o
sub-23 aqui, com certeza
divulgação

Atacante e participou das atividades no CT Carlos Castilho

Vasco solicita estádio e
pretende jogar contra o
Sport no Maracanã

Após levar mais de 60 mil
torcedores ao jogo contra o
Cruzeiro, o Vasco pretende
mandar a partida contra o
Sport, no dia 3 de julho, às
16 horas, no Maracanã. O
clube fez o pedido ao Consórcio que administra o estádio. Ainda não houve confirmação. Em nota, o Vasco
disse que “entende que será
um jogo de alta demanda
de público, em dia e horário nobre, envolvendo um
confronto tradicional do futebol brasileiro entre o atual
terceiro e quarto colocado
na competição, e que sua
torcida será capaz de quebrar novamente o recorde

de público do Campeonato
Brasileiro da Série B 2022”.
O clube ainda ressalta que
não há outra partida marcada para o estádio nesta data.
Apesar da grande festa da
torcida contra o Cruzeiro,
nos bastidores Vasco e Maracanã não falam a mesma
língua. O clube questionou
o preço do aluguel (R$ 250
mil), entre outras coisas,
como ter sido excluído das
receitas dos bares e não ter
conseguido expor uma faixa
institucional. O Consórcio
que administra o estádio respondeu e lamentou a postura
do Vasco. O clima entre as
partes não é bom.

eu estaria correndo de tênis,
ou seja, não estaria treinando situações reais de jogo.
Hoje, tive oportunidade de
treinar com um grupo que
tem o nível técnico e a forma física lá em cima e isso
me ajudou bastante”, disse
Fred ao site oficial do clube.
Com 14 pontos empatado com o próprio América-MG, o Fluminense é o
oitavo colocado do Campeonato Brasileiro e vai em
busca da reabilitação após
a derrota em casa para o
Atlético-GO. Para entrar no
G-6 nesta rodada, o Tricolor
precisa vencer e torcer por
uma combinação de resultados: duas derrotas de Atlético-MG e Athletico-PR, ou
uma junto com um tropeço
do Coritiba.

Integrantes de uma das
torcidas organizadas do Botafogo invadiram o Espaço
Lonier, CT onde o clube
concentra os trabalhos do
elenco profissional. Os torcedores tiveram contato
com jogadores como Del
Piage, Diego Gonçalves,
Kayque, Lucas Fernandes e
Victor Sá.
Os atletas que tiveram
contato com os organizados estavam no Lonier para
tratamento ou trabalho de
recuperação. Nas imagens
que circulam nas redes sociais também é possível ver
os policiais militares que
conduziram o grupo para
fora da propriedade. No
momento da invasão, não
havia segurança suficiente
no local. Posteriormente, o

divulgação

Integrantes do grupo tiveram contato com cinco jogadores

clube recebeu um reforço
de profissionais. O Botafogo não se manifestou sobre
o caso.
A bronca do grupo que
foi ao CT é com jogadores e
também dirigentes de clube,
como o diretor de futebol
André Mazzuco. Eles externam insatisfação com os resultados e com as contratações de alguns dos reforços.
O protesto acontece depois de o Botafogo perder
quatro jogos seguidos no

Brasileirão. A última foi
para o Avaí, quando a arquibancada gritou “time sem
vergonha”. A equipe não
vence desde a sexta rodada,
quando bateu o Fortaleza
por 3 a 1. A sequência ruim
fez os alvinegros caírem do
G-4 para o Z-4. O time é
o atual 17º colocado, com
12 pontos. O próximo jogo
será em casa, contra o São
Paulo, às 16h (de Brasília)
de quinta-feira (16), pela
12ª rodada do campeonato.

Fluminense assina renovação de patrocínio master

O Fluminense renovou
seu patrocínio master com
a “Betano”, empresa internacional do ramo de apostas
online, até junho de 2025 –
no Brasil, o grupo também
patrocina o Atlético-MG.
A informação de que as
negociações estavam avançadas foi divulgada pelo
canal “Sentimento Trico-

lor”, no “YouTube”, no fim
do mês passado. O clube já
prepara o anúncio oficial da
prorrogação do vínculo por
mais dois anos.
O primeiro contrato com
a “Betano” era válido de junho de 2021 a junho de 2023
por cerca de R$ 15 milhões
no total pelos dois anos.
Com a renovação, os valores

também foram reajustados e
passará a ter um aumento no
patrocínio para o clube, mas
as novas cifras ainda não
foram divulgadas. A notícia
chega em boa hora, uma vez
que o Fluminense ainda não
pagou os salários de maio, a
terceira e última parcela do
13º de 2021 e tem uma folha
de direitos de imagem em

aberto com o elenco. Atualmente, o Flu conta em seu
uniforme com oito marcas:
“Tim” (número), “Zinzane”
(mangas), “Gazin” (costas),
“Hotel Nacional” (barra inferior costas), “SAMOC”
(meião), “Betano” (master),
“Premier Vip Car” (peito) e
Universidade de Vassouras
(barra frontal).

Flamengo oferece contrato de cinco anos a Everton Cebolinha

O tempero para tentar fazer o Flamengo voltar a dar
gosto aos seus torcedores
está no forno. Nesta semana,
com o empresário do jogador no Rio, o clube deu mais
um passo e segue avançando
na contratação de Everton
Cebolinha. O Flamengo oferece a Cebolinha um contra-

to válido por cinco temporadas, até 2027.
Diferentemente da estratégia em janeiro, quando
acertou primeiramente com
o jogador, mas não conseguiu a anuência do Benfica,
o Flamengo agora inverteu a
ordem. Primeiramente encaminhou tudo com os portu-

gueses e depois passou para
a parte do atleta.
Na Gávea, o otimismo é
grande por Cebolinha principalmente depois de se
chegar a um denominador
comum com os portugueses
pelo valor fixo da transação:
14 milhões de euros (R$ 74
milhões). No momento, o

Benfica exige que o valor
variável atinja 16 milhões de
euros (R$ 85 milhões).
Com apenas Grêmio e
Benfica no currículo, basta
descascar pequenos detalhes
para que Cebolinha vista
vermelho e preto em 2022,
ano de Copa do Mundo do
Catar.

Botafogo conversa com Erison para estender contrato até o fim do ano de 2025

O Botafogo conversa com
Erison para ampliar o contrato até 2025 e aumentar a
multa rescisória, hoje cotada
em 5 milhões de euros (R$
26,71 milhões). Clube, ata-

cante e o empresário conversam para estender o vínculo
por mais tempo dada a boa
temporada do jogador até
aqui. Hoje, o contrato vai
até o fim de 2023. Além do

mérito por ser o artilheiro do
Botafogo em 2022, Erison
também despertou atenções
no mercado. Há algumas
semanas um time dos Estados Unidos não revelado

indicou que ia pagar a multa rescisória do jogador. Por
contrato, o Bota tinha de ser
avisado e, então, se mexeu
para comprar uma porcentagem maior do jogador e am-

pliar a multa. Agora, a ideia
é ampliar ainda mais esse
valor com o novo vínculo.
Com a renovação do contrato, a diretoria alvinegra
busca resolver um problema

da administração anterior do
Botafogo. Erison foi contratado antes da chegada de
John Textor e, por causa disso, a situação financeira do
clube era diferente.
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COVID-19

Fiocruz busca voluntários para
teste de remédio contra covid-19

Instituto informa que os voluntários passarão por uma avaliação médica com critérios mais detalhados
Divulgação

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Instituto de Infectologia
Evandro
Chagas (INI/Fiocruz) está procurando novos voluntários para testes
do medicamento de uso
oral Paxlovid contra a covid-19. O instituto é responsável pelos testes, no
Rio de Janeiro, do fármaco
desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.
Para participar, é preciso
ter 18 anos ou mais, ter sintomas e resultado positivo
para covid-19 há menos de
cinco dias e ter sido vacinado contra a doença pela

Medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica Pfizer

última vez há mais de 12
meses. Essa última condição faz com que o estudo

seja voltado para pessoas
que não se vacinaram ou
estão com esquema tera-

pêutico incompleto (apenas
primeira ou segunda dose).
Segundo a Fiocruz, esse é o

MetrôRio oferece passagem gratuita
para corredores da Maratona do Rio
Neste fim de semana importantes do calendário tivo, o MetrôRio vai ofereA ação é uma parceria
acontece a Maratona do esportivo do Rio de Janeiro. cer passagens gratuitas para entre a concessionária, a
Rio, um dos eventos mais Pelo segundo ano consecu- os atletas.
Maratona do Rio e a EletroDivulgação
midia e tem o objetivo de
apoiar os tradicionais eventos esportivos e culturais sediados na cidade.
Para ser liberado na catraca de qualquer uma das
41 estações ou nas linhas de
ônibus do Metrô na Superfície (MNS), o participante
deve apresentar o uniforme
de corrida oficial às equipes
da concessionária.
A entrada gratuita é válida apenas para os dias das
provas e durante o horário
de funcionamento do sistema metroviário nos horários regulares de fim de
semana. No sábado, das 5h
à meia-noite; e no domingo,
das 7h às 23h. Já as linhas
do MNS vão operar das 5h
às 23h30 no sábado; e das
Participantes devem apresentar a camisa oficial do evento
7h às 22h30 no domingo.

Consulta de vagas do
segundo processo seletivo
do Sisu está disponível

A consulta de vagas para
o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) já
pode ser acessada no portal
Acesso Único. As inscrições
começarão dia 28 de junho
e terminarão no dia 1º de julho. Durante a consulta, será
possível visualizar as vagas
ofertadas por modalidade
de concorrência, cursos e
turnos, instituições e localização dos cursos. Também
será possível acessar a íntegra do documento de adesão
de cada uma das instituições
que aderiram ao Sisu. Para
participar do Sisu, será exigido do candidato que tenha
realizado o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
edição de 2021, obtido nota
superior a zero na prova de
redação, e não tenha participado do Enem na condição

de treineiro. O resultado do
processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico
deverão ser feitos de 13 a 18
de julho. Já o prazo para interessados manifestarem interesse em participar da lista
de espera será de 6 a 18 de
julho. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da
Educação (MEC) no qual as
instituições públicas de educação superior, sejam elas
federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição
da seleção. Os candidatos são
selecionados para as opções
de cursos indicados no ato de
inscrição, de acordo com a
melhor classificação de nota
obtida na edição mais recente
do Enem, que, nesta edição,
será a de 2021.

protocolo do ensaio clínico
para conseguir testar a eficácia do medicamento.
Além desses critérios,
o instituto de infectologia
informa que os voluntários
passarão por uma avaliação
médica com critérios mais
detalhados. Para se candidatar, é preciso entrar em
contato pelo telefone (21)
99784-9876.
O medicamento foi testado anteriormente em pacientes de alto risco, o que
permitiu que seu uso emergencial fosse liberado por
agências regulatórias como
a FDA (EUA) e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Os resultados apontaram que o

remédio, que combina os
antivirais nimatrelvir e ritonavir, reduziu em 89% a
hospitalização por doenças
e óbitos naqueles pacientes.
O teste que está sendo
conduzido agora em diversos locais do mundo, com a
participação da Fiocruz no
Rio de Janeiro, busca saber se o remédio é seguro
e eficaz para tratar casos
leves da doença em pacientes de baixo risco. O estudo
está nas fases 2 e 3, em que
são avaliadas a eficácia e a
segurança do medicamento, e deve envolver 1.980
participantes. O primeiro
voluntário foi recrutado e
incluído no estudo em 9 de
junho.

Acolhimentos no último fim
de semana foram 27% maiores
do que o normal no Rio

Reprodução

Mais de 800 pessoas foram atendidas

O número de acolhimentos de pessoas em situação
de rua no último fim de semana na cidade do Rio foi
27% maior do que o habitual, desde que foi antecipada
a operação especial de acolhimento da Prefeitura, no
mês passado.

Mais de 800 pessoas foram atendidas entre sábado
e domingo, quando os termômetros chegaram a bater
pouco mais de 12 graus. No
último mês, foram mais de
8 mil atendimentos e mil
acolhimentos em vários
pontos da cidade.

Matrículas no ensino a distância cresceram
no primeiro ano da pandemia do covid-19
O crescimento do número de matrículas no ensino
superior na modalidade de
ensino a distância (EAD)
aumentou 7,7 pontos percentuais de 2019 para 2020,
saltando de 19,1% para
26,8%. Com queda de 3,8%
em 2019, as matrículas para
cursos presenciais diminuíram ainda 5,6 pontos percentuais, chegando à queda
de 9,4% em 2020.
Os dados são do Mapa
do Ensino Superior no Brasil 2022, que apresenta dados gerais do setor no país,
de instituições de ensino
superior (IES) privadas e
públicas, e realizado pelo
Instituto Semesp.
O percentual de 64,2%
das matrículas no ensino
superior refere-se a cursos
presenciais, uma queda de
7,3 pontos percentuais de

2019 para 2020. Segundo
o Semesp, este foi um dos
impactos do primeiro ano
da pandemia de covid-19.
De acordo com a instituição, pela primeira vez
na história da coleta de dados do Censo do Ensino
Superior, o número total
de ingressantes no EAD
(2 milhões) ultrapassou o
presencial (1,75 milhão).
Os ingressantes na modalidade presencial tiveram
queda de 13,9%, e os do
EAD aumentaram 26,2%.
Os ingressantes correspondem aos calouros, enquanto
os dados referentes a matrículas incluem estudantes de
todos os períodos.
Ainda em relação ao
impacto da pandemia no
setor, 92% das instituições
de ensino superior suspenderam as aulas presenciais

em 2020, e 77% destas não
retornaram às atividades
presenciais naquele ano.
O total de matrículas –
presenciais e EAD – no país
cresceu 0,9% de 2019 para
2020.
O número de matrículas
feitas no período aumentou
em 11 estados, com o Rio
de Janeiro apresentando a
maior alta (8,6%), seguido
por Espírito Santo e Santa
Catarina, empatados com
5,9% de acréscimo de estudantes. Amapá, Ceará,
Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São
Paulo também registraram
crescimento do número de
matrículas.
O levantamento mostrou
que três estados da Região
Sudeste -- São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

– têm, juntos, 42,8% do total de matrículas do ensino
superior do país.
A taxa de escolarização
líquida do país, que mede
o total de jovens de 18 a 24
anos matriculados no ensino superior em relação ao
total da população da mesma faixa etária, é de apenas
17,8%.
O Distrito Federal tem a
maior taxa de escolarização
líquida (30,4%), e o Maranhão, a menor (9,9%). As
regiões Sul e Sudeste são
as únicas em que todos os
estados têm taxa de escolarização líquida acima da
média nacional.
A evasão no ensino superior aumentou 4,2% de
2019 para 2020. O índice
foi maior na rede pública
(12,2%) do que na rede privada (2,8%).
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OLARIA

Polícia mira oficina do Rio
após denúncias de clientes
Delegacia afirma que mecânicos inventavam problemas para cobrar mais e mais

Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com

Polícia Civil do
RJ indiciou os
donos e o gerente de uma loja
de pneus na Zona Norte do
Rio por suspeita de golpes
contra clientes. Agentes da
21ª DP (Bonsucesso) cumpriram na sexta-feira (17)
seis mandados de busca e
apreensão em endereços
ligados aos responsáveis
pela oficina.
A World Pneus, na Rua
Uranos, em Olaria, é acusada pelos consumidores de
fazer publicidade enganosa. No momento em que os
mandados foram cumpridos, a loja estava em pleno
funcionamento, com a presença de clientes e funcionários.
“As pessoas chegavam
para trocar pneus a R$

1.000, mas depois era dito
que existiam defeitos no
carro. Em alguns casos, as
perícias constataram que
esses defeitos não existiam”, explicou o delegado
Hilton Alonso.
Muitas vítimas decidiram
procurar a polícia para tentar reaver o dinheiro gasto
na loja. Em um dos depoimentos, um homem contou
que foi atraído pelo anúncio de bons preços e decidiu deixar o carro para trocar dois pneus.
“Um funcionário da oficina informou que o veículo
possuía diversas peças com
defeito”, diz o termo de declaração. O serviço saiu por
R$ 15 mil.
A vítima contou que fez
uma transferência de R$ 5
mil e acertou 18 parcelas
de cerca de R$ 550. Um
segundo depoente afirmou
que foi fazer um serviço de
R$ 1.400 e saiu com uma

Idoso é encontrado morto dentro
da casa de vizinho em Teresópolis
Um idoso de 69 anos foi
encontrado morto dentro da
casa do vizinho dele no bairro Vale da Revolta, em Teresópolis, na Região Serrana
do Rio, na terça-feira (14).
A casa, segundo a polícia, é
onde mora o principal suspeito de cometer o crime.
A vítima foi identificada
como Manoel Pontes. Ele
estava desaparecido desde o
início da semana. Familiares
tinham comunicado o desaparecimento aos amigos pelas redes sociais.
Policiais e Bombeiros iniciaram as buscas pelo idoso
no bairro Vale da Revolta
na segunda-feira (13), com
apoio dos cães da Guarda
Municipal. Por volta das
13h de terça-feira (14) os
cães conseguiram localizar
o corpo de Manoel.
A vítima apresentava
marcas de espancamento, as
pernas estavam amarradas e
havia indicativos de tentativa de incêndio, segundo o
delegado à frente do caso,
Márcio Dubugras.
“Foi verificado que quem
praticou o homicídio foi

uma pessoa que tinha acesso
a casa, porque foi trancada
pelo lado de fora com cadeado”, relatou o delegado.
O suspeito de cometer o
crime é Bruno Branco da
Silva, de 40 anos.
Vizinhos, revoltados com
a morte do idoso, espancaram o suspeito. Ele foi socorrido e levado para o Hospital
das Clínicas de Teresópolis,
onde ficou internado.
De acordo com a Polícia
Civil, Manoel se sensibilizou e ajudou Bruno, que morava na rua no ano passado,
o abrigando em sua própria
casa. Pouco tempo depois,
alugou um imóvel ao lado
para Bruno morar. O idoso,
inclusive, pagava o aluguel
para ajudar Bruno.
Segundo o delegado, o
ex-morador de rua é usuário de drogas e, nos últimos
dias, estava invadindo a casa
onde Manoel morava com a
esposa para roubar bens materiais que pudesse vender
para comprar drogas.
Na segunda-feira (13), dia
do desaparecimento, Manoel disse a Bruno que não o

ajudaria mais pagando o aluguel.
“Por causa disso, o autor
atraiu a vítima para dentro
da sua residência, o espancou e asfixiou até a morte”,
contou o delegado.
O suspeito foi ouvido pelas autoridades ainda no hospital. A versão dele do caso
despertou ainda mais a atenção da polícia.
“Se verificou uma série
de contradições do depoimento dele com todos os
fatos apurados. Com base no
depoimento, com base nos
exames periciais de local e
cadavérico, nós pedimos a
prisão de Bruno Branco da
Silva, por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público já concordou
com o nosso pedido. Estamos aguardando a prisão ser
decretada pelo juízo”, completou o delegado da 110ª
DP.
Bruno permanece internado no Hospital Das Clínicas de Teresópolis, mas com
cautela da polícia até ser liberada a decisão da justiça.

Polícia pede prisão temporária do homem
que esfaqueou e baleou a ex-companheira
A Polícia Civil pediu o
pedido de prisão temporária
do mecânico Joilson Tavares
do Carmo, de 34 anos, por
tentativa de feminicídio. Ele
é suspeito de ter esfaqueado
e baleado a ex-companheira,
Nathalia Maria da Silva, de
28 anos, na última terça-feira (14), em Brás de Pina. A
agressão aconteceu na frente
do filho do casal, João, um
menino autista, de apenas 5
anos.
A irmã de Nathalia, a de-

signer de unhas Laís Maria
da Silva, de 26 anos, recebeu
com alívio a notícia do pedido de prisão: “Ele ainda não
foi pego, mas vai ser. Tenho
fé em Deus e na Justiça. Isso
já foi um passo importante.
Agora, é questão de tempo”,
disse Laís, na porta do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio,
onde Nathalia está internada
em estado grave.

Reprodução

dívida de quase R$ 10 mil.
“Eu me recusei a fazer o
serviço, e falaram que era
impossível eu sair com meu
carro de lá. Me levaram em
casa e no banco para pegar
o que não tinha. Até empréstimos sugeriram que eu
fizesse para pagar”, narrou.
O servidor público Nilton
Freitas também saiu lesado. Em março, foi à World
Pneus para uma simples
troca, e lhe disseram que a
roda estava empenada.
“Meu carro foi inspecionado por determinação da
polícia. A perícia constatou que a roda não estava
empenada e que todos os
componentes da suspensão
haviam sido afrouxados”,
afirmou.
O gerente e os dois donos
vão responder por estelionato, dano e associação criminosa. Inquéritos foram
encaminhados ao Ministério Público.

Desde que tudo aconteceu,
Laís vai todo dia ver a irmã.
Como a jovem está no CTI,
o horário de visita é restrito e
poucas pessoas podem entrar.
“Em geral, sou eu que venho, mesmo. Minha mãe fica
com as crianças, que estão
muito assustadas e com saudades da mãe”, disse ela.
Além de João, Natália tem
outros dois filhos mais velhos, Luiz Henrique, de 11
anos, e Yasmim, de 10, de um
relacionamento anterior.

Nilton Freitas também saiu lesado

Portal dos Procurados pede
informações sobre assassinos de
policial civil aposentado em Olaria
O Portal dos Procurados
divulgou na quinta-feira
(16) um cartaz pedindo informações que ajudem a
identificar e localizar os
dois criminosos que mataram o policial civil aposentado Carlos Magno Poveda
Júnior, de 59 anos. Ele foi
morto a tiros nesta manhã
no quintal de sua casa em
Olaria, na Zona Norte do
Rio.
As informações foram
passadas à Polícia Militar
pelo filho da vítima. Segundo o filho, o crime aconteceu na Rua Rego Monteiro.
Carlos Magno foi baleado
no tórax, abdômen e na perna. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital
Estadual Getúlio Vargas, na
Penha, mas não resistiu aos
ferimentos.
Os bandidos fugiram do
local do crime e seguiram
em direção à Favela da Tinta.
Uma perícia foi feita e os
agentes buscam agora câmeras de segurança e testemunhas que possam identificar os autores do crime.
A Polícia Militar informou ainda que uma equipe
do 16º BPM (Olaria) foi

acionada para a ocorrência.
Em buscas feitas nas imediações do crime, os policiais militares encontraram
uma pistola calibre 9mm
que foi apreendida.

Com a morte de Carlos
Magno, sobe para 26 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de
Janeiro.
Reprodução

Portal dos Procurados pede informações

Cadela da raça Pinscher é atacada
e morta por Pitbull na Zona Sul

Uma cadela da raça Pinscher morreu após ter sido
atacada por um Pitbull em
Laranjeiras, na Zona Sul do
Rio, na quarta-feira (15). Jolie, de um ano e meio, estava
com os donos quando tudo
aconteceu.
Os tutores estavam passe-

ando com ela na manhã do
dia 15 na Rua das Laranjeiras. Um deles parou para ver
alguns objetos em uma banca
de DVDs e livros.
Pouco depois, Fernanda
Roberta Fernandes percebeu
que havia um pitbull, sem
focinheira, circulando por

ali. Segundo ela, o ataque foi
muito rápido.
A dona relatou que Jolie
foi levada para uma clínica
veterinária. A cadela foi submetida a uma cirurgia, mas
não resistiu e acabou morrendo.
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Brasil ultrapassa 500 mortes
causadas pela dengue em 2022
País contabiliza 1,1 milhão de casos nos primeiros seis meses do ano
Divulgação

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Brasil registrou 504
mortes por dengue
no período de 1º
de janeiro a 4 de junho. O
número representa praticamente o dobro de mortes
notificadas em todo o ano
passado, segundo o Boletim
Epidemiológico divulgado
pelo Ministério da Saúde.
O estado de São Paulo lidera a lista, com 180 óbitos.
Em seguida aparecem Santa
Catarina (60), Rio Grande do
Sul (49), Goiás (44) e Paraná
(43). Há ainda 364 óbitos em
investigação.
Somente neste ano foram
contabilizados 1,1 milhão de
casos prováveis de dengue
em todo o país, o que implica em uma taxa de incidência de 517,9 casos a cada
100 mil habitantes. A marca
atingida em apenas seis meses já representa mais do que

Estado de São Paulo lidera a lista com 180 óbitos

o dobro dos casos registrados em todo o ano de 2021
(544.460).
A Região Centro-Oeste do
país lidera a taxa de incidência, com a marca de 1.544,2
casos a cada 100 mil habitantes, mais alta que a média brasileira. É nessa região
também que estão os muni-

cípios com o maior número
de infectados: Brasília, com
51.131 casos; e Goiânia, com
41.637 casos. Em seguida no
ranking aparecem Joinville
(SC), com 23.058 casos; São
José do Rio Preto (SP), com
16.005 casos; e Aparecida de
Goiânia (GO), com 14.689.
De janeiro e junho, o

Brasil contabilizou 108.730
casos prováveis de chikungunya, aumento de 95,7%
em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o
boletim, até este momento,
foram confirmados 19 óbitos
para chikungunya, sendo 14
deles registrados no estado
do Ceará. Outros 40 óbitos

o que equivale a 21 dias por
ano. De acordo com os entrevistados, 28% levam de
30 minutos a 1 hora por dia
em trânsito e 32% levam de
1 a 2 horas.
O tempo médio no trânsito caiu 19% (cerca de meia
hora) na comparação com
o levantamento de 2017
(147,9 minutos). O tempo
gasto nos engarrafamentos
ficou em média 64,5 minutos por dia. A diminuição
do tempo no trânsito é um
reflexo da pandemia, uma
vez que muitas empresas
passaram a utilizar o modelo
híbrido de trabalho, segundo
o levantamento. Para 80%,
é comum deixar de fazer
alguma atividade devido às
dificuldades de locomoção.
As principais atividades deixadas de lado são, segundo
os entrevistados, de lazer
(44%), compras (25%), trabalho (23%) e atendimentos
de saúde (23%). Nos últimos

Divulgação

População perde em média 21 dias do ano no trânsito

12 meses, 27% deixaram de
ir a algum lugar ou foram a
pé por falta de dinheiro. Percentual parecido (26%) relata a mesma dificuldade, mas
por não ter linha de ônibus,
trem ou metrô em um horário específico. Para 22%, o
motivo foi a falta de opção
de transporte público. Para
o presidente da CNDL, José
César da Costa, a mobilidade urbana está diretamente
ligada ao desenvolvimento
econômico e social de uma
região.
“Por exemplo, o tempo

que um trabalhador passa no
trânsito impacta diretamente
no seu bem-estar e sobre a
sua produtividade”, diz.
Na ida para o trabalho, os
ônibus prevalecem como o
meio mais citado por 36%
dos entrevistados, e os carros
aparecem em seguida, com
22%. Quando questionados
sobre a avaliação do trânsito em suas cidades, apenas
10% dos entrevistados consideraram bom ou ótimo. Na
outra ponta, 58% consideraram ruim ou péssimo e 32%
consideraram regular.

Presidente Jair Bolsonaro veta retorno do
despacho gratuito de bagagem em avião
O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei
que altera a legislação do setor aéreo, mas vetou o retorno
do despacho gratuito de bagagem. A volta do despacho
de bagagem foi incluída no
texto da Medida Provisória
(MP) 1089/2021, conhecida
como MP do Voo Simples,
e aprovada no fim de maio
pela Câmara dos Deputados.
A MP autorizava o despacho
gratuito, sem qualquer tipo de
taxa, de até um volume de ba-

118,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
Nenhuma morte por zika foi
notificada no país neste ano
de 2022.

SINTOMAS

4 em cada 10 trabalhadores relatam
dificuldade para conseguir emprego
Pesquisa da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) em parceria com o
Sebrae mostra que 42% dos
usuários de transporte público já passaram dificuldade
para arrumar emprego devido ao número de conduções
necessárias para chegar ao
local de trabalho.
Entre os que destacaram
a utilização dos meios de
transporte públicos no dia a
dia, 56% pegam duas conduções para chegar ao destino.
Outros 23% tomam mais
de três (23%). Os usuários
esperam, em média, 23,7
minutos no ponto de ônibus
ou estação de trem e metrô,
sendo que 40% esperam de
15 a 30 minutos. Os brasileiros que residem nas capitais
passam cerca de 2 horas por
dia no trânsito para ir a lugares como o trabalho, escola,
faculdade ou fazer compras,

estão em investigação.
Quanto aos dados de zika,
o boletim informa que foram contabilizados 5.699
casos da doença, aumento de
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Volta do despacho de bagagem foi incluída na MP

gagem com até 23 kg em voos
nacionais e 30 kg em voos
internacionais. Atualmente,
as empresas aéreas cobram
um valor à parte no preço da
passagem pelas bagagens de

23 quilos em voos nacionais
e 32 quilos nos voos internacionais. O governo disse que
vetou o retorno “por contrariedade ao interesse público”.
“Entretanto, a despeito da

boa intenção do legislador, a
proposição contraria o interesse público, tendo em vista
que, na prática, aumentaria
os custos dos serviços aéreos
e o risco regulatório, o que
reduziria a atratividade do
mercado brasileiro a potenciais novos competidores e
contribuiria para a elevação
dos preços das passagens aéreas. Em síntese, a regra teria
o efeito contrário ao desejado
pelo legislador”, diz a justificativa do veto.

Dengue, zika e chikungunya são doenças
transmitidas pelo mesmo
mosquito e seus sintomas
são semelhantes: em geral, elas provocam febre,
dor de cabeça e manchas
vermelhas pelo corpo.
Mas alguns poucos sintomas as diferenciam.
No caso da dengue
costuma haver uma dor
atrás dos olhos. Já a chikungunya pode provocar
dor e inchaço nas articulações. A zika, por sua
vez, pode causar febre
baixa e vermelhidão nos
olhos.
Para combater o mosquito transmissor dessas

três doenças, as pessoas
devem manter os ambientes e recipientes limpos e sem acúmulo de
água, que favorecem a
sua proliferação.
As principais medidas
de prevenção são: deixar
a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente; retirar
dos quintais objetos que
acumulam água; cuidar
do lixo, mantendo materiais para reciclagem
em saco fechado e em
local coberto; e eliminar
pratos de vaso de planta
ou usar um pratinho que
seja mais bem ajustado
ao vaso.

Preços de importados nos
EUA aumentam em maio
Os preços de importados dos Estados Unidos
(EUA) aumentaram com
força em maio, em meio a
preços mais altos de produtos de petróleo, mas houve
sinais tímidos de alguma
moderação nas pressões inflacionárias subjacentes de
importação. Os preços de
importação subiram 0,6%
no mês passado, depois de
avanço de 0,4% em abril,
disse o Departamento do
Trabalho. Nos 12 meses até
maio, os preços aumentaram 11,7% depois de avançarem 12,5% em abril. Os
economistas consultados
pela Reuters projetavam aumento de 1,1%.
Globalmente, a inflação aumentou desde que a
Rússia invadiu a Ucrânia
em fevereiro, e a guerra

impulsionou os preços do
petróleo e dos grãos. Dados
do governo desta semana
mostraram que os preços
mensais ao consumidor e
ao produtor aceleraram em
maio, impulsionados pelos
custos de energia.
O Federal Reserve deve
aumentar sua taxa de juros
nesta quarta pela terceira
vez este ano, com um aumento de 0,75 ponto porcentual visto como provável, e possivelmente com
sinais de mais grandes aumentos a serem feitos.
Os preços do combustível
importado subiram 7,5% no
mês passado, depois de alta
de 0,5% em abril. Os preços do petróleo avançaram
6,7%, enquanto o custo dos
alimentos importados caiu
0,2%.

Medicamentos no Rio
apresentam diferença
de até 262,65% no valor
O Procon Carioca, instituto vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania,
da Prefeitura do Rio, fez
levantamento de preços de
dez medicamentos e encontrou grande variação nos
valores cobrados. O levantamento ocorreu nesta semana, nas farmácias Raia,
Drogasil, Tamoio, Pacheco,
Venâncio, Nossa Drogaria e
São Paulo. Após a pesquisa
realizada, o Procon Carioca observou que a caixa do
Paracetamol, do laboratório
Medley, com 20 comprimidos de 750g, chega a ser
vendida com uma diferença

de 262,65%, ou seja, o consumidor pode encontrar o
produto por R$ 6,64 e até
R$ 24,08.
No caso da Sinvastatina,
foi encontrada uma diferença de 252,05%, que faz o
produto variar de R$ 8,05 a
R$ 28,34.
Outros itens que chamaram a atenção dos fiscais
foram o Metilfenidato, com
variação de 134% e preços que vão de R$ 14,94 a
R$ 34, 96, e a Nimesulida,
com modificação de valor
de 122,24% , sendo comercializado de R$ 4,99 a R$
11,09.
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Ritmo de trabalho

Obras avançam em Volta Redonda
Melhorias na área de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília, estão a todo vapor
Divulgação/PMVR

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Saae (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) avança nas
obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na
Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Os trabalhos
tiveram início há duas semanas com escavação e a
troca total da rede de água
e esgoto, e alcançaram seis
quadras - da Rua 60 até a
Rua 48, no sentido Praça
Brasil. Ao todo, a autarquia fará a substituição de
dois quilômetros de tubulação.
De acordo com o diretor-presidente do Saae-VR,
Paulo Cezar de Souza, o
PC, o ritmo de trabalho é
bom, alcançando uma quadra a cada dois dias. A troca da tubulação está concentrada neste momento
em apenas um lado.
“Iniciamos do lado direito, do sentido Praça Brasil,

Serviços de troca de redes de água e esgoto são os primeiros a serem realizados no projeto

fazendo a fixação de rede
nova. Realizando a ligação
de cada ramal para lojas e
residências, mas não estamos ligando nos hidrômetros atuais, porque precisa-

mos terminar, pressurizar e
aí sim abandonar a antiga
rede. Quando terminarmos
este lado, vamos começar
o esquerdo, sentido Praça
Brasil. Sendo que nesta

etapa teremos quadras com
rede de esgoto também”,
explicou PC.
Ferro deteriorado
PC esclareceu que a
atual tubulação da Rua 33

Resende abriga moradores de rua
Com o anúncio da chegada de uma forte frente
fria pela região Sudeste, a
Prefeitura de Resende, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos, abriu
o Espaço Z para receber a
população resendense em
situação de rua. O abrigo
temporário ficou aberto
até segunda-feira, dia 13,
podendo estender, dependendo das condições climáticas. O funcionamento
será das 19h às 7h.
O Espaço Z foi aberto
para receber as pessoas
cadastradas no Caps AD,
Centro Pop, equipe de

Jenny Faulstich/PMR

Chegada de frente fria motivou abertura do
Espaço Z entre sábado e segunda (13) de 19h e 7h

Consultório na Rua e no
Serviço Especializado de
Abordagem Social (Seas)
que recebem acompanhamento nas ruas. Aquelas

que ainda não estão cadastradas, serão entrevistadas
no momento do acolhimento pelos profissionais
acompanhantes para que

também sejam acolhidas,
desde que estejam dentro
do perfil. Não houve limite de vagas, já que o espaço é amplo.
Os moradores receberamda Prefeitura de Resende
colchão e cobertor para uso
no local. É necessário levar
apenas itens de uso pessoal.
Nos casos das pessoas que
também não recorrerem ao
Espaço Z como abrigo provisório, a Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos continuará com o serviço de
abordagem noturna e atendimento à população.

Espaço das Artes renova pintura do muro da APAE
A Equipe do Espaço
das Artes, da Secretaria
de Educação, renovou a
pintura do muro da APAE
(Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais)
de Itatiaia. O trabalho foi
coordenado pelo artista e
professor, Rafael Fioratto.
“Fizemos para o muro
da APAE um jardim em
escala gigante. São flores e animais pintados em
contraste de azul no fundo

amarelo e para completar
a composição utilizamos
o laranja e o vermelho. A
ideia é que seja um muro
para que os alunos possam
contemplar e perceber as
diferentes formas e flores
que estão neste jardim fantasioso, com margaridas
do tamanho de pessoas –
relatou o coordenador do
Espaço das Artes, o artista
e professor, Rafael Fioratto.

Divulgação/PMI

Desenhos de flores e animais contrasta
com o azul no fundo amarelo

é de ferro fundido e, pela
ação do tempo e de reações
químicas, se deteriorou. A
situação compromete o
pleno funcionamento da
rede.
“Estamos bem no andamento da obra, não tem
transtorno e a população
está aceitando bem. A decisão (de realizar a substituição total da rede de água
e esgoto) se mostrou acertada em função dos tubos
que existiam lá. Instalados desde o início da Vila
Santa Cecília, mais de 70
anos sem nenhuma intervenção; existe a corrosão
do material e os processos
químicos que ocorrem, que
acabam causando o fechamento da passagem da
água. É um trabalho preventivo’, observou.
Após a conclusão da troca das tubulações de água
e esgoto, as empresas responsáveis pelos serviços
de telefonia, eletricidade
e transmissão de dados
poderão atuar. Haverá um

novo ordenamento do cabeamento que ficará todo
na parte subterrânea da
rua.
“Terminando o nosso
trabalho, os outros serviços: telefonia, elétrica, TV
a cabo terão uma noção por
onde poderão seguir. Já vai
ter a nossa rede localizada
e eles podem trabalhar”, finalizou PC.
Revitalização da Rua 33
A obra do Saae integra o
projeto de revitalização e
melhoria da infraestrutura
da Rua 33, que conta ainda
com nova pavimentação da
pista de rodagem; adequações no piso das calçadas,
com acessibilidade para
cadeirantes e deficientes
visuais; modernização dos
pontos de ônibus; plantio
de novas mudas de árvores, na maioria arbustos
com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e
trancar a bicicleta de forma segura.

Bairro de Piraí ganha
grades de proteção no valão

Divulgação/PMBP

Secretaria de Serviços Públicos está realizando a
implantação de grades de proteção no “valão”, no Maracanã

A Prefeitura de Barra do
Pirai, por meio da Secretaria
de Serviços Públicos, está
realizando a implantação
de grades de proteção no
“valão” que corta a avenida
Vera Cruz, no Maracanã. O
local oferecia certo perigo
à população, visto que não
havia nenhum bloqueio que
impedisse possíveis quedas,
seja de pessoas, animais ou
veículos.
Esse procedimento visa
aumentar a segurança dos
habitantes e evitar a ocorrência de acidentes. Além
disso, ele também está sendo realizado em outros pontos da cidade que possuem
riscos semelhantes.
O secretário de Serviços
Públicos, Rodrigo Baptista,
explica o início do projeto
e as perspectivas para o seu
futuro próximo. “Foi feito
um levantamento inicial e
vimos que esse perigo em

vias públicas íngremes, e
até mesmo escadarias, era
há anos uma deficiência da
cidade. De acordo com os
investimentos
possíveis,
começamos a colocar essas
proteções, e, prontamente,
já surgiram novas demandas, e esperamos avançar
para novas áreas”, aponta o
chefe da pasta.
O prefeito de Barra do
Piraí, Mario Esteves, diz
que pretende deixar um
patrimônio para os moradores de Barra do Piraí, e
que isso só é possível com
o trabalho e empenho. “A
gente vem trabalhando desde os pequenos detalhes até
as grandes obras no intuito
de deixar um legado significativo para Barra do Piraí,
e, assim, possibilitar que a
população fique feliz e satisfeita com os serviços realizados pela nossa gestão”,
afirma Mario.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa promove oficina de compostagem
A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
realizou na última quinta-feira (9), uma oficina de
compostagem no Parque
Municipal Natural de Saudade. A atividade envolveu
alunos do 9° Ano da Escola Municipal Washington
Luiz, que puderam ver de

perto o processo de montagem de uma composteira, seu funcionamento e
importância para o meio
ambiente.
A Gerente de Unidade
de Conservação e Recursos Hídricos, Carolina Lacerda, destacou a atividade
realizada e ressaltou sua
importância para o aprendizado dos alunos e seus
benefícios para o meio am-

biente.
“Hoje os participantes
puderam ver passo a passo
como fazer uma compostagem, que é um processo
simples de se fazer e que
pode ser feito em casa.
Esperamos que os alunos
saiam daqui hoje podendo
repassar esses conhecimento adquirido aos familiares, e que a compostagem domiciliar seja cada

dia mais utilizada. ” destacou Carolina.
A prefeitura também
realizou a ação ‘Educação Ambiental: Desafios
do Século XX’. O projeto
aconteceu na Escola Municipal Vila Maria, em parceria com a Secretaria de
Meio Ambiente. Os alunos
puderam trabalhar na elaboração de um mapa ambiental.

divulgação
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RECEITAS
Lasanha
vegetariana
Ingredientes
4 colheres (sopa) de
manteiga5
cogumelo
shimeji limpos10 colheres (sopa) de molho de
soja (shoyu)10 colheres
(sopa) de saquê mirin
(para cozinha)3 dentes
de alho bem picados3
pimentão vermelho cortados em cubos pequenos4 colheres (sopa)
de azeite de oliva4 colheres (sopa) de manteiga3 dentes de alho
bem picados1 litro de
leite4 colheres (sopa)
de amido de milho200
gramas de queijo provolone ralado1 copo de
requeijão500 gramas
de queijo mussarela300
gramas de champignon
fatiado
Modo de preparo
Aqueça a manteiga e
junte o shimeji, mexendo sempre.
Regue com o shoyu e o
saquê.
Não deixe cozinhar
muito.
Refogue rapidamente
metade do alho e o pimentão em 3 colheres
do azeite.
Aqueça a manteiga e
doure o restante alho.
Junte o leite com o amido dissolvido, mexendo
até engrossar.
Junte o provolone e
o requeijão e misture
bem.
Em uma assadeira, alterne camadas de molho branco, folhas da
lasanha pré-cozida, shimeji, pimentões, mussarela e os cogumelos.
Finalize com a mussarela.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno,
preaquecido, em temperatura média (170 ºC
190 ºC), até cozinhar e
borbulhar.

Feijoada
vegetariana
Ingredientes
500 gramas de feijão
preto2 cebola picadas2
dentes de alho4 colheres (sopa) de molho de
soja (shoyu)4 folhas de
louro1 litro de caldo de
legumes2 cenoura picadas500 gramas de
abóbora japonesa picada1 chuchu300 gramas
de mandioca (aipim ou
macaxeira) cozida• repolho picado a gosto•
salsa (ou salsinha) a
gosto• ervilha fresca a
gosto• sal a gosto
Modo de preparo
Cozinhe o feijão. Reserve os grãos, deixando o caldo na panela.
Acrescente a cebola,
o alho, a cenoura, a
abóbora, o chuchu, a
mandioca, o caldo de
legumes, o shoyu e o
louro. Cozinhe por 10
minutos.
Devolva os grãos e junte o restante dos vegetais e o sal. Ferva até
as folhas estarem ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e
desligue o fogo e sirva.
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Filha de Susana Werner e Júlio César mostra
talento surpreendente e deixa ex-atleta ‘babando’

S

usana
Werner
usou as redes sociais para impressionar os seguidores.
No Instagram, a atriz
compartilhou um vídeo
mostrando um talento
surpreendente dos seguidores.
Susana Werner surpreendeu os seguidores
na última quinta-feira
(16). Isso porque a apresentadora publicou um
vídeo da filha, Giulia
Werner, cantando. Casada com Júlio César há
20 anos, Susana ainda é
mãe de Cauet, de 19.
A voz da menina de
16 anos chamou a aten-

divulgação/instagram

ção pela potência. Nas
imagens, também é
possível ver o ex-goleiro da seleção brasileira
hipnotizado pelo talento
da menina. Susana também se emocionou com
a voz da filha.
“Eu que fiz Giulia
Werner. Pai babando ali (risos). Será que
vou realizar meu sonho
através dela?”, escreveu Susana na legenda
da publicação. Em seu
Instagram, Susana já
compartilhou diversos
vídeos dela mesma cantando, mostrando que
gostaria de ter seguido a
carreira também.

Após João Vicente, Rafa Kalimann é vista
em momento de intimidade com jogador
Rafa Kalimann foi
vista em um momento de intimidade com
Bruninho do vôlei. O
affair acontece após
um envolvimento entre a apresentadora e
João Vicente de Castro.
Rafa Kalimann foi
vista agarrada a Bruninho do vôlei em uma
festa, na última quinta-feira (16). O flagra
aconteceu em uma balada. O possível affair
entre os dois acontece
após um envolvimento da apresentadora da
Globo com João Vicente de Castro. O romance dos dois durou
cerca de oito meses.

divulgação/instagram

Em um vídeo publicado pelo portal de
notícias de famosos
“Gossip do Dia”, Rafa
e Bruninho aparecem
abraçados no meio de
uma festa. Nas imagens, a apresentadora
aparece com os braços
em volta do pescoço
do atleta, enquanto ele
segura na cintura dela.
Nos comentários, os
seguidores aprovaram
o possível novo casal.
“Ai, Rafa arrasou muito, porque o Bruninho
é tudo”, escreveu um.
“Aí que sortuda”, comentou outra. “Casal
bonito do céu. Shippo”, declarou um terceiro.

Ana Beatriz Nogueira detalha cirurgia após diagnóstico
de câncer no pulmão: ‘Tiraram um pedaço’

divulgação/instagram

Ana Beatriz Nogueira descobriu um câncer
no pulmão em março
deste ano e passou por
uma cirurgia para retirar um tumor maligno.
Ana Beatriz Nogueira passou há três meses por uma cirurgia
para a retirada de um
tumor maligno. Com
o corpo aos poucos se
reajustando, a atriz de
54 anos está pronta
para voltar às novelas.
Em julho, ela começará a gravar “Todas as
Flores”, trama de João
Emanuel Carneiro para
a Globoplay.
“Tiraram um pedaço
do órgão, todo o lóbulo inferior esquerdo.
O tumor era pequeno
e estava encapsulado.
Não tinha metástase.

Os médicos falam que
estou curada, mas, no
caso de câncer, tem
aquela história dos cinco anos. Tem que fazer
exames de três em três
meses no começo, depois vai espaçando. O
tratamento é ficar de
olho nisso e só”, disse
à colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”.
Ana Beatriz Nogueira
vem praticando exercícios e se preparando
para encarar a rotina.
“Não sinto nada. Quando faço exercício de
tronco, mexo diretamente na região operada e, por isso, sinto dor
depois. É muito recente. Tem um tempo para
o corpo se ajambrar”,
explicou.
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PORTARIA Nº 0901 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

BOLINHO DE
BACALHAU
Ingredientes
1,5 kg de bacalhau/1,5
kg de batata/1 gema/
Bastante salsa e cebolinha (picados)/1 dente de
alho amassado/2 colheres de sopa de farinha de
mesa/5 colheres de sopa
de azeite/Sal.

Modo de preparo
Dessalgar o bacalhau, cozinhá-lo e
desfiar, reserve o para
esfriar.
Cozinhe as batatas
e amasse-as, faça um
purê, espere esfriar.
Em seguida misture o purê com o
bacalhau
desfiado,
acrescente os outros
ingredientes, (salsa e
cebolinha, alho, azeite
e a farinha de rosca),
sempre
misturando
bem.
Prove o sal, se for
necessário
coloque
um pouco para temperar
Faça bolinhas e
frite-as em óleo bem
quente..

TORTA INTEGRAL
DE ATUM
Ingredientes
MASSA:
2 ovos/2 xícara de
trigo integral/1 xícara
de leite/1/2 xícara de
óleo de girassol/1 xícara de aveia fina/1 colher (sopa) de fermento/sal a gosto.
RECHEIO:
1 cebola picada/1 tomate picado/2 ovos cozidos picados/2 lata de
atum natural moído/1
colher de cheiro-verde/
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
MASSA:
Coloque todos os
ingredientes no liquidificador menos o fermento e bata tudo até
ficar bem homogêneo
Depois acrescente o
fermento e bata rapidamente só para misturar a massa com o
fermento
RECHEIO:
Misture todos os ingredientes numa tigela
e mexa ate todos se
encorporarem
Em uma forma média unte com azeite coloque metade da massa espalhe o recheio
todo por ela, acrescente o restante da massa, polvilhe se quiser
orégano por cima para
dar um gostinho especial
Leve ao forno médio
por mais ou menos 40
a 45 minutos
Bom apetite!

RENIL FERNANDES, para o Cargo em Comissão, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
CC3, de Coordenador de Pecuária e Abastecimento publicação, revogando as disposições em contrário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO
R E S O L V E: Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0912 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2022,
LEIDIENE LAISES DE ALMEIDA SILVA NEVES, do
Cargo em Comissão, CC2, de Gerente de Gestão
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
Administrativa na Secretaria Municipal de Administração.
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
Prefeito
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0907 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Prefeito

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 2022,CAROLINE DE CASSIA SILVA RODRIGUES,
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
para o Cargo em Comissão, CC3, de Coordenador
de monitoramento e Licenciamento Ambiental na
R E S O L V E: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 0902 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 15 de Junho de 2022, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
RONALDO DE PAULA RODRIGUES, inscrito no CPF: publicação, revogando as disposições em contrário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 054.757.257-30 ,do Cargo em Comissão, CC3, de CoUSO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ordenador Regional II na Secretaria Municipal de Obras
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
e Serviços Publicos.
Prefeito
R E S O L V E:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2022, publicação, revogando as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0913 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
RENATO FERNANDES MACHADO, do Cargo em
Comissão, CC3, de Coordenador de Doenças Crônicas
e Saúde do Idoso na Secretaria Municipal de Saúde.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
PREFEITO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
R E S O L V E:
publicação, revogando as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0908 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2022,
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO SIMONE MARIA DE FREITAS OLIVEIRA, do Cargo em
Comissão, CC1, Diretor de Politicas Sociais na SecrePrefeito
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
taria Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos
R E S O L V E: e Habitação.
PORTARIA Nº 0903 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Art. 1º - NOMEAR a partir de 15 de Junho de 2022, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO RONALDO DE PAULA RODRIGUES, para Cargo em publicação, revogando as disposições em contrário.
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
Comissão, CC3, de Coordenador do Sistema de Agua
na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
R E S O L V E:
PREFEITO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2022, publicação, revogando as disposições em contrário.
JOSE FERNANDO DOS SANTOS, para o Cargo em
PORTARIA Nº 0914 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Comissão, CC4, de Assessor I - Gestão Administrativa
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
PREFEITO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
R E S O L V E:
PORTARIA Nº 0909 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2022,
BRUNO SA DA SILVA , para o Cargo em Comissão,
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CC2, de Gerente de Projetos e Eventos na Secretaria
R E S O L V E: Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 0904 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 15 de junho de Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 2022, Anderson Correa de Oliveira, inscrito no publicação, revogando as disposições em contrário.
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CPF: 028.645.757-10 e RG: 091796516,do Cargo em
Comissão, CC3, de Coordenador de monitoramento e
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
R E S O L V E: Licenciamento Ambiental na Secretaria Municipal de
Prefeito
Meio Ambiente.
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 15 de Junho de
2022, ALEX SANDRO PAULINO LUIZ, do Cargo em Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
PORTARIA Nº 0915 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
Comissão, CC4, Assessor I - Relações Comunitárias da publicação, revogando as disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Governo.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Prefeito
publicação, revogando as disposições em contrário.
R E S O L V E:
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO

PORTARIA Nº 0905 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 0910 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 15/06/2022, a Função
Gratificada (FGR) do servidor abaixo relacionado, da
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
Matrícula
Nome		
Simbologia
R E S O L V E: 6174
GILMAR SALVINO LEITE
FGR I

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de Junho de 2022, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ANDERSON CORREA DE OLIVEIRA, para o Cargo publicação, revogando as disposições em contrário.
R E S O L V E: em Comissão, CC3, de Coordenador Regional II na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Art. 1º - EXONERAR a partir de 15 de Junho de 2022,
PREFEITO
RENIL FERNANDES, do Cargo em Comissão, CC3, de Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Coordenador do Sistema de Agua na Secretaria Munici- publicação, revogando as disposições em contrário.
pal de Obras e Serviços Publicos.
PORTARIA Nº 0916 DE 17 DE JUNHO DE 2022.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
PREFEITO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
publicação, revogando as disposições em contrário.
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO

PORTARIA Nº 0906 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 0911 DE 17 DE JUNHO DE 2022.

R E S O L V E:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de Junho de 2022,
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ROSA MARIA SANCHES DOS SANTOS, para o Cargo
em Comissão, CC3, Coordenador de Relações ComuR E S O L V E: nitarias da Secretaria Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de Junho de 2022, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ALEX SANDRO PAULINO LUIZ, para o Cargo em publicação, revogando as disposições em contrário.
R E S O L V E: Comissão, CC4, de Assessor I - Sistema de Esgoto da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de Junho de 2022,
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