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Niterói não terá de novo 
réveillon na Praia de Icaraí

Prefeitura diz que não quer gerar aglomeração para não haver risco da pandemia sair de controle na cidade

VIRADA SEM GRANDE FESTA

CIDADES\PÁG. 3

Durante fiscalização do sistema lagunar de Niterói, técnicos do Inea recolheram amostras da água do Canal do Camboatá, que serão levadas para análise em laboratório

Divulgação

Niterói: Inea vai 
fazer análise da 
água das lagoas
Após uma série de denúncias de 
poluição nas lagoas de Piratinin-
ga e Itaipu, fiscais do Inea reali-
zaram uma ação de fiscalização 
no complexo lagunar de Niterói. 
Técnicos recolheram amostras da 
água do Canal do Camboatá, que 
foram levadas para análise em la-
boratório. O presidente do Inea, 
Phillipe Campello, participou pes-
soalmente da ação, acompanhado 
do deputado Coronel Salema. O 
parlamentar pretende reunir o ór-
gão, a prefeitura e a concessionária 
responsável pelo saneamento com 
o Ministério Público, a fim de tra-
çar uma solução definitiva para o 
problema de assoreamento e der-
ramamento de esgoto nas lagoas.

PANORAMA\PÁG. 2

Blitz de trânsito 
ganham novas 
regras

PANORAMA\PÁG. 2

Jogadores, comissão técnica e diretoria do Botafogo comemoraram on-
tem no Cristo Redentor o título da Série B. Eles levaram para o ponto 
turístico o troféu conquistado no último final de semana. 

PÁG. 8

Utopia e 
distopia na 
FLIPOnline
Margaret Atwood, autora 
canadense de “O conto da 
aia”, participa hoje da 19ª 
edição da “FLIP Online” - 
Festa Literária Internacio-
nal de Paraty.  

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Autora canadense participa da 
mesa “Utopia e distopia”

ESPORTES

Fla tentará 
tirar Gallardo 
do River
Mesmo tendo o português 
Jorge Jesus como nome pre-
dileto, o Fla deve tentar con-
tratar o argentino, que não 
deve permanecer no River 
em 2022. 

Divulgação / River Plate

Marcelo Gallardo foi campeão 
argentino com o River Plate

Vitor Silva / Botafogo

O atacante Rafael Moura posa no Cristo Redentor com o troféu da Série B conquistado pelo Bota

Festa aos pés do Cristo Redentor

SP já confirma 
dois casos de 
ômicron no País

CIDADES\PÁG.3

Jair Bolsonaro 
assina sua 
filiação ao PL

CIDADES\PÁG. 4

IPVA: calendário é divulgado
Primeiro vencimento ocorre em 21 de janeiro para veículos com placas de final zero

CIDADES PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Cavalos na Pista
Atenção motoristas. Tenham cuidado ao trafegar pela 
Estrada de Ititioca. Quase todos os dias pela manhã há 
animais, mais especificamente cavalos, soltos na pista, 
colocando em risco a segurança de quem trafega pelo 
local. O problema não é de hoje, mas parece que as auto-
ridades não enxergam.
Rodolfo Camargo

Novo isolamento
Várias capitais e grandes cidades já anunciaram que não 
realizar rèveillon para não ter risco de propagação desta 
nova cepa. Na Europa várias cidades já pararam. Aqui no 
Rio e em Niterói, nada se comenta. Até o carnaval está 
confirmadíssimo. Vai ser igual ao ano passado. Prepa-
rem-sem para o pior.
Mário Aguiar

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.

FLIP Online: debate 
com Margaret Atwood
Nesta quarta, às 20h, Mar-
garet Atwood, autora cana-
dense de “O conto da aia”, 
e Antonio Nobre, cientista 
responsável por alguns dos 
principais estudos sobre as 
ameaças contra as florestas 
brasileiras, participam da 
19ª edição da “FLIP Online” 
- Festa Literária Internacio-
nal de Paraty, com a mesa 
“Utopia e distopia”. 

A dupla discute a respei-
to dos ensinamentos das 
plantas para garantir que 

o mundo não se torne um 
local distópico.

Antes, às 18h, a mesa 
“Fios de palavras” reúne 
dois escritores e uma artis-
ta interessados em refletir 
sobre plantas e criar obras 
com temática ambiental: 
Leonardo Froés e a poeta 
Júlia de Carvalho Hansen.

A programação completa 
do evento, que acontece até 
domingo, pode ser conferi-
da no site https://flip.org.
br/2021. 

CULTURA

‘CineFoot’
De 2 a 9 de dezembro, acon-
tece a 12ª edição do “Ci-
neFoot”, único festival de 
cinema de futebol do Brasil 
e pioneiro na América Lati-
na, no formato on-line, com 
acesso inteiramente gratuito 
para todo o território bra-
sileiro, na plataforma INN-
SAEI.TV. Dos 72 títulos que 
integram a programação ge-
ral, 50 filmes são brasileiros 
e 22 internacionais. O filme 
russo “Lev Yashin, O goleiro 
dos sonhos” estará na sessão 
de abertura, às 20h.

HALLELUYA - O “Festival Halleluya” tem casa nova em 
2021: o Bondinho Pão de Açúcar. Quatro atrações irão 
se apresentar no anfiteatro do Morro da Urca no dia 
11. São eles: Eliana Ribeiro, Sinal D’Paz, Missionário 
Shalom e Irmã Ana Paula. O evento será realizado em 
formato híbrido com um público presencial de 500 
pessoas e transmissão ao vivo pelo canal Youtube.

CHICO BRUM – A nova música de trabalho do cantor 
e compositor Chico Brum já está nas plataformas 
digitais. A canção tem como tema a perspectiva do 
homem negro de pensar sua existência em expansão 
para o mundo. “Velejo” é a segunda música do álbum 
Travessia. A composição ilustra a experiência de olhar 
para dentro. 

Divulgação

Autora canadense participa da mesa “Utopia e distopia”, nesta quarta

Divulgação

O filme russo “Lev Yashin, O goleiro 
dos sonhos” será exibido na abertura

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Por cima do veto
O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), promulgou 
ontem 10 novas leis que ha-
viam sido vetadas pelo gover-
nador Cláudio Castro. Outras 
cinco leis que receberam 
vetos parciais do Executivo 
também foram atualizadas 
após a derrubada dos vetos 
na semana passada. 
Uma delas foi a Lei 9.488/21, 
que prevê incentivos fiscais 
a estabelecimentos indus-
triais de 14 municípios com 
objetivo de diminuir as desi-
gualdades regionais. O texto 
complementa a Lei 6.979/15, 
que já concede incentivos 
fiscais a diversos municípios 
fluminenses, sobretudo do 
Norte e Noroeste. Os municí-
pios incluídos são Angra dos 
Reis, Arraial do Cabo, Barra 
Mansa, Duque de Caxias, Ita-
guaí, Paraty, Piraí, Porto Real, 
Quatis, Resende, Rio Claro, 
São Gonçalo, Tanguá e Volta 
Redonda. 
“Essa medida vai promover 
um combate ao desemprego 
com a redução das desigual-
dades entre as regiões do 
nosso estado”, comentou o 
deputado Marcelo Cabeleirei-
ro (DC), que assina o projeto 
com Ceciliano. 

Reconhecimento em Niterói

A amazonense e mora-
dora de Niterói Thaylla 
de Souza, engenheira de 
telecomunicações da Alerj, 
foi agraciada com o Títu-
lo de Cidadã Niteroiense, 
conferido pela Câmara 
Municipal. A honraria, pro-
posta pelo vereador Milton 
Cal, presidente da Casa, foi 
entregue nesta segunda 

Divulgaçlão

feira (29). A homenagem 
reconhece o trabalho da 
engenheira em prédios pú-
blicos  como a nova Sede da 
Alerj  e a sua contribuição 
para o desenvolvimento de 
Niterói. Thaylla mora desde 
2012 na cidade, participan-
do ativamente das causas 
humanitárias e sociais do 
município e do Estado. 

Novas regras 
para as blitzes
Outra lei promulgada por 
Ceciliano é a 9.481/21, que 
determina que, nos casos em 
que a Polícia Militar e as Guar-
das Municipais conveniadas 
com o Detran-RJ estiverem 
legalmente autorizadas a pro-
ceder remoção de veículos, a 
operação seja registrada em 
fotografia ou vídeo - devendo 
tais imagens estarem dispo-
níveis no site do Detran em 
até 15 dias. 

A medida também deter-
mina que motoristas parados 
em blitz com a carteira venci-
da há mais de 30 dias ou sem 
documento não terão o carro 
apreendido caso chamem 
outro motorista em até 40 
minutos. 

Parceria pela 
educação

Medalha para 
Boechat

A Secretaria de Educação do 
Estado (Seeduc-RJ) e a Fe-
comércio-RJ assinam hoje, 
às 11 horas, um termo de 
cooperação técnica para au-
xiliar a compra de aparelhos 
tecnológicos por parte dos 
servidores da Seeduc e do 
Degase. O acordo pretende 
oferecer melhores condições 
de preço aos profissionais da 
Educação. O evento de assi-
natura acontecerá na Sede da 
Fecomércio RJ.

O presidente da Feco-
mércio RJ também destacou 
a importância do acordo. 
“Estamos empenhados em 
divulgar e engajar as em-
presas que comercializam 
equipamentos tecnológicos 
sobre a importância de via-
bilizar condições especiais 
para que os profissionais 
que promovem a educação 
possam se aparelhar melhor 
para exercer suas funções no 
ensino remoto ou híbrido”, 
enfatizou Antonio Florencio 
de Queiroz Junior. 

O deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PT) concedeu a Me-
dalha Tiradentes e o respectivo 
diploma “Post Mortem” ao en-
genheiro e vereador niteroiense 
Carlos Roberto Boechat, irmão 
do jornalista Ricardo Boechat. 
Aos 70 anos, ele foi eleito verea-
dor de Niterói no ano de 2020, 
pelo PDT, com 2.916 votos. O 
engenheiro, nascido no Uru-
guai mas de nacionalidade bra-
sileira, era casado, pai de quatro 
filhos e avô de dois netos. Como 
ele mesmo se descrevia, era um 
apaixonado por animais e pela 
natureza. Trabalhou como Ad-
ministrador da Região Oceânica 
na gestão do Prefeito Rodrigo 
Neves como prefeito daquela 
cidade trabalhando em grandes 
projetos, como a construção do 
Centro Integrado de Segurança 
Pública, a Transoceânica e o 
Túnel Charitas-Cafubá.

Vistoria nas lagoas de Niterói

Ao lado do presidente do 
Inea, Philipe Campello, o 
deputdo estadual Coronel 
Salema (PSD) acompa-
nhou ontem a retirada da 
amostra da água do Canal 
do Camboatá, que será en-
viada para análise. A areia 
também será analisada em 
laboratório. Ficou definido, 
ainda, um próximo encon-
tro com o procurador-geral 
de Justiça do Estado, Lucia-
no Mattos, com a conces-

Divulgação

sionária Águas de Niterói 
e com representantes da 
Prefeitura de Niterói para 
discutir uma solução para 
o assoreamento e poluição 
do sistema lagunar de Nite-
rói. A fiscalização do Inea 
nas lagoas de Piratininga e 
Itaipu foi definida durante 
a audiência pública reali-
zada pelo deputado como 
membro da Comissão de 
Obras Públicas do Estado, 
no último dia 22. 

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT ), e o 
deputado Marcelo Cabe-
leireiro (DC) receberam, 
ontem, o prêmio Mérito 
Lojista 2021, da Federação 
das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas (FCDL-Rio). A 
homenagem foi realizada 
na entidade de Niterói. O 
procurador-geral de Justiça 
do Rio de Janeiro, Luciano 
Matos, também recebeu o 
prêmio. Para o presidente 

da FCDL, Marcelo Mérida, 
o ano de 2021 foi marcado 
pela atuação precisa do 
Parlamento fluminense, 
no fomento à economia 
do estado. “É um momen-
to muito simbólico para a 
gente. Vivemos uma situa-
ção muito atípica com a 
pandemia e, em muitas ve-
zes, o Parlamento liderou 
movimentos que deram 
voz à sociedade”, afirmou 
Mérida. 

Comércio homenageia deputados
Divulgação

A Confraria dos Advogados 
ainda comemora a eleição 
de seu fundador, Pedro 
Gomes, para a presidência 
da OAB Niterói. Atuante no 
direito trabalhista e civil, 
Gomes, além de fundar a 
confraria, foi vice-presi-
dente da Associação Flu-
minense de Advogados 
Trabalhistas (Afat), partici-
pou das comissões OAB Jo-
vem Niterói e da Seccional 

RJ, e foi diretor da ABA de 
Niterói. Sua chapa, “OAB 
valorizada e motivada”, 
contou com o apoio do 
ex-presidente da OAB-Ni-
terói Antônio José Barbosa 
da Silva, o Toninho. Na 
foto, comemorando, o pre-
sidente da Caarj, Ricardo 
Menezes, o ex-presidente 
da OAB-Niterói, Antônio 
José, o Toninho, e o presi-
dente eleito Pedro Gomes.

Ainda é tempo de comemorar
Divulgação
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Queima de fogos terá baixo estampido em vários pontos. Dois casos da nova variante são identificados no Brasil

Réveillon sem shows em Niterói
A Prefeitura de Niterói infor-
ma que não haverá shows 
públicos na orla da cidade na 
programação do Réveillon. 
Está prevista a queima de fo-
gos, de baixo estampido, em 
vários pontos do município, 
permitindo que o cidadão 
acompanhe de qualquer bair-
ro, sem precisar se deslocar.

A Prefeitura ressalta que 
o trabalho está seguindo as 
normas do Plano Novo Nor-
mal Niterói, obedecendo 
aos protocolos sanitários de 
enfrentamento da pandemia. 

Variante no Brasil- On-
tem, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informou  que serão enviadas 
para análise laboratorial as 
amostras de dois brasileiros 
que, em análise preliminar, 
apresentaram resultado po-
sitivo para a variante Ômi-
cron do novo coronavírus. A 
testagem foi realizada pelo 
laboratório Albert Einstein.

O caso positivo inves-
tigado é de um passageiro 
vindo da África do Sul e que 
desembarcou no aeroporto 
internacional em Guarulhos, 
São Paulo, no dia 23. O pas-
sageiro portava resultado de 
RT-PCR negativo e ia voltar 
para o país africano no dia 25 
e ia fazer novo teste, acom-
panhado de sua mulher, para 
poder embarcar. Nesse novo 

teste os dois testaram positivo 
para a covid-19 e foi feita a 
comunicação ao Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (CIEVS) 

de São Paulo.
O laboratório Albert Eins-

tein fez o sequenciamento 
genético das amostras e no-
tificou a Anvisa sobre os re-

sultados positivos e informou 
hoje que tratava-se da nova 
variante. 

“Diante da identificação e 
testagem com resultado po-

sitivo para Covid-19, a Rede 
CIEVS, ligada ao Ministério da 
Saúde, deve monitorar casos 
de acordo com o sistema de 
vigilância vigente no Brasil, 

para avaliação das condições 
de saúde e direcionamento 
dos indivíduos aos serviços de 
atenção à saúde, bem como 
para adoção das medidas 
de prevenção e controle da 
covid-19”, destacou a Anvisa 
em nota. 

A entrada do passageiro 
no país foi anterior à edição 
da portaria Interministerial 
que proibiu, em caráter tem-
porário, voos com destino ao 
Brasil que tenham origem ou 
passagem pela África do Sul.

Vacinação - Na segun-
da-feira, ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse que a 
principal resposta contra a va-
riante Ômicron é a vacinação. 
“Esse novo contrato assinado 
com a farmacêutica Pfizer é a 
prova cabal da programação 
do Ministério da Saúde para 
enfrentar não só essa varian-
te Ômicron como as outras 
que já criaram tanto proble-
ma para nós”, completou.

Amostras com 
resultado 
positivo para a 
Ômicron serão 
enviadas para 
análise

Douglas Macedo / Divulgação

Programação da virada de ano na cidade é planejada de acordo com as normas do Plano Novo Normal Niterói, informa a Prefeitura Municipal

Auxílio é prorrogado 
em áreas de risco
A Prefeitura de Niterói pror-
rogou o pagamento dos 
benefícios assistenciais 
aos moradores de áreas 
de risco das comunidades 
de Jurujuba, Preventório, 
Boa Esperança e Aterrado 
São Lourenço, por mais um 
ano. A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Economia Solidária  é a 
responsável pelo cadastro 
e acompanhamento dos 
260 beneficiários do auxílio 
que recebem, mensalmente, 
pouco mais de R$ 1 mil.

O secretário de Assistên-
cia Social, Elton Teixeira, 
explica que a prorrogação 
faz parte de uma avaliação 
técnica para garantir que as 
famílias não retornem aos 
locais condenados.

“A continuidade desses 
benefícios eventuais é fun-
damental na garantia de 
uma vida digna às famílias 
que perderam suas casas por 
conta de desastres naturais. 
Com isso, a Prefeitura de Ni-
terói demonstra, mais uma 

vez, que aqui ninguém fica 
pra trás”, reforça o secretá-
rio.  A prorrogação passou 
por aprovação na Câmara de 
Vereadores e foi publicada 
no Diário Oficial de ontem 
(30). O benefício aos mora-
dores de áreas condenadas 
pela Secretaria de Defesa 
Civil e Geotecnia de Juru-
juba, Preventório e Boa Es-
perança é pago desde 2018. 
Os beneficiários do Aterrado 
de São Lourenço recebem o 
pagamento mensal desde  
2019.

Os moradores da Comu-
nidade da Boa Esperança, 
em Piratininga, são vítimas 
de um deslizamento que 
ocorreu após intenso perío-
do de chuvas e que tiveram 
suas moradias qualificadas 
como situação de risco. No 
mesmo ano, as chuvas atin-
giram casas que precisaram 
ser interditadas em Jurujuba 
e no Preventório, por desli-
zamentos ou possível des-
lizamento, que colocavam 
vidas em risco.

Startup da UFF tem 
prêmio de inovação
A Reciclotron, startup nasci-
da no Instituto de Saúde de 
Nova Friburgo/UFF e acele-
rada pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - Sebrae/RJ, foi 
uma das três vencedoras do 
Prêmio Green Rio de Inova-
ção 2021. 

A organização, que atua 
na difusão da cultura da sus-
tentabilidade, do consumo 
consciente, da reciclagem 
de resíduos eletrônicos e da 
inclusão digital, foi premiada 
devido à inovadora proposta 
de adesão dos consumidores 
a práticas sustentáveis, utili-
zando a gamificação. A pala-
vra se  refere ao termo inglês 
“gamification”, que consiste 
no uso de mecânicas e carac-
terísticas de jogos para enga-
jar, motivar comportamentos 
e facilitar o aprendizado de 
pessoas em situações reais, 
transformando conteúdos 
densos em materiais mais 
acessíveis, normalmente não 
associado a jogos.

A premiação foi concedi-
da durante o Green Rio, um 
dos mais importantes eventos 
de bioeconomia do Brasil, 
campo do conhecimento 
que se preocupa com o de-
senvolvimento sustentável e 
o consumo sustentável.

A convite dos organiza-
dores, a Reciclotron realizou 
uma ação de coleta de lixo 
eletrônico durante o evento, 
oferecendo aos expositores 
uma vivência efetiva de des-
carte responsável e incentivo 
à bioeconomia. 

O vice-reitor da UFF, pro-
fessor Fabio Passos, visitou 
o estande da Reciclotron no 
espaço startups do Sebrae/
RJ e ressaltou a importân-
cia da inovação para o de-
senvolvimento sustentável. 
Na foto, estão o professor 
Cláudio Fernandes (à es-
querda), o vice-reitor Fabio 
Passos e Matheus Cervasio,  
ex-aluno da UFF e co-fun-
dador da Reciclotron (à di-
reita).

SG: Santa Izabel ganha nova 
Unidade de Saúde da Família

A população de São Gonçalo 
ganhou uma nova unidade de 
saúde ontem (30). A Unidade de 
Saúde da Família (USF) Quinta 
de Dom Ricardo, em Santa 
Izabel, foi inaugurada para 
ampliar o atendimento da aten-
ção básica aos moradores da  
região. 

“A inauguração desta unida-
de faz parte das melhorias que 
a gestão do Capitão Nelson está 
fazendo no município. Muitos 
moradores da região tinham 
que se deslocar para outros 
bairros para ter atendimento 
e agora podem se consultar e 
realizar exames “, afirmou o 
secretário de Saúde, Dr. Gleison 
Rocha. 

A unidade, que possui dois 
consultórios e sala de vacina, 

contará com o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf) no 
atendimento multiprofissio-
nal que inclui fisioterapeuta, 
fonoaudióloga, psicólogo, nu-
tricionista e assistente social.

Na parte laboratorial, a clí-
nica irá disponibilizar 30 vagas 
para coleta de exame de sangue 
às sextas-feiras. O paciente po-
derá ir até a unidade de segun-
da a quinta-feira para agendar. 

A aposentada Marilene Ro-
cha, de 68 anos, ressaltou a im-
portância de mais uma unidade 
de saúde na região. 

“Essa unidade vai me viabi-
lizar com todo suporte que eu 
preciso, me facilitando ainda 
mais por estar ao lado da minha 
casa. Eu sempre preciso fazer 
exames de sangue e estou mui-
to feliz porque agora terei esse 
serviço mais próximo. O prefei-
to Capitão Nelson está fazendo 
uma grande gestão pelo nosso 
povo”, afirmou a moradora. 

A Unidade de Saúde de 
Família (USF) Quinta de Dom 
Ricardo fica na Estrada da Ser-
rinha de Cordeiro, em Santa 
Izabel. A unidade funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

Clínica, na Quinta Dom Ricardo, visa ampliar atendimento de atenção básica

No Dia Mundial de Combate à 
Aids, SG tem evento de saúde
Para lembrar e orientar a po-
pulação sobre as infecções 
sexualmente transmissíveis 
(ISTs) e principalmente sobre 
HIV/Aids, a coordenação do 
Programa de ISTs/Aids e he-
patites virais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo fará evento 
em Alcântara no Dia Mundial 
de Combate à Aids, lembrado 
neste dia 1º de dezembro, das 
10h às 15h, em frente ao popu-
lar Prédio do Relógio.     

Na ação, os gonçalenses 
poderão fazer testes rápidos 
de HIV, hepatite B e C e sífilis. 
O morador que tiver resultado 
reagente de qualquer uma 
dessas doenças poderá ser en-
caminhado para as unidades 
de saúde que realizam os trata-
mentos, inclusive as gestantes, 
que fazem o pré-natal na Po-
liclínica Gonçalense de Refe-
rência para Doenças Crônicas 
e Transmissíveis, na Parada 40. 

“Atualmente, São Gonçalo tem 
4.675 pacientes em tratamento 
de HIV na cidade. Só este ano, 
362 novos pacientes iniciaram 
o tratamento. Felizmente, 81% 
dos casos estão com carga 
viral indetectável (não trans-
mitem o HIV por via sexual) 
na cidade”, explicou Monique 
Gonzalez, coordenadora da 
policlínica.

O objetivo da ação é am-
pliar o número de pessoas tes-
tadas para HIV, Hepatites B e C 
e sífilis na cidade, além de de-
senvolver ações de promoção 
e prevenção de saúde. “A de-
tecção precoce do diagnóstico 
permite o início do tratamento 
e diminui, assim, a transmissão 
desses agravos. Também fala-
remos sobre a prevenção das 
doenças e haverá distribuição 
de preservativos masculinos e 
femininos”, contou Monique. 

Os pacientes da policlínica 
e demais interessados terão 

uma roda de conversa especial 
sobre a importância de ter uma 
boa adesão ao tratamento com 
os antirretrovirais; carga viral 
indetectável; parceria soro-
discordante; efeito colateral 
da medicação e medidas de 
prevenção. A ação acontece 
no dia 7 de dezembro, às 8h30. 
Para os profissionais da saúde, 
haverá oficina de prevenção 
combinada para enfermeiros 
da Estratégia de Saúde da Fa-
mília e psicólogos do Nasf en-
tre os dias 6 e 15 de dezembro, 
das 9h às 16h, no auditório da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil, em Boa Vista 
(Shopping São Gonçalo).  

No mundo, segundo o pro-
grama das Nações Unidas 
(Unaids), estima-se que haja 
mais de 30 milhões de pes-
soas infectadas pelo vírus. 
Atualmente, cerca de 920 mil 
pessoas convivem com o HIV 
no Brasil. Dessas, 89% foram 

diagnosticadas, 77% fazem 
tratamento com terapia an-
tirretroviral e 94% estão em 
tratamento e não transmitem 
o HIV por via sexual por terem 
atingido carga viral indetec-
tável.

Carga viral indetectável – 
“Segundo estudos apresenta-
dos pelo Ministério da Saúde, 
o paciente com HIV com carga 
viral não-detectável há mais 
de seis meses, não transmite 
a infecção por relação sexual. 
As chances de transmitir o HIV, 
sendo não-detectável há mais 
de seis meses, é de 0,001%. 
Hoje, na saúde pública, a gente 
trabalha com esse indicador. A 
ideia é fazer diagnóstico para o 
HIV o quanto antes para inserir 
esse paciente no tratamento e 
conseguir zerar a carga viral 
dele. Assim, ele não transmite 
e, consequentemente, diminui 
a transmissão do HIV”, finali-
zou Monique.

Além de testes rápidos, será dada orientação sobre DSTs e outras doenças

Renan Otto/Divulgação

Unidade de Saúde da Família da Quinta Dom Ricardo, em Santa Izabel
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Primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela é dia 21 de janeiro, para veículos com placa final 0

IPVA: sai calendário de pagamento
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro definiu as datas de 
pagamento do IPVA de 2022. 
De acordo com o calendário, 
publicado no Diário Oficial 
de ontem (30), o primeiro 
vencimento da quitação in-
tegral e da primeira parcela 
será no dia 21 de janeiro, para 
os veículos com placa final 0 
(zero). Para os proprietários 
que preferirem parcelar, será 
permitido o pagamento em 
três vezes mensais iguais, 
conforme o número final da 
placa do veículo.

O pagamento do IPVA 
deverá ser feito por meio da 
GRD (Guia de Regularização 
de Débitos), que poderá ser 
retirada pela internet, no 
Portal da Sefaz-RJ (www.
fazenda.rj.gov.br) ou do Bra-
desco (www.bradesco.com.
br). É preciso ter o número do 
Renavam (Registro Nacional 

de Veículos Automotores). 
O pagamento poderá ser 
feito em qualquer agência  
bancária.

Sobre os valores venais 
(preços de mercado) dos 
veículos, calculados pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), são apli-
cadas as alíquotas do imposto 
(4% para carros flex, 2% para 
motos e 1,5% para carros mo-
vidos a GNV).

A Sefaz-RJ dispõe de um 
portal com informações e ser-
viços relativos ao IPVA. Para 
acessar, basta ir ao endereço 
www.fazenda.rj.gov.br/ipva

Divulgação

Material é voltado para cidadãos, empresas, Meis e contadores

Fazenda de Niterói lança 
programa de educação fiscal
A Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF) de Niterói 
lançou, ontem (30), no Re-
serva Cultural, o programa 
de Educação Fiscal intitu-
lado “Educa Fisco”, que será 
veiculado no Youtube. O 
programa será apresentado 
por auditores fiscais da Re-
ceita Municipal e tem como 
objetivo estimular o pleno 
exercício da cidadania por 
meio de vídeos informativos 
e educativos sobre a ges-
tão fiscal do município. Os 
programas terão conteúdos 
voltados para os cidadãos, 
empresas, microempreen-
dedores individuais (MEIs) e 
contadores. Todo o conteúdo 

ficará disponível no canal da 
SMF no Youtube: (https://
www.youtube.com/c/Secre-
tariadaFazendadeNiterói).

“Com esse programa, a 
Secretaria de Fazenda im-
plementa mais uma ferra-
menta de disseminação do 
conhecimento da legislação 
tributária e das melhores e 
mais modernas práticas de 
gestão fiscal. Por meio do 
Educa Fisco, o cidadão po-
derá tomar conhecimento 
dos mais variados temas 
que envolvem a gestão fis-
cal e a rotina das empresas, 
associações e instituições; 
além de ter sempre à mão, a 
qualquer momento, os ma-

teriais didáticos disponibili-
zados na Internet e relacio-
nados à dúvida do momen-
to”, explicou a secretária de  
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz.

De acordo com o subse-
cretário de Receitas, Juan 
Rodrigues, o programa será 
semanal e terá em média cin-
co minutos de duração. Para 
cada tema serão propostos 
recursos que facilitem o 
entendimento dos cidadãos 
e das empresas, como os ví-
deos tutoriais, por exemplo.

Os primeiros programas 
terão conteúdos voltados 
para os microempreendedo-
res individuais (MEIs).

CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2022 PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
PAGAMENTO EM COTA ÚNICA OU EM 3 PARCELAS

Final de Placa

Vencimentos

Cota Única ou 
1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

0 21/jan 21/fev 23/mar

1 24/jan 23/fev 25/mar

2 25/jan 24/fev 28/mar

3 26/jan 25/fev 29/mar

4 27/jan 03/mar 04/abr

5 28/jan 04/mar 05/abr

6 31/jan 07/mar 06/abr

7 01/fev 08/mar 07/abr

8 02/fev 09/mar 08/abr

9 03/fev 10/mar 11/abr

Vencimento da 
3ª parcela para 
veículos final 9 
será 11 de abril

Bolsonaro assina 
ficha no PL
O presidente Jair Bolsonaro se 
filiou ontem (30) ao Partido Li-
beral (PL). O ato de assinatura 
da ficha de filiação foi realiza-
do em cerimônia promovida 
pela legenda.

Eleito em 2018 pelo PSL, 
Bolsonaro deixou o partido 
em novembro de 2019 e não 
estava filiado a nenhum par-
tido. A condição é necessária 
para a disputa das eleições 
gerais de 2022. Até o momen-
to, a eventual candidatura do 
presidente à reeleição não foi 
oficializada.

Durante o evento, Bolso-
naro destacou que a cerimô-
nia foi uma simples filiação 
ao partido e que não estava 
“lançando ninguém a cargo 
nenhum”.

“Estou me sentindo aqui 
em casa, dentro do Congresso 
Nacional, aquele plenário da 
Câmara dos Deputados, tendo 
em vista a quantidade enorme 

de parlamentares aqui presen-
tes. Vocês me trazem lembran-
ças agradáveis, lembranças de 
luta, de embate, mas, acima de 
tudo, momentos em que nós, 
juntos, fizemos pelo nosso 
país. Eu vim do meio de vocês. 
Fiquei 28 anos dentro da Câ-
mara dos Deputados”, disse.

Pelas redes sociais, o mi-
nistro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
confirmou que também se 
filiou ao partido e que será 
pré-candidato ao Senado pelo 
Rio Grande do Norte.

Presidente 
destacou que 
apenas se filiou, 
não estava 
lançando 
candidatura

PEC dos 
Precatórios 
passa na CCJ 
do Senado
O substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 23/2021, conhecida 
como PEC dos Precatórios, 
do senador Fernando Bezer-
ra (MDB-PE), foi aprovado 
ontem na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do 
Senado por 16 votos a 10. A 
matéria agora será apreciada 
pelo plenário da Casa.

Durante a reunião, o se-
nador Fernando Bezerra, 
que é o líder do governo 
no Senado, acatou emen-
das propostas pelos sena-
dores, alterando trechos 
mais polêmicos do texto.  
Por acordo de lideranças, 
porém, ficou acertado que 
a discussão em relação ao 
texto final prosseguirá até a 
apreciação dos senadores no 
plenário.

“Nós estamos perma-
nentemente abertos ao diá-
logo, ao entendimento, até 
o momento da votação no 
plenário, porque o objetivo é 
construir essa maioria mais 
ampla”, disse Bezerra logo no 
início da reunião.

A PEC, que já passou pela 
Câmara, libera espaço fiscal 
em 2022 para o pagamento 
do programa social Auxílio 
Brasil, por meio do parce-
lamento do pagamento de 
precatórios e da alteração do 
método de cálculo do teto de 
gastos previsto na Emenda 
Constitucional 95.

Precatórios são dívidas da 
União, dos estados, municí-
pios e do DF, determinadas 
por sentença judicial defini-
tiva. Podem ser relacionados 
a impostos, questões sala-
riais ou outra causa.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 04/12/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Avenida João Batista - Charitas - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Avenida Presidente Silvio Picanço - São Francisco - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua Clotilde M L Pinsk - São Francisco - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua D - São Francisco - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua João Batista - Barreto - Charitas - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua Madre Maria Victória - Charitas - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua Marechal Raul de Albuquerque - Charitas - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Rua Oscar Pereira Batista - Charitas - Niterói 16307933
09:00 às 13:00 Travessa Rangel - Charitas - Niterói 16307933
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 16309699
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitão-Morro Preventor - Charitas - Niterói 16309699
13:00 às 17:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 16309699
13:00 às 17:00 Travessa Santa Cândida - Charitas - Niterói 16309699
13:00 às 17:00 Travessa Doutor João Leitão - Charitas - Niterói 16309765
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitão - Charitas - Niterói 16309765
13:00 às 17:00 Travessa São Fideles - Charitas - Niterói 16309765
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 16309765
13:00 às 17:00 Travessa São Fidélis - Charitas - Niterói 16309765
14:00 às 18:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 16310387
14:00 às 18:00 Avenida Jornalista Alberto Torres - Icaraí - Niterói 16310405
14:00 às 18:00 Avenida Jornalista Francisco Alberto Torres - Icaraí - Niterói 16310405
14:00 às 18:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 16310405
14:00 às 18:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 16310405
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LEILÃO DE IMÓVEIS

rioleiloes.com.br
0800-707-9339

Galpão e 02 edificações de
02 pavs. c/ 1.700m² de 
constr., São Gonçalo/RJ,

terreno 2.712m², Tribobó. 
Inicial R$ 1.212.973,00 

(Parcelável)

Edific., Rio de Janeiro/RJ, 
terreno 4.906m², Av. Dom

Hélder Câmara, 3.643,
Engenho Novo. 

Inicial R$ 850.000,00 
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Felipe 
Melo é 
especulado 
no Tricolor

Com a apro-
ximação do 
fim da tem-
p o r a d a ,  o 
Fluminense, 
assim como 
outros clu-

bes, sofre com as especu-
lações sobre possíveis re-
forços. Esta semana surgiu 
a informação de um pos-
sível interesse do Tricolor 
no volante Felipe Melo, do 
Palmeiras.

O jogador se encaixaria 
em um perfil cascudo de-
sejado pela diretoria. Além 
disso, também pode atuar 
como zagueiro e seu con-
trato com o time paulista 
vai terminar no fim do ano. 
Entretanto, pesa contra ele 
a idade elevada, pois já está 
com 38 anos, e o padrão 
salarial.

Mas será que esta seria 
uma boa opção para o 
Fluminense? Isso porque 
o clube tem contrato com 
um dos destaques da Série 
B, Caio Vinícius, que aju-
dou o Goiás a subir para a 
primeira divisão.

O jogador de 1,87m e 
apenas 22 anos teve seu 
vínculo de empréstimo 
com a equipe goiana en-
cerrado ontem. Cria da 
base tricolor, Caio tem 
contrato com o Flu até o 
fim de 2022.

Apesar da pouca idade, 
Caio já teve experiências 
no Londrina, em 2018, no 
Atlético-GO e Oeste-SP, 
em 2020, antes de ir para 
o Goiás, este ano. No Ver-
dão do Cerrado, se firmou 
como titular absoluto no 
meio-campo.

Porém, dirigentes ainda sonham com a difícil volta de Jorge Jesus à Gávea

Diretoria do Fla deve 
tentar Marcelo Gallardo

Pela quarta vez 
desde que o téc-
nico Jorge Jesus 
deixou o Ninho 
d o  Ur u b u ,  o 
Flamengo está 

novamente no mercado em 
busca de um treinador. Com 
a saída do Mister no meio 
de 2020, o comando do time 
rubro-negro já passou por 
Domènec Torrent, Rogério 
Ceni e Renato Gaúcho.

No próximo sábado serão 
realizadas as eleições no clube 
para o triênio 2022/24. O atual 
presidente, Rodolfo Landim, 
é favorito para conseguir a 
reeleição, e, a partir da próxi-
ma semana, a diretoria deve 
entrar firme na missão de 
contratar um treinador.

Segundo informações de 
fontes próximas ao comando 
rubro-negro, o clube pensa 
em um nome de peso e admite 
investir até quatro milhões de 
euros por ano.

Dois nomes agradam a 
praticamente 100% da di-
retoria, o próprio Jesus e o 
argentino Marcelo Gallardo. 
O português, entretanto, tem 
contrato com o Benfica até 
junho. Além disso, sua equipe 
pode avançar para o mata-
-mata da Liga dos Campeões 
ou, no mínimo, passar para a 
Liga Europa.

Assim, dificilmente o Mis-
ter sairá antes do fim do vín-
culo. Mas há até quem cogite 
deixar o auxiliar Maurício 
Souza no comando da equi-

pe até o português estivesse 
liberado.

Marcelo Gallardo também 
é muito bem visto pela cúpula 
rubro-negra. Seu histórico no 
comando do River Plate o cre-
dencia para a missão de tentar 
levar o Flamengo de volta ao 
título da Libertadores e ao 
Mundial de Clubes.

O argentino já indicou a 
possibilidade de não con-
tinuar no River em 2022 e 
e s t e ve  e m  n e g o c i a ç õ e s  
com a Associação Uruguaia 
de Futebol. O acordo para co-
mandar a seleção do Uruguai, 
contudo, não saiu. Segundo 
declarações do presidente da 
AUF, a pedida salarial de Gal-
lardo seria muito alta, acima 
até do nível de Jesus.

Divulgação / River Plate

Técnico multicampeão com o River Plate, Marcelo Gallardo não deve permanecer no clube argentino no próximo ano

Botafogo comemora 
no Cristo Redentor

Zé Ricardo entra na 
pauta cruz-maltina

As comemo-
rações do Bo-
tafogo após a 
conquista do 
título da Série 
B ainda não se 

encerraram. Ontem, o elenco 
participou por uma cerimônia 
de benção aos pés do Cristo 
Redentor.

Participaram dirigentes, 
jogadores e comissão técnica, 
que aproveitaram para os-
tentar a taça de campeão da 
competição.

O time encerrou sua par-
ticipação na Série B com boa 
vantagem na liderança da 
tabela. 70 pontos contra 65 do 
vice-líder Goiás.

Números - O Botafogo 
teve duas fases distintas em 

O Vasco avança 
para definir o 
nome do novo 
técnico. Segun-
do o presidente 
Jorge Salgado, 
em bate-papo 

com torcedor, o clube deve ser 
treinado por Zé Ricardo mais 
uma vez.

Além disso, o presidente 
do Vasco mostrou confiança 
no acerto com Ricardo Go-
mes. Ele deve ocupar a vaga 
de coordenador do futebol. 
Gomes é um nome conhecido 
em São Januário, onde foi o 
técnico campeão da Copa do 
Brasil, além de dirigir o clube.

“Vamos fazer uma refor-
mulação. Estamos no final da 

sua campanha para chegar ao 
título da Série B, antes e depois 
da chegada de Enderson Mo-
reira. Desde que o treinador 
assumiu, o Alvinegro fez uma 
campanha que ficou perto do 
recorde da competição.

Em 2008, o Corinthians 
venceu a Série B com a marca 
de 85 pontos. Embora o Bota-
fogo tenha somado apenas 70 
pontos em 38 jogos, o aprovei-
tamento nas 26 partidas com 
Enderson no comando foi 
bem maior.

Com 17 vitórias, seis em-
pates e apenas três derrotas, 
o Glorioso alcançou 73% de 
aproveitamento. Se o mesmo 
índice tivesse ocorrido desde 
o início, nas 38 rodadas, a 
pontuação final seria de 83 
pontos.

negociação com um treinador, 
que deve ser o Zé Ricardo. 
Estamos trazendo também 
o Ricardo Gomes. Só falta 
agora fechar com um diretor 
de futebol, em que estamos 
também numa fase final. A 
partir dessa reformulação a 
gente vai para o jogo de novo. 
Temos aí grandes possibilida-
des. Futebol, infelizmente, não 
é uma ciência exata”, declarou 
Jorge Salgado.

Zé Ricardo é mais um 
nome que conhece o Vasco. 
Ele treinou o clube em 2017, 
quando levou o Gigante da 
Colina à Libertadores, e em 
2018. Ele está no Qatar SC e 
busca acertar pendências para 
voltar para o Brasil.


