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Lei Seca retoma operações 
nas ruas durante o dia

Fiscais voltam a marcar presença nos principais acessos a praias, cachoeiras e áreas de lazer neste verão

OLHO NO BAFÔMETRO
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Em São Gonçalo, Papai Noel esteve em uma escola municipal do Mutuá, onde distribuiu presentes para toda a criançada matriculada. Em Niterói, a visita foi ao  Hospital Carlos Tortelly

 Lucas Alvarenga/Divulgação

Papai Noel 
visita hospital 
e escola
Pacientes do Hospital Municipal 
Carlos Tortelly, em Niterói, re-
ceberam nesta semana a visita 
de Papai Noel. Realizado anual-
mente, o evento leva alegria e o 
clima do fi m de ano para os in-
ternados na unidade. Acompa-
nhado de um violonista, o Bom 
Velhinho percorreu as enfer-
marias do hospital, distribuin-
do palavras de esperança. Em 
São Gonçalo, Papai Noel esteve 
no Mutuá, visitando os alunos 
da Escola Municipal Albertina 
Campos.
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Receita abre 
hoje consulta a 
lote residual
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Dono da Havan quer 
espalhar chuveiros 

por toda orla do País
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Confi ra dicas para 
evitar desperdício nas 
festas de fi m de ano

Procon orienta sobre 
compras em lojas 
físicas e virtuais
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Com os dirigentes rubro-negros na Europa atrás do novo técnico do 
Flamengo em 2022, cresceram os rumores sobre a volta do português 
Jorge Jesus. No entanto, o Benfi ca não gostou do assédio dos cariocas e 
emitiu uma nota ofi cial negando o acerto de Jorge jesus com os dirigen-
tes fl amenguistas.

PÁG. 8

Seguindo 
os passos 
de Darwin
O arquipélago das Ilhas 
Cagarras é objeto da expo-
sição em cartaz no Aero-
porto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro.

PÁG.2 

CULTURA

Tomaz Silva/Agência Brasil 

“Nas Asas da Ciência” pode ser 
vista até o dia 20 de fevereiro

ESPORTES

Vasco 
apresenta 
Zé Ricardo
Nesta quarta, o Vasco apre-
sentou Zé Ricardo visando 
a temporada de 2022.O trei-
nador chega com o objetivo 
de levar o Vasco de volta à 
Série A e sabe da responsa-
bilidade que terá em seu re-
torno do clube.

Divulgação / Vasco.com

Zé Ricardo está de volta ao comando 
vascaíno para a temporada de 2022

Alexandre Vidal / Flamengo

Técnico português ainda é sonho de consumo da equipe rubro-negra

Benfi ca nega volta de Jesus ao Fla

Rio já tem 80% 
da população 
vacinada

CIDADES\PÁG.3

SG: hoje é último 
dia do ano para 
tomar vacina
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CARTA DO LEITOR

Manutenção das vias
Trabalho como motorista de Uber e circulo por toda a 
cidade de Niterói. E posso afirmar que o número de bu-
racos nas vias não para de crescer. A prefeitura devia ficar 
atenta poque além de causar prejuízo aos motoristas, pode 
também causar acidentes.
Ronaldo Bastos

Carnaval liberado?
Não dá para entender como o Rio libera a festa de carna-
val se a Organização Mundial da Saúde hoje recomenda 
cautela com as comemorações de Natal. Como conseguem 
prever com tamanha antecedência que até lá essa nova 
variante que chegou ao Rio não vai dar ruim. Acho que 
trocaram a ciência pela bola de cristal.
Mariana Jansen

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.

Santos Dumont 
recebe exposição 
Local visitado pelo natura-
lista Charles Darwin no ano 
de 1832, o Arquipélago das 
Ilhas Cagarras, localizado 
entre 3,8 e 9,1 quilômetros 
da costa do Rio de Janeiro, 
no sul da Praia de Ipanema, 
é objeto da exposição em 
cartaz no Aeroporto Santos 
Dumont.

Intitulada “Nas Asas da 
Ciência – um voo pelas Ilhas 
Cagarras”, a mostra pode ser 
vista até o dia 20 de fevereiro 
no saguão de desembarque 

do aeroporto, ocupando 
um espaço com 280 metros 
quadrados com vista para a 
pista do aeroporto e para a 
Baía de Guanabara.

O Monumento Natural 
das Ilhas Cagarras (MoNa 
Cagarras) é uma unidade 
de conservação integral 
desde 2010. Segundo o pes-
quisador Fernando Moraes, 
um dos organizadores da 
exposição, o local abriga 
espécies endêmicas, raras e 
ameaçadas de extinção. 

CULTURA

Pachequinho
Seu Pachequinho, cantor 
brasileiro que vive nos EUA, 
lança seu mais novo single 
‘’Um Beijo Pro Inimigo’’, no 
sábado, em todas as pla-
taformas digitais. Quem 
assina a composição é, o 
também músico carioca, 
Mu Chebabi - trazendo uma 
mensagem em tom de paz 
para encerrar o ano acom-
panhada da voz singular de 
SeuPachequinho. O artista 
de São Gonçalo desde muito 
cedo, ainda criança, já fler-
tava com a música. 

LANÇAMENTO – Lucas Felix traz ritmos genuinamen-
te brasileiros no seu mais novo EP, “Convite”. E junto 
ao cantor e compositor niteroiense, estão importantes 
nomes da nossa música. Mariana Aydar, Lucy Alves, 
Illy, Mestrinho e Letieres Leite formam o time de par-
ticipações especiais no álbum produzido por Fábio 
Lessa, que chega às plataformas através da Ditto. 

JOHNNY MONSTER – O cantor e compositor Johnny 
Monster lança o seu novo single “Saida de Emergencia”, 
que conta com participação do ator Eriberto Leão. A 
canção foi composta pelo próprio Eriberto, por volta 
de 1997, quando ele era vocalista e colega de banda 
de Johnny na banda Hip Monsters, ao lado também 
de Gastão Moreira.

Tomaz Silva/Agência Brasil 

“Nas Asas da Ciência” pode ser vista até o dia 20 de fevereiro no saguão
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Artista de São Gonçalo lança o single 

‘’Um Beijo Pro Inimigo’’, no sábado

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

POR JEFFERSON LEMOS

Metaverso é a 
nova hype
A tendência para um futuro 
próximo é que toda e qualquer 
atividade se transforme em 
entretenimento por meio da 
tecnologia. O Metaverso deve 
amplificar essa experiência, 
espelhando o mundo real no 
ambiente virtual por meio do 
uso de avatares 3D e realidade 
virtual e aumentada. O tema 
suscitou debates e polêmicas 
na web ao longo de 2021 e, 
como consequência, obteve 84 
mil menções nas redes sociais, 
atingindo o pico no dia 28 de 
outubro, quando o Facebook se 
apresentou ao mercado como 
Meta.

A análise, feita pela Coms-
core, que faz planejamento, 
transações e medição de au-
diência digital em diferentes 
plataformas, elencou diferentes 
destaques a respeito do novo 
mundo virtual. O report indica 
que as menções ao Metaverso 
foram feitas por 29 mil autores 
únicos e estiveram relacionadas 
aos seguintes trending topics:  
realidade virtual; first airdrop; 
e precious gem marketplace 
(mercado de jóias preciosas). 

Medalha para o chefe da Lei Seca

O deputado estadual Co-
ronel Salema entregou ao 
tenente-coronel Fabio Vi-
lella de Pinho a Medalha 
Tiradentes - maior honraria 
concedida pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) a quem 
se destaca em ações que 
beneficiem o Estado e sua 
população. Atualmente, o 
tenente-coronel Pinho é o 
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coordenador da operação 
Lei Seca - que atua em ações 
de educação e fiscalização 
para salvar vidas no trânsito.

Ao longo dos últimos 
12 anos, foram realizadas 
17.363 ações de educação e 
26.110 de fiscalização. Em 
mais de 3 milhões de mo-
toristas abordados, foram 
constatados mais de 213 mil 
casos de alcoolemia. 

Portal para uma 
nova era
O assunto foi abordado em sua 
maioria (82%) pelo público 
masculino, interessado em tec-
nologia, negócios, livros e famí-
lia/paternidade, proveniente 
dos meios artístico,  educador/
estudantil e legal. “O Metaverso 
deve iniciar um novo capítulo 
no mundo conectado e, cer-
tamente, irá dominar muitas 
das narrativas futuras entre 
marcas e consumidores. Ape-
sar de a crescente fusão entre 
real e virtual trazer muitos 
questionamentos a respeito 
do futuro social e das relações 
humanas, essa inovação envol-
ve uma ampliação da conexão 
entre pessoas, representadas 
por seus avatares, por meio da 
tecnologia.”, destaca Alejandro 
Fosk, Gerente Geral da Coms-
core na América Latina.

Alerj se apronta 
para a folia

A Digital Influencer Patrícia 
Barros esteve presente na gra-
vação da vinheta do carnaval 
de 2022 da TV Alerj. A beldade, 
que reinará à frente da bateria 
da Independente da Praça da 
Bandeira, participou do clipe 
que estará disponível em bre-
ve no canal da TV Alerj, que 
transmitirá os desfiles da In-
tendente Magalhães em 2022.

Para a gravação, a Rainha 
optou por um vestido doura-
do e exibiu boa forma, pronta 
para o carnaval. Com a proxi-
midade do carnaval, Patrícia 
intensificou seus treinos para 
brilhar na Intendente Maga-
lhães, onde também é musa 
da Leão de Nova Iguaçu.

“A cada gravação, a cada 
evento, cada momento me 
deixa ainda mais ansiosa para 
os desfiles. Não tivemos car-
naval em 2021, então estamos 
com sangue nos olhos para o 
próximo. Não vejo a hora de 
entrar na avenida com a mi-
nha escola e ainda podemos 
ter novidades para 2022 em 
breve”, diz Patrícia.

A Independente da Praça 
da Bandeira tem como enredo 
“Dos encantos do Capibaribe 
à frevança atual… Pernambu-
co respira diversidade cultu-
ral” e será a terceira escola a 
desfilar na segunda-feira de 
carnaval, 28 de fevereiro, pela 
Série Prata da Superliga. 

Brasileiros estão sonhando alto

A bordo do foguete Falcon 
9 da SpaceX, será lançado o 
primeiro satélite construído 
por uma startup brasileira 
no próximo dia 10 de janei-
ro, a partir de Cabo Canave-
ral, na Flórida. O PION-BR1 
foi desenvolvido em apenas 
7 meses pelos fundadores 
da startup PION Labs, Cal-
vin Trubiene, Bruno Pinto 
Costa, Gabriel Yamato e 
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João Pedro Vilas Boas e tem 
o objetivo de estudar a ca-
pacidade de comunicação 
de longa distância para o 
desenvolvimento de uma 
nova era para o segmento 
no país. O PION-BR1 tem 
apenas 125 cm³, mas atra-
vés da análise de seu de-
sempenho no espaço será 
possível escalonar projetos 
maiores.

Panorama RJPanorama RJ

O Bike Rio, sistema de bikes 
compartilhadas realizado 
pela Tembici, com patrocí-
nio do Itaú Unibanco, que 
há 10 anos está presente 
na cidade do Rio continua 
bombando mais. Compa-
rando com 2020, este ano 
o projeto cresceu 44% em 
novos adeptos ao uso das 
bikes compartilhadas. 

“As laranjinhas fazem 
parte não só da rotina, como 
também da paisagem da 
cidade. As pessoas estão 

utilizando cada vez mais a 
magrela para ir ao trabalho 
e demais compromissos. 
O modal não pega conges-
tionamento, é muito mais 
econômico, contribui com 
o distanciamento social e de-
senvolvimento das cidades 
mais sustentáveis e funcio-
nais. Foi este ano também 
que superamos 1 milhão 
de usuários cadastrados”, 
ressalta Marcella Bordallo, 
gerente regional da Tembici. 
Enquanto isso, em Niterói.. 

Laranjinhas mantém sucesso no Rio
Divulgação

O chuveiro da Havan im-
plantado na praia de Ca-
nasvieiras, em Florianópolis 
(SC) foi instalado nesta úl-
tima segunda (20) e estará 
à disposição dos banhistas 
para uso gratuito durante 
30 dias. O dono da Havan, 
Luciano Hang, diz que ficou 
surpreso com o sucesso da 
iniciativa e que pretende 
levá-la para todo o País. 

“Desde segunda-feira temos 
recebido diversos pedidos 
de colocar mais chuveiros. 
Recebemos ofícios e deze-
nas de pedidos nas redes 
sociais. Estamos estudando 
a possibilidade de colocar 
em todo o litoral brasileiro. 
Ficamos muito felizes com 
essa repercussão. A Havan 
realmente é uma empresa 
muito querida”, comenta. 

Havan quer espalhar seus chuveiros
Divulgação

Divulgação
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Considerada a parcela das pessoas com 12 anos ou mais, a imunização na Capital chegou a 93,5%

Rio: 80% da população vacinada
O Município do Rio de Janeiro 
atingiu a marca de 80% da 
população com a imunização 
completa contra a covid-19. 
De acordo com dados da 
prefeitura, atualizados ontem 
(22), de toda a população 
carioca 80,1% tomaram duas 
doses ou a dose única da vaci-
na. Considerada a população 
de 12 anos ou mais, a imuni-
zação chegou a 93,5%.   

“E você que tá devendo 
vacina, pelo amor de Deus, 
meu filho, #SóVem logo! Não 
é hora de dar mole, mas... 
Chegamos a 80% e a gente 
aqui na Pref [prefeitura] não 
tá cabendo em si de orgulho 
da nossa cidade e de vocês 
cariocas”, disse, pelo Twitter, 
a prefeitura. 

Com a marca da vacinação 
associada a outros fatores, 
como internações e número 
de casos, o Comitê Espe-
cial de Enfrentamento à Co-
vid-19 (CEEC), que assessora 
cientificamente a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
do Rio de Janeiro, deliberou 
por não impor restrições ao 
carnaval na cidade. Em 2022, 
a folia será nos dias 26, 27 e 
28 de fevereiro e 1º de março, 
terça-feira.

Também pelo Twitter, o 
prefeito Eduardo Paes ponde-
rou que a avaliação do CEEC 
refere-se ao cenário atual. 

“Vamos acompanhando”, 
disse. No último dia 15, o 
prefeito disse que, caso não 
haja mudanças no quadro, 
pelo menos a realização dos 
desfiles das escolas de samba 
na Marquês de Sapucaí está 
garantida. 

Ômicron no Rio]- Esta 

semana, o Rio confirmou o 
primeiro caso importado da 
variante Ômicron, que se es-
palha mais facilmente do que 
o vírus Sars-CoV-2 originário 
e do que variantes como a 
Delta. No mundo, a variante 
vem se disseminando e de-
terminando o aumento de 
medidas restritivas.

“Temos uma nova variante 
chegando à cidade e a última 
coisa que queremos é repetir 
a alta de casos que tivemos 
no fim do ano passado. Bora 
evitar aglomerações, deixar 
as janelas abertas quando 
possível e manter o uso das 
máscaras, principalmente em 
ambientes fechados”, alertou 

a prefeitura pelo Twitter.
Pelo calendário oficial, 

pessoas com 56 anos ou mais 
com a imunização completa 
devem tomar esta semana a 
dose de reforço da vacina da 
covid-19. 

Também devem tomar a 
dose de reforço aqueles com 
18 anos ou mais que tomaram 

a segunda dose há cerca de 
5 meses. Quem desejar an-
tecipar a aplicação devido a 
problemas de saúde, viagem 
ou outras questões pessoais 
também pode comparecer 
aos postos. O intervalo míni-
mo é de três meses.

Metrô incentiva o reforço 
da vacinação- Desde ontem 
(22), o Metrô do Rio de Janei-
ro estendeu a gratuidade nas 
passagens para quem tomar 
a dose de reforço contra a 
covid-19. Nesse dia, a volta 
para casa de Metrô ficará por 
conta da concessionária.

A ação faz parte da ini-
ciativa “Movimento Estação 
Vacina” que, desde setembro, 
garante a volta para casa - de 
graça - para quem se imuni-
zou com a segunda dose. Com 
isso, a medida visa estimular 
a vacinação contra o coro-
navírus.

Para participar da ini-
ciativa, o passageiro deve 
apresentar o comprovante 
da vacinação no acesso ao 
transporte, em qualquer uma 
das 41 estações ou nos ôni-
bus do Metrô na Superfície, 
junto com um documento 
de identidade com foto e CPF 
(Cadastro de Pessoa Física). 

A gratuidade é válida ape-
nas para o dia da aplicação da 
segunda dose ou de reforço, 
informou a concessionária.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Redução do intervalo de aplicação foi anunciada pelo ministro da Saúde e expectativa é de aumentar a imunização na cidade do Rio de Janeiro

SG: vacina só hoje e 
depois na segunda
Esta quinta-feira (23) é o 
último dia, antes do recesso 
do Natal, para se vacinar 
contra o coronavírus em 
São Gonçalo. Depois desta 
quinta-feira (23), a vacina-
ção retorna na segunda-feira 
(27). A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo vacina todos 
os gonçalenses com mais 
de 12 anos. As clínicas gon-
çalenses do Mutondo e Dr. 
Zerbini, no Arsenal, fun-
cionam das 8h às 21h; e em 
outros onze locais, das 8h  
às 17h. 

A Secretaria, seguindo o 
Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI) do Ministério 
da Saúde, aplica a dose de 
reforço com intervalo de 
quatro meses da segunda 
dose para todos com mais de 
18 anos. Os imunossuprimi-
dos também passam a ter a 
dose de reforço, respeitando 
o intervalo de quatro meses 
da dose adicional. 

Todos os locais têm o 
imunizante da Janssen. Ele 
está sendo aplicado nos 
gonçalenses com mais de 
18 anos e que têm intervalo 
de mais de dois meses da 
dose única. As gestantes e 
puérperas que tomaram 
dose única da Janssen fazem 
o reforço com a Pfizer. A 
Semsa continua aplicando 
as outras vacinas contra 
o coronavírus em toda a 
população com mais de 12 
anos com a primeira e se-
gunda dose, esta para quem 
tem intervalo de 21 dias. 

A dose de reforço está 
disponível para todos com 
mais de 18 anos e que te-
nham tomado a segunda 
dose há mais de quatro 
meses. A dose adicional 
dos imunossuprimidos está 
sendo aplicada naqueles 
que têm mais de 28 dias de 
intervalo da segunda dose. E 
a dose de reforço está sendo 
aplicada naqueles que já 
tomaram a dose adicional há 
mais de quatro meses.

São Gonçalo realiza o 
intercâmbio de vacinas de-
pendendo da necessidade e 
doses disponíveis em cada 
local de vacinação. Para a 
aplicação da primeira dose, 
as pessoas com mais de 18 
anos precisam levar carteira 
de vacinação e cartão do 
SUS ou CPF. Os menores de 
18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, 
cartão do SUS ou CPF, iden-
tidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. 

Para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação da primeira dose. 
Para a dose de reforço é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora, 
respectivamente.

Anvisa: mais informação sobre 
uso de CoronaVac em crianças

Depois de participar de uma 
reunião com especialistas e 
cientistas de áreas da pedia-
tria, imunologia e represen-
tantes do Instituto Butantan 
a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
concluiu que há necessidade 
de mais informações e da 
apresentação de dados adi-
cionais pelo instituto sobre o 
uso da CoronaVac em crian-
ças. A agência encaminhará 
questionamentos sobre dados 
que ainda não estão presentes 
no processo de aprovação do 
imunizante para esse público 
e que impedem a conclusão 
da análise.

Segundo a Anvisa, du-
rante a reunião, primeiro os 
pesquisadores do Instituto 
Butantan apresentaram os da-
dos disponíveis sobre estudos 

da CoronaVac em crianças e 
responderam aos questio-
namentos de especialistas 
externos. Em seguida, sem a 
presença de representantes 
do Butantan, especialistas 
externos e técnicos da Anvisa 
compartilharam suas análises 
sobre os dados apresentados 
pelo instituto.

Participaram da reunião 
representantes da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, do 
Departamento de Infectologia 
da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, do Instituto de Pesqui-
sa do Hospital Albert Einstein, 
da Sociedade Brasileira de 
Imunologia e da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva.

“Na avaliação dos técnicos 
da Anvisa e dos especialistas 
externos convidados, há la-
cunas importantes nos dados 

apresentados pelo Butantan 
que ainda impedem afirmar 
de forma científica o grau 
de imunidade gerado nas 
crianças e adolescentes. Os 
técnicos apontaram ainda que 
praticamente não houve mu-
dança em relação aos dados 
apresentados pelo Butantan 
entre o pedido de julho de 
2021, no processo que foi 
indeferido, e o pedido mais 
recente”, diz nota da Anvisa.

Consulta pública - O Mi-
nistério da Saúde oficializou 
ontem (22) a consulta pública 
que coletará manifestações 
da sociedade civil sobre a va-
cinação contra a covid-19 em 
crianças com idade de 5 a 11 
anos. A vacina da Pfizer para 
essa faixa etária foi autorizada 
recentemente pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). O período de 
consulta terá início hoje (23) 
e vai até o dia 2 de janeiro de 
2022.

As contribuições devem 
ser enviadas por meio do 
endereço eletrônico https://
www.gov.br/saude/pt-br. 
Nessa página, está disponível 
a documentação relativa à 
consulta pública, conforme 
publicado no Diário Oficial 
da União.

Agência encaminhará questionamentos que impedem a conclusão da análise

Prefeitura de São Gonçalo

Comerciantes receberam materiais informativos sobre descarte correto do lixo

Renan Otto/Prefeitura de SG

Prefeitura de São Gonçalo segue na luta para vencer o coronavírus

Objetivo dos 
especialistas é 
reduzir a idade 
para imunizar 
o máximo de 
pessoas

Campanha Limpa São Gonçalo 
é ampliada por todo município

Por uma cidade mais limpa 
e organizada, a Prefeitura de 
São Gonçalo lançou, no mês de 
setembro, a Campanha Limpa 
São Gonçalo, uma ação que 
trabalha tanto na conscientiza-
ção quanto na fiscalização dos 
estabelecimentos. Até o início 
de dezembro, as equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e da Subsecretaria de Fiscaliza-
ção de Posturas que percorrem 
a cidade em ação educativa 
já visitaram mais de 3.600 
comércios distribuídos pelos 
bairros: Pacheco, Bandeirante, 
Lagoinha, Santa Luzia, Vista 
Alegre, Monjolos, Alcântara, 
Trindade Colubandê, Centro, 
Neves, Paraíso, Arsenal, Tri-
bobó, Porto da Pedra e Porto 
Novo. Enquanto o trabalho 
educativo segue sendo reali-
zado, a equipe de fiscalização 
percorre os pontos críticos de 

despejo irregular de lixo para 
coibir tal prática no município. 
Cerca de 52 estabelecimentos 
foram visitados após ação edu-
cativa e 27 multas aplicadas. 
Os infratores que insistirem 
na prática ilegal serão punidos 
em operações de repressão 
ao descarte irregular e lixões 
clandestinos pelas equipes de 

fiscalização. As multas diárias 
podem ultrapassar o valor de 
R$ 500.

“O objetivo da campanha 
é manter a cidade limpa. A 
Prefeitura não deseja multar 
o comerciante. Pedimos a 
colaboração da população 
para evitar as penalidades e 
melhorar a qualidade de vida 

da nossa gente. Nossas equi-
pes vão seguir trabalhando 
em duas frentes, educativas e 
de fiscalização, por diversos 
bairros do nosso município”, 
disse o prefeito Capitão Nelson.

“De modo geral, a popula-
ção tem apoiado, sim. Tanto 
moradores quanto comercian-
tes estão entendendo a impor-
tância do projeto, pois sabem 
que a mudança no compor-
tamento irá gerar benefícios 
para todos. Claro que ainda 
temos problemas em muitos 
pontos que sempre foram 
usados para despejo irregular. 
Mas seguimos adiante, certos 
de que estamos no caminho 
que nos levará a uma cidade 
mais limpa, oferecendo mais 
qualidade de vida a seus mo-
radores”, destacou o secretário 
de Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

Prefeitura promove ações educativas e fiscalizações em comércios
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Ano de retomada

Bira Marques*

Chegamos ao fim de mais 
um ano que deixará difíceis 
marcas em todo o mundo. 
Foi mais um período de per-
das e desafios, mas também 
de conquistas históricas. 
Toda crise nos traz uma 
experiência e um aprendi-
zado, e é nosso dever saber 
aproveitá-los para construir 
um futuro melhor. Em 2021, 
a ciência provou sua força e 
importância e, em tempo 
recorde, nos trouxe a tão 
sonhada vacina. Com essa 
dose de esperança nos con-
duzindo, vimos vidas sendo 
salvas e nosso cotidiano, 
pouco a pouco, retoma-
do. Olhando no retrovisor, 
frente a tantas adversida-
des, quantos avanços tive-
mos. Geramos mais de 6,3 
mil empregos em Niterói, 
lançamos a Moeda Social 
Arariboia, vibramos com os 
jovens se formando e tendo 
suas vidas transformadas 
pelo programa Niterói Jo-
vem EcoSocial, apresenta-
mos a experiência de Niterói 
ao mundo durante a Confe-
rência do Clima, na Escócia. 
Definitivamente, este foi um 
ano de superação. 

Dentre os desafios em co-
mum a todas as cidades em 
2021, Niterói tinha a clara 
prioridade de salvar vidas 
desde o primeiro momento, 
sem deixar de lado a eco-
nomia. Nunca houve uma 
escolha entre os dois fatores. 
Num ano em que a pande-
mia atingiu seu ápice, assu-
mimos o desafio de manter 
a nossa cidade como 
referência no combate 
ao coronavírus. E con-
seguimos! 

Na contra-
mão de um 
cenário de 
d e s a m p a -
ro nacional, 
nossa cidade 
fez o que ne-
nhuma outra 
fez e assumiu 
seu protago-
nismo para 
construir um 
caminho menos trau-
mático, com ações pio-
neiras que somaram 
mais de R$ 1 bilhão em 
investimentos nas gestões 
dos prefeitos Rodrigo Neves 
e Axel Grael. Auxiliamos 
mais de 50 mil famílias com 
R$ 500 por mês, através do 
Renda Básica Temporária; 
preservamos mais de 15 mil 
postos de trabalho com ini-
ciativas como o Empresa Ci-
dadã; beneficiamos mais de 
300 empresas com auxílios 
econômicos e 11 mil micro e 
pequenos empreendedores, 
e viabilizamos empréstimos 
de mais de R$ 18 milhões. 

Vimos reacender a esperan-
ça com a chegada de uma 
vacina. Nos empenhamos, 
sem medir esforços, para 
imunizar e proteger todos os 
niteroienses, numa corrida 
em que o tempo não era 
gentil. Continuamos am-
pliando nossa retaguarda 
hospitalar e investindo no 
Hospital Oceânico Gilson 
Catarino para salvar vidas. 
Avançamos no grande de-
safio de retomar as aulas 
com segurança e combater 
a evasão escolar, uma das 
questões mais desafiadoras 
para o mundo inteiro. 

Apesar do senso de urgência 
que a pandemia nos im-
pôs, nossos olhos também 
estavam voltados para o 
desenvolvimento da cidade. 
Afinal, ela não para. Con-
tinuamos investindo em 
infraestrutura, urbanização, 
mobilidade e na qualida-
de de vida das pessoas. O 
planejamento e o uso res-
ponsável dos recursos nos 
permitiram alcançar resul-
tados, que nos mostram 

que estamos no caminho 
certo. De janeiro a outubro 
deste ano, tivemos um saldo 
positivo de mais de 6,3 mil 
empregos. 

É hora de estimular ain-
da mais a economia, gerar 
mais empregos e atrair no-
vos negócios. E Niterói já 
começou a trabalhar hoje 
para garantir o avanço no 
amanhã. Colocamos em 
prática o Pacto de Retomada 
Econômica, com mais de R$  
2 bilhões em investimentos 
só de recursos municipais. 
Como bem diz o nome, é 
um Pacto, uma união de 
esforços que envolve todos 
os setores e a sociedade com 
um só objetivo: fazer Niterói 
crescer. Afinal, a própria 
pandemia nos ensinou o 
quanto precisamos uns dos 
outros.

Estamos caminhando para 
um novo ciclo de desen-
volvimento, com mais de 
250 projetos prontos para 
serem implantados para 

fortalecer o ambiente 
de negócios e tornar 
ainda mais atraente 
e vibrante. Recente-

mente, lança-
mos a Moeda 
Social Arari-
boia, um pro-
grama per-
manente de 
transferência 
de renda que 
vai beneficiar 
mais de 27 
mil famílias e 
injetar R$ 70 
milhões por 
ano na eco-

nomia da nossa ci-
dade. Isso represen-
ta um esforço signifi-
cativo no combate à 

pobreza e às desigualdades, 
trazendo protagonismo às 
comunidades e impulsio-
nando a economia local. É 
uma página que entra para 
a história de Niterói, escrita 
num capítulo de transição 
para o futuro.

Apesar dos abraços irrecu-
peráveis e tempos que não 
voltam mais, precisamos 
aproveitar essa oportuni-
dade para mudar o nosso 
olhar para o mundo. Afinal, 
entender o ontem é uma 
etapa fundamental para 
construir um amanhã mais 
próspero e justo. E é assim 
que Niterói segue.

Se há uma palavra que 
pode definir o que 2022 
representa para a humani-
dade é esperança. É nesse 
passo que queremos con-
solidar o tempo que está por 
vir. A pandemia ainda não 
acabou. Aquela frase “todo 
cuidado é pouco” nunca se 
fez tão necessária. Não po-
demos deixar a porta aber-
ta para o retrocesso, mas 
precisamos nos agarrar à 
esperança de que 2022 será 
um ano diferente. Um ano 
de retomada. Do cotidiano, 
dos abraços, dos planos. 
Estamos prontos para o ano 
que virá! Um Natal de luz, 
saúde e paz para todos, e um 
Ano de Novo de recomeços. 
Boas festas!

Se há uma 
palavra que 
pode definir 
o que 2022 
representa 

para a 
humanidade 
é esperança

OPINIÃO

*Por Bira Marques, sociólogo e 

secretário Executivo da

Prefeitura de Niterói

Divulgação

Procon orienta sobre compra 
em lojas físicas e virtuais

Com a proximidade do Natal, 
cresce a procura por presentes 
para a família e os amigos. Para 
auxiliar o consumidor na hora 
da compra, o Procon Estadual 
ofereced orientação para quem 
busca produtos em lojas físicas 
ou pela internet. Pesquisar 
antes de comprar, verificar a 
política de troca do estabele-
cimento e conferir opiniões de 
outros consumidores acerca 
do e-commerce são algumas 
das dicas.

Segundo o Procon, toda 
compra deve ser planejada. 
Se o consumidor já sabe o que 
necessita e pode comprar, o 
próximo passo é a pesquisa de 
preços. Isso evita o endivida-
mento e ainda possibilita eco-
nomizar, pois o mesmo produto 
pode variar muito o valor entre 
uma loja e outra.

Lojas físicas - Antes de com-
prar, é importante observar a 
política de troca da loja, que 
deve ser fornecida ao con-
sumidor de forma clara com 
todas as condições necessá-

rias para efetivar a troca da 
mercadoria por cor, tamanho 
ou modelo. Apesar de a troca 
não ser obrigatória pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC), é uma prática comum 
do mercado permitir que ela 
seja feita seguindo algumas re-
gras estabelecidas pela própria 
loja. Por isso é importante que a 
informação esteja clara ao con-
sumidor na hora da compra.

Mesmo para compra de 
presentes, é necessário que 

seja entregue a nota fiscal ao 
comprador. Ela é o documento 
oficial que comprova a data, o 
local e o objeto da compra. Caso 
o produto apresente defeito, ela 
é a sua garantia. 

Lojas on-line - Para compras 
on-line, a regra muda um pou-
co. O consumidor que se arre-
pendeu da compra, seja qual 
for o motivo, poderá exercer seu 
direito de arrependimento em 
até sete dias após o recebimen-
to ou assinatura do produto 

ou serviço. E ele deve receber 
o valor pago na sua totalidade, 
incluídas as despesas com frete.

Mesmo com esse direito 
previsto pelo CDC, algumas 
lojas ainda oferecem um prazo 
maior que sete dias para devol-
ver o produto. 

Na hora de fazer compras 
on-line, todo o cuidado é pou-
co. O Procon-RJ recomenda que 
o consumidor busque informa-
ções sobre o site, verifique se há 
reclamações de outros consu-
midores nas redes sociais e sites 
de consulta de reputação de 
empresas e, ainda, colete refe-
rências com amigos ou família. 
Sites confiáveis obedecem à lei 
e divulgam seu endereço físico 
e algum telefone ou e-mail para 
atendimento ao cliente. 

Para evitar que o consu-
midor caia em fraudes, o Pro-
con-RJ tem uma cartilha com 
os golpes mais praticados no 
ambiente virtual. O material 
sobre ser acessado pelo link: 
https://bit.ly/manual_con-
tra_fraude_virtual.

Pesquisar antes de comprar e conferir opiniões são algumas das recomendações
Divulgação

Além de fiscalizar, órgão oferece dicas para ajudar o consumidor na hora da compra

Papai Noel faz a festa no Hospital Carlos Tortelly e em colégio do Mutuá

Alegria nos hospitais e 
escolas de Niterói e SG
A chegada do Natal foi celebra-
da esta semana no Hospital Mu-
nicipal Carlos Tortelly (HMCT), 
em Niterói, com a já tradicional 
Festa dos Pacientes. Realizado 
anualmente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o evento 
leva alegria e o clima do fim de 
ano para os pacientes interna-
dos na unidade. A festa teve a 
presença de um Papai Noel e o 
violonista que percorreram as 
enfermarias do hospital, distri-
buindo palavras de esperança 
para os mais de 120 internados.

O diretor do HMCT, Ubi-
ratan Moreira Ramos, contou 
que a confraternização vem 
sendo realizada há 12 anos, 
mobilizando boa parte dos 
1.200 funcionários da unidade. 
A celebração só não aconteceu 
no ano passado, em virtude da 
pandemia de Covid-19.

“Esse tipo de ação é im-
portante porque traz alegria e 
esperança para os pacientes e 
familiares, proporcionando um 
momento de alegria dentro do 
ambiente hospitalar”, conta o 
médico.

O chefe do serviço de ma-
nutenção, José Miguelez, foi 
convidado para representar 
a figura do Papai Noel. Já o 
funcionário do setor de Tec-

nologia da Informação (TI) e 
músico, Carlos Vinícius Souza 
Soares, munido de um violão, 
percorreu as enfermarias do 
HMCT, relembrando sucessos 
da MPB e clássicos natalinos. 
Com gorros vermelhos na ca-
beça, os funcionários também 
participaram da festa.  

Alegria no Mutuá - Encan-
tado com a chegada do Papai 
Noel, o aluno Levy, de 5 anos, 
da Escola Municipal Albertina 
Campos, no Mutuá, ganhou o 
presente que pediu na carti-

nha que  escreveu para o bom 
velhinho. Esse foi o clima do I 
Natal Solidário na escola, que 
aconteceu na última terça-fei-
ra (21). O evento contou com 
distribuição de presentes para 
todas as crianças matriculadas, 
da Educação Infantil ao quinto 
ano, nos turnos manhã e tarde.

A mãe de Levy, Elaine Petra, 
disse que ele estava ansioso 
para o momento. Ele pediu uma 
amoeba e uma bola de presente 
de Natal e a escola realizou o 
pedido. Ela conta que eventos 

como este fazem com que as 
crianças tenham mais esperan-
ça no futuro.

“Ele está muito feliz com a 
chegada do Papai Noel, ficou 
todo ansioso. Eu acho que traz 
uma alegria em meio a essa 
pandemia, as crianças estavam 
muito tristes dentro de casa e 
esse evento trouxe uma felici-
dade a mais para elas”, disse 
Elaine Petra.

De acordo com a diretora da 
escola, Maria Christina de Arso-
lino, foi um desafio conseguir 
os 377 presentes para todas as 
crianças da escola, mas, com o 
apoio de funcionários e amigos, 
foi possível realizar o evento. Ela 
revelou que 80% das crianças 
conseguiram ganhar o presente 
que pediram na cartinha que 
fizeram para o Papai Noel.  

“É o nosso primeiro Natal 
Solidário, foi uma luta muito 
grande e um desafio, porque 
fomos buscando parceiros 
para tornar esse sonho real. Os 
primeiros parceiros que con-
seguimos foram os próprios 
funcionários da escola, que 
foram buscando, dentre os seus 
amigos, essa parceria e conse-
guimos brinquedos para todas 
as crianças da escola”, afirmou 
Maria Christina de Arsolino.

Divulgação

Papai Noel animou os pacientes no Hospital Carlos Tortelly, em Niterói

Atenção para evitar desperdício 
nas festas de fim de ano
Preparar uma mesa farta é uma 
tradição nas festas de final de 
ano. Mas também é preciso ter 
responsabilidade e evitar o des-
perdício. Para isso, o congela-
mento de alimentos é uma boa 
opção para reutilizar as sobras.

A nutricionista e coorde-
nadora do curso de Nutrição 
da Faculdade Anhanguera, 
Edna Freignan, informa que, 
em geral, o congelamento re-
tarda significativamente todos 
os processos químicos e mi-
crobiológicos que deterioram 
os alimentos. No entanto, ela 
alerta que congelar sobras é 
uma decisão delicada. “O ideal 
é colocar à mesa apenas o que 
for ser consumido e guardar 
o restante na geladeira, aque-

cendo e usando, se necessário. 
Assim, se sobrar poderá ser 
congelado sem maiores riscos. 
Em geral quase todos os ali-
mentos podem ser congelados. 
É importante realizar o conge-
lamento de porções individuais 
ou familiares para uso em uma 
única refeição. Mas cuidado: 
não é recomendado congelar 
um alimento que tenha ficado 
exposto mais de 1h a tempera-
tura ambiente”, explica.

De acordo com Edna, para 
o congelamento de refeições 
prontas exige algumas condi-
ções que devem ser observadas. 
“A preparação pronta para ser 
congelada deve estar em condi-
ções adequadas de consumo, e 
para isso, entre outras coisas, é 

importante que o seu preparo 
siga as regras de higiene e que 
esse alimento não fique exposto 
à temperatura ambiente por 
mais de 1h após ser preparado. 
Também é preciso garantir 
que os utensílios utilizados 
estejam limpos e observar se o 
alimento já apresentava algu-
ma contaminação anterior ao 
congelamento, assim é possível 
evitar intoxicação alimentar, 
com sintomas como vômito e 
diarreia”, orienta a nutricionista.

A especialista informa que a 
exceção são folhas cruas usadas 
no preparo de saladas, maio-
nese, cremes à base de amido, 
creme de leite, ovo inteiro com 
casca -- que não podem ser 
congelados. Também nunca se 

deve recongelar o alimento que 
foi descongelado. “Após o dege-
lo os microrganismos começam 
a se multiplicar novamente. A 
porção pode ser descongelada 
na geladeira por 12h e depois 
aquecida no micro-ondas. Se 
for utilizar o fogão, o degelo 
pode ser feito direto no fogo”, 
orienta.

Edna reforça que organiza-
ção é um passo fundamental 
nesse processo e a validade do 
alimento congelado depende 
das características deste, po-
dendo variar de 1 a 12 meses. 
“Lembrando que todo produto 
congelado deve ter uma etique-
ta de identificação com nome, 
data do congelamento e data de 
validade”, sugere.

Veja as dicas de especialistas para melhor aproveitar os alimentos 
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Batalhões da Polícia Militar 
serão reformados no Estado
Obras serão feitas em refeitórios, dormitórios, fachadas e telhados de 55 unidades. Investimento é de R$ 126 milhões

O Governo do Rio de Janeiro 
vai investir R$ 126 milhões 
na reforma dos batalhões 
da Polícia Militar. O anúncio 
foi feito ontem (22) pelo go-
vernador Cláudio Castro, ao 
lado dos secretários da Polícia 
Militar, coronel Luiz Henrique 
Marinho Pires, e de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra), Max 
Lemos, na sede do 4º BPM 
(São Cristóvão), primeiro a ser 
contemplado pelo pacote. No 
evento o governador entregou 
26 novas motocicletas para os 
Batalhões, garantindo mais 
mobilidade aos policiais.

Para o governador Cláudio 
Castro, investimentos na área 
da Segurança Pública são 
fundamentais para dar mais 
qualidade ao trabalho dos 
policiais. As obras atingirão 
55 unidades com reforma de 
refeitórios (ranchos), dormi-
tórios, fachadas e telhados. 
A proposta é oferecer aos 
policiais militares condições 
dignas de trabalho.

“Essas obras fazem par-
te de um grande pacote de 
investimento na Segurança 
Pública, que incluem ainda 
a compra de novas viaturas e 
questões salariais. Dar quali-
dade ao ambiente de trabalho 
dos policiais é uma das formas 
de apoiá-los e estimulá-los 
no dia a dia”, frisou Cláudio 
Castro.

O Programa Tudo Azul, da 

Secretaria de Polícia Militar, 
prevê a reforma de sete telha-
dos, 44 refeitórios (ranchos) 
e 282 alojamentos. As obras 
ficarão a cargo da Emop-RJ, 
órgão vinculado da Seinfra, 
que fará a licitação e o acom-
panhamento das interven-
ções.

Max Lemos ressaltou que 
estão sendo investidos cerca 

de R$ 200 milhões em equipa-
mentos da Polícia Militar, en-
tre a reforma dos batalhões e 
a construção de novas unida-
des, como a sede do Coman-
do de Operações Especiais 
(COE). O secretário anunciou 
a autorização do governador 
para os projetos executivos do 
Grupamento AeroMarítimo 
(GAM) e do Batalhão de Ações 

com Cães (BAC).
As obras - O acordo com 

a Secretaria de Polícia Militar 
prevê a reforma e manuten-
ção de telhados e fachadas dos 
batalhões de São Cristóvão 
(4º), Tijuca (6º), São Gonçalo 
(7º), Rocha Miranda (9º) e 
do Batalhão de Choque, no 
Centro; do 4º Comando de 
Policiamento de Área (CPA), 

em Niterói; do Comando Ge-
ral da Polícia Militar (CGPM), 
em São Gonçalo.

Haverá reforma de refeitó-
rios (ranchos) e alojamentos 
nos batalhões do Méier (3º), 
São Cristóvão (4º), Gamboa 
(5º), Tijuca (6º), Rocha Mi-
randa (9º), Bangu (14º), Olaria 
(16º); Ilha do Governador 
(17º), Jacarepaguá (18º), Co-
pacabana (19º), Benfica (22º), 
Leblon (23º), Santa Cruz (27º), 
Recreio dos Bandeirantes 
(31º), Irajá (41º), Ajudância 
Geral no Centro (AJG-QG), 1ª 
Companhia Independente de 
Polícia Militar (CIPM - Palácio 
Guanabara), Academia de 
Polícia Militar D. João VI (Su-
lacap), Batalhão de Operações 
Especiais - Bope (Laranjeiras), 
Batalhão de Polícia de Choque 
- BPChoque (Centro), Bata-
lhão de Polícia Turística - BP-
Tur (Copacabana), Batalhão 
de Policiamento de Vias Es-
peciais - BPVE (Vila Kennedy), 
Centro de Formação e Aper-
feiçoamento de Praças - Cfap 

(Sulacap), Centro de Fisiatria 
e Receuperação - CFRPM 
(Olaria), Centro de instrução 
Especializado em Armamen-
to e Tiro - CIEAT (Sulacap), 
Diretoria de Manutenção e 
Suprimento de Armamento - 
DMSA (Sulacap), Regimento 
de Polícia Montada - RCECS 
(Campo Grande), 1ª UPP/ 6º 
BPM (Borel), 2ª Unidade de 
UPP/22º BPM (Manguinhos), 
2ª UPP/3º BPM (Jacarezinho), 
3ª UPP/16º BPM (Alemão), 3ª 
UPP/19º BPM (Ladeira dos 
Tabajaras), 3ª UPP/ 22º BPM 
(Arará/Mandela), 3ª UPP/3º 
BPM (Lins de Vasconcelos), 3ª 
UPP/ 6º BPM (Andaraí), e 7ª 
UPP/ 16º BPM (Vila Cruzeiro), 
na capital; e nos batalhões de 
São Gonçalo (7º), Campos 
(8º), Nova Friburgo (11º), Ni-
terói (12º), Duque de Caxias 
(15º), Mesquita (20º), São João 
de Meriti (21º), Queimados 
(24º), Cabo Frio(25º), Petró-
polis (26º), Itaperuna (29º), 
Teresópolis (30º), Angra dos 
Reis (31º), Macaé (32º), Magé 
(34º), Itaboraí (35º), Santo An-
tonio de Pádua (36º), Belford 
Roxo (39º). 

Também haverá reforma 
de refeitórios e alojamentos 
no BPRv, Colégio de Nite-
rói, Centro Preparatório de 
Admissão Militar - CPAM, 
Diretoria de Abastecimento e 
do Depósito Central de Muni-
ções, todos em Niterói.

No lançamento 
do plano de 
reforma foram 
entregues 
26 novas 
motocicletas

 Philippe Lima/Divulgação

 Lançamento do Plano de Recuperação dos batalhões da PM aconteceu ontem na sede do 4º BMP, em São Cristóvão

Operação Lei Seca: 
volta blitz diurna
A Operação Lei Seca iniciou 
ontem (22) a Operação Verão, 
com blitzes diurnas de fisca-
lização e conscientização nos 
principais acessos às praias, 
áreas de lazer e cachoeiras. 
As ações serão realizadas em 
toda a Região Metropolitana 
e interior do estado e vão 
durar até o fim da estação, 
em março.

Em 2021, 19.137 casos de 
alcoolemia foram registra-
dos até ontem. Já em 2020, 
3.715 motoristas alcoolizados 
foram flagrados, apesar da 
blitz ter ficado suspensa por 
quase sete meses devido a 
pandemia. E em todo o ano 
de 2019, 13.119 pessoas foram 
flagradas dirigindo sob efeito 
de álcool.

Na última edição da Ope-
ração Verão, que aconteceu 
de 21 de dezembro a 19 de 
março deste ano, foram rea-
lizadas 682 ações e abor-
dados 19.910 motoristas. 
Destes, 1.868 apresentavam 

sinais de embriaguez, o que 
representa 9,3% do total de  
abordagens.

“Durante a Operação Ve-
rão, vamos reforçar as ações 
para que a população en-
tenda que misturar bebida 
alcoólica e direção é perigoso 
a qualquer hora do dia”, expli-
ca o coordenador operacional 
da Operação Lei Seca, major 
Arthur.

Durante toda estação, as 
ações educativas nas áreas 
de lazer e praias também se-
rão intensificadas. As blitzes 
noturnas continuarão acon-
tecendo normalmente.

Fernando Frazão / Agência Brasil

Edição Verão da Operação Lei Seca começou a ser realizada nesta quarta

Receita abre consulta a lote 
residual de restituição do IR
Cerca de 175 mil contribuin-
tes que haviam caído na ma-
lha fina e acertaram as contas 
com o Fisco receberão R$ 
285 milhões na próxima se-
mana. A Receita Federal abre 
amanhã (23) consulta ao lote 
residual do Imposto de Renda 
Pessoa Física de dezembro.

A consulta pode ser feita 
a partir das 10h desta quin-
ta-feira, na página da Receita 
Federal na internet. Basta o 
contribuinte clicar em “Meu 
Imposto de Renda” e, em 
seguida, no botão “Consultar 
a Restituição”. Também é 
possível fazer a consulta no 
aplicativo da Receita Federal 
para tablets e smartphones.

O pagamento será feito 
em 30 de dezembro, na con-
ta informada na declaração 
do Imposto de Renda. O lote 
contempla tanto restituições 
da malha fina deste ano como 
de anos anteriores. Ao todo, 
174.482 contribuintes deste 
ano foram contemplados. 
Desse total, 124.715 enviaram 
a declaração até 22 de novem-
bro e quitaram as pendências 
com o Fisco. Há ainda 11.367 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o magis-
tério, 4.183 idosos acima de 
80 anos e 3.351 com alguma 
deficiência física ou mental 
ou doença grave.

Caso o contribuinte não 

esteja na lista, deverá entrar 
no Centro Virtual de Aten-
dimento ao Contribuinte 
(e-CAC) e tirar o extrato da 
declaração. Se verificar uma 
pendência, pode enviar uma 
declaração retificadora e es-
perar os próximos lotes da 
malha fina.

Se, por algum motivo, a 
restituição não for depositada 
na conta informada na decla-
ração, como no caso de conta 
desativada, os valores ficarão 
disponíveis para resgate por 
até um ano no Banco do 
Brasil. Nesse caso, o cidadão 
poderá agendar o crédito em 
qualquer conta bancária em 
seu nome, por meio do Portal 

BB  ou ligando para a Central 
de Relacionamento do ban-
co, nos telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate o valor de sua res-
tituição depois de um ano, 
deverá requerer o valor no 
Portal e-CAC. Ao entrar na 
página, o cidadão deve aces-
sando o menu “Declarações 
e Demonstrativos”, clicar em 
“Meu Imposto de Renda” e, 
em seguida, no campo “Soli-
citar restituição não resgatada 
na rede bancária”.

Cerca de 175 mil contribuintes receberão R$ 285 milhões na próxima semana

Ações serão 
realizadas 
nos principais 
acessos às praias, 
áreas de lazer e 
cachoeiras

Sancionada lei que abre 
crédito para o auxílio gás
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou ontem (22) o pro-
jeto de lei que abre crédito 
especial de R$ 300 milhões 
para custear o auxílio gás. Os 
recursos vão ajudar famílias 
de baixa renda na compra 
do gás de cozinha com o 
equivalente a 40% do preço 
do botijão. 

Segundo o governo fede-
ral, a previsão é que o benefí-
cio alcance mais de 5 milhões 
de famílias de baixa renda em 
todo o país.

Serão beneficiadas famí-
lias inscritas no CadÚnico, 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo, ou que 
morem na mesma casa de 

beneficiário do BPC.
O auxílio será concedido 

preferencialmente às famí-
lias com mulheres vítimas 
de violência doméstica sob o 
monitoramento de medidas 
protetivas de urgência.

A preferência de paga-
mento será para a mulher 
responsável pela família.

Petrobras - A Petrobras 
aprovou a destinação dos R$ 
270 milhões que serão uti-
lizados ao longo de 2022 no 
programa social de acesso a 
botijões de gás de cozinha 
(GLP) a famílias em situação 
de vulnerabilidade. O valor é 
complementar aos R$ 30 mi-
lhões já destinados em 2021, 
totalizando R$ 300 milhões 

até o fim de 2022. O programa 
prevê beneficiar até 3 milhões 
de pessoas no próximo ano, 
além de 1,2 milhão de pessoas 
beneficiadas em 2021.

Em 2022, a atuação se dará 
por meio de três linhas de 
ação. Na primeira, parte dos 
recursos será destina às co-
munidades vizinhas às ope-
rações, por meio dos projetos 
socioambientais que já atuam 
em parceria com a Petrobras. 
As instituições fornecerão às 
famílias que vivem nessas 
comunidades um voucher, 
cartão ou o botijão de GLP, 
no valor de até R$ 102, de-
pendendo de cada localidade, 
além de cestas básicas. 

Na segunda linha de ação, 

uma doação será repassa-
da a instituições que fazem 
campanhas de arrecadação 
de alimentos e têm grande 
capilaridade e capacidade 
de operacionalização. Essas 
instituições vão distribuir 
botijão de GLP, voucher ou 
cartão, no valor de até R$ 102, 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Serão 
beneficiadas diretamente 276 
mil famílias e, indiretamente, 
1,1 milhão de pessoas. 

Na terceira linha, a doa-
ção para a compra do gás de 
cozinha será feita a institui-
ções sem fins lucrativos que 
fornecem alimentação para 
pessoas em situação de rua 
de grandes centros urbanos.

Recursos vão ajudar famílias de baixa renda na compra do GLP em 2022

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: 27/12/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Travessa Posse - Fonseca - Niterói 16449937
13:00 às 17:00 Travessa União - Fonseca - Niterói 16449937
13:00 às 17:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 16449937
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Fluminense 
promete 
titulares no 
Cariocão

O Fluminense 
quer ter uma 
t e m p o ra d a 
vitoriosa em 
2022 e vem 
b u s c a n d o 
reforços no 

mercado neste fim de ano. 
Por conta disso, o presidente 
Mário Bittencourt destacou 
que os tricolores vão enca-
rar todas as competições 
com seriedade. Ele também 
admitiu que mira o título do 
Campeonato Carioca.

“O nosso planejamento 
é disputar o Carioca com a 
força principal que a gente 
tiver a cada jogo. Esse ano 
planejamos um pouco dife-
rente, justamente porque o 
Brasileiro tinha acabado em 
fevereiro e os jogadores não 
tiveram férias, demos des-
canso até para não estourar 
os jogadores. Então, inicia-
mos as primeiras rodadas 
com o sub-23”, disse.

Mário Bittencourt citou o 
jejum do clube no estadual. 
O Fluminense não conquista 
o título da competição desde 
2012, quando venceu sob o 
comando do atual técnico 
Abel Braga.

“A gente precisa voltar 
a vencer o campeonato. 
Disputamos as duas últimas 
finais, e pretendemos dispu-
tar novamente a final e trazer 
o título esse ano.”, declarou.

O Fluminense trouxe 
o técnico Abel Braga para 
comandar a equipe. Além 
dele, Felipe Melo e Willian 
Bigode deixaram o Palmeiras 
e foram confirmados como 
reforços. O equatoriano Pi-
neida também é esperado 
para assinar contrato.

Benfica emitiu nota oficial desmentindo as especulações 

Rumores da chegada de 
Jesus ao Fla esfriam

Os dirigentes do 
Flamengo estão 
em Portugal em 
busca de um téc-
nico. Nos últimos 
dias, a impren-
sa lusa revelou 

que os rubro-negros fizeram 
proposta a Jorge Jesus, que co-
manda o Benfica. O clube não 
gostou do assédio dos cariocas 
e emitiu uma nota oficial sobre 
o assunto.

“O Sport Lisboa e Benfica 
e o seu treinador Jorge Jesus 
refutam cabalmente a existên-
cia de qualquer acordo com o 
Flamengo para a libertação da 
sua equipa técnica mediante 
entendimento entre os clubes. 
Jorge Jesus tem contrato com o 
Sport Lisboa e Benfica e está fo-

cado nos objetivos desportivos 
do Clube”, escreveu.

“O Sport Lisboa e Benfica la-
menta que, na véspera de uma 
partida decisiva para a sua con-
tinuidade na Taça de Portugal, 
um órgão de informação com a 
chancela CNN se predisponha 
a disseminar informações fal-
sas e já desmentidas em direto 
pelo próprio representante do 

Flamengo.”, completou.
Em coletiva de imprensa, o 

auxiliar João de Deus admitiu 
que Jorge Jesus se encontrou 
com os dirigentes rubro-negros.

“Em relação às notícias que 
têm vindo a público nos úl-
timos dias e hoje, quero di-
zer que tenho falado muito 
com o treinador Jorge Jesus e 
especificamente hoje ainda 
mais. É verdade que existiu um 
encontro do técnico com ami-
gos do Flamengo, mas que foi 
devidamente autorizado pelo 
Benfica”, disse.

A diretoria do Flamengo 
ainda tem a esperança de con-
tar com Jorge Jesus. O Mister 
corre risco de ser demitido 
caso não conquiste bons resul-
tados.

Alexandre Vidal / Flamengo

Diretoria do time rubro-negro ainda sonha em contar com o treinador Jorge Jesus para a temporada 2022

O Benfica 
não gostou do 
assédio dos 
cariocas e emitiu 
uma nota oficial 
sobre o assunto

Botafogo cogita 
retorno de Renan

Zé Ricardo de volta 
ao Vasco da Gama

O  B o t a f o g o 
t e m  s o f r i d o 
para segurar 
os principais 
jogadores do 
e lenco para 

2022. Os alvinegros já per-
deram Rafael Navarro, que 
assinou com o Palmeiras, e 
viram a renovação do golei-
ro Gatito Fernández esfriar 
nos últimos dias.

Por conta disso, a dire-
toria já busca alternativas. 
Para o gol, o nome de Renan 
surgiu como opção.

Renan é cria das cate-
gorias de base do Botafogo. 
O goleiro de 32 anos atuou 
nas últimas cinco tempo-

Nesta quarta, 
o Vasco apre-
sentou o técni-
co Zé Ricardo 
para 2022.

O treinador 
chega com o 

objetivo de levar o Vasco de 
volta à Série A.

“Sabemos de todo o de-
safio na temporada em 
2022,  mas sabemos da 
oportunidade que temos 
de levar o Vasco novamente 
ao seu lugar. A torcida está 
machucada, mas temos o 
dever de fazer com que a 
torcida retorne aos poucos 
a São Januário, agora é a 
nossa vez de fazer o inverso, 
montar uma equipe com-
petitiva”, disse.

O comandante desta-
cou que considera este seu 

radas pelo Ludogorets, mas 
deixou o clube búlgaro no 
meio da temporada. Desde 
então, vem aprimorando 
a forma física no Rio de 
Janeiro.

A diretoria do Botafogo 
irá esperar um desfecho 
positivo com Gatito. Caso 
não haja acordo, Renan será 
procurado para retornar ao 
clube carioca.

maior desafio na carreira.
“A gente precisava in-

vestir nos recursos huma-
nos e investir na área. É 
um grande desafio mas eu 
considero a maior opor-
tunidade da minha vida, 
da minha carreira, como 
eu falei, sempre fui muito 
feliz aqui no Vasco e espero 
que a gente possa construir 
um ambiente para trazer 
felicidade para todos.”,  
declarou.

Zé Ricardo tem traba-
lhado junto com a diretoria 
na busca por reforços. Até 
o momento, os cariocas 
confirmaram a chegada de 
quatro jogadores: o goleiro 
Thiago Rodrigues, o zaguei-
ro Luís Cangá, o lateral es-
querdo Edimar e o volante 
Yuri.

Goleiro é cria 
das categorias 
de base do time 
alvinegro


