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MAIS DE 2 MIL DOSES JÁ DISPONÍVEIS

Niterói começa a vacinar
crianças nesta segunda
Portadoras de comorbidade e deficiência poderão ser levadas aos postos Vital Brazil, Engenhoca e Itaipu
CIDADES\PÁG. 5
Julio Diniz/Divulgação

SUA
SAÚDE
Aprenda como
evitar acidentes
com crianças
PÁG. 5

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL RODRIGUES

Niterói precisa
de liberdade
econômica
PÁG. 4

Confira dicas
São Gonçalo já conta com 52 núcleos esportivos espalhados pela cidade para compra de
material escolar

A Prefeitura de São Gonçalo segue oferecendo aulas de diversas modalidades esportivas para a população em 52 núcleos.
Na Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, o professor Nelson Ramos dá aulas gratuitas de vôlei para mais de 80 alunos a partir de 13 anos.

CIDADES\PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 4

Divulgação

Arariboia: Niterói
entrega cartões
nesta segunda

Niterói vai ter
centro para
produzir grafeno

CIDADES\PÁG. 4

Durante o Rio Innovation Week,
o secretário estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, anunciou que será instalado
em Niterói um Centro Tecnológico para produção de grafeno em
escala industrial, que vai se chamar Centro Tecnológico Enéas
Carneiro. Tecnologia utilizando
o grafeno será usada na despoluição da Baía de Guanabara.

Rio: concessões
poderão ser
prorrogadas
CIDADES\PÁG. 3

Ministro Márcio Pontes, presente no evento, apresentou tecnologia utilizada na despoluição

PANORAMA\PÁG. 2

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê começa
2022 animado
com o Vasco

CULTURA
Cynthia Salles/Divulgação

Espetáculo superpremiado faz nova
temporada no Teatro Riachuelo Rio

“A cor
púrpura”
de volta

Meia está confiante que o técnico
Zé Ricardo possa repetir a trabalho feito em 2017 quando o Vasco
chegou na Taça Libertadores.

“A cor púrpura - O musical” faz nova temporada
no Teatro Riachuelo Rio,
no Centro. O espetáculo,
que fala sobre desigualdade racial e opressão à mulher, tem sessões de sexta a
domingo.

Flu apresenta
sétimo reforço
para temporada

Terry Gilliam
é atração
no CCBB

Nenê vem se preparando no CT do Vasco para a estreia no Carioca no próximo dia 26

PÁG. 8

PÁG. 2
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Panorama RJ
Atendimento
médico virtual
O crescimento exponencial de
casos de covid-19 deu novo
impulso à telemedicina. A
Unimed-Rio lançou, nesta
sexta (14), seu Pronto Atendimento Virtual, serviço de
orientação online com atendimento nas especialidades
de clínica médica e pediatria,
24 horas, sete dias na semana.
A proposta é substituir o primeiro atendimento presencial
em unidades de urgência e
emergência pela orientação
online neste momento de alta
procura por unidades deste
tipo, agilizando o cuidado do
paciente e reduzindo riscos de
ampliação de contaminação.
De acordo com o histórico
recente, somente 10% dos
casos em atendimento online
necessitam de encaminhamento para um pronto atendimento e o índice de resolutividade por meio digital beira os
90%. O serviço será oferecido
aos clientes Unimed-Rio por
meio da plataforma Conexa
Saúde. Para acessar, o cliente
precisa estar cadastrado na
plataforma e escolher a opção
“Agora Mesmo”.

POR JEFFERSON LEMOS

Grafeno na despoluição da baía

Turismo fora do
lugar comum

Divulgação/Alerj

O secretário estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, anunciou,
nesta sexta-feira (14), no
Rio Innovation Week, que
o Estado contará com um
Centro Tecnológico para
produção de grafeno em escala industrial, material que
possui inúmeras aplicações,
podendo ser usado tanto em
novos modelos de comunicações ópticas, quanto em
adesivos rastreadores de
saúde, por exemplo. O novo
Centro Tecnológico , que vai
se chamar Centro Tecnológico Enéas Carneiro, já é uma
realidade e será instalado na
cidade de Niterói. O anúncio foi realizado durante
a demonstração oficial da
tecnologia de espuma para
limpeza e filtragem de águas
com uso do grafeno (Espuma
Super Hidrofóbica de Grafeno), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,

produto patenteado 100%
brasileiro, que contou com
a participação do ministro
Marcos Pontes.
“A espuma de grafeno pode
se tornar nossa grande aliada
na despoluição da Baía de
Guanabara. É uma solução
sustentável e com custo muito menor do que as tecnolo-

Camila Farani é homenageada

gias utilizadas até então com
esse objetivo. O lançamento
desse produto é a prova de
como investir em pesquisa
de qualidade traz resultados
imensuráveis para a sociedade”, ressaltou Dr. Serginho.
Presente no evento representando o presidente Jair
Bolsonaro, o senador Flávio

Bolsonaro afirmou que a
demonstração da espuma
para limpeza e filtragem de
águas com uso do grafeno é
um orgulho para o Brasil e
só demonstra como também
podemos ser protagonistas
quando o assunto é tecnologia.
Uma balsa elétrica equipada
com a espuma demonstrou a
capacidade de retirar óleos e
outras substâncias orgânicas
da água, podendo ser usada
para limpeza de locais com
derramamento permanente
desses produtos, como portos, pontos de extração de
petróleo e refinarias. A tecnologia passou por dois anos
de desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em
Engenharias de Processos e
Tecnologias da Universidade
de Caxias do Sul (UCS) a partir de um projeto de pesquisa
sobre espumas hidrofóbicas
(capazes de repelir a água).

HCI inaugura nove espaço

Apostar em experiências que
fujam do lugar comum. Essa
é a base do turismo de experiência, defendido pela
deputada Adriana Balthazar
(Novo) para fomentar o setor
e gerar empregos em lugares fora do eixo tradicional.
O tema será discutido na
mesa “O Rio continua lindo.
E perto!”, comandada pelo
secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, no
Rio Innovation Week. Além
da deputada, participam do
encontro, neste sábado (15),
Antônio Gomes, Vice-Presidente da HURB, e Sérgio
Ricardo Almeida, presidente
da TurisRio.
“A parceria com moradores de comunidades, por
exemplo, gera trilhas no Rio
administradas, pensadas e
realizadas por eles. A ideia
é garantir vivências únicas
em locais que, tradicionalmente, não teriam potencial
turístico, gerando emprego
e renda e necessidade de capacitação local para atender
a essa demanda”, ressalta a
deputada.

Divulgação

Divulgação/Alerj

Gás encanado com
reajuste menor

Soter: 55 anos
com muito fôlego

Por conta da calamidade
pública decorrente da pandemia, os reajustes das tarifas
das concessões de serviços
públicos de distribuição de
gás canalizados poderão ser
feitos de acordo com o IPCA.
É o que determina a Lei 9555,
do deputado Brazão (PL), que
o governador Claudio Castro
também sancionou nesta semana. Na prática, a medida
autoriza o governo a modificar cláusulas do contrato de
concessão que, atualmente,
utiliza como base de reajuste
de preços o IGP-M, que teve
um acumulado nos últimos
12 meses de 20,93%. Já no
IPCA houve no mesmo período um acumulado de apenas
3,14%.

A Soter Engenharia, empresa
nascida em Niterói, completou nesta semana 55 anos de
atividades, chegando em 2022
com mais de R$ 800 milhões
de investimentos em cinco novos empreendimentos
imobiliários de alto padrão
na cidade e gerando em seus
canteiros de obras cerca de
300 novos empregos diretos.
Projetando crescimento para
os próximos anos com imóveis de alto padrão, a Soter
conta com banco de terrenos
de R$ 1,5 bilhão em VGV (Valor Geral de Vendas), e vem
realizando obras que se tornam marcos arquitetônicos.
Foram 85 empreendimentos
entregues nessas mais de 5
décadas.

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), defendeu ontem a regulamentação da tecnologia 5G
durante o Rio Innovation
Week, durante discurso
em encontro com mais de
90 prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais, empresários e políticos, e que
marcou a entrega do Título
Benemérito do Estado do

CARTA DO LEITOR

Rio de Janeiro à empresária
carioca Camila Farani, considerada uma das maiores
investidoras-anjo do país.
Camila Farani é sócia
de 45 empresas que juntas
empregam mais de 21 mil
pessoas. Ela é uma das
maiores investidoras-anjo
do país, investindo em
startups com alto potencial
de crescimento.

O Hospital de Clínicas do
Ingá inaugurou um espaço dedicado à reabilitação cardiopulmonar, onde
pacientes de diferentes
comorbidades, como oncológicos e pós-covid-19
recebem tratamento individualizado. O pilar da
reabilitação é trazer uma
mudança no estilo de vida,
pois é feita uma atividade
física programada e in-

CULTURA

dividualizada de acordo
com o quadro clínico de
cada paciente. No caso do
paciente pós Covid-19, que
apresenta complicações
decorrentes de sequelas
pulmonares, a reabilitação
irá ajudar no ganho de
massa muscular e no seu
condicionamento físico,
explica Joelma Dominato,
cardiologista e coordenadora do espaço.

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

Nova onda

Meu Deus! Quando a gente pesava que a pandemia estava
dando uma trégua volta tudo de novo. Filas nos postos
e nas portas de laboratórios para testagem, aumento de
internações e mais restrições. Até quando vamos ter que
conviver com isso? Será que um dia vamos poder voltar a
andar sem máscaras? Deus tenha misericórdia!
Anita Maciel

Favelização

A Prefeitura de Niterói devia ficar atenta ao crescimento
desordenado das favelas de Niterói, que estão aumentando
exponencialmente na cidade. Regiões onde tinha mata até
pouco tempo hoje tem casas no lugar. Isso é falta de uma
boa política habitacional e falta de fiscalização.
Rodrigo Carneiro
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Cynthia Salles/Divulgação

‘A cor púrpura O musical’ no Rio
O superpremiado “A cor
púrpura – O musical” faz
nova temporada no Teatro
Riachuelo Rio, no Centro,
até o dia 13 de fevereiro. O
espetáculo, que fala sobre
desigualdade racial e opressão à mulher, tem sessões de
sexta a domingo.
O espetáculo, que tem
versão de Artur Xexéo (19512021) e direção de Tadeu
Aguiar – é uma adaptação
brasileira do musical homônimo da Broadway –, que

Retrospectiva
Até o dia 31, o CCBB Rio
apresenta a mostra gratuita
“Terry Gilliam – o oníricoanarquista”, a mais completa
retrospectiva realizada sobre
o cineasta no Brasil. O público pode conferir 28 produções, incluindo os icônicos
filmes de Terry Gilliam, entre
longas e curtas-metragens,
e documentários sobre o
diretor. O icônico “Brazil, o
filme”, é um dos destaques
da mostra. Reservar de ingresso: https://www.eventim.com.br/.

estreou no início dos anos
2000, reúne 17 atores/cantores para contar uma história
que se passa numa zona
rural do Sul dos Estados
Unidos do início do século
XX, mas que soa familiar
para muitos no Brasil atual.
As apresentações acontecem às sextas, às 20h; aos
sábados, às 16h e às 20h; e
aos domingos, às 18h. Os
ingressos variam de R$50
(balcão simples) a R$170
(plateia), no site Sympla.

Espetáculo superpremiado faz nova temporada no Teatro Riachuelo Rio

Divulgação

TOUR VIRTUAL – A Fundação Brant criou um tour
virtual gratuito com 70 obras de Jean-Michel Basquiat
(1960-1988). A exposição está disponível no site (https://www.brantfoundation.org/) e é possível percorrer os quatro andares do edifício, olhando em detalhes
as obras desse importante artista, que iniciou sua
trajetória artística nas paredes e metrôs de Nova York.

O icônico “Brazil, o filme”, é um dos
destaques da mostra do CCBB Rio

TRIBUTO – Neste domingo, às 19h, Tacy canta Cassia
Eller na segunda edição do Claro Verão Rio, na Casa de
Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O evento, gratuito,
segue com atrações gratuitas para toda a família: lounge com sofás e fones de ouvido para ouvir música,
Espaço Kids e uma área dedicada aos games e à realidade virtual, com seis estações de jogos.
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Sem desculpa para ficar parado
São Gonçalo está oferecendo aulas de várias modalidades de esportes em 52 núcleos pela cidade
Julio Diniz/Divulgação

Julio Diniz/Divulgação

A Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) de São Gonçalo
segue oferecendo aulas de
diversas modalidades esportivas para a população.
Desde o início da gestão
do prefeito Capitão Nelson, a Semel implementou 47 novos núcleos com
esporte, somando 52 unidades disponíveis para a
população.
Na Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, o professor Nelson Ramos dá aulas gratuitas de vôlei para
pessoas com mais de 13
anos. Atualmente, mais de
80 alunos participam das
aulas.
Além de trazer benefícios
para o corpo, o vôlei, um dos
esportes mais praticados
do país, também proporciona uma melhora no bem
estar e estimula a interação
social.
“O vôlei é um esporte
que exige muita dinâmica, o
aluno se mexe o tempo todo,
trabalhando muito o con-

Aulas de volêi na Fazenda Colubandê têm atraído muitos participantes

Já são mais de 80 alunos a partir de 13 anos na Fazenda Colubandê

dicionamento físico, além
de obter uma melhoria na
capacidade cardiovascular.
Também trabalhamos com
coordenação motora, valência física e lateralidade”, disse
o professor.
As aulas de vôlei são rea-

Centro paralímpico - Mais
direitos podem ser garantidos às pessoas com deficiência. O governador Cláudio
Castro sancionou a Lei 9.554,
que autoriza o Poder Executivo a implementar o Centro
Paralímpico do Estado do Rio

lizadas às quartas e sextas-feiras, de 13h às 17h. Aqueles que tiverem interesse
em participar do esporte
devem comparecer na Vila
Olímpica da Fazenda Colubandê e solicitar a ficha de
inscrição.

Pandemia: concessões podem
ter contratos prorrogados no Rio
Lei que prevê o benefício foi aprovada em segunda discussão pela Câmara
Divulgação

Contratos de concessão podem ter tempo estendido
pelo período que durar a
pandemia. Projeto aprovado
em segunda discussão na
Câmara de Vereadores do Rio
restitui aos contratos de concessão pública firmados entre
o Município do Rio de Janeiro
e o Estádio Olímpico Nilton
Santos, instituições, clubes,
estabelecimentos comerciais,
restaurantes, quiosques e
condomínios o mesmo lapso
temporal existente entre o início das restrições realizadas
por conta da pandemia do
novo coronavírus. O benefício
vale até o fim das medidas
impostas pela pandemia.
Ficam excluídos desta
prorrogação os contratos relacionados à Linha Amarela
e à Transolímpica. A matéria
aprovada segue para sanção
ou veto do prefeito Eduardo
Paes.
Para o vereador Doutor

Matéria
aprovada segue
agora para
sanção ou veto
do prefeito
Eduardo Paes
Gilberto, um dos autores do
projeto, a sanção é de extrema
importância, considerando
que a partir de março de
2020 o País foi atingido pela
pandemia gerada pelo coronavírus SARS-COV-2 (Covid
-19), motivo pelo qual se fez
necessário adoção de inúmeras medidas restritivas que
tiveram de ser impostas pelo
poder público, tais como isolamento social, interrupção
de atividades comerciais e de
cunho esportivo com aglomerações, todas consideradas
necessárias ao enfrentamen-

Vereador Dr. Gilberto, um dos autores do projeto, espera reduzir desequilíbrios

to e combate da pandemia.
“Com isso, as concessões
públicas, dentre outras atividades regulamentadas pelo
poder público, foram duramente afetadas, trazendo

desequilíbrio contratual. Foi
justamente pensando na
minimização desse impacto
sócio econômico para a população que a iniciativa foi
tomada”, explicou.

Itaboraí ganha reforço para a
segurança pública na cidade
Município poderá contar com mais policiais militares nas ruas das 8h às 20h
Luis Alvarenga/Divulgação

O governador Cláudio Castro
e o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, inauguraram
na sexta-feira (14) a Operação Segurança Presente em
Itaboraí e anunciaram, em
Queimados, a nova gestão
do programa. Agora a base
no município da Baixada
Fluminense passa a ser de
responsabilidade da Secretaria de Governo e não mais da
Polícia Militar. As operações
nas duas cidades contarão
com 23 policiais militares,
que atuarão das 8h às 20h,
com patrulhamento a pé, em
motos e viaturas.
“O Segurança Presente
é um sucesso para o estado todo. Onde o programa
chega, a mancha criminal
diminui. Esse reforço no
efetivo policial garante mais
segurança e tranquilidade
para a população e contribui
diretamente com o desenvolvimento econômico e
social de cada cidade”, disse
o governador.

Programa Segurança Presente foi inaugurado nesta sexta em Itaboraí

Com o conceito de polícia
de proximidade, os agentes
vão reforçar a segurança
nas áreas comerciais e residenciais das cidades. Em

Itaboraí, a nova base está
localizada na Rua Doutor
Mendonça Sobrinho, 129, no
Centro do município. Já em
Queimados, a Operação fica

na Praça do Eucalipto.
“Através da segurança
pública tudo flui. Se a gente
não tem segurança, a gente
não tem um bom comércio
funcionando, a gente não
tem a liberdade de ir e vir das
pessoas nas ruas. O sucesso
do governo do estado vem da
força da tropa”, disse o secretário de Estado de Governo,
Rodrigo Bacellar.
A Operação Segurança
Presente passa a atuar agora
em 35 locais: Lapa, Aterro
do Flamengo, Méier, Lagoa,
Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema,
Nova Iguaçu, Laranjeiras,
Bangu, Botafogo, Austin,
Duque de Caxias, Barra da
Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila
Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá,
Belford Roxo, Queimados,
Irajá, São João de Meriti,
Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo
Redentor, Miguel Pereira, Paracambi, Japeri, Seropédica e
Itaboraí.

de Janeiro, em São Gonçalo.
Publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de
quinta-feira (13), a medida
busca oferecer espaço adequado e acessível para a
prática do desporto em todas
as suas manifestações.

“A sanção dessa lei vai
garantir melhores condições
de treinamento para atletas
paralímpicos. Vale lembrar
que o Brasil é um celeiro
de grandes profissionais
que muitas vezes só precisam de uma oportunidade para desenvolver e
aperfeiçoar os seus potenciais. Além disso, essa iniciativa é mais uma forma
de inclusão da pessoa com
deficiência e de tornar mais
acessível a prática do paradesporto”, disse o governador.
A nova legislação também
prevê a possibilidade de o
Estado firmar convênios,
parcerias e contratos com
outras instituições, públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para execução de
planos, programas e projetos
referentes às suas atividades. De autoria do deputado
estadual Ronaldo Anquieta
(MDB), a norma ainda será
regulamentada pelo Poder
Executivo.

Justiça Itinerante
visita o Laranjal
O Programa Justiça Itinerante,
uma ação da Prefeitura de São
Gonçalo, através da Procuradoria Geral do Município,
em parceria com o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio
(TJ-RJ), terá seu calendário de
atendimentos retomado na
próxima quarta-feira (19), no
Colégio Municipal Estephânia
de Carvalho, no Laranjal.
O programa surgiu como
um novo paradigma de realização da prestação jurisdicional
no qual os juízes, juntamente
com membros do Ministério
Público e Defensoria Pública,
vão ao encontro de cidadãos.
Milhares de pessoas já foram
beneficiadas pelo programa,
que teve início no mês de setembro do ano passado.
“O Programa Justiça Itinerante é um serviço essencial
que promove cidadania e
ajuda a aproximar o Judiciário
da população gonçalense”,
disse a procuradora geral do
município, Dra. Januza Santos.
Dentre os serviços oferecidos na ação estão: buscar
soluções conciliadas como
fórmula de pacificação social
eficiente; promover a regulamentação documental dos
cidadãos; modernizar a prestação jurisdicional, com ênfase

na agilidade do processamento; certidão de nascimento,
retificação de documentos,
conversão de divórcio, registro
de nascimento fora do prazo,
acordo de divórcio, pensão, solicitação de guarda da criança,
solicitação de tutela de criança
ou adolescente, solicitação de
interdição de paciente portador de anomalia psíquica
ou doença mental e outros
serviços, entre outras conveniências.
Também são esclarecidas
dúvidas sobre questões judiciais e conflitos das áreas de
Varas de Família; de Juizado
da Infância, da Juventude e do
Idoso; de Juizados Especiais
Cíveis; e de Registro Civil de
Pessoas Naturais.
“O cidadão também terá
acesso a todas as orientações
que damos a nível de Procuradoria na Prefeitura, além da
possibilidade de retirada de 2ª
via de IPTU, parcelamento de
dívida ativa e acordo judicial”,
destacou Januza.
O Justiça Itinerante atuará
às quartas de cada mês, exceto
feriados, de 9h às 13h, no Colégio Municipal Estephânia de
Carvalho que fica na Av. Bispo
Dom João da Mata, s/n, no
Laranjal.

Niterói reduz índices
de criminalidade
O município de Niterói registrou em dezembro do ano
passado os menores índices
criminais desde 2003, quando
iniciou a série histórica feita
pelo Instituto de Segurança
Pública (ISP).
Dentre os crimes analisados, o que mais chamou a
atenção foi a redução no roubo de rua (que é o somatório
de roubo a pedestre, aparelho
celular e ônibus). Em dezembro de 2021 foram registradas
91 ocorrências, que já chegaram a 511 casos em 2016. Os
bons resultados incluem o
município de Maricá.
Outro roubo que teve
grande queda foi o de veículos, que registrou 30 roubos
em dezembro de 2021, bem
menos que os 201 registros
ocorridos, no mesmo período, em 2018.
“Esse resultado foi alcançado devido a um trabalho
de integração do Segurança
Presente, 12º Batalhão da PM
e a sociedade civil. Desde que
o Estado assumiu a gestão da
Operação Segurança Presente
em Niterói, os indicadores de

segurança no município têm
melhorado a cada mês”, disse
o governador Cláudio Castro.
Na cidade, também houve
redução na letalidade violenta. Em 2003, no início da
série histórica do ISP, o mês
de dezembro registrou 19
vítimas, já em dezembro do
ano passado foram 6.
Em dezembro de 2016,
Niterói registrou 29 roubos de
carga e, neste mesmo mês em
2021, esse crime teve grande
queda e fechou o mês com 10
registros.
Sobre a Operação - A Operação Segurança Presente em
Niterói patrulha em Icaraí,
Santa Rosa, Centro, Barreto,
Fonseca, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Região Oceânica e Pendotiba. O policiamento é feito a pé, de moto,
em viaturas e motocicletas
das 5h às 2h, diariamente.
Desde setembro de 2021,
quando houve a mudança
na gestão, que passou para o
governo estadual, a Operação
conduziu 200 pessoas à delegacia e capturou 22 foragidos
da justiça.
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Liberdade econômica na ordem do dia
Divulgação

brotando leis estaduais e municipais com o mesmo foco, recebendo naturalmente incorporações e
adequações, conforme a realidade
de cada região.

Charbel Tauil Rodrigues*

Considero fundamental deter-se,
um pouco que seja, na apreciação
deste novo cenário que vem se
descortinando desde então, dado o
excelente potencial com que se acena para remover amarras, muitas
vezes antigas, que teimam em existir no caminho do empreendedor,
onerando-o desnecessariamente
e, quase sempre, desbastando seu
ânimo para a ampliação e a inovação empresarial. Mas que novo
cenário seria este? Quais seriam os
caminhos possíveis a trilhar?

Reduzir a burocracia, eliminar
entraves desnecessários, agilizar
procedimentos e reduzir custos
para os empreendedores. Estes foram (e são) alguns dos atrativos da
assim chamada “Lei da Liberdade
Econômica”, surgida inicialmente
como Medida Provisória (MP), em
2019. A partir daí, aqui e ali foram

O economista Flávio Valle (FGV-EPPE) vem se dedicando a esmiuçar o tema. Assessor especial
na prefeitura do Rio de Janeiro,
ele é um empolgado defensor do
que vem sendo feito na Capital:
“Em 2021, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Simplificação (SMDEIS)

do Rio, comandada pelo secretário
Chicão Bulhões, elaborou o Projeto
de Lei de Liberdade Econômica
do Município do Rio de Janeiro,
enviado pelo Prefeito Eduardo Paes
à Câmara Municipal e sancionado
no fim do ano”, rememora Flávio.
“Também na linha de melhorar o
ambiente de negócios do Rio, o PL
tem por objetivo facilitar a vida de
quem quer empreender, gerando
mais empregos e desenvolvendo a
economia carioca. A autodeclaração para atividades de baixo risco,
sem a necessidade de obter licenciamento em razão da sua baixa
complexidade e baixo impacto
no ambiente de negócios, é um
dos principais pontos do projeto.
Estimativas da SMDEIS indicam
que, com a LLE, o PIB per capita
anual do Rio pode crescer até R$ 4
mil (passando de R$ 54,4 mil para
R$ 58,4 mil), com um potencial de
gerar aproximadamente 115 mil
empregos novos na cidade, em até
dez anos.”
A esta altura, vale repetir e frisar:
está se falando de uma perspectiva

para a Capital aumentar em até R$
4 mil o PIB per capita, com geração
de cerca de 115 mil novos empregos,
no espaço de uma década. Nada
mail, convenhamos.
Há mais, porém. No mesmo documento do economista Flávio
Valle, intitulado — atenção! — “Lei
da Liberdade Econômica em Niterói”, ele avança: “Utilizando essas
referências da SPE e da SMDEIS,
estimei os impactos econômicos
de uma possível Lei de Liberdade
Econômica em Niterói, caso sejam
utilizados os mesmos parâmetros.
Os resultados indicam que o PIB
per capita de Niterói poderia aumentar em R$ 6,5mil no período de
dez anos, passando de R$ 90,6 mil
(2019, última informação disponível) para R$ 97,2 mil. Já no nível de
emprego, Niterói poderia ter um
aumento de oito mil novas vagas
de trabalho, também nesse período
de dez anos”.
Flávio Valle finaliza sugerindo que,
nos moldes do que foi feito âmbito
federal e também no município

do Rio de Janeiro, “Niterói poderia
seguir o exemplo da capital fluminense com uma lei de liberdade
econômica, que traria impactos
positivos para a economia da cidade, principalmente no aumento
do PIB per capita e na geração de
empregos”.
De minha parte, como empreendedor, como presidente do Sindilojas
Niterói e também como cidadão,
me parece que este tema é de extrema importância estratégica para
o desenvolvimento social e econômico. Nossa cidade não pode ficar
de fora deste tempo de mudanças
e avanços em questões como a
desburocratização e a redução da
intervenção estatal nas atividades
empresariais. Isto precisa ser feito,
e o quanto antes, de forma a que se
proporcione um ambiente que estimule o florescimento das iniciativas
que fazem mover a economia local.
Niterói só terá a ganhar com isso!
*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Atenção ao material escolar
Procon-RJ orienta os pais sobre itens que não devem ser incluídos pelas escolas nas listas de compras
Divulgação

Início de ano, despesas
aumentadas por conta do pagamento de impostos como
IPTU e IPVA e, para os pais
de filhos em idade escolar, a
compra do material é sempre
um desafio. Para auxiliar os
consumidores esse quesito,
o Procon Estadual ajuda
a tirar dúvidas respeito da
lista de material em função
das mudanças dos métodos
de ensino ocasionadas pela
pandemia do covid-19. Os
responsáveis precisam ficar
atentos se o material é de
uso individual ou coletivo e,
também, observar se a atividade está prevista no plano
pedagógico.
Itens de uso individual
do aluno podem ser solicitados pela escola, assim como

aqueles materiais que estão
previstos no plano pedagógico. A autarquia orienta que as
instituições de ensino devem
ponderar, especialmente na
educação infantil e nas séries iniciais do fundamental,
quais itens serão utilizados
durante o ensino presencial
ou remoto.
Se o ensino for presencial
ou híbrido, nada muda em
relação aos itens que não podem ser solicitados pelas instituições de ensino. Itens que
não são escolares, genéricos,
e que não façam parte da execução do plano pedagógico,
como materiais de escritório,
de ornamentação da escola,
de higiene e de limpeza, ou de
uso coletivo, não podem ser
pedidos na lista de material

Moeda Arariboia:
entrega de cartões
A Prefeitura de Niterói vai começar, na segunda-feira (17),
a distribuição dos cartões para
as quase 27 mil famílias que
serão beneficiadas no programa Moeda Social Arariboia. A
distribuição vai acontecer até
o sábado (22), no Caminho
Niemeyer, sempre das 8h às
17h. A entrega dos cartões vai
seguir a letra inicial do nome
dos beneficiários para evitar
aglomerações. O primeiro crédito está previsto para o dia 24.
A lista dos beneficiários pode
ser consultada em http://www.
niteroi.rj.gov.br/arariboia. Ao
todo, o programa vai beneficiar
cerca de 63 mil pessoas.
Em pronunciamento pelas
redes sociais, no Caminho
Niemeyer, o prefeito Axel Grael,
ao lado do secretário de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), Elton Teixeira,
afirmou que a Moeda Social
Arariboia não vai beneficiar
apenas as famílias que vão
receber o auxílio.
“As pessoas que mais precisam dessa ajuda da Prefeitura
vão receber esse apoio mensal.
Além de ajudar os beneficiários diretos, a Moeda Social
também vai ajudar o comércio
das comunidades. Ela vai fazer
com que outras atividades de
Niterói se beneficiem. Ao longo de quase dois anos, Niterói
manteve este auxílio, que era
o Renda Básica Temporária.
Era um programa de apoio
aos artesãos, aos pescadores
e aos microempreendedores
individuais. Várias categorias

Distribuição
começa nesta
2ª, no Caminho
Niemeyer
receberam este apoio da Prefeitura neste período. Agora
transformamos este auxilio,
que era temporário, em permanente”, explicou o prefeito.
Com a Moeda Social Arariboia, a Prefeitura de Niterói
vai injetar aproximadamente
R$ 70 milhões por ano na economia da cidade.
Para retirar o cartão, o beneficiário precisa comparecer ao
Caminho Niemeyer munido de
documento de identidade com
foto e CPF no dia específico
referente à letra inicial do seu
nome.
É necessário ter atenção ao
calendário, pois as letras não
estão todas em sequência. Elas
foram separadas para equilibrar a quantidade e o fluxo
de pessoas em cada dia. Além
disso, é imprescindível o uso
de máscara.
“Vamos obedecer estritamente ao calendário estabelecido. Não precisa fazer
fila de manhã. A logística que
montamos prevê a distribuição
dos cartões de forma tranquila,
ordeira e organizada ao longo
do dia. A distribuição dos cartões será rápida, simples e sem
burocracia. É muito importante usar máscara e levar álcool
gel”, disse o secretário.

Equipes do órgão acompanham preços nas papelarias. Consumidor também pode buscar orientação sobre dúvidas

Niterói aproveita férias
para reformar escolas
Neste semestre serão entregues obras em três unidades municipais

escolar. Estes itens devem
estar previstos nos custos já
embutidos no valor da mensalidade e, se aparecerem na
lista itens de uso comum, o
consumidor deve questionar
à escola a cobrança desse tipo
de material.
“Por causa da pandemia,
itens como máscara de proteção e álcool em gel foram
incluídos em algumas listas
de material escolar. É permitida a solicitação destes
itens, desde que seja para
uso individual do aluno. A
escola não pode pedir álcool
para disponibilizar nos dispensers do estabelecimento,
nem máscaras para uso dos
profissionais”, esclarece o
presidente do Procon-RJ,
Cássio Coelho.

Projeto
Botinho nas
praias vai
começar

Divulgação

As escolas de Niterói estão
passando por obras de infraestrutura e reparos. O
objetivo é preparar as escolas para a volta às aulas e
modernizar a infraestrutura
da rede. Desde o ano passado, cerca de 85 unidades já
passaram por intervenção.
Esta semana, o secretário
de Educação, Vinicius Wu,
e o presidente da Fundação Municipal de Educação,
Fernando Cruz, visitaram as
obras para acompanhar a
reforma de duas unidades.
Neste semestre, três unidades serão entregues após
obras: as escolas municipais
Eulália da Silveira Bragança
( Jacaré), Horácio Pacheco
(Cantagalo) e Felisberto de
Carvalho (Pendotiba). No
ano passado, além de diversas escolas em manutenção,
cinco foram completamente reformadas: Vila Costa
Monteiro (Ititioca) e Anísio
Teixeira (São Domingos) e
as UMEIs Prof.ª Margareth
Flores (São Francisco), Lizete
Fernandes Maciel (Jacaré) e
Prof. Hilka de Araújo Peçanha (Santa Rosa).
“A SME e a FME estão
trabalhando para qualificar
a infraestrutura das nossas
escolas buscando melhorar
as condições de trabalho dos
nossos profissionais e o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Queremos

Começa, nesta segunda-feira, 12 o Projeto Botinho
2022, tradicional colônia de
férias promovida nas praias
do Estado pelo Corpo de
Bombeiros. A cerimônia
acontece, a partir das 10
horas, no 2º Grupamento
Marítimo, na Barra da Tijuca. Quatro mil crianças e
adolescentes participarão,
até 28 de janeiro, de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental,
além de receberem orientações sobre as condições do
mar e primeiros-socorros.
A iniciativa é realizada em
parceria com o Sesc e tem
o apoio da Fundação Artur
Leão.

Manutenção em telhados e pintura são alguns dos serviços executados

que Niterói se torne a cidade
com a melhor infraestrutura
do estado do Rio e uma das
melhores do país. E vamos
conseguir a partir do planejamento que a equipe
do Departamento de Obras
está programando para os
próximos anos”, ressaltou
o secretário de Educação,
Vinicius Wu.
Por conta da pandemia,
as obras foram intensificadas no ano passado. As
intervenções ocorrem em

todo ambiente escolar, desde
pintura dos espaços internos
e externos, manutenção do
telhado, troca de portas e janelas, melhorias nas quadras
e pátios, entre outros.
“A rede vem recebendo
uma série de obras e o volume de intervenções na
pandemia foi intensificado
para que pudéssemos adequar ainda mais as escolas.
Estamos nos dedicando muito”, afirmou o presidente da
FME, Fernando Cruz.

Alguns locais:
1º GMar - Botafogo - Praia do
Flamengo; DBM 2/M - Piscinão de Ramos; 2º GMar Barra da Tijuca (Av. do Pepê,
610); DBM 3/M - Recreio dos
Bandeirantes (Posto 12);
DBM 4/M - Barra de Guaratiba - Praia da Restinga; 3º
GMar - Copacabana (Posto
6); 4º GMar - Itaipu (Praia de
Itaipu); Praia de Piratininga;
Praia de Itaipuaçu; Praia
de Ponta Negra; 18º GBM Cabo Frio - Praia do Forte
e Praia de Santo Antônio;
DBM 2/18 - Búzios - Praia de
Geribá; 7º GBM - Araruama
- Praia Seca e DBM 1/27 –
Saquarema - Praia da Vila.

Sábado, 15, domingo, 16 e segunda-feira, 17/01/2022
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Sempre alerta aos acidentes evitáveis
Por dra. Nathália Mendes, a convite do prof. Aderbal Sabrá e prof.a Selma Sabrá, especial para O FLU
Pense bem. Você conhece
alguma criança que sofreu
algum tipo de acidente, principalmente, depois que os
colégios fecharam por causa
da pandemia? Não estou falando somente dos grandes
acidentes de carro. Pode ser
dedo queimado na cobertura
do bolo, um galo na cabeça
por ter caído do sofá, um braço quebrado depois de pular
na cama, uma queimadura
provocada pelo cigarro aceso, etc. É bem provável que
você conheça sim, e você não
está sozinho!
Sabe-se que o processo de desenvolvimento de
uma criança passa necessariamente pela curiosidade.
Portanto, desde que começam a explorar o mundo, as
crianças estão sujeitas - para
o desespero de seus pais - a
acidentes. E, assim como os
adultos, elas também adquirem a percepção dos riscos
através das próprias vivências experimentadas. Você
pode não se lembrar, mas
provavelmente, também,
deve ter queimado a língua
com chocolate quente mesmo com seu cuidador, seja
pai, mãe, tio ou babá, dizendo “cuidado que tá quente!”
No Brasil e no mundo,
as causas externas, ou seja,
lesões ou traumatismos causados por acidentes ou violências que são evitáveis,

são causas importantes de
atendimentos no pronto
socorro e de internações que
podem inclusive, em casos
extremos, levar à morte. Dados publicados pelo departamento de informática do
Sistema Único de Saúde do
Brasil (DATASUS) indicam
que 2.170 crianças com idade
entre 0 e 9 anos morreram no
nosso país em 2020, devido
a acidentes. Analisando os
dados atendidos nos hospitais da rede do SUS, 68.752
crianças de 0 a 9 anos de idade precisaram ser internadas
por causa de acidentes. Esse
número é muito alto, ainda
mais se considerarmos que
são causas evitáveis e que estávamos em plena pandemia
COVID-19.

Desde que
começam a
explorar o
mundo, crianças
estão sujeitas a
acidentes
Mas como evitar o acidente? O que realmente faz
a diferença é o cuidador ou
responsável pela criança
refletir sobre sua responsabilidade dentro da situação, e
também entender que o risco

de acidente existe, devendo
controlar o ambiente onde
a criança se encontra, para
protegê-las e desse modo
permitir um ambiente seguro
para o desenvolvimento da
criança.
Entre os acidentes mais
comuns estão os de trânsito

ou transporte. É chato e complicado prender a cadeirinha
no carro? É. É difícil fazer a
criança tolerar uma viagem
presa no dispositivo de segurança? Sim, com absoluta
certeza, sim. Mas desde 2008,
quando as cadeirinhas foram
exigidas por lei no transporte

Niterói começa a vacinar
crianças na segunda-feira
Município recebeu 2.200 doses. Aplicação será em três unidades de saúde
A Prefeitura de Niterói inicia,
nesta segunda-feira (17), a
vacinação contra covid-19
em crianças de 5 a 11 anos
de idade com a vacina Pfizer,
de acordo com a aprovação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O
município recebeu na sexta-feira (14) 2.200 doses para a
imunização, que vai acontecer
em três unidades de saúde:
policlínicas do Vital Brazil, Engenhoca e Itaipu. A testagem
para Covid-19 que acontecia
nestes três locais será remanejada para novos postos.
A imunização será iniciada na segunda-feira pelas
crianças com comorbidade
e deficiência permanente.
Posteriormente, a vacinação
segue para as outras crianças,
de acordo com calendário de
idade decrescente, considerando que as maiores faixas
etárias ainda são as de maior
risco. Para receber a dose da
vacina não será exigido qualquer tipo de prescrição médica solicitando a vacinação,
apenas o laudo médico para
as crianças com comorbidade
e deficiência permanente. No
ato da imunização é necessária a presença do responsável
legal.
É importante que os responsáveis levem a carteira de
vacinação das crianças, que
precisam ter intervalo de 15
dias de qualquer vacina. A
estimativa do município é vacinar mais de 38 mil crianças
nessa faixa etária.
A vacinação para crianças
vai acontecer na Policlínica
Sérgio Arouca (Vital Brazil),
Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr.
Renato Silva (Engenhoca). A
imunização estará disponível
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, com entrada até
16h. A testagem para Covid-19

CONFIRA O CALENDÁRIO:
Crianças com comorbidades e deficiências permanentes
17/01 – 11 anos
18/01 – a partir de 10 anos
19/01 – a partir de 9 e 8 anos
20/01 – a partir de 7 e 6 anos
21/01 – a partir de 05 anos
Demais Crianças
24 e 25/01 – a partir de 1 1 anos
26 e 27/01 – a partir de 10 anos
28 e 31/01 – a partir de 9 anos
01 e 02/02 – a partir de 8 anos
03 e 04/02 – a partir de 7 anos
07 e 08/02 – a partir de 6 anos
09 e 10/02 – a partir de 5 anos

- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº,
Engenhoca.
- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.
- Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.
Pfizer contra a Covid-19 para
crianças de 5 a 11 anos. Esse
é o único imunobiológico
autorizado no Brasil para
vacinação de pessoas a partir
de 12 anos. Mais de 39 países
vacinam crianças contra a
Covid-19 e, só nos EUA, mais
de 5 milhões de crianças já
foram vacinadas. Além disso,
a OPAS/OMS já ratificou a
importância do Brasil iniciar
o quanto antes a vacinação
das crianças a partir de 5
anos. Segundo o Ministério da
Saúde, o imunizante para essa
população chega ao país na
segunda quinzena de janeiro.

O que realmente
faz a diferença
é refletir sobre a
responsabilidade
em relação à
criança
um segundo sem supervisão
para uma grande confusão
se instalar e uma acidente
acontecer. Portanto, nunca
deixe seu filho sozinho em
praia, piscinas, bacia, tanque
ou mesmo perto de poço;
nunca ofereça grãos como
amendoim, milho, pipoca,
castanha, balas se ela tiver
menos de 4 anos de idade,
pelo risco de aspiração para
os pulmões ou mesmo ficar
sufocada. A criança pequena
ainda não possue os dentes
molares - que só surgem aos
4 anos e a partir daí, possui
condição de triturar grãos
evitando engasgo e sufocação.
Criança precisa de segurança para brincar e se desenvolver. Prevenção sempre
é a melhor opção!
Nathália Mendes - médica pediatra
e mestranda do Curso de Mestrado
Profissional em Saúde Materno Infantil,
orientada pela professora Maria Isabel
do Nascimento, médica ginecologista e
epidemiologista.

SG: Pronto Socorro
Infantil abre 8 leitos
Devido ao crescente número de crianças e adolescentes positivados para o
coronavírus, a Secretaria de
Saúde de São Gonçalo está
abrindo mais oito leitos no
Pronto Socorro Infantil, no
Zé Garoto, para os pacientes
com síndromes respiratórias.
A unidade está atendendo a
cerca de 150 pacientes por dia
com sorologia positiva para
a covid-19. De acordo com a
diretora do hospital, Luciana
Coelho, o fluxo de atendimento na unidade foi alterado
após a Clínica da Criança,

também no bairro do Zé Garoto, iniciar os testes para a
covid-19. Em novembro, o
pronto socorro recebia aproximadamente 100 crianças
com alguma síndrome respiratória, entre outras queixas.
Mas este número dobrou em
janeiro.
“Pulamos para cerca de
450 pacientes dia e, com a testagem, metade das crianças
e adolescentes entra na unidade com exames positivos.
Estamos nos antecipando e
abrindo leitos para síndromes
respiratórias”, explicou.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

que acontecia nestes locais
será remanejada para Praça
Vital Brazil, Capela Divino
Espírito Santo (Engenhoca) e
Igreja Lagoinha (Piratininga).
De acordo com o cronograma, a estimativa é concluir
a vacinação das crianças com
comorbidades em cinco dias
e das demais em três semanas.
A Secretaria Municipal de
Saúde ressalta que o calendário será ajustado de acordo
com as doses recebidas pelo
Ministério da Saúde.
Em 16 de dezembro de
2021, foi aprovado pela Anvisa a administração da vacina

de crianças, houve uma redução importante no número
de mortes por acidentes de
trânsito no Brasil.
Há um outro grande grupo de acidentes que merece
atenção onde estão incluídas
as quedas, afogamentos,
queimaduras, intoxicações,
sufocações e asfixia. Quando o ar não chega como
deveria chegar nos pulmões
chamamos de asfixia e nesta
situação, faltará oxigênio
para um órgão vital que é o
cerebro, com complicações
graves como paralisia cerebral, convulsões ou mesmo
óbito. Engasgos com comida, sacolas de plástico e até
afogamentos entram nesse
grupo de crianças asfixiadas.
Tudo precisa ser pensado,
questionado e cuidado para
a asfixia não acontecer. No
caso de engasgo, qual o risco
de o que está dentro da boca
da criança, ao invés de ir para
o estômago, for para o pulmão e fechar todo o caminho
do ar, não permitindo que o
ar chegue aos pulmões?”, da
mesma forma, qual o perigo
“desse remédio está numa
altura segura que meu filho
não consegue alcançar?” ou
“o que fazer para evitar que
a criança caia em recipientes ou lugares que tenham
água?” O título de “responsável pela criança” não é à
toa! Não precisa, sequer, de

Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
explicou que as crianças também adoecem por Covid-19,
são veículos de transmissão
do vírus e podem desenvolver
formas graves e até evoluírem
para o óbito. De acordo com a
Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves
e óbitos pela doença nessa
faixa etária, além de colaborar
com a redução das transmissões e ser uma das mais
importantes estratégias para
o retorno e manutenção segura das atividades escolares
presenciais.

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.
Dia: 20/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Pastor Domiciano - Boa Viagem - Niterói
16646297
13:00 às 17:00 Ruas 418, 419, 420, 421 - Cafubá - Piratininga - Niterói
16648157
13:00 às 17:00 Rua Alexandro Brasil de Araújo - Cafubá - Niterói
16648157
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Carlos Silva - Piratininga - Niterói
16648157
13:00 às 17:00 Rua Tulio Perligeiro - Cafuba - Niterói
16648157
13:00 às 17:00 Travessas A, E - Cafubá - Santa Rosa - Piratininga - Niterói
16648157
13:30 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Badu - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Jornalista Aristídes Melo - Muriqui - Maria Paula - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Barão de Palmares - Vila Progresso - Pendotiba - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Barão do Flamengo - Vila Progresso - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Doutor Luiz Sobral - Mata Paca - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Heleno Brandão - Maria Paula - Vila Progresso - Niterói
16648279
13:30 às 17:00 Rua Jornalista Doutor José de Castro Pache de Farias - Vila Progresso 16648279
SÃO GONÇALO
09:00 às 12:30 Alameda Estados Unidos - Morro do Castro - São Gonçalo
16641695
09:00 às 12:30 Rua do Genipapo - Morro do Castro - São Gonçalo
16641695
09:00 às 12:30 Travessa Bahia - Morro do Castro - São Gonçalo
16641695
12:00 às 16:00 Estrada da Meia Noite - Sacramento - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Estrada Santa Isabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Ruas 02, 11, 16, 20 - Santa Izabel - Sacramento - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Acelina da Costa Pimentel - Bairro Eliane - Santa Izabel
16642205
12:00 às 16:00 Rua Aires Machado - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Anecio de Almeida Costa - Eliane - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Belarmino Batista - Bairro Eliane - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Beta Goulart - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Campos Monteiro - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Euzébio da S Branco - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Hermínio Tavares - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Dacal - Eliane - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Joá - Jardim Catarina - Santa Izabel - Almerinda - São Gonçalo 16642205
12:00 às 16:00 Rua Libanio F Porto - Sacramento - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Lino da C Quintão - Santa Izabel - São Gonçalo
16642205
12:00 às 16:00 Rua Silvio Gonçalves Dacal - Pita - Santa Izabel - Bairro Eliane
16642205
13:00 às 17:00 Rua José Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo
16641495
13:00 às 17:00 Rua Laura Fernandes - Santa Izabel - São Gonçalo
16641495
13:00 às 17:00 Rua Stelita Tito Martins - Santa Izabel - São Gonçalo
16641495
13:00 às 17:00 Rua Adão Peres - Salgueiro - Palmeiras - São Gonçalo
16641633
13:00 às 17:00 Rua da Melicia - Salgueiro - São Gonçalo
16641633
13:00 às 17:00 Rua Gilberto Peres - Salgueiro - São Gonçalo
16641633
13:00 às 17:00 Rua Homero Peres - Luiz Cacador - São Gonçalo
16641633
13:00 às 17:00 Rua José Milton de Souza - Salgueiro - São Gonçalo
16641633
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Jardim Graciema - Graciema - Caju - Maricá
16648017
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Jardim Graciema - Caju - Maricá
16648017
13:00 às 17:00 Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano - Caju - Maricá
16648017
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá
16646913
13:30 às 17:30 Avenida Benvindo T Horta Junior - Itaipuaçu - Maricá
16646913
13:30 às 17:30 Avenida Marques de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá
16646913
13:30 às 17:30 Avenida Praia - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16646913
13:30 às 17:30 Ruas 37, 128, 149, 150, 151, 152 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16646913
13:30 às 17:30 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá
16646913
13:30 às 17:30 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá
16646913

Estamos com você, mesmo à distância.
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Rio lança
aplicativo para
pagamento
de IPTU
A partir desta segunda-feira,
17, moradores do Município
do Rio de Janeiro já poderão
acessar as guias para pagamento do IPTU 2022 pela
internet. Este ano, porém,
haverá uma uma novidade,
segundo a prefeitura: além
da possibilidade de serem
emitidas pelo site carioca.
rio, as guias também estarão
disponíveis no novo aplicativo do Carioca Digital.
Com isso, os contribuintes
poderão quitar os valores
pelo celular, de forma mais
simples e segura. Já as vias
físicas começarão a ser enviadas pelos Correios para
1,2 milhão de endereços na
mesma data.
Desde o ano passado o
município não envia mais
o antigo carnê de cobrança
do IPTU. Agora, a guia vai
para a casa do contribuinte
em formato de carta com
uma única folha, nas cores
azul e branca. De um lado,
o contribuinte verá dois códigos de barra - um para pagamento da cota única, com
desconto de 7%, e outro,
para quitação da primeira
parcela. A data limite para
os dois pagamentos é 7 de
fevereiro.
Também nesta segunda-feira a Prefeitura do Rio
lança o aplicativo Carioca
Digital com o serviço de
pagamento do IPTU. Desta
forma, quem não receber
a guia em casa ou preferir
realizar o pagamento online
também já poderá acessar
o serviço no Carioca Digital
(carioca.rio) ou pagar pelo
app.

comercial@ofluminense.com.br

Sábado, 15, domingo, 16 e segunda-feira, 17/1/2022

Feiras de artesanato crescem
em número de expositores

Cestas básicas serão
distribuídas nesta 2ª

Houve aumento de 50% em 2021, com mais de 8,7 mil participações
Divulgação

Começa nesta segunda-feira (17) e prossegue até
quinta (20) a entrega de
um novo lote de cestas
básicas para a população em vulnerabilidade
social pela Prefeitura de
Niterói. A distribuição
acontece nos polos do
Centro (Canto do Rio) e da
Região Oceânica (Escola
Municipal Mar Alegre),
das 9h às 17h. Segundo a
prefeitura, quase 190 mil
cestas já foram distribuídas, desde maio de 2020.
Para saber o local de entrega o beneficiado deve
fazer consulta em https://
transparencia.niteroi.rj.
gov.br/#/cms/48. O uso
de máscaras é obrigatório
para retirada das cestas,
principalmente com o aumento dos casos positivos
de Covid-19.
Cada uma contêm, em

média, 20 itens. Entre eles,
estão alimentos como
arroz, feijão, macarrão,
açúcar, sal, fubá, farinha
de trigo/mandioca, café e
leite em pó, óleo, além de
molho de tomate, sardinha, salsicha, biscoitos e
achocolatado.
A entrega será realizada de acordo com a
letra inicial do nome para
acontecer de forma segura
e organizada, evitando
aglomeração.
Quem não puder comparecer ao local para a
retirada da cesta básica,
pode indicar um procurador, informa a prefeitura.
Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal
da Transparência. Sem o
documento impresso e assinado, não será possível a
retirada das cestas.
Divulgação

Feira de Artesanato do Campo de São Bento, em Icaraí, é a maior, com 110 artesãos apresentando seus produtos

A pandemia parou o mundo
mas não deteve a arte em Niterói. O número de artesãos
participando das feiras públicas de Niterói aumentou 50%
em 2021, chegando a 8.734 dado que mostra o resultado
positivo desse setor para a
economia criativa da cidade.
Ao longo de 2021, cerca de
718 feiras foram realizadas,
seguindo todos os protocolos sanitários de segurança,
de acordo com cada fase de
enfrentamento à pandemia.
Atualmente, a Casa do
Artesão promove seis feiras
de artesanato em Niterói. A

maior é a do Campo de São
Bento, com 110 expositores.
As demais, todas com 35 expositores, são as do Ingá, da
Praça Getúlio Vargas, da orla
de São Francisco, da Praça
Dom Navarro e da Praça
Rádio Amador (em eventos
específicos). Em agosto de
2021, a Casa passou a integrar a Secretaria Municipal
das Culturas. Entendendo
a importância da expressão
cultural do artesanato, sua
tradução e simbologia para a
cidade, diversas ações foram
realizadas para potencializar
o setor e os artistas

O secretário das Culturas
de Niterói, Leonardo Giordano, enfatiza a importância
dos artesãos na cultura niteroiense.
“As feiras de artesanato são uma características
marcante da nossa cidade,
refletindo a nossa vasta diversidade e criatividade artística. Precisamos valorizar
os artistas responsáveis por
esse verdadeiro patrimônio
de Niterói, que ainda por
cima ajuda a movimentar a
economia e a gerar riqueza
para a vida cultural da cidade”, afirmou.

Clube Canto do Rio, no Centro, é um dos pontos de distribuição
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 27/01/22 ÀS 12H00 - DATA 2º LEILÃO 31/01/22 ÀS 12H00
José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado
na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento
que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade em favor dos Credores Fiduciários
EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ nº 10.140.792/000153, e SP-44 -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.633.112/0001-94, O
IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento particular celebrado em 16/11/2012, tendo como
fiduciantes: CLAUDIA REGINA RODRIGUES BASTOS DE SOUZA, inscrita no CPF nº 894.652.10749 e LOURIVAL ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, inscrito no CPF nº 906.165.378-91. Informo as
datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições
a seguir: LOTE (26) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 9, composto pelo LOTE 02
da QUADRA N. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno:
395,38m². Matrícula 98.772 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão
Extrajudicial dia 27.01.2022, às 12:00horas, pelo valor de R$ 356.146,01; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial
dia 31.01.2022, às 12:00horas, pelo valor a partir de R$ 195.995,80, na forma da Lei. LOCAL DO
LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do
lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante
eventuais restrições adicionais pelo poder público, legislação aplicável e restrições impostas
pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo desconhecimento das mesmas não
poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente previstos neste Edital.
Caberá também ao comprador os procedimentos de escrituração, onde o vendedor fornecerá
ao mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/
Condomínio, ficando de responsabilidade do comprador a apuração e quitação dos débitos
sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora Fiduciária. A comissão do
leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta do arrematante. Venda “ad
corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado
verificar antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de
preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As
partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, ficam INTIMADOS
pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos
dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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Volante Luís
Oyama se
despede do
Botafogo
O volante
Luís Oyama
se despediu
ontem do
Botafogo em
s u a s re d e s
sociais. Após o final de
seu empréstimo, o atleta
deixa a equipe e retorna ao
Mirassol.
O Glorioso chegou a
negociar a renovação do
empréstimo, mas não chegou a um acordo com o
time paulista. Com isso, o
jogador deixa o clube.
Em seu Instagram, Oyama agradeceu ao clube e
aos torcedores. “Hoje me
despeço do Botafogo. Clube que estará pra sempre
em meu coração. Agradeço a todos, pois, desde
o primeiro dia, fui bem
recebido e isso facilitou
minha adaptação com essa
camisa”, escreveu.
“Passamos por momentos turbulentos, que nunca
deixamos faltar raça e entrega, e esses momentos
nos propiciaram alegrias
que ficarão pra sempre em
minhas memórias, como
o primeiro título nacional
de minha carreira. Quando
cheguei ao Nilton Santos
imaginei aquilo lotado e
justamente no último jogo,
pude realizar o sonho de
vivenciar aquela atmosfera”, continuou o volante.
O jogador deixou no ar
um possível retorno. “Aqui
agradeço aos torcedores
pelo carinho de sempre,
aos atletas, comissão técnica e todos envolvidos no
clube. Muito obrigado, até
logo”, concluiu.

Sábado, 15, domingo, 16 e segunda-feira, 17/1/2022

Nenê aposta em trabalho
de Zé Ricardo no Vasco
Apoiador lembrou a boa passagem do treinador em São Januário em 2017
Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê, aos 40 anos de idade, está se preparando para iniciar mais uma temporada defendendo a camisa do Vasco

O Vasco segue
com os treinos
visando o início
do Campeonato Carioca. Os
cruz-maltinos
terão um elenco
muito modificado em relação
ao de 2021. Um dos remanescentes é o experiente meia
Nenê, que espera uma boa
temporada sob o comando
do técnico Zé Ricardo.
“Fiquei feliz com a volta
do Zé Ricardo e toda sua comissão. É um cara bastante
correto, tivemos um ano
maravilhoso [2017] e nos
classificamos para a Libertadores. Ele tem muita vontade
de vencer e conhece o Vasco,
sabe o peso dessa camisa. E
eu acho que, desde que ele
chegou, a gente vê que ele

Vasco estreia no
Campeonato
Carioca no
próximo dia 26
contra o Volta
Redonda
demonstra isso para os jogadores que chegam”, afirmou.
“A camisa é muito pesada e estamos honrados.
Quanto às contratações, eu
estou gostando bastante,
são jogadores de posições
que estávamos precisando
e acredito que venham mais
reforços para nos ajudar a
conquistar os objetivos deste
ano”, acrescentou o atleta de
40 anos.

Nenê também falou sobre
a desconfiança da torcida em
relação aos nomes contratados pelo Vasco para 2022.
“A gente reconquista o
torcedor com os resultados.
Não só a torcida, nós também
ficamos muito chateados de
não termos conseguido o
objetivo. Mesmo eu tendo
chegado no final, a gente
tinha esperança e acreditava.
Foram momentos curtos e
intensos. Houve dias que eu
estava muito feliz com o carinho de todos e até hoje recebo muito carinho do torcedor
e, para mim, isso não tem
preço. Tento retribuir no dia
a dia, nos treinos e nos jogos,
conquistando os resultados e
voltando para o lugar que o
Vasco tem que estar, que é a
Série A”, pontuou.

Paulo Sousa elogia
diretoria do Fla
O Fl a m e n g o
acertou a contratação do português Paulo
Sousa. O novo
técnico chegou
ao clube rodeado pela polêmica nas negociações.
Paulo Sousa exaltou como
os dirigentes do Flamengo
quiseram saber sobre seu trabalho. “Para mim foi extraordinário a forma que chegaram,
procurando conhecer a minha metodologia de trabalho,
como interajo com meu staff,
como nós nos relacionamos
entre nós e com o grupo. O
conhecimento que eu tinha do
elenco do Flamengo, das ideias
que foram protagonizadas nos
anos anteriores, como eu via,

que passo iriamos dar dentro
desse mesmo elenco, do futebol que gostamos e queríamos
profissionalizar”, disse.
O português destacou que
toda a negociação foi crucial
para que ele aceitasse a proposta rubro-negra.
“Também o conhecimento
introdutório de quem é quem,
de que tipo de clube eu poderia esperar. Isso me direcionou
como líder a uma tomada de
decisão”, declarou.
A confirmação de Sousa
veio dias após Jorge Jesus ser
demitido do Benfica. Parte
da torcida ainda sonha com
o retorno do Mister e o novo
técnico deve sofrer com a
pressão por resultados na
temporada.

Tricolor apresenta
lateral Cris Silva
O Fluminense
anunciou ontem a contratação do lateral-esquerdo Cris
Silva. O jogador de 28 anos foi aprovado
nos exames médicos e esteve
no CT do clube para assinar
até o fim de 2024.
“A sensação é a melhor
possível. Quando meu empresário me apresentou a
proposta do Fluminense
eu fiquei muito feliz e não
pensei duas vezes antes de
aceitar. Estou realmente
muito feliz de estar aqui e só
quero dar o meu melhor para
conseguir bastante títulos
e objetivos importantes no
clube”, declarou o jogador.

Cris Silva disputou a fase
de grupos da Liga dos Campeões nesta temporada com
o Sheriff, da Moldávia. O
lateral deu uma assistência no triunfo da modesta
equipe por 2 a 1 sobre o Real
Madrid em pleno Santiago
Bernabéu.
“Eu acredito que posso
ajudar muito. Vou trabalhar e
dar o meu máximo. Sei onde
posso ajudar o Fluminense
e, com meu trabalho no dia
a dia e acredito que o Abel
vai tirar o máximo de mim.
Então estou muito feliz com
essa oportunidade”, afirmou.
“Eu posso deixar muito
claro para a torcida que não
vai faltar esforço, empenho.
Vou trabalhar muito”, disse.

