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OLHO NOS PRAZOS E OPORTUNIDADES

Começo de ano com alívio
para bolso do contribuinte
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio de Janeiro oferecem vantagens. Maricá facilita emissão de notas fiscais
CIDADES\PÁG. 3

Arariboia: moeda
começa a circular
em janeiro

SUA
SAÚDE
Vacinação
contra o HPV:
adolescentes

Niterói lança nesta segunda-feira (13) a Moeda Social Arariboia.
Com a iniciativa, a prefeitura,
além do benefício que será pago
a 27 mil famílias em vulnerabilidade social, pretende ampliar
a geração de novos empregos
e renda dos comerciantes, empreendedores e prestadores de
serviços cadastrados com a circulação da moeda por toda a cidade. O benefício pode chegar
a até R$540, para famílias composta por seis integrantes. Os
cartões serão entregues em janeiro, com previsão do primeiro
pagamento o mesmo mês.

PÁG. 5

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Natal com
novos sonhos e
esperança

CIDADES / PÁG. 4

Ao todo 27 mil famílias em vulnerabilidade social vão receber benefício, que promete também aquecer o comércio cadastrado

Divulgação

PÁG. 4

Fórum debate
o turismo
na Serra

Enel: esquema
garante energia
para o verão
A Enel elaborou um esquema especial de atendimento para o verão
que tem por objetivo suprir o aumento de demanda causado pela
época mais quente do ano e também pelas tempestades sazonais da
estação. A companhia avisou que
reforçará sua equipe de operação e
manutenção da rede durante o período. Mas a preparação já começou
com manutenções preventivas.

CIDADES\PÁG. 4

Enel realizou várias ações de prevenção para garantir o abastecimento durante o verão

Deputado tenta
barrar banheiros
unissex no Rio
PANORAMA\PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

CIDADES\PÁG. 2

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco

Niteroiense quer
ficar no Vasco
no próximo ano
De férias na Europa, lateral-direito Léo Matos disse ter conversado
com a diretoria sobre permanência no clube em 2022.

COB investirá
R$ 165 milhões
no próximo ano
Aos 35 anos, o lateral-direito niteroiense Léo Matos está em São Januário desde 2020

Beth Bruno solta a voz acompanhada
pelo músico Marcos Nimrichter

Natal com
o brilho de
Beth Bruno
Quem gosta de boa música e
interpretação marcante não
pode perder a apresentação
de Beth Bruno no Campo de
São Bento, às 19h30, no “Natal da Esperança” de Niterói.
Grátis.

PÁG. 8

PÁG. 8

Kit Alimentação Escolar em SG
Entrega será retomada pela prefeitura ao longo da semana, a partir desta segunda-feira
CIDADES\PÁG. 4

2

Cidades

ofluminense.com.br

Domingo, 12, e segunda-feira, 13/12/2021

Panorama RJ
Deputado rechaça
banheiros unissex
A instalação de banheiros
unissex em escolas das redes
pública e privada poderá ser
proibida no Estado do Rio. É
o que defende o deputado
Filippe Poubel (PSL) através
do projeto de lei 5170/2021,
em tramitação na Alerj. O
deputado considera fundamental que o “modismo da
esquerda”, que vem ganhando espaço em estabelecimentos comerciais e escolas
de samba, não chegue à rede
de ensino estadual.
“É hipocrisia da esquerda
pregar vagão exclusivo para
mulheres nos trens e metrô,
e agora querer banheiro
unissex. Sou pai de gêmeas
de 5 anos e não aceito que
um menino use o mesmo
banheiro que minhas filhas.
Não vou aceitar”, afirma Filippe Poubel.
O deputado nega discriminação, homofobia ou
transfobia, como alegam
esquerdistas em relação
aos parlamentares contrários aos banheiros multigênero.

Obras do MIS são retomadas

O Governo do Estado iniciou, nesta semana, as obras
de acabamento da nova
sede do Museu da Imagem
e do Som (MIS), na Praia
de Copacabana. O governador Cláudio Castro e o
secretário de Infraestrutura
e Obras, Max Lemos, entregaram aos responsáveis da
empresa MPE Engenharia,

Divulgação

Ne s t a ú l t i m a s e m a n a
foi inaugurada a Escola
Sebrae de Negócios, no
Centro do Rio, que vai oferecer cursos para alunos
e professores de ensino
superior, além de potenciais empreendedores. O
Sebrae Rio subsidia diversos cursos, sendo que o

aluno paga o restante das
parcelas, mas alguns são
gratuitos. “A educação na
formação do empreendedor é de extrema importância para a sobrevivência dos negócios”, explica
o diretor-superintendente
do Sebrae Rio Antonio
Alvarenga.

Workshop com Paula Tebett

Recorde de
público
Depois de quase dois anos,
a feira de moda ITB voltou
ao Reserva Cultural em novembro e bateu recorde de
público. Foram cerca de 8,5
mil pessoas nos dois dias. E,
de olho nesta alta demanda
da cidade, que estava saudosa
de eventos de moda e gastronomia com bons preços e
produtos artesanais, a edição
de Natal já está marcada para
os dias 18 e 19 também no
Reserva.
Além das marcas de moda,
gastronomia, arte e decoração, a edição natalina terá
uma feira de adoção com cães
e gatos resgatados pelas ONGs
de Niterói e São Gonçalo e a
participação da ONG Médicos
Sem Fronteiras, que fará uma
ação conjunta com o evento.
“Queremos arrecadar alimentos com o público e os
expositores para uma campanha do Natal sem fome, com
doações que serão destinadas
às famílias carentes de Niterói”, explica Artur Lacerda,
produtor-geral do ITB, lembrando que a programação
musical contará com dois
shows por dia.

Adriana Oliveira/Divulgação

Divulgação

Fila zerada

Dimas Gadelha, médico e
gestor público que atualmente é secretário de Gestão de Metas em Maricá,
recebeu o prefeito Fabiano
Horta e o presidente regional do PT João Maurício,
para um papo político na
Praia das Pedrinhas, em

Surto de gripe

As pessoas têm que ficar atentas. Essa gripe que está
rodando no Rio de Janeiro não é brincadeira. Cada vez
mais vejo as ruas lotadas, gente junta, aglomerada, como
se nada estivesse acontecendo. A preocupação tem que
ser redobrada. Fiquei uma semana de cama por causa do
vírus. Não estão levando fé no perigo.
Claudia Mello

Incentivo aos esportes

Se tem uma coisa que me enche de orgulho é a minha
querida Niterói incentivar o esporte da forma que está
fazendo. Cada evento mais lindo que o outro em qualquer
canto da cidade. Parabéns pelas iniciativas.
Darlan Santos
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vencedora da licitação, o
documento que autorizou
o início das intervenções.
A previsão é que as obras
terminem até dezembro de
2022. O governador disse
que a retomada da obra, seis
anos após sua paralisação,
é o resgate de uma dívida
com a cultura, o turismo e
a cidade.

Política à beira-mar

CARTA DO LEITOR

Fundado em 08/05/1878

Formando empreendedores

Philippe Lima /Palácio Guanabara

Sessão solene
O Dia Nacional do Cego, comemorado em 13 de dezembro, não passará em branco
na Câmara de Vereadores de
Niterói. Uma sessão solene no
plenário da Casa, às 19h30m,
marcará o encerramento das
comemorações dos 90 anos
da Afac. Durante a cerimônia, haverá show de música
e o lançamento do livro “Promovendo a inclusão para
transformar vidas”, produzido
pela DB Editora, que conta
a história da associação ao
longo dessas nove décadas.
A sessão será presidida por
Jhonatan Anjos, vereador
que concedeu uma moção de
aplauso para a entidade pelos
serviços prestados à cidade.
Instituição filantrópica mais
antiga da cidade, a associação
completou 90 anos no dia 1º
de maio.

POR JEFFERSON LEMOS

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

São Gonçalo. Na pauta, as
eleições de 2022. Dimas
que teve mais de 180 mil
votos no segundo turno
das eleições em São Gonçalo, deve se candidatar
a uma vaga para Câmara
Federal pelo Partido dos
Trabalhadores (PT).

De 14 a 16 de dezembro, a
niteroiense Paula Tebett,
especialista em mídias sociais, realiza às 20h, nas redes
sociais, um workshop de
Instagram para empresas
e empreendedores que desejam se destacar nas redes
com conteúdo criativo, autoral e dinâmico. Paula, que

acaba de lançar seu primeiro
livro, Conteúdos Autênticos
em Redes Sociais, pela Editora Girafa, é profissional
brasileira de marketing digital, jornalista, palestrante e
criadora de conteúdo, sendo
eleita pela revista londrina
High Profile, a rainha brasileira das mídias sociais.

Enel monta esquema especial
para atendimento no verão
Empresa investiu R$ 730 milhões em ações para melhorar rede

A Prefeitura de Quatis realizou cerca de 165 castrações
de cães e gatos, desde o início
do programa “RJ PET: 100
mil castrações”, no dia 28
de outubro. Com isso, a fila
de animais cadastrados no
município para castração foi
zerada. O programa é uma
ação do governo do Estado
através da Secretaria Estadual
de Agricultura, responsável
pelas Políticas Públicas de
Proteção e Bem-Estar Animal.
“Muito gratificante poder
levar as castrações para todos
os municípios!! Mais ainda,
ver resultados como esse.
Vamos seguir trabalhando
para cumprir nossa meta de
100.000 castrações”, disse
o secretario de agricultura
Marcelo Queiroz.

Itaboraí terá
programação
especial de
Natal

Divulgação

A Enel Distribuição Rio elaborou seu Plano Verão 2021/22,
esquema especial de atendimento que tem por objetivo
suprir o aumento de demanda
causado pela época mais quente do ano e pelas tempestades
sazonais da estação. A companhia reforçará a sua equipe
de operação e manutenção da
rede elétrica durante o período.
A preparação para o verão
começa com uma série de
ações de manutenção preventiva, que acontecem nos meses
anteriores à época de chuvas.
A empresa informou que, de
janeiro a outubro, realizou
inspeções constantes para
avaliar as condições do seu
sistema de distribuição. Neste
ano, foram inspecionados
18.890 km de rede utilizando
a tecnologia de helicópteros e
drones. Também foi realizada
a inspeção de 15.840 km com
a ajuda da tecnologia de carros
equipados com termovisão.
Essa iniciativa permitiu a identificação e correção de cerca de
60 mil possíveis falhas na rede
da companhia. Além disso, as
equipes executaram mais de
50 mil podas preventivas, para
evitar interrupções de energia
por queda de árvore ou contato
de galhos na rede elétrica.
“Temos o compromisso
de investir na modernização

Preparação para o verão contou com uma série de ações de manutenção

e automação da rede, sempre
evoluindo com a qualidade do
fornecimento de energia da
nossa área de concessão. As
inspeções realizadas com uso
de novas tecnologias, como
drones, helicópteros e carros
com termovisão, são alguns
dos exemplos de inovação
integrada às nossas ações de
manutenção preventiva contínua. A tecnologia se une
à atividades essenciais, que
sempre realizamos, como poda
de árvores de grande porte,
correções de defeitos e a lavagem da rede, e que foram
reforçadas nos 66 municípios
de atuação da distribuidora

para garantirmos a qualidade
do nosso serviço”, afirma Anna
Paula Pacheco, presidente da
Enel Distribuição Rio.
Esquema especial - Durante o período das festas de fim de
ano, os canais de atendimento
da companhia funcionarão
normalmente 24 horas por
dia e os clientes podem entrar
em contato utilizando o aplicativo Enel Rio, o WhatsApp
Elena: (21) 99601-9608, o site
da companhia (www.eneldistribuicao.com.br), pelas redes
sociais e ainda pela Central
de Relacionamento (0800 28
00 120).

Bom Velhinho chegará neste
domingo (12) para a abertura
do Natal Luz em Itaboraí. O
Papai Noel chegará de trenzinho para inaugurar a árvore
de Natal no bairro de Santo
Expedito, na altura do número
3126 da Av.22 de Maio, e percorrerá a avenida até a praça
do Outeiro das Pedras, onde
as luzes de Natal irão acender.
De lá a comitiva de Natal segue
até a praça Alarico Antunes, no
centro, para inaugurar a segunda árvore de Natal.
O trajeto inicia às 18h e
encerra na praça Marechal
Floriano Peixoto, no Centro,
com a solenidade de abertura
da programação natalina em
Itaboraí. Por volta das 20h, o
prefeito de Itaboraí, Marcelo
Delaroli, acompanhado do
Bom Velhinho participam do
acender das luzes natalinas e
da abertura da Casa do Papai
Noel ao público. E o coral do
colégio Adventista realiza a
primeira cantada em frente a
escadaria da Igreja São João
Batista.
A cidade contará com uma
programação especial para o
fim do ano. Além da iluminação
Natalina que ficará instalada
até 10 de janeiro, acontecerão
feiras com empreendedores locais, apresentações de danças,
e atividades esportivas.
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Ínício de ano com contas em dia
Prefeituras dão descontos no IPTU, oportunidades para quitação de débitos e facilitam emissão de notas fiscais
Divulgação

Os moradores de Niterói vão
iniciar o ano de 2022 com um
pouco mais de dinheiro no
bolso. Pela primeira vez, os
vencimentos da cota única e
da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) serão em fevereiro e
não mais em janeiro. Em 2022,
o vencimento da cota única do
IPTU será no dia 7 de fevereiro. Para os contribuintes que
optarem pelo pagamento em
onze parcelas mensais iguais,
o primeiro vencimento será no
dia 11 de fevereiro. De acordo
com a Secretaria Municipal de
Fazenda, os carnês do IPTU
serão enviados aos contribuintes até o dia 17 de janeiro.
A secretária municipal de
Fazenda de Niterói, Marília
Ortiz, destaca a relevância de
os vencimentos da cota única
e da primeira parcela do IPTU
passarem para fevereiro.
“Ampliamos o prazo para
facilitar o acesso da população
ao desconto de 10%. Nos anos
anteriores, o pagamento era
realizado em janeiro, e este
ano estendemos para fevereiro. O objetivo é conceder alívio
fiscal aos cidadãos e estimular
a economia da cidade”, afirmou Marília Ortiz.
Descontos – Os contribuintes de Niterói que quitarem o
IPTU 2022 em cota única até
o dia 7 de fevereiro terão 10%

Niterói alivia
contribuinte com
prazo de cota
única e 1ª parcela
do IPTU em só
em fevereiro

Para a secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, objetivo é conceder alívio fiscal para os cidadãos no início de ano e estimular a economia da cidade

de desconto. Caso estejam
incluídos no benefício da Lei
do Bom Pagador, o desconto
chega a 14,5%. A Secretaria
Municipal de Fazenda (SMF)
esclarece que o contribuinte
que teve a cota única quitada ou as parcelas deste ano
em dia até 15 de novembro

receberá o desconto de 5%
do “Bom Pagador” no IPTU
de 2022, de acordo com a lei
3.663/2021. O desconto estará discriminado no carnê, na
folha “Ficha de Lançamento
2022”.
De acordo com a secretária
Marilia Ortiz, a Prefeitura se-

gue com uma política pública
já implementada no município. Para o próximo ano, o
desconto para o pagamento
da cota única passou de 8,5%
para 10%.
“O cidadão que é bom pagador tem direito ao desconto
de 5% no valor do imposto.

São Gonçalo dará desconto de
5% para cota única do IPTU
Calendário para pagamento de impostos e taxas municipais já foi anunciado
A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria Municipal de Fazenda, divulgou
o Calendário de Impostos e
Taxas Municipais (Catrim)
para o ano de 2022. Para o
IPTU, quem optar pela cota
única terá 5% de desconto,
no período de 25 a 31 de janeiro, dependendo do final
da inscrição imobiliária do
domicílio. O tributo também
poderá ser pago parceladamente em 12 vezes.
Também haverá desconto
de 5% para pagamento em
cota única até o dia 25 de
fevereiro para a Taxa de Fiscalização e Controle, Taxa de
Autorização de Publicidade e
Taxa de Inspeção Sanitária.
O pagamento do Imposto

Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN) será efetuado até o dia 10 de cada
mês, com base nas operações
tributáveis referentes ao mês
anterior. No caso de o dia 10
cair num sábado, domingo
ou feriado, o pagamento do
tributo ficará prorrogado
para o primeiro dia útil posterior.
Correções - O Imposto
Sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU) e
Taxa de Coleta de lixo Domiciliar, a Taxa de Fiscalização
e Controle, Taxa de Autorização de Publicidade e Taxa de
Inspeção Sanitária serão corrigidos em 9,3%, seguindo o
Índice Nacional de Preços ao

Quem não
recebeu a guia
de IPTU pode
tirar a segunda
via pelo site da
prefeitura
Consumidor Amplo Especial
(IPCAE), conforme determinação do Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro
(TCERJ).
Seguindo o índice para
correção de tributos do exercício 2022, a partir do dia 1º
de janeiro haverá correção
do valor da Unidade Fiscal
do Município de São Gonça-

lo (UFISG), que passa de R$
37,94 para R$ 41,47.
Recebimento dos carnês
e retirada na PMSG
Segundo o Decreto 382/
2021 os contribuintes que
não receberem as guias de
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo
Domiciliar deverão acessar
o site da Prefeitura - www.
pmsg.rj.gov.br, na aba serviços. A emissão de segunda via pela internet estará
disponível a partir do dia 2
de janeiro de 2022. Os contribuintes que optarem pelo
atendimento presencial devem se dirigir aos postos de
atendimento da Secretaria
Municipal de Fazenda para
solicitar a 2ª via.

Maricá terá nova plataforma
para emissão de notas fiscais
‘Nota Maricá’ será implementado este mês, com capacitação para comerciantes
Evelen Gouvêa/Divulgação

A nova plataforma virtual da
Prefeitura de Maricá, “Nota
Maricá”, foi apresentada esta
semana pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico. O objetivo da
iniciativa é facilitar a emissão
de notas fiscais no comércio
local. O conselho é formado
por empresários, membros
da sociedade civil, do Legislativo e do governo municipal. A reunião aconteceu no
auditório da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(Comdeco).
A plataforma será implementada gradativamente este
mês, com testes a partir desta
semana e será acompanhada
de cursos de capacitação
presenciais e on-line. Será
aplicado um treinamento
necessário aos interessados
para que possa se familiarizar com o sistema. As desta
segunda-feira (13), em horá-

rios que serão ajustados de
acordo com as necessidades
e a agenda dos interessados.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor
Sardinha, afirmou que a nova
plataforma vem para somar
as inúmeras ações planejadas.
“Essas iniciativas são importantes e fazem parte de
uma série de ações que estamos construindo para facilitar a vida dos comerciantes
que querem cumprir corretamente com seus impostos”,
afirmou.
O subsecretário de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Fazenda, Vitor
Silveira, explicou como funcionará o procedimento.
“A Nota Maricá, como será
chamada, terá várias facilidades para que os comerciantes do município consigam

Por causa da pandemia, turmas presencias terão, no máximo, 20 pessoas

emitir notas fiscais com mais
facilidade e velocidade”, disse.
Todos os comerciantes
cadastrados pelo Comdeco
receberão um e-mail com o
qual terão mais informações
sobre o Nota Maricá e tam-

bém poderão se inscrever nos
cursos de capacitação para
utilizar a ferramenta. Devido
às medidas sanitárias decorrentes à Covid-19, as turmas
presenciais serão delimitadas
a no máximo 20 pessoas.

Este desconto é cumulativo
com o desconto por pagamento da cota única, de 10%.
Contudo, a base de cálculo
do desconto da cota única é o
valor já líquido do desconto do
bom pagador. Dessa forma, o
cidadão que é bom pagador e
paga a cota única até o dia 7 de

fevereiro de 2022 tem um desconto de 14,5%. Os descontos
são independentes. Não é
necessário ser bom pagador
para ter o desconto da cota
única, e vice-versa”, explicou
Marilia Ortiz.
O desconto referente à Lei
do Bom Pagador vale tanto
para quem optar pelo pagamento em cota única quanto
pelo parcelamento. A Taxa de
Coleta de Lixo já está inclusa
no valor final do imposto.
Os carnês serão entregues
pelos Correios, mas será possível emitir as guias para pagamento no Portal de Serviços
da Prefeitura de Niterói no
endereço eletrônico https://
servicos.niteroi.rj.gov.br/. Para
qualquer esclarecimento sobre o IPTU, o contribuinte
poderá procurar a Central de
Atendimento ao Cidadão, na
sede da SMF (Rua da Conceição, 100) ou enviar mensagem
para o e-mail cac@fazenda.
niteroi.rj.gov.br.

Ita Legal permite
regularização
Com objetivo de atualizar
cadastro e regularizar os
débitos com isenção de
impostos e anistia de 100%
em juros, multas e honorários, o programa Ita Legal,
foi prorrogado até o dia 23
de dezembro de forma presencial e até o dia 26 com
atendimento pelo site. A
iniciativa é da Prefeitura de
Itaboraí, através do através
da Secretaria Municipal
de Fazenda e Tecnologia
(SEMFAT).
A atualização cadastral
recairá sobre todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas à fiscalização municipal
em razão da localização da
instalação e do funcionamento de estabelecimentos
extrativistas, produtores,
industriais, comerciais,
sociais e prestadores de
serviços de qualquer natureza, além dos imóveis
residenciais, industriais e

comerciais.
Os contribuintes que
realizarem atualização cadastral, referentes a fatos
geradores ocorridos no
exercício de 2020 e anteriores, gozarão de benefícios
fiscais. Já quem não efetuar
até o prazo será considerado irregular perante a
Secretaria Municipal de
Fazenda e Tecnologia (Semfat).
“O contribuinte tem que
ficar atento para não perder
esta oportunidade dentro
do prazo e, caso seja feita
a adesão, efetuar os pagamentos em dia, para não
perder o benefício. Quem
aderir ao programa Ita Legal terá descontos e anistia
de multas e juros de impostos municipais como, por
exemplo, ISSQN e IPTU”,
comentou o secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago.

Rio: cadastro de
imóvel dá desconto
Aproximadamente 155 mil
imóveis no município do
Rio de Janeiro tiveram suas
informações cadastrais
atualizadas por meio da
Declaração Anual de Dados Cadastrais (Decad).
Lançada em junho pela
Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento,
a Decad é uma nova forma
de atualização cadastral do
imóvel, totalmente online
e sem burocracia.
A entrega da declaração garante ao contribuinte que
pagou todas as parcelas do
IPTU de 2021 em dia um
desconto de 5% no imposto
do ano que vem.
O desconto será automático e virá já no carnê
de 2022, que começará a
ser distribuído a partir do
dia 10 de janeiro.
A Decad foi realizada ao
longo do segundo semestre de 2021 por regiões da
cidade e contemplou 1,6
milhão de casas e apartamentos. O processo começou com as Áreas de
Planejamento 1 e 2, que

concentram bairros da
Zona Sul, Centro e Grande
Tijuca, partindo para a AP
3, que reúne o restante da
Zona Norte, e, por fim, as
APs 4 e 5, Região da Barra e Jacarepaguá e Zona
Oeste.
Segundo a Secretaria
Municipal de Fazenda e
Planejamento, a Decad
pode ser feita em apenas 10
minutos e de graça. Além
de incentivar os contribuintes a realizarem a declaração espontaneamente, a secretaria permitirá
que aqueles que deixaram
de atualizar suas informações com o fisco, como um
eventual aumento de área,
tenham a oportunidade de
regularizar seu cadastro
sem sofrer cobrança retroativa.
A cobrança referente
a anos anteriores poderá ocorrer para aqueles
que não fizerem a Decad
ou declararem dados incorretamente, o que será
constatado em ações de
fiscalização.
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Moradores de Niterói comemoram o Natal
com novos sonhos e esperança
Divulgação

te do planeta, e aqui em Niterói
não é diferente. A cidade está em
festa com programação cultural
em diversos bairros. Nessa data
tão especial, sentimos uma magia diferente no ar, que mistura
boas energias, alegria, esperança
e fé em dias melhores.
A tradicional árvore de Natal,
que encanta crianças e adultos,
com 50 metros de altura e mais de
um milhão de micro lâmpadas de
led azuis, localizada na Praça Rádio Amador, entre São Francisco
e Charitas, é uma atração à parte
para as famílias niteroienses, que
podem desfrutar da imensa árvore com visitas ao seu interior para
fotos com o Papai Noel, símbolo
natalino que cativa gerações.

Richard Sonsol*
O Natal é um momento mágico
para as pessoas em qualquer par-

E não para por aí. O Natal da
Esperança, como batizado pela
Prefeitura, conta com iluminação

especial em diversos pontos da alto Índice de Desenvolvimento
cidade para marcar a data. E,
Humano (IDH) e por suas
muito além da decoração,
belezas naturais.
foram organizadas diversas apresentações cultuVale destacar que toda a
rais, que tiveram
programação cultuinício ainda em
ral da cidade, aconO ‘Natal da
novembro, com
tece ao ar livre, segue
40 atrações para
Esperança’, com todos os protocolos
todas as idades.
de combate da paniluminação
O maestro João
demia e, sobretudo,
especial e
Carlos Mar tins
presta uma homecom a Orquestra
nagem às vítimas da
atrações,
da Grota e a Orcontribui para Covid -19.
questra Jovem de
a qualidade de
Niterói, no CamA família ADEpo de São Bento,
MI-Niterói
também
vida em Niterói
encerra, no dia 19
comemora o ano de
de dezembro, a
2021, que registrou
temporada.
excelentes vendas de imóveis, tornando possível o
Tudo isso contribui para
sonho da casa própria de
a qualidade de vida dos
muitas famílias. A expectamoradores de Niterói, uma ci- tiva para 2022 é que seja um ano
dade reconhecida no país pelo ainda melhor.

Para quem planeja a compra
do primeiro imóvel ou a troca por
outro, conte com a assessoria dos
associados da ADEMI-Niterói e
tenha a certeza de um atendimento especializado e único para
cada cliente.
A todos os moradores de Niterói e aos nossos clientes desejamos um Natal repleto de sonhos,
prosperidade e paz.

*Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói

Moeda Arariboia em janeiro
Benefício social da Prefeitura Niterói será lançado nesta segunda-feira e vai contemplar 27 mil famílias
A Prefeitura de Niterói vai
lançar, nesta segunda-feira
(13), a Moeda Social Arariboia. O programa será gerido
pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Economia
Solidária e, além do benefício que será pago as 27 mil
famílias em vulnerabilidade
social, pretende ampliar a
geração de novos empregos
e renda dos comerciantes,
empreendedores e prestadores de serviços cadastrados
com a circulação da moeda
por toda a cidade. Os cartões
serão entregues em janeiro,
com previsão do primeiro
pagamento o mesmo mês. O
benefício pode chegar a até
R$540, para famílias composta por seis integrantes.
O secretário de Assistên-

cia Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destaca que o programa visa
a geração de renda da população mais vulnerável.
“Esse programa vai ajudar e
muito no desenvolvimento
econômico e social do município. Além de ser um auxílio
às pessoas mais simples, vai
aquecer o comércio local,
gerando emprego e renda. A
moeda social é um programa permanente, que integra
uma série de ações da prefeitura de combate à pobreza
extrema”, explica Teixeira.
O benefício vai gerar movimentação de aproximadamente R$ 7 milhões na
economia da cidade todos os
meses. Ganham as famílias
que precisam de ajuda finan-

SG entrega o Kit de
Alimentação Escolar
A Prefeitura de São Gonçalo
vai iniciar, nesta segunda-feira (13), a distribuição do Kit
Alimentação Escolar, que foi
criado para complementar a
alimentação do aluno no momento de pandemia, conforme
orientação do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os responsáveis
pelos alunos da rede municipal
podem retirar dois kits nos 15
polos de distribuição, com dia e
local marcado, entre 13 a 17 de
dezembro, de 8h às 17h.
O Kit está beneficiando os
50 mil alunos das 141 escolas
municipais de São Gonçalo e
creches conveniadas. As entregas desta semana são referentes
aos meses de julho e agosto (em
atraso). Neste mês, haverá mais
uma distribuição, com dois kits
por aluno, referentes a novembro e dezembro, completando
a merenda do ano letivo.
Cada unidade de ensino irá
informar aos responsáveis, por
meio de grupos, redes sociais e
informes nas agendas dos alu-

nos, o cronograma com os dias
e locais de entrega. No período
de entrega do Kit, as aulas nas
unidades escolares que forem
polos de distribuição ocorrerão
de forma remota. Para evitar
aglomeração, recomenda-se
que os responsáveis não levem
acompanhantes para a retirada.
Para receber o Kit, o responsável deverá ir ao polo
correspondente a sua escola,
no dia e horário indicados no
cronograma, munido de um
documento de identificação
com foto (carteira de identidade, habilitação, ou carteira de
trabalho) e uma cópia.
Caso o recebimento do Kit
seja feito por outro representante, ele deverá levar a cópia
dos documentos de identificação, tanto dele quanto do
responsável legal, e a cópia do
documento de identificação do
aluno (certidão de nascimento
ou carteira de identidade),
além de assinar um Termo de
Recebimento por Autorização
disponibilizado por cada polo.
Lucas Alvarenga/Divulgação

Kits de alimentação escolar serão entregues em postos de distribuição

ceira e também os comerciantes cadastrados. Inclusive,
uma das possibilidades na
ampliação da renda dessas
famílias que vão receber o
benefício é, caso elas tenham
algum serviço para oferecer,
esse valor pago seja agregado
à renda dela através do cartão
que vai poder movimentar
uma conta digital que dá
direito a pessoa receber por
seu trabalho na moeda também. Por exemplo, a venda
de bolos, doces, serviços de
manicure e cabeleireiro poderão ser pagos e recebidos
por meio da moeda social.
A moeda social Arariboia faz
parte do Programa Municipal de Economia Solidária,
Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e

Social de Niterói, instituído
pela Lei Nº 3621, que tem
como meta principal combater as desigualdades sociais,
fomentar o desenvolvimento econômico e social das
comunidades e estabelecer
meios para atingir a erradicação da pobreza e a geração
de emprego e renda para as
camadas mais carentes do
município, complementando a Política Municipal de
Economia Popular Solidária.
A Moeda Social Arariboia
estará vinculada aos bancos
comunitários que serão inaugurados ao longo do próximo
ano, em várias áreas da cidade. O coordenador de Economia Solidária, Maicon Carlos,
conta que a Moeda Arariboia
potencializa a economia por-

que ela continua circulando
para além dos beneficiários.
“A Moeda Social Arariboia
continua circulando mesmo
após sair da conta do beneficiário do programa. Toda
vez que um comerciante ou
prestador de serviço receber
a Moeda Arariboia, ela ficará
disponível na conta dele para
ser usada. Nesse sentido, ele
também vai poder comprar e
gastar em Arariboia, fazendo
com que a moeda continue
circulando em toda a cidade,
por diversas pessoas, potencializando a economia em
Niterói. Temos mais de 40
credenciadores em todas as
regiões indo nos comércios,
nos prestadores de serviço e
em empreendimentos para
cadastrar os interessados

Serra Verde Imperial terá
Fórum Regional de Turismo

em participar do programa”, ressalta o coordenador.
No momento, a secretaria tem
cerca de 2 mil comerciantes
cadastrados e aptos a utilizar
a moeda social. Segundo Maicon Carlos, a ideia de ter um
programa de transferência de
renda aliado a uma moeda
social impulsiona o desenvolvimento econômico nas
comunidades e regiões mais
empobrecidas.
A Moeda Social Arariboia
faz parte do Programa de
Economia Solidária, Combate
à Pobreza e Desenvolvimento
Econômico e Social de Niterói. O programa vai contemplar apenas os usuários do
CadÚnico que estão na faixa
de renda que caracteriza a
vulnerabilidade social.

Setur-RJ e TurisRio promovem o evento na terça-feira, em Petrópolis

Supera
Mais: SG
terá mutirão
de entrega

A Secretaria de Estado de
Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado
do Rio de Janeiro (TurisRio)
realizam, na terça-feira (14),
o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Serra Verde Imperial. O evento
tem o objetivo de debater a
retomada das atividades turísticas e o potencial turístico
dos municípios fluminenses.
O encontro vai acontece no
Sesc Quitandinha, em Petrópolis, e vai unir as lideranças
públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada
das cidades do interior.
O evento é uma das iniciativas do programa “Turismo RJ + Perto”, comandado
pela Setur-RJ, que visa a
integração e a união de esforços para o desenvolvimento
do turismo na retomada
das atividades, alinhadas
ao avanço da vacinação, e
no pós-pandemia. Além de
palestras e debates, a ação
também contará com apresentações culturais e uma
área em que os municípios
vão apresentar sua gastronomia, artesanato e cultura.
A programação do Fórum
conta com palestras, mesas
e painéis que abordarão
assuntos relevantes para o
setor. Equipes da Setur-RJ/
TurisRio estarão à disposição
para atender em assuntos
relacionados ao Cadastur

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de
Assistência Social, vai realizar um mutirão nos dias
14, 15, 16, 20, 21 e 22 de dezembro para a distribuição
dos cartões do SuperaRJ,
um programa estadual
de auxílio emergencial. O
evento será das 10h às 15h,
na Av. Dr. Porciúncula, 395,
Venda da Cruz (sede da
Guarda Municipal).
A Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo recebeu 9.432 cartões
para distribuição; desses,
1.890 já foram entregues.
O programa foi criado
para apoiar as famílias
em situação de pobreza
e extrema pobreza que
não contam com auxílios
federais, e famílias de trabalhadores que tenham
perdido vínculo formal de
trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$
1.501 durante a pandemia
da Covid-19.
Para informações sobre
o SuperaRJ, o Governo do
Estado disponibilizou o
site www.superarj.rj.gov.br
onde os beneficiários podem verificar o cadastro. É
só inserir o número do CPF
para saber informações.
Dúvidas podem ser esclarecidas nos CRAS ou pelo
call center do SuperaRJ, no
telefone 0800 071 7474.

Sesc Quitandinha é um dos símbolos turísticos da Cidade Imperial

e ao Programa Estadual de
Artesanato, entre outros.
O secretário de estado de
Turismo, Gustavo Tutuca,
ressalta que o estado do Rio
de Janeiro vem trilhando
um caminho vitorioso na
retomada das atividades
e os Fóruns são mais uma
ação que contribui para
o sucesso do turismo do
RJ. “Tenho certeza de que
juntos somos mais fortes e
é essa a ideia principal dos
Fóruns Regionais. Trocar
experiências, fazer parcerias,
acertar roteiros, conhecer

casos de sucesso e fortalecer o aprendizado através
das palestras e debates são
fundamentais para o entrosamento dos envolvidos e,
consequentemente, para o
fortalecimento do turismo
nas 92 cidades fluminenses”,
diz o secretário.
Após o evento, haverá um
tour pela cidade para que os
participantes possam conhecer a beleza da decoração
do Natal Imperial. O passeio
será realizado em veículos
da Jeep Tour e em um ônibus
panorâmico.
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Vacina contra o HPV: atenção adolescentes
Por Mirian da Silva Cunha, a convite do professor Aderbal Sabrá e da professa Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE
Papiloma Vírus Humano (HPV)
é o vírus responsável por uma
infecção sexualmente transmissível chamada condiloma
acuminado ou verruga, altamente contagiosa, que surge
no órgão genital feminino
como vulva, vagina, colo do
útero, podendo se estender
para o anus e regiões próximas. É a doença viral mais
prevalente nas pessoas de vida
sexual ativa. Segundo Instituto
Nacional do Câncer (INCA), 25
% a 50% das mulheres e 50%
dos homens no mundo, estão
infectados pelo HPV, e logo que
inicie a sua vida sexual, a probabilidade das mulheres serem
infectadas pelo HPV, é de 80%.
Entretanto o maior risco de
contrair esta infecção genital é
durante a adolescência, quando a maioria está iniciando sua
vida sexual e ainda não possui
informações necessárias para
evitar esta doença.
Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2018 para
verificar a prevalência do HPV
e seus diferentes tipos, através
de entrevistados em 8.626 homens e mulheres entre 16 e 25
anos, que fazem uso do SUS,
mostrou prevalência do HPV
de 53,6%, sendo 35,2% destes

com alto risco para desenvolver câncer. A prevalência geral
na população do estudo foi,
54% para as mulheres e 51,8%
para os homens.
Este vírus, HPV, não pode
ser eliminado do organismo
e pode permanecer em estado latente, isto é, sem causar
doença, e somente se manifestando 20 anos após. A maioria
das mulheres que entram em
contato com o HPV não apresenta sintomas, a infecção é
assintomática, inaparente e
transitória. Mas mesmo sem
lesão aparente, o HPV invade
as células provocando lesões
principalmente no colo do
útero, causando câncer anos
após. O câncer do colo do
útero é possivelmente evitável
através da vacina HPV, exame
citopatológico, isto é, o preventivo que é disponível nas
unidades básicas de saúde e
educação permanente. Já no
sexo masculino a infecção pelo
HPV pode evoluir com câncer
de pênis, anus e boca.
Sabe-se que a maioria dos
adolescentes nunca ouviu falar sobre HPV e desconhece a
importância do uso de preservativo não apenas no primeiro
ato sexual mas também nas re-

lações posteriores, como forma
de prevenir a infecção por este
vírus além de outras infecções
transmitidas pelo sexo como
sífilis, gonorreia e AIDS. Mas, o
bom da história é que há vacina
contra o HPV.
A vacina contra o HPV foi
introduzida pelo Ministério
da Saúde em 2014 para as meninas entre 11 e 14 anos, e em
2017 para os meninos na mesma faixa etária. No ano de 2015
foi proposta a vacinação aos
9 anos para as meninas, com
objetivo principal de vacinar
antes do início da vida sexual,
conferindo assim, maior proteção vacinal.
Torna-se relevante investir
em educação permanente para
os adolescentes, assim como
realização de busca ativa pelos
Programas de Médico de Família, além da divulgação maciça
de informações educativas
utilizando-se as mídias sociais.
Adolescente, diga NÃO ao HPV!
Mirian da Silva Cunha é enfermeira e
mestranda do Curso de Mestrado
Profissional em Saúde Materno
Infantil da UFF. Orientada pelos professores André Ricardo Araújo da Silva e
Licínio Esmeraldo da Silva.

Pestalozzi homenageia expresidente Lizair Guarino
Associação, em Pendotiba, está completando 73 anos de atuação
Divulgação

Uma série de homenagens,
entre elas a instalação de um
busto em homenagem à ex-presidente Lizair Guarino,
marcou a festa de 73 anos
de fundação da Associação
Pestalozzi de Niterói. Lizair,
que faleceu em maio do ano
passado, aos 90 anos, presidiu
a instituição desde a década
de 60 até os anos 2000, liderando uma série de ações que
inseriu a instituição no cenário
nacional da reabilitação física
e intelectual e na educação de
pessoas com deficiência.
No mesmo dia, o presidente da Pestalozzi, Carlos
Alberto Consídera entregou o
título de Sócio Benemérito ao
ex-presidente José Raymundo
Martins Romeo e às famílias
dos voluntários Sohail Saud e
Jésus Bastos receberam uma
placa de reconhecimento, in
memorian, do apoio que ambos ofereceram à instituição.
O primeiro, por mais de 20
anos, alegrou a festa de chegada de Papai Noel promovida
pela Pestalozzi e o segundo
integrou o Conselho Fiscal da

‘Minha Casa’,
em Itaboraí
O presente de Natal para
mais de 450 famílias de
Itaboraí será o do sonho
da casa própria realizado. Os contemplados
pelo programa Minha
Casa, Minha Vida, que
vão morar nas unidades
do Condomínio Residencial Viver Melhor,
foram convocados pela
Prefeitura para assinar
o contrato com o Banco
do Brasil que garante a
propriedade do apartamento.
A assinatura será realizada nesta segunda-feira (13), na Escola Genesio da Costa Cotrim,
que fica na Rua Theopista do Nascimento Galdino, bairro Esperança,
mais conhecido com
Reta, das 8h às 14h.

Filho de Lizair, Camilo Guarino participou das homenagens prestadas à mãe

Casa.
Em seu discurso, o presidente da Pestalozzi destacou
a importância da solenidade
e lembrou que a rosa, símbolo da instituição, representa
o amor e a dedicação que a
Pestalozzi promove a quem
procura os seus serviços.
“Reparem que a rosa que
nos marca, não tem espinhos,
demonstrando que eles foram
retirados para que as pessoas

só recebam de nós o perfume
e a delicadeza nos momentos
difíceis”, disse ele.
Jussara Freitas, vice-presidente da Pestalozzi, destacou
o trabalho extraordinário de
Lizair, que transformou uma
granja-escola em um centro de
referência e atuando, através
da Escola Superior de Ensino
Helena Antipoff, na formação
de milhares de profissionais na
área da reabilitação.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 33.050.071/0001-58
NIRE Nº 3330005494-4
AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos
A Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”) (Código B3: CBEE3) comunica que, por
deliberação de seus acionistas, tomada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
20 de abril de 2021, foi aprovado o pagamento de dividendos referente ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020, no montante total de R$ 11.673.502,53 (onze milhões, seiscentos e setenta
e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três centavos) correspondente a R$ 0,07005461 por
ação ordinária. O pagamento dos dividendos será efetuado no dia 15 de dezembro de 2021, e terão
direito ao valor correspondente aos dividendos os acionistas que se achavam inscritos nos registros
da Companhia no final do dia 20 de abril de 2021 (“Acionistas”). A seguir encontram-se as instruções
quanto ao crédito do pagamento: I. Os Acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 15 de
dezembro de 2021 de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco Bradesco S.A.- Instituição
Financeira Depositária das ações escriturais da Companhia; II. Para os Acionistas que estiverem
sem domicílio bancário cadastrado ou cujos dados cadastrais estejam desatualizados, o valor
correspondente aos dividendos ficará à disposição. Para o efetivo recebimento dos dividendos, os
Acionistas deverão atualizar o cadastro em qualquer Agência do Banco Bradesco S.A., apresentando
seus documentos pessoais de identificação (CPF, RG, Comprovante de Residência e Comprovante
de Domicílio Bancário); III. Os pagamentos dos dividendos relativos às ações depositadas na CBLC
(Custódia da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) serão creditados a esta entidade que
os repassará aos Acionistas titulares por intermédio das CORRETORAS DEPOSITANTES; IV. Os
dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de início do pagamento em
15 de dezembro de 2021, prescreverão em favor da Companhia (Lei 6.404/76, art. 287, inciso II, item
a). Niterói, 13 de dezembro de 2021.
Julia Freitas de Alcantara Nunes
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Maioria das mulheres não apresenta sintomas do HPV, que, pode causar até câncer, anos depois
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Forum da
EMERJ discute
o racismo
institucional
A 10ª reunião do Fórum
Permanente de Direitos e
Relações Raciais da Escola
da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro (EMERJ)
terá como tema principal “Comissão de Juristas
para o Enfrentamento ao
Racismo Estrutural e Institucional: Perspectivas e
Desafios”. O encontro acontecerá na segunda-feira,
às 19h, via Zoom. Haverá
tradução simultânea para
a Língua Brasileira de Sinais
(Libras).
A abertura do evento
será feita pelo presidente do
Fórum, juiz André Nicollit,
doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa; e pela vice-presidente do Fórum, promotora do
MPBA Lívia Sant’anna Vaz,
mestre em Direito Público
pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA).
O racismo estrutural
pode ser definido como
o racismo que acontece
dentro das instituições e se
perpetua a partir de práticas
de coerção e hierarquização, o que aumenta as
desigualdades. São atitudes
implícitas que fazem com
que os negros permaneçam
em lugares de subalternidade, para que outro grupo se
mantenha no poder. Essas
ações vão normalizando
situações que são violações
de direitos da população
negra.
Para se inscrever, acesse
o link: https://www.emerj.
tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos2021/webinar/8074.html

comercial@ofluminense.com.br

Jovens do EcoSocial
Cães do Corpo de Bombeiros
ganham certificações nacionais mostram habilidades
Divulgação

Cães do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio foram testados em ambientes rurais e urbanos por cinco dias

O canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ)
conquistou, semana passada, 17 certificações nacionais
de busca e resgate. Os binômios da corporação (duplas formadas pelo cachorro e seu condutor) foram
testados em ambientes rurais e urbanos, em provas
que avaliaram agilidade,
obediência, destreza, independência, objetividade,
resistência e faro.
Os exames aconteceram
em Magé e em Guapimirim,
no Estado do Rio de Janeiro,
de 4 a 8 de dezembro. Os animais atuaram em áreas verdes, com vegetação fechada,
escombros e estruturas co-

lapsadas, cenários usados
para simular operações de
socorro a vítimas.
“O certificado atesta que
o animal tem as qualidades necessárias para atuar
em ocorrências envolvendo
pessoas perdidas em matas
e florestas; soterradas após
desabamentos ou em deslizamentos de terra oriundos
de desastres naturais ou
antrópicos, provocados pelo
homem - afirmou o tenente-coronel Douglas Henaut.
Atualmente, os binômios
do Corpo de Bombeiros RJ
têm 42 certificações nacionais e internacionais. O canil
da corporação conta com 14
animais, sendo 13 aptos ao
serviço e dois em treinamen-

to. Ainda filhotes, os animais
iniciam uma série de exercícios, com estímulos motores
e sensoriais, a fim de despertar aptidões necessárias para
atuação no socorro.
Ao todo, 20 cães de cinco
delegações participaram da
etapa Sudeste da Certificação Nacional de Cães de
Busca e Resgate da Ligabom
(Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares
do Brasil), sediada pelo 2°
Grupamento de Socorro
Florestal e Meio Ambiente
(2° GSFMA). Binômios do Rio
de Janeiro, de Amapá, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e
Sergipe realizaram as provas
nas áreas de socorro e adestramento.

Domingo, 12 e segunda-feira, 13/12/2021

O Horto do Fonseca, na
Zona Norte de Niterói,
recebeu na semana passada o Festival EcoSocial
de Cultura e Sustentabilidade. Alunos das 11 comunidades do programa
Niterói Jovem EcoSocial
expuseram para a população conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Foram 16 atividades,
como oficina de hortas
em caixotes, produção de
Plantas Alimentícias Não
Convencionais (PANCs)
e até dicas de embelezamento de cílios. Os jovens
que participaram do festival estão na reta final do
programa.
Desenvolvido pela
Prefeitura de Niterói através do Pacto Contra a
Violência e realizado em
parceria com a Firjan,
o EcoSocial promove a
inclusão social de forma
qualificada, desenvolvendo habilidades sociais e
competências profissionais, por meio de capaci-

tação técnica profissionalizante. Em contrapartida,
os alunos atuam em ações
da Prefeitura, em áreas
como reflorestamento,
manutenção de recursos
hídricos, ações preventivas de queimadas, de
Defesa Civil e atividades
visando à manutenção e
à sinalização de trilhas
da cidade.
Eles já são responsáveis pelo plantio de mais
de cinco mil mudas de árvores na cidade. Durante
o projeto, eles recebem
uma bolsa-auxílio de R$
750.
O Jovem EcoSocial começou em outubro de
2019 e atende a mais de
370 jovens com idades de
16 a 24 anos, de 11 comunidades de Niterói.
No mês de outubro,
a Prefeitura de Niterói
entregou o certificado
de conclusão do curso
para 93 alunos na primeira formatura do EcoSocial.

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

Jovens do EcoSocial mostram conhecimento na produção de hortas
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Lateral conversa para seguir no Vasco
Niteroiense Léo Matos, de 35 anos, afirmou que deseja disputar mais uma temporada com a camisa cruz-maltina
Rafael Ribeiro / Vasco

De férias com a
família na Europa, o lateral-direito Léo Matos
ainda não tem
uma definição
sobre seu aproveitamento no novo time do
Vasco da Gama. O jogador
niteroiense de 35 anos tem
contrato com o Cruz-maltino
por mais um ano e não viajou
sem antes ter uma conversa
com o presidente Jorge Salgado.
Léo Matos está no Cruz-maltino desde 2020, após
muitos anos na Europa. Com
a queda para a Série B, seu
contrato, que vencia no final
de 2021, foi estendido por mais
um ano. Para isso, o atleta abriu
mão de 50% de seus salários.
“No final da temporada, tive
uma conversa com o presidente, explicando a minha situação. Expliquei que tinha aberto
mão de boa parte do meu salário para poder ficar para jogar
a Série B. E o dinheiro que foi
descontado desse ano de 2021,

Lateral-direito niteroiense Léo Matos, de 35 anos, admite que seu futuro está nas mãos do comando de futebol do Vasco que passa por uma grande reformulação

daria mais um ano de contrato
utilizando o próprio dinheiro”,
revelou Léo Matos ao canal
“Atenção Vascaínos”.
O jogador entende que o
departamento de futebol está
passando por uma reformulação e seu aproveitamento na
próxima temporada dependerá
do técnico Zé Ricardo.
“Eu ter contrato, isso não
me garante participar do grupo
de trabalho. Mas isso faz com
que eu seja um jogador do
clube e eles têm que analisar
minha situação. O que, a princípio me foi passado, é que nada
muda. Permanecerei, estarei
dentro do projeto pro ano que
vem, mas com certeza o treinador Zé Ricardo chegou e ele
vai discutir a minha situação”,
admitiu.
“Tem possibilidade de ir
para outros clubes, até de Série
A para poder ganhar mais. Mas
com a idade que eu estou, eu
prefiro permanecer no Vasco,
que é uma camisa sem igual”,
completou.

Atletas do Flu ficam
alheios a boatos

Andreas lamenta
resultados do Fla

Aumento de verba para
esportes olímpicos

Uma marca registrada do atual
elenco do Fluminense é o bom
ambiente no clube. Com a mescla
entre jogadores experientes e
jovens talentos oriundos das
divisões de base, o Tricolor
conseguiu um bom equilíbrio.
Assim como acontece em
outros clubes em final de temporada, existem as especulações sobre possíveis transferências que surgem a todo momento. Mas isso não perturba
o ambiente no CT Carlos Castilhos e, na verdade, a maioria se
mantém alheia ao que aparece
na imprensa.
“Muitas coisas saem de jogadores que vão embora, saem,
ou que vão ficar e não têm verdade. Sabemos de alguns companheiros, como tinha o Kayky,
por exemplo, que sabíamos que
sairia. Alguns não sabemos se é
verdade ou não. Ano que vem,

O meio-campista Andreas Pereira avaliou a
temporada do
Flamengo após
o fim do Campeonato Brasileiro. O jogador
revelou insatisfação com os
resultados do clube e lamentou o fato da equipe ter batido
na trave em decisões.
“Foi um ano complicado
para a gente. Chegamos perto,
a gente disputou uma final,
não podemos esquecer disso.
Final da Libertadores, vice-campeonato no Brasileiro.
Não estamos satisfeitos, queremos ganhar tudo aquilo que
disputamos. Vamos trabalhar
para isso. Chegamos perto
esse ano e, para o ano que
vem, vamos consertar esses
detalhes”, disse em entrevista
à “Espn”, avaliando os resultados do Flamengo de 2021.
Questionado sobre sua
adaptação ao futebol brasi-

O orçamento do Comitê
Olímpico do Brasil (COB)
foi aprovado por unanimidade em assembleia
realizada na última semana em Aracaju, Sergipe. O
montante aprovado é de
R$ 388.246.000,00. Desta
quantia, R$ 326.008.000,00
(86% do valor total) serão
investidos diretamente nas
atividades esportivas. Às modalidades olímpicas, através
da Lei 13.756 (Lei das Loterias), o Comitê distribuirá R$
165 milhões. Essa é a maior
quantia aplicada desde a
criação da lei, em 2001, e representa um incremento de
10% em relação ao exercício
anterior.
Além do investimento nos
esportes olímpicos, outros
R$ 29 milhões serão aplicados no Programa de Preparação Olímpica (PPO), R$
28.198.000,00 em Missões:
Jogos Olímpicos de Inver-

Samuel Xavier
afirmou que não
teve sondagem
para deixar o
Tricolor em 2022
independentemente de quem
esteja, é fazer um bom 2022,
dar alegria ao clube e torcedor”,
comentou o lateral-direito Samuel Xavier.
O próprio Samuel foi alvo
de especulações, mas ele negou que exista qualquer coisa
em relação ao seu nome. “Não
tive sondagem nenhuma, tenho contrato para 2022, estou
tranquilo, bem e à vontade no
clube”, afirmou.
Assim, com contrato em
vigor e atual titular da posição, Samuel Xavier seguirá no
Fluminense na próxima temporada.

leiro, o atleta afirmou ter tido
certa dificuldade no início.
“No início foi difícil, mas
jogo após jogo, tive a ajuda
dos meus companheiros e
rapidamente consegui achar
o jeito de entrar nos jogos e
me recuperar mais rápido”.
Gatito - O Botafogo está
encontrando dificuldades
para renovar com o goleiro
Gatito Fernández. O paraguaio, que passou a temporada em tratamento de uma
lesão no joelho e não entrou
em campo, só tem contrato
até o fim do ano.
As conversas estão em
andamento, mas os primeiros movimentos não foram
muito favoráveis. O Alvinegro
fez uma proposta que não foi
aceita pelo jogador, que fez
uma contraproposta. Entretanto, os valores pedidos ainda estão acima do que o clube
entende como possível.

CULTURA

no Pequim (em fevereiro),
Jogos Sul-americanos da
Juventude Rosário (em abril)
e Jogos Sul-americanos Assunção (em outubro), além
da preparação para Santiago
2023 e Paris 2024. Já R$ 12
milhões serão destinados
para a Área de Desenvolvimento Esportivo e outros R$
14.181.000,00 para o Centro
de Treinamento Time Brasil.
Para o próximo ciclo
olímpico houve aperfeiçoamento dos critérios de
distribuição dos recursos
das loterias. Agora o repasse
está baseado em 13 critérios,
sendo 11 esportivos e 2 de
gestão, que representam 50%
do orçamento destinado às
entidades, respeitando a
meritocracia. Deste percentual, os recursos destinados
à avaliação da gestão das
confederações devem somar
entre 15% e 17% do peso
total.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r
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Neste domingo, infantis e
muita música em Niterói
As atividades deste domingo,
do terceiro fim de semana
da programação cultural do
“Natal da Esperança”, da Prefeitura de Niterói, começam
às 11h, com três atividades
infantis: o show com contações de histórias e canções de
Lucynha Lima e Os Trovadores do Engenho, no Horto do
Barreto; o espetáculo musical
de Leonardo Lobo, no Horto
de Itaipu; e a montagem lúdica e divertida ‘Os 3 Palhações’,
no Caramujo.
Já às 19h30, tem a cantora

On-line e
gratuito
Dois artistas de teatro beirando os quarenta anos, pais de
primeira viagem, questionam
como a violência está atrelada
às suas identidades, suas sobrevivências e conexões a um
lugar. Encenado em telhados
de suas respectivas cidades,
Pedro Granato, em São Paulo,
e Ruthie Osterman, em Liverpool, “Weapon is a Part of my
Body” volta em cartaz para
uma curta temporada online
até o dia 19, com transmissão
gratuita pelo Youtube.

A programação
cultural do
“Natal da
Esperança”
começa às 11h
em vários locais
Beth Bruno, acompanhada
do pianista e acordeonista
Marcos Nimrichter, com participação de Silvério Pontes,
no Campo de São Bento. A

cantora traz um repertório
inusitado em sua carreira,
onde interpreta canções do
compositor e cantor Geraldo
Vandré.
No Horto do Fonseca,
também às 19h30, tem o
Coral Amantes da Música.
Composto atualmente por 22
integrantes, o Coral desenvolve um trabalho musical e artístico, irreverente e criativo,
apresentando um repertório
eclético, entre MPB, Bossa
Nova, entre outros gêneros
musicais.

Beth Bruno, acompanhada do pianista e acordeonista Marcos Nimrichter, se apresenta no Campo de São Bento
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‘eFestival’ – Carlinhos Brown com Clara Buarque
e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis abrem o
“eFestival Instrumental”, que será transmitido
gratuitamente neste domingo, às 18h, no www.
efestival.com.br.

‘Conto de Natal’
Divulgação

Neste domingo, o Palco Virtual do Itaú Cultural
apresenta o espetáculo on-line “No Meio do Caminho”, às 19h. O texto mostra uma investigação
sobre a linguagem híbrida. Os ingressos devem
ser reservados gratuitamente no Sympla.

Na peça, Pedro Granato estará em São Paulo e Ruthie Osterman em Liverpool

Lançamento – Casal no amor e na música, Mau
Ribeiro e Giu Melito lançam EP com músicas
autorais. “De lá para cá” traz canções baseadas
nas histórias de vida do casal.

“Conto de Natal - Um Ballet de Dalal Achcar”
volta aos palcos do Teatro Riachuelo Rio em
curta temporada, até o dia 19, às sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 16h. A montagem
leva o público a refletir sobre a esperança.
Ingresso: de R$20 a R$80, no site Sympla.

